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วารสารครุศาสตร์
Journal of Education

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษา	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 องค์ความรู	้ 

	 	 ความคิด	ทฤษฎี	ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่	ๆ	ทางการศึกษา	และประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ 

	 	 ต่อวงการศึกษา	

	 2.	 เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้เชิงวิชาการระหว่างนักวิจัยทางการศึกษานักวิชาการศึกษา 

	 	 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

 

กองบรรณาธิการ 
	 ศาสตราจารย์	ดร.พฤทธิ์	ศิริบรรณพิทักษ์		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 ศาสตราจารย์	ดร.ศิริชัย	กาญจนวาสี		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 	

	 ศาสตราจารย์	ดร.ฉวีลักษณ์	บุญยะกาญจน		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
	 รองศาสตราจารย์	ดร.เกียรติสุดา	ศรีสุข	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ฉลอง	ชาตรูประชีวิน	 มหาวิทยาลัยนเรศวร
	 รองศาสตราจารย์	ดร.กนกอร	สมปราชญ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร	ปรีเอี่ยม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ฤทธิเดช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัครพนท์	เนื้อไม้หอม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภัทราวดี	มากมี	 มหาวิทยาลัยบูรพา
	 อาจารย์	ดร.อุดม	ศรีนนท์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  Professor James W Chapman  Massey University

ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ตรวจสอบวิชาการประจ�าฉบับ
 รองศาสตราจารย์	ดร.สถาพร		พันธุ์มณ ี ผู้ประเมินอิสระภายนอก
 รองศาสตราจารย์	ดร.สมทรง	สุวพานิช	 ผู้ประเมินอิสระภายนอก
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ทวีศิลป์		สืบวัฒนะ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ทัศนีย์		นาคุณทรง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประภัสสร		ปรีเอี่ยม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธีรชัย	บุญมาธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.กนกอร	สมปราชญ์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ประสาท	เนืองเฉลิม	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ท้ายเรือค�า		 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ธนานันท์	ตรงดี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.นิราศ	จันทรจิตร	 มหาวิทยาลัยนครพนม
	 รองศาสตราจารย์	ดร.รังสรรค์		โฉมยา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่	ร.ท.	ดร.ณัฏฐชัย	จันทชุม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่	ร.ต.	ดร.อรัญ		ซุยกระเดื่อง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิระพร	ชะโน	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทิพาพร		สุจารีย์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เขมิกา		แสนโสม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กมลทิพย์		ตรีเดช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.มะลิวัลย์	ถุนาพรรณ์	 ผู้ประเมินอิสระภายนอก
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นารีรัตน์		ปริสุทธิวุฒิพร	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กนกพร		ทอสอดแสง	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรุณี	จันศิลา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สายหยุด		ภูปุย	 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทัศน์		วงศ์กระบากถาวร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา		บุรีรัตน์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ		ศรีวาปี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุทธพงศ์		ทิพย์ชาติ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วนิดา	ผาระนัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อุรสา	พรหมทา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จันทร์เพ็ญ	ภูโสภา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุธีระพงษ์	พินิจพล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปิยะธิดา	ปัญญา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ราชันย์		นิลวรรณาภา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกต	ภูมิสายดร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชยากานต์		เรืองสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.พีระวัฒน์	ไชยล้อม	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.พีระพร	รัตนาเกียรติ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.	รุ่งลาวัลย์	ละอ�าคา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.บุษกร	เขจรภัคดิ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.ชัยวัฒน์	สุภัควรกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.อรนุช		วงศ์วัฒนาเสถียร	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.อาภรณ์	โพธิ์ภา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.ชัยรัตน์	ชูสกุล	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.ทัชวัฒน์		เหล่าสุวรรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.พงศ์ธร	โพธิ์พูลศักดิ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.ปวริศ		สารมะโน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.พิษมัย		ลาภมาก	 ผู้ประเมินอิสระภายนอก
	 อาจารย์	ดร.สมพร		หวานเสร็จ	 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
	 อาจารย์	ดร.จรูญศักดิ์		เบญมาตย์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
	 อาจารย์	ดร.อพันตรี	พูลพุทธา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.ประยงค์	หัตถพรหม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.วีระพน	ภานุรักษ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	 อาจารย์	ดร.วณิชา		สาคร	 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
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	 อาจารย์	ดร.	ธัญญลักษณ์	เขจรภักดิ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายจัดการและเผยแพร่ 
	 อาจารย์ธนาพล	ตริสกุล	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายศิลปกรรม 
	 นางสาวดลธาดา	โยธาพล		 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฝ่ายการเงิน 
	 นางสาวสุกัญญา		นาชัยดุลย์		 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	
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	 โทร.	095-6729030		e-Mail:	rmupress@gmail.com
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เสนอแนะ	และจะน�ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
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เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ	 การเสียสละแรงกายแรงใจ	 และแรงสติปัญญาจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 รวมถึงความ 

ไว้วางใจจากเจ้าของบทความทุกท่าน	ทางกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา	ณ	โอกาสนี้	หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าวารสารคณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	จะได้รบัโอกาสเป็นสือ่กลางในการเผยแพร่สาระผ่านบทความ

ความรู้ดี	ๆ	ทางวิชาการ	ให้กับสังคมไทยตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
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ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

 วิยะดา  มุ่งผล 
 

การบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง                         411

ในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแบบพอเพียงในท้องถิ่น  

 แถม ผลดี
 

รูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนวิชาประวัติศาสตร์                          427

ท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่นของโรงเรียนขนาดเล็ก  

 ประมูล ศรีชนะ 

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยด้วยสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia)                        441

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 สมพงษ์ ดอกบัว

การสังเคราะห์การคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู 451

 ชาญณรงค์ วิเศษสัตย 
 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน ในอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู       465

จังหวัดหนองบัวล�าภู   

 ชาญยุทธ หาญชนะ 
 

การพัฒนาชุดการสอน รหัสวิชา 2105-2105 รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์                                     477

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   

 ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์ค�า  

การส่งเสริมทักษะปฏิบัติโดยใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม                        487

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนผดุงนารี   

 นวพล นาทองพูน

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านผลิตภาพ 4.0 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ                        495
การแข่งขันกรณีศึกษา อุตสาหกรรมโรงสีข้าวจังหวัดนครราชสีมา 
 รัฐนันท์ นันทจักร์

การส่งเสริมการคิดเชิงประยุกต์โดยใช้การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม                                 503
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
 นิติวัฒน์ บุญรักษา 
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ศึกษาภาวะผู้น�าการจัดการศึกษาสมาธิภาวนาของพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)                         509
ตามแนวทีปภาวันธรรมสถาน 
 ศิริวรรณ  พงศ์ฉบับนภา

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี                             525
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการึทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 เสาวนิตย์ อาจวิชัย

แนวทางการจัดแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา                                    535
ตามอัธยาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
 ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร              549
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
 ทิพยา  กิจวิจารณ ์             
                                                      

บทวิจารณ์หนังสือ

การพัฒนาการเรียนการสอน 561

 ขวัญชัย  ขัวนา

หลักเกณฑ์ในการลงวารสาร  565

ใบสมัครสมาชิก 572
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บทความวชิาการ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

12



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

13

“สภาพการปกครองของรัฐสยามในดินแดนอีสานและลาว” 

จากทัศนะของนักส�ารวจชาวฝรั่งเศสในพุทธศตวรรษที่ 25

Siam’s governance conditionality in I-san and Laos From French 

Explorer’s Point of Views, 25th Century

นัชชา	อู่เงิน1,เจษฎากรณ์	รันศรี2

	Nutcha	Uoongoen1,Jesadakorn		Runsri2
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	 ช่วงพทุธศตวรรษที	่25	เป็นช่วงเปลีย่นผ่านทีส่�าคญัในบรเิวณแถบดนิแดนสยามและลาว	ปรากฏการณ์นีน้กัส�ารวจ
ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาส�ารวจได้เขียนบันทึกไว้	โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน	วิถีชีวิต	ความเชื่อ	ศาสนา	
สภาพสงัคม	จารีตประเพณ	ีศลิปวัฒนธรรม	เศรษฐกจิและการค้า	การปกครอง	สภาพภมูศิาสตร์ทรพัยากรธรรมชาต	ิตลอด
จนผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นอันเป็นผลสืบเนื่องจากการแทรกซึมของอ�านาจรัฐทั้งจากภายในและภายนอก	
	 ข้อมลูทีไ่ด้จากรายงานการส�ารวจเหล่านี	้จงึแสดงภาพท้องถิน่ในดนิแดนอสีานและลาวในช่วงเวลานัน้ได้เป็นอย่าง
ดี	ซึ่งหากอาศัยข้อมูลทางฝ่ายสยามนั้น	ยังคงมีอยู่ค่อนข้างจ�ากัด	การบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับดินแดนอีสานและลาว
ของรัฐสยามจึงจ�ากัดแต่เพียงชนช้ันปกครองและระบบการเมืองการปกครองแบบที่ผูกขาดเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์
กรงุเทพฯ	มาโดยตลอด	มไิด้ให้ความส�าคญักบัเรือ่งราวของผูค้นท้องถิน่	ดงันัน้การจดบนัทกึของกลุม่นกัส�ารวจชาวฝรัง่เศส
จึงสะท้อนให้เห็นระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลของชาวตะวันตก	 ข้อมูลที่ได้จากรายงานการส�ารวจของกลุ่มนักส�ารวจชาว
ฝร่ังเศสจงึปราศจากการครอบง�าด้วยประวตัศิาสตร์กระแสหลักของสยาม	ซ่ึงหากขาดข้อมลูจากกลุ่มนกัส�ารวจชาวฝรัง่เศส
ทีเ่ข้ามาส�ารวจดนิแดนเหล่านีใ้นช่วงพทุธศตวรรษที	่25	ผูค้นยคุปัจจบุนัย่อมมอิาจทราบได้ว่า		สภาพการปกครองท้องถิน่
ในดนิแดนอสีานและลาวในช่วงเวลาทีอ่ยูภ่ายใต้การกครองของสยามนัน้เป็นอย่างไร	ทศันะของนกัส�ารวจชาวฝรัง่เศสทีม่ี
ต่อระบบการปกครองท้องถิ่นดินแดนอีสานและลาวนั้นเป็นเช่นไร	ทั้งหมดนี้จะน�าไปสู่การถูกจ�ากัดความโดยชาวต่างชาติ
ว่า	 คนที่นี้ไร้อารยะ	 (Uncivilized/Uncultured)	 ซ่ึงส่งผลต่อภาพรวมที่เร่งสะท้อนจุดมุ่งหมายของการออกส�ารวจ	 
ตามแนวคิดลัทธิจักรวรรดินิยมที่อ้างถึง	ภาระคนขาว	(White	Man’s	Burden)	โดยรัดยาร์ด	คิปลิ่ง	(Rudyard	Kipling)	
มองว่าการล่าอาณานคิมเป็นภาระทีย่ิง่ใหญ่	เป็นสิง่จ�าเป็น	ถอืเป็น	ภาระ	โดยชอบธรรมตามความปรารถนาของพระผูเ้ป็น
เจ้า	(Ronald	H.	Bayor,		2004,		p.	405-407)	อันจะน�าไปสู่การบีบคั้น	ครอบง�า	ตีความภาพรวมของผู้คนในท้องถิ่น
เหล่านี้	เพือ่เป้าหมายเดยีวคอื	การพยายามเข้าครอบครองดินแดนเหล่านี	้โดยอ้างเหตเุพือ่ต้องการยื่นมอืเข้ามาช่วยเหลอื	
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พัฒนา	 ปลดแอกดินแดนเหล่าน้ีจากการอ�านาจการปกครองของผู้ปกครองเดิม	 (รัฐสยาม)	 ที่ฝรั่งเศสมองว่า	 “ท�าได ้
ไม่ดีพอ”	น�าไปสู่การพยายามสร้างความนิยมแก่ทางฝ่ายฝรั่งเศส	(Dommen,	Arthur	J,	1985,		p.	27)		และเพื่อป้องกัน
การขยายอ�านาจของอังกฤษเข้ามายังดินแดนแถบน้ี	 เนื่องจากในเวลานั้น	 อังกฤษสามารถยึดครองพม่าได้แล้ว	 
(จิราภรณ์	สถาปนะวรรธนะ,		2523,		หน้า	14)	อย่างไรก็ตามภาพดินแดนอีสานและลาว	ตามความเข้าใจของนักส�ารวจ
ชาวฝรั่งเศสนั้น	 หมายรวมเป็น	 ดินแดนลาว	 ผู้คนท้องถ่ินในดินแดนแถบน้ีคือ	 ชาวลาว	 กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเป็นส่วนใหญ่	
ข้อมูลจากรายงานการส�ารวจสะท้อนความเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนของดินแดนแถบนี้	 ผู้คนยังคงป่าเถื่อน	 (Barbarian)	 
ห่างไกลความเจริญอย่างเห็นได้ชัด	ซึ่งมูลเหตุหนึ่งมาจากระบบการปกครองในท้องถิ่น
	 กลุ่มนักส�ารวจที่ส�าคัญในช่วงเวลาแห่งการส�ารวจนี้	ได้แก่	อองรี	มูโอต์	(Henri	Mouhot)	พ.ศ.	2401-พ.ศ.	2404,	
คณะส�ารวจใหญ่ภายใต้การน�าของดูดาร์ต	เดอ	ลาเกร	(Dudart	de	Lagree)	และฟรองซิส	การ์นิเยร์	(Francis	Garnier)	
พ.ศ.	2409-พ.ศ.	2411,	ฟรองซัวร์	จูลส์	ฮาร์มานด์	(Francois	Jules	Harmand)	พ.ศ.	2420,	คณะส�ารวจภายใต้การน�า
ของออกุสต์	ปาวี	 (August	Pavie)	พ.ศ.	2422-พ.ศ.	2439,	พอล	เนอีส	(Paul	Neis)	พ.ศ.	2425	,เอเจียน	แอมอนิเย	
(Etienne	Aymonier)	พ.ศ.	2425-พ.ศ.	2440	ข้อมูลเชิงประจักษ์ในรูปแบบ	“ทัศนะ”	จากกลุ่มรายงานการส�ารวจ	แสดง
จดุประสงค์หลกัในการส�ารวจดินแดนในแถบลุม่แม่น�า้โขงในช่วงพทุธศตวรรษที	่25	ซึง่ในบรบิททางประวติัศาสตร์นัน้	การ
ออกส�ารวจเพือ่สร้างองค์ความรูท้ัง้ทางธรรมชาตวิทิยา	ทางภมูศิาสตร์	ตลอดจนด้านมานษุยวทิยาต่าง	ๆ 	ถอืเป็นส่วนหนึง่
ของการแผ่ขยายลัทธิอาณานิคมและจักรวรรดินิยมของชาติตะวันตก	(ชาญวิทย์	เกษตรศิริ.		2555.	หน้า	186)	
    
ช่วงเวลาแห่งการส�ารวจ
	 เมื่อครั้งที่มูโอต์เข้ามาส�ารวจดินแดนอีสานและลาวในช่วงพุทธศตวรรษที่	 25	 ซ่ึงระยะเวลาการส�ารวจคาบเกี่ยว
กบัช่วงปลายการปกครองในสมยัรชักาลที	่4	มโูอต์ได้วพิากษ์วจิารณ์ระบบสถาบนักษตัรย์ิของสยาม	ณ	ช่วงเวลานัน้ว่า	“…
เป็นสถาบันที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสยาม	 เขมร	และลาว	ที่คงมีพระราชประเพณีการแต่งตั้ง
กษัตริย์องค์ที่	 2	 (The	 second	 king)	 ที่แสดงถึงความแปลกประหลาดกว่าท่ีอื่น	 ๆ	 มีการจัดเรียงล�าดับผู้มีอ�านาจ	 
อันสะท้อนให้เห็นข้อจ�ากัด	ที่มิสามารถก�าหนดได้อย่างง่ายดาย	อยู่ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า	วังหน้า	(Wangna)…”	
(Henri		Mouhot.		2009		p.	11)	โดยในช่วงเวลานัน้ผูด้�ารงต�าแหน่งวงัหน้าทีม่โูอต์กล่าวถงึคือ	พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 ผู้เป็นพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 4	 แต่ตัวมูโอต์เองนั้นมีทัศนะคติที่ดีต่อ
องค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว	ผู้เป็นพระอนุชามากกว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	4	
อนัแสดงออกด้วยการกล่าวถงึพระองค์ว่า	“…พระองค์ทรงมคีวามเป็นสภุาพชนทีส่มบรูณ์แบบ	เพยีบพร้อมด้วยจติใจทีไ่ด้
รับการปลูกฝังมาเป็นอย่างดี	 มีความสามารถในการเขียนและพูดในภาษาอังกฤษ	 มีพระราชวังชั้นน�าที่ตกแต่งประดับ
ประดาตามแบบตะวนัตกเช่นเรา	มวีถิชีวีติทีม่ัง่คัง่	มสีกลุ	และเรยีนรูว้ถิแีบบชาวยโุรป	พระองค์ทรงโปรดปรานหนงัสือและ
งานวจิยัทางวทิยาศาสตร์	และทรงคุน้เคยกบัอารยธรรมสมยัใหม่	(Modern	civilization)	พระองค์ทรงมดีมูรีะดบัมากกว่า
พระเชษฐา	ทรงมีความสามารถในการบริหารจัดการรัฐบาล	มีความเป็นรัฐบุรุษ	และเป็นที่น่าเสียพระทัยมากกว่าใคร	ๆ	
กับสภาวะเงื่อนไขอันน่าเศร้าในประเทศอันแสนเฉื่อยชาของพระองค์...”
	 อาจกล่าวได้ว่า	มูโอต์แสดงความรู้สึกผิดหวังต่อการจัดวางต�าแหน่งกษัตริย์ของสยาม	เนื่องจากมูโอต์มีความเห็น
ว่าพระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั	นัน้เป็นผูม้วีสิยัทัศน์และมองการณ์ไกล	สามารถน�าพาสยามไปสูค่วามเจรญิตาม
แบบตะวนัตก	เพราะทรงเป็นผูม้อีารยะ	(Civilized)	ตรงตามมาตรฐานของชาวตะวนัตก	จงึมิสมควรจะด�ารงเพยีงต�าแหน่ง
รอง	 เหตุที่มูโอต์มีทัศะคติที่ชื่นชมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก	 และรู้สึกผิดหวังต่อการจัดวาง
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ต�าแหน่งกษัตริย์ของสยาม	เนื่องจากมูโอต์มีความเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว	นั้นเป็นผู้มีลักษณะที่มอง
การณ์ไกล	 สามารถน�าพาประเทศไปสู่ความเจริญตามแบบตะวันตก	 เพราะทรงเป็นผู้มีความศิวิไลซ์	 (Civilized)	 
ตามมาตรฐานของชาวตะวันตก	มิสมควรจะด�ารงเพียงต�าแหน่งรอง	เนื่องจากในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่	3	สมเด็จเจ้าฟ้า
ทั้งสองพระองค์เป็นท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวางท้ังในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศจากการที่ทรงพระปรีชาสามารถ	 
แต่สมเดจ็เจ้าฟ้ามงกฎุ	(รชักาลที	่4)	ทรงอยูใ่นสมณเพศนานถงึ	27	ปีตลอดสมยัของรชักาลที	่3	จงึเป็นข้อจ�ากดัให้พระองค์
ทรงมีผลงานเด่นชัดเฉพาะวงการศาสนาเป็นส่วนใหญ่	 ในขณะที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ทรงมีบทบาทส�าคัญ
เป็นทีป่ระจกัษ์ชัดหลายด้าน	โดยเฉพาะการป้องกนัประเทศและการทหาร	(คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรงุรตันโกสนิทร์	 
200	ปี.		2525.		หน้า		26)
	 อาณาจกัรสยามตามความเข้าใจของมโูอต์	แบ่งการปกครองออกเป็นสีส่บิเอด็จังหวดั	โดยมตี�าแหน่งหัวหน้าปกครอง
สงูสดุคอื	พระยา	(Phaja)	หรอื	เจ้าเมอืง	(Governor)	แบ่งออกเป็นหลายหวัเมืองภายใต้อ�านาจเจ้าหน้าทีที่ม่ตี�าแหน่งน้อย
กว่าตามล�าดับ	(Henri		Mouhot.		2009.		p.	16)	ในส่วนของดินแดนอีสานและลาวนั้น	การ์นิเยร์กล่าวถึงระบบราชการ
และการบริหารงานตามเมืองต่าง	ๆ	ของชาวลาวว่ามีส่วนคล้ายกับที่ใช้กันในกรุงเทพฯ	หรือในเขมร	หากเจ้าเมืองมีศักดิ์
เป็นกษัตริย์ดังเช่นที่เมืองจ�าปาศักดิ์	จะถูกเรียกขานน�าพระนามว่า	แก้วเมือง	(Kiao	Moung)	โดยมี	3	บุคคลส�าคัญที่อยู่
ภายใต้อ�านาจของตน	คือ	ต�าแหน่งอุปราช	(Opalat)	ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับต�าแหน่งกษัตริย์องค์ที่	2	
ของสยาม	ต�าแหน่งราชวงศ์	 (Latsvong)	และต�าแหน่งราชบุตร	(Latsbout)	ซึ่งระบบนี้เป็นรูปแบบกิตติมศักดิ์และตาม
รปูการณ์แล้วนัน้ยงัแสดงให้เหน็ถงึความมีอสิรภาพของดนิแดนลาว	เนือ่งจากยงัคงปกครองด้วยเลือดเนือ้เชือ้ไขของกษตัรย์ิ
แต่ด้ังเดมิ	ทีซ่ึง่ทางกรงุเทพฯ	ยงัคงท�าการแต่งตัง้บคุคลส�าหรับด�ารงต�าแหน่งนีอ้ย่างเป็นทางการ	(Francis	Garnier.		1996.		
p.		85)	แต่อย่างไรก็ตามผู้ปกครองชาวสยามจะมีอิทธิพลต่อชีวิตและความตาย	(Power	of	life	and	death)	ของผู้คน
ในท้องถิน่	ด้วยการพนิจิพจิารณาในฐานะอปุราช	(Viceroys)	เมอืงทีอ่ยูห่่างไกลมากทีส่ดุจะขึน้ตรงกบัพระราชอาณาจกัร
สยาม	(Empire	of	Siam)	และถือเป็นส่วนหนึ่ง…”	(Henri		Mouhot.		2009.		p.	304-305)	ผู้ใดก็ตามที่ได้ครอบครอง
กรุงเทพฯ	จะมีสถานะเป็นผู้ปกครงดินแดนทั้งหมด	(Henri		Mouhot.		2009.		p.	308)																																																																																																																											
	 กลุ่มคณะส�ารวจชาวฝรั่งเศสรับรู้ว่า	 สยามได้มีอิทธิพลด้านการปกครองอยู่เหนือดินแดนอีสานลาว	 และเขมร	 
ดังเช่นที่การ์นิเยร์กล่าวไว้ว่า	ดินแดนบริเวณแถบลุ่มแม่น�้าโขงอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม	แต่ทางฝรั่งเศสก็ยังคงพบ
การต่อต้านสยามอยู่บ้างในบริเวณนี้	 การ์นิเยร์ได้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นที่อาจจะน�าไปสู่อุปสรร
คต่อการขยายอิทธิพลภายในแถบอินโดจีนของฝรั่งเศส	(Francis		Garnier.		1996.		p.		81)	นอกจากนี้อิทธิพลของสยาม
ที่มีในดินแดนลาวยังรวมไปถึงการเฟ้นหาช้างเผือก	 มูโอต์กล่าวว่าช้างเผือกที่ถูกจับได้ในดินแดนลาว	 จะถูกน�าส่งไปยัง
กรุงเทพฯ	(Henri		Mouhot.		2009.		p.	309)	ขณะที่ขบวนช้างเผือกหลายสิบเชือกก�าลังมุ่งหน้าลงไปยังกรุงเทพฯ	นั้น	
จะเดินทางกันเป็นขบวนใหญ่โต	 สง่างามมาก	 เหล่าขุนนางและกลุ่มข้าราชการทั้งชาวลาวและสยามต่างพร้อมเพรียงกัน
ในการดูแลเอาใจใส่ช้างเผือก	 เนื่องจากชาวสยามมีความเชื่อในเรื่องของโชคลางเป็นอย่างมาก	 และศรัทธาเกี่ยวกับการ
สลับร่าง	ย้ายวิญญาณ	จึงเชื่อกันว่าจิตวิญญาณของเจ้าฟ้าหรือกษัตริย์องค์ก่อน	ๆ	ได้เชื่อมผ่านมายังช้างเผือก	นอกจาก
ศรัทธาในช้างเผือกแล้วนั้น	ยังมีลิงเผือก	และคน	สัตว์	หรือพืชที่มีผิวเผือก	(Albinos)	เพราะเหตุนี้พวกเขาจึงยกย่องบูชา
ด้วยความเคารพนับถือ	พวกเขาเคารพและศรัทธาต่อช้างเผือกที่จะน�าโชคมาสู่บ้านเมือง	ในขณะที่ช้างเผือกก้าวเดิน	จะมี
คนคอยถางกิ่งไม้เพื่อเปิดทางให้ตลอดเวลา	และจะมีคนคอยเลี้ยงดูน�าอาหารหลากชนิดซึ่งจัดวางในภาชนะถ้วยชามที่ท�า
มาจากทองค�าแท้	และกษัตริย์จะทรงเป็นผู้เดินทางออกมาพบช้างเผือกด้วยตนเอง	แต่มูโอต์กลับมองว่าช้างเผือกเหล่านี้
น่าสงสาร	 เพราะถูกเลี้ยงดูดีมากจนเกินพอดี	 ท�าให้ช้างเผือกบางเชือกต้องล้มลงเพราะอาหารมิย่อย	 ซึ่งเมื่อช้างเผือกล้ม
ลง	กบ็งัเกดิความทกุข์ใจอย่างแสนสาหสัโดยทัว่	เหล่าขนุนางและบรรดาบคุคลส�าคัญต่างรวมกนัเพือ่แสดงความโศกเศร้า
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แก่มัน	(Henri		Mouhot.		2009.		p.		93.)	กล่าวว่าอันที่จริงแล้วช้างเผือกที่ว่านั้น	มีเพียงจุดด่างมิกี่จุดตามร่างกายของ
ช้าง	และการทีท่ัง้กษตัริย์และกลุม่ข้ฝาราชบรพิารต่างพากนัไว้ทกุข์ต่อช้างอนัเปรยีบเสมือนวตัถบุชูาของพวกเขาทีไ่ด้จาก
ไปเนื่องมาจากอาหารมิย่อยนี้	ช่างดูน่าเวทนาทั้งสัตว์ทั้งตัวกษัตริย์	(Henri		Mouhot.	2009.		p.		106.)	ก่อนที่มูโอต์จะ
ออกเดนิทางสูแ่ถบท่ีราบสงูโคราช	มโูอต์ได้กล่าวถงึการประสานงาและการตดิต่อท�าเรือ่งผ่านแดนทีก่รงุเทพฯ	รวมถงึสนธิ
สัญญาระหว่างทางกงสุลฝรั่งเศสและคณะปกครองสยาม	 อันถือเป็นข้อบังคับที่ก�าหนดให้พระมหากษัตริย์ให้ความช่วย
เหลือและปกป้องชาวฝรั่งเศส	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มมิชชันนารีและนักธรรมชาติวิทยา	 เอกสารเหล่าน้ีจะช่วยอ�านวย
ความสะดวกในการเดนิทางของมโูอต์	อาท	ิช่วยจดัหาววัหรอืช้างตามแต่มโูอต์จะร้องขอ	เนือ่งจากเมอืงในดนิแดนลาวนัน้
อยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจข้าหลวงของสยาม	(Henri		Mouhot.		2009.		p.		322.)	แต่มูโอต์กล่าวว่าเมื่อเดินทางส�ารวจ
มาถึงเมอืงชยัภมู	ิและเข้าพบเจ้าเมอืงเพือ่ตดิต่อขออนญุาตเช่าช้างและววั	เพือ่ใช้ในการเดนิทางต่อไป	มโูอต์ได้แสดงหนงัสอื
ของทางฝรัง่เศส	จดหมายจากสมหุพระกลาโหมและจากเจ้าเมอืงโคราช	แต่กลับไร้ประโยชน์เพราะเจ้าเมอืงชยัภูมไิด้ปฏิเสธ
ที่จะให้ความช่วยเหลือ	โดยกล่าวว่า	หากมูโอต์ต้องการวัวหรือช้างนั้น	ตามป่าก็มีอยู่เป็นจ�านวนมาก	ซึ่งสามารถหาเองได้
ง่าย	ๆ	โดยมิถึงกับต้องให้ทางการช่วยเหลือ	นอกจากนี้	มูโอต์อาจหาเอาจากชาวบ้าน	แต่มูโอต์เกรงว่าต้องเสียค่าใช้จ่าย
มากกว่าปกติสองถึงสามเท่า	 ซึ่งมูโอต์มิได้มีเงินพอที่จะจ่าย	 เนื่องจากมิได้คาดคิดถึงเรื่องนี้มาก่อน	ท�าให้มูโอต์มิสามารถ
เดินทางต่อได้	จึงตัดสินใจเดินทางย้อนกลับมายังกรุงเทพฯ	เพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากกงสุล	สมุหพระกลาโหม	และ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	อันเป็นเหตุให้มูโอต์ต้องเสียเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก	(Henri		Mouhot.		
2009.		p.		334.)		ดังที่มูโอต์กล่าวว่า	“…ที่นี่เป็นหนึ่งในที่ที่มิสามารถจะท�าอะไรได้โดยปราศจากความช่วยเหลือของผู้ที่
มีอ�านาจ...”	(Henri		Mouhot.			2009.		p.		92.)		ซึ่งในภายหลังจากนั้นมูโอต์ได้ขอเข้าพบเจ้าเมืองสระบุรี	และแจ้งเรื่อง
ราวที่ตนได้พบเจอจากเจ้าเมืองชัยภูมิให้เจ้าเมืองสระบุรีรับฟัง	ในขณะที่เจ้าเมืองสระบุรีสั่งให้คนรับใช้เขียนจดหมายตาม
ค�าบอกของตนเพื่อจะน�าเร่ืองส่งไปยังเจ้าเมืองชัยภูมิ	 เจ้าเมืองสระบุรีได้แสดงอาการมิพอใจและเรียกเจ้าเมืองชัยภูมิว่า	 
คนโง่เขลาเบาปัญญา	พร้อมกับข่มขู่ว่าจะถอดถอนต�าแหน่งของเจ้าเมืองชัยภูมิ	ซึ่งเจ้าเมืองสระบุรีระบุว่า	หากมูโอต์มิได้
รบัความช่วยเหลอือย่างเตม็ประสทิธภิาพกอ็าจจะน�าสงครามมาสู่สยาม	การแสดงออกของบรรดาเจ้าเมอืงของสยามเยีย่ง
นี้	 แสดงให้มูโอต์เห็นว่าสยามหวาดกลัวภัยจากการกระท�าในทุก	 ๆ	 ด้านที่อาจก่อให้เกิดสงครามกับชาติยุโรป	 และด้วย
ความขุ่นเคืองจากเร่ืองราวท่ีตนได้รับจากเจ้าเมืองชัยภูมิในขณะนั้น	 มูโอต์จึงได้เขียนบรรยายความคิดของตนในรายงาน
การส�ารวจว่า	“…เหตุทีเ่กิดข้ึนกบัข้าพเจ้าดงักล่าวได้บรรลผุล	ข้าพเจ้าสามารถมองเห็นแจ่มแจ้งว่า	กจิการของประเทศเรา	
(ฝรั่งเศส)	จะสามารถด�าเนินได้เป็นอย่างดีในโคชินจีน	เสียงก้องกังวานของปืนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อสยาม...”	อย่างไร
ก็ตามมีการด�าเนินการจัดการเรื่องราวท่ีเกิดกับให้มูโอต์ในภายหลังจากการประสานของเจ้าเมืองโคราชและเจ้าเมือง
สระบุรี		
	 การที่บรรดาเจ้าเมืองและผู้น�าท้องถ่ินในแต่ละที่ที่มูโอต์ท�าการส�ารวจผ่าน	 ได้ให้ความช่วยเหลือจัดหาสิ่งจ�าเป็น
รวมถึงพาหนะให้แก่คณะส�ารวจของมโูอต์ตามค�าร้องขอ	เม่ือบ่อยคร้ังเข้า	ยิง่ส่งผลให้	มโูอต์รูส้กึหยิง่ผยองกบัการให้เกยีรติ
และการนอบน้อมจากบรรดาผู ้น�าในแต่ละท้องที่ที่ตนท�าการส�ารวจผ่าน	 ดังความตอนหน่ึงของมูโอต์ท่ีกล่าวว่า	 
“…หากข้าพเจ้าเป็นราชทตูของกษตัรย์ิ	(King’s	Envoy)	คงอดทีจ่ะขบขนัเสยีมไิด้ทีเ่ห็นบรรดาเหล่าผูน้�าในท้องถิน่	ปฏบิตัิ
ตามทีค่นงานของข้าพเจ้าสัง่”	(Henri		Mouhot.	2009.	p.	341.)	ในเกอืบทกุครัง้ทีค่ณะส�ารวจเข้าไปส�ารวจยงัเมอืงแต่ละ
เมืองที่คณะส�ารวจของตนจะท�าการส�ารวจและพักแรม	จะเข้าไปแสดงตนต่อเจ้าเมือง	 กษัตริย์	 รวมถึงเหล่าเช้ือพระวงศ ์
ผูม้อี�านาจในเมอืงนัน้	ๆ 	ก่อน	อาท	ิมโูอต์ทีไ่ด้รบัการตอนรับจากเหล่าเชือ้พระวงศ์ชาวลาวอย่างเป็นมติร	ได้รบัการต้อนรับ
จากกษัตริย์ลาวเป็นอย่างดี	 และกล่าวว่าตนเป็นท่ีโปรดปราน	 	 (Henri	 Mouhot.	 2009.	 p.	 102.)	 ดังความว่า	 
“…ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าพบเจ้าผู้ครองเมืองหลวงพระบาง	ผู้ซึ่งมียศถาบรรดาศักดิ์ตามแบบกษัตริย์	ข้าพเจ้ามิรู้ว่าเพราะ
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เหตุใด	 แต่พวกเขาได้แสดงท่าทีอันเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า	 ด้วยทั้งหมดที่พวกเขาคิดเตรียมการมาอย่างเอิกเกริกและ
งดงาม...”	(Henri		Mouhot.		2009.		p.		349.)		ซึง่ธรรมเนียมการเข้าเฝ้าและกระบวนการติดต่อกษตัรย์ิและเหล่าขนุนาง
ชั้นสูงอยู่เนืองนิจในดินแดนเหล่านี้	แอมอนิเยมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระ	คล้ายกับจะบ่งบอกแก่ผู้รอเข้าเฝ้าว่าคงมิได้รับการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่นมากนัก	(เอเจียน		แอมอนิเย.		2541.		หน้า		28.)		ดินแดนลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขงขึ้นตรงกับฝ่าย
สยาม	อาทิ	เมืองหลวงพระบาง	ที่ส่งมอบเครื่องบรรณาการให้แก่กรุงเทพฯ	เห็นได้จากขณะที่มูโอต์ท�าการส�ารวจดินแดน
ลาวในปี	พ.ศ.	2404	คนรบัใช้ชาวลาวของมโูอต์ขออนญุาตไปเข้าร่วมตดิตามกลุ่มข้าราชบรพิารของกษตัรย์ิแห่งเมอืงหลวง
พระบาง	ที่ก�าลังจะลงไปถวายเครื่องราชบรรณาการยังกรุงเทพฯ	(Henri		Mouhot.		2009.		p.		352.)			โดยกษัตริย์ลาว
แห่งเมอืงหลวงพระบางจ�าต้องเสดจ็ด้วยพระองค์เองพร้อมกบักลุ่มข้าราชบริพารของพระองค์	เพ่ือน�าเคร่ืองราชบรรณาการ
ไปสู่กรุงเทพฯ	 (Henri	 	Mouhot.	 2009.	 p.	 102.)	 ซ่ึงในส่วนของเครื่องราชบรรณาการ	 มูโอต์บรรยายว่า	 เครื่องราช
บรรณาการประกอบด้วยทองค�าหรือเงินจากหลาย	ๆ	เมืองทั้งเมืองชัยภูมิและเมืองภูเขียว	เป็นจ�านวน	8	บาทต่อหัว	บ้าง
ก็จ่ายเป็นผ้าไหมที่ชั่งน�้าหนักโดยเหล่าข้าราชการชั้นสูงเช่นเดียวกับผลกระวานที่เมืองโพธิสัตว์และเมืองพระตะบอง	โดย
พวกเขา	(เหล่าข้าราชการชั้นสูงชาวสยาม)	ก�าหนดเอง	(Henri		Mouhot.			2009.		p.	330.)																									
	 เมื่อคราวที่เดอ	การ์เน	เดินทางส�ารวจยังเมืองอุบล	คณะส�ารวจได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าเมืองอุบล	ทั้งสาร
เชือ้เชิญและของก�านัลจ�านวนมาก	ท�าให้เดอ	การ์เนบนัทกึถงึเจ้าเมอืงอบุลว่า	“…ทัง้หมดนีไ้ด้แสดงให้เหน็ว่าเขา	(เจ้าเมอืง
อุบล)	มีแนวคิดบางอย่างที่เป็นไปตามแบบผู้มีอารยะ	(Civilization)	และพวกเราก็เร่งรัดที่จะเข้าเยี่ยมเยือนตามพิธีรีตอง
เท่าที่พวกเราจะสามารถกระท�าได้...”	เมื่อเดอ	การ์เนเดินทางเข้าพบเจ้าเมืองอุบล	ได้บรรยายสภาพต�าหนักของเจ้าเมือง
อุบล	ดังความว่า	“…ต�าหนักแห่งนี้ดูราวกับตลาดนัด	มีกระจกเงากองสุมกันเป็นกองพะเนิน	ผ้าหลายผืน	และพรมแบบ
ยุโรปอีกจ�านวนมาก	ที่พึ่งจับจ่ายมาจากกรุงเทพฯ	เป็นที่แน่ชัดว่าพวกเขาปรารถนาที่จะตกแต่งประดับประดาเพิ่มความ
มีสง่าราศี	เพื่อต้อนรับงานฉลองพิธีบรมราชาภิเษก	ที่ซึ่งพวกเรา	(เดอ	การ์เนและคณะส�ารวจ)	จะได้เข้าร่วมงานพิธีนี้ในมิ
ช้ามินาน...”	นอกจากนี้เดอ	การ์เน	ยังกล่าวว่า	เจ้าเมืองอุบลผู้เป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์สยามนั้น	มีเชื้อสายจัดอยู่ใน
กลุ่มราชตระกูลของเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์	 ซ่ึงถูกน�ามาฟูมฟักเลี้ยงดูที่กรุงเทพฯ	 นับแต่ช่วงที่กองทัพฝ่ายสยามมีชัย
เหนอืดนิแดนลาว	ภายหลงันัน้เจ้าเมอืงองค์นีไ้ด้สร้างความดคีวามชอบในช่วงรชักาลของกษตัรย์ิสยามองค์นี	้ทางฝ่ายสยาม
จึงวางต�าแหน่งแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองอุบล	(Louis	de	Carne’.		2000.		p.		92-93.)					 	 	
	 นอกจากในด้านการส�ารวจผูค้นในท้องถิน่	พบว่า	ผูค้นในท้องถิน่ถกูกลุม่ชนชัน้ปกครองของสยามกดขีม่ากเสยีจน
สามารถสังเกตได้จากแววตาและท่าทางของผู้คนเมื่อเจอคนที่มีศักดิ์เหนือกว่า	 อาทิ	 มูโอต์กล่าวว่า	 เกือบทุก	 ๆ	 ที่ที่เข้า
ส�ารวจ	มิว่าจะเป็น	วัดวาอาราม	ตลาด	หรือสถานที่น่าสนใจอื่น	ๆ	ผู้คนจะมักจะพากันเงียบงัน	และช�าเลืองตามองห่าง	ๆ	
มูโอต์มองว่าตนถูกปฏิบัติจากผู้คนในท้องถิ่นราวกับเจ้าชายหรือคณะปกครองชั้นสูงอันเป็นไปตามค�าสั่งของพระมหา
กษัตริย์ที่ได้มอบอ�านาจให้แก่มูโอต์	ที่สามารถมีอ�านาจต่อชีวิตและความตายของเหล่าราษฎรของแผ่นดินนี้	ซึ่งสิ่งที่มูโอต์
พบเหน็ดงักล่าวได้ท�าให้เกดิความรูส้กึสงสารผูค้นในท้องถิน่	ดงัความว่า	“…เหตใุดข้าพเจ้าถงึมสิามารถยกระดบัพวกท่าน
ขึน้จากการถ่อมตวัอนัน่าเสือ่มเสยีเช่นนี	้…”	มโูอต์จงึอยากจะเป็นแรงสนบัสนนุ	แม้จะเป็นเพยีงน้อยนดิ	ทีจ่ะแสดงให้เหน็
โดยทั่วกันว่าผู้คนเหล่านี้โชคร้ายและน่าเวทนามากเพียงไร	แม้กระทั่งผู้หญิงและเด็กก็ยังคงสูบฝิ่น	แต่ถึงกระนั้น		มูโอต์ยัง
คงเห็นสมควรว่า	แท้จริงแล้วคนเหล่านี้สมควรถูกเรียกว่า	พลเมืองที่แสนโง่เขลา	(Henri		Mouhot.		2009.		p.		105.)	
นอกจากนี้	 คณะส�ารวจมองว่า	 การเข้ามาส�ารวจของคณะส�ารวจชาวฝรั่งเศสในดินแดนอีสานและลาว	 ได้ก่อให้เกิดการ
เคลือ่นไหวบางอย่างในท้องถ่ินและแม้กระท่ังทางฝ่ายสยามเอง	อาท	ิ	การ์นเิยร์กล่าวถงึค�ายนืยนัของคณะส�ารวจทีไ่ด้สบืหา
ข้อมูลจากชาวพ้ืนเมืองตามท้องถิ่นในดินแดนลาวว่า	ภารกิจการส�ารวจของคณะส�ารวจชาวฝร่ังเศสที่มีเกียรติภูมิอันเป็น
เลิศอยู่เบื้องหลังนี้	ทุก	ๆ	ที่ที่คณะส�ารวจย่างกรายออกไป	ได้สร้างความหวาดหวั่นอย่างที่สุด	เพราะการประกาศถึงการ
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เข้ามาของชาวยุโรป	ได้ก่อให้เกิดการปลุกเร้าในดินแดนลาวจนกระทั่งถึงตอนนี้		ในขณะเข้าส�ารวจที่เมืองจ�าปาศักดิ์	เนอี
สพบว่า	มทีาสชาวญวนเป็นจ�านวนมากในเมอืงจ�าปาศกัดิ	์เขาจงึได้เจรจาในนามของฝรัง่เศสกบักษัตรย์ิแห่งจ�าปาศกัดิแ์ละ
เหล่าข้าราชการชัน้สงู	ว่าต้องการให้ปลดปล่อยทาสชาวญวนเหล่านีใ้ห้เป็นอสิระ	เนือ่งจากชาวญวนอยูภ่ายใต้อ�านาจของ
ฝรั่งเศส	และจวนเจียนจะเป็นประชากรอันเป็นมิตรต่อฝรั่งเศส	นอกจากนี้เนอีสยังได้กล่าวว่า	มิมีอะไรน่ารันทดใจไปกว่า
การพบเห็นประชากรญวนที่ชาญฉลาดและค่อนข้างเป็นผู้มีอารยะ	 (Civilized)	 กลับกลายมาเป็นทาสภายใต้ประชากร	
(ชาวลาว)	ที่ป่าเถื่อนเหล่านี้		(Francis		Garnier.		1996.		p.		117.)	 	 	 													 	

	 อาจกล่าวได้ว่า	การส�ารวจในด้านการเมืองการปกครอง	คือ	ส่วนหนึ่งของการพยายามขยายอิทธิพลของฝรั่งเศส

ในดนิแดนแถบนี	้เหน็ได้จากการทีก่าร์นเิยร์กล่าวว่า	เป็นสิง่ทีส่�าคญัอย่างมากในการเจรจาต่อรองครัง้แรก	(เมือ่	พ.ศ.	2411)	

เพื่อแสดงถึงอิทธิพลของฝรั่งเศส	ที่จะเป็นหูเป็นตาให้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ในท้องถิ่นและมอบแนวคิดในเรื่องของบทบาท

หน้าทีท่ีเ่หนอืกว่าในคาบสมทุรนี	้ซึง่	ณ	ตอนนีอ้าณาจกัรแห่งหลวงพระบางคือ	ศูนย์กลางของชาวลาวทีม่คีวามส�าคัญทีสุ่ด

ในอินโดจีน	สถานที่แห่งนี้มีความปลอดภัยและเป็นศูนย์รวมของทรัพยากรธรรมชาติในการจุนเจือผู้คนทั้งหมดที่ต้องการ

จะหลีกหนีจากการกดข่ีตามแบบลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของสยามและพม่า	 อันเป็นลัทธิการปกครองท่ีอ่อนแอและ

ถูกครอบง�าโดยจีนเมื่อครั้งสมัยก่อนที่เข้ามาจัดวางระบบในดินแดนเหล่านี้	ซึ่งในตอนนี้การปกครองแบบนี้จ�าต้องหมดไป

และต้องปราศจากตัวถ่วงดุลยภาพ	(Francis		Garnier.		1996.		p.		294.)	ฝรั่งเศสจะต้องเข้ามาจัดการภายในดินแดน

ลาว	เฉกเช่นที่เคยจัดการในดินแดนญวนเมื่อครั้งก่อนตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส	ซึ่งน่าจะด�าเนินไปได้ด้วยดีกับผู้คนที่

มีความขลาดเขลาและสุภาพอ่อนโยนเหล่าน้ีในดินแดนลาว	 ฝรั่งเศสควรเข้ามาเตรียมการจัดการให้มีเสถียรภาพมากขึ้น	

และสร้างวสิยัทศัน์ให้เพิม่มากขึน้ต่อเครอืข่ายอาณานคิม			มคิวรละทิง้ข้อผิดพลาดต่าง	ๆ 	ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการเข้าแทนท่ี

ในดินแดนเหล่านี้	 หรือหากในวันหน่ึงราชทูตได้เริ่มรู้ระแคะระคายว่า	 ดินแดนของพวกเขาจะสามารถสร้างผลประโยชน์

แก่ฝร่ังเศส	ฝรัง่เศสต้องมยิตุทิีจ่ะท�าให้พวกเขากลบักลายมาเป็นผูป้ฏิบตักิารท่ีว่านอนสอนง่ายภายใต้นโยบายทางการเมอืง

ที่จะเป็นตัวแปรในด้านจุดมุ่งหมายของฝรั่งเศส	ซึ่งเป็นวิธีที่อาจมีข้อจ�ากัด		(Francis		Garnier.		1996.		p.		297.)

	 เนื่องจากวัตถุประสงค์จากการส�ารวจของคณะส�ารวจชาวฝรั่งเศสเพื่อยังประโยชน์แก่การขยายอาณานิคมของ

รัฐบาลฝรั่งเศสนี้	 ท�าให้ทางฝ่ายสยาม	 เกิดความพยายามท่ีจะป้องกันและอ้างอิทธิเหนือดินแดนแถบน้ี	 อาทิ	 ฮาร์มานด์

กล่าวว่า	ข้าหลวงแห่งเมอืงอบุลพยายามให้ความช่วยเหลอืแก่ฮาร์มานด์ในด้านค่ายทีพ่กับนภเูขาและจดัหาคนน�าทาง	รวม

ถงึผูร่้วมเดนิทางเพือ่ไปยงัตงัเกีย๋	โดยคาดหวงัค่าตอบแทนด้วยการอ้อนวอนซ�า้แล้วซ�า้เล่าในการทีจ่ะให้ฮาร์มานด์ออกปาก

เพ่ือสัญญาว่าจะจัดท�าแผนที่ขนาดใหญ่ของดินแดนลาว	 ที่รวมถึงบ้านเมืองต่าง	 ๆ	 โดยเริ่มจากเมืองจ�าปาศักดิ์ไปจนถึง

กรุงเทพฯ	 แต่ฮาร์มานด์ได้ยืนกรานท่ีจะปฏิเสธในทุกวิถีทาง	 (Francois	 	 Jules	 	 Harmand.	 	 1997.	 	 p.	 	 22-23.)	 

แต่อย่างไรก็ตาม	คณะส�ารวจของปาวีมองว่า	ดินแดนอีสาน	คือ	ลาวฝั่งตะวันตก	และดินแดนลาว	(ฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง)	คือ	

ลาวฝั่งตะวันออก	ที่อยู่ภายใต้การปกครองของสยาม		(August		Pavie.		1999.		p.		596-597.)		และมีความมุ่งมั่นที่จะ

ผนวกดินแดนลาวเข้าเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส	 มากกว่าให้ความสนใจบริเวณที่ราบลุ่มกรุงเทพฯ	 ของสยาม	 ดังที่ปาวี

กล่าวโต้ตอบกับข้าหลวงชาวสยามที่มาเข้าพบเพื่อขอเจรจาด้วย	ความว่า	“…ข้าพเจ้าคิดเห็นว่า	กรุงเทพฯ	มิใช้พื้นที่เป้า

หมายที่พวกเราจ�าเป็นต้องเลือก	 เพื่อเดินทางไปยังท่ีแห่งนั้นหรือนอกเหนือจากนั้น	 พวกเราต้องใช้ช้าง	 แต่พวกท่านมิมี	

เพ่ือเดินทางไปยังเมืองเวียงจันทน์	 พวกเราต้องใช้พลพาย	 ซึ่งพวกเรามีมากยิ่ง	 ส่วนพวกท่านมิได้มีแม้กระทั่งเรือ...”			

(August		Pavie.		2000.		p.		86.)	คณะส�ารวจต่างมองว่า	ส่วนกลางของสยามได้พยายามเข้ามาแทรกแซงและจัดการ

ปกครองในดินแดนอสีานและลาว	เพราะต้องการขยายอ�านาจรฐั	และกลนืกลายกลุม่ชาตพินัธุต่์าง	ๆ 	ในอสีานและลาวให้

เป็นสยามทั้งหมด	 การท่ีดินแดนแถบน้ียังคงอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม	 อาจจะก่อปัญหาเกิดเป็นอุปสรรคต่อการ
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ขยายอทิธพิลภายในแถบอนิโดจนีของฝรัง่เศส	ฝรัง่เศสจะต้องเข้ามาจดัการภายในดนิแดนลาว	เฉกเช่นทีเ่คยจดัการในดนิ

แดนญวน	และฝรั่งเศสควรเข้ามาการจัดการและสร้างวิสัยทัศน์ให้เพิ่มมากขึ้นต่อเครือข่ายอาณานิคม

สรุปสภาพการปกครองของรัฐสยามจากทัศนะของนักส�ารวจชาวฝรั่งเศส

	 ณ	 ช่วงเวลาแห่งการส�ารวจดังท่ีกล่าวมาน้ี	 ทัศนะท่ีพบจากรายงานการส�ารวจของกลุ่มนักส�ารวจชาวฝรั่งเศสใน

การออกส�ารวจและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับดินแดนอีสานและลาว	ได้แสดงภาพวิถีชีวิตผู้คนในด้านต่าง	ๆ	รวมถึงสภาพ

ภมูปิระเทศและเขตแดน	ข้อมลูและองค์ความรูท่ี้ได้จากการส�ารวจนัน้	ถอืเป็นการสะท้อน	“จดุบอด”ของสภาพการปกครอง

ของสยามที่มีต่อผู้คนและดินแดน	นอกจากนี้ยังสะท้อนสถานะที่ก�ากวม	มิแน่นอนของดินแดนอีสานและลาว	และยังแฝง	

“ทัศนะ”	 ที่แสดงจุดประสงค ์หลักในการส�ารวจดินแดนในแถบลุ ่มแม ่น�้าโขงอยู ่ตลอดเส ้นทางการส�ารวจ	 

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า	 นักส�ารวจชาวฝรั่งเศสท่ีเข้ามาส�ารวจดินแดนอีสานและลาวในช่วงพุทธศตวรรษที่	 25	 ต่างสื่อสาร	

“ทศันะ”	ของตนออกมาในรปูแบบการจดบนัทกึรายงานการส�ารวจของกลุม่นกัส�ารวจชาวฝรัง่เศส	โดยให้ข้อมลูและองค์

ความรู้ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	แม้ว่าจะเป็นการออกส�ารวจคนละช่วงเวลา	คือ	แสดงภาพว่า	บริเวณนี้	(ดินแดนอีสาน

และลาว)	“มีค่า”	ผู้คนไร้อารยะ	(Civilized)	มิได้มีความเจริญเทียบเท่ากับชาวยุโรป	แต่มีความสงบ	มิมีพิษสงอันใดต่อ

การขยายอาณานิคมของฝรั่งเศส	สยาม	คือ	อุปสรรคส�าคัญในการเข้ายึดครองดินแดนแถบนี้	ซึ่งดินแดนเหล่านี้อยู่ภายใต้

การ	“กดขี”่	และยงัถูก	“ละเลย”	จากกลุ่มชนชัน้ปกครองของสยาม	กลุ่มนกัส�ารวจชาวฝรัง่เศสมคีวามเหน็ตรงกนัว่า	ผู้คน

ในอีสานและลาว	 คือ	 กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน	ที่มีสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่	 และลักษณะทางชาติพันธุ์แตกต่างจากผู้คน

ชาวสยามที่อาศัยในบริเวณลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา	 ทั้งหมดน้ีน�าไปสู่จุดประสงค์หลักในการส�ารวจ	 คือ	 ต่างเห็นพ้องว่าทาง

รัฐบาลฝรั่งเศสควรเข้ามาช่วยเหลือและดูแลภายในบริเวณดินแดนแถบนี้	ซึ่งจะน�าไปสู่การหาช่องทางในการอ้างสิทธิเข้า

ยดึครองดนิแดนอสีานและลาวจากสยาม	ว่าดนิแดนในส่วนนีม้ไิด้มคีวามเกีย่วข้องและเชือ่มโยงกบัสยาม	ถงึแม้ว่าทางฝ่าย

สยามจะพยายามอ้างสิทธิเหนือดินแดนอีสานและลาวว่าเป็นเมืองประเทศราชของตนก็ตาม	 	 	

	 การสะท้อนภาพความเป็น	“รัฐชายขอบ”	ในช่วงก่อนการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่ในพุทธศตวรรษที่	25	สืบ

เนื่องมาจากรัฐสยามท่ีผ่านมาน้ันจะให้ความส�าคัญกับศูนย์กลางมากกว่าเขตพรมแดน	 ท�าให้หัวเมืองบรรณาการและ

ประเทศราชทั้งหลายน้ัน	 สามารถปกครองตนเองอย่างอิสระโดยปราศจากการควบคุมจากศูนย์กลาง	 ทั้งหมดน้ีได้กลาย

เป็นช่องว่างให้ฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาทแทรกแซงและขยายอาณานิคมในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่	25	ท�าให้อ�านาจอธิปไตย

ของสยามทีเ่คยมเีหนอืดนิแดนเหล่านีส้ัน่คลอน	กระแสการล่าอาณานคิมของจกัรวรรดนิยิมฝรัง่เศสทีก่�าลงัทวคีวามรนุแรง

เปรยีบดงัภยัคกุคามในช่วงพทุธศตวรรษที	่25	คอืมลูเหตสุ�าคญัทีส่่งผลกระทบให้เกดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในดนิแดน

แถบลุ่มแม่น�้าโขง
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 Smart	 is	something	you	canbecome,	not	 just	how	you	are	born!	Many	smart	people	aren’t	

necessarily	born	smart…	But	they	improve	themselves	and	became	smarter	as	a	result.	So	then,	how	

can	you	become	SMART?Specifically,	how	can	you	become	SMART	future	teachers?

	 Why	are	smart	future	teachers	so	important?	General	Prayut	Chan	O-cha,	our	Prime	Minister,	

has	stated	that	teachers	are	playing	an	important	role	in	producing	professionalteaching	students	and	

driving	the	country’s	education.	There	is	also	a	deep	need	to	develop	human	resources	in	accordance	

with	demands	of	society	and	our	country.		With	the	coming	of	the	ASEAN	Community,	Thailand	must	

move	forward	and	be	ready	for	changes	in	the	region.	In	addition,	Thailand	is	currently	experiencing	

a	major	shortage	of	teachers,	so	we	must	study	and	work	hard	to	respond	to	the	needs	of	Thai	society	

and	move	forward	to	Thailand	4.0.

	 Can	we	be	smart	future	teachers	for	Thailand	4.0?	There	are	many	qualifications	for	“being	

smart,”	regardless	of	your	academic	status	or	intellect.	Believe	in	yourself	and	ignore	other	people’s	

opinions.		You	can	be	smart	future	teachers	even	if	you	aren’t	a	certified	genius.	

	 The	word	“smart”	can	mean	clever,	intelligent,	great,or	excellent,	but	many	think	there	is	an	

“internal”	smart	and	“external”	smart.	The	internal	smart	is	related	to	your	EQ,	or	Emotional	Quotient.		

It	is	what	allows	you	to	control	your	emotions	in	any	given	situation.	This	is	extremely	important,	as	

you	have	to	know	what	you	want	and	control	yourself	while	studying,	working	with	your	friends,	and	

teaching	classes.

	 Believing	in	yourself	is	being	smart.		To	be	smart	future	teachers,	what	exactly	do	you	want	to	

be	different?	A	smart	future	teacher	knows	how	to	study,	how	to	solve	problems,	and	how	to	succeed	

in	life.
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	 You	have	to	set	tough	goals	and	then	show	the	determination	to	achieve	them.If	you	want	to	

be	smart,you	have	start	from	the	bottom	up.Learn	what	you	need	with	effective	studying	tactics	and	

a	few	tricks	up	your	sleeve.	Also	be	well-informed.Use	every	tool	at	your	disposal	to	solve	problems.	

At	every	level	of	your	career,	learn	how	to	use	information	to	improve	your	teaching	skills.

	 Moreover,	if	you	possess	intelligence,	virtue,	as	well	as	the	3Rs,	the	8Cs,	and	foreign	language	

skills,	you	might	just	become	a	smart	future	teacher.

	 The	3Rs	are	Reading,	w(r)iting,	and	a(r)ithmetic.	The	8	Cs	are	Critical	thinking	and	problem	solving,	

Creativity	and	innovation,	Collaboration	teamwork	and	leadership,	Communication	information	and	

media	literacy,	Cross-cultural	understanding,	Computing	and	ICT	literacy,	Career	and	learning	skills,	

and	finally,Compassion.

	 World-renowned	business	magnate	and	co-founder	of	Apple	 Inc.,	 Steve	 Jobs	 is	 famous	 for	

writing,	“When	you	grow	up	you	tend	to	get	told	that	the	world	is	the	way	it	is	and	your	life	is	just	to	

live	your	life	inside	the	world.	Try	not	to	bash	into	the	walls	too	much.	Try	to	have	a	nice	family	life,	

have	fun,	save	a	little	money.	That's	a	very	limited	life.	Life	can	be	much	broader	once	you	discover	

one	simple	fact:	Everything	around	you	that	you	call	life	was	made	up	by	people	that	were	no	smarter	

than	you.	And	you	can	change	it,	you	can	influence	it…	Once	you	learn	that,	you'll	never	be	the	same	

again.”

	 Lisa	Nichols	is	a	motivational	speaker	who	never	got	above	a	C	grade	in	school,	and	also	failed	

her	English	classes.But	now	she	is	a	leading	expert	on	careers,	bestselling	author,	CEO,	and	a	motivational	

speaker	whose	teachings	have	inspired	millions.

	 Mohed	Altrad,	a	famous	billionaire	businessman,	rugby	chairman,	and	writer,	had	to	walk	barefoot	

to	school	and	was	prevented	from	attending	because	he	had	no	money	for	school	materials,	yet	got	

high	scores	on	exams.Despite	all	his	struggles,	he	succeeded.

	 Winston	Churchill	said	that	diligence	and	hard	work	enhances	life.		And	Martin	Luther	King	Jr.	

said,	“Believe	in	yourself,	be	fearless,	keep	moving	and	act	now.”

	 The	people	above	made	smart	decisions	and	worked	smart	to	become	successful.	They	didn’t	

lose	hope,	and	worked	hard	to	achieve	success.	By	following	their	teachings,	we	can	make	a	difference!

Every	school	and	educational	institution	is	looking	for	skilled	and	efficient	employees.	

The	Faculty	of	Education	produces	students	who	will	be	professional	and	skilled	at	teaching.

What is S.M.A.R.T.?

 S – Stands for Standards, Strength, and Sustainability.

	 As	a	student	of	the	teaching	profession,	it	is	very	important	to	concentrate	when	you	attend	

classes,	and	join	as	many	activities	and	projects	as	you	can	with	a	sense	of	appreciation.	The	activities	
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you	experience	now	can	improve	your	abilities	and	skills,	which	will	raise	your	Standards	as	a	teacher	

later.

	 S	alsostands	forStrength.	Students	often	think	that	we	need	to	take	big	steps	to	make	change	

happen,	but	that’s	not	always	true.It’s	also	the	little	steps	that	can	bring	change.No	matter	how	small,	

do	something	that	matters.

	 Many	people	define	good	students	as	those	who	receive	the	best	grades.While	it	is	true	that	

good	students	often	earn	high	grades,	we	contend	that	grades	are	just	one	aspect	of	the	whole.In	

fact,	even	“bad”	students	can	earn	high	grades	sometimes.	Grades	are	sometimes	not	the	best	indicator	

of	the	students’	quality.	Rather,	you	need	to	set	goals,	both	short	and	long	term.	For	example,	short	

term	goals	such	as	attending	classes	on	time	and	long	term	goals	such	as	finishing	school	and	getting	

agood	job.

	 Moreover,	S	stands	for	Sustainability.Teachers	must	be	skillful	withconserving	things,	such	as	

money,	electricity,	resources,	and	the	environment.	You	need	to	keep	learningand	working	with	others	

happily,	and	that	priority	should	reflect	in	the	language,	culture,	and	lifestyles	in	ASEAN.Youshould

learn	about	ourneighbors	and	be	excellent	in	languages	to	fostergood	relations.Future	teachers	should	

be	smart	about	everything,	and	smart	all	the	time.You	can	drive	the	Thai	economy	and	society	to	a	

brighter	future.

	 You	need	to	have	passion	for	learning	that	drives	you	to	fully	understand	the	important	of	

learning	rather	than	just	worry	about	what	grade	you	will	receive.You	should	actively	engage	in	many	

activities,	and	hopefully,	you	will	actually	enjoy	learning.

	 Regarding	behavior:	Simply	attending	class	is	not	enough;	you	need	to	arrive	punctually	and	

understand	that	tardiness	disrupts	the	class	and	is	disrespectful	to	others.You	should	maintain	positive	

and	beneficial	relationships	with	others.

	 If	you	develop	these	goals	and	habits	 into	realities,	then	youwill	achieve	success.You	must	

develop	good	study	habits	and	attach	 importance	to	daily	studies	and	self-learning	as	well	as	 in-

classroom	learning.You	should	also	preview	all	materials	in	advance	before	attending	classes;	take	

notes	in	class	and	review	them	at	home,	and	constantly	organize	all	learning	materials!

	 You	should	set	a	long-term	goal	and	stick	to	it!	Having	a	clear	and	specific	long-term	objective	

keeps	you	headed	in	the	right	direction–somewhere	you	really	want	to	go,	not	just	somewhere	you	

end	up.Long-term	goals	can	be	set	for	any	area	of	life.		For	you,	the	first	priority	may	be	making	a	

plan	for	your	future	career.

	 Remember,	some	people	dream	of	success,	while	others	get	up	every	morning	and	make	it	

happen,	so	start	changing	your	habits	in	order	to	change	your	life.
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M – Stands for Master

	 At	 times,	 the	 smart	 teacher	must	 serve	 as	master	 of	 his/her	 students	 and	 people	 in	 the	

community,	serving	as	a	mold	for	others	to	be	cast	in.	The	master	teacher	must	be	a	good	teacher;	

have	a	good	characteristic,	ethics,	morality,	sense	of	humor,	leadership,	good	teaching,	hard	working,	

and	a	good	consultant.		More	over	the	master	teacher	must	be	kind,	fair,	tolerant,	punctual,	neutral,	

and	etc.		M	is	also	for	motivation,	which	is	how	you	get	through	tough	times	and	challenging	assignments.		

When	you’re	feeling	drained,	relax	for	a	while,	then	return	to	your	work	and	focus	on	your	purpose.	

Complete	assignments	on	time,	and	follow	directions	carefully.	The	key	to	success	is	hard	work.

A – Stands for Activator

	 Teachers	must	be	active,	get	up	early,	and	follow	their	daily	routine.	There	are	four	factors	that	

active	teachers	must	exhibit;	morals	and	ethics,	leadership,	team	work,	and	responsibility.	More	over	

the	smart	future	teachers	must	be“3A1W”;	Awake,	Alert,	Aware	and	Well-informed.

R – Stands for Retriever

	 Technology	is	constantly	improving	and	providing	us	with	more.It	has	also	made	it	possible	to	

process	complex	 information.	Software	and	apps	can	help	you	practice	and	 improve	many	skills.	

Teachers	must	be	smart	retrievers	of	information	because	we	must	also	cultivate	logic	and	critical	

thinking	in	our	students.		With	the	saturation	of	media	and	social,	networks,	near	limitless	amounts	

of	information	are	produced	every	single	day.	We	need	to	apply	logic	and	critical	thinking	to	distinguish	

useful	facts	and	information	from	noise.	That	is,	we	needto	be	able	todiscern	onlythe	useful	parts	in	

order	for	any	of	that	information	to	be	useful.		We	must	learn	how	to	use	the	tools	at	our	disposal.		

For	example,	online	courses	include	interactive	features	for	collaboration,	communication,	and	creation.		

Be	adept	at	using	technology	so	that	you	can	thrive	in	any	situation.

T – Stands for Trainer

	 Of	course,	teachers	must	be	good	trainers	for	listening,	speaking,	reading,	and	writing,	extending	

to	all	activities	in	their	classes.

	 By	putting	all	of	these	ingredients	together,	you	can	achieve	your	ambition	of	becoming	SMART	

future	teachers-	you	will	be	ready	to	play	an	important	role	in	society,	contributing	to	the	development	

of	Thailand,	and	achieving	career	goals	as	well.

	 Do	not	lose	the	opportunity	of	becoming	the	most	powerful	tool	for	assisting	our	country,	an	

effective	teacher,	especially	now	that	Thailand	4.0	has	been	started	to	unlock	the	country	from	the	

economic	challenges	we	face	from	past	economic	development	models.	So	how	can	you	contribute	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

25

to	meet	this	goal?	Become	SMART	future	teachers	by	working	hard	to	meet	the	requirements	of	your	

chosen	career.Work	hard	to	acquire	knowledge	of	many	things	and	not	just	in	your	own	field,	so	you	

can	apply	it	to	the	advancement	of	society.		Remember	that	a	desirable	plant	can	only	grow	with	

proper	cultivation,	and	future	teachers	need	to	be	developed	with	the	characteristics	of	hard	work,	

responsibility,	and	accountability.

	 Set	goals.	Goals	help	measure	achievement	and	must	be	adjusted	as	you	advance.When	you	

reach	a	goal,	mark	it	as	a	positive	achievement	and	feel	good	about	having	accomplished	it.

Get	feedback	from	teachers.We	all	need	to	communicate	with	our	teachers	and	look	for	feedback	

from	 them,	because	 that’s	how	we	 improve.	 	Unfortunately,	many	people	 fail	 to	 get	 systematic	

feedback	to	help	them	do	their	jobs	better.		Getting	comments	and	feedback	from	your	teachers	as	

well	as	understandingyour	feelings	after	you	have	completed	something	will	help	you	increase	learning	

efficiency.

	 Be	positive!	Teachers	enjoy	working	with	students	that	work	hard,	and	vice-versa.	Shoddy	work	

leads	to	failure.

	 Don’t	be	shy	about	asking	questions:	 If	you	don’t	understand	something,	ask	for	additional	

information	and	help.When	you	ask	a	question,	you	may	feel	embarrassed	for	a	moment,	but	your	

knowledge	is	enhanced	forever.		It	is	how	we	learn	the	fastest.	

	 In	conclusion,	being	smart	future	teachers	will	benefit	everyone	you	know.	We	strongly	believe	

that	all	of	youwill	have	a	bright	and	ideal	future.		The	most	important	things	to	remember	are,	“know	

yourself,”	and,	“no	one	is	too	old	to	learn.”	A	degree	in	education	is	definitely	a	way	to	achieve	your	

goals.	Find	opportunities	 to	develop	yourselves	and	 follow	your	dreams.You	will	be	smart	 future	

teachers.
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บทคัดย่อ

	 การจัดการธรุกจิสมยัใหม่	เป็นการศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการในปัจจบุนั	ทีผู่บ้รหิารต้องค�านงึถึงความส�าคญั

ของสภาพแวดล้อมต่าง	 ๆ	 ท่ีมีผลกระทบต่อองค์การ	 ท�าให้ผู้บริหารต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารที่ช่วยให้องค์การประสบผลส�าเร็จทางการบริหาร	

โดยการบริหารจัดการท่ีเป็นสากล	 วิวัฒนาการทางแนวคิดของการบริหารจัดการสมัยใหม่	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 การ

วางแผนและการตัดสินใจทางการบริหารสมัยใหม่	 การจัดองค์การ	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 และการท�างานเป็นทีม	

เพื่อส่งผลส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ

 ค�าส�าคัญ :	การจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Absract

	 Modern	business	management.	A	study	of	the	current	management	model.	Management	must	

take	into	account	the	importance	of	the	environment	that	affects	the	organization.	The	management	

must	adapt	to	the	changing	environment	at	all	times.	Including	knowledge	about	the	management	

model	that	helps	the	organization	achieve	administrative	success.	The	management	is	universal.	The	

evolution	 of	 the	 concept	 of	modern	management.	 Strategic	Management	Modern	 Administrative	

Planning	and	Decision	Making	Organization	Human	Resource	Management	and	teamwork	To	achieve	

the	goals	of	the	organization.

 Keywords	:	Modern	Business	Management

นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาบริหารธุรกิจ	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Doctoral	student	Business	Administration	Faculty	of	Management	Science	Rajabhat	Maha	Sarakham	University

Corresponding	author,	E-mail	:	phayakphet@outlook.com



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

28

บทน�า

	 การบริหารจัดการเริ่มต้นเกิดข้ึนในสมัยการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมในสมัยคริสต์ศตวรรษที่	 19	 โดยในสมัยนั้นมี

การเปลีย่นแปลงเกดิข้ึนทางด้านอตุสาหกรรมท�าให้มกีารตดิต่อกันทางธรุกจิมากขึน้	แนวคดิทางการจดัการจงึเริม่ขึน้ตัง้แต่

ในสมัยนั้นและมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบทางการบริหารจัดการเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน	 โดยผู้บริหาร

ตระหนักดีว่าไม่มีทฤษฎีทางการบริหารใดใช้ได้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด	 เพราะทฤษฎีทางการบริหารใช้ได้ทุก

ทฤษฎีและนักบริหารได้คิดค้นและก�าหนดรูปแบบทางการบริหาร	เพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพมากที่สุด	ตลอดเรื่อยมา

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน	จึงท�าให้ในปัจจุบันมีแนวคิดทางการบริหารเกิดขึ้นมากมายหลายทฤษฎี	

	 แนวคิดทางการบริหารสมัยใหม่เริ่มตันมาจากแนวคิดทางการบริหารสมัยดั้งเดิมที่มีมาก่อนเป็นระยะเวลานาน

ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่	19	เป็นต้นมาและได้มีวิวัฒนาการและการปรับปรุงตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน	การจัดการ

มีความส�าคัญต่อผู้บริหารทุกคนในการพัฒนาองค์กรให้มุ่งสู่ความมีประสิทธิภาพผู้บริหารสามารถด�าเนินการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กรได้	 เช่น	 ผู้จัดการธุรกิจสามารถด�าเนินการผลิตสินค้าสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคออกมาเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถหาตลาดในการจัดจ�าหน่ายสินค้าเหล่านั้น	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลมีศักยภาพ

ในความสามารถจัดหาแรงงานและพนักงานเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ให้ภารกิจในองค์กรลุล่วงไปได้	 ผู้จัดการแต่ละฝ่ายอาจมี

พืน้ฐานความรูก้ารบรหิารแตกต่างกนัและมกีารศกึษาทีแ่ตกต่างหลากหลายทีจ่ะต้องท�างานร่วมกนัเพือ่บรรลคุวามส�าเรจ็

ในวตัถปุระสงค์ขององค์การ	ซึง่ไม่เฉพาะเป็นการกระท�าเพ่ือองค์กรเท่านัน้	แต่เป็นการกระท�าทีต่อบสนองต่อความต้องการ

ของผู้บริหารในระดับต่าง	ๆ 	จะต้องมีความรู้เบื้องต้นในงานทางด้านการบริหาร	(Management	Task)	และกระบวนการ

บริหาร	 (Management	 Process)	 เพ่ือความส�าเร็จตามเป้าหมาย	 (Goal	 Attainment)	 ภายใต้การจัดการทรัพยากร

ทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

	 ผู้บริหารมีบทบาทในการน�าองค์กรไปสู่การบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การโดยการใช้ทรัพยากร

ทางการบริหารอย่างถกูต้องเหมาะสม	มหีน้าทีท่างการจดัการ	ด้านการวางแผน	(Planning)	การจัดองค์การ	(Organization)	

การน�า	 (Leading)	และการควบคุม	 (Controlling)	ซึ่งการจัดการมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพยากรทางการบริหาร	

(Organizational	resources)	ประกอบด้วย	บุคลากร	ที่ท�างานในองค์กรเป็นผู้มีความรู้ในการท�างาน	วัตถุดิบ	คือส่วน

ผสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น	ๆ	เครื่องมือ	เครื่องจักรที่ส�าคัญในการผลิต	และเงินทุน	งบประมาณที่ใช้ในการท�างาน	

ซึ่งผู้บริหารใช้เพ่ือผลิตสินค้าบริการไว้เพื่อขาย	ทรัพยากรมนุษย์	 (Human	 Resources)	 หมายถึง	 บุคลากรท่ีท�างานใน

องค์กร	ความมีประสิทธิภาพทางการจัดการ	(Managerial	Efficiency)	หมายถึงการที่ผู้บริหารใช้ความสามารถในการก

ระท�าสิ่งต่าง	 ๆ	 ในองค์การให้บังเกิดผลตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	 และความมีประสิทธิผลทางการจัดการ	 (Managerial	

Effectiveness)	หมายถึง	การด�าเนินงานโดยใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับผลผลิตได้ตามเป้าหมาที่ต้องการ

	 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทางการบริหารและทักษะทางการบริหารเป็นส่ิงที่ควบคู่กันและเป็นพื้นฐานส�าหรับ

การสร้างความเข้าใจในความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลทางการบริหาร	ใน	ทักษะทางด้านเทคนิคการปฏิบัติ

งาน	(Technical	Skills)	หมายถงึการใชค้วามรูแ้ละทกัษะทางเทคนคิเกีย่วกบัวธิกีารปฏิบตังิาน	กระบวนการท�างาน	และ

ขัน้ตอนการท�างาน	ทกัษะทางด้านมนษุยสมัพนัธ์	(Human	Relation	Skills)	หมายถึงทกัษะของผูบ้รหิารทีเ่กีย่วกบัความ

สัมพันธ์กับบุคคลอื่น	 การประสานงานความร่วมมือกันท�างาน	 การท�างานร่วมกันเป็นทีม	 การสร้างสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศของการท�างาน	 และทักษะทางด้านแนวความคิด	 (Conceptual	 Skill)	 หมายถึงทักษะของผู้บริหารในด้าน

ความสามารถในวถิทีางด้านความคดิทีจ่ะท�าให้เกดิประโยชน์แก่หน่วยงานมากทีส่ดุ	จะต้องมคีวามสามารถในการคดิและ
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แก้ปัญหา	ความเข้าใจในตัวแปรและองค์ประกอบต่าง	ๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น	(เนตร์พัณณา		ยาวิราช.	2556)	

	 สรุป	 การจัดการสมัยใหม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องทราบความเป็นมาของการศึกษาตั้งแต่อดีต	 เพราะเป็นรากฐาน

ของการเริ่มต้นและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน	 ผู้บริหารควรค�านึงถึงองค์ประกอบหลายอย่างทางการบริหาร	 เช่น	 หน้าที่

ทางการบริหาร	หลักเกณฑ์ทางการบริหารที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน	 นอกจากนี้	 การให้ความส�าคัญต่อสภาพแวดล้อมต่าง	 ๆ	 

ที่มีผลกระทบต่อองค์การ	 ท�าให้ผู้บริหารต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 

รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารที่ช่วยให้องค์การประสบผลส�าเร็จทางการบริหาร

วิวัฒนาการทางการจัดการสมัยใหม่

	 แนวความคิดทางการบริหารจัดการได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาอย่างไม่หยุดยั้งภายหลังจากที่ได้มีการศึกษาแนวทาง

ทางการบริหารตั้งแต่สมัยดั้งเดิมจนกระทั่งถึงปัจจุบันแนวคิดทางการบริหารได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

	 แนวคิดทางการบริหารจัดการในศตวรรษที่	21	เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบการบริหารแบบเดิม	คือ

	 	 1.	มีวัตถุประสงค์มีคุณค่า	(Purpose	and	Values)	มีแนวคิดในการก�าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมี

คุณค่า	 คือ	 การผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ	 มีนวัตกรรมใหม่	 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีระดับมาตรฐานสากลตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า	 การให้บริการอย่างมีคุณภาพ	 มีความสามารถในการคิดริเริ่มและรับฟังความคิดเห็นการมีส่วน

ร่วมของคนในองค์กร	 	การพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น	การมีจริยธรรมทางธุรกิจและมีการป้องกัน

รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

	 	 2.	มีความแตกต่างจากแบบเดิมเดิม	การเปลี่ยนแปลงในด้านความคิดริเริ่มใหม่	ๆ	ที่แตกต่างไปจากรูปแบบ

เดิม	ๆ	ที่เคยเป็นมา

	 	 3.	 เป็นยุคแห่งข้อมูลและเปิดเผยโปร่งใส	 (Information	 and	Openness)	 องค์กรมีการกระจายข้อมูลให้

สมาชกิในองค์กรได้รบัทราบ	การบรหิารมลีกัษณะเปิดเผย	การกระจายอ�านาจ	ความยดืหยุน่และการใช้ข้อมลูร่วมกันเป็น

รูปแบบทางการบริหารที่ได้รับการยอมรับ

	 	 4.	ให้ความส�าคัญกับจิตใจของคนในองค์การมากขึ้น	(A	Mental	Revolution)	การค�านึงถึงสภาพจิตใจ

(เนตร์พัณณา		ยาวิราช.	2556)

	 ความแตกต่างทางการบริหารในศตวรรษที่	20	และ	21	ดังตารางที่	1
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 ตารางที่	1	ความแตกต่างทางการบริหารในศตวรรษที่	20	และ	21	

	 จาก	The	eleven	commanments	of	21st	Century	Management	by	Matthew	J.	Kiernan,	2002.

ศตวรรษที่	20 ศตวรรษที่	21

มีความมั่นคงและพยากรณ์ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

	ก�าหนดขนาดปริมาณงานและมีมาตรวัด

	ผู้น�าคือผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งในระดับสูง

	องค์การมีกฎระเบียบที่เคร่งครัด

	ใช้การควบคุมตามกฎระเบียบและอ�านาจตามสาย

	การบังคับบัญชา

	มีระบบการป้องกันข้อมูลที่แน่นหนา

	มีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

	ต้องการความชัดเจนแน่นอน

	เป็นการท�างานเชิงรับ

	องค์กรไม่เป็นอิสระ

	การประสานงานแนวดิ่ง

	เน้นการท�างานภายในองค์กร

	รักษาผลประโยชน์ทางการแข่งขัน

	เพื่อหวังผลในตลาดลูกค้าปัจจุบัน

		มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมที่เคยเปลี่ยน

		มีความรวดเร็วและเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบ

		ทุกคนในองค์กรคือผู้น�า

		องค์การมีความยืดหยุ่นได้

		ควบคุมโดยวิสัยทัศน์และคุณค่าขององค์กร

		มีการแบ่งปันข้อมูลให้รับรู้ร่วมกันเปิดเผยโปร่งใส

		มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

		มีความท้าทาย

		เน้นการท�างานเชิงรุก

		องค์กรมีความเป็นอิสระ

		การประสานทุกระดับ

		เน้นการท�างานในสภาพการแข่งขัน

		การแข่งขันกลายเป็นความร่วมมือ

		ค�านึงถึงลูกค้าในอนาคต	สร้างตลาด

		ลูกค้ากลุ่มใหม่

เทคนิคทางการจัดการ (Management Technique)

 เทคนคิทางการจดัการเป็นสิง่จ�าเป็นในการบรหิารเพราะเทคนคิทางการจดัการเป็นวถิทีางท่ีจะท�าให้องค์การประสบ

ความส�าเร็จ	ได้แก่	กลยุทธ์ความร่วมมือกันทางธุรกิจระหว่างองค์การ	(Strategic	Alliance)	เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการรวม

ตัวกันของธุรกิจ	การแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจ	 วัฒนธรรมองค์การ	 (Corporate	Culture)	 ในการสร้างคุณค่านิยม

และความเชื่อให้แก่พนักงานและคนในองค์การเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและความรู้สึกส�านึกร่วมกันในองค์การเดียวกัน

ค�านงึถงึลกูค้า	ท�าเพือ่ลกูค้า	คดิสิง่ทีดี่	ท�าสิง่ทีดี่	คดิสิง่ใหม่	ๆ 	ท�าสิง่ใหม่	ๆ 	การเป็นองค์กรชัน้น�าระดับสากล	(World-Class	

Organization)	ที่ด�าเนินธุรกิจโดยหวังความส�าเร็จในระดับโลก	การให้บริการอย่างมีคุณภาพระดับสากล	(World	Class	

Service)	และการผลติเป็นทีย่อมรบัในระดับสากล	(World	Class	Manufacturing)	(ศิรวิรรณ		เสรรีตัน์	และคณะ.	2545)

	 สรุป	 เทคนิคทางการจัดการสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบการบริหารแบบเดิม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง	 ๆ	 ท้ังภายในและภายนอกที่กระทบต่อการด�าเนินงานของธุรกิจ	 

การพิจารณากลยุทธ์ที่จะใช้	การเลือกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมด้วยวิธีการต่าง	ๆ 	ต้องอาศัยกลยุทธ์ทางการบริหารใน

รปูแบบต่าง	ๆ 	เพือ่ความอยูร่อดและความเจริญเติบโตต่อไป	ผูบ้รหิารต้องมทีกัษะการคดิ	และวางแผนอยูต่ลอดเวลาและ

ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั้ง
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การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

	 การจดัการเชงิกลยทุธ์	เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บริหารจากทกุระดบัขององค์การ	ในการก�าหนดและการน�า

เอากลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ต้องการโดยอาศัยการวางแผนเชิงกลยุทธ์เข้ามาช่วย	การวางแผนเชิงกล

ยุทธ์เป็นการวางแผนที่มีความส�าคัญ	 เพราะเกี่ยวข้องการด�าเนินงานส�าหรับอนาคตในระยะยาวที่ต้องการและเกี่ยวข้อง

กับองค์กรทั้งองค์กรโดยรวม	 	 การวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเป้าหมายระยะยาว	 การวางแผนกลยุทธ์

ครอบคลมุเรือ่งสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ	การวางแผนเชิงกลยทุธ์มคีวามสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในอนาคต	ความ

อยู่รอด	 ค่านิยม	 และการเจริญเติบโตขององค์การ	 ผู้บริหารเชิงกลยุทธ์	 คือ	 ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก�าหนดเป้าหมายที่

ต้องการ	ซึง่มกัเกีย่วข้องกบัอตัราผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้	การท�าก�าไร	คุณภาพปรมิาณของผลผลิต	ส่วนแบ่งทางการตลาด	

การเพิ่มผลผลิตและการกระจายออกไปสู่สังคม	(สาโรจน์		โอพิทักษ์ชีวิน.	2548)

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 

	 การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าองค์การจะด�าเนินตามกลยุทธ์นั้นเพื่อ

ให้เกิดประโยชน์แก่เป้าหมายในระยะยาวที่ต้องการ	กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย

	 	 1.	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	(Environmental	Analysis)

	 	 2.	การก�าหนดทิศทางขององค์การ	(Establishment	of	an	Organizational	Direction)

	 	 3.	การก�าหนดกลยุทธ์	(Strategy	Formulation)

	 	 4.	การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ	(Strategy	Implementation)

	 	 5.	การควบคุมกลยุทธ์	(Strategic	Control)

	 1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	เป็นกระบวนการขัน้แรกของการจดัการเชงิกลยทุธ์ในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม

ส�าคัญ	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	 ผู้บริหารจะต้องเข้าใจโครงสร้างของสภาพ

แวดล้อม	 แบ่งเป็น	 3	 ระดับ	 คือ	 สภาพแวดล้อมท่ัวไป	 (General	 environment)	 สภาพแวดล้อมในการด�าเนินการ	

(Operating	environment)	และและสภาพแวดล้อมภายใน	(Internal	environment)	

	 	 1.1	 สภาพแวดล้อมทั่วไป	 หมายถึง	 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การซ่ึงเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ	 

1)	สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	 (Economic	conditions)	 เป็นสภาพแวดล้อมที่ส�าคัญที่เป็นเครื่องชี้ว่าองค์การจัดสรร

ทรัพยากรทางการบริหารอย่างไร	เช่นในการผลิต	การจัดจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการอย่างไร	ในสภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวกับ	

ค่าจ้างแรงงาน	อัตราเงินเฟ้อ	อัตราภาษี	ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายด้านต่าง	ๆ	ในการผลิตหรือบริการ	ราคาของสินค้าและบริการ

ทีค่วบคมุ	2)	สภาพแวดล้อมทางสงัคม	(Social	conditions)	เป็นสภาพแวดล้อมทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัลกัษณะของสงัคม	ความ

ส�าคัญของการศึกษาภาวะทางสังคมคือการวิเคราะห์เกี่ยวกับประชากรและค่านิยมทางสังคม	3)	สภาพแวดล้อมทางการ

เมือง	 (Poltical	 conditions)	 เป็นสภาพแวดล้อมท่ัวไปขององค์การท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมของภาครัฐ	 หรือข้อก�าหนดของ

รฐับาลแนวโน้มทางการเมือง	4)	สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย	(The	Legal	Conditions)	หมายถงึการก�าหนดข้อกฎหมาย

เพื่อให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามข้อกฎหมายน้ัน	 5)	 สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี	 (The	 Technology	 Conditions)	

หมายถึงการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยทีีใ่ช้	เช่น	การผลติสนิค้า	การให้บริการ	มกีารเปล่ียนแปลงกระบวนการท�างาน	
กระบวนการผลิต	 การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ใช้	 และการเปล่ียนแปลงเครื่องจักรที่ใช้	 และ	 6)	 สภาพแวดล้อมด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อม	 (Natural	 environment	 conditions)	 หมายถึง	 การด�าเนินธุรกิจค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	 การรักษา
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ทรัพยากรธรรมชาติ	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม
	 	 1.2	สภาพแวดล้อมทางการด�าเนินการ	หมายถึง	สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์การ
อย่างทันที	สภาพดังกล่าว	ประกอบด้วย	ลูกค้า	คู่แข่งขัน	ผู้จ�าหน่ายปัจจัยการผลิต	ก�าลังการผลิต	สภาวะการทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ	ละสภาพแวดล้อม
	 	 1.3	 สภาพแวดล้อมภายใน	 สภาพแวดล้อมนี้เกิดขึ้นภายในองค์การในระดับการท�างานภายในเป็นสภาพ
แวดล้อมทีค่วบคมุได้	เช่น	การด�าเนนิงานของฝ่ายต่าง	ๆ 	ตามหน้าที	่เช่นฝ่ายการตลาดขององค์การ	ฝ่ายการเงนิ	ฝ่ายบญัชี	
งานในหน้าที่เหล่านี้ควรมีการวางแบบแผน	การจัดการองค์การ	การชักน�าและการควบคุมภายในองค์การที่ดี	และมีการ
ปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 องค์การสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในได้	 สภาพแวดล้อมภายใน	
ประกอบด้วย	 ทรัพยากรทางการบริหาร	 ได้แก่	 เงินลงทุน	 บุคลากร	 เครื่องมือเครื่องจัก	 อุปกรณ์ท�างาน	 ก�าลังการผลิต	
ความสามารถในการผลิตและจ�าหน่ายกลุ่มฐานลูกค้า	และความสามารถหลัก
	 2.	การก�าหนดทศิทางขององค์การ	การก�าหนดทศิทางการท�างานเป็นกระบวนบริหารเชงิกลยทุธ์	สิง่ทีผู่บ้รหิารจะ
ต้องกระท�าภายหลังจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้ว	 คือ	 การวิเคราะห์ภารกิจขององค์การว่ามีอะไรบ้าง	 ท�าไมจึงมี
ภารกิจนั้น	เหตุผลของการก�าหนดภารกิจนั้นขึ้นมาเพื่ออะไร	โดยทั่วไปแล้วองค์การจะก�าหนดภารกิจตามผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ให้แก่ลูกค้า
	 3.	การก�าหนดกลยทุธ์	การก�าหนดกลยทุธ์เป็นกระบวนการทีท่�าให้การด�าเนนิงานบรรลผุลส�าเรจ็ผูบ้รหิารก�าหนด
กลยทุธ์จากสภาพแวดล้อมต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้วเิคราะห์แล้ว	เครือ่งมอืทีจ่ะช่วยให้การก�าหนดกลยทุธ์เป็นไปได้ด้วยดปีระกอบด้วย	
การวเิคราะห์ค�าถามวกิฤต	ิการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม	การวเิคราะห์ธรุกจิ	และการวิเคราะห์โครงสร้างทางอตุสาหกรรม
	 	 3.1	 การวิเคราะห์ค�าถามวิกฤติ	 (Critical	 question	 analysis)	 หมายถึง	 การวิเคราะห์ในความคิดทางการ
จัดการหลาย	 ๆ	 ด้านประกอบด้วย	 อะไรคือวัตถุประสงค์ขององค์การ	 องค์การต้องการด�าเนินไปในทิศทางไหน	สภาพ
แวดล้อมขององค์การเป็นอย่างไร	และอะไรคือความต้องการที่จะให้บรรลุผลส�าเร็จในอนาคต
	 	 3.2	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 (SWOT	 analysis)	 เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การและภายนอกองค์การ	เพือ่การก�าหนดกลยทุธ์ทีเ่หมาะสม	การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในท�าให้ทราบจดุแขง็
และจุดอ่อนขององค์การ	ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท�าให้ทราบโอกาสและอุปสรรคขององค์การ
	 	 3.3	การวเิคราะห์ธรุกจิ	(Business	Portfolio	Analysis)	เป็นเทคนคิในการพฒันากลยทุธ์ทางธรุกจิจากความ
สัมพันธ์ระหว่างส่วนแบ่งทางการตลาดและการเจริญเติบโตของตลาด	 เพื่อให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในต�าแหน่งใดเพื่อ
ประโยชน์ในการก�าหนดกลยุทธ์	เครื่องมือที่ใช้คือการวิเคราะห์แมทริกซ์
	 	 3.4	 การวิเคราะห์โครงสร้างทางอุตสาหกรรม	 (Porter’s	 of	 Industry	 analysis)	 ตัวแบบการวิเคราะห์
อุตสาหกรรมของ	Michael	E	Porter	ได้ก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย	ซึ่งเป็นแรงกดดันทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเรียกว่าแรงดัน	5	ประการ	คือ	1)	การเข้ามาใหม่ของอุตสาหกรรมรายใหม่	2)	อ�านาจต่อรอง
ของผู้จ�าหน่ายปัจจัยการผลิต	3)	อ�านาจต่อรองของผู้ซื้อ	4)	อุปสรรคจากสินค้าทดแทนได้	และ	5)	ความรุนแรงของการ
แข่งขันทางอุตสาหกรรม	(ฐานปนา		ฉิ่นไพศาล.	2559)	
	 สรุปได้ว่า	 การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่องค์กรในปัจจุบันได้น�ามาใช้เพื่อให้องค์กรอยู่
รอดและเจรญิเตบิโต	โดยผูบ้รหิารจะต้องท�าการวเิคราะห์วา่ธรุกจิของเราคอือะไร	ลกูค้าของเราคอืใคร	เช่น	การพจิารณา
โครงสร้างของประชากร	การเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมสภาพแวดล้อมต่าง	ๆ	ที่กระทบต่อองค์การ	การเคลื่อนย้ายตัว
ของประชากร	 การบริหารเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จได้ในระยะยาว	 โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า	 แล้ว
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น�าแผนกลยุทธ์ทีก่�าหนดไว้ไปสูก่ารปฏบิตั	ิแผนกลยทุธ์ยงัสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ	แต่ละระดับเน้นภารกจิแตกต่าง
กันเพื่อให้ทุกระดับต่างด�าเนินกลยุทธ์อันน�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์การ

การวางแผนและการตัดสินใจทางการบริหารสมัยใหม่ (Planning and Decision Making)
	 การวางแผน	(Planning)	คือกระบวนการก�าหนดวิธีการในการด�าเนินการให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
อย่างไร	ด้วยวิธีการใด	เมื่อไร	วัตถุประสงค์ของการวางแผนบรรลุ	ช่วยให้ทราบทิศทางการท�างนโดยการก�าหนดแผนการ
ล่วงหน้าโดยลดความเสี่ยงในการด�าเนินการท่ีปราศจากแผน	 การวางแผนช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ	
ประโยชน์ของการวางแผนคือ	การวางแผนช่วยให้ผูบ้รหิารมุง่สู่อนาคต	ประการทีส่องคอืการวางแผนช่วยให้เกดิความร่วม
มือกันในการตัดสินใจ	การวางแผนช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ	ขั้นตอนในการวางแผนมี	6	ขั้น
ตอน	คือ	1)	การก�าหนดวัตถุประสงค์	2)	การค้นหาทางเลือก	3)	การวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทางเลือก	4)	การเลือกทาง
เลือก	5)	พัฒนากลยุทธ์ของทางเลือก	และ	6)	การน�าแผนไปปฏิบัติ	ชนิดของแผน	ได้แก่	แผนกลยุทธ์	(Strategic	plan)	
หมายถึงแผนที่ผู้บริหารก�าหนดขึ้นเพื่อให้องค์การอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน	และสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลงไป	แผนกลยทุธ์เป็นแผนทีม่คีวามส�าคญัต่อทิศทางและอนาคตขององค์การและเป็นแผนแห่ง
ความส�าเรจ็ขององค์การ	แผนด�าเนนิการ	(Operational	plan)	หมายถงึแผนทีใ่ช้ในการปฏบิตัขิองพนกังานในแต่ละระดบั
แต่ละแผนกในองค์การ	แผนด�าเนินการให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ	วิธีปฏิบัติ	 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติ	
การประสานงาน	มลัีกษณะเจาะจงหน้าทีใ่นการด�าเนนิงานอย่างชดัเจน	แผนทีใ่ช้ถาวร	(Standing	plan)	เป็นแผนทีย่ดึถอื
ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน	 เป็นแผนการท�างานที่พนักงานทุกคนรับทราบ	 แผนที่ใช้ถาวรประกอบด้วย	 นโยบาย	 วิธีปฏิบัติ	
ระเบียบและกฎข้อบังคับ	และแผนที่ใช้ครั้งเดียว	 (Single	use	plan)	 เป็นแผนที่ก�าหนดขึ้นมาเพื่อภารกิจอย่างใดอย่าง
หนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง	เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนั้นแล้วแผนก็จะยุบเลิกไป
	 การตัดสินใจรูปแบบการบริหารสมัยใหม่	(New	Style	of	decision	making)	ขั้นตอนที่	1	การระบุปัญหาเพื่อ
ท�าการตัดสินใจเป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการตัดสนิใจ	ผูบ้รหิารควรพจิารณาสถานการณ์ในปัจจบุนั	และสิง่ทีต้่องการ	
รวมทั้งเปรียบเทียบการกระท�าในอดีต	 ปัจจุบัน	 และความคาดหวังในอนาคตเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนและการ
พยากรณ์ส�าหรับอนาคต	ขัน้ตอนที	่2	การค้นหาทางเลอืก	ผูบ้รหิารพยายามคดิหาแนวทางในการตัดสนิใจ	ค้นหาทางเลือก
จากปัญหาเฉพาะกรณ	ีและค้นหาทางเลอืกทีไ่ด้มแีนวทางไว้ก่อนแล้ว	ขัน้ตอนที	่3	การประเมนิทางเลือก	ขัน้ตอนที	่4	การ
เลือกทางเลือกในการตัดสินใจของผู้บริหาร	 เพื่อการได้ประโยชน์สูงสุด	 ความพอใจสูงสุด	 และทางเลือกที่มีความเหมาะ
สมที่สุด	ขั้นตอนที่	5	การน�าทางเลือกไปปฏิบัติ	และขั้นตอนที่	6	การประเมินผลการตัดสินใจ	(เนตร์พัณณา		ยาวิราช.	
2556)

การจัดองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Organizing)
	 การจัดองค์การเป็นหน้าที่การจัดการที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะการจัดองค์การที่ดี	 จะช่วยให้ผู้บริหาร
ท�างานได้ส�าเร็จตามท่ีได้วางแผนไว้	 การจัดองค์การท่ีดีช่วยให้การใช้ทรัพยากรทางการบริหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการและมคีวามสมัพนัธ์กนัระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ 	การวางแผนการจดัองค์การท�าให้ระบบการจดัการมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลมากขึน้	การวางแผนจดัองค์การช่วยให้มกีารปรบัปรงุทกัษะทางการจดัการให้เหมาะสมกบัความต้องการ
ในปัจจุบัน	การจัดองค์การที่ดีช่วยให้เกิดระบบการจัดการที่ดี
	 กระบวนการจัดองค์การ	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	คือ		1)	การจัดการที่ดีสะท้อนให้เห็นแผนการและวัตถุประสงค์
ขององค์การทีต้่องการ	2)	ก�าหนดภารกจิหลกัทีจ่ะต้องกระท�า	3)	แบ่งหน้าทีง่านใหญ่ออกเป็นงาน				ย่อย	ๆ 	4)	การจดัสรร
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ทรัพยากรไปสู่งานย่อย	 ๆ	 เหล่าน้ัน	 5)	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประกอบด้วย	
โครงสร้าง	การแบ่งงานกันท�าตามความถนัด	ขนาดของการควบคุม	สายการบังคับบัญชา	อ�านาจหน้าที่	ความรับผิดชอบ	
การกระจายอ�านาจ	 การประสานงาน	 สายการบังคับบัญชาหลักและหน่วยงานย่อย	 และการมอบหมายงาน	 (นิติพล		 
ภูตะโชติ.	2556)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Managing Human Resources)
	 การบรหิารทรพัยากรมนษุย์เป็นปัจจยัส�าคญัของการปฏบิตังิานในองค์การโดยอาศยับคุลากรทกุฝ่ายในการท�างาน
อย่างมคีณุค่า	เพ่ือความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	การบรหิารทรัพยากรมนษุย์ทีเ่หมาะสมจะช่วยให้พนกังานมคีวามรูส้กึในการ
ท�างานที่ดี	และท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การเพิ่มผลผลิตในองค์การมาจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและการ
จัดการทรัพยากรทางการบริหารที่ดี	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	คือ	1)	การสรรหา	2)	การคัด
เลือก	3)	การพัฒนาและฝึกอบรม	4)	และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	(ศิริวรรณ		เสรีรัตน์	และคณะ.	2545)
	 	 1.	การสรรหา	(Recruitment)	คือ	การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์เพื่อบรรจุแต่งตั้งในการด�ารงต�าแหน่งที่ว่าง
โดยการจ้างงาน	การสรรหาที่มีประสิทธิภาพมีข้อควรพิจารณา	คือ	การพิจารณางานที่ต้องการพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่	
แหล่งของทรัพยากรมนุษย์ที่จะท�าการสรรหาที่จะท�าให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ	การพิจารณาเกี่ยวกับงาน	หมาย
ถงึ	การท�าความเข้าใจในต�าแหน่งงานทีต้่องการพนกังาน	เทคนคิในการพจิารณาลกัษณะงาน	คอืการวิเคราะห์งาน	ประกอบ
ด้วยการอธิบายลักษณะงานและการก�าหนดคุณลักษณะของพนักงาน	ในการสรรหาพนักงานท�าได้	2	วิธี	คือ	การสรรหา
พนักงานจากแหล่งภายนอกองค์การ	และการสรรหาพนักงานจากแหล่งภายในองค์การ	
	 	 2.	การคดัเลอืก	(Selection)	กระบวนการขัน้ทีส่องคอืการคดัเลอืกพนกังาน	หลกัในการคดัเลอืกพนกังานคอื
การได้บคุคลทีด่ทีีส่ดุและเหมาะสมทีส่ดุในงานนัน้	การคดัเลอืกกระท�าได้โดยการทดสอบ	การทดสอบมหีลายวทีีจ่ะท�าให้
ได้พนกังานทเีหมาะสมกบัต�าแหน่งงานนัน้	การทดสอบแบ่งเป็นการทดสอบในด้านต่าง	ๆ 	ตามความเหมาะสมของลกัษณะ
งาน	ดังนี้	1)	การทดสอบความถนัด	ศักยภาพของความรู้	ความสามารถ	ความถนัด	และความช�านาญ		2)	การทดสอบ
ความสัมฤทธิผล	 ทักษะความรู้ในงานเพื่อใช้ในการท�างาน	 3)	 การทดสอบความสนใจในอาชีพ	 และ	 4)	 การทดสอบ
บุคลิกภาพ
	 	 3.	การฝึกอบรมพนักงานงาน	(Training)	การฝึกอบรมเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การเพ่ือให้มีผลการท�างานดีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ	 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีผลต่อ
ความส�าเร็จขององค์การและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนักงาน
	 	 4.	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 (Performance	 Appraisal)	 หลังจากที่ได้มีการสรรหา	 คัดเลือกและฝึก
อบรมพนักงานแล้ว	พนักงานได้เข้ามาท�างานในองค์การ	ในขั้นตอนที่สี่	คือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึง
ผลการท�างานของพนักงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่	 การประเมินผลการปฏิบัติงานท�าให้ทราบผลสะท้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ	การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการตัดสินเพื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	การส่งเสริมให้
มคีวามก้าวหน้า	การโอนย้าย	หรอืการเลกิจ้าง	การประเมนิผลยงัท�าให้สามารถบอกได้ถงึพฤตกิรรมของพนกังาน	ทศันคติ
ของพนักงาน	ทักษะ	และความรู้ในการท�างาน	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการสอนงาน	การให้ค�าปรึกษาแก่พนักงาน

การท�างานเป็นทีม (Teamwork)
	 การท�างานเป็นทีม	คือการที่บุคคลมารวมกันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	มีความเข้าใจจิตใจซึ่งกันและการยอมรับ
การเป็นสมาชิกของกลุ่มของแต่ละคน	กลุ่มมีการสื่อสารกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มตลอดเวลา	และกลุ่มที่มีขนาดเล็กจะมี
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การสื่อสารแบบพบปะเผชิญหน้ากันมากกว่ากลุ่มที่มีขนาดใหญ่	การสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มมีอิทธิพลต่อกลุ่มอื่น	ๆ 	
และต่อองค์การ	กลุ่มเป็นส่วนที่ท�าให้องค์การประสบความส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จก็ได้	กลุ่มช่วยให้ผู้บริหารอาศัยกลุ่มในการ
ช่วยให้การท�างานบรรลุผลตามที่ต้องการ	กลุ่มในองค์การแบ่งได้เป็น	2	ชนิด	คือ	กลุ่มที่เป็นทางการ	และกลุ่มที่ไม่เป็น
ทางการ
	 กลุ่มที่เป็นทางการ	แบ่งเป็นกลุ่มตามสายการบังคับบัญชา	(Command	groups)	และกลุ่มงาน	(Task	groups)	
กลุม่ตามสายการบงัคบับญัชา	เป็นไปตามสายการบงัคับบญัชาตามแผนภมิูขององค์การ	ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในงานกจิการ
งานประจ�า	 ส่วนกลุ่มงาน	 หมายถึงกลุ่มท่ีสมาชิกในกลุ่มท�างานร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อท�างานให้บรรลุเป้าหมายแต่
ไม่ใช่งานประจ�า	แม้ว่างานเหล่านีจ้ะเกดิจากสมาชกิในระดบัเดยีวกนั	แต่กป็ระกอบด้วยบคุคลทีม่คีวามแตกต่างกนัในสาย
การบงัคบับญัชา	แต่สามารถท�างานร่วมกนัได้เป็นอย่างด	ีโดยทัว่ไปกลุม่ทีเ่ป็นทางการแบ่งได้เป็น	2	แบบ	คอื	คณะกรรมการ	
(Commit-tees)	และทีมงาน	(Work	teams)	คณะกรรมการมีรูปแบบที่เป็นทางการมากกว่ากลุ่มงาน
	 กลุม่ทีไ่ม่เป็นทางการแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คอื	กลุม่ผลประโยชน์	และกลุม่มติรภาพ	กลุม่ผลประโยชน์	คอืกลุม่
ที่ไม่เป็นทางการที่ได้รับหรือมีสมาชิกที่สนใจในกิจการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	เช่น	กลุ่มพนักงานที่ได้รับความกดดันจาก
การจ่ายค่าจ้างแรงงานและสภาพการท�างานรวมตัวกันเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายจ้าง	ส่วนกลุ่มมิตรภาพ	คือ
กลุ่มที่ไม่เป็นทางการท่ีมีความพึงพอใจและชอบพอกันระหว่างสมาชิกแต่ละคน	 สมาชิกมีความสนใจเช่นเดียวกัน	 
มีเชื้อชาติ	ศาสนา	เพศ	และพื้นฐานอื่น	ๆ	คล้ายคลึงกันท�าให้มีความเป็นเพื่อนและมีมิตรภาพกัน
	 ในการจัดการกลุ่มงานอย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารต้องท�าความเข้าใจกลุ่ม	 บทบาทของตัวผู้น�าของกลุ่มความ
สมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในกลุม่	และเครอืข่ายการสือ่สารภายในกลุม่	จะช่วยให้การพฒันากลุม่เป็นไปอยา่งเหมาะสมทีจ่ะ
ท�าให้การท�างานบรรลุวัตถุประสงค์		
	 การท�างานเป็นทีม	 ทีมงานคือกลุ่มของสมาชิกที่มาท�างานร่วมกัน	 ไม่ทุกกลุ่มในองค์การที่รวมกันท�างานเป็นทีม	
แต่ละทีมเกิดขึ้นก็คือกลุ่มนั่นเอง	 ที่สมาชิกมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	 การสร้างทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ	 ผู้บริหารจะต้องใช้ความสามารถสร้างทีมงานโดยผ่านกระบวนการพัฒนาเพื่อให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ	 
ผู้บริหารต้องเข้าใจกระบวนการ	พัฒนากระบวนการท�างานเป็นทีม	สามารถท�างานได้บรรลุผลตามเป้าหมาย	การมีความ
คิดใหม่	 ๆ	การปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการท�างาน	มีข้อผูกพันในการท�างานเป็นทีมเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ	(เนตร์พัณณา		ยาวิราช.	2556)
	 สรุป	การท�างานเป็นทีม	คือ	ความส�าเร็จของผู้บริหารในการประสานการท�างานของบุคคลหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน	
โดยบรรลุผลส�าเร็จ	ผู้บริหารต้องท�าความเข้าใจในกลุ่มที่เกิดจากบุคคลในองค์การ	จนกระทั่งพัฒนาการท�างานมาเป็นทีม
งานในรูปแบบต่าง	ๆ	
 
ผลการศึกษา
	 ผลการศกึษาผูบ้รหิารสามารถน�าเอาเทคนคิการจดัการสมยัใหม่นีไ้ปใช้ในการบรหิารองค์การทัว่ไปในปัจจบุนัทีจ่ะ
ท�าให้องค์กรประสบผลส�าเร็จและบรรลุเป้าหมาย	 เทคนิควิธีการต่าง	 ๆ	 มุ่งท่ีจะสร้างความส�าเร็จให้แก่องค์การทั้งสิ้น	 
ผูบ้รหิารน�าเอาวธิกีารใดมาใช้ในองค์การขึน้อยูก่บัความเข้าใจของผูบ้รหิารและผู้น�าไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกบัภารกจิ
ขององค์การ	และความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการพัฒนาอง๕การให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพ
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บทสรุป
	 การจดัการสมยัใหม่ในองค์การทีต้่องการความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธรุกจิ	นอกจากการบรหิารจดัการอย่างมคีณุภาพ
แล้ว	การเป็นองค์การจะต้องมกีารพัฒนาและค้นคว้าสิง่ใหม่	ๆ 	เสมอ	โดยยดึถอืความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั	ผูบ้รหิาร
ควรเข้าใจในการบรหิาร	การเปลีย่นแปลงเพือ่ให้เกดิความส�าเรจ็ในการสร้างทศันคตทิีด่แีละเกิดความร่วมมอืในการบรกิาร
จัดการให้เป็นผลส�าเร็จ	 โดยอาศัยการบริหารจัดการในรูปแบบต่าง	 ๆ	 มาสร้างความเข้าใจของพนักงานและเป็นผู้ให้ค�า
ปรกึษาแนะน�าท่ีดีจะส่งผลให้ศกัยภาพการท�างานของพนกังานเพิม่มากขึน้	การพฒันาบรรลเุป้าหมายและประสบผลส�าเรจ็
ตามเป้าหมายขององค์การ
 
คุณค่าทางวิชาการ
	 การบรหิารจัดการสมยัใหม่ใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดทศิทาง	เป้าหมาย	ในการบรหิารจดัการองค์การเพือ่ให้บรรลุ
เป้าหมาย	และประสบผลส�าเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจ	การพัฒนาและค้นคว้าสิ่งใหม่	ๆ	ตามความต้องการของลูกค้า	
องค์การสามารถเลือกแนวทางในการจัดการด้านนวัตกรรมได้หลายแนวทาง	 เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในยุคของการบริหาร
จัดการในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ
	 การจดัการมคีวามส�าคัญต่อผู้บรหิารทกุคนในการพฒันาองค์กรให้มุง่สูค่วามมปีระสทิธภิาพ	ผูบ้รหิารมบีทบาทใน
การน�าองค์กรไปสูก่ารบรรลผุลส�าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ขององค์การโดยการใช้ทรัพยากรทางการบรหิารอย่างถกูต้องเหมาะ
สม	มหีน้าทีก่ารจดัการ	ด้านการวางแผน	(Planning)	การจดัองค์การ	(Organization)	การน�า	(Leading)	และการควบคมุ	
(Controlling)	ซึ่งการจัดการมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพยากรทางการบริหาร	 	 ได้แก่	บุคลากร	วัตถุดิบ	 เครื่องมือ	
เครื่องจักรที่ส�าคัญในการผลิต	 และเงินทุน	 งบประมาณที่ใช้ในการท�างาน	 ดังนั้นผู้บริหารควรใช้ความสามารถในการ 
กระท�าสิง่ต่าง	ๆ 	ในองค์การให้บงัเกดิผลตามเป้าหมายทีก่�าหนด	โดยใช้ทรพัยากรให้เหมาะสมกบัผลผลติได้ตามเป้าหมาย 
ที่ต้องการ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์การและการเจริญเติบโตขององค์การในอนาคต
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	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ		พ.ศ.	2542		ได้ก�าหนดชัดเจนว่า		การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ		
ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ	(มาตรา22)		โดยต้องจดักระบวนการเรยีนรู้ทีเ่น้นถงึความ
สนใจของเด็ก		ความแตกต่างระหว่างบุคคล		ฝึกทักษะกระบวนการคิด		การแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการความรู้และปลูก
ฝังคุณธรรม		ทั้งนี้ต้องมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา		ผู้ปกครอง		บุคคลและชุมชน	(มาตรา24)		ซึ่งถือว่าสิ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ครูหลีกเลี่ยงไม่ได้		และครูก็ต้องปฏิบัติ		ทั้งนี้มิได้มีความส�าคัญอยู่ที่กฎหมายข้อบังคับอย่างเดียว	แต่อยู่ที่
ความเข้าใจของครูอย่างแท้จริงต่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอีกส่วยหนึ่งนั่นเอง
	 ดร.กลุยา		ตนัตผิลาชีวะได้กล่าวในหนงัสอื	การจดักจิกรรมการเรยีนรูส้�าหรับเดก็ปฐมวัยไว้ว่า		หลกัส�าคญัของการ
จดัการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	นอกจากกระบวนการเรยีนการสอนจะมุง่ให้เดก็มปีระสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่อดคล้อง
กับความถนัด	 ความสนใจ	 และความต้องการจ�าเป็นของผู้เรียนแล้ว	 กิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน		ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับเพื่อน		สิ่งแวดล้อม		ธรรมชาติ		และสถานการณ์จริงโดยให้เด็กมีการเรียน
รู้ด้วยการได้ลงมือกระท�า		มีความคิดสร้างสรรค์		เกิดการเรียนรู้จากการค้นพบ	โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นและเสริมแรงให้เด็ก
ค้นหาค�าตอบ		เกดิการแก้ปัญหาด้วยตนเอง	ด้วยการสนับสนนุและอ�านวยความสะดวกในการคดิค้นศกึษา	รวมทัง้ครตู้อง
เป็นแหล่งวิทยาการส�าหรับเด็กด้วยความเป็นกัลยาณมิตร	และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กอย่างสม�่าเสมอ
	 การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญันัน้		ครจูะต้องสร้างความรู้		ทกัษะ		เจตคติตามหลกัสตูรและจดุประสงค์
ทางการศึกษา		ในขณะเดียวกันต้องค�านึงถึงความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคลด้วย		ดร.กุลยา	ตันติผลาชีวะ	ยังได้ชี้ให้
เห็นถึงหลักการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ		10	ประการดังนี้
	 	 1.	การสอนต้องอยู่บนพื้นฐานความแตกต่างของผู้เรียน	การสอนเน้นผู้เรียน
เป็นส�าคญัเชือ่ว่าผู้เรียนแต่ละคนมคีวามรูแ้ละความสามารถแตกต่างกนั		ครตู้องน�าความแตกต่างของผูเ้รยีนมาใช้เป็นพืน้
ฐานของการจัดการเรียนการสอน
	 	 2.	การสอนต้องใช้การมีส่วนร่วม	ซึ่งหมายร่วมกันคิดร่วมกันท�าระหว่างครู
และผู้เรียน		ครูต้องเปลี่ยนแนวคิดของตนเองจากการเป็นผู้ให้มาเป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
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	 	 3.	การสอนต้องเป็นการสอนแบบได้คดิและลงมอืปฏิบติั		การจดัประสบการณ์ด้วยการให้ผู้เรยีนได้ลงมอืปฏิบตั	ิ	
ได้คิด	 ได้แก้ปัญหา	 ได้ศึกษาหาค�าตอบด้วยตนเองจะท�าให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ขึ้นมาได้จากประสบการณ	์ 
จากการกระท�า	จากการได้สัมผัส	การได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับเพื่อน	กับครู	และกับผู้มีประสบการณ์ตรง
	 	 4.	 การสอนต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจน	 มีจุดประสงค์ของการเรียนรู้	 ครูต้องมีมโนทัศน์	 (Concept)		 
ของเนือ้หาอย่างชดัเจนว่าต้องการให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ะไร	พร้อมก�าหนดรปูแบบการสอน	และวางแผนกระบวนการ
เรยีนการสอนทีช่่วยให้ครูสามารถตดิตามการเรยีนรูข้องผูเ้รียน	ประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน		ตลอดจนสังเกตพฤตกิรรม
ของผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ได้ว่าสอดคล้องไปตามเป้าหมายที่ครูต้องการหรือไม่
	 	 5.	การสอนต้องมเีอกสารวชิาการหรอืหนงัสอื		หรือต�ารา	ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองทีเ่รยีน		ให้เดก็ๆได้ค้นคว้า
เพิ่มเติมในสิ่งที่เรียน	หรือใช้ประกอบการเรียน		หรือใช้ก่อนการเรียนการสอน		ให้ผู้เรียน		เก่ง		ดี		มีสุข		ต้องเป็นการสอน
ที่สร้างแรงจูงใจ	 ให้ความรู้	 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติ	 และประสบการณ์จริงภายใต้การแนะน�าปรึกษาที่ด ี
จากครู
	 	 6.	การสอนต้องบูรณาการวิชาการและกระตุ้นการถ่ายโยงความคิดจากวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยสอดคล้องกับ
การด�าเนนิชวีติจรงิ	การเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั		หมายถึงการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูแ้ละพฒันาได้อย่าง
เต็มศักยภาพ		ตามความรู้ความสามารถที่ผู้เรียนแต่ละวัยแต่ละคนพึงมี
	 	 7.	การสอนต้องเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออก		ผู้เรียนต้องมีโอกาสเสนอความเห็นหรือข้อค้นพบหรือสิ่ง
ทีศ่กึษาด้วยการรบัฟังและเปิดใจกว้างของคร	ู	ยอมรบัความสามารถของผูเ้รยีน		กระตุน้ให้เดก็แสดงศักยภาพของตนออก
มาอย่างเต็มที่
	 	 8.	การสอนต้องมบีรรยากาศของการเรยีนทีผ่่อนคลาย		การผ่อนคลายนีไ้มได้หมายความว่าครใูจดปีล่อยปละ
ละเลย		แต่เป็นการเรียนร่วมกันอย่างสนุกทั้งครูและผู้เรียน	ความกระตือรือร้นของครูที่แสดงความสนใจ		ตื่นเต้นกับสิ่งที่
ผู้เรียนค้นพบ	 	สิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างเสริมความสุขในการเรียนที่ไม่เพียงแต่ผู้เรียนจะสนุกกับการเรียน
เท่านั้น		แต่ยังเป็นการปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนอีกด้วย
	 	 9.	การสอนต้องกระตุ้นการคิด		การสอนด้วยการคิดนอกจากการค้นคว้าด้วยตนเองแล้วผู้เรียนควรต้องมีการ
บนัทกึเพือ่ให้ผูเ้รยีนได้วเิคราะห์		สงัเคราะห์และประเมนิเป็นข้อความรูใ้นขณะเดยีวกนัครตู้องสอนด้วยการถามให้คดิเพือ่
ให้เกิดความคิดที่กว้างขวาง		ริเริ่ม		และสร้างสรรค์
	 	 10.	การสอนต้องเน้นเป็นการเรยีนรูแ้บบเข้าใจไม่ใช่การท่องจ�าแต่จ�าได้		ความจ�าของผูเ้รยีนจะเกดิขึน้จากการ
เชือ่มโยงความรู	้	การกระตุน้ความคดิจากการท�ากจิกรรม		กระบวนการเรยีนการสอน	และค�าถามของคร	ูดงันัน้การเชือ่ม
โยงความรู้จึงมีความส�าคัญมาก		ความจ�ามีความส�าคัญต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น	เด็กที่จ�าข้อความรู้ไม่ได้เลย		จะไม่
สามารถเรียนรู้เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นได้		ซึ่งการเรียนอย่างเข้าใจจะท�าให้จ�าได้โดยไม่ต้องท่อง
	 	 การสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�าคญัเป็นการสอนทีน่กัการศกึษาต่างให้ความส�าคญัมานานแล้ว	เพราะเชือ่ว่าเป็นการ
สอนเพื่อสร้างเสริมปัญญา	 	 การเปิดโอกาสให้เด็กคิด	 	 ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดย	 สมสุข	 ธีระพิจิตร	 ได้กล่าวถึง
กระบวนการเรียนการสอนที่ส�าคัญส�าหรับการเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ		ซึ่งประกอบด้วย
	 	 	 -	มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
	 	 	 -	ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
	 	 	 -	ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
	 	 	 -	ผู้เรียนสามารถน�าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง
	 	 	 -	ทุกฝ่ายมีส่วนในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
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	 	 ส�าหรบัรปูแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัในระดบัปฐมวยันัน้มหีลากหลายรปูแบบ	ซึง่การทีจ่ะ
เลือกรูปแบบใดมาใช้กับเด็กนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่ต้องค�านึงถึง	 เช่น	 สังคม	 วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่		 
ความพร้อมของสถานศกึษาและตวัครผููส้อน	เป็นต้น	การจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิวอลดอร์ฟกเ็ป็นอกีรปูแบบหนึง่
ที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส�าคัญ	 ผู้ริเริ่มแนวการสอนแบบวอลดอร์ฟคือรูดอร์ฟ		 
สไตเนอร์	(Rudolf		Stiener)		ชาวออสเตรีย	เขาได้จัดตั้งโรงเรียนวอลดอร์ฟ	(Waldorf		School)		แห่งแรกขึ้นที่เมืองส
ตุทการ์ดประเทศเยอรมนี	 	 เมื่อเดือนกันยายน		ค.ศ.	1919	โดยมีความเชื่อว่าการศึกษาคือการช่วยคนให้ด�าเนินวิถีชีวิต
แห่งตนที่ถูกต้องตามธรรมชาติ		ด้วยการให้เด็กท�ากิจกรรมตามแต่ตนสนใจ		โดยมีครูและผู้ปกครองเป็นผู้ป้องกันเด็กจาก
การรบกวนของโลกสมัยใหม่และเทคโนโลยี		สิ่งที่เด็กได้สัมผัสต้องเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์		แนวคิดของการจัดการศึกษา
แบบวอลดอร์ฟเริ่มต้นขึ้นเมื่อ	สไตเนอร์ได้รับเชิญจากเอมิล	มอลด์		ผู้อ�านวยการโรงงานยาสูบ		วอลดอร์ฟ-เอสโทเนียน		
ที่เมืองสตุทการ์ด		ประเทศเยอรมนี		ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดของเขาด้านการศึกษา		และในครั้งนั้นเองจึงเป็นที่มา
ของสไตเนอร์ในการเปิดโรงเรียนวอลดอร์ฟส�าหรับเด็กขึ้นในปี		ค.ศ.	1919
	 	 แนวคิดของสไตเนอร์เน้นการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ	 	 เพราะสไตเนอร์เชื่อว่าเด็กสามารถพัฒนา
ศักยภาพแห่งตนได้ภายใต้การเรียนรู้อย่างธรรมชาติไม่ต้องตกแต่งการสอนของครู		ต้องเป็นการสร้างการเรียนรู้อย่างนุ่ม
นวลและแทรกซมึไปกบัความรูส้กึของเด็กตามธรรมชาตโิดยไม่ต้องสมัผสัเทคโนโลยเีลย		การเรยีนการสอนแบบวอลดอร์ฟ
อยู่บนพื้นฐานที่ว่าการเรียนรู้ของคนเกิดจากความสมดุลของการคิด		ความรู้สึก		และเจตจ�านงของคนคนนั้น		หากเด็กได้
อยูใ่นบรรยากาศแห่งความต้องการ		ความรูส้กึสบายใจ		ความผ่อนคลาย		เดก็จะถ่ายความคดิและการเรยีนรูอ้ย่างแยบคาย
ไปกับกจิกรรมทีเ่ขากระท�าอยู	่	ซึง่ในบรรยากาศนัน้เดก็จะน�าศักยภาพสูงสุดทีแ่ฝงอยูใ่นตวัออกมาใช้ด้วยความกระตอืรอืร้น
เพื่อให้เกิดการบรรลุเจตจ�านงแห่งตน		การท�าย�้า		การท�าซ�้า		จะเพิ่มความสามารถของการเรียนรู้และขยายขึ้นโดยล�าดับ	
	 	 ภรณี	 คุรุรัตนะได้กล่าวถึงความส�าคัญอีกประการหนึ่งของเป้าหมายการเรียนการสอนของวอลดอร์ฟ	 คือ		 
การช่วยให้มนษุย์บรรลศุกัยภาพสงูสดุทีต่นม	ี	สามารถก�าหนดจดุมุง่หมายและแนวทางชวีติของตนได้อย่างอิสระตามก�าลงั
ความสามารถของตน		ด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางกาย		ผ่านอารมณ์ความรู้สึก		และผ่านการคิด		โดยเฉพาะ		7	ขวบ
แรก		ประสบการณ์ที่ท�าให้เกิดการสัมผัส		ความรู้สึกสุข		ความรู้สึกทุกข์		ความรู้สึกจากการเคลื่อนไหว		ความรู้สึกสมดุล
ของร่างกาย		เป็นการสัมผัสกับโลกที่เป็นจริงรอบตัวอย่างมั่นใจ		การสัมผัสนี้ท�าให้เด็กเรียนรู้ได้จากการสังเกต		การเลียน
แบบทีไ่ม่ใช่เฉพาะภายนอกแต่ลุม่ลกึด้วยการซมึซบัความรูส้กึเข้าไปในตวัเอง		โอกาสของการเรยีนรูเ้กดิจาก		1)	การท�าซ�า้		
เพื่อให้เกิดการซึมลึกเข้าไปในจิตใจจนเป็นนิสัย	2)	กิจกรรมในโรงเรียนต้องเป็นไปตามจังหวะเวลาที่สม�่าเสมอ		เหมือนลม
หายใจเข้าออก	 เด็กจะได้ผ่อนคลายและรู้สึกปลอดภัย	 	 และ	 	 3)	 การสร้างให้เด็กเคารพและเห็นถึงคุณค่าของส่ิงต่างๆ		 
ที่เด็กสัมผัส		ซึ่งความรู้สึกนี้จะเป็นแก่นของจริยธรรมตลอดชีวิตของเด็ก
	 	 ส�าหรับการจดัประสบการณ์ระดบัปฐมวยัของสไตเนอร์นัน้	อารี	สณัหฉว	ีได้กล่าวว่าการศกึษาปฐมวยัในปัจจบุนั
ได้น�ามาประยุกต์เป็นการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในเรื่อง	 การจัดกิจกรรมประจ�าวันและอุปกรณ์การสอน	 รวมทั้ง
การอบรมครูปฐมวัย	 ในด้านการจัดกิจกรรมประจ�าวันนั้น	 เด็กวัย	 3-7	 ขวบ	 ซึ่งเป็นวัยที่อยู่ในสถานศึกษาปฐมวัยนี	้	 
สไตเนอร์เน้นการเล่นของเด็กเขากล่าวว่า	 การเล่นของเด็กเป็นการเลียนแบบชีวิต	 เช่นเด็กจะเล่นกวาดบ้าน	 ถูบ้าน		 
ท�าอาหาร	 การเล่นเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กเพราะเด็กได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆ	 ของร่างกายเคล่ือนไหว		 
ได้ฝึกทางมิติ	และการเล่นนี้ยังช่วยสร้างนิสัยให้รักการท�างานท�าให้เด็กเป็นคนขยันและยังเป็นการฝึกสมาธิอีกด้วย	
 	 อุปกรณ์ของเล่นในห้องเรียนปฐมวัยจึงเป็นของใช้ในบ้าน		เช่น		หม้อข้าวหม้อแกง		จาน		ช้อน		ไม้กวาด	ตุ๊กตา		
ผ้านุ่มๆ	เศษวัสดุตามธรรมชาติ		เช่น		เศษไม้		เปลือกหอย	ก้อนอิฐ	เมล็ดพันธุ์พืชขนาดใหญ่	เช่น	เม็ดซาบ้า		ลูกสน	เป็นต้น		
ซ่ึงของเล่นเหล่านี้เป็นของเล่นท่ีเด็กจับต้องคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้	 	 โรงเรียนวอลดอร์ฟของสไตเนอร์จะแนะน�าให้
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พ่อแม่ท�าของเล่นง่ายๆ	 	 ให้ลูก	 เช่น	 ท�าตุ๊กตาจากเศษผ้า	 ท�ารถลากจากเศษไม้	 การท�าของเล่นให้ลูกยังท�าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อแม่กบัลกูสนทิชดิเชือ้กนัอกีด้วย	ส่วนกจิกรรมประจ�าวนัในห้องเรยีนวอลดอร์ฟนัน้จะมลี�าดบัการเรียนแต่ละวนัดงันี้
	 	 	 	 ช่วงที่หนึ่ง	 เล่นเสรี
	 	 	 	 ช่วงที่สอง	 กิจกรรมวงกลม		มีการเล่าเรื่องสนทนา		ร้องเพลงและดนตรี
	 	 	 	 ช่วงที่สาม	 เล่นกลางแจ้ง
	 	 	 	 ช่วงที่สี่	 การฟังนิทาน
																				 	 ช่วงที่ห้า	 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
	 	 	 	 ช่วงที่หก	 กิจกรรมปฏิบัติ		เช่น		วันจันทร์มีการท�าอาหาร		วันอังคารวาดภาพ		
	 	 	 	 	 	 วันพุธทัศนศึกษา	 นอกห้องเรียน	 วันพฤหัสบดีงานฝีมือ	 วันศุกร์การท�าสวน	 
		 	 	 	 	 	 และท�าความสะอาดบ้าน

	 	 ส่วนในด้านครูผู้สอนนั้นแนวการสอนของโรงเรียนวอลดอร์ฟตามแนวคิดของสไตเนอร์นั้นบุคคลที่ส�าคัญที่สุด
คอื	คร	ูครจูะต้องได้รบัการเลอืกเฟ้น		และอบรมให้เข้าใจจดุมุง่หมายของการศกึษาทีแ่ท้จรงิ		จะต้องเข้าใจเดก็และรกัเดก็		
เน้นการสอนเด็กทุกด้านและมีเจตคติท่ีดีต่อเด็ก	 สอนเด็กด้วยความรักและน�าเด็กไปสู่เสรีภาพท่ีแท้จริงท้ังด้านการคิด		
การกระท�า	 	ซึ่งเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคน	หลักการสอนของครูนั้นสไตเนอร์กล่าวว่าการสอนจะมี	3	ระดับคือ		ระดับที่
หนึ่ง	สอนให้เด็กเกิดอารมณ์ความรู้สึก		(Feeling)	ระดับที่สอง		สอนให้เกิดความคิด	(Stimulate		thought)	ระดับที่สาม	
สอนให้เกิดการกระท�า		(Transfer		into	deed)		นอกจากนั้นสไตเนอร์ยังได้กล่าวว่าครูจะส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ดีจาก
ความสมัพันธ์ทีด่ทีีค่รมูต่ีอเด็กและความสมัพันธ์ท่ีดรีะหว่างครกูบัพ่อแม่ผู้ปกครอง		และหลักสูตรจะต้องเน้นทางด้านศิลปะ		
และวิชาภาคปฏิบัติของชีวิต		เช่น		การเกษตร		การฝีมือ		การค้าขาย		อุตสาหกรรม		เป็นต้น
	 	 โดยสรุปแล้วงานที่ครูวอลดอร์ฟต้องท�ามีดังนี้
	 	 	 1.	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามช่วงระยะเวลาให้มีบรรยากาศเหมือนบ้าน
	 	 	 2.	ให้โอกาสเดก็ได้เหน็ตวัอย่างการปฏบิตัทิีถู่กต้อง	ได้เลยีนแบบ	ได้สร้างจตินาการและได้ใช้แรงบนัดาล
ใจภายในตนอย่างเต็มที่	ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
	 	 	 3.	 พัฒนาเนื้อหาสาระที่เด็กต้องการเรียนรู้สู่การเล่านิทานตามพัฒนาการของเด็กและเป็นภาพสะท้อน
ของประเพณี	ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลา
	 	 	 4.	 เป็นแม่ที่คอยปกป้องให้เด็กอยู่กับธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้จริง	ป้องกันมิให้สิ่งรบกวนจากโลกทันสมัย
และเทคโนโลยีภายนอกไปสัมผัสสมาธิเด็ก
	 	 	 5.	เป็นผู้สังเกตและประเมินความก้าวหน้าของเด็ก
	 	 	 6.	ประสานงานกบัผู้ปกครองและให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการท�ากจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ	ทีท่างโรงเรยีน
จัดขึ้นและขอความร่วมมือ
	 	 เมื่อนึกถึงเป้าหมายของการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญแล้วจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดวอลดอร์ฟน้ันมีแนวคิดท่ีตรงกับเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเป็นอย่างมาก
กล่าวคือ	1)		ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ	โดยเด็กทุกคนมีศักยภาพที่เป็นความสามารถเฉพาะตน	อันได้แก่		
ความคดิ	การกระท�า	และการเรยีนรู	้	ทีพ่ฒันาไปตามช่วงวยัของอาย	ุ2)	ผูเ้รยีนสามารถน�าความรูไ้ปใช้ได้จรงิในชวีติประจ�า
วนั	3)	ผูเ้รยีนสามารถพฒันาทกัษะการเรยีนรูแ้ละการแสวงหาความรู	้ซึง่การจดัการเรยีนการสอนนัน้ต้องให้ผูเ้รยีนได้ลงมอื
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ปฏบิตัแิละสามารถสร้างความรูใ้ห้เกดิขึน้จากการปฏิบตันิัน้	เป็นการสร้างนสิยัการเรยีนอย่างต่อเนือ่งและมีความงอกงาม
ทางปัญญาเกิดขึ้นในตัวเด็ก
	 	 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข	 และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย	 	 ซ่ึงในการจัดการศึกษาโดยเฉพะการจัดการศึกษาปฐมวัยรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนล้วนแต่พัฒนามาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญนับตั้งแต่มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างเป็นระบบ			
และผลทีไ่ด้จากการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญันัน้	เกดิขึน้ทัง้กบัตวัคร	ู	ตวัผูเ้รยีน	และประเทศชาต	ิ	กล่าว
คือ	 ครูได้พัฒนาตนเองในการออกแบบการเรียนการสอน	 	 ได้ติดตามผลการเรียนได้อย่างเหมาะสม	 ในขณะที่ผู้เรียน 
เก่ง		ดี		และมีสุข		ผลที่เกิดกับประเทศชาติคือ		การได้คนดีมีคุณภาพ		ซึ่งถือเป็นการได้ทรัพยากรที่มีคุณภาพด้วยและที่
ส�าคัญการเรียนรู้ของเด็กจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญนั้นอยู่ที่ครูต้องช่วยให้ผู้เรียนสนใจศึกษา		
ค้นคว้า	แก้ปัญหาเก่ง		รักการท�างาน		มีสุขภาพดีและเป็นคนดี
	 	 การจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิวอลดอร์ฟจงึเป็นทางเลือกอกีเส้นทางหน่ึงในการจัดการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยเฉพาะในระดับปฐมวัย	ซึ่งข้อดีอีกประการหนึ่งของการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟคือ		การใช้
วิถีธรรมชาติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้		ซึ่งครูสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการสอนตามปกติได้		การใช้สื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ
ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ส�าเร็จรูปสามารถสร้างเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กมากกว่า	 ผู้สอนควรให้ความสนใจกับการใช้สื่อธรรมชาติ
เพื่อให้เด็กได้สัมผัสและน�ามาสร้างสรรค์ความคิด		จินตนาการในการเรียนรู้ด้วยตัวเด็กเอง	อันจะน�าไปสู่การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญที่สมบูรณ์แบบอีกเส้นทางหนึ่ง
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัคร้ังนีม้วัีตถปุระสงค์คอื	1.	เพือ่ศกึษาบรบิทความต้องการการส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์		ของนกัเรยีน
ที่มีแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน	2.	เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	ของนักเรียนที่มี
แบบการเรยีนรูท้ีต่่างกนัโดยใช้ทฤษฎพีหปัุญญาของการ์ดเนอร์	3.	เพือ่ประเมนิการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิ
การคดิทางคณติศาสตร์	ของนกัเรยีนทีม่แีบบการเรยีนรู้ทีต่่างกนั		โดยใช้ทฤษฎีพหปัุญญาของการ์ดเนอร์	3.1	เปรยีบเทยีบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 การส่ือสารการคิดทางคณิตศาสตร์	 
การเชื่อมโยงสาระหลักทางคณิตศาสตร์	และการน�าเสนอตัวแทนการคิดทางคณิตศาสตร์ระหว่างนักศึกษาที่เรียนด้วยรูป
แบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์		และนักศึกษาที่เรียน
ด้วยวิธีปกติ	3.2	เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	การสื่อสาร
การคิดทางคณิตศาสตร์	 การเชื่อมโยงสาระหลักทางคณิตศาสตร์	 และการน�าเสนอตัวแทนการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน		ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	โดยใช้ทฤษฎี
พหุปัญญาของการ์ดเนอร์		และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	3	ชั้นปีที่	4	สาขาวิชา
คณิตศาสตร์	 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2559	 จ�านวน	 50	 คน		 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่แบบวัดการคิดทางคณิตศาสตร์		โดยมีลักษณะเป็นแบบอัตนัยจ�านวน		7		ข้อ		แบบส�ารวจ
แบบการเรียนรู้	จ�านวน	48	ข้อ	แบบวัดความสามารถทางพหุปัญญา		มีทั้งหมด	8	ด้าน	และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง		
การวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวเิคราะห์โปรโตคอล	(Protocal		Analysis)		การวเิคราะห์งานเขยีน		(Task	Analysis)		และ
การบรรยายเชงิวเิคราะห์	(Analytic	Description)		จากแบบวดัการคดิทางคณติศาสตร์		สถิตท่ีิใช้ในการวจัิย	ได้แก่	ความถี่	
ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 สถิติทดสอบ	 t-test	 (Independentt-test)	 และสถิติทดสอบ	 t-test	
(Dependentt-test)
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	 ผลการวิจัย	พบว่า

	 	 1.	 การศึกษาบริบทความต้องการการส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	 	 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 เรียง

ตามความต้องการส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์สงูไปต�า่		คอื		ด้านการแก้ปัญหาด้านการน�าเสนอตวัแทนความคิด		และ

ด้านการให้เหตุผล	ตามล�าดับ

	 	 2.	รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนทีม่แีบบการเรยีนรูท้ีต่่างกนั		โดย

ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ประกอบด้วย	7	ขั้นตอน	ดังนี้	ขั้นตอนที่	1	การใช้ค�าถามระดับสูง		ขั้นตอนที่	2	การใช้

ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 	 ขั้นตอนท่ี	 3	 ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 	 ขั้นตอนที่	 4	 ส่งเสริมการให้เหตุผลทาง

คณติศาสตร์		ขัน้ตอนที	่5	ส่งเสรมิการสือ่สารทางคณติศาสตร์	ขัน้ตอนที	่6	ส่งเสรมิการเชือ่มโยงสาระหลกัทางคณติศาสตร์		

และขั้นตอนที่	7	ส่งเสริมการน�าเสนอตัวแทนความคิด

	 	 3.	 ผลประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการ

เรียนรู้ที่ต่างกัน	โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์		พบว่า	คะแนนการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนด้วย

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน	 	 โดยใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญาของการ์ดเนอร์		และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติแตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 การเปรียบเทียบคะแนนการคิดทางคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน		โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์สูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูป

แบบการจดัการเรียนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนทีมี่แบบการเรยีนรู้ทีต่่างกนั		โดยใช้ทฤษฎีพหปัุญญา

ของการ์ดเนอร์	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 ค�าส�าคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้,	แบบการเรียนรู้,	ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์,	การคิดทางคณิตศาสตร์

Abstract

	 This	research	aims	to:	1.	To	study	context,	needs,	promotion	of	mathematical	thinking.	Students	

with	different	learning	styles	2.	To	development	a	model	curriculum	to	promote	mathematical	thinking.	

Students	with	different	learning	styles.	Using	the	theory	of	Gardner’s	multiple	intelligence	3.	To	evaluate	

the	use	of	model-based	learning	to	promote	mathematical	thinking.Students	with	different	learning	

styles.	Using	the	theory	of	Gardner’s	multiple	 intelligence	3.1	Comparison	between	mathematical	

thinking	of	students	with	learning	teaching	model	to	promote	mathematical	thinking.	Students	with	

different	learning	styles.	Using	the	theory	of	Gardner’s	multiple	intelligence.	And	students	in	the	normal	

way	3.2	Compare	the	mathematical	thinking	students	before	and	after	school.	Students	with	learning	

teaching	model	to	promote	mathematical	thinking.	Students	with	different	learning	styles.	Using	the	

theory	 of	 Gardner’s	multiple	 intelligence.	 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.	Test	
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survey	 learning	 styles	 48	 items,	multiple	 intelligence	 capabilities	with	 all	 eight	 sides	 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,	standard	deviation	

statistic		t-test	(independent		t-test)	and	test		t-test	(dependent		t-test).	The	findings	revealed	that

	 1.	Contextual	Requirements	for	Promotion	of	Mathematical	Thinking	Of	undergraduate	students	

The	need	to	promote	high	mathematics	is	low.	Presentation	of	representation.And	the	reasoning.

	 2.	 The	 teaching	model	 to	promote	 learning	mathematical	 thinking.	 Students	with	different	

learning	styles.	Using	the	theory	of	Gardner’s	multiple	intelligence	comprises	seven	steps:	Step	1	Using	

high-level	questions.	 Step	2	Use	mathematical	problems.	Step	3	Promote	Mathematical	Problem	

Solving.	Step	4	Promote	mathematical	reasoning.	Step	5	Promote	Mathematical	Communication.	Step	

6	Promote	Linkage	of	Mathematical	Principles	and	Step	7	Promote	representation	of	ideas.

	 3.	Evaluation	of	the	teaching	model	to	promote	learning	mathematical	thinking.	Students	with	

different	learning	styles.	Using	the	theory	of	Gardner’s	multiple	intelligence	found	that	the	mathematical	

thinking	of	students	with	learning	teaching	model	to	promote	mathematical	thinking.	Students	with	

different	learning	styles.	Using	the	theory	of	Gardner’s	multiple	intelligence.	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	thinking.Students	with	different	learning	styles.	Using	the	theory	of	Gardner’s	

multiple	 intelligence	 higher	 learning	 teaching	model	 to	 promote	 learning	mathematical	 thinking.	

Students	with	different	learning	styles.	Using	the	theory	of	Gardner’s	multiple	intelligence.	The	level	

of	statistical	significance.	05.

 keywords	:Teaching	Model,Learning	Style,Gardner's	Multiple	Intelligences	Theory,	Mathematical	

Thinking.
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บทน�า

	 คณติศาสตร์มบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อการพฒันาการ

คิดของมนุษย์ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์		คิดอย่าง

มเีหตผุล		คดิเป็นระบบ		คดิมแีบบแผน		สามารถวเิคราะห์

ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ	 ช่วยให ้

คาดการณ์	วางแผน		ตัดสินใจ		แก้ปัญหาและน�าไปใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 นอกจากนี้

คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์		เทคโนโลยี		และศาสตร์อื่น	ๆ 		(สิริพร	ทิพย์คง.	

2545	 :	 1)	 และปัจจุบันน้ีทุกประเทศยอมรับถึงความ

จ�าเป็นว่าต้องมีประชากรที่รู้เรื่องคณิตศาสตร์เพื่อท่ีจะ

สามารถจดัการกบัความซบัซ้อนและความเปลีย่นแปลงที่

รวดเร็วของสังคมแต่ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์พบ

ว่านกัเรียนส่วนมากไม่ประสบความส�าเร็จในการเรยีนวิชา

คณิตศาสตร์ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เป็น

นามธรรมยากแก่การท�าความเข้าใจดังจะเห็นได้จากผล

ของการประเมนิระดบัชาต	ิ(GAT	:	General	Achievement 

Test)	ปีการศึกษา	2556	ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 นักเรียนสามารถท�าคะแนน

เฉลีย่ได้เพยีง	65.23	คะแนนจากคะแนนเตม็	150	คะแนน

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ของนกัเรยีน

มีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่ากลุ ่มวิชาอื่นๆ	 (ส�านักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ.	 2556	 :	 1)	 และผลจากโครงการ

ประเมนิผลนักเรยีนนานาชาต	ิPISA	2000	(	Program	for	

International	 Student	 Assessment)	 ขององค์การ

พฒันาและความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ	(Organization	for	

Economic	Co-operation	and	Development	หรือ	

OECD)	ที่ได้ส�ารวจความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปและประเมินสมรรถภาพ

ของนกัเรยีนในการรูปั้ญหาและตคีวามของปัญหาออกมา

ในรปูของโจทย์คณติศาสตร์และใช้ความรูค้ณติศาสตร์เพือ่

แก้ปัญหาและแปลผลกลับไปตอบปัญหาตั้งแต่ต้นซึ่ง

สะท้อนให้เหน็วธิกีารทีใ่ช้แก้ปัญหาตลอดจนการวเิคราะห์

ข้อมลูด้านคณติศาสตร์และความสามารถในการสือ่สารผล

ของการแก้ปัญหาออกมาให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจผลการ

ประเมินคณิตศาสตร์ในส่วนที่ประเมินการน�าความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ไปใช้	พบว่า	นกัเรียนไทยมากกว่าคร่ึง		(52.5%)

รู้เรื่องคณิตศาสตร์ต�่ากว่าระดับพื้นฐาน	 นักเรียนที่รู้เรื่อง

คณิตศาสตร์ที่ระดับพื้นฐานมีมากกว่าหนึ่งในส่ีเพียง 

เล็กน้อย	 (27.3%)	 และอีกหนึ่งในห้า	 (20.2%)	 ที่รู้เรื่อง

คณิตศาสตร ์ สูงกว ่าระดับพื้นฐานและนักเรียนที่รู ้

คณติศาสตร์ระดบัสงู		(ระดบั	5	กบัระดบั	6)		มเีพียง		1.3%  

และอยู่ในอันดับที่	 50	 เมื่อเรียงตามสัดส่วนนักเรียนที่รู้

คณิตศาสตร์ที่ระดับ	5	และ	ระดับ	6	(สถาบันส่งเสริมการ

สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละ	OECD.		2553		:		7	-	8)	

	 จากรายงานการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า

ประเทศไทยมีปัญหาด้านการศึกษาคณิตศาสตร์มาก

เพราะปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครูยังยึด

เน้ือหายึดครูเป็นศูนย์กลางโดยไม่ค�านึงถึงนักเรียนและ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการที่ผู้เรียนจะได้รับ

ประโยชน์สูงสุดจากการเรียนคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับการ

สอนของครูเป็นส�าคัญ	(ชมนาดเชื้อสุวรรณทวี.	2545	:	1)	

และในการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้วรเปิดโอกาสให้ผู้เรยีน

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติฝึกให้

นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหากิจกรรมการเรียนการ

สอนต้องผสมผสานสาระทัง้เนือ้หาและทกัษะกระบวนการ	

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

(สสวท).	 2545	 :	 184)	 ซึ่งการเรียนรู้เนื้อหาสาระทาง

คณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจ�าวันเป็นการเรียนรู้ที่มี

ความหมายผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจถ่องแท้จาก

ตัวอย่างที่สัมผัสได้จริงท�าให้รู ้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์มี

ประโยชน์มีคุณค่าสามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิตจริง	 (ปรีชา

เนาว์เย็นผล.	2545:	56)	อันส่งผลท�าให้คณิตศาสตร์เป็น

วิชาที่น่าสนใจไม่ใช่เป็นเพียงวิชาที่เรียนทฤษฎีบทกฎสูตร

นิยามเพื่อใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์เฉพาะในห้องเรียนอีก

ต่อไป	(อัมพรม้าคนอง.	2547	:101)
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	 ส่ิงหนึ่งที่ท้าทายผู้สอนมากที่สุดคือการจัดการ

เรยีนการสอนตามความแตกต่างระหว่างบคุคล	(เฉลยีวศรี

พิบูลชล,	2544:	ix)	ซึ่งสามารถจ�าแนกความสามารถหรือ

ปัญญาของบุคคลออกเป็น	8	ด้านโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา

ของการ์ดเนอร์	 (Gardner,	1999	:	8)	ได้แก่	1)	ปัญญา

ด้านภาษา	(Verbal/Linguistic	Intelligence)	2)	ปัญญา

ด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ	 (Logical-Mathematical	

Intelligence)	 3)	 ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์	 (Spatial	

Intell igence)	 4)	 ป ัญญาด ้านดนตรี 	 (Musical	

Intelligence)	5)	ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและ

กล้ามเนื้อ	 (Bodily-	 Kinesthetic	 Intelligence)	 

6)	 ปัญญาด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น	 (Interpersonal	

Intell igence)	 7)	 ป ัญญาด ้านการเข ้าใจตนเอง	

(Intrapersonal	Intelligence)	และ	8)	ปัญญาด้านความ

เข้าใจธรรมชาติ	 (Naturalist	 Intelligence)	 จากความ

สามารถทัง้	8	ด้านซึง่อธบิายได้ว่าในแต่ละบคุคลจะมคีวาม

สามารถเฉพาะด้านท่ีแตกต่างกันออกไปความสามารถ

แต่ละด้านทีผ่สมผสานกนัจะท�าให้แต่ละบคุคลมแีบบแผน

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนและหากบุคคลนั้นได้รับการ

ส่งเสริมที่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความ

สามารถหรือปัญญาได้โดยการให้ความส�าคัญกับการ

จัดการเรียนการสอนที่ส ่งเสริมให ้ผู ้ เรียนได ้พัฒนา

ครอบคลุมปัญญาทั้ง	 8	 ด้านอาทิการเรียนรู้ที่เน้นปัญหา

เป็นฐานกรณีศึกษาการเรียนรู ้ที่เน้นประเด็นปัญหา 

การเรียนรู้ที่เน้นโครงการและการเรียนรู้ท่ีเน้นผลการ

ปฏิบัติงาน	(Reardon,	2000	:	139)	จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่

ผู้สอนจะต้องทราบข้อมูลในตัวผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความ

สามารถที่โดดเด่นหรือบกพร่องในด้านใด	(Fasko,	2001	

:	126)	โดยการสร้างแบบวัดและน�าผลที่ได้จากการวัดไป

ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมท้ังวิธีการ

วัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับความสามารถของ

แต่ละบุคคล	(Shearer,	2004	:	147)	เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ

การพัฒนาความสามารถครอบคลุมทั้ง	8	ด้าน

	 การคดิทางคณติศาสตร์ได้มคีวามส�าคญัมากขึน้ใน

สังคมปัจจุบันท่ีต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารมากขึ้นซ่ึงข้อมูล

เหล่านี้จะใช้ในการอ้างอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจ	 

จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ในทุกระดับ

ของการศึกษาให้มกีารเตบิโตและให้มคีวามส�าคัญมากขึน้

ในทศวรรษนี้	 	 ซึ่งการคิดทางคณิตศาสตร์มีความจ�าเป็น

มากยิ่งขึ้นในด้านเทคโนโลยีและด้านอุตสาหกรรม	

(Zohar,	A.	andDori	Y.		2003	:	145)	นอกจากนี้การให้

เหตุผลถือว่าเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญประการหนึ่งในการ

เรยีนการสอนคณติศาสตร์เพราะการให้เหตผุลเป็นพืน้ฐาน

ของการเรียนและการด�าเนินการทางคณิตศาสตร์เราไม่

สามารถด�าเนินการทางคณิตศาสตร์โดยปราศจากการให้

เหตุผลการแสดงเหตุผลที่ดีมีคุณค่ามากกว่าการที่ผู้เรียน

หาค�าตอบที่ถูกต้องได้	 (สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของ

สหรฐัอเมรกิา	(The	National	Council	of	Teachers	of	

Mathematics	(NCTM).	1989	:	6)	ซึ่งการให้เหตุผลเป็น

ส่วนหนึ่งของการคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสร้าง

หลักการการสรุปแนวคิดที่สมเหตุสมผลและการหาความ

สัมพนัธ์ของแนวคิดการเป็นผู้รูจั้กคิดคิดอย่างมเีหตผุลของ

นกัเรยีนจะเป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการเรยีนรูต้ลอดชวิีตเพือ่

สามารถน�าไปใช้ในการพฒันาตนเองทัง้ในการท�างานและ

การด�ารงชีวิตถึงแม้ว่าการพัฒนาความสามารถในการคิด

และการให้เหตุผลจะเป็นเป้าหมายหลักในการเรียน

คณิตศาสตร์แต่ก็ยังมีผู้เรียนเป็นจ�านวนมากที่ไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมายนี้ด้วยเหตุผลนานาประการนับตั้งแต่

หนงัสือเรยีนไม่เหมาะสมไปจนถงึงานทีไ่ด้รบัมอบหมายไม่

เกิดประโยชน์	(Burrill.	1998	:	3)	ท�าให้ครูไม่สามารถที่

จะจัดกิจกรรมได้อย่างกว้างขวางเพื่อสนองความต้องการ

และความสนใจของนักเรียนได้ครบถ้วนในเวลาเรียน 

ที่จ�ากัดจึงมีความจ�าเป็นที่โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเสริม

นอกเวลาเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับการ

ให้การศึกษา	(จติราทองเกดิ.	2542	:	27)	สถานศึกษาต้อง

จัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ

ภาวะและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้แก่
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กิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อเก้ือกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้และจดักจิกรรมตามความสนใจความถนดั

ตามธรรมชาตแิละความสามารถความต้องการของผูเ้รยีน

และชุมชนเช่นกิจกรรมทางวิชาการต่าง	ๆ	เป็นต้น

	 แบบการเรียนรู้	(Learning	styles)	เป็นลักษณะ

เฉพาะตัวที่แต่ละคนใช้ในการเรียนรู้เป็นแบบแผนของ

พฤติกรรม	 (Pattern	 of	 Behavior)	 และสมรรถนะ	

(Performance)	 ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนใช้ในการตอบสนอง

และประมวลผล	 “ข้อมูลข่าวสารความรู้ท่ีได้รับรวมถึง

ประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งต่าง	 ๆ	 จากการวิจัยของ	

(Baxter.		1994:	2920)		พบว่า	ความแตกต่างของระดับ

ความพร้อมในการเรียนรู้เป็นผลมาจากแบบการเรียนรู้		

นักจิตวิทยาการศึกษาได้ให้ความส�าคัญกับแตกต่างของ

บุคคล	(Individual	Difference)	มาเป็นเวลานาน		โดย

ความแตกต่างนี้อาจแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่	 ๆ	 ได้แก่	 

1)	ความแตกต่างระหว่างบุคคล		(Inter-Difference)	ซึ่ง

เป็นความแตกต่างทางคณุลกัษณะระหว่าง	2	บคุคลขึน้ไป

เช่นความแตกต่างทางเชาวน์ปัญญาหรอืความถนดัในการ

เล่นกีฬา	 2)	 ความแตกต่างภายในตัวบุคคล	 (Intra-	

Dividual	Difference)	เช่นบางคนมคีวามสามารถสงูทาง

ดนตรีแต่มีความสามารถด้านการค�านวณไม่มากนัก		 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความหลากหลายเช่นด้าน

เชาว์ปัญญา	(Intelligence	Quotient:	IQ)	ด้านความคิด

สร้างสรรค์	 (Creative	 thinking)	 ด้านแบบการคิด	

(Cognitive	Style)	ซ่ึงมคีวามส�าคญัต่อพฤติกรรมและการ

แสดงออกของบุคคล	 ด้านแบบการเรียนรู้	 (Learning	

Style)	 ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีเอื้ออ�านวยต่อรูปแบบการ

เรยีนรูต่้าง	ๆ 	กนั	(Kow-trakul,	2002)	นกัจติวทิยาปัญญา

นยิม	(Cognitive	Psychologist)	ได้ให้ความสนใจกบัการ

ศึกษาวิจัยแบบการเรียนรู ้ของผู ้เรียนเพราะการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแบบการเรียน

จะช่วยส่งเสริมให้ผู ้ เรียน	 สามารถเรียนรู ้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�า

วจิยัเรือ่ง		การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู้เพือ่ส่งเสริม

การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่

ต่างกนั		โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์		โดยศึกษา

จากนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ชั้นปีที่	3	และชั้นปีที่	4	

ภาคเรียนที่	 2	ปีการศึกษา	2559	ที่จะเตรียมตัวออกฝึก

ประสบการณ์การสอนและออกไปฝึกประสบการณ์การ

สอน	 ในปีการศึกษา	 2561ว่าผู ้ เรียนมีการคิดทาง

คณิตศาสตร์อย่างไร		เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์

ของนกัศกึษากลุม่นีก่้อนทีจ่ะออกไปฝึกประสบการณ์การ

สอนคณิตศาสตร์ในภาคเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพือ่ศกึษาบรบิทความต้องการการส่งเสรมิการ

คิดทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู ้ 

ที่ต่างกัน

	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่ง

เสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียนท่ีมีแบบการ

เรียนรู้ที่ต่างกันโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์

	 3.	เพือ่ประเมนิการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือ

ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	 ของนักเรียนที่มีแบบการ

เรียนรู้ที่ต่างกัน		โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์

	 	 3.1	 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญ

หาทางคณิตศาสตร์	 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 

การสือ่สารการคิดทางคณติศาสตร์	การเชือ่มโยงสาระหลกั

ทางคณิตศาสตร	 และการน�าเสนอตัวแทนการคิดทาง

คณิตศาสตร์ระหว่างนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้

ทฤษฎีพหปัุญญาของการ์ดเนอร์		และนกัศกึษาทีเ่รยีนด้วย

วิธีปกติ

	 	 3.2	 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ 

ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 

การสือ่สารการคิดทางคณติศาสตร์	การเชือ่มโยงสาระหลกั

ทางคณิตศาสตร์	 และการน�าเสนอตัวแทนการคิดทาง
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คณิตศาสตร ์ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน		 

ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด

ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร	์	

และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ

ขอบเขตการวิจัย

	 กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	3	ชั้นปีที่	4	

สาขาวชิาคณติศาสตร์	คณะครศุาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคามในภาคเรยีนที	่	2		ปีการศกึษา		2559	จ�านวน		

50	คน

	 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย	 	 	 ได้แก่	 	 การคิดทาง

คณิตศาสตร์

	 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย	 	 อยู่ระหว่างวันท่ี	 1	

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

วิธีการศึกษา

	 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพัฒนา		โดยมี

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย		4ระยะ	ดังนี้

 ระยะที่ 1	ศึกษาบริบทความต้องการการส่งเสริม

การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีแบบการเรียนรู้ที่

ต่างกัน

	 การศึกษาแบบการเรียนรู้

	 	 1.	วิเคราะห์แบบการเรียนรู้

	 	 2.	สร้างแบบส�ารวจแบบการเรยีนรูต้รวจสอบ

คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน

	 	 3.	 วิเคราะห์แบบการเรียนรู้จากการท�าแบบ

ส�ารวจแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา	

	 การศึกษาการคิดทางคณิตศาสตร์

	 	 1.	วิเคราะห์การคิดทางคณิตศาสตร์

	 	 2.	 สร้างแบบวัดการคิดทางคณิตศาสตร	์	 

ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ5	ท่าน

	 	 3.	 วิเคราะห์การคิดทางคณิตศาสตร์จากการ

ท�าแบบวัดการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา	

	 การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญา

	 	 1.	วิเคราะห์ความสามารถทางพหุปัญญา

	 	 2.	สร้างแบบวัดความสามารถทางพหุปัญญา		

ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ5	ท่าน

	 	 3.	วเิคราะห์ความสามารถทางพหปัุญญาจาก

การท�าแบบวัดความสามารถทางพหุปัญญาของนักศึกษา

 ระยะที ่2	การยกร่างรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่

ส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์		ของนกัเรยีนทีม่แีบบการ

เรียนที่ต่างกันโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์

 ขั้นตอนที่ 1	 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	 	ของนักเรียน

ที่มีแบบการเรียนที่ต่างกันโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของ

การ์ดเนอร์

	 	 1.	ศกึษาหลักสูตรคณติศาสตร์		คณะครุศาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 	 2.	สังเคราะห์แนวคิด		และทฤษฏีเกี่ยวกับรูป

แบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์

ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ต่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎี 

พหุปัญญาของการ์ดเนอร์		

	 	 3.	ศึกษาวธิกีารพฒันารปูแบบการจดัการเรยีน

รูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์	ของนักเรยีนท่ีมแีบบ

การเรยีนรูท้ีต่่างกนั	โดยใช้ทฤษฎพีหปัุญญาของการ์ดเนอร์

	 	 4.	 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

การคดิทางคณติศาสตร์	ของนกัเรยีนทีม่แีบบการเรยีนรูท้ี่

ต่างกัน	โดยใช้ทฤษฎพีหปัุญญาของการ์ดเนอร์ซึง่ผูว้จิยัร่าง

ขึ้นด้วยตนเอง

 ขั้นตอนที่ 2	การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบ

การจัดการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์	ของ

นักเรียนที่มีแบบการเรียนรู ้ที่ต่างกันโดยใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญาของการ์ดเนอร์ด้วยการสนทนากลุ ่ม	 (Focus		

Group)

	 	 1.		การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ		

	 	 2.	 	 การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้ เพื่อส ่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร	์ 
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ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู ้ที่ต่างกันโดยใช้ทฤษฎี 

พหุปัญญาของการ์ดเนอร์	ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม		

	 	 3.	 น�าข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มน�ามา

ปรบัปรงุและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิ

การคดิทางคณติศาสตร์	ของนกัเรยีนทีม่แีบบการเรยีนรูท้ี่

ต่างกันโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ครั้งที่1

 ขัน้ตอนท่ี 3	การประเมนิรปูแบบการจดัการเรยีน

รูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์	ของนักเรยีนท่ีมแีบบ

การเรยีนรู้ทีต่่างกนัโดยใช้ทฤษฎพีหปัุญญาของการ์ดเนอร์

	 	 1.	การทดลองใช้รปูแบบการจดัการเรียนรูเ้พือ่

ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์		กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี	 4	 สาขาวิชาคณิตศาสตร	์	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ทีม่ผีลการเรยีนอ่อน		ผลการเรยีนปานกลาง		

และผลการเรียนดีจ�านวน		30	คน		และท�าการประเมิน

ผลการทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือส่งเสรมิการ

คดิทางคณติศาสตร์		เป็นการประเมนิผลการทดลองใช้รปู

แบบการจดัการเรียนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์		

ในสถานการณ์จรงิว่ามคีวามเหมาะสมความเป็นไปได้และ

มปัีญหาอปุสรรคข้อเสนอแนะอะไรบ้างแล้วน�ามาปรับปรงุ

แก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทาง

คณิตศาสตร์		

	 	 2.	ได้รปูแบบการจดัการเรยีนรู้เพือ่ส่งเสรมิการ

คดิทางคณติศาสตร์		ของนกัเรยีนทีม่แีบบการเรยีนรูท้ีต่่าง

กันโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์

 ระยะท่ี 3	การพฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรู้เพือ่

ส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์		ของนกัเรยีนทีม่แีบบการ

เรียนรู้ที่ต่างกันโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์

กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	นักศึกษาชั้นปีที่	3	ชั้นปีที่	4	สาขา

วิชาคณิตศาสตร์	 	 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามในภาคเรียนที่		2ปีการศึกษา		2559	จ�านวน		

50	คน	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 1.	แบบส�ารวจแบบการเรียนรู้จ�านวน		48	ข้อ

	 	 2.	 แบบวัดการคิดทางคณิตศาสตร์	 โดยมี

ลักษณะเป็นแบบอัตนัยจ�านวน		7		ข้อ

	 	 3.	 แบบวัดความสามารถทางพหุปัญญา	 

มีทั้งหมด	8	ด้าน

	 	 4.	 แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง	 	 ซึ่งผู้วิจัยได้

ก�าหนดจุดมุ่งหมายและประเด็นในการสัมภาษณ์ไว้		ภาย

ใต้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมการคิดทาง

คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น
 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 1.	 ให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท�าแบบ

ส�ารวจแบบการเรียนรู้		

	 	 2.	 ให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท�าแบบวัด

การคิดทางคณิตศาสตร์	 ในขณะนักศึกษาท�าแบบวัดการ

คิดทางคณิตศาสตร์จะมีการบันทึกวีดีทัศน์

	 	 3.	ให้นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายท�าแบบวดั

ความสามารถทางพหุปัญญา		

	 	 4.	 ท�าการสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเป็นกลุ ่ม

ตวัอย่าง		โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้างการสัมภาษณ์

จะใช้เวลาท้ังหมดประมาณ	 2-3	 ช่ัวโมงต่อนักศึกษาหนึ่ง

คน		ในขณะสมัภาษณ์จะมกีารบนัทกึเสยีง		บนัทกึวดีทีศัน์		

	 	 5.	 เม่ือผู ้วิจัยสัมภาษณ์นักศึกษาเสร็จสิ้น		 

ผู้วิจัยจะด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดกลุ่มผล

ให้สัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น3ทักษะ	 คือ	 ทักษะการแก้

ปัญหา	(Problem	Solving	Skills)	ทักษะการให้เหตุผล	

(Reasoning	Skills)	และทกัษะการน�าเสนอตวัแทนความ

คดิ	(Representation	Skills)โดยท�าการบนัทกึค�าพดูและ

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึกระบวนการคดิทางคณติศาสตร์

ของนักศึกษา		เนื่องจากการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์

เชิงลึก	 ผู้วิจัยอาจจะถามการคิดทางคณิตศาสตร์นั้นใน 

เชงิลกึ		ถ้างานเขยีนของนกัศกึษาก�ากวม		ท�าให้ผูว้จิยัเกดิ

ข้อสงสัยในประเด็นที่นักศึกษาตอบ		ด้วยเหตุผลนี้ท�าให้ผู้

วิจัยต้องบันทึกค�าพูด	 	 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการคิด
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ทางคณติศาสตร์ของนกัศกึษา	และจัดกลุม่ผลให้สมัภาษณ์

เชิงลึกออกเป็น3ทักษะ

	 	 6.	น�าเสนอรปูแบบการเรยีนรู้เพือ่ส่งเสรมิการ

คิดทางคณิตศาสตร์		

 ระยะที่ 4	การประเมินผลการส่งเสริมการคิดทาง

คณิตศาสตร์		

	 	 1.	ใช้รปูแบบการจัดการเรยีนรู้เพือ่ส่งเสรมิการ

คดิทางคณติศาสตร์		กบันกัศกึษากลุ่มตวัอย่างและท�าการ

ประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

การคิดทางคณิตศาสตร์		เป็นการประเมินผลการทดลอง

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมการคิดทาง

คณติศาสตร์		ในสถานการณ์จรงิว่ามีความเหมาะสมความ

เป็นไปได้และมีปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะอะไรบ้าง

	 	 2.	 เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา	 ทักษะ

การให้เหตุผลและทักษะการน�าเสนอตัวแทนความคิด

ระหว่างนกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่

ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา

ของการ์ดเนอร์		และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ

	 	 3.	 เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา	 ทักษะ

การให้เหตผุลและทกัษะการน�าเสนอตวัแทนความคดิของ

นกัศกึษาก่อนเรียนและหลงัเรยีน		ทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการ

จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้

ทฤษฎีพหปัุญญาของการ์ดเนอร์		และนกัศกึษาทีเ่รยีนด้วย

วิธีปกติ

ผลการวิจัย

1. ผลการศกึษาบรบิทความต้องการการส่งเสริมการคดิ

ทางคณิตศาสตร์  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 ขั้นตอนท่ี 1	 	 ความต้องการการส่งเสริมการคิด

ทางคณติศาสตร์		เพ่ือพฒันารปูแบบการจดัการเรียนรูเ้พือ่

ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	ดังในตารางที่	9	

ตารางที่	 1	 แสดงความต้องการการส่งเสริมการคิดทาง

คณิตศาสตร์		เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่ง

เสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	 จ�าแนกตามการคิดทาง

คณิตศาสตร์ของนักศึกษา

10 
 
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการคิดทางคณติศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญาของการ์ดเนอร์  และนักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีปกต ิ
ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาบริบทความต้องการการส่งเสริมการคิด
ทางคณิตศาสตร์  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ขั้นตอนที่ 1  ความต้องการการสง่เสริมการคิดทาง
คณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการคิดทางคณติศาสตร์ ดงัในตารางที่ 9  
 
 
 
 

การคิดทางคณิตศาสตร์ ระดับคะแนนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
 2 1 0 

ด้านการแก้ปัญหา f % f f % f 
ด้านการวิเคราะห์ปัญหา (P1) - - 36 100 - - 
ด้านการใช้กลยุทธ์ในด้านการ
แก้ปัญหา (P2) 

3 8.33 16 44.44 17 47.22 

ด้านการสรุปคําตอบได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับ 
ปัญหา (P3) 

8 22.22 14 38.89 14 38.89 

รวมด้านการแก้ปัญหา 11 15.28 66 61.11 31 43.06 
ด้านการให้เหตุผล       
ด้านการใช้ความรู้และข้อมูล
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(R1) 

- - 36 100 - - 

ด้านการอธิบายเหตุผลของ
การเลือกใช้กลยุทธ์ 
วิธีการแก้ปัญหา (R2) 

4 11.11 7  19.47 19 52.78 

ด้านการอธิบายความถูกต้อง
และความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ (R3) 

  8 22.22 15  41.67 13  36.11 

รวมด้านการให้เหตุผล 12 16.67 58 53.71 32 44.45 
ด้านการน าเสนอตัวแทน
ความคิด 

      

ด้านการใช้ตัวแทนความคิด
ในการทําความเข้าใจ 
ปัญหาโดยอาจใช้ข้อความ
วาดภาพหรือสัญลักษณ์ใช้
การขีดเขียน (วงกลม) 
ข้อความในโจทย์เขียน
แผนภาพความคิด (Re1) 

- - 36 100 - - 

ด้านการใช้ตัวแทนความคิด
ในการแสดง 

4 11.11 12 33.33 20 55.56 

กระบวนการแก้ปัญหาโดย
อาจใช้การวาดภาพ
สัญลักษณ์หรือตัวแปร
ข้อความตารางหรือกราฟตัว
แบบทางเรขาคณิต (Re2) 
ด้านการใช้ตัวแทนความคิด
ในการแสดงการสรุปคําตอบ
ของปัญหาโดยอาจใช้
ข้อความหรือสัญลักษณ์(Re3) 

9 25 16 44.44 11 30.56 

รวมด้านการนําเสนอตัวแทน
ความคิด 13 18.06 64 59.26 31 43.06 

 
จากตารางที1่พบว่า การศึกษาบรบิทความต้องการการ

ส่งเสริมการคิดทางคณติศาสตร์  ของนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรีเรียงตามความต้องการส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์สูง
ไปต่ํา  คือ  ด้านการแก้ปญัหาด้านการนําเสนอตัวแทน
ความคิด  และด้านการให้เหตผุล 

 
ขั้นตอนที่ 2 แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาดังในตาราง

ที่  10  
ตารางที่  2จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามแบบ
การเรยีนร ู
 

แบบการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 
แบบอเนกนัย 13 26 
แบบซึมซับ 16 32 
แบบเอกนัย 14 28 
แบบปฏิบัติ 7 14 
รวม 50 100 

 
จากตารางที่  2นักศึกษามีแบบการเรียนรเูปนแบบซึม

ซับมากที่สุด  รองลงมาเปนแบบเอกนัย  แบบอเนกนัย  และ
แบบปฏิบัติ โดยมีจํานวน 13, 16, 14และ 7คน คิดเปนรอย
ละ 26, 32, 28และ 14ตามลําดับ 

 

ขั้นตอนที่ 3  ความสามารถทางพหุปัญญาด้านต่าง ๆ 
ของนักศึกษาท่ีเด่น 
ตารางที่ 3 แสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านต่าง ๆ 
ของนักศึกษาท่ีเด่น 
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	 จากตารางท่ี	 1	 พบว่า	 การศึกษาบริบทความ

ต้องการการส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์		ของนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรีเรียงตามความต้องการส่งเสริมการคิด

ทางคณิตศาสตร์สูงไปต�่า	 คือ	 ด้านการแก้ปัญหาด้าน

การน�าเสนอตัวแทนความคิด	และด้านการให้เหตุผล

 ขั้นตอนที่ 2	 แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาดังใน

ตารางที่		10 

ตารางที่	 2	 จ�านวนและร้อยละของนักศึกษาจ�าแนกตาม

แบบการเรียนรู้

จากตารางที	่	2	นกัศกึษามแีบบการเรยีนรูเ้ป็นแบบซมึซบั

มากที่สุด		รองลงมาเป็นแบบเอกนัย		แบบอเนกนัย		และ

แบบปฏิบัติ	โดยมีจ�านวน	13,	16,	14	และ	7	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	26,	32,	28	และ	14	ตามล�าดับ

ข้ันตอนที ่3		ความสามารถทางพหปัุญญาด้านต่าง	ๆ 	ของ

นักศึกษาที่เด่น

10 
 
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการคิดทางคณติศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญาของการ์ดเนอร์  และนักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีปกต ิ
ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาบริบทความต้องการการส่งเสริมการคิด
ทางคณิตศาสตร์  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ขั้นตอนที่ 1  ความต้องการการสง่เสริมการคิดทาง
คณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการคิดทางคณติศาสตร์ ดงัในตารางที่ 9  
 
 
 
 

การคิดทางคณิตศาสตร์ ระดับคะแนนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
 2 1 0 

ด้านการแก้ปัญหา f % f f % f 
ด้านการวิเคราะห์ปัญหา (P1) - - 36 100 - - 
ด้านการใช้กลยุทธ์ในด้านการ
แก้ปัญหา (P2) 

3 8.33 16 44.44 17 47.22 

ด้านการสรุปคําตอบได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับ 
ปัญหา (P3) 

8 22.22 14 38.89 14 38.89 

รวมด้านการแก้ปัญหา 11 15.28 66 61.11 31 43.06 
ด้านการให้เหตุผล       
ด้านการใช้ความรู้และข้อมูล
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(R1) 

- - 36 100 - - 

ด้านการอธิบายเหตุผลของ
การเลือกใช้กลยุทธ์ 
วิธีการแก้ปัญหา (R2) 

4 11.11 7  19.47 19 52.78 

ด้านการอธิบายความถูกต้อง
และความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ (R3) 

  8 22.22 15  41.67 13  36.11 

รวมด้านการให้เหตุผล 12 16.67 58 53.71 32 44.45 
ด้านการน าเสนอตัวแทน
ความคิด 

      

ด้านการใช้ตัวแทนความคิด
ในการทําความเข้าใจ 
ปัญหาโดยอาจใช้ข้อความ
วาดภาพหรือสัญลักษณ์ใช้
การขีดเขียน (วงกลม) 
ข้อความในโจทย์เขียน
แผนภาพความคิด (Re1) 

- - 36 100 - - 

ด้านการใช้ตัวแทนความคิด
ในการแสดง 

4 11.11 12 33.33 20 55.56 

กระบวนการแก้ปัญหาโดย
อาจใช้การวาดภาพ
สัญลักษณ์หรือตัวแปร
ข้อความตารางหรือกราฟตัว
แบบทางเรขาคณิต (Re2) 
ด้านการใช้ตัวแทนความคิด
ในการแสดงการสรุปคําตอบ
ของปัญหาโดยอาจใช้
ข้อความหรือสัญลักษณ์(Re3) 

9 25 16 44.44 11 30.56 

รวมด้านการนําเสนอตัวแทน
ความคิด 13 18.06 64 59.26 31 43.06 

 
จากตารางที1่พบว่า การศึกษาบรบิทความต้องการการ

ส่งเสริมการคิดทางคณติศาสตร์  ของนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรีเรียงตามความต้องการส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์สูง
ไปต่ํา  คือ  ด้านการแก้ปญัหาด้านการนําเสนอตัวแทน
ความคิด  และด้านการให้เหตผุล 

 
ขั้นตอนที่ 2 แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาดังในตาราง

ที่  10  
ตารางที่  2จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามแบบ
การเรยีนร ู
 

แบบการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 
แบบอเนกนัย 13 26 
แบบซึมซับ 16 32 
แบบเอกนัย 14 28 
แบบปฏิบัติ 7 14 
รวม 50 100 

 
จากตารางที่  2นักศึกษามีแบบการเรียนรเูปนแบบซึม

ซับมากที่สุด  รองลงมาเปนแบบเอกนัย  แบบอเนกนัย  และ
แบบปฏิบัติ โดยมีจํานวน 13, 16, 14และ 7คน คิดเปนรอย
ละ 26, 32, 28และ 14ตามลําดับ 

 

ขั้นตอนที่ 3  ความสามารถทางพหุปัญญาด้านต่าง ๆ 
ของนักศึกษาท่ีเด่น 
ตารางที่ 3 แสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านต่าง ๆ 
ของนักศึกษาท่ีเด่น 
 
 

10 
 
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการคิดทางคณติศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญาของการ์ดเนอร์  และนักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีปกต ิ
ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาบริบทความต้องการการส่งเสริมการคิด
ทางคณิตศาสตร์  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ขั้นตอนที่ 1  ความต้องการการสง่เสริมการคิดทาง
คณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการคิดทางคณติศาสตร์ ดงัในตารางที่ 9  
 
 
 
 

การคิดทางคณิตศาสตร์ ระดับคะแนนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
 2 1 0 

ด้านการแก้ปัญหา f % f f % f 
ด้านการวิเคราะห์ปัญหา (P1) - - 36 100 - - 
ด้านการใช้กลยุทธ์ในด้านการ
แก้ปัญหา (P2) 

3 8.33 16 44.44 17 47.22 

ด้านการสรุปคําตอบได้
ถูกต้องและสอดคล้องกับ 
ปัญหา (P3) 

8 22.22 14 38.89 14 38.89 

รวมด้านการแก้ปัญหา 11 15.28 66 61.11 31 43.06 
ด้านการให้เหตุผล       
ด้านการใช้ความรู้และข้อมูล
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(R1) 

- - 36 100 - - 

ด้านการอธิบายเหตุผลของ
การเลือกใช้กลยุทธ์ 
วิธีการแก้ปัญหา (R2) 

4 11.11 7  19.47 19 52.78 

ด้านการอธิบายความถูกต้อง
และความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ (R3) 

  8 22.22 15  41.67 13  36.11 

รวมด้านการให้เหตุผล 12 16.67 58 53.71 32 44.45 
ด้านการน าเสนอตัวแทน
ความคิด 

      

ด้านการใช้ตัวแทนความคิด
ในการทําความเข้าใจ 
ปัญหาโดยอาจใช้ข้อความ
วาดภาพหรือสัญลักษณ์ใช้
การขีดเขียน (วงกลม) 
ข้อความในโจทย์เขียน
แผนภาพความคิด (Re1) 

- - 36 100 - - 

ด้านการใช้ตัวแทนความคิด
ในการแสดง 

4 11.11 12 33.33 20 55.56 

กระบวนการแก้ปัญหาโดย
อาจใช้การวาดภาพ
สัญลักษณ์หรือตัวแปร
ข้อความตารางหรือกราฟตัว
แบบทางเรขาคณิต (Re2) 
ด้านการใช้ตัวแทนความคิด
ในการแสดงการสรุปคําตอบ
ของปัญหาโดยอาจใช้
ข้อความหรือสัญลักษณ์(Re3) 

9 25 16 44.44 11 30.56 

รวมด้านการนําเสนอตัวแทน
ความคิด 13 18.06 64 59.26 31 43.06 

 
จากตารางที1่พบว่า การศึกษาบรบิทความต้องการการ

ส่งเสริมการคิดทางคณติศาสตร์  ของนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรีเรียงตามความต้องการส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์สูง
ไปต่ํา  คือ  ด้านการแก้ปญัหาด้านการนําเสนอตัวแทน
ความคิด  และด้านการให้เหตผุล 

 
ขั้นตอนที่ 2 แบบการเรียนรู้ของนักศึกษาดังในตาราง

ที่  10  
ตารางที่  2จํานวนและรอยละของนักศึกษาจําแนกตามแบบ
การเรยีนร ู
 

แบบการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 
แบบอเนกนัย 13 26 
แบบซึมซับ 16 32 
แบบเอกนัย 14 28 
แบบปฏิบัติ 7 14 
รวม 50 100 

 
จากตารางที่  2นักศึกษามีแบบการเรียนรเูปนแบบซึม

ซับมากที่สุด  รองลงมาเปนแบบเอกนัย  แบบอเนกนัย  และ
แบบปฏิบัติ โดยมีจํานวน 13, 16, 14และ 7คน คิดเปนรอย
ละ 26, 32, 28และ 14ตามลําดับ 

 

ขั้นตอนที่ 3  ความสามารถทางพหุปัญญาด้านต่าง ๆ 
ของนักศึกษาท่ีเด่น 
ตารางที่ 3 แสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านต่าง ๆ 
ของนักศึกษาท่ีเด่น 
 
 

ตารางที่	3	แสดงความสามารถทางพหุปัญญาด้านต่าง	ๆ	

ของนักศึกษาที่เด่น

หมายเหตุ	นักศึกษา	1	คน	สามารถมีความสามารถทางพหุปัญญา

ที่เด่น	มากกว่า	1	ด้าน	ท�าให้ผลรวมของความถี่	เป็น	137

จากตารางที่	3	พบว่า	นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถ

ทางพหุปัญญาด้านต่าง	ๆ	ที่เด่น		เรียงจากความสามารถ

ทางพหุปัญญาที่เด่นมากไปน้อย	 ดังนี้	 ด้านตรรกะและ

คณิตศาสตร์	 (f	 =41)	 คิดเป็นร้อยละ	 29.93	 ด้านมิติ

สมัพนัธ์	(f	=37)		คดิเป็นร้อยละ	27.01ด้านภาษา	(f	=33)		

คิดเป็นร้อยละ	24.09ด้านมนุษยสัมพันธ์		(f	=7)	คิดเป็น

ร้อยละ	5.11	ด้านดนตรี	(f	=7)	คิดเป็นร้อยละ	5.11	และ

ด้านการเข้าใจตนเอง	 ด้านการเข้าใจในสภาพธรรมชาติ	

ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ 

(f	=4)	คิดเป็นร้อยละ	2.92

2. ผลพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการ

คิดทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่

ต่างกัน โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์

	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทาง

คณติศาสตร์	ของนกัเรยีนทีม่แีบบการเรยีนรูท้ีต่่างกนั	โดย

ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์		มีรายละเอียด	ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1	การใช้ค�าถามระดับสูงการตั้งค�าถาม

ทางคณิตศาสตร์	 การใช้ค�าถามระดับสูงเป็นการฝึกให ้

ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิด	การใช้เหตุผล	และส่งเสริม

11 
 
ความสามารถทางพหุปัญญา ความถ่ี (f) ร้อยละ 
ด้านภาษา 33 24.09 
ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 41 29.93 
ด้านมิติสัมพันธ์  37 27.01 
ด้านมนุษยสัมพันธ์   7 5.11 
ด้านการเข้าใจตนเอง 4 2.92 
ด้านการเข้าใจในสภาพธรรมชาติ 4 2.92 
ด้านดนตรี 7 5.11 
ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวร่างกายและ
กล้ามเนื้อ 

4 2.92 

รวม 137 100 

หมายเหตุ นกัศึกษา 1 คน สามารถมีความสามารถทางพหุปัญญาที่
เด่น มากกว่า 1 ด้าน ทาํให้ผลรวมของความถี่ เป็น 137 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความสามารถทางพหุปัญญาด้านตา่ง ๆ ท่ีเด่น  เรียงจาก
ความสามารถทางพหุปัญญาที่เด่นมากไปน้อย ดังน้ี  ด้าน
ตรรกะและคณติศาสตร์(f =41)คิดเป็นร้อยละ 29.93ด้านมิติ
สัมพันธ์(f =37)  คิดเป็นร้อยละ 27.01ด้านภาษา(f =33)  
คิดเป็นร้อยละ 24.09ด้านมนุษยสมัพันธ์  (f =7)  คิดเป็น
ร้อยละ 5.11ด้านดนตรี(f =7)  คิดเป็นร้อยละ 5.11และด้าน
การเข้าใจตนเอง  ด้านการเข้าใจในสภาพธรรมชาติ ดา้น
ร่างกายและการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ(f =4)คิด
เป็นร้อยละ 2.92 

 
2.  ผลพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิด
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มแีบบการเรียนรู้ท่ีต่างกัน 
โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคดิทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนท่ีมีแบบการเรยีนรู้ที่ต่างกัน โดยใช้
ทฤษฎีพหุปัญญาของการด์เนอร์  มีรายละเอียด ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การใช้ค าถามระดับสูงการตั้งคําถามทาง
คณิตศาสตร์ การใช้คําถามระดับสงูเป็นการฝึกใหผู้้เรยีนได้
เกิดกระบวนการคิด การใช้เหตผุล และส่งเสรมิให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้คณติศาสตรไ์ดด้ียิ่งขึ้นโดยการใช้คําถาม
ระดับสูงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์  

ขั้นตอนที่ 2 การใช้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการ
กระตุ้นใหผู้้เรยีนเกิดการปะทะจรงิทางความคิด จากการตั้ง
ปัญหาทางคณติศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับปัญหาเกดิขึ้นในโลก

จริง  ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการคิด 
ขั้นตอนที่ 3 ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

โดยใช้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ตั้งขึ้นในข้ันท่ี 2 ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานั้นด้วยตนเอง  เป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรยีน เกิดเป็นความสามารถในการวิเคราะห์ปญัหา โดย
สามารถระบไุด้ว่าสิ่งที่ปัญหาต้องการทราบคืออะไร สิ่งที่
ปัญหากําหนดใหค้ืออะไร สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหา รวมทั้งสรุปคําตอบไดส้อดคล้องกับปัญหา 

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเสริมการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ตั้งขึ้นในข้ันท่ี 2  ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนใช้ความรู้และข้อมูลในการวเิคราะห์สถานการณ์ 
สามารถอธิบายเหตุผลของการเลอืกใช้กลยุทธ์หรือตัวแทน 
ความคิดในวิธีการแก้ปญัหา และอธิบายความสมเหตุสมผล
ของคําตอบ 

ขั้นตอนที่ 5 ส่งเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
โดยใช้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ตั้งขึ้นในข้ันท่ี 2  ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้ศพัท์ สัญลักษณ์และ
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ เพื่อแสดงแนวคิดและสามารถทํา
ความเข้าใจแนวคิด ความสัมพันธ์ของแนวคิด  

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเสริมการเชื่อมโยงสาระหลักทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาคณติศาสตร์ทีต่ั้งข้ึนในข้ันท่ี 2
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้การคดิวิเคราะห์และความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ในการนําความรู้ เนื้อหาสาระและหลักการทาง
คณิตศาสตร์มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
ระหว่างความรู้และทักษะ/กระบวนการที่มีในเนื้อหา
คณิตศาสตร์กับงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนําไปสู่การ
แก้ปัญหา  และการเรียนรู้แนวคดิใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์
ขึ้น 

ขั้นตอนที่ 7 ส่งเสริมการน าเสนอตัวแทนความคิด 
โดยใช้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ตั้งขึ้นในข้ันท่ี 2  ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนใช้ความสามารถในการใช้ตวัแทนความคิด เพื่อทํา
ความเข้าใจปัญหาสามารถใช้ตัวแทนความคิดเพื่อแสดง
กระบวนการแก้ปญัหา และสามารถใช้ตัวแทนความคิดเพื่อ
แสดงการสรุปคําตอบของปัญหา โดยอาจใช้การเขียน
ข้อความ วาดภาพ หรือสัญลักษณ ์ใช้การขีดเขียนหรือ
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ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นโดยการ 

ใช ้ค� าถามระดับสู ง ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์	

 ขั้นตอนที่ 2	 การใช้ปัญหาทางคณิตศาสตร	์

เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการปะทะจริงทางความคิด	

จากการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับปัญหา 

เกดิขึน้ในโลก	จริง	ทัง้นีเ้พือ่ให้ผูเ้รยีนได้แนวทางในการคดิ

 ขัน้ตอนท่ี 3 ส่งเสรมิการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์

โดยใช้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ตั้งขึ้นในขั้นที่	 2	 ผู้เรียนลงมือ

ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานั้นด้วยตนเอง	 เป็นการกระตุ้นให้ผู้

เรียน	 เกิดเป็นความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา	 

โดยสามารถระบุได้ว่าสิ่งที่ปัญหาต้องการทราบคืออะไร	

สิ่งที่ปัญหาก�าหนดให้คืออะไร	สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ใน

การแก้ปัญหา	รวมทั้งสรุปค�าตอบได้สอดคล้องกับปัญหา

 ขัน้ตอนท่ี 4 ส่งเสรมิการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์

โดยใช้ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีตั้งข้ึนในขั้นท่ี	 2	 ส่งเสริมให้ผู้

เรียนใช้ความรู้และข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ	์

สามารถอธบิายเหตุผลของการเลอืกใช้กลยทุธ์หรอืตวัแทน	

ความคิดในวิธีการแก้ปัญหา	 และอธิบายความสมเหตุสม

ผลของค�าตอบ

 ขั้นตอนที่ 5 ส่งเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

โดยใช้ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีตั้งข้ึนในขั้นท่ี	 2	 ส่งเสริมให้ผู้

เรียนมีความสามารถในการใช้ศัพท์	 สัญลักษณ์และ

โครงสร้างทางคณติศาสตร์	เพือ่แสดงแนวคดิและสามารถ

ท�าความเข้าใจแนวคิด	ความสัมพันธ์ของแนวคิด	

 ขั้นตอนที่ 6	ส่งเสริมการเชื่อมโยงสาระหลักทาง

คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีตั้งข้ึนในขั้นท่ี	 2	 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้การคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการน�าความรู	้เนือ้หาสาระและหลกัการทาง

คณิตศาสตร์มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล

ระหว่างความรู ้และทักษะ/กระบวนการที่มีในเนื้อหา

คณิตศาสตร์กับงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหา	

และการเรียนรู้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น

 ขัน้ตอนท่ี 7	ส่งเสรมิการน�าเสนอตวัแทนความคดิ
โดยใช้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ตั้งขึ้นในขั้นที่	 2	 ส่งเสริมให้ผู้
เรียนใช ้ความสามารถในการใช ้ตัวแทนความคิด	 
เพื่อท�าความเข้าใจปัญหาสามารถใช้ตัวแทนความคิด 
เพื่อแสดงกระบวนการแก้ปัญหา	 และสามารถใช้ตัวแทน
ความคิดเพื่อแสดงการสรุปค�าตอบของปัญหา	โดยอาจใช้
การเขียน	 ข้อความ	 วาดภาพ	หรือสัญลักษณ์	 ใช้การขีด
เขียนหรือวงกลมข้อความในโจทย์	 ก�าหนดตัวแปร	 เขียน
แผนภาพ	ตาราง	กราฟ	หรือตัวแบบทางเรขาคณิต
	 ข้ันตอนที่	 3	 ถึงขั้นตอนที่	 7	 ผู ้เรียนที่มีความ
สามารถทางพหุปัญญาที่เด่นด้านต่าง	 ๆ	 จะได้รับการส่ง
เสรมิให้ใช้พหปัุญญาด้านทีถ่นดัเป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 และผู้สอนจะส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ส่งเสริมการใช้พหุ
ปัญญาทั้ง	8	ด้าน
	 ขั้นตอนที่	 3	 ถึงขั้นตอนท่ี	 7	 ผู้เรียนท่ีมีแบบการ
เรยีนทีต่่างกนัจะได้รบัการส่งเสรมิให้เหมาะกบัความถนดั
ทีแ่ตกต่างกนัของบคุคลในการเรยีนรู	้เป็นเครือ่งมอืส�าคญั
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	
3. ผลประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่ง
เสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการ
เรียนรู้ที่ต่างกัน โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
	 3.1	 การเปรียบเทียบการคิดทางคณิตศาสตร์
ระหว่างนกัศึกษาทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่
ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการ
เรียนรู้ที่ต่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร	์
และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ

ตารางที่	4	แสดงผลการวิเคราะห์การคิดทางคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่ง
เสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการ
เรียนรู้ที่ต่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร	์
และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติว่ามีคะแนนการคิดทาง
คณิตศาสตร์เฉล่ียแตกต่างกันหรือไม่	 โดยใช้การทดสอบ

สมมติฐานใช้สถิติทดสอบ	t	–	test	(Independent	t	–	

test)
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 จากตารางท่ี	 4	 พบว่า	 คะแนนการคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่
มีแบบการเรียนรู ้ที่ต ่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 
ของการ์ดเนอร์	 และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติมีความ
แปรปรวนเท่ากัน	 คะแนนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่ง
เสริมการคิดทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนท่ีมีแบบ 
การเรยีนรูท้ีต่่างกนั	โดยใช้ทฤษฎพีหุปัญญาของการ์ดเนอร์	
และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติแตกต่างกัน	 อย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 3.2	 เปรียบเทียบการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญาของการ์ดเนอร์

ตารางที่	 5	 ผลการวิเคราะห์การคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาก่อนและหลังเรียน	 ที่เรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
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วงกลมข้อความในโจทย์ กําหนดตวัแปร เขียนแผนภาพ 
ตาราง กราฟ หรือตัวแบบทางเรขาคณิต 

ขั้นตอนท่ี 3 ถึงขั้นตอนท่ี 7 ผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
ทางพหุปัญญาที่เด่นด้านต่าง ๆ จะไดร้ับการส่งเสริมให้ใช้พหุ
ปัญญาดา้นท่ีถนัดเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  และผู้สอนจะส่งเสรมิการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายใหส้่งเสริมการใช้พหุปัญญาทั้ง  8 ด้าน 
ขั้นตอนท่ี 3 ถึงขั้นตอนท่ี 7 ผู้เรียนท่ีมีแบบการเรียนท่ี
ต่างกันจะได้รับการส่งเสรมิให้เหมาะกับความถนัดที่แตกตาง
กันของบุคคลในการเรยีนรู้ เป็นเครื่องมือสําคัญในการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์   
3.  ผลประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการ
เรียนรู้ท่ีต่างกัน  โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ 
 3.1 การเปรียบเทียบการคิดทางคณิตศาสตร์ระหว่าง
นักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ท่ี
ต่างกัน  โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์  และ
นักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีปกต ิ
 

ตารางที่  4แสดงผลการวิเคราะหก์ารคิดทางคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรยีนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการคิดทางคณติศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีแบบการ
เรียนรู้ทีต่่างกัน  โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์  
และนักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีปกติวา่มีคะแนนการคิดทาง
คณิตศาสตร์เฉลี่ยแตกต่างกันหรือไม่  โดยใช้การทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติทดสอบ t – test  (Independent t – 
test) 
 

การทดสอบ n Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t p-
value 

F Sig. 
คะแนนการคิดทางคณิตศาสตร์ 50 2.52 .100 5.00* .000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่4พบว่า คะแนนการคิดทางคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการ
เรียนรู้ที่ต่างกัน  โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์  
และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติมีความแปรปรวนเท่ากัน 
คะแนนการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน  โดยใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญาของการ์ดเนอร์  และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

3.2 เปรียบเทียบการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ท่ีต่างกัน  โดยใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญาของการ์ดเนอร์ 
ตารางที่  5ผลการวิเคราะห์การคดิทางคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาก่อนและหลังเรียน  ที่เรยีนด้วยรูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการคิดทางคณติศาสตร์ของนักเรียนท่ีมี
แบบการเรยีนรู้ที่ต่างกัน  โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการด์
เนอร์  โดยใช้สถิติทดสอบ t – test (Dependent  t – 
test) 

การทดสอบ n1 
1x  
 

s1 t p-
value 

1. ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด
ทางคณิตศาสตร์ ฯ 

25 170.00 2.50 

4.00* 0.00 
2. หลังเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด
ทางคณิตศาสตร์ ฯ 

25 130.00 1.37 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางท่ี5พบว่า นักศึกษามีคะแนนการคิดทาง
คณิตศาสตร์หลังหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการ
เรียนรู้ที่ต่างกัน  โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์สูง
กว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการ
คิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน  
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	 จากตารางที่	5	พบว่า	นักศึกษามีคะแนนการคิด
ทางคณิตศาสตร์หลังหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่
มีแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของ
การ์ดเนอร์สงูกว่าก่อนเรยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบ
การเรยีนรูท้ีต่่างกนั	โดยใช้ทฤษฎพีหปัุญญาของการ์ดเนอร์ 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

การอภิปรายผล 
 1. การศึกษาบริบทความต้องการการส่งเสริม
การคิดทางคณิตศาสตร์
	 จากผลการวจิยัพบว่า	บรบิทความต้องการการส่ง
เสรมิการคดิทางคณติศาสตร์	ของนกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตร	ีเรียงตามความต้องการส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์
สูงไปต�่า	 คือ	 ด้านการแก้ปัญหาด้านการน�าเสนอตัวแทน
ความคดิ	และด้านการให้เหตุผลทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากด้าน
การแก้ปัญหาซึง่นกัศกึษามกีารฝึกฝนการวเิคราะห์ปัญหา	
การใช้กลยุทธ์ในด้านการแก้ปัญหาการสรุปค�าตอบได้ถูก
ต้องและสอดคล้องกับปัญหา	 เพราะเป็นสิ่งที่ครูจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นประจ�า	 ท�าให้ผู้เรียนมีความความ
ต้องการส่งเสรมิด้านการแก้ปัญหาน้อยทีส่ดุ	เป็นอนัดบั	3
ด้านการน�าเสนอตัวแทนความคิด	 ซึ่งนักศึกษาฝึกฝน
การน�าเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่าง	ๆ	ฝึกฝนการสือสา
รทางคณิตศาสตร์	การน�าเสนอตัวแทนความคิด	ซึ่งท�าให้
นักเรียนสามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และน�าข้อมูล
จากปัญหานั้นมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาได้ถูกต้อง	
นักศึกษาสามารถการใช้ตัวแทนความคิดในการท�าความ
เข้าใจปัญหาโดยอาจใช้ข้อความวาดภาพหรือสญัลกัษณ์ใช้
การขีดเขียน	 (วงกลม)	 ข้อความในโจทย์เขียนแผนภาพ
ความคดิ	การใช้ตัวแทนความคดิในการแสดงกระบวนการ
แก้ปัญหาโดยอาจใช้การวาดภาพสัญลักษณ์หรือตัวแปร
ข้อความตารางหรือกราฟตัวแบบทางเรขาคณิต	 การใช้
ตัวแทนความคิดในการแสดงการสรุปค�าตอบของปัญหา
โดยอาจใช้ข้อความหรือสัญลักษณ์ได้	 แต่มีนักศึกษาบาง
ส่วนทีแ่ก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ไม่ได้	และยงัไม่ได้ค�าตอบ
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ของปัญหา	 จึงไม่สามารถอธิบายความถูกต้องและความ
สมเหตุสมผลของค�าตอบได้	 และไม่สามารถน�าเสนอ
ตัวแทนความคิดได้	 ท�าให้ผู้เรียนมีความความต้องการส่ง
เสริมด้านการน�าเสนอตัวแทนความคิด	เป็นอันดับ	2
	 ด้านการให้เหตุผลซึง่นกัศกึษาใช้ความรูแ้ละข้อมลู
ในการวิเคราะห์สถานการณ์	 เน้นการวิเคราะห์และให้
เหตผุล	ซึง่ท�าให้นกัเรยีนสามารถใช้ความรูท้างคณติศาสตร์
และน�าข้อมูลจากปัญหาน้ันมาวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาได้ถูกต้อง	นักศึกษาอธิบายเหตุผลของการเลือกใช้
กลยทุธ์วธิกีารแก้ปัญหา	นกัเรยีนได้ฝึกฝนการเลอืกกลยทุธ์
มาใช้ในการแก้ปัญหาบ้างแล้ว	 ท�าให้นักศึกษาสามารถ
อธบิายเหตผุลการเลอืกใช้กลยทุธ์โนการแก้ปัญหาทีเ่หมาะ
สมได้เป็นอย่างดี	 การอธิบายความถูกต้องและความสม
เหตุสมผลของค�าตอบ	 ซึ่งมีนักเรียนบางส่วนที่หาค�าตอบ
ไม่ได้	จะไม่สามารถอธบิายความถกูต้องและความสมเหตุ
สมผลของค�าตอบได้ส่งผลให้ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้	
ท�าให้ผู ้เรียนมีความความต้องการส่งเสริมด้านการให้
เหตุผลมากที่สุด	เป็นอันดับ	1
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่ต่าง
กัน โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
	 จากผลการวิจัยพบว่า	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบ
การเรยีนรูท้ีต่่างกนั	โดยใช้ทฤษฎพีหปัุญญาของการ์ดเนอ
ร์ประกอบด้วย	7	ขั้นตอน	
	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทาง
คณติศาสตร์ของนกัเรียนทีม่แีบบการเรียนรูท้ีต่า่งกนั	โดย
ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์มีความเหมาะสมและ
สามารถน� า ไป ใช ้ ในการจั ดการ เรียนรู ้ ไ ด ้ อย ่ า ง 
มปีระสทิธภิาพ	ทัง้นีเ้นือ่งจากการสร้างรปูแบบการจดัการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ที่มีแบบการเรียนรู้ท่ีต่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของ
การ์ดเนอร์	ได้ผ่านกระบวนการสร้างและพฒันาอย่างมขีัน้
ตอน	โดยระยะที	่1	ศกึษาบรบิทความต้องการการส่งเสรมิ
การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู ้
ที่ต่างกันระยะที่	 2	 การยกร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	ของนักเรียนที่มีแบบ
การเรยีนรูท้ีต่่างกนั	โดยใช้ทฤษฎพีหปัุญญาของการ์ดเนอร์ 
ระยะที	่3	การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิ
การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู ้
ที่ต่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์และ 
ระยะที่ 	 4	 การประเมินผลการส่งเสริมการคิดทาง
คณติศาสตร์ท�าให้ได้รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิ
การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่
ต่างกนั	โดยใช้ทฤษฎีพหปัุญญาของการ์ดเนอร์ทีม่คีณุภาพ
สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้	 ส่งผลให้นักเรียน
มีการคิดทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น	 สอดคล้องกับแนวคิด
ของ	(Joyce	et	al.	2004	:12)	ที่ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แล้ว	 ก่อนไปใช้อย่างแพร่หลาย	
ต้องมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี	และตรวจสอบคุณภาพ
ในเชิงสถานการณ์จริง	และน�าข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข	
และสอดคล้องกับแนวคิดของ	 (Gagne.	 1970	 :	 124)	
กล่าวว่า	รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นต้องอยู่นพื้น
ฐานหลกัจติวทิยาในการเรยีนรู	้กจิกรรมต้องสอดคล้องกบั
พฒันาการและธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องนกัเรยีน	และช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน	รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบ
การเรยีนรูท้ีต่่างกนั	โดยใช้ทฤษฎพีหปัุญญาของการ์ดเนอ
ร์ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอน	 7	 ขั้นตอน	 มีความครอบคลุม
การส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	 ของผู้เรียนที่มีความ
สามารถทางพหุปัญญาที่แตกต่างกัน	 รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้ทฤษฎี
พหุปัญญาของการ์ดเนอร์จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีการคิดทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นและลึกซึ้ง	
	 ข้ันตอนท่ี	 1	 การใช้ค�าถามระดับสูง	 เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการปะทะจริงทางความคิด	จากการ
ตัง้ค�าถามทางคณติศาสตร์	การใช้ค�าถามระดบัสูงเป็นการ
ฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิด	การใช้เหตุผล	และส่ง
เสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น	 ซึ่ง
สอดคล้องกับ	 (Rosemary.	 1973	 :	 619)	 ก็ได้กล่าวว่า	
การที่ครู ใช ้ค� าถามระดับสู ง ในการเรียนการสอน
คณติศาสตร์เป็นการกระตุน้ให้นกัเรยีนเกดิกระบวนการคดิ	
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การเรยีนรู้	ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้พบสิง่ใหม่	ๆ 	หลงัจากการ

พจิารณาสิง่ทีเ่คยเรยีนรูห้รอืได้เรยีนมาแล้ว	ครมูหีน้าทีจ่ะ

ต้องท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าระดับความรู้

ความจ�า	และสอดคล้องกบั	(Thomas	&	Josepha.	1998	

:	504)	กล่าวว่า	การใช้ค�าถามระดบัสงูในการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร์เป็นการกระตุ้นท่ีดี	 ในการท�า	 ให้นักเรียน

สามารถแก้ปัญหาหรอืแก้โจทย์ปัญหาต่าง	ๆ 	ได้ด้วยตวัของ

นักเรียนเอง	

	 ขั้นตอนที่	 2	 การใช้ป ัญหาทางคณิตศาสตร์	

เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการปะทะจริงทางความคิด	

จากการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์	 ที่ผู ้วิจัยสร้างให้

ครอบคลุมการใช้การคิดทางคณิตศาสตร์ท้ัง	 3	 ทักษะ	 

ที่เชื่อมโยงกับปัญหาเกิดข้ึนในโลกจริง	 เพื่อกระตุ้นความ

ใคร่รู้ในตัวผู้เรียน	ให้ผู้เรียนได้เผชิญ	โดยการให้ผู้เรียนได้

ร่วมกันอภปิรายถงึแนวทางทีเ่ป็นไปได้ในการแก้ปัญหา	ซึง่

สอดคลอ้งกบั	(Swartz	andPerkins.1990	:	10)	กล่าวว่า	

การเรียนในลักษณะนี้เป็นแนวทางที่จะช่วยให้	 นักเรียน

เกิดการรอบรู้ในการท่ีปะทะกับประเด็นปัญหาใหม่	 ๆ	 

ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ขัน้ตอนที	่3	ส่งเสรมิการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์

ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	โดยใช้

ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ตั้งขึ้นในขั้นที่	2	ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ

เพือ่แก้ปัญหานัน้ด้วยตนเอง	เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รยีน	เกดิ

เป็นความสามารถในการวิเคราะห์	 ปัญหา	 โดยสามารถ

ระบุได้ว่าสิ่งที่ปัญหาต้องการทราบคืออะไร	 สิ่งที่ปัญหา

ก�าหนดให้คืออะไร	 สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้

ป ัญหา	 รวมท้ังสรุปค�าตอบได้สอดคล้องกับปัญหา

สอดคล้องกับ	 (Isoda&Katagin.	 2012	 :19)	 กล่าวว่า	 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ช่วยท�าความเข้าใจความ

ส�าคญัของการใช้ความรูแ้ละทกัษะ	การเรยีนรูว้ธิกีารเรยีน

รูด้้วยตนเอง	และการบรรลคุวามสามารถทีจ่�าเป็นส�าหรบั

การเรียนรู้ที่เป็นอิสระ	 ด้วยเหตุนี้การแสดงแนวคิดของ

นักเรียนในการแก้ปัญหาจึงมีความจ�าเป็นและเป็นสิ่งท่ีมี

ความส�าคญั	ซึง่จะช่วยให้นกัเรยีนพฒันาความสามารถใน

การแก้ปัญหาทั้งในห้องเรียนและในชีวิตจริง

	 ขัน้ตอนท่ี	4	ส่งเสรมิการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์

ผูส้อนส่งเสรมิการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์	โดยใช้ปัญหา

คณิตศาสตร์ที่ตั้งขึ้นในขั้นที่	2	ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้

และข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์	 สามารถอธิบาย

เหตผุลของการเลอืกใช้กลยทุธ์หรอืตวัแทน	ความคดิในวธีิ

การแก้ปัญหา	และอธิบายความสมเหตุสมผลของค�าตอบ

สอดคล้องกับ	 (National	 Council	 of	 Teachers	 of	

Mathematics,	2000	:	29-81)	กล่าวว่า	ความสามารถ

ในการให้เหตุผล	 เป็นปัจจัยส�าคัญในการท�าให้เกิดความ

เข้าใจทางคณิตศาสตร์	 โดยครูสามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้น

กับนักเรียนในระหว่างการเรียนการสอนได้	 และเมื่อจบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษานักเรียน	 ควรมีความเข้าใจ

และสามารถพสูิจน์ทางคณติศาสตร์ได้	และเหน็คุณค่าของ

การให้เหตุผล	

	 ขั้นตอนที่	 5	ส่งเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์

ผู้สอนส่งเสริมการสื่อสารทางคณิตศาสตร์	 ส่งเสริมให้ผู้

เรียนมีความสามารถในการใช้ศัพท์	 สัญลักษณ์และ

โครงสร้างทางคณติศาสตร์	เพือ่แสดงแนวคิดและสามารถ

ท�าความเข ้าใจแนวคิด	 ความสัมพันธ ์ของแนวคิด	 

ซึ่งสอดคล้องกับ	 (Inprasitha&Loipha,	 2007	 :	 8)	 

กล่าวว่า	 การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ท�าให้นักเรียนมี

โอกาสแสดงออก	คิด	แสดงบทบาทกระตุ้น	และสรุปด้วย

ตัวเอง	 (Emori,	2005	 :	44	 ;	กระบวนการสื่อสารท�าให้

นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย	(NCTM,	2000	:	13)	

	 ข้ันตอนที่	 6	 ส่งเสริมการเชื่อมโยงสาระหลักทาง

คณิตศาสตร์ผู้สอนส่งเสริมการเชื่อมโยงสาระหลักทาง

คณติศาสตร์ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนใช้การคดิวเิคราะห์และความ

คิดรเิริม่สร้างสรรค์ในการน�าความรู	้เนือ้หาสาระและหลัก

การทางคณิตศาสตร์มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุ

เป็นผลระหว่างความรู้และทักษะ/กระบวนการที่มีใน

เน้ือหาคณิตศาสตร์กับงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน�าไปสู่การแก้

ปัญหา	และการเรียนรู้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์

ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ	 (Blasko.	 1997	 :	 20)	 ได้กล่าวว่า	 
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การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ�าวันมีความส�าคัญ

ช ่วยให ้ผู ้ เ รียนตระหนักว ่ าคณิตศาสตร ์ เป ็นจ ริง	 

มีความหมาย	 ความส�าคัญและมีประโยชน์ส�าหรับทุกคน	

ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าในคณิตศาสตร์

มากขึ้น	 และประโยชน์ของการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ

ชีวิตประจ�าวัน	 นอกจากจะช่วยให้ผู ้เรียนเห็นการน�า

คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�า

วันแล้ว	 ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้รียนมีความเชื่อนั่นในคุณค่า

ของคณิตศาสตร์	มองว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่ในสังคม

และจ�าเป็นต่อชีวิต	 เป็นผลให้ผู้เรียนมีความสนใจในการ

เรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น

	 ข้ันตอนที	่7	ส่งเสรมิการน�าเสนอตวัแทนความคดิ	

ผู้สอนส่งเสริมการน�าเสนอตัวแทนความคิดส่งเสริมให้ผู้

เ รียนใช ้ความสามารถในการใช ้ตัวแทนความคิด	 

เพื่อท�าความเข้าใจปัญหาสามารถใช้ตัวแทนความคิดเพื่อ

แสดงกระบวนการแก้ปัญหา	และสามารถใช้ตวัแทนความ

คิดเพ่ือแสดงการสรุปค�าตอบของปัญหา	 โดยอาจใช้การ

เขียนข้อความ	 วาดภาพ	 หรือสัญลักษณ์	 ใช้การขีดเขียน

ห รือวงกลมข ้ อความ ใน โจทย ์ 	 ก� าหนด ตัวแปร	 

เขียนแผนภาพ	ตาราง	กราฟ	หรือตัวแบบทางเรขาคณิต	

สอดคล้องกับ	 (NCTM,	 2000:	 280)	 กล่าวว่า	 การใช้

ตัวแทนความคิดเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์	 เนื่องจากจะช่วยพัฒนาความเข้าใจของ

นักเรียนเกี่ยวกับความคิดรวบยอดได้อย่างลึกซึ้ง	 โดย

สามารถแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งท่ีนักเรียนได้สร้างขึ้น	

หรอืเปรยีบเทยีบสิง่ต่าง	ๆ 	ผ่านการใช้ตวัแทนความคดิทาง

คณติศาสตร์ทัง้ทีเ่ป็นรูปภาพ	สญัลกัษณ์	หรือรูปแบบอ่ืน	ๆ  

ซึง่ตวัแทนความคิดจะช่วยในการสือ่สารของนกัเรยีน	และ

เป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อการท�าความเข้าใจความคิดรวบยอด	

และความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์	 นอกจากนั้นการใช้

ตวัแทนความคดิท�าให้นกัเรยีนมโีอกาสได้ใช้การสือ่สารใน

การอ้างเหตุผลเพื่อสนับสนุนความเข้าใจของตนเองและ 

ผู้อื่น	 และแสดงให้เห็นถึงการใช้ความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในโลกจริง	 ซึ่งจะท�าให้การใช้

ตัวแทนความคิดกลายเป็นความรู้ที่ลึกซึ้ง	

 3. ผลประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพือ่ส่งเสรมิการคดิทางคณติศาสตร์ของนกัเรียนทีม่แีบบ

การเรียนรู ้ที่ต ่างกัน โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของ 

การ์ดเนอร์
	 จากผลการวิจัยพบว่า	1.	การเปรียบเทียบการคิด
ทางคณิตศาสตรร์ะหวา่งนักศึกษาที่เรียนด้วยรปูแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญาของการ์ดเนอร์	 และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกต	ิ
พบว่า	คะแนนการคดิทางคณติศาสตร์ของนกัศึกษาทีเ่รยีน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมการคิดทาง
คณติศาสตร์ของนกัเรียนทีม่แีบบการเรียนรูท้ีต่า่งกนั	โดย
ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์	 และนักศึกษาที่เรียน
ด้วยวิธีปกติมีความแปรปรวนเท่ากัน	 คะแนนการคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่
มีแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของ
การ์ดเนอร์	 และนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติแตกต่างกัน	
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ	.05		2.	การเปรยีบเทยีบ
การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง
เรยีนทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการ
คิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่ต่าง
กัน	โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์	พบว่าคะแนน
สมรรถนะทางคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญาของการ์ดเนอร์สูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้เพ่ือส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญาของการ์ดเนอร์	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05	
	 ท้ังนี้อาจเนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการ
เรียนรู้ที่ต่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร ์

ที่สร้างเน้นการใช้ค�าถามระดับสูง	 การใช้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์	 ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส่ง
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เสริมการให้เหตผุลทางคณติศาสตร์ส่งเสรมิการสือ่สารทาง

คณิตศาสตร ์ส ่ ง เสริมการเชื่อมโยงสาระหลักทาง

คณิตศาสตร์	 และส่งเสริมการน�าเสนอตัวแทนความคิด

ท�าให้	คะแนนการคดิทางคณติศาสตร์ของนกัศกึษาทีเ่รยีน

ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมการคิดทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู ้ที่ต่างกัน	 

โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์	 และนักศึกษาที่

เรียนด้วยวิธีปกติแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	 .05	 และการเปรียบเทียบคะแนนการคิดทาง

คณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการ

เรียนรู้ที่ต่างกัน	 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร ์

สงูกว่าก่อนเรียนด้วยรปูแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสรมิ

การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีแบบการเรียนรู้ที่

ต่างกัน	โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบ

การเรยีนรูท้ีต่่างกนั	โดยใช้ทฤษฎพีหปัุญญาของการ์ดเนอ

ร์มคีวามสอดคล้องกับหลกัจติวทิยาในการเรยีนรู	้กล่าวคือ	

กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนตรงกับพัฒนาการและธรรมชาติ

การเรียนรู้ของนักเรียนท่ีสามารถเรียนรู้ได้จากการลงมือ

ท�ากิจกรรมด ้วยตนเอง	 เรียนรู ้จากง ่ายไปหายาก	 

ซึ่งสอดคล้องกับ	 (Curry	 andKadasah,	 2003	 :	 15)	 

กล่าวว่า	การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบการจดัการ

เรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้	เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นให้นกัเรยีน

เรียนรู้อย่างมีความหมาย	 ท�าความเข้าใจกับปัญหาและ

เรยีนรู้อย่างลกึซึง้	(Deep	Understanding)	จนสร้างความ

หมายของสิ่งนั้นด้วยตนเอง	 และสามารถน�าความรู้และ	

กระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในปริบทอื่นได้	

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.	ครผููส้อนควรจดักจิกรรมให้ครบทีไ่ด้ระบไุว้

ในรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เพื่ อส ่ ง เสริมการคิด 

ทางคณิตศาสตร์	 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์

และควรดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนประสบปัญหา	

	 	 2.		ในการท�ากิจกรรมแต่ละครั้งครูผู้สอนควร

กระตุน้ให้นกัเรยีนคดิเพือ่หาค�าตอบ	เมือ่นกัเรยีนท�าเสรจ็

ครูผู้สอนต้องตรวจผลงานและให้นักเรียนทราบผลของ

ตนเอง	 ให้ค�าแนะน�า	แก้ไขข้อบกพร่อง	อภิปรายร่วมกัน

ทุกกิจกรรม	พร้อมทั้งให้ค�าเสริมแรง

	 	 3.	การใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสริม

การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีแบบการเรียนรู ้

ที่ต ่างกัน	 โดยใช ้ทฤษฎีพหุป ัญญาของการ ์ดเนอร ์	 

ครูต้องมคีวามเชือ่บนพืน้ฐานทีว่่า	นกัเรยีนทกุคนสามารถ

พัฒนาได ้	 ท�าให ้ครู มีแรงผลักดันให ้จัดการเรียนรู  ้

ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมการคิดทาง

คณิตศาสตร์	 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ได้

บรรลุเป้าหมาย	 ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีการคิดทาง

คณิตศาสตร์
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บทคัดย่อ 

	 สังคมวฒันธรรมในวรรณกรรมนทิานพืน้พืน้บ้านทีบ่รูณาการกับสงัคมวฒันธรรมอสีานปัจจบุนัโดยมีความมุง่หมาย

คือ	 1)	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมนิทานพ้ืนบ้านอีสานและสภาพสังคมวัฒนธรรมอีสานโบราณ	 

2)	เพื่อศึกษารูปแบบการน�าเสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสาน	5	เรื่อง	3)	เพื่อศึกษา

การบรูณาการระหว่างลกัษณะทางสงัคมวฒันธรรมรปูแบบการน�าเสนอ	และอตัลกัษณ์ภมูปัิญญาทีป่รากฏในวรรณกรรม

นิทานพื้นบ้านอีสานกับลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมอีสานปัจจุบัน	วรรณกรรมพื้นบ้าน	5	เรื่องที่น�ามาศึกษาคือ	ก�าพร้า

ไก่แก้ว	 ก�าพร้าผีน้อย	 พระมาไลยเลียบโลก	 ผาแดงนางไอ่	 และสังข์ศิลป์ไชย	 โดยศึกษาอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม	 

4	อย่าง	ได้แก่	การรวมกลุม่ชมุชนชน	ประเพณพีธิกีรรมและความเช่ือ	อาชพีการงาน	และนเิวศวฒันธรรม	โดยมีการศกึษา

ภาคสนามการบูรณาการสังคมวัฒนธรรม	7	อย่าง	คือ	1.	การรวมกลุ่มครอบครัว	2.	การรวมกลุ่มการเมืองการปกครอง	

3.	ประเพณกีารบวชพระ	4.	พธิบีายศรสีูข่วญัในโอกาสได้รบัต�าแหน่งใหม่	5.อาชพีการเกษตร	6.สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ

ด้านพืช	7.สิ่งแวดล้อมด้านสัตว์วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมาย	แล้วน�าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์

	 ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานมีทั้งแบบมุขปาฐะและแบบลายลักษณ์อักษร	แบบลายลักอักษรน้ัน

เขียนด้วยอักษรโบราณประเภทอักษรธรรมและอักษรไทยน้อย	มีทั้งเขียนเป็นลักษณะร้อยแก้วคือความเรียงธรรมดาและ

แบบร้อยกรองซึ่งส่วนใหญ่จะเขียนเป็นลักษณะโคลงสาร

	 สภาพสงัคมวฒันธรรมทีป่รากฏในวรรณกรรมทัง้	5	เรือ่งต่างมคีวามสอดคล้องต้องกันทัง้ในด้านการรวมกลุม่ชมุชน

ด้านประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อด้านอาชีพการงานและด้านนิเวศวัฒนธรรม	ในการเมืองการปกครองในวรรณกรรม

ทั้ง	5	เรื่องเป็นแบบราชาธิปไตยเช่นเดียวกัน	ในประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อในวรรณกรรมทั้ง	5	เรื่องต่างก็เกี่ยวข้อง

กับประเพณีและความเชื่อในเรื่องผี	พราหมณ์	พุทธ	ในอาชีพการงานปรากฏอาชีพเกษตรกรรมในวรรณกรรมทั้ง	5	เรื่อง	

ด้านนิเวศวัฒนธรรมในวรรณกรรมทั้ง	5	เรื่องมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต่าง	ๆ 	คือป่าเขาล�าเนาไพร

พชืพนัธุธ์ญัญาหาร	สตัว์เลีย้งและสตัว์ป่าทัง้หลาย	สิง่เหล่านีคื้อนเิวศวฒันธรรมของชุมชนไทยลาวตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั

โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่พิทยาสรรค์1,2
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	 สภาพสังคมวัฒนธรรมที่สืบเนื่องจากโบราณถึงปัจจุบันมีบางส่วนสูญหายไป	 บางส่วนสืบทอดมาบ้าง	 แต่ก็มีอีก

หลายส่วนที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันเช่น	ประเพณีการบวชพระ	ประเพณีการบายศรีสู่ขวัญในงานมงคลสมรสและประเพณี

การสู่ขวัญในโอกาสได้รับต�าแหน่งใหม่	เป็นต้น

	 โดยสรุปแล้วงานวิจัยเรื่องน้ี	 แสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสาน

โบราณใน	 4	 ทิศทางของการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมชุมชนอีสานโบราณแล้วสภาพสังคมวัฒนธรรมเหล่านั้นยัง

สืบทอดมาสู่สังคม	อีสานในปัจจุบัน	แม้จะได้รับการปรุงแต่งให้แตกต่างจากเดิมไปบ้างตามอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัต

น์ที่ท่วมท้นเข้ามาทุกทิศทุกทางดังที่เห็นเป็นประจักษ์ในทุกวันนี้

 ค�าส�าคัญ	:	สังคมวัฒนธรรม	;	วรรณกรรมนิทานพื้นบ้าน	;	การบูรณาการ

Abstract 

	 The	purposes	of	the	research	entitled	Socio	–	Cultural	Traits	in	Isan	Folktales	Integrated	Into	

Present	Society	were	these	:	1)	to	study	the	backgrounds	of	Isan	folktales	and	ancient	Isan	socio	–	

cultural	 traits,	2)	 to	 study	 the	presentation	patterns	of	 the	 identities	of	wisdom	appeared	 in	 Isan	

folktales,	and	

3)	to	study	the	integration	of	ancient	Isan	socio	–	cultural	traits,	presentation	patterns	of	the	identities	

of	wisdom	appeared	in	Isan	folktales	into	present	Isan	society.	Five	Isan	folktales	selected	for	studying	

were	Kam	Phra	Kai	Kaew,	Kam	Phra	Phi	Noi,	Phra	Malai	Liap	Lok,	Pha	Daeng	Nang	Ai,	and	Sang	Sin	Chai.	

Four	socio	–	cultural	identities	selected	for	studying	were	community	settlement,	traditions	/	rituals	

and	beliefs,	occupations,	 and	cultural	ecology.	A	field	 study	 focused	on	 the	 integration	of	 seven	

aspects.	 Research	 data	were	 analyzed	 according	 to	 research	 purposes	 and	 research	 results	were	

presented	by	means	of	a	descriptive	analysis.

	 The	research	results	have	revealed	that	the	both	types	of	Isan	folktales	are	oral	folktales	and	

written	folktales.	The	written	folktales	by	using	ancient	alphabets	such	as	Dharma	alphabets	and	Thai	

Noi	alphabets	and	written	in	prose	and	verse,	the	majority	of	verse	were	written	in	a	form	of	Khlong	

San.	Socio	–	cultural	context	appearing	in	the	five	Isan	folktales	are	consistent	with	the	following	:	

community	settlement,	traditions	/	rituals	and	beliefs,	occupations,	and	cultural	ecology.	In	terms	of	

politics,	absolute	monarchy	appear	in	all	the	five	Isan	folktales.	In	terms	of	traditions	/	rituals	and	

beliefs,	the	beliefs	in	animism,	Brahmanism,	and	Buddhism	appear	in	all	of	them.	In	terms	of	occupations,	

agricultural	occupations	appear	in	all	of	them	In	them	of	cultural	ecology,	the	five	folktales	indicate	

that	human	beings	are	related	to	natural	surrounding	things	such	as	woods,	mountains,	vegetation	

and	cereals,	farm	animals,	and	wild	animals	and	these	represent	the	cultural	ecology	of	Thai	–	Lao	

community	from	the	past	to	the	past	to	the	present.	Socio	–	cultural	traits	which	have	been	perpetuated	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

65

from	the	past	to	the	present,	some	were	disappeared,	some	have	been	perpetuated,	and	many	parts	

of	them	have	been	maintained	up	to	now	according	to	the	empirical	data	as	mentioned	before.

	 In	conclusion,	this	research	reflects	the	socio	–	cultural	traits	appearing	in	ancient	Isan	folktales	

through	the	four	aspects	of	the	way	of	life	of	human	beings	in	ancient	Isan	community.	They	have	

been	perpetuated	for	present	Isan	society,	although	some	adapted	parts	of	them	are	different	from	

the	original	ones,	this	effect	results	from	the	influence	of	globalization	which	has	continuously	flowed	

to	the	society	through	all	of	channels	nowadays.

 Keyword :	Socio	–	cultural	traits	;	Folktales	;	Integration

บทน�า 

	 วัฒนธรรมหมายถึง	 สรรพสิ่ง	 (ทุกสิ่งทุกอย่าง) 

ที่มนุษย์ใช้ด�าเนินชีวิตในสังคม	 สรรพส่ิงท่ีว่าน้ัน	 จะใช้ใน

การด�าเนินชีวิต	รวมทั้งความคิด	ความเชื่อ	ค่านิยม	จารีต

ประเพณีพิธีกรรมและภูมิปัญญา	ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้

สร้างสรรค์	สั่งสม	ปลูกฝัง	สืบทอด	เรียนรู้	ปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจ

และวัตถุ	 อย่างสันติสุขและยั่งยืน	 (พ.ร.บ.วัฒนธรรม 

แห่งชาติ,	 2553)	 ในวิถีการด�าเนินชีวิตมนุษย์นั้น	 จ�าเป็น

ต้องอาศัยการสื่อสารท�าความเข้าใจกัน	 สิ่งท่ีมนุษย์ใช้

สื่อสารกันในเบื้องต้นคือภาษา	 แต่เดิมมนุษย์จะใช้ภาษา

พูดในการสื่อสาร	แล้วต่อมามนุษย์ได้คิดสัญลักษณ์ขึ้นมา

แทนเสียงพูดที่เรียกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตัว

หนังสือ	 เกิดเป็นภาษาอีกชนิดหน่ึงข้ึนมา	 คือภาษาเขียน	

ในภาษาเขยีนนีเ้รยีกว่าวรรณกรรมซึง่ตรงกบัภาษาองักฤษ

ว่า	Literature	วรรณกรรมของไทย	มีทั้งวรรณกรรมส่วน

กลางและวรรณกรรมท ้องถิ่นซึ่ งแยกออกไปเป ็น

วรรณกรรมภาคเหนอื	ภาคใต้	และภาคอสีาน	วรรณกรรม

เหล่านี้จะเขียนขึ้นมาใน	2	รูปแบบ	คือแบบร้อยแก้วเขียน

เป็นความเรยีงธรรมดาเพือ่บรรยายสรรพสิง่ทีเ่ราต้องการ	

ซึ่งเราเรียกกันว่าบทความเป็นต้น	 ส่วนอีกแบบหนึ่ง

เป็นการเขียนแบบร้อยกรอง	 ได้แก่	 ค�าประพันธ์ประเภท

กาพย์	 กลอน	 โคลง	 ฉันท์และร่าย	 ในภาคอีสานของ

ประเทศไทยมมีรดกทางวฒันธรรม	ด้านวรรณกรรมนทิาน

พื้นบ้านอยู่เป็นจ�านวนมาก	

	 นิทานพื้นบ้านดังกล่าวหมายถึงวรรณกรรมที่

สะท้อนภาพสังคมวัฒนธรรมด้านต่าง	ๆ	คือด้านการรวม

กลุม่ซึง่มีภาพครอบครวั	หมูบ้่าน	ชมุชนและเมอืง	สะท้อน

ภาพประเพณีพิธีกรรม	 ศาสนาและความเชื่อต่าง	 ๆ	

สะท้อนภาพด้านการประกอบอาชีพ	 เช่น	 ท�านา	 ท�าไร่	 

ท�าสวนและหาของป่าขาย	สะท้อนอาชีพค้าขาย	สะท้อน

ด้านนิเวศวัฒนธรรม	 เช่นมนุษย์ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ

แวดล้อม	ป่าไม้	ภเูขาห้วยหนองครองบงึ	(พรชยั	ศรสีารคาม.

2559	:	สัมภาษณ์)

	 วรรณกรรมพืน้บ้านของอสีานมอียู่เป็นจ�านวนมาก

แต่วรรณกรรมพื้นบ้านที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาสภาพสังคม

วัฒนธรรมโบราณมีอยู่	5	เรื่อง	ซึ่งแพร่หลายอยู่ในบริเวณ	

3	 จังหวัดคือ	 จังหวัดขอนแก่น	 จังหวัดมหาสารคามและ	

จงัหวดัร้อยเอด็	ทีผู่ว้จิยัใช้เป็นสนามในครัง้นีน้ทิาน	5	เรือ่ง

นัน้คอื	1)	เรือ่งก�าพร้าไก่แก้ว	2)	เรือ่งก�าพร้าผน้ีอย	3)	เรือ่ง

พระมาไลยเลียบโลก	4)	 เรื่องผาแดงนางไอ่	 5)	 เรื่องสังข์

ศลิป์ไชย	วรรณกรรมทัง้	5	เรือ่งนี	้จะศกึษาวเิคราะห์เฉพาะ

ด้านสังคมวัฒนธรรมทั้ง	4	รูปแบบดังกล่าวมาแล้ว	โดยไม่

ได้ศึกษาในเชิงภาษาศิลปวัฒนธรรมแต่อย่างใด	

	 ในภาพรวมของภาคอีสานในปัจจุบันน้ี	 มีอยู ่

ทั้งหมด	 20	 จังหวัดซึ่งแยกเป็น	 3	 ส่วนคืออีสานเหนือ

บริเวณลุ่มน�้าโขงหรือที่เรียกกันว่า	 บริเวณแอ่งสกลนคร	

อีสานกลางทางทิศตะวันตกคือขอนแก่นผ่านมาถึง

มหาสารคาม	 ร้อยเอ็ด	 ยโสธรและอุบลราชธานีทางด้าน

ตะวันออก	 ส่วนเขตอีสานใต้ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแอ่ง
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โคราช	(ธีรชัย	บุญมาธรรม.2559	:	สัมภาษณ์)	ในอาณา

บริเวณทัง้	20	จงัหวดันีป้รากฏสภาพสงัคมวฒันธรรมแบบ

ไทยลาว	 ที่เด่นชัดจะอยู่ในเขตอีสานกลาง	 ผู้วิจัยจึงขอ

เลือกสนามศึกษาในอาณาบริเวณ	 3	 จังหวัด	 ได้แก่

ขอนแก่น	มหาสารคามและร้อยเอ็ด	เพราะอาณาบริเวณ

ดังกล่าวยังคงปรากฏสภาพสังคมวัฒนธรรมไทยลาว 

ทั้ง	 4	 ด้านอย่างชัดเจน	 ซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคม

วัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสาน	 

ทั้ง	5	เรื่องนั้น

	 การศึกษาสังคมวัฒนธรรมในวรรณกรรมนิทาน 

พืน้บ้านอสีานท่ีบรูณาการกับสภาพสงัคมวฒันธรรมอสีาน

ปัจจุบันในครั้งนี้ผู ้ ศึกษาจะศึกษาลักษณะทางสังคม

วัฒนธรรมทั้ง	4	ด้าน	คือด้านการรวมกลุ่ม	ด้านประเพณี

พิธีกรรมความเชื่อ	 ด้าน	 อาชีพการงาน	 และด้านนิเวศ

วฒันธรรม	ทีป่รากฏอยูใ่นสงัคมโบราณ	จากนทิานพืน้บ้าน

และสืบสานมาจนถึงปัจจุบันในบางอย่างแต่หลายอย่างก็

เสื่อมสูญไป	 การบูรณาการหรือการยึดโยงลักษณะทาง

สังคมวัฒนธรรมจากอดีตว่ามีสิ่งใดบ้างที่ยังใช้อยู ่ใน

ปัจจบุนั	ซึง่การบรูณาการดงักล่าวจะบูรณาการในลกัษณะ	

การประสมประสานระหว่างสิ่งต่าง	 ๆ	 ในท่ีนี้หมายถึง	 

การประสมประมานสภาพสังคมวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมนิทานพ้ืนบ้านอีสานกับสภาพสังคมอีสาน

ปัจจุบันใน	 3	 ลักษณะ	 คือประสมประสานสมบูรณ์	 คือ

การน�าสังคมวัฒนธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมนิทานพ้ืน

บ้านมาใช้กบัสภาพสงัคมวฒันธรรมอสีานปัจจบุนัทัง้หมด

ประสมประสานบางส่วนคือการน�าสังคมวัฒนธรรมที่

ปรากฏในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านมาใช้กับสภาพสังคม

วัฒนธรรมอีสานปัจจุบันบางส่วน	 และไม่ปรากฏการ

ประสมประสาน	คือไม่มีการน�าสังคมวัฒนธรรมที่ปรากฏ

ในวรรณกรรมนิทานพื้นบ ้านมาใช ้กับสภาพสังคม

วัฒนธรรมอีสานปัจจุบันแต ่อย ่างใด	 เน้ือหาสาระ 

ในวรรณกรรมนทิานพืน้บ้านอสีานทัง้	5	เรือ่งทีน่�ามาศึกษา

นัน้	ปรากฏภาพสะท้อนทางสงัคมวฒันธรรมอสีานโบราณ	

ดังจะได้น�าเสนอเป็นตัวอย่างต่อไปนี้

 วรรณกรรมนิทานเรื่องพระมาลัยเลียบโลก	 

ได้ต้นฉบบัมาจาก	คณุยายทองเล่ียม	เวยีงแก้วอ�าเภอเมอืง	

จงัหวดัมหาสารคาม	เนือ้หามปีระเพณีพธีิกรรม	ความเชือ่	

ตอนที่ชายหนุ่มผู้ยากไร้คนหนึ่ง	เข้าป่าหาฟืน	แล้วและได้

ลงอาบน�้าในสระน�้าและได้เก็บดอกนิลุบลหรือดอกบัว 

จากสระน�า้ในป่ามาทีบ้่าน	พระมาลยับณิฑบาตมาจงึถวาย

ดอกบวั	8	ดอกพร้อมอธษิฐานจิต	ขอไปเกดิบนสวรรค์	หาก

เกิดเป็นมนุษย์ก็อย ่าให้เป ็นคนยากไร ้ดั่งชาตินี้ เลย	 

ดังบทวรรณกรรมว่า

	 	 ชายก็		 ยกมือไหว้	มหาเถรก้มกราบ

	 	 แล้วเล่า		 เอาดอกไม้	ดวงแก้วแปดอัน

	 	 ชายก็		 แปะใส่เกล้า	ยอยื่นเป็นทาน

	 	 ก็จีง	 	 ปรารถนาสุข	ฮ่วมบุญพุทโธเจ้า

	 	 ขอให้	 ได้เกิดก�้า			เมืองฟ้าสู่สวรรค์

		(พระมาลัยเลียบโลกหน้า	3)

	 อธบิายความว่าชายผูย้ากไร้ยกมอืขึน้ไหว้	แล้วก้ม

กราบพระเถระพร้อมยื่นถวายดอกบัว	 8	 ดอก	 โดย	

อธิษฐานจิตว่า	 ขอให้ได้มีความสุขได้เกิดร่วมศาสนาของ

พระพุทธเจ้า	 และถ้าตายไปขอให้ได้ไปเกิดบนสวรรค	์ 

ในวรรณกรรมเรื่องก�าพร้าผีน้อย	 กล่าวถึงเถียงนาที่ท้าว

อาศัยว่ามีบริเวณกว้างขวาง	 เต็มไปด้วยหมากไม้	 (ผลไม้)	

พื้นบ้านนานาชนิด	 มีทั้งหมากสีดา	 (ผลฝรั่ง),	 หมากพิลา	

(ผลทับทิม),	 หมากฮุ่ง	 (ผลมะละกอ)	 และอื่น	 ๆ	 เป็น

ลักษณะระบบนิเวศ	ที่คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกัน	 ดังบท

วรรณกรรมว่า

	 	 มีหมากไม้		 เลียนล้อมอยู่ชะลอน

	 	 สีดาพร้อม	 พิลาหมากฮุ่ง	

		(ก�าพร้าผีน้อยหน้า	12)

	 อธิบายความว่า	 มีต้นไม้อยู่หลายชนิดเป็นแถว

เลียนล้อมอยูใ่นบรเิวณบ้านชายก�าพร้า	เช่น	ต้นหมากสีดา	

(ต ้นฝรั่ง)	 ต ้นหมากพิลา	 (ต ้นทับทิม)	 ต ้นหมากฮุ ่ง	 

(ต้นมะละกอ)	

	 ด้วยเหตผุลดงัทีก่ล่าวมาทัง้หมดนัน้	ผูว้จิยัจงึสนใจ

ที่จะศึกษาสังคมวัฒนธรรมในวรรณกรรมนิทานพ้ืนบ้าน
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อสีานท้ัง	5	เร่ืองแล้วน�าภาพสะท้อนเหล่านัน้ไปบรูณาการ

กับวิถีสังคมวัฒนธรรมอีสานปัจจุบันใน	 3	 จังหวัด	 คือ	

จงัหวัดขอนแก่น	จงัหวดัมหาสารคาม	และจงัหวดัร้อยเอด็	

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณกรรม

นิทานพื้นบ้านอีสานและสภาพสังคมวัฒนธรรมอีสาน

โบราณ

	 2.	 เพื่อศึกษารูปแบบการน�าเสนออัตลักษณ์

ภูมิปัญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสาน	 

5	เรื่อง

	 3.	 เพื่อศึกษาการบูรณาการระหว่างลักษณะทาง

สังคมวัฒนธรรม	 รูปแบบการน�าเสนอ	 และอัตลักษณ์

ภมูปัิญญาทีป่รากฏในวรรณกรรมนทิานพืน้บ้านอีสานกับ

ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมอีสานปัจจุบัน

วิธีการศึกษา 

	 การวิจัยครั้งน้ี	 ผู้วิจัย	 จะใช้รูปแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพเริ่มจากเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารและ

ภาคสนามแล ้ววิ เคราะห์ข ้อมูลในเชิงคุณภาพทาง

วัฒนธรรม	 ตามความมุ่งหมายท่ีวางไว้โดยเน้นการวิจัย

เอกสารเป็นหลัก	 ด้วยการน�าสภาพสังคมวัฒนธรรมท้ัง 

4	ด้าน	คอื	การรวมกลุม่ชมุชน	ประเพณพีธิกีรรมและความ

เชื่อ	ด้านอาชีพการงานและนิเวศวัฒนธรรม	เป็นประเด็น

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร	 และในตอนท้ายจะศึกษา

วเิคราะห์ข้อมลูเชงิประจกัษ์จากประชากรกลุม่ตวัอย่างใน

ภาคสนามบริเวณในภาคสนามบริเวณ	 3	 จังหวัดคือ	

ขอนแก่น	มหาสารคาม	และร้อยเอ็ด	แล้วน�าเสนอผลการ

วิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์	(Descriptive	Analysis)

ผลการศึกษา 

 1. ประวตัสิภาพสังคมวฒันธรรมในวรรณกรรม

นิทานพื้นบ้านอีสานที่บูรณาการกับสังคมวัฒนธรรม

อีสานปัจจุบัน มีดังนี้

	 ผลการวจิยัพบว่า	วรรณกรรมนทิานพืน้บ้านอสีาน

มท้ัีงแบบมขุปาฐะและแบบลายลกัษณ์อกัษร	แบบลายลกั

อักษรนั้นเขียนด้วยอักษรโบราณประเภทอักษรธรรมและ

อักษรไทยน้อย	มีทั้งเขียนเป็นลักษณะร้อยแก้ว	คือความ

เรียงธรรมดาและแบบร้อยกรองซึ่งส่วนใหญ่จะเขียนเป็น

ลกัษณะโคลงสาร	ดงัเหน็ได้จากวรรณกรรมทีน่�ามาศกึษา

ทั้ง	 5	 เรื่อง	 ล้วนแต่เป็นโคลงสารทั้งส้ิน	 โดยมีเนื้อหา	

สะท้อนภาพสังคมวัฒนธรรมด้านต่าง	ๆ	ให้เห็น

	 สภาพสังคมวัฒนธรรมด้านต่าง	 ๆ	 นั้น	 เรียกว่า	 

รูปแบบอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม	 ซึ่งในที่นี้	 ได้น�า

แนวคิดของสมชาย	ล�าดวน	(	2557	:	3)	ซึ่งได้แบ่งรูปแบบ

ของสังคมวัฒนธรรมไว้	 4	 ด้านคือ	 1)	 ด้านการรวมกลุ่ม

ชุมชน	 2) 	 ด ้ านประเพณีพิธีกรรมและความเชื่ อ	 

3)	ด้านอาชพีการงาน	4)	ด้านนเิวศวฒันธรรม	แนวคดิทาง

สงัคมวฒันธรรมท้ัง	4	ด้านนี	้ผูว้จัิยได้น�าไปศกึษาวเิคราะห์

เนือ้หาของวรรณกรรมนทิานพืน้บ้านทัง้	5	เรือ่งโดยตลอด

 2. รูปแบบการน�าเสนออัตลักษณ์และภูมปัิญญา

ทางสังคมวัฒนธรรม

	 	 2.1	 ด้านการรวมกลุ่มชุมชนจากวรรณกรรม

นิทานพื้นบ้านทั้ง	5	เรื่องมีดังนี้

	 	 	 ก.	ด้านการรวมกลุม่ครอบครัวท่ีปรากฏ

ในวรรณกรรมนิทานพื้นบ ้านเรื่องก�าพร ้าไก ่แก ้ว	 

มีครอบครัวหญิงก�าพร้าแต่งงานกับทิดสึกใหม่	ครอบครัว

ท้าวก�าพร้าแต่งงานกับนางสีดา	 การรวมกลุ่มระหว่างครู

กับศิษย์	มีชายก�าพร้าไปเรียนต่อไก่กับชายโถง	(ชายโสด)	

ด้านการเมอืงการปกครอง	มพีระยากุญชโลปกครองเมอืง

โคจร	

  	 ข.	ด้านการรวมกลุม่ชมุชนจากวรรณกรรม

นิทานพื้นบ้านเรื่องก�าพร้าผีน้อย	 มีด้านครอบครัวเครือ

ญาต	ิตวัอย่างเช่น	ครอบครวัของชายก�าพร้ากบันางงา	ด้าน
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การอบรมสั่งสอน	 ตัวอย่างเช่นเทวดาอบรมสั่งสอนแก่

เหล่าผีที่จะมาท�าร้ายชายก�าพร้า	

   ค.	ด้านการรวมกลุม่ชมุชน	จากวรรณกรรม

นิทานพื้นบ้านเร่ืองพระมาไลยเลียบโลก	 คือ	 การที่

พระอินทร์พบปะสนทนากับพระมาไลย	 และพระมาไลย

พบปะสนทนากับพระศรีอริยเมตไตรยเป็นการรวมกลุ่ม

ระหว่างมนุษย์กับเทวดา	 การท่ีเทวดามีบริวารนับร้อย	 

นับพันนับหมื่น	 นับแสนน้ัน	 เป็นการรวมกลุ่มของเทวดา

ด้วยกัน	

   ง.	ด้านการรวมกลุ่มชมุชนจากวรรณกรรม

นิทานพื้นบ้านเรื่องผาแดงนางไอ่	 มีด้านครอบครัวและ

เครือญาติ	คือพระยาขอมแบ่งเมืองให้น้องชายและหลาน

ชายไปปกครอง	 ท้าวผาแดงได้ลักลอบได้เสียกับนางไอ่	

ด้านการเมอืงการปกครอง	พระยาขอมปกครองเมอืงคตีา

นครหรือเมืองขอม	

	 	 	 จ.	 การรวมกลุ่มชุมชนจากวรรณกรรม

นิทานพ้ืนบ้านเรื่องสังข์ศิลป์ไชย	 ด้านการปกครอง	 คือ

พระยากสุลาดปกครองเมอืงเป็งจาน	อภเิษกสงัข์ศลิป์ไชย

ครองเมือง	ด้านการรวมกลุ่มครอบครัว	พระยากุสลาดได้

นางทัง้	7	เป็นมเหส	ีศลิป์ไชยอภเิษกสมรสกบันางสีไวและ

นางสุรพันธุ์	 ท้าวสังขยะราชอภิเษกสมรสกับนางสุระสา	

ด้านการศึกษาอบรม	 คือศิลป์ไชยสอนหลักครองเมืองแก่

นาควรุณราช	 พระอินทร์สอนหลักธรรมไม่ให้เบียดเบียน

กันแก่ศิลป์ไชย	สังข์	สีโหและยักษ์กุมภัณฑ์

	 	 2.2	 ด้านประเพณีพิธีกรรมและความเช่ือที่

ปรากฏในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านทั้ง	5	เรื่อง	มีดังนี้

	 	 	 ก.	ด้านประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อ

ที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเรื่องก�าพร้าไก่แก้ว	

มคีวามเชือ่ทางพระพทุธศาสนา	ตวัอย่างเช่นการกล่าวบท

ปณามคาถานอบน้อมต่อพระรตันตรยั	และเร่ืองบวชก่อน

แต่งงาน	

	 	 	 ข.	ด้านประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อ

ที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเรื่องก�าพร้าผีน้อย 
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา	 ความเช่ือเรื่องพระอินทร์	

คอืพระอนิทร์ได้สัง่เทวดา	8	ตนลงมาเฝ้าปกปักรกัษาชาย

ก�าพร้า	ความเชื่อเกี่ยวกับของวิเศษ	คือบ่วงบาศที่ท�าจาก

ขนเพชรของผีย่าง่าม	 (เส้นขนจากที่ลับ)	 และงาช้างของ

วิ เ ศษที่ เ ป ็ นที่ อยู ่ ของนางงาภรรยาชายก� าพร ้ า	 

ด้านประเพณี	ตัวอย่างคือการสร้างศาลหลักเมือง

	 	 	 ค.	 ด้านศาสนาประเพณีพิธีกรรมและ

ความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเรื่องพระ

มาไลยเลียบโลก	 มีความเช่ือทางพระพุทธศาสนาคือเช่ือ

เร่ืองบุญท่ีท�าให้มาเกิดเป็นเทวดาในระดับชั้นต่าง	 ๆ	 

เชื่อเรื่องพระธาตุเกตแก้วจุฬามณีที่ประดิษฐานอยู่บน

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดคือมนุษย์ที่ได้

ท�าบุญไว้	เมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดา	

	 	 	 ง.	 ด้านศาสนาประเพณีพิธีกรรมและ

ความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้าน	 เร่ืองผา

แดงนางไอ่	มคีวามเชือ่ทางพระพุทธศาสนา	คอืพระยาขอม

ให้นิมนตร์พระสงฆ์มาร่วมในงานบุญบั้งไฟ	ความเชื่อเรื่อง

ชาติปางก่อน	คือเชื่อว่านางไอ่เป็นภรรยาของท้าวพังคีใน

ชาติปางก่อน	ความเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์	

	 	 	 จ.	 ด้านศาสนาประเพณีพิธีกรรมและ

ความเช่ือที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์

ศิลป์ไชย	 มีประเพณีการบวชของพระยากุสลาดแล้วเดิน

ธุดงค์	การลาสิกขาบท	(ลาสึก)	ของพระภิกษุกุสลาด	

	 	 2.3	ด้านอาชพีการงานทีป่รากฏในวรรณกรรม

นิทานทั้ง	5	เรื่อง	มีดังนี้

	 	 	 ก.	 ด ้านอาชีพการงานที่ปรากฏใน

วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเรื่องก�าพร้าไก่แก้ว	 มีอาชีพท�า

นา	ท�าสวนของชาวบ้าน	อาชีพขอทานของมารดาก�าพร้า

ไก่แก้ว	อาชพีแลกเปลีย่นสิง่ของ	ของมารดาก�าพร้าไก่แก้ว	

น�าไก่ไปแลกข้าวจากชาวบ้าน	อาชพีต่อไก่ของชายโถงและ

ชายก�าพร้าไก่แก้ว	

	 	 	 ข.	 ด ้านอาชีพการงานท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเรื่องก�าพร้าผีน้อย	 คืออาชีพ

ขอทานของชายก�าพร้า	อาชพีท�านาของชายก�าพร้า	อาชพี

ขโมยของผีน้อย	อาชีพรบัใช้เจ้านาย	คือเสนาอามาตย์ของ
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เจ้าเมือง	อาชีพปกครองคือการเป็นจ่าบ้าน

   ค.	 ด ้านอาชีพการงานท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมนิทานพ้ืนบ้านเรื่องพระมาไลยเลียบโลก	 

ม	ีอาชพีเกบ็ของป่าของชายผูย้ากไร้ผูท้ีน่�าดอกบวัมาถวาย

พระมาไลย	 อาชีพท�านาของหมู่มนุษย์ที่เลี้ยงควายและ

ไถนา	 อาชีพขอทานคือในหมู่มนุษย์ท่ีมีคนยากไร้เท่ียว

ขอทานจึงมีคนใจบุญให้ทานแก่คนยากไร้	 เมื่อสิ้นชีวิตผู้มี

บุญเหล่านี้จึงไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์	

	 	 	 ง.	 ด ้านอาชีพการงานที่ปรากฏใน

วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเรื่องผาแดงนางไอ่	 มีอาชีพท�า

นาคือพระยาขอมให้ปลูกปะร�าพิธีในงานบุญบั้งไฟใน 

ผืนนา	 อาชีพปกครองคือพระยาขอมปกครองเมืองขอม	 

ผาแดงปกครองเมืองผาพง	 อาชีพรับใช้เจ้านาย	 คือ	 

เสนาอามาตย์เมืองขอมและเมืองผาพง

	 	 	 จ.	 ด ้านอาชีพการงานที่ปรากฏใน

วรรณกรรมนิทานพ้ืนบ้านเรื่องสังข์ศิลป์ไชย	 มีอาชีพ

ปกครอง	 คือพระยากุสลาดปกครองเมืองเป ็งจาน	 

อาชีพรับใช้เจ้านายคือเสนาอามาตย์ของพระยากุสลาด	

อาชีพโหร	 คือโหรท�านายฝันของพระยากุสลาด	 อาชีพ

ค้าขายคือชาวเมืองเป็งจานค้าขายทางเรือส�าเภากับชาว

ต่างเมือง

	 	 2 .4	 ด ้ านนิ เวศวัฒนธรรมที่ปรากฏใน

วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสานทั้ง	5	เรื่อง	มีดังนี้

	 	 	 ก.	 ด้านนิเวศวัฒนธรรมที่ปรากฏใน

วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเรื่องก�าพร้าไก่แก้ว	 มีนิเวศ	ป่า

เขาล�าเนาไพร	 เช่นหญิงก�าพร้าพบทิดสึกใหม่ในป่าแล้ว

ตกลงปลงใจเป็นคู่ครองกันในป่า	 ชายก�าพร้าต่อไก่ในป่า

และชายก�าพร้าเดินป่าตามหาภรรยา

	 	 	 ข.	 ด้านนิเวศวัฒนธรรมที่ปรากฏใน

วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเรื่องก�าพร้าผีน้อย	มีนิเวศเกี่ยว

กับป่า	 คนอยู่ในป่า	 คือชายก�าพร้าผีน้อย	 นิเวศเก่ียวกับ

สัตว์คือพวกสัตว์ต่าง	ๆ	ได้แก่	อีเหน	เสือ	ช้างที่ไปติดบ่วง

บาศขนเพชรผีย่าง่าม	นิเวศเกี่ยวกับพืช	คือการใช้ไม้สร้าง

อาคารบ้านเรือน	ใช้พืชผักสวนครัวเป็นอาหารการกิน

	 	 	 ค.	 ด้านนิเวศวัฒนธรรมที่ปรากฏใน

วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเรื่องพระมาไลยเลียบโลก	 

มนีเิวศเกีย่วกบัพชืคอืดอกบวัทีช่ายยากไร้เกบ็จากสระบวั

มาถวายพระมาไลย	 และป่าที่ชายยากไร้นั้นได้ไปหาของ

ป่า	นิเวศด้านแม่น�้า	ล�าน�้า	ชายหาด	คือตอนที่ชายยากไร้

ลงอาบน�้าและเก็บดอกบัวมาถวายพระมาไลย	นิเวศเกี่ยว

กับสัตว์	มีสัตว์เลี้ยง	ได้แก่ควาย	มีควายไว้ไถนา	มีช้างม้า

ส�าหรบัไว้เป็นทานแก่ผูย้ากไร้	เมือ่สิน้ชวีติแล้วจะได้ไปเกดิ

บนสวรรค์

	 	 	 ง.	 ด้านนิเวศวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมนทิานพืน้บ้านเรือ่งผาแดงนางไอ่	มนีเิวศทุง่นา

ป่าเขา	 คือการปลูกปะร�าพิธีบนผืนนา	 นิเวศสัตว์คือ

กระรอกและนกนานาชนิดที่เกิดจากการแปลงกายของ

นาคพังคีและบริวาร

	 	 	 จ.	 ด้านนิเวศวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน

วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านเรื่องสังข์ศิลป์ไชย	 มีนิเวศด้าน

พืชพันธุ์ป่าไม้	คือวนอุทยานที่นางสุมุณฑาไปชมสวนแล้ว

ถกูยกัษ์กมุภณัฑ์ลกัพาตวัไป	ป่าทีศ่ลิป์ไชยและมารดารวม

ทั้งญาติพี่น้องใช้เป็นที่อยู่อาศัย	ด้านล�าน�้า	ภูเขา	พืช	คือ

ล�าน�้าที่นางจันทาและนางหล้าพาลูกไปอาบน�้า	 และ 

ตอนศิลป ์ไชยถูกลวงไปอาบน�้าแล ้วถูกผลักตกเหว	 

ด้านสัตว์ต่าง	 ๆ	 คือศิลป์ไชยได้แผลงศรเรียกสัตว์ต่าง	 ๆ	

ออกมาจากป่าเป็นจ�านวนมาก

 3. การบูรณาการสภาพสังคมวัฒนธรรมจาก

วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านมาสู่ยุคปัจจุบัน

	 	 การบูรณาการสภาพสังคมวัฒนธรรมจาก

วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านมาสู ่ยุคปัจจุบัน	 หมายถึง 

การถ่ายทอดจากสังคมวัฒนธรรมโบราณมีปรากฏให้เห็น

เชงิประจกัษ์ด้านรวมกลุม่ชมุชนม	ี2	เรือ่งคอื	วถิคีรอบครวั

โดยการแต่งงานและวิถีการเมืองการปกครองแบบ 

ราชาธิปไตรย	 สภาพสังคมวัฒนธรรมด้านประเพณี

พธิกีรรมมี	2	เรือ่ง	คอื	ประเพณกีารอปุสมบทและประเพณี	

บายศรีสู่ขวัญฉลองต�าแหน่งใหม่	 ด้านอาชีพเกษตรกรรม

มี	 1	 เรื่องคือ	 การท�าไร่นาสวนผสม	 และด้านนิเวศ
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วัฒนธรรม	2	เรื่องคือ	เรื่องป่าชุมชนและการเลี้ยงสัตว์

อภิปรายผล

	 องค์ความรูเ้ร่ืองรปูแบบวรรณกรรมนทิานพืน้บ้าน

โดยทั่วไป	มี	2	ลักษณะ	คือ	วรรณกรรมค�าบอกเล่าและ

วรรณกรรมลายลักษณ์อักษร	 สอดคล้องกับประมวล	

ดิดคินสัน	 ที่กล่าวว่า	 วรรณกรรมมุขปาฐะ	 หมายถึง

วรรณกรรมที่มีลักษณะการเผยแพร่หรือสืบทอดโดยวิธี

การเล่าปากต่อปาก	(ประมวล	ดิดคินสัน.	2521	:	3)

	 การรวมกลุ ่มชุมชนในลักษณะการเมืองการ

ปกครองที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสาน	 

ทัง้	5	เรือ่งนัน้	เป็นการปกครองแบบราชาธปิไตยอนัมีพระ

มหากษตัริย์หรือเจ้าเมอืงเป็นผูถ้อือ�านาจสงูสดุ	สอดคล้อง

กับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ซึ่ง	มาลินโนว์สกี	 (ค.ศ.	1884-

1942)	 นักมานุษยวิทยาชาวโปแลนด์	 ได้เสนอว่าความ

จ�าเป็นความต้องการด้านสงัคม	จะเก่ียวกบัการร่วมมือกนั

ทางด้านสังคมเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานและท�าให้ร่างกายได้

รบัการตอบสนองความต้องการจ�าเป็นเบือ้งต้นได้	เช่นการ

แบ่งงานกันท�าการแจกจ่ายอาหาร	 การป้องกันภัย	 

การผลิตสินค้า	การบริการและการควบคุมทางสังคม

	 วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสาน	 มีเรื่องอิทธิฤทธ์ิ

ปาฏหิารย์ิอยูเ่ป็นจ�านวนมากเช่นท้าวก�าพร้าไก่แก้วรกัษา

คนตายให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ในวรรณกรรมนิทานเรื่อง

ก�าพร้าไก่แก้ว	 การท�าบ่วงบาศอันศักดิ์จากขนเพชรของ 

ผีย่าง่ามในวรรณกรรมนิทานเรื่องก�าพร้าผีน้อย	 พระมา

ไลยเหาะขึ้นไปนมัสการพระธาตุเกตแก้วจุฬามณีบน

สวรรค์	ในวรรณกรรมเรื่องพระมาลัยเลียบโลก	พญานาค

ถล่มเมืองขอมให้กลายเป็นแอ่งน�้าขนาดใหญ่ท่ีชื่อว่า

หนองหานดังปรากฏให้เห็นที่อุดรธานีและสกลนคร

ปัจจบุนัจากวรรณกรรมนทิานเรือ่งผาแดงนางไอ่	และยกัษ์

กุมภัณฑ์เหาะไปลักพาตัวนางสุมุณฑาหนีไปเมืองของตน

ในวรรณกรรมนทิานเรือ่งสงัข์ศลิป์ไชย	อทิธฤิทธิป์าฏหิารย์ิ

เหล่านี้ปรากฏแพร่กระจายไปท่ัวสังคมวัฒนธรรมอีสาน

โบราณ	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแพร่กระจายทาง

วัฒนธรรมที่นักปราชญ์ชาวอังกฤษคือ	 อีเลียต	 สมิธ	 

(G.	Eliot	Smith)	วิลเลี่ยม	 เปอร์รี	 (William	J.	Perry)	

และริเวอร์ส	(W.H.R.	Rivers)	ปราชญ์ชาวอังกฤษมีความ

เห็นว่าคนมีลักษณะเหมือน	ๆ	กันทางชีวภาพ	ไม่แตกต่าง

กนัในแต่ละท้องถิน่ทีต่่างกนั	วฒันธรรมจะต้องเหมอืน	ๆ 	กนั	

	 ในเรื่องก�าพร้าผีน้อยมีความเช่ือในเชิงไสยศาสตร์

ในตอนที่ผีย่าง่ามมอบขนเพชร	(ขนในที่ลับ)	ให้แก่ก�าพร้า

ผน้ีอยน�าไปท�าบ่วงบาศไว้ดกัสิง่ต่าง	ๆ 	จนสามารถจบัอเีหน	

ช้าง	แม้แต่ภูตผีปีศาจอย่างเช่น	ผีน้อยก็เข้าไปติดบ่วงบาศ

ขนเพชรนี้	 เพราะเป็นบ่วงบาศอาถรรพ์	ผู้ใดไปติดในบ่วง

นี้จะไม ่สามารถดิ้นหลุดไปได ้ เพราะเป ็นบ ่วงแห ่ง

ไสยศาสตร์	ลกัษณะน้ีสอดคล้องกบังานวจิยัของ	Guelden	

(2005	 :	 1)	 ได้ศึกษาการเข้าทรงของผีบรรพบุรุษในเขต

ภาคใต้ของไทยพบว่าการเข้าทรงรูปแบบใหม่เกิดขึ้นใน

ชุมชนเมืองของภาคใต้โดยผู้เป็นร่างทรงสามารถตอบ

ค�าถามของผู้ที่ประสงค์จะรู ้เรื่องราวของผีบรรพบุรุษ 

ที่ตายไปแล้วว่าไปสู่ที่ดีคือสวรรค์หรือไปตกอบายภูมิทั้ง

หลายมีไปเป็นเปรตและตกนรกได้รบัความเดอืดร้อนญาติ

พี่น้องผู้มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์จ�าเป็นต้องท�าบุญอุทิศส่วน

กุศลไปให้เพื่อบรรเทาความเดือดร ้อนต่าง	 ๆ	 น้ัน	 

การที่คนทรงสามารถท�านายภพภูมิของผู้ที่ตายไปแล้วนี้

ถอืเป็นหลักของไสยศาสตร์อกีอย่างหนึง่และสอดคล้องกบั

ยศ	สันตสมบัติ	(2540	:	199-200)	ได้กล่าวถึงมนุษย์กับ

วฒันธรรมว่าศาสนาเป็นประสบการณ์ยากแก่การท�าความ

เข้าใจและอธิบายได้	 ตั้งแต่รุ ่งอรุณแห่งประวัติศาสตร์	

มนุษย์ได้ท�าการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้	 บวงสรวงเทพ

ยาดาฟ้าดนิ	สร้างเทพปกรณมั	ไสยศาสตร์	ความเชือ่เกีย่ว

กับภูตผีปีศาจ	วิญญาณและพระผู้เป็นเจ้า	ศาสนามีความ

สัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ

อ�านาจเหนือธรรมชาต	ิศาสนาโยงใยกบัสถาบนัทางสังคม	

เศรษฐกิจและการเมือง	 ความเช่ือทางศาสนามีอิทธิพล

แทรกซึมเข ้าสู ่ปริมณฑลของสังคมวัฒนธรรม	 และ

ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์
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ข้อเสนอแนะ

 1.ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

	 	 ในการศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านต่าง	 ๆ	 นั้น 

มีการศึกษาเชิงศิลปวัฒนธรรมด้านถ้อยค�าภาษาและ

ส�านวนโวหารทีป่รากฏในวรรณกรรมเหล่านัน้กนัเป็นส่วน

ใหญ่	 จึงขอเสนอแนะว่า	 ควรน�าเอารูปแบบสังคม

วัฒนธรรมไปเป็นแนวทางในการศึกษาคือ	 รูปแบบที่	 1	

ลักษณะการรวมกลุ ่มชุมชน	 ซ่ึงประกอบด้วยกลุ ่ม

ครอบครัว	 กลุ่มอบรมสั่งสอน	 และกลุ่มการเมืองการ

ปกครอง	 รูปแบบที่	 2	 ประเพณีพิธีกรรมและความเช่ือ 

ซึ่งแบ่งออกเป็น	ประเพณีประจ�าชีวิต	(เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย)	

ประเพณีตามกาลเวลา	(ฮีต	12	คอง	14	)	และประเพณี

ตามโอกาส(โลกธรรม	8	)	รูปแบบที่	3	วิถีอาชีพการงาน

ที่คนในสังคมด�าเนินชีวิตกันอยู่และรูปแบบที่	4	คือสภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาตทิีม่นษุย์ต้องใช้ชวีติอยูร่่วมกนัทัง้พชื	

สัตว์	 ดิน	 น�้า	 ไฟ	 ลม	 ท้ังหมดน้ีเรียกว่านิเวศวัฒนธรรม	

แนวทางการศึกษาวรรณกรรมดังกล่าวนี้		กลุ่มภาษาและ

วรรณกรรมเรียกว่าภาพสะท้อนทางสังคมท่ีปรากฏใน

วรรณกรรม	แต่	ในที่นี้ควรเรียกว่าภาพสะท้อนทางสังคม

วัฒนธรรมในวรรณกรรม

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ควรท�าการวิจัยเรื่องสภาพสังคมวัฒนธรรม 

ที่ปรากฏในวรรณกรรมของนักเขียนต่าง	 ๆ	 ทั้งร้อยแก้ว

และร้อยกรอง	เช่นผลงานนิราศของสุนทรภู่	ผู้ชนะสิบทิศ

ของยาขอบ	บางระจนัของไม้เมอืงเดมิ	ลูกอสีานของค�าพนู	

บุญทวี	 ซ่ึงวรรณกรรมเหล่าน้ี	 สมควรจะได้ศึกษาวิจัย	 

เพือ่ให้เหน็ถงึสภาพสงัคมวฒันธรรมทีป่รากฏในสมยัต่าง	ๆ 	 

ที่วรรณกรรมถูกสร้างสรรค์ขึ้น

บทสรุป

	 งานวิจัยเรื่องนี้	 ผู้วิจัยได้น�ากรอบความคิดทาง

สังคมวัฒนธรรม	4	ด้าน	คือ	1.	ด้านการรวมกลุ่มชุมชน	 

2.	ด้านประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อ	3.	ด้านอาชีพการ

งานและ	4.	ด้านนเิวศวฒันธรรม	มาศกึษาวเิคราะห์พร้อม

ทัง้สงัเคราะห์วรรณกรรมพืน้บ้านท้ัง	5	เรือ่งคอืเรือ่งก�าพร้า

ไก่แก้ว	เรื่องก�าพร้าผีน้อย	เรื่องพระมาไลยเลียบโลก	เรื่อง

ผาแดงนางไอ่และเรือ่งสังข์ศลิป์ไชย	เพือ่ค้นหาสภาพสังคม

วัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ที่ปรากฏในวรรณกรรมเหล่านั้น	 

แล้วศึกษาการสืบทอดสังคมวัฒนธรรมโบราณที่มีมาถึง

สั งคม ในยุ คป ั จจุ บั นของ ชุมชนชาวอี ส านกลาง	 

ช่ึงมี	 3	 จังหวัดคือขอนแก่น	 มหาสารคามและร้อยเอ็ด	 

เป็นตัวแทนชุมชน
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่	1)	ศกึษาสภาพปัจจบุนั	ปัญหาและความต้องการพฒันาแหล่งประวตัศิาสตร์ท้อง

ถิ่นเพื่อการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์	 2)	 ศึกษารูปแบบในการ

พัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	และ	3)	ประเมินผลความส�าเร็จการใช้รูปแบบการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	

ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัแบบผสมผสานและการวจิยัปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม		ก�าหนดกลุม่เป้าหมายโดยวธิคีดัเลอืกแบบเจาะจง	

(Purposive	 sampling)	 มี	 2	 กลุ ่ม	 คือ	 กลุ ่มผู ้ร ่วมวิจัย	 ได้แก่	 ผู ้บริหารท้องถิ่น	 ผู ้รู ้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น	 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืคร	ูพระสงฆ์		ผูแ้ทนชมุชน	และนกัวชิาการ	รวม	15	คน	กลุม่ท�าการทดลอง	ได้แก่	ผูรู้ห้รอืภมูปัิญญา

ท้องถิ่น		ผู้บริหารท้องถิ่น	พระภิกษุ		ผู้น�าชุมชน		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3-6	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน		

ผู้บริหารโรงเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	และตัวแทนชาวบ้าน		รวม	30	คน	

	 ด�าเนนิงานวจิยัในพืน้ที	่4	แห่ง	ได้แก่		บ้านหนองหมืน่ถ่าน	หมู	่5	ต�าบลหนองหมืน่ถ่าน	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	บ้านสาวะถี	หมู่	8	ต�าบลสาวะถี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น		ชุมชนมหาชัย	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

มหาสารคาม	และบ้านเสมา	หมู่	7	ต�าบลหนองแปน		อ�าเภอกมลาไสย	จังหวัดกาฬสินธุ์	โดยด�าเนินการทดลองในพื้นที่

บ้านหนองหมื่นถ่าน	หมู่	5	เพื่อประเมินผลส�าเร็จของรูปแบบการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	น�าเสนอผลการวิจัย

เชิงสถิติพื้นฐานและพรรณาวิเคราะห์	

	 ผลการวจิยั	พบว่า		1)	ปัญหาการพฒันาแหล่งประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ทัง้	4		แห่ง		ส่วนใหญ่	มปัีญหาในการบรูณาการ	

ชาวบ้านขาดความร่วมมือและการเอาใจใส่เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 ควบคู่กับการพัฒนาแหล่ง

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน	 ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่าง	 ๆ	 เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแหล่ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	นอกจากนี้ยังขาดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณี	และวัฒนธรรมในชุมชน	

นักศึกษาปริญาเอก	สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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ส�าหรบัความต้องพฒันาแหล่งประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน		ส่วนใหญ่ต้องการให้จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิประเพณแีละวฒันธรรม

ของชุมชน	 และต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม	 ประเพณี	 และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง	

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของคนในชุมชน	 และการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้เข้าใจและรับรู้คุณค่าของแหล่ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นจุดเชื่อมโยง

	 2)		ผลการพฒันารปูแบบเพือ่ใช้ในการพฒันาแหล่งประวตัศิาสตร์ท้องถิน่เพ่ือการอนรุกัษ์เชงิวฒันธรรม	ได้รปูแบบ

ที่เหมาะสมส�าหรับพัฒนาพื้นที่บ้านหนองหมื่นถ่าน	 ซึ่งมีองค์ประกอบ	 ได้แก่	 การผลิตความรู้	 การเก็บรักษาความรู	้	 

การเผยแพร่ความรู	้และการน�าความรูไ้ปถ่ายทอด	โดยมผีูน้�าของหมูบ้่านเป็นแกนน�าทีส่นับสนนุในการขบัเคลือ่นเพือ่สร้าง

ความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชน

	 3)	 ผลการประเมินความส�าเร็จการใช้รูปแบบการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 โดยใช้พื้นที่บ้านหนองหมื่น

ถ่าน		ผ่านขั้นตอนการปฏิบัติการมีส่วนร่วม	4	ขั้นตอน	ได้แก่	การวางแผน	การปฏิบัติการ	การสังเกตพฤติกรรม	และการ

สะท้อนผล		โดยใช้โครงการ/กิจกรรมที่ก�าหนดขึ้น	3	กิจกรรม	เป็นเครื่องมือวัดผลส�าเร็จของรูปแบบ		ได้แก่		การสืบสาน

ประเพณีบุญบั้งไฟ	และบุญเข้าพรรษา		เปิดวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดศาสนา		และการบวงสรวงอนุสาวรีย์ปู่เมืองปาก	

 ค�าส�าคัญ:  การพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	,	การอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม,	การมีส่วนร่วม

Abstracts

	 This	research	aimed	to	1)	study	the	current	state,	problems	and	needs	for	local	historical	site	

development	for	cultural	conservation	with	community’s	participation	in	the	Roikaensarasin	Province	

Group,	2)	study	the	model	of	local	historical	site	development,	and	3)	evaluate	the	achievement	of	

using	the	model	of	local	historical	site	development.	The	research	employed	mixed	methodology	

and	participatory	action	research.	The	target	group,	obtained	through	purposive	sampling,	consisted	

of	2	groups:	the	co-researcher	group,	consisting	of	local	administrators,	local	learned	persons	or	persons	

with	local	wisdom,	school	administrators	or	teachers,	monks,	community	representatives	and	academics,	

15	altogether;	 the	experimenting	group,	consisting	of	 local	 learned	persons	or	persons	with	 local	

wisdom,	local	administrators,	monks,	community	leaders,	9th	–	12th	grade	students,	village	public	

health	volunteers,	school	administrators	and	teachers	in	the	social,	religion	and	cultural	learning	strand,	

and	villager	representatives,	30	altogether.	

	 The	research	was	carried	out	in	4	settings:	Ban	NongMuenThan	Village	No.	5,	NongMuen	Than	

Sub-district,	At	Samat	District,	Roi	Et	Province;	Ban	Sawathee	Village	No.	8,	Sawathee	Sub-district,	Muang	

District,	KhonKaen	Province;	Mahachai	Community,	Talad	Sub-district,	Muang	District,	Mahasarakham	

Province;	and	Ban	Sema	Village	No.	7,	Nongpaen	Sub-district,	Kamalasi	District,	Kalasin	Province.	The	

experiment	was	carried	out	in	Ban	NongMuenThan	Village	No.	5	in	order	to	evaluate	the	achievement	

of	the	model	of	local	historical	site	development.	The	results	were	presented	with	basic	statistics	and	

descriptive	analysis.
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	 The	results	revealed	that:	1)	in	the	development	of	the	4	local	historical	sites,	most	of	them	

had	the	problems	of	integration,	lack	of	villagers’	cooperation	and	care	for	coupling	conserving	the	

custom,	 culture,	 and	 tradition	with	 local	 historical	 site	 development,	 lack	 of	 cooperation	 among	

government	organizations	and	other	organizations	in	seeking	ways	to	improve	the	local	historical	sites.	

Moreover,	there	was	a	lack	of	cooperation	in	organizing	activities	for	continuation	of	traditions	and	

culture	in	the	community.	Regarding	the	needs	for	local	historical	site	development,	most	of	them	

needed	activities	 to	be	organized	 to	promote	 traditions	and	culture	of	 the	community,	and	 they	

wanted	to	go	further	to	develop	the	sites	to	be	learning	centers	for	culture	and	tradition	and	to	be	

local	historical	 learning	 sites	of	 the	people	 in	 the	 community.	 They	also	needed	promotion	and	

publicity	to	help	the	people	to	understand	and	recognize	the	value	of	the	local	historical	sites,	using	

traditions	and	culture	as	linkages.

	 2)	In	the	development	of	the	model	for	local	historical	site	development	for	cultural	conservation,	

a	suitable	model	for	development	of	Ban	NongMuen	Than	area	was	obtained.	It	was	composed	of	

knowledge	production,	knowledge	keeping,	knowledge	dissemination	and	knowledge	transmission,	

having	village	leaders	as	the	core	leaders	who	supported	the	mobilization	of	villagers’	cooperation	in	

the	community.

	 3)	The	evaluation	of	the	achievement	in	using	the	model	of	local	historical	site	development,	

using	Ban	NongMuen	Than	area,	through	4	steps	of	participation	–planning,	action,	observation,	and	

reflection	–	with	3	activities	set	up	as	tools	for	measurement	of	achievement	of	the	model.	They	

were:	continuation	of	Boon	Bung	Fai	and	Buddhist	Lent	festivals,	Opening	the	temple	on	Sunday	for	

people	to	get	closer	to	the	religion,	and	the	Poomuangpak	Monument	sacrifice

 Keywords:	Model	of	local	historical	site	development,	Cultural	conservation,	Participation

บทน�า
	 รฐับาลได้ให้ความส�าคญักบัการศกึษาประวติัศาสตร์
ท้องถิน่ในชมุชนต่าง	ๆ 	ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีล่�า้ค่า
ของคนไทยเพ่ือลกูหลานได้ตระหนกัถึงความภาคภมูใิจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย	 	มิให้หลงลืมถิ่นก�าเนิด
ของตนเอง	การสร้างรากฐานของคนสังคมไทยให้เข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการจัดให้มีการปฏิรูปการ
ศกึษา	การให้มแีหล่งเรยีนรูท้ีส่ามารถเข้าไปศกึษาแสวงหา
ความรูแ้ละเรียนรู้เพือ่ใช้ความรูท้ีไ่ด้รบันัน้ไปพฒันาตนเอง
และสังคม	(ปรีชา	มาละวรรณโณ.	2545	:	60)			

						 ปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองและเทคโนโลยี	ที่มีผลกระ
ทบต่อวถิกีารด�ารงชีวติอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	ประวตัศิาสตร์
จงึเป็นการศกึษาปรากฏการณ์อนัเกีย่วข้องกับการกระท�า
ของมนษุย์และปรากฏการณ์ธรรมชาตท่ีิมีการเปล่ียนแปลง
อยู ่ เ สมอและย ่ อมปกค ลุม ไปถึ งทุ ก ส่ิ งทุ กอย ่ า ง	 
ที่มีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ๆ 	(สมศักดิ์	ชูโต	
2527:	45)		
	 วิถีการด�ารงชีวิตของคนไทย	 ทุกชุมชนต่างก็มี
วัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่งดงามซึ่ง
บรรพบรุษุได้ส่ังสมประสบการณ์และถ่ายทอดให้ลูกหลาน
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ได้สบืทอดกนัมา	เช่นเดยีวกบัชมุชนในท้องถ่ินซึง่เป็นสงัคม
ในระดับรากหญ้าที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่าง
ยิง่เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ของสงัคมไทยทีม่คีวามแตกต่าง
ระหว่างคนรวยกับคนจน	 	 และต้องการแรงกระตุ้นให้
ชุมชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความส�าคัญและสนใจวิถี
ชีวิตรากเหง้า	 โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์	
ท้องถิน่ของชมุชน	นบัว่ามคีวามส�าคญักบัสงัคมไทยทีก่�าลงั
ให้ความสนใจและมีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับเรื่องราวท่ีน่า
สนใจในท้องถิ่นของตนเอง	 เช่น	 วัฒนธรรม	 ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ต�านาน	 ความเชื่อ	 พิธีกรรม	 แหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน	 ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และวัฒนธรรมของ
ชุมชนจนกลายมาเป็นการรับรู้	(Perception)	ของคนใน
ท ้องถิ่นที่ต ้องอธิบายความเป ็นมาและตัวตนทาง
ประวัติศาสตร์ของตนเอง	(รัศมี		ชูทรงเดช.2551:	13)
	 ประวัติศาสตร์สังคมของชุมชนต่าง	 ๆ	 ในท้องถิ่น
ไม่ใช่หมายถึงศูนย์กลางทางการเมืองแห่งใดแห่งหน่ึงโดย
เฉพาะ		แต่เป็นการมองประวตัศิาสตร์จากจดุยนืเบือ้งล่าง
มีลักษณะเป็นเรื่องราวต่าง	ๆ	ตามวิถีของชาวบ้านฉะนั้น
การศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นจึงท�าให้รู้ถึงสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกจิ		สงัคม		วฒันธรรม		ทศันคต	ิความ
คิดของคน	 ซึ่งก�าลังจะถูกกระแสการพัฒนาประเทศ
ท�าลายให้ลืมเลือน	 ให้กลับคืนมามีความเช่ือม่ันในตนเอง
และมีศักยภาพที่จะน�าเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมา
ประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัมากขึน้	(ธดิา		สาระยา.	2529:		
34)	จึงกล่าวได้ว่า	การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นท�าให้
คนในชุมชนท้องถิ่นรู้จักตัวตนของตนเองอย่างแท้จริง	ดัง
นั้น	ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่ความทรง
จ�าในอดีตและเป็นสิ่งที่ดีงามซ่ึงบรรพบุรุษได้ปฏิบัติ
สืบทอดกันมาโดยมีลักษณะและขอบเขตของที่ช่วยให้ผู้
สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในอดีต	 รวมท้ัง
สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปพฒันาเพือ่ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น(ศรีศักรวัลลิโภดม.	2552:	35)	
	 สังคมประเทศไทยในปัจจุบันได้เกิดวิกฤตการณ์
ไหลบ่าของวัฒนธรรมจากถิ่นอื่น	 ๆ	 เช่น	 วัฒนธรรมการ
บริโภคอาหาร	 การใช้เครื่องมือเทคโนโลยี	 หรือการแต่ง

กายตามแฟชัน่	ท�าให้ชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนต้อง
ดิ้นรนหาเลี้ยงชีพและครอบครัว	โดยไม่ค�านึงถึงคุณธรรม	
จริยธรรม	 และไม่สนใจอดีตซ่ึงเป็นประวัติศาสตร์ของ
ชุมชนอันเป็นแก่นแท้ที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจของเด็กและ
เยาวชนให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีจิตใจที่งดงามในวัน
ข้างหน้า		และความเปลีย่นแปลงดงักล่าวยงัเป็นจดุเริม่ต้น
ของวกิฤตปัญหาการท�าลายประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม
ท้องถ่ินซ่ึงเป็นวถิชีวีติของชมุชนดงันัน้		การเพิม่คณุค่าทาง
สังคมและเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ	 โดยการน�าทุน
ภมิูปัญญาทางด้านศาสนา	ศลิปะ	และวฒันธรรมของสงัคม
ไทยทีเ่ป็นความเชือ่ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีหลักธรรมค�า
สอนทางพระพทุธศาสนา	ภมูปัิญญาท้องถ่ิน	วถิกีารด�าเนนิ
ชีวิต	 แหล่งเรียนรู้ทางโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ฯลฯ	 
มาสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจให้แก่คนในชุมชนที่จะ
ก่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในถ่ินเกิด	 จึงเป็น
ภาระหนักที่ชุมชนต้องเร ่งด�าเนินการอย ่างจริงจัง	
(อมรรัตน์		ลีเพ็ญ.	2551	:	3-5	)
	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง		
เป็นกลุ่มจังหวัดที่ตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการ
พัฒนาจงัหวดัในพ้ืนทีต่ดิต่อหรือใกล้เคียงกนั	ประกอบด้วย 
จงัหวดัร้อยเอด็	ขอนแก่น	มหาสารคาม	และกาฬสนิธุ	์หรอื
เรียกกันว่า	 “กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์”	 โดยพบว่ากลุ่ม
จังหวัดน้ีมีเรื่องราวในอดีตอันเป็นแหล่งที่ตั้งของโบราณ
สถานและโบราณวัตถุท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์หวงแหน
มากมาย		มลี�าน�า้ชีไหลผ่านและเป็นแหล่งก�าเนดิประเพณี
และวัฒนธรรมของคนอีสานที่ยึดถือปฏิบัติ	 “ฮีตสิบสอง
คองสบิสี”่	สบืทอดต่อกนัมา	อย่างยาวนานประชาชนส่วน
ใหญ ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึ งร ้อยละ	 80	 
พืชเศรษฐกิจหลักได้แก่	 ข้าว	 มันส�าปะหลัง	 และอ้อย
โรงงาน	วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นยังคงมีความเชื่อที่ได้รับ
การสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเหมือนคนอีสานทั่วไป	เช่น	
ความเชื่อในอ�านาจล้ีลับที่เหนือธรรมชาติ	 การกราบไหว้
บูชาวัตถุส่ิงของเพื่อขอพรโชคลาภส่ิงใดที่โบราณห้ามว่า
เป็นโทษและน�าความเดือดร้อนมาให้ก็จะละเว้นและไม่
ยอมท�าส่ิงนัน้อย่างไรกต็ามวถีิการด�ารงชวีติของคนในกลุม่
จงัหวดักไ็ด้เริม่มกีารเปล่ียนแปลงไปโดยน�าวฒันธรรมการ
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บริโภคนิยมตามสังคมในเมืองได้เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่มากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ส่งผลให้จิตส�านึกแห่งความ
รกัหวงแหนบ้านเกดิทีมี่แหล่งประวตัศิาสตร์	ประเพณแีละ
วัฒนธรรมที่งดงามเริ่มเปลี่ยนแปลงไป	 จากสังคม 
ชนบทเป็นสงัคมในเมืองอย่างเตม็รปูแบบ	ท�าให้ประชาชน 
ขาดภูมิคุ ้มกันท่ีส�าคัญโดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรม 
และวัฒนธรรมทางสังคม	 ฉะนั้นจึงจ�าเป็นต้องช่วยกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนโดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและความต้องการของประชาชนที่แท้จริง	 
(พิณสุดา	สิริธรังศรี.	2557:	3)		
	 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงศึกษา
ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัชมุชนท้องถิน่	ซึง่มวีธิกีารจดัการ
การเรียนรู ้แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้วิถีการ
อนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 เช่น	การจูงใจให้ชาว
บ้านได้มีส่วนร่วมกันในการรักษาแหล่งประวัติศาสตร์
ชุมชน		การเข้าวัดฟังธรรมตามเทศกาลประเพณีอย่างต่อ
เนื่อง	 การช่วยกันดูแลรักษาหรือบูรณะโบราณสถานเพื่อ
ให้คงสภาพความสวยงามอย่างยาวนาน	เป็นต้น	โดยผูว้จิยั
ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นกับพื้นที่ของชุมชนต่าง	ๆ	ในกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ท่ีควรน�ามาเป็นแนวทางการใน
พัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม	
ได้แก่	วดัโพธิช์ยัเสมารามและพระธาตุยาค	ูต�าบลหนองแปน 
อ�าเภอกมลาไสย	จงัหวดักาฬสนิธุ	์พพิธิภัณฑ์ประวตัศิาสตร์
วัดมหาชัยที่เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณของคนอีสาน	
เทศบาลเมอืงมหาสารคาม	จงัหวดัมหาสารคาม	สมิวดัไชย
ศร	ีต�าบลสาวะถ	ี	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัขอนแก่นโดยชมุชน
ทั้ง	 4	แห่งเป็นที่ตั้งของแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าแก่
การอนุรักษ์และชาวบ้านมีความร่วมมือร่วมใจในการจัด
กิจกรรมเพื่อรักษาวัฒนธรรม	ประเพณี	ที่มีอยู่ของชุมชน	
โดยมศีนูย์กลางเป็นแหล่งประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินทีช่าวบ้าน
กราบไหว้บูชาเป็นแรงกระตุ ้นพัฒนาชุมชนร่วมกัน	 
แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายชุมชนที่มีปัญหาในการ
พัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	โดยเฉพาะปัญหาของ
ชุมชนบ้านหนองหม่ืนถ ่าน	 ต�าบลหนองหม่ืนถ ่าน		 

 

อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ซึ่งเป็นชุมชนที่มีที่ตั้ง
ของโบราณสถานทีส่�าคญั	ได้แก่	สมิโบราณทีมี่อายุมากกว่า
100	ปี	วัดจักรวาลภูมิพินิจ	หมู่ที่	5	บ้านหนองหมื่นถ่าน	
ต�าบลหนองหมืน่ถ่าน	อ�าเภออาจสามารถ		จงัหวดัร้อยเอด็	
โดยผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมชุมชนใน
เบื้องต้นพบว่า	 ชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 หรือยังขาดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม	ประเพณี	ของวิถีอีสาน	ที่ยังต้องการค้นหารูป
แบบการพัฒนาที่เหมาะสมชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิด
วิกฤตการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านหนองหม่ืน
ถ่านต้องถูกหลงลืมไปกับกระแสสังคมและเป็นแรงขับ
เคล่ือนส�าคัญในการศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้
เกดิความหวงแหนแหล่งเรยีนรู้ทีม่ค่ีาควรแก่การรกัษามาก
ขึ้น	 ทั้งเด็กที่เคารพความรู้ของผู้ใหญ่ท�าให้เกิดความสุขที่
ได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานในชุมชนได้ฟัง	 (สีลาภรณ์บัวสาย.	
2552:	6)
	 จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เพือ่การอนรุกัษ์เชงิวฒันธรรมโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน
โดยศึกษาบรบิทชุมชนในกลุ่มจงัหวดัร้อยแก่นสารสินธุท์ัง้	
4	 แห่งเพื่อน�ามาเป็นข้อมูลก�าหนดรูปแบบเพื่อทดลองใช้
ในพื้นที่บ้านหนองหมื่นถ่าน	 อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัด
ร้อยเอ็ด	 ที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ให้คงไว้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	ศึกษาสภาพปัจจุบัน	ปัญหาและความต้องการ
พัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์เชิง
วฒันธรรมโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนในกลุม่จงัหวดัร้อย
แก่นสารสินธุ์
	 2.	 ศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาแหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม
	 3.	 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาแหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม
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ขอบเขตการวิจัย
	 ก�าหนดขอบเขตการวิจัย	ดังนี้
	 1.	 ใช้ประชากรเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการคัด
เลือกแบบเจาะจงพื้นท่ี	 4	 แห่ง	 ได้แก่	 1)	 บ้านสาวะถี	 
หมู่	 8	ต.	สาวะถี	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	2)	ชุมชนมหาชัย	
ต.ตลาด	อ.เมอืงมหาสารคาม	จ.มหาสารคาม	3)	บ้านเสมา	
หมู ่	 7	 ต.หนองแปน	 อ.กมลาไสย	 จ.กาฬสินธุ ์	 และ	 
4)	 บ้านหนองหม่ืนถ่าน	 หมู ่ 	 5	 ต.หนองหมื่นถ ่าน	
อ.อาจสามารถ	 จ.ร้อยเอ็ดโดยใช้แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ผู้รู้หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	ผู้บริหารท้องถิ่นพระภิกษุ		ผู้น�าชุมชน		นักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3-6	กลุม่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน	 ผู้บริหารโรงเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	และตัวแทนชาวบ้าน	
จ�านวน	30	คนจ�านวน	4	แห่ง	รวมทั้งสิ้น	120	คน
	 2.	 กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้แก่	 กลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อก�าหนดโครงสร้างและเน้ือหารูปแบบการ
พัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 โดยการเลือกแบบ
เจาะจง	 บุคคลที่ มีความสัมพันธ์กับพื้นท่ีศึกษาวิจัย	
ประกอบด้วย	ผู้บริหารท้องถิ่น	ผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น	
ผู้บริหารโรงเรียนหรือครู	 พระภิกษุผู้แทนชุมชน	 และนัก
วิชาการ	รวม15	คน
	 3.	กลุม่ทดลอง	ได้แก่	กลุม่ทดลองเพือ่ประเมนิผล
การใช้รูปแบบการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่านหมู่ที่	 5	 ต�าบลหนองหมื่นถ่าน	
อ�าเภออาจสามารถ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยการเลือกแบบ
เจาะจง	ประกอบด้วย	ผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น	ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพระภิกษุ		ผู้น�าชุมชน	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
3-6	 กลุ ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ ้าน	 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	
ศาสนาและวัฒนธรรม	และตัวแทนชาวบ้าน	รวม	30	คน
ระยะการวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มเป้าหมายโดยเลือกแบบ
เจาะจง	 เพื่อส�ารวจสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาและความ
ต้องการ	 ระยะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 
ใช้กลุ่มผู้ร่วมวิจัย	และกลุ่มทดลองเพื่อก�าหนดรูปแบบมา
ท�าการทดลองใช้และประเมินผลส�าเร็จการใช้รูปแบบ	

2. เนื้อหาการวิจัย
	 ก�าหนดเนื้อหาการวิจัย	 จากคู่มือวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน	 พลังขับเคล่ือนสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน	 และ
แนวทางการอนรุกัษ์โบราณสถาน	กรมศลิปากร	กระทรวง
วัฒนธรรม	เป็นแนวคิดการวิจัย	ได้แก่	1)	การสร้างสังคม
แห่งการเรยีนรู	้2)	การเพิม่คุณค่าทางสังคมและเพิม่มลูค่า
ทางเศรษฐกิจ	3)	การมส่ีวนร่วมของชมุชน	4)	การบรูณาการ	
5)	การสงวนรักษา	และ	6)	การบูรณะ

3.ขอบเขตระยะ
 ระหว่างเดือนธันวาคม	2559	–	กันยายน	2560	

4.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
	 4.1		ตัวแปรอิสระการใช้รูปแบบการพัฒนาแหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเพื่อการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมโดย
การมส่ีวนร่วมของชมุชนบ้านหนองหมืน่ถ่าน	ต.หนองหมืน่
ถ่าน	อ.อาจสามารถ	จ.ร้อยเอ็ด
	 4.2		ตวัแปรตามได้แก่	1)	การสร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู ้ เพื่ อสร ้ างจิตส� านึกรักและหวงแหนแหล ่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 2)	 การเพิ่มคุณค่าทางสังคมและ
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน	3)	การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 
4)	 การบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่เพ่ือร่วมกันพัฒนา
แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 5)	 การสงวนรักษาแหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและ	 6)	 การบูรณะซ่อมแซมแหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้คงสภาพเดิม		

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผูว้จิยัใช้แบบส�ารวจภาคสนาม	แบบสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง	 ,แบบสอบถามปัญหา	 และความต้องการ
พัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท ้องถิ่น	 พื้นที่ 	 4	 แห่ง,	 
แบบบนัทกึการประชมุ,	แบบสงัเกตพฤตกิรรมกลุ่มทดลอง
ในการมีส่วนร่วมของชุมชนและแบบประเมินผลส�าเร็จ 
การใช้รูปแบบ
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ด�าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน	
(Mixed	Methods	 Approach)	 และการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 and	 Action	
Research)	แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ดังนี้
	 ระยะที	่1	ส�ารวจสภาพปัจจบุนั		ปัญหาและความ
ต้องการพฒันาแหล่งประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	พืน้ทีช่มุชนทัง้	
4	 แห่ง	 จากกลุ่มเป้าหมายที่ก�าหนดโดยใช้แบบส�ารวจ 
ภาคสนาม	แบบสมัภาษณ์	และแบบสอบถาม	สภาพปัญหา
และความต้องการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
	 ระยะที่ 	 2	 พัฒนารูปแบบการพัฒนาแหล่ง
ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	โดยการสร้างรปูแบบจากการศกึษา
เอกสาร	ต�ารา	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และด�าเนินการ	4	ขั้น
ตอน	คือ	ขั้นที่	1	การน�าผลการวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถ่ินมาเป็นข้อมูล
ยกร่างรูปแบบ	 ขั้นที่	 2	 การยกร่างรูปแบบ	 โดยประชุม
หารอืกับกลุม่ผูร่้วมวจิยัขัน้ที	่3	การตรวจสอบโครงร่างรปู
แบบโดยประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อยืนยันรูปแบบ	ขั้นที่	4	การทดลองใช้รูปแบบในพื้นที่
บ้านหนองหมื่นถ่าน	 หมู ่ที่	 5	 ต�าบลหนองหม่ืนถ่าน	 
อ�าเภออาจสามารถ	จังหวัดร้อยเอ็ด
	 ระยะที	่3	การประเมนิผลการใช้รปูแบบการพฒันา
แหล่งประวตัศิาสตร์ท้องถิน่จากกลุม่ทดลอง	ณ	บ้านหนอง
หมืน่ถ่าน	หมูท่ี	่5	ต�าบลหนองหมืน่ถ่าน	อ�าเภออาจสามารถ	
จังหวัดร้อยเอ็ด	 จากการสังเกตพฤติกรรมของชาวบ้าน 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม	 และแบบประเมินผลความส�าเร็จ 
การใช้รูปแบบ

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ	โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน	และเชิงพรรณนาวิเคราะห์

สรุปผลการวิจัย
	 1.	จากการด�าเนินงานวิจัย	สรุปได้ว่ารูปแบบการ
พัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเพื่อการอนุรักษ์เชิง
วฒันธรรมโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนในกลุม่จงัหวดัร้อย

แก่นสารสินธ์เปรียบเทียบพื้นที่การส�ารวจข้อมูลสภาพ
ปัจจุบัน	 ปัญหาและความต้องการ	 ในการพัฒนาแหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ	พื้นที่ทั้ง	4	แห่งพบว่า	การบูรณา
การในพื้นที่มีปัญหาการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้อง
ถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีปัญหาในการสงวนรักษา	
การเพ่ิมคณุค่าทางสงัคมและเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ	และ
การบรูณะ	มปัีญหาอยูใ่นระดบัมาก		ส่วนปัญหาการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้	 และการมีส่วนร่วมของชุมชน	 
มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
       	ส�าหรับความต้องการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นฯ	พบว่า	กลุ่มเป้าหมายใน	4	พื้นที่มีความต้องกา
รบูรณาการและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด	โดยมีความต้องการ	การเพ่ิมคุณค่าทางสังคมและ
เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ	การสงวนรกัษาการมส่ีวนร่วมของ
ชุมชน	และการบูรณะ	มีความต้องการอยู่ในระดับมาก
	 2.	ผลการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อ
การอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมพบว่ารูปแบบการพัฒนาแหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ณ	 บ้านหนองหมื่นถ่าน	 หมู่ที่	 5	
ต�าบลหนองหมืน่ถ่าน	อ�าเภออาจสามารถ	จงัหวดัร้อยเอด็		
มีองค์ประกอบที่ส�าคัญได้แก่	 การผลิตความรู้	 การเก็บ
รักษาความรู้	 การเผยแพร่ความรู้	 	 และการน�าความรู้ 
ไปใช้	โดยมีปัจจยัเสรมิแห่งผลส�าเรจ็ได้แก่	สิง่กระตุน้	ผูน้�า
การเปล่ียนแปลง	 นโยบาย	 และการส่ือสาร	 ทั้งนี้	 มีผู้น�า
ชุมชนช่วยขับเคลื่อนเพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนผ่าน
กจิกรรมทีท่�าการทดลอง	3	กจิกรรม	ได้แก่	1)	การสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ	 และบุญเข้าพรรษา	 2)	 เปิดวัดวัน
อาทิตย์ใกล้ชิดศาสนา		และ	3)	การบวงสรวงอนุสาวรีย์ปู่
เมืองปากส่วนผลการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบดังกล่าว	 พบว่า	 ผู้เชี่ยวชาญมีความ
เห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบมีความสอดคล้อง	 เหมาะสม	
เนือ้หาครอบคลมุ	ข้อหลกัคดิ	หลกัการด�าเนนิการ	สามารถ
น�าไปสู่การปฏิบัติโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนได้จริง	
อยู่ในระดับมากที่สุด	
						 3.	 ผลการประเมินการทดลองใช้รูปแบบการ
พฒันาแหล่งประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	ณ	บ้านหนองหมืน่ถ่าน	
หมู ่ที่ 	 5พบว ่าผู ้บริหารและเจ ้าหน ้าท่ีของท ้องถิ่น	 
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กลุ่มครูในโรงเรียน	พระภิกษุ	ชาวบ้าน	ผู้รู้หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	 	ประสบผลความส�าเร็จอยู่ในระดับมากกิจกรรม
ทีจ่ดัขึน้สามารถชกัจงูชมุชนเพือ่สร้างการมส่ีวนร่วม	ท�าให้
ชุมชนเข้มแข็งเกิดความสามัคคีปรองดองของชุมชน	 
ซึ่งการจัดท�ากิจกรรมในชุมชน	 ท�าให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชมุชนทีช่ดัเจน	สงัเกตได้จากกจิกรรมการจดั
งานประเพณีบุญเข้าพรรษา	 บุญเดือน	 	 8	 นับเป็นการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชนได้
สืบสานประเพณีได้เป็นอย่างดี	 จากค�ายืนยันของครูที่
โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา	 ได้เล่าให้ฟังว่า	“นับแต่ได้
รณรงค์เสียงตามสายภายในโรงเรียน และผู้ใหญ่บ้านได้
ประกาศเสียงตามสายหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านรับรู้   
ก็เห็นการตื่นตัวของชาวบ้าน และโรงเรียน โดยมีวัด
จกัรวาลภมูพินิจิทีม่สีมิโบราณต้ังอยูเ่ป็นทีเ่คารพกราบไหว้
ของชาวบ้านนัน้ เป็นจดุศนูย์กลางของชมุชน นอกจากน้ัน
บ้านหนองหมื่นถ่านยังผูกประเพณีท่ีดีไว้กับความเก่าแก่
และความศักดิ์สิทธิ์ของสิมโบราณได้อย่างกลมกลืน”หรือ
แม้กระทัง่ชาวบ้านทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมการเปิดวัดวนัอาทติย์
ใกล้ชิดศาสนา ได้เล่าให้ฟังว่า“ได้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ตั้งแต่แรกที่เริ่มรู้ข่าว โดยส่วนตัวเป็นผู้ชอบสนใจ
ปฏบิติัธรรม และเหน็ว่าเป็นกจิกรรมทีเ่ปิดพ้ืนทีส่ร้างสรรค์
ในวัด ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ระหว่างครอบครัว ชุมชนและสังคมแล้ว ยังช่วยชุบชีวิตให้
วดัร้างทัว่ประเทศกลบัมาเป็นศนูย์กลางการศึกษา อีกด้วย”

อภิปรายผล
				 1.	 ปัญหาการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เพือ่การอนรุกัษ์เชงิวฒันธรรมโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน	
ในกลุม่จงัหวดัร้อยแก่นสารสนิธุ	์จากการเปรียบเทยีบพ้ืนที่
วจิยัทัง้	4	แห่งพบว่า	ปัญหาการพฒันาแหล่งประวตัศิาสตร์
ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม	 ท่ีมีมากที่สุดคือ	 
การบูรณาการสาเหตุที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก	 
ในอดตีบ้านวดัโรงเรยีนมกีารเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นการ
เรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์ท้องถิน่อย่างต่อเนือ่ง	แต่ปัจจบุนันบั
แต่ชาวบ้านเปลี่ยนวิถีการด�ารงชีวิต	 จึงท�าให้ความเชื่อม
โยงดังกล่าวถกูลบเลอืน	ขาดการบรูณาการแบบ	บวร	และ

นับวันวัฒนธรรมที่ดีงามต ้องลดความส�าคัญลงไป	
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 บัญญัติ	 สาลี	 (2551	 :	
142–149)		ได้ท�าการศึกษาเรือ่งการฟ้ืนฟแูละการอนรุกัษ์
ภาษา	 ต�านานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 และการละเล่นพื้น
บ้านญ้อ	 บ้านท่าขอนยางอ.กันทรวิชัยจ.มหาสารคาม		 
ผลการวิจัยพบว่า	 ปัญหาแห่งความเสื่อมสูญท้ังทางด้าน
ภาษาญ้อ	และวฒันธรรม	รวมถงึความทรงจ�าดัง้เดมิทีเ่คย
มสีบืทอดกนัมา	ท�าให้ต้องค้นหาแนวทางการสบืทอดวฒัน
ธรรมญ้อนอกนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันการขาดผู้น�า
ชุมชนที่เข้มแข็งไม่มีการชักน�าให้ชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อ
ท�ากิจกรรมที่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรม	ประเพณี	โดยใช้
แหล่งประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือสู่ความร่วมมือต่อกัน	
ชาวบ้านจงึนบัวนัจะไม่เหน็คุณค่าของแหล่งประวติัศาสตร์	
วัฒนธรรม	 ประเพณี	 สอดคล้องกับงานวิจัยไบรอัน	 
(Brian,	2010	:	184	–	193)		ได้ศกึษา	การสือ่สาร	การพฒันา
และการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม	 :	 กรณีศึกษาของGullah	
(กูล่า)	 และวัฒนธรรมบนเกาะเจมส์โดยการแสดงถึงการ
ส่ือสาร	 การพัฒนาด้านการพาณิชย์	 และการอนุรักษ์เชิง
วัฒนธรรมของชาว	 Gullah	 บนเกาะเจมส์ทางตอนใต ้
ของคาโรไรน่า	 พบว่า	 ด้านการส่ือสารและการอนุรักษ์ 
เชิงวัฒนธรรมของชาย	 Gulluh	 มีความแตกต่างกันเป็น
อย่างมากขึ้นอยู่กับสถานที่อยู่ซึ่งปราศจากระบบ	 ความรู้
และการส่ือสารสมัยใหม่	 ตามประวัติศาสตร์	 การเมือง	
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของยุโรปและสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	 สุญาดา	 สุนทรศารทูล	 (2552	 :	 199	 –	 225)	 
ได้ศึกษารูปแบบความร่วมมือของบ้าน	 วัด	 โรงเรียนและ
ชุมชน	 ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร	 ผลการวิจัย 
พบว่า	รปูแบบความร่วมมอืระหว่าง	บ้าน	วดั	โรงเรยีนและ
ชุมชน	 การสร้างครอบครัวต้นแบบเป็นแบบอย่างในการ
ขยายเครอืข่าย	และการน�าครอบครวัต้นแบบท่ีมภีมูคิุม้กนั
ทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานที่
ประสบความส�าเร็จ		
					2.	ความต้องการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	
พื้นที่วิจัยทั้ง	4	แห่ง	พบว่า	ผลความต้องการความคิดเห็น
การพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ด้านที่มีความ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

81

ต้องการในระดับมากที่สุด	 ได ้แก ่ 	 การบูรณาการ	 
การวเิคราะห์ผลดงักล่าว	เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการ
วิจัย	สาเหตุที่ผลการวิจัยได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก	
1)	 กลุ ่มผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น	 กลุ ่มครู	 
พระภิกษุ	 และกลุ่มชาวบ้านผู้รู ้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น	 
ใช้ภาวะความเป็นผู้น�าบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องและมคีวามมุง่มัน่อทุศิตนเพือ่ประโยชน์
ของชมุชน	2)	ผูท้ีเ่กีย่วข้องเหน็ความส�าคญัและเหน็คณุค่า
การพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง	สอดคล้องกบัแนวคิดของ	
ศรีจักร	 วัลลิโภดม	 (อ ้างในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์	 
ฉบับวันที่	 20	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2552)	 กล่าวว่า	 เรื่องราว
ความเป็นมาของผู้คนในสังคมท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ศาสนา	 ความเชื่อ	
ความคดิ	มอีตัลกัษณ์ศกัดิศ์รีของสงัคมท้องถิน่แสดงให้เหน็
ถงึความสมัพนัธ์ของผูค้นทีม่ปีระวตัศิาสตร์ท้องถิน่ร่วมกัน
ในกระแสของการรบัอทิธพิลทางวฒันธรรมผ่านสือ่ต่าง	ๆ 	
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 	 สาธิต	 กฤตาลักษณ	 (2551)	 
ได้ศกึษาเรือ่ง	รปูแบบการอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟ	ูและพฒันาโบราณ
สถานในเขตทุ่งกุลาร้องไห้	ผลการศึกษาพบว่า	ประชาชน
ในชุมชนมีความต้องการเข้าร่วมท�ากิจกรรมการอนุรักษ์
โบราณสถานด้วยความสมคัรใจ	โดยมกีระบวนการเข้าร่วม
กิจกรรมคือ	 การจัดประชุมท�าความเข้าใจให้ชุมชนได้รับ
ทราบถึงกิจกรรมท่ีจะท�า	 แสดงความคิดเห็นและหา
แนวทางที่ชัดเจนเป็นมติที่ประชุม
									3.	การตรวจสอบความสอดคล้องของรปูแบบการ
พัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถ่ินฯ	 ท่ีสร้างข้ึนดังกล่าว	
พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาแหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม 
ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมทุกด้านในระดับ	 มากที่สุดผล
การตรวจสอบโครงร ่างรูปแบบการพัฒนาแหล ่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเพื่อการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 5	 คน	
พบว่า	 1)	 มีความสอดคล้อง	 เหมาะสม	 ข้อหลักคิด	 
หลักการด�าเนนิการ	ครอบคลมุเนือ้หา	สามารถน�าไปสูก่าร
ปฏิบัติได้จริงรูปแบบท่ีสร้างข้ึนมีความสอดคล้องกับ

ขอบข่ายการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการ
อนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมโดยการมีส ่วนร่วมของชุมชน	 
อันเป็นการส่งเสริมจิตส�านึกในการอนุรักษ์ท้องถิ่นของ
คนในชุมชนมากที่สุดภาษาที่ใช้นั้นอ่านเข้าใจง่ายสามารถ
อ่านแล้วเข้าใจและน�าไปใช้ปฏิบัติได้ครอบคลุมเนื้อหา 
มคีวามเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบไปใช้ในสถานการณ์จรงิ	
ผลวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเนื่องมากจาก	 รูปแบบการพัฒนา
แหล่งประวัติศาสตร ์ท ้องถิ่น	 ได ้ผ ่านกระบวนการ
สงัเคราะห์จากอาจารย์ทีป่รกึษา	และผู้เช่ียวชาญเป็นอย่าง
ด	ีท�าให้การยกร่างรปูแบบพฒันาแหล่งประวตัศิาสตร์ท้อง
ถิ่น	 เป็นนวัตกรรมท่ีสมบูรณ์	 สามารถเรียนรู้และน�าไป
ปฏบิตัไิด้จรงิ	ส่งผลส�าเรจ็ทีด่ต่ีอการทดลอง	สอดคล้องกบั
แนวคดิของสก๊อตต์	(Scott.	1970	:	124)		ได้เสนอแนวคดิ
ในเรื่องการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการท�างานที่จะ
ให้ผลเชิงปฏิบัติมีลักษณะดังนี้	 1)	 งานควรมีส่วนสัมพันธ์
กบัความปรารถนาส่วนตวังานนัน้จะมคีวามหมายส�าหรบั
ผูท้�า	2)	ต้องมกีารวางแผนและวดัความส�าเรจ็โดยใช้ระบบ
การท�างานและการควบคมุทีม่คีณุภาพ	3)	สิง่จงูใจภายใน
ของงานมีลักษณะที่คนท�างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมายผู้
ปฏิบตังิานได้รบัทราบผลส�าเรจ็ในการท�างานโดยตรงและ
งานนัน้สามารถท�าให้ส�าเรจ็ได้	นอกจากน้ี		สมยศ	นาวกีาร	
(2544	 :	 119)	 ให้แนวคิดว่าความพึงพอใจในงานของผู้
ปฏิบัติงานจะถูกก�าหนดโดยความแตกต่างระหว่างผล
ตอบแทนทีเ่กดิข้ึนจรงิและการรบัรูเ้กีย่วกบัความยตุธิรรม
ของผลตอบแทนที่รับรู ้แล้วความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น	 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เฮอร์เบอร์ก	 (Herzberg.	
1959	:	113	-	115)	ได้ท�าการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เป็น
มลูเหต	ุทีท่�าให้เกดิความพึงพอใจเรยีกว่า	The	Motivation	
Hygiene	 Theory	 ทฤษฎีน้ีได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท�าให้เกิด
ความพึงพอใจในการท�างาน	 2	 ปัจจัยคือ	 ปัจจัยกระตุ้น	
(Motivation	 Factors)	 เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการท�างาน
และปัจจัยค�้าจุน(Hygiene	Factors)เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมในการท�างานและมีหน้าที่ให้บุคคลเกิดความ
พงึพอใจในการท�างานเช่นเงนิเดอืนโอกาสทีจ่ะก้าวหน้าใน
อนาคตสถานะของอาชีพสภาพการท�างาน	
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						 4.	 ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาแหล่ง
ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่เพือ่อนรุกัษ์เชงิวฒันธรรมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน	ณ	 จากกลุ่มทดลองบ้านหนองหม่ืน
ถ่าน	ทัง้	30	คน	พบว่า	ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่องท้องถ่ิน	
กลุม่คร	ูพระภกิษ	ุและกลุม่ชาวบ้านผูรู้ห้รอืภมูปัิญญาท้อง
ถิ่นมีความเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบการพัฒนาแหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม	 
พบว่า	 มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้อง
ครอบคลมุและเป็นประโยชน์อยูใ่นระดับมากทีส่ดุผลการ
วิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า		ผู้วิจัยได้ศึกษาการสร้าง
รูปแบบโดยละเอียด	ประกอบกับ	กลุ่มที่น�าไปทดลองนั้น	
ผู้วิจัยได้มีการประสานงานสร้างความเข้าใจต่อกันเป็น
อย ่างดี 	 รวมถึงระหว ่างการทดลองน้ัน	 ได ้ มีการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมกจิกรรมทีก่�าหนดข้ึน	
ท�าให้ชาวบ้านได้รับรู้อย่างท่ัวถึงแหล่งประวัติศาสตร์ท้อง
ถิ่นที่ชาวบ้านยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์กลางจิตใจน้ัน	 ชาวบ้าน
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์และหวงแหน 
สืบต ่อไปให ้นานที่สุด	 สอดคล ้องกับงานวิจัยของ	 
พรรณสิริ	กุลนาถศิริ	(2552	:	223–236)	ได้ท�าการศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัด
สุโขทัยผลการวิจัยพบว่า	 สภาพการจัดการเรียนรู้ของ
จังหวัดสุโขทัยท้องถิ่นมีเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย	ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้	พบว่า	1)		จิตส�านึกใน
การอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 และ
ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย	 2)	 การสืบสานองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น	 3)	 การถ่ายทอดองค์
ความรู้พื้นบ้านและภูมิปัญญา	 จากผู้รู้	 จากปราชญ์ชาว
บ้านทั้งในด้านวิถีชีวิตและด้านอาชีพ		4)	มีบุคคลต้นแบบ
แห่งการเรียนรู้	5)	การเรียนรู้โครงการที่เกี่ยวเนื่องในพระ
ราชด�าริฯ	 6)	 การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น	 ชุมชนมีการ
จัดการเรียนรู้ได้เองอย่างมีส่วนร่วม	และ	7)	การส่งเสริม
สนับสนุนจากภาคีเครือข่าย	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	
จอร์น	(John,	2010	:	396	–	412)	ได้ศกึษาการเสนอและ	
ปรากฏของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น		การสืบเสาะเบื้องหลัง
ของครูผู้สอน	 การตัดสินใจและการฝึกปฏิบัติโดยการใช้

อุปกรณ์หลักสูตร	Milwaukee	พบว่า	การศึกษาโดยการ
สืบเสาะของครูผู้สอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้องค์
ประกอบ	ผลกระทบจากการเดนิทางในสังคมในอดตี		และ
การฝึกปฏิบัติมอบหมายงานในการเรียนรู้ของนักเรียนที่
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 	 โดยครูใช้การด�าเนินการ
ของรายการจากการท�าโครงงานของ	Milwaukee	(MOM)
รวมไปถงึการใช้หนงัสอื	ดวีดี	ี	ภาพยนตร์หลกัสตูรเวบ็ไซต์		
ผู้ใช้	MOM	จ�านวน	91%	ใช้ส�ารวจเกี่ยวกับการใช้	MOM	
กับโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมต้น	 และโรงเรียนมัธยม
ปลาย		หรือใช้การสัมภาษณ์	 	และการวิเคราะห์เอกสาร	
จากการศึกษาพบว่า	ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นใช้สอนกับ
นักเรียนทุกวัย	 โดยส่วนใหญ่ใช้ตั้งแต่นักเรียนเกรด	 3	 
ใช้วิทยากรในชุมชนอายุ	 15	 ปี	 หรือมากกว่าสอนโดยใช้
ประสบการณ์และในระดบัปรญิญาบตัรไม่มกีารฝึกปฏิบตัิ
ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 และผู้วิจัยมองเห็นว่าการที่ผู้
เช่ียวชาญได้แนะน�าว่ากจิกรรมภายใต้โครงการทีจ่ดัข้ึนนัน้	
ชุมชนต้องการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงให้ขยายผลโดยน�า
ผลจากการทดลองในครั้งน้ี	 เพ่ือให้สร้างคุณค่าหรือให้ผู้
วิจัยท่านอื่น	 น�าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นกรณีศึกษา	 และ
สามารถน�ามาเป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นความสัมพนัธ์
ระหว่าง	ชุมชน	วัด	และโรงเรียน	หากน�ามาต่อยอดขยาย
ผลในปีต่อ	ๆ	ไปเชื่อได้ว่าต้องเกิดความรักสามัคคีของคน
ภายในชุมชนอย่างแน่นอน	 จึงสนับสนุนแนวทางที่ผู้วิจัย
ก� าหนดด� า เนินการในค ร้ังนี้ 	 และให ้ด� า เนินการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ชมุชนได้รับรูก้จิกรรมต่าง	ๆ 	ทีจ่ดัขึน้เป็น
สิ่งส�าคัญมาก	เพราะจะน�าความส�าเร็จมาสู่เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
	 1.	ข้อเสนอแนะเพือ่การน�าผลการวจิยัไปประยกุต์
ใช้	เนือ่งจากเป็นการวจิยัในเชิงกระบวนการมส่ีวนร่วมของ
ชุมชนของบ้านหนองหมื่นถ่าน	 ซึ่งการวิจัยได้ให้ข้อมูลทั้ง
ในเชงิปรมิาณและเชงิพรรณาตามข้อเทจ็จรงิทีค่รอบคลมุ
แล้ว	ผู้วิจัยอื่นหรือชุมชนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการ
สร ้ า งองค ์ ความรู ้ ของรูปแบบการพัฒนาแหล ่ ง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน	 และสามารถเผยแพร่ให้แก่ชุมชน
อื่น	ๆ	ได้
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	 2.	 ระดับหน่วยงาน	การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่
เชื่อมโยงระหว่างชุมชน	 วัด	 และโรงเรียน	 หน่วยงาน
ราชการสามารถน�ารปูแบบการพฒันาไปศกึษาและจดังบ
ประมาณส่งเสริมชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนใน
พื้นที่ได้
	 3.	 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนวัด	
โรงเรียน	เป็นตัวชีว้ดัความส�าเรจ็ในการพัฒนาพืน้ที	่ดงันัน้	
เมื่อน�ากระบวนการนี้ไปใช้ก็สิ่งที่ควรเน้นความส�าคัญเป็น
ที่สุดคือการแสวงหาความร่วมมือของชุมชนให้มากที่สุด
	 4.	 ควรจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อรับทราบ
ปัญหาและความต้องการ	 ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเพือ่เป็นการคนืความรูสู้ช่มุชน	ทัง้น้ี	เพือ่ค้นหา
มุมมองใหม่ของผู้น�าชุมชนยุคใหม่	 ที่มีความคิดที่ทันสมัย	
เพราะอาจเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเป็นแนวคิดที่
ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการวิจัยเก่ียวกับ
รูปแบบ	การพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่
บริเวณใกล้เคียง	เพื่อค้นหากิจกรรมที่อาจด�าเนินการร่วม
กันได้	 และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อขยายผลใน
เชิงพื้นที่
	 2.	ควรมีการศึกษาว่านอกจากรูปแบบการใช้งาน
วิจัยแบบผสมผสาน	(MixedMethods	Approach)	แล้ว	
ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของงานวิจัยรูปแบบ
การพัฒนาแหล่งประวัตศิาสตร์ท้องถิน่เพือ่การอนรุกัษ์เชงิ
วัฒนธรรมแล้ว	ควรมีการศึกษารูปแบบหรือกระบวนการ
อืน่	ๆ 	ว่าสามารถน�ามาใช้แล้วมคีวามแตกต่างหรอืเหมอืน
กันอย่างไรบ้าง

เอกสารอ้างอิง

ธิดา  สาระยา. (2529)  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น.  กรุงเทพมฯ : ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ.

บัญญัติ  สาลี. (2551). การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ภาษา ต�านาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการละเล่นพื้นบ้านญ้อ   

  บ้านท่าขอนยาง. กรุงเทพมฯ : ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ปรีชา  มาละวรรณโณ. (2545). การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดกรมสามัญศึกษา  

  จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พรรณสิริ  กุลนาถศิริ. (2552). รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัย. วิทยานิพนธ์ ศศ.ด. :  

  มหาวิทยาลัยนเรศวร.

พิณสุดา  สิริธรังศรี. (2557). การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน : แนวคิดสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่  

  1. กรุงเทพฯ : DPU Cool PRinT มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

รัศมี  ชูทรงเดช.  (2551). พลวัตทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้ว.

ศรีศักรวัลลิโภดม. (2530). “ข้อมูลใหม่ ข้อคิดใหม่เกี่ยวกับอีสาน.” วารสารเมืองโบราณ. 13 (4) : 178-208 ;  

  ตุลาคม-ธันวาคม. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรุงเทพฯ.

  . (2551). พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก  

  - ประไพ วิริยะพันธ์.

 . (2552). “ประวัติศาสตร์ชาวบ้านคือประวัติศาสตร์ของชุมชน”  ในวารสารประชาคมวิจัยปีที่ 15  ฉบับที่  

87 กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2552 หน้า 35 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรุงเทพฯ.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

84

สมศักดิ์  ชูโต. (2527). ประวัติศาสตร์ในชาญวิทย์เกษตรศิริและสุชาติ  สวัสดิ์ศรี (บรรณาธิการ), ปรัชญาประวัติศาสตร์.  

  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

สมศักดิ์  ศรีสันติสุข. (2544). การศึกษาและวัฒนธรรมแนวความคิดวิธีวิทยาและทฤษฎี. ขอนแก่น :

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สมานจิตร  สุคนธทรัพย์. (2543). แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารการศึกษา, เอกสารการ

 สอนชุดวิชาการวางแผนพัฒนาโรงเรียน (หน่วยที่ 1-7 หน้า 5). กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์.

สัญญา  สัญญาวิวัฒน์. (2526).  การพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพมหานคร  : ไทยวัฒนาพานิช.

สาธิต กฤตาลักษณ. (2551). การศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาโบราณสถานในเขตทุ่งกุลาร้องไห้โดย 

  การมีส่วนร่วมของชุมชน. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สุญาดา  สุนทรศารทูล. (2552). รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกันทาง 

  วัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ปร.ด. : มหาวิทยาลัย 

  มหาสารคาม.

อมรรัตน์  ลีเพ็ง. (2552).  คู่มือโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน พลังขับเคลื่อนสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน. พิมพ์ครั้ง 

  ที่ 5 พ.ศ. 2552 (ฉบับปรุงปรุง). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  

  จ�ากัด.

Brian	A.	G.,	(2010).	Communication, Development, and Cultural Preservation : The Case Of Gullah  

  History and Culture on James Island, School Case.	The		Degree	of	Doctor	of	Philosophy	in	 

		 the	Department	of	Communication	Studies.University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill.

Herzberg,	F.	(1959).	The Motivation of Work. New	York	:	John	Wiley	&	Sons.

John	J.	D.,	 (2010).	Gatekeepers of Local History Instruction : an Investigation into Instructors’  

  Backgrounds, and Practices Using the Making of Milwaukee  Curricular Materials.	The	Degree	 

		 of	Doctor	of	Philosophy	in	Urban	Educational.University	of	Wisconsin-Milwaukee.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

85

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่การศึกษาแถบลุ่มน�้าโขง

Synthesis of conceptual frameworks for designing and development of 
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บทคัดย่อ 

	 การวิจัยในครั้งน้ีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู ้

ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ในศตวรรษที่	 21	 ในเขตพื้นที่การศึกษาแถบลุ่มน�้าโขงกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน

การศึกษา		ได้แก่	ผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบและพฒันานวตักรรมทางการเรยีนรู้	ฯ	จ�านวน	5	คน	การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการ

วิจัยเชิงพัฒนาใช้วิธีการศึกษาหลากหลายรูปแบบ		ได้แก่		การวิจัยเอกสาร	และการวิจัยเชิงส�ารวจ	ที่ใช้การเก็บรวบรวม

ข้อมลูเชงิคณุภาพ	การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการสรปุตคีวามและวเิคราะห์		ผลการวจิยั	พบว่า	1.	การสงัเคราะห์กรอบแนวคดิ

ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ในศตวรรษที่	21	ในเขต

พื้นที่การศึกษาแถบลุ่มน�้าโขง	 ได้แก่	 กรอบแนวคิดทางทฤษฎี	 ประกอบ	 3	 พื้นฐาน	 ได้แก่	 1)	 พื้นฐานด้านบริบท		 

2)	พื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้	3)	พื้นฐานด้านเทคโนโลยี	และ	2.	กรอบแนวคิดในการออกแบบ	มีองค์ประกอบส�าคัญ	

คือ1)	 สถานการณ์ปัญหา	2)	 แหล่งความรู้	 3)	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 4)	 เรียนรู้จากโลกกว้าง	 5)	 ฐานการช่วยเหลือ	 

6)	ขอค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญ	7)	ศนูย์ฝึกคดิอย่างมวีจิารณญาณและ	3.	กรอบแนวคดิการออกแบบและพฒันานวตักรรม	

ฯ	มีความสอดคล้องกับหลักการการออกแบบและพัฒนา	ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์	คิดเป็นร้อยละ	85

 ค�าส�าคัญ	:	การออกแบบและพัฒนา,	นวัตกรรมทางการเรียนรู้,	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	
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Abstract 

	 This	 study	 aimed	 to	 synthesize	 the	 conceptual	 framework	 for	design	 and	development	of	

learning	 innovationto	promote	 critical	 thinking	 skills	 in	 21th	 century’s	 learning	 in	Greater	Mekong	

educational	service	area.	Target	group	of	the	study	was	5	experts	on	designing	and	developing	learning	

innovation.	The	research	approaches	were	used	in	the	study	consisted	of	documentary	research	and	

survey	research	which	collected	data	through	qualitative	method.	Collected	data	was	analyzed	by	

summarizing	and	interpreting.	The	research	reveals	as	follows:	1.	Theoretical	framework	for	design	and

development	of	 learning	 innovationto	promote	critical	 thinking	 skills	 in	21th	century’s	 learning	 in	

Greater	 Mekong	 educational	 service	 area	 has	 3	 basic	 elements	 which	 are	 1)	 contextual	 basis	 

2)	psychological	learning	basis	and	3)	technological	basis.	2.	Designing	conceptual	framework	includes	

1)	problem	base	2)	resources	3)	collaboration	4)	worldwide	learning	5)	scaffolding	center	6)	coaching	

7)	critical	thinking	training	center.	3.Conceptual	framework	ofthe	learning	innovationto	promote	critical	

thinking	skills	in	21th	century’s	learning	was	85%	agreeable	with	the	design	and	development	principal	

based	on	Constructivist	theory.

 Keywords	:	Design	and	development,	Learning	innovations,critical	thinking	skills.

 

บทน�า  
	 การศึกษานับเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์	 การจัดการศึกษาต้องสร้างให้บุคคล
ประสบความส�าเร็จ	 นโยบายการศึกษาแห่งชาติของ
แผนการศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560-2564	คอื	ยทุธศาสตร์
การพัฒนาหลักสูตร	 กระบวนการเรียนการสอน	 การวัด
และประเมนิผล	ผูเ้รยีนต้องผ่านคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์
ในการด้านการคิด	 มีกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคล้อง
ทกัษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที	่21	(ส�านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ,	 2559)	 จากการศึกษาขององค์กรความร่วม
มือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (Organization	 for	
EconomicsCo-operation&Development,OECD)		ซึง่
ใช ้เครื่องมือในการประเมินผู ้ เรียนในชื่อของ	 PISA	
(Programme	 for	 Internat ional	 Students	
Assessment)	 มีลักษณะการประเมินท่ีวัดสมรรถนะ	 
3	 ด้าน	 คือ	 ด้านการอ่าน	 ด้านคณิตศาสตร์	 และด้าน
วิทยาศาสตร์	 โดยเน้นการคิดวิเคราะห์	 การคิดอย่างมี

วิจารณญาณเพื่อหาค�าตอบและค�าอธิบาย	 ซึ่งผู้เรียนต้อง
สะท้อนความคิดของตนออกมาเป็นค�าตอบอย่างอิสระ	
การให้คะแนนการสอบนั้นจะข้ึนอยู่กับเหตุผลของการ
ตอบ	ค�าตอบทีต่่างกนัอาจได้คะแนนเตม็เหมอืนกนั	ขึน้อยู่
กับเหตุผลที่สอดคล้องกับค�าอธิบาย	 การประเมินของ	
OECD	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	 พบว่านักเรียนไทยอายุ	 15	 ปี	 
ที่เข้าสอบมีคะแนนเฉล่ียอยู ่ในอันดับที่	 50	 จาก	 65	
ประเทศ	ดงัน้ันจงึมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องเร่งปฏรูิป
การเรียนรู ้เพื่อยกระดับผลการเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น 
จากเดิม	 และเพื่อให ้ก ้าวทันการเปล่ียนแปลงและ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่	(บัญชา	แสนทวี.	2556)		
	 การพฒันาศักยภาพของมนษุย์เพือ่เข้าสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้	 การแสวงหาความรู้และการสร้างความรู้	 จึง
เป ็นส่ิงส�าคัญเปรียบเสมือนเครื่องมือในการดักจับ
สารสนเทศทีม่อียู	่	การจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎคีอนสตรคั
ติวิสต์	 จึงเป็นการสร้างความรู้ที่จ�าเป็นในการเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่แล้วขยายโครงสร้างทาง
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ปัญญา	 ครูผู ้สอนสามารถช่วยให้ผู ้ เรียนปรับขยาย
โครงสร้างทางปัญญา	ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมทางการ
เรยีนรู	้ทีส่่งเสรมิกระบวนการสร้างความรูข้องผูเ้รยีน	โดย
การผสมผสานทัง้หลกัการ	ทฤษฎแีละคณุลกัษณะของสือ่
เทคโนโลยทีีส่อดคล้องกัน	เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ในการแก้
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(สุมาลี	ชัยเจริญ,	2554)	
	 ในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนนั้นต้อง
ค�านึงถึงพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสิ่งที่ส�าคัญซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคล	 (Piaget,	 1970)	
จากการส�ารวจผูเ้รียนในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาแถบลุม่น�า้โขง	
พบว่าผลการเรียนอยู่ในระดับอ่อนถึงปานกลางและผล
การสอบในระดบัชาตต่ิาง	ๆ 	อยูใ่นระดบัต�า่ไม่ถึงเกณฑ์ค่า
เฉลี่ยของประเทศ	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสอบ	 PISA	 
ทีผ่่านมาตัง้แต่ปี	2006-2009	ในด้านวทิยาศาสตร์ทีม่กีาร
รายงานผลปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสเป็น 
กลุ่มที่ท�าคะแนนได้ต�่าที่สุด	(เบญจลักษณ์	น�้าฟ้า,	2555)
การส่งเสริมให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะการคดิอย่างมวิีจารณญาณ	
มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	คือ	 ขั้นที่	 1	 การสรุปแบบนิรนัย	
ขั้นที่	2	การให้ความหมาย	ขั้นที่	3	การพิจารณาความน่า
เชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต	 ข้ันที่	 4	 การสรุป
แบบอุปนัย	 ขั้นที่	 5	 การสรุปโดยการทดสอบสมมติฐาน
และการท�านาย	ขั้นที่	6	การนิยามและระบุข้อสันนิษฐาน	
(Norris	and	Ennis,	1989)	โดยครูผู้สอนจัดสถานการณ์
เชื่อมโยงความรู ้ เดิมและสร้างองค์ความรู ้ใหม่ด ้วย 
การคิด	ศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	ระดมสมอง	จากสื่อและ
แหล่งเรยีนรูต่้าง	ๆ 	ครเูป็นผูค้อยแนะน�า	จัดการสิง่แวดล้อม
ทางเรียนรู้ผ่านมัลติมีเดีย	 ซ่ึงเหมาะกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเอื้อต่อการเรียนรู ้และฝึกทักษะการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ	การสงัเคราะห์ในการออกแบบประกอบด้วย	 
1.	สถานการณ์ปัญหา	2.	แหล่งความรู	้3.	แลกเปลีย่นเรยีน
รู้ร่วมกัน	 4.	 เรียนรู้จากโลกกว้าง	 5.	 ฐานการช่วยเหลือ	 
6.	 ขอค�าแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญ	 7.	 ศูนย์ฝึกคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
	 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสู่การพัฒนาผู้
เรียน	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	
พทุธศกัราช		2551	(ฉบบัปรบัปรงุ	2560)	ได้ก�าหนดกรอบ

ด้านกระบวนการท่ีใช้ในการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์จัดกลุ่มความรู้ใหม่และน�า
ทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด	เน้นให้ผู้เรียน
เกดิการคดิวเิคราะห์	คดิแก้ปัญหาและมีทกัษะในศตวรรษ
ที่	21	อีกทั้งได้ก�าหนดให้สถานศึกษามีบทบาทในการจัด
ท�าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน	
สังคม	และประเทศชาติ	รวมถึงจัดให้สอดคล้องกับความ
สามารถ	 ความถนัด	 และความสนใจของผู ้เรียนเป็น
ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะการคิดขั้นสูง	 การจัดการ	 การเผชิญสถานการณ์	 
รวมถึงการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา	
(กระทรวงศึกษาธิการ,	2560)
	 จากการส�ารวจสภาพปัญหาปัจจบุนัในการจดัการ
ศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	 พบว่า	 นักเรียนขาดทักษะ
ด้านการคิด	ซึ่งเป็นทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	21	ได้แก่	
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	การคิดวิเคราะห์		การคิดแก้
ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์	 รองลงมา	 นักเรียนมีความ
สามารถที่แตกต่างกัน	 รองลงมา	 สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนไม่เอื้ออ�านวยในการเรียน	 อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ส�าหรับการเรียนวิทยาศาสตร์	(วัชรี	แซงบุญเรือง,	2560)	
ด้วยเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น	 ผู ้ วิจัย
ตระหนกัถงึความส�าคญัและความจ�าเป็นในการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ	ในศตวรรษที่	21	ในเขตพื้นที่การ
ศึกษาแถบลุ่มน�้าโขงโดยอาศัยพื้นฐานในการพัฒนาจาก
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี	 (Theoretical	
framework)	ซึง่ได้จากหลกัการทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องและจาก
การศึกษางานวิจัยต่าง	ๆ	ลงสู่กรอบแนวคิดการออกแบบ	
(Designingframework)และสังเคราะห์กรอบแนวคิดใน

การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่ง

เสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อไป

วัตถุประสงค์

	 เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบและ

พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	ฯ
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วิธีการศึกษา 
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง พั ฒ น า
(Development		aiResearch)	แบบ	Type	I	(Richey,	R.	
C.),	2007	ใช้วิธีการศึกษาหลากหลายรูปแบบ	ได้แก่การ
วิจัยเอกสาร	 (Document	 analysis)	 และการวิจัยเชิง
ส�ารวจ	(Survey)	ที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
	 กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	ผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบ
และพฒันานวตักรรมซึง่เป็นอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา	
ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการออกแบบและพฒันา
นวตักรรมสามารถตรวจสอบเอกสารและกรอบแนวคดิใน
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่ง
เสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ในศตวรรษที่	 21	
ในเขตพื้นที่การศึกษาแถบลุ่มน�้าโขง	จ�านวน	5	คน

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัมดีงัน้ี
	 1.	 แบบบันทึกการตรวจเอกสาร	 เพื่อทบทวน
วรรณกรรม	ศึกษาวิเคราะห์	หลักการ	ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์	รวมถึงมัลติมีเดียที่
เป็นพื้นฐานในการศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องซ่ึงได้
ประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญโดยใช้ค่าดชันคีวามสอดคล้องหรอื
ค่า	IOC	(Index	of	item	objective	congruence)	มีค่า
เท่ากับ	0.69	(สุมาลี		ชัยเจริญ,	2559)
	 2.	 แบบบันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี	 จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	
สามารถสงัเคราะห์เป็นพืน้ฐาน	3พืน้ฐาน	ได้แก่	1)	พืน้ฐาน
ด้านบรบิท		2)	พืน้ฐานทางจติวทิยาการเรยีนรู	้	3)พืน้ฐาน
ด้านเทคโนโลยี	 ซึ่งได้ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องหรือค่า	 IOC	 (Index	 of	 item	
objective	congruence)	มีค่าเท่ากบั	0.72	(สุมาล	ีชยัเจริญ, 
2559)
	 3.	แบบบนัทกึการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิในการ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดอย ่างมี วิจารณญาณ	 ฯ	 โดยมุ ่งเน ้น
กระบวนการออกแบบการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรคั

ติวิสต์ซึ่งได้ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องหรือค่า	 IOC	 (Index	 of	 item	 objective	
congruence)	มีค่าเท่ากับ	0.71(สุมาลี		ชัยเจริญ,2559)
	 4.	แบบประเมนิเกีย่วกบัการประเมนิกรอบแนวคิด
และองค์ประกอบในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ทางการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิทกัษะการคดิอย่างมวิีจารณญาณ	
ฯโดยน�าหลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่น�ามาเป็นพื้น
ฐานกับกรอบแนวคิดในการออกแบบ	ท�าการวิพากษ์และ
ประเมิน	 ข ้อเสนอแนะที่ ได ้มาปรับปรุงและแก ้ไข	 
ซ่ึงได ้ประเมินจากผู ้ เช่ียวชาญโดยใช ้ค ่าดัชนีความ
สอดคล้องหรือค่า	 IOC	 (Index	 of	 item	 objective	
congruence)	มีค่าเท่ากับ	0.78	(สุมาลี		ชัยเจริญ,2559)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 1.	เตรียมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้
แบบบันทึกการตรวจเอกสาร	 เพื่อทบทวนวรรณกรรม	
ศึกษาวิเคราะห์	หลักการ	ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์	รวมถึงมัลติมีเดียที่เป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซ่ึงได้ประเมินจากผู้
เชี่ยวชาญจ�านวน	3	คนและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
	 2.	 น�าข้อมูลที่ได ้จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี	 โดยใช้แบบ
บันทึกการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี	 ซ่ึงได้
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	3	คนและปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้อง
	 3.	 น�าข้อมูลที่ได ้จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่วข้องโดยใช้แบบบนัทกึการสงัเคราะห์ในการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ฯ	 โดยใช้แบบบันทึกในการ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้	 ฯ	 ซ่ึงได้
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	3	คนและปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้อง

	 4.	น�าข้อมูลจากการสงัเคราะห์โดยใช้แบบประเมนิ

กรอบแนวคิดและองค์ประกอบในการออกแบบและ

พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	 ฯ	 ซึ่งได้ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
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จ�านวน	5	คนและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ข้อมูลเชิงปริมาณ	 ได้แก่	 การบันทึกการตรวจ

เอกสารการสงัเคราะห์ทฤษฎกีารสงัเคราะห์กรอบแนวคดิ

การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ฯ

	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ได้แก่	 แบบประเมินกรอบ

แนวคิดและองค์ประกอบในการออกแบบและพัฒนา

นวัตกรรมทางการเรียนรู้ฯ

ผลการศึกษา 

	 ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบ

และพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	ฯ	ประกอบด้วยกรอบแนวคิดเชิง

ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนา

นวัตกรรมทางการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	ฯ		ดังมีรายละเอียดดังนี้

	 1.	 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการออกแบบและ

พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	ฯการศึกษาหลักการ	ทฤษฎีเกี่ยวกับ

การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่ง

เสริมทกัษะการคดิอย่างมวิีจารณญาณ	ฯเพือ่น�ามาเป็นพืน้

ฐานในการสงัเคราะห์กรอบแนวคดิเชงิทฤษฎซีึง่พบว่าพืน้

ฐานเชิงทฤษฎีที่ส�าคัญ	3พื้นฐานได้แก่

	 	 1)	 พื้นฐานด้านบริบท	 ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 ซ่ึงพบว่า	 ผู้เรียนไม่

เคยเรียนรู ้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์	 รวมถึงไม่เคยใช้

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย	 อีกท้ังไม่เคยฝึกการส่งเสริมการคิด

อย่างมวีจิารณญาณ	การเรยีนการสอนส่วนใหญ่ครจูะเป็น

คนถ่ายทอดความรู้	

	 	 2)	 พื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีน�ามาใช้	

คอื	ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์เพือ่ส่งเสรมิการสร้างความรู้ให้

แก่ผู้เรียน

	 	 3)	 พื้นฐานด้านเทคโนโลยี	 ในการออกแบบ

และพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ

คดิอย่างมวีจิารณญาณ	ฯผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาการจดัการ

เรียนรู้ผ่านมัลติมีเดีย	 (Multimedia	 Learning)	 และ

ทฤษฎรีะบบสญัลักษณ์ของสือ่	(Media	symbol	system)	

มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบดังแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างพ้ืนฐานทั้ง	 3	 ดังกล่าวข้างต้น	 ได้จากกรอบแนว

คิดเชิงทฤษฏี	ดังภาพที่	1

ภาพที่	1	แสดงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของการออกแบบ

และพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

	 2.	 กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ	 ฯจากกรอบแนวคิดในการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ฯโดยการแปลงหลักการ
ทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติ	 และออกแบบเป็นองค์ประกอบ4	
พื้นฐานที่ส�าคัญ	ได้แก่

;                                       
 

 
 

5 

 ผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการ 
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯประกอบด้วยกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคดิในการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมทางการเรยีนรู้ทีส่่งเสริมทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ฯ  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
1.กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการออกแบบและพัฒนา 
นวัตกรรมทางการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ฯการศึกษาหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯเพื่อน้ามาเป็นพ้ืนฐาน
ในการสังเคราะห์กรอบแนวคดิเชิงทฤษฎีซึ่งพบว่าพ้ืนฐาน
เชิงทฤษฎีที่ส้าคัญ 3พื้นฐานได้แก ่
 1) พื้นฐานด้านบริบท  ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่า ผู้เรียนไม่เคย
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรคัติวิสต์ รวมถึงไม่เคยใช้เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย อีกทั้งไม่เคยฝึกการส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การเรียนการสอนส่วนใหญ่ครูจะเป็นคน
ถ่ายทอดความรู้  
 2) พื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้ที่น้ามาใช้ คือ 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการสร้างความรู้ให้แก่
ผู้เรียน 
 3) พื้นฐานด้านเทคโนโลยี ในการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ฯผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ผ่านมัลติมีเดีย (Multimedia Learning) และ
ทฤษฎีระบบสัญลักษณ์ของสื่อ (Media symbol system) 
มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบดังแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นฐานทั้ง3 ดังกล่าวข้างต้น ได้จากกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฏี ดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 
2. กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ทางการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ฯจากกรอบแนวคิดในการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมทางการเรยีนรู้ฯโดยการแปลงหลักการ
ทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติ และออกแบบเป็นองค์ประกอบ4 
พื้นฐานท่ีส้าคัญ ได้แก ่

2.1 กระตุ้นโครงสร้างทางปัญญา 
สถานการณ์ปัญหา (Problem base) อาศัย

พื้นฐานจากหลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยการ
กระตุ้นผู้เรียนด้วยปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ปัญญา (Cognitive conflict) ในสภาพการเข้าสู่บริบท 
(Externally imposed) โดยน้าเสนอในรูปแบบ
สถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทตามสภาพจริง
ตามสถานการณ์ปัญหานั้น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
อ้างอิงหรือเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนเอง อีกทั้ง
ได้ก้าหนดภารกิจการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Norris and Ennis,1989) ได้แก่ ขั้นที่ 1 
การสรุปแบบนิรนัย ขั้นที่ 2 การให้ความหมาย ขั้นที่ 3 
การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลและการ
สังเกต ขั้นที่ 4 การสรุปแบบอุปนัย ขั้นที่ 5 การสรุปโดย
การทดสอบสมมติฐานและการท้านาย ขั้นที่ 6 การนิยาม
และระบุข้อสันนิษฐานตามบริบทสภาพจริงของเรื่องราวที่
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	 	 2.1	กระตุ้นโครงสร้างทางปัญญา
	 	 สถานการณ์ปัญหา	(Problem	base)	อาศัย
พื้นฐานจากหลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์	โดยการกระ
ตุ้นผู้เรียนด้วยปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา	
(Cognit ive	 conflict)	 ในสภาพการเข ้าสู ่บริบท	
(Externally	 imposed)	 โดยน�าเสนอในรูปแบบ
สถานการณ์ปัญหาท่ีสอดคล้องกับบริบทตามสภาพจริง
ตามสถานการณ์ปัญหาน้ัน	 ๆ	 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
อ้างอิงหรือเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของตนเอง	 
อีกทั้งได้ก�าหนดภารกิจการเรียนรู้ท่ีเป็นพื้นฐานการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ	 (Norris	 and	 Ennis,1989)	 ได้แก่	 
ขั้นที่	 1	 การสรุปแบบนิรนัย	 ขั้นที่	 2	 การให้ความหมาย	 
ขั้นที่	3	การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและ
การสังเกต	ขั้นที่	4	การสรุปแบบอุปนัย	ขั้นที่	5	การสรุป
โดยการทดสอบสมมติฐานและการท�านาย	 ขั้นท่ี	 6	 
การนยิามและระบขุ้อสนันษิฐานตามบรบิทสภาพจรงิของ
เรือ่งราวทีเ่กีย่วข้องในสถานการณ์นัน้	ๆ 	เพือ่ช่วยให้ผูเ้รยีน
สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของตนเอง	
	 	 2.2	การสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญา
	 	 แหล่งความรู้	(Resources)	มีพื้นฐานมาจาก	
Cognitive	Constructivism	(Piaget,1963;	สมุาล	ีชยัเจรญิ	
,2554)	เมือ่ผูเ้รยีนเข้าสูส่ถานการณ์ปัญหาและภารกจิการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผู้เรียน
ต้องอาศัยแหล่งความรู้	 ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศ
ต่าง	ๆ	อย่างเป็นระบบ	เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
เพื่ออยู่ในสภาพสมดุลการปรับตัวมีกระบวนการ	2	อย่าง
คอื	1.การปรบัโครงสร้างทางปัญญา	(Accommodation)	
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาเดิมให้เข้ากับ
ประสบการณ์ใหม ่	 2.การซึมซาบ(Assimilation)	
สารสนเทศหรือสิ่งแวดล้อมใหม่สอดคล้องกับโครงสร้าง
ทางปัญญาเดิมก็ซึมซาบประสบการณ์ใหม่	

	 	 2.3	 การส่งเสริมการขยายโครงสร้างทาง
ปัญญา
 	 การแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั	(Collaboration) 
ช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น
เพื่อขยายมุมมองให้แก่ตนเอง	 ซ่ึงจะก่อให้เกิดการคิด
ไตร่ตรอง	 เป็นโอกาสให้ผู้เรียน	 ผู้สอน	 ผู้เชี่ยวชาญได้

สนทนาและแสดงความคดิเหน็ร่วมกนั	โดยมุง่เน้นการร่วม
มอืกนัแก้ปัญหา	(Jonassen,1999;สมุาล	ีชยัเจรญิ	,2554)
เรยีนรูจ้ากโลกกว้าง	(Worldwide	Learning)มพืีน้ฐานมา
จากการออกแบบสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรูต้ามแนวคอน
สตรัคติวิสต์	ที่เรียกว่า	CLEs	 (Constructive	Learning	
environments)	 ซึ่ง	 (Jonassen,1999)	 ได้เสนอแนะ	
ความเข ้าใจในแต ่ละป ัญหานั้น	 เป ็นการกระตุ ้น
ประสบการณ์เกีย่วกบัปัญหานัน้	ๆ 	และสร้างรปูแบบความ
คิดเกี่ยวกับปัญหา	ดังนั้นการออกแบบจึงได้จัดการเข้าถึง
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา	 ซ่ึงผู้เรียนสามารถน�า
ไปอ้างอิงและเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้	
  2.4	การส่งเสรมิและช่วยเหลอืการสร้างความรู้
	 	 จากหลักการของ	 Vygotsky	 เช่ือว่าผู้เรียนมี
ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับช่วงของการพัฒนาที่ต�่ากว่า	 Zone	 
จะได้รับความช่วยเหลือในการเรียนรู้	 เป็นการแนะน�า
แนวทางและสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญาและส่ง
เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ดังนั้น	 การสังเคราะห์
กรอบแนวคิดดังกล่าว	 ที่แปลงหลักการ	 ทฤษฎีลงสู่การ
ปฏิบตั	ิโดยการออกแบบเป็นองค์ประกอบ	ได้แก่	ฐานการ
ช่วยเหลือ	(Scaffolding	center)	ช่วยเหลือสนบัสนนุการ
แก้ปัญหา	 โดยผู้วิจัยน�าหลักการ	 (Open	 Learning	
Environments	 :	 OLES)ท่ีพัฒนาขึ้นโดย	 Hannafin	
(1999)	ซึง่ประกอบไปด้วยฐานการช่วยเหลอืทีส่่งเสรมิการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ	ประกอบด้วย	4	ฐาน	คือ	
	 	 	 1.	ฐานการช่วยเหลือการสร้างความคิด
รวบยอด	(Conceptual	 	Scaffolding)	ที่ออกแบบเพื่อ
ช่วยแนะน�าผู้เรียนให้เข้าใจส่ิงที่ควรน�ามาพิจารณาเกี่ยว
กบัปัญหา	2.	ฐานการช่วยเหลือวธิกีารคิด	(Matacognitive	
Scaffolding)	 สนับสนุนการเรียนรู้แต่ละคน	 แนะน�าวิธี
การคดิตลอดเวลา	3.	ฐานการช่วยเหลอืด้านกระบวนการ	
(Procedural	 Scaffolding)	 ช่วยแนะน�าวิธีการใช้แหล่ง
การเรยีนรูแ้ละเครือ่งมอืทีเ่กีย่วกบัลักษณะของระบบและ
การท�างาน	4.	ฐานความช่วยเหลอืด้านกลยทุธ์	(Strategic	
Scaffolding)	เน้นวิธกีารเลอืก	ช่วยสนบัสนนุการคดิอย่าง
มวีจิารณญาณ	การวางแผนกลยทุธ์		การตดัสนิใจระหว่าง
การเรียนรู้	
  	 ขอค�าแนะน�าจากผูเ้ช่ียวชาญ	(Coaching)	
หลักการนี้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้	 ตามแนวคอน
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สตรัคติวิสต์ที่เปลี่ยนบทบาทของครูมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ	
คอยแนะน�าให้ความช่วยเหลือส�าหรับฝึกหัดผู้เรียน	
	 	 	 ศนูย์ฝึกคดิอย่างมวีจิารณญาณ	(Center	
Critical	Thinking)	ผูว้จิยัได้ออกแบบให้อยูใ่นรปูเกมทีส่่ง
เสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยแบ่งออกเป็น	6	ศูนย์
ตามขั้นตอนส�าหรับการฝึกคิด	 จากการสังเคราะห์กรอบ
แนวคดิการออกแบบทีอ่าศยัพืน้ฐานจากกรอบแนวคดิเชงิ
ทฤษฎแีล้วน�ามาสูก่ารปฏบิตัเิป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัคอื	 
1.	สถานการณ์ปัญหา	2.	แหล่งความรู	้3.	แลกเปลีย่นเรยีน
รู้ร่วมกัน	 4.เรียนรู้จากโลกกว้าง	 5.ฐานการช่วยเหลือ	 
6.ขอค�าแนะน�าจากผู ้เชี่ยวชาญ	 7.ศูนย์ฝึกคิดอย่างมี
วิจารณญาณดังแสดงในภาพที่	2

ภาพที่	2	แสดงองค์ประกอบของการออกแบบ

และพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ฯ

	 3.	 การประเมินกรอบแนวคิดการออกแบบและ

พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	 ฯ	 โดยผ่านการตรวจสอบของผู้

เชี่ยวชาญ	 (Expert	 reviewer)	 เพื่อตรวจสอบความตรง

เชิงทฤษฎทีีใ่ช้เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบ	ผลการวจิยั	พบ

ว่าผู ้ เชี่ยวชาญประเมินว ่ามีความตรงเชิงทฤษฎีที่ผู ้
เชี่ยวชาญประเมินว่ามีความตรงเชิงทฤษฎีท่ีน�ามาเป็น 
พื้นฐาน	 ในการออกแบบกรอบแนวคิด	 ประกอบด้วย	 
3	พื้นฐาน

;                                       
 

 
 

7 

 
 

ภาพที่ 2แสดงองค์ประกอบของการออกแบบ 
และพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯ 
 
3.การประเมินกรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนา 
นวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ฯ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญ 
(Expert reviewer) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีที่
ใ ช้ เป็นพื้นฐานในการออกแบบ ผลการวิจัย  พบว่า 
ผู้เช่ียวชาญประเมินว่ามีความตรงเชิงทฤษฎีที่น้ามาเป็น
พ้ืนฐานในการออกแบบกรอบแนวคิด ประกอบด้วย3
พื้นฐาน ได้แก่ 1) พื้นฐานด้านบริบท 2) พื้นฐานทาง
จิตวิทยาการเรียนรู้  3) พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และการ
ออกแบบในแต่ละองค์ประกอบของการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ฯ มีการน้าหลักการทฤษฎีที่ใช้มาเป็น
พื้นฐาน พบว่า มีความสอดคล้องระหว่างหลักการทฤษฎี
กับกรอบแนวในการออกแบบ ซึ่งปรากฏอย่างเด่นชัดและ
อาศัยหลักการที่ระบุข้างต้นทุกองค์ประกอบผลจากการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินกรอบแนวคิดการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมทางการเรยีนรู้ทีส่่งเสริมทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ฯจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
  ที่ รายการ ความคิดเห็น

ผู้เชี่ยวชาญคน
ที ่

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 1 2 3 4 5 

1 กรอบแนวคิด 
เชิงทฤษฎี 

5 4 3 4 4 80 

2 องค์ประกอบกรอบแนวคิดในการออกแบบ
และพัฒนาฯ 

2.1 สถานการณ์
ปัญหา 

3 4 5 4 4 80 

2.2 แหล่งความรู ้ 4 4 4 4 4 80 
2.3 

 
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกัน 

3 3 5 5 4 80 

2.4 เรียนรูจ้ากโลก
กว้าง 

4 4 5 5 4 100 

2.5 ฐานการ
ช่วยเหลือ 

5 4 4 3 4 80 

2.6 ขอค้าแนะน้า
จากผู้เช่ียวชาญ 

4 5 4 3 4 80 

2.7 ศูนย์ฝึกคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

5 5 5 5 5 100 

ผลรวม 85 
 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินกรอบแนวคิดการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯจากผูเ้ชี่ยวชาญ พบว่ากรอบ
แนวคิดการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ฯ มีความ
สอดคล้องกับหลักการการออกแบบและพัฒนา ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์คิดเป็นร้อยละ85 
 
 
 
 

ได้แก่	1)	พื้นฐานด้านบริบท	2)	พื้นฐานทางจิตวิทยาการ
เรียนรู้	 	 3)	พื้นฐานด้านเทคโนโลยี	 และการออกแบบใน
แต่ละองค์ประกอบของการออกแบบและพฒันานวตักรรม
ทางการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิทกัษะการคดิอย่างมวิีจารณญาณ	
ฯ	 มีการน�าหลักการทฤษฎีที่ใช้มาเป็นพื้นฐาน	พบว่า	 มี
ความสอดคล้องระหว่างหลักการทฤษฎีกับกรอบแนวใน
การออกแบบ	ซึง่ปรากฏอย่างเด่นชดัและอาศยัหลกัการท่ี
ระบุข้างต้นทุกองค์ประกอบผลจากการประเมินโดยผู้
เชี่ยวชาญ	ดังตารางที่	1

ตารางที	่1	ผลการประเมนิกรอบแนวคดิการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ	ฯจากผู้เชี่ยวชาญ	พบว่า

;                                       
 

 
 

7 

 
 

ภาพที่ 2แสดงองค์ประกอบของการออกแบบ 
และพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯ 
 
3.การประเมินกรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนา 
นวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ฯ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญ 
(Expert reviewer) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีที่
ใ ช้ เป็นพื้นฐานในการออกแบบ ผลการวิจัย  พบว่า 
ผู้เช่ียวชาญประเมินว่ามีความตรงเชิงทฤษฎีที่น้ามาเป็น
พื้นฐานในการออกแบบกรอบแนวคิด ประกอบด้วย3
พื้นฐาน ได้แก่ 1) พื้นฐานด้านบริบท 2) พื้นฐานทาง
จิตวิทยาการเรียนรู้  3) พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และการ
ออกแบบในแต่ละองค์ประกอบของการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ฯ มีการน้าหลักการทฤษฎีที่ใช้มาเป็น
พื้นฐาน พบว่า มีความสอดคล้องระหว่างหลักการทฤษฎี
กับกรอบแนวในการออกแบบ ซึ่งปรากฏอย่างเด่นชัดและ
อาศัยหลักการที่ระบุข้างต้นทุกองค์ประกอบผลจากการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินกรอบแนวคิดการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมทางการเรยีนรู้ทีส่่งเสริมทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ฯจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
  ที่ รายการ ความคิดเห็น

ผู้เชี่ยวชาญคน
ที ่

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 1 2 3 4 5 

1 กรอบแนวคิด 
เชิงทฤษฎี 

5 4 3 4 4 80 

2 องค์ประกอบกรอบแนวคิดในการออกแบบ
และพัฒนาฯ 

2.1 สถานการณ์
ปัญหา 

3 4 5 4 4 80 

2.2 แหล่งความรู ้ 4 4 4 4 4 80 
2.3 

 
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกัน 

3 3 5 5 4 80 

2.4 เรียนรูจ้ากโลก
กว้าง 

4 4 5 5 4 100 

2.5 ฐานการ
ช่วยเหลือ 

5 4 4 3 4 80 

2.6 ขอค้าแนะน้า
จากผู้เช่ียวชาญ 

4 5 4 3 4 80 

2.7 ศูนย์ฝึกคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 

5 5 5 5 5 100 

ผลรวม 85 
 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินกรอบแนวคิดการออกแบบ
และพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯจากผูเ้ชี่ยวชาญ พบว่ากรอบ
แนวคิดการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ฯ มีความ
สอดคล้องกับหลักการการออกแบบและพัฒนา ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์คิดเป็นร้อยละ85 
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	 จากตารางที่	1	ผลการประเมินกรอบแนวคิดการ

ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ฯจากผู ้เชี่ยวชาญ	 

พบว่ากรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม	ฯ	

มีความสอดคล้องกับหลักการการออกแบบและพัฒนา	

ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์คิดเป็นร้อยละ	85

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการสังเคราะห์การออกแบบและพัฒนา

นวัตกรรมทางการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ	 ฯ	 พบว่า	 การออกแบบกรอบแนวคิด	

ประกอบด้วย	 3พื้นฐาน	 ได้แก่	 1)	 พื้นฐานด้านบริบท	 

2)	 พื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู ้	 3)	 พื้นฐานด้าน

เทคโนโลยี	 จากการประเมินกรอบแนวคิดการออกแบบ

และพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ

คดิอย่างมวีจิารณญาณ	ฯ	ในครัง้นี	้สอดคล้องกบัการศกึษา

ของกณุฑรี	เพ็ชรทวพีรเดชและคณะ	(2558)	ได้พฒันาการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายที่กล่าวว่า	 ในปัจจุบันข้อมูลความรู้และการสื่อสาร	

เป็นเรือ่งทีส่�าคญัมาก	การเข้าถึงสือ่และแหล่งเรยีนรูท้ีเ่ชือ่

ถือได้	 มีผลต่อการคิด	 การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล	

สอดคล้องกบัการศกึษาในศตวรรษที	่21	ทีเ่น้นทกัษะการ

คิด	เพื่อลงสู่การสรุปและตัดสินใจตามประเด็นที่ตั้งไว้โดย

มีองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ประกอบด้วย	

การนิยามปัญหา	 การเลือกข้อมูลหรือการแสวงหาข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับการหาค�าตอบของปัญหาการตรวจสอบ

ความสอดคล้องการแก้ปัญหาหรือการลงข้อสรุปโดยการ

ตัดสินอย่างสมเหตุสมผลขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้ได้	 

5	ขั้น	เรียกว่า	M4D	Learning	Method	ประกอบด้วย	

ขั้นสร้างแรงจูงใจ	 (Motivate)	 ข้ันให้ข้อมูล	 สู่ประเด็น

ส�าคัญ	(Display)			ขั้นร่วมกันสืบเสาะค้นหา	(Detect)

  

ขั้นพิจารณาไตร่ตรอง(Determine)	 และขั้นมองเห็นการ

ค้นพบ	 (Discover)	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้	 มีความ

เหมาะสมในการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณได้อย่างดียิ่ง	 รวมถึงวันวิสาข์โชรัมย์	 (2554)

ได้พัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตาม

แนวคอนสตรคัตวิสิต์ทีส่่งเสรมิการคดิอย่างมวีจิารณญาณ	

การคดิขัน้สงูถอืว่าเป็นการศกึษาในศตวรรษที	่21	โดยหน่ึง

ในการคิดขั้นสูงคือการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี

วจิารณญาณพบว่าผู้เรยีนเกดิการเรยีนจากการสร้างความ

รูด้้วยตนเอง	ง่ายต่อการท�าความเข้าใจด้านสือ่บนเครอืข่าย 

ช่วยให้สามารถค้นหาสารสนเทศได้ง่าย	 การออกแบบมี

ความสะดุดตา	 สร ้างความน ่าสนใจในการเรียน	 

การสนทนาผ่านระบบเครือข่าย	 เช่นกันสอดคล้องกับ 

ศราวฒุ	ิจนิตนาสนุทรศริ	ิ(2554)	การพัฒนาโปรแกรมการ

ศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการ

เรยีนรูค้ณติศาสตร์ตามแนวคดิการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืและ

ทฤษฎีการสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาการศึกษานอก

ระบบในกรุงเทพมหานคร.สามารถบูรณาการกันเพื่อให้ 

ผูเ้รยีนเกดิความร่วมมอืระหว่างผูเ้รยีนอกีทัง้สร้างการเรยีน

รู้ได้ด้วยตนเองร่วมกันก่อให้เกิดองค์ความรู้กับผู้เรียน

โดยตรงตามสภาพจริง	จัดให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนของ

ตนเองก่อให้เกิดกระบวนการคิดเพื่อเตรียมความพร้อม

ส�าหรับการศึกษาในศตวรรษที่	21	ต่อไป	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ด้านองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ผูส้อนและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งควรน�าข้อมลูในการพัฒนาการคดิ

อย่างมีวิจารณญาณไปต่อยอดสู่การสร้างเครื่องมือวัดใน

ระดับที่สูงขึ้น

	 2.	ผูส้อนต้องกระตุน้ผูเ้รยีนให้เกดิแรงจงูใจในการ

เรยีนรู	้เพือ่ให้ผูเ้รยีนเหน็ความส�าคัญในการพฒันาการคดิ

อย่างมีวิจารณญาณ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรน�าแนวทางการออกแบบและพัฒนา

นวัตกรรมทางการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ	ฯ	ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่น

	 2.	น�ากระบวนการจัดการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาการคดิ

อย่างมีวิจารณญาณ	น�าไปเป็นแนวทางในการศึกษาและ

พัฒนาต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
	 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศกึษาระดบัการจดัการทรพัยากรมนษุย์ทีม่ผีลต่อการคงอยูใ่นองค์กรของบคุลากร
ทางการแพทย์	โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง	2)	เพือ่วิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิงยนืยนั
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการคงอยู่ในองค์กร	 และ	 3)	 เพื่อวิเคราะห์และน�าเสนอแบบจ�าลองโครงสร้างของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการคงอยู่ในองค์กร	ข้อมูลที่ใช้ได้มาจากแบบสอบถาม	จ�านวน	661	ฉบับ	สถิติที่ใช้
ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าทแีบบ	One	Sample	t-test	
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	และการวิเคราะห์เส้นทาง	ผลการวิจัยพบว่า
	 	 1.	ปัจจัยในแต่ละด้านขององค์ประกอบเชิงยืนยันในภาพรวม	อยู่ในระดับต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้	
อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05
	 	 2.	องค์ประกอบเชิงยืนยันในภาพรวมต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบส�าคัญต่อปัจจัยคัดสรรตามแบบจ�าลองสมการ
โครงสร้างและเกณฑ์ในการพิจารณา	จากค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานตั้งแต่	0.70	ขึ้นไป	คือ	1)	ปัจจัยการจัดการ
ทรพัยากรมนษุย์	ได้แก่	การฝึกอบรมและพฒันา	การสรรหาและการคดัเลอืก	การประเมนิผลการปฏบิตังิาน	และการธ�ารง
รกัษา	2)	การรบัรูก้ารสนบัสนนุจากองค์กร	ได้แก่	การสนบัสนนุการปฏบิตังิาน	คณุค่าในการปฏบิตังิาน	และโอกาสในการ
พัฒนาองค์กร	3)	ความผูกพันต่อองค์กร	ได้แก่	ความต้องการคงความเป็นสมาชิกขององค์กร	ความเต็มใจในการท�างาน	
และการยอมรับเป้าหมาย	 4)	 การคงอยู่ในองค์กร	 ได้แก่	 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ความภูมิใจในงาน	และความ
ตั้งใจที่จะอยู่
	 	 3.	 ผลการวิเคราะห์ตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการคงอยู่ใน
องค์กร	 พบว่า	 การคงอยู่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์โดยภาพรวม	 ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก	 2	 ปัจจัย	 คือ	
ปัจจยัความผกูพนัต่อองค์กรอยูใ่นระดบัปานกลาง	(direct	path	coefficient	=	0.647)	และปัจจยัการรบัรูก้ารสนบัสนนุ

จากองค์กรอยู่ในระดับต�่า	 (direct	path	coefficient	=	0.433)	นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก	2	ปัจจัย	คือ	 
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับสูงมาก	 (indirect	path	coefficient	=	0.906)	ผ่านการรับรู้การสนับสนุนจาก 
องค์กร	 และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรอยู่ในระดับต�่า	 (indirect	path	 coefficient	=	 0.466)	 ผ่านปัจจัยความ
ผูกพันต่อองค์กร	ปัจจัยดังกล่าว	สามารถท�านายตัวแปรตาม	คือ	การคงอยู่ในองค์กร	ได้ร้อยละ	89.40	อย่างมีนัยส�าคัญ
ที่ระดับ	 0.05	 นอกจากน้ียังพบว่า	 ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ในองค์กรของ
บุคลากรทางการแพทย์

 ค�าส�าคัญ:	การจัดการทรัพยากรมนุษย์,	การคงอยู่ในองค์กร,	บุคลากรทางการแพทย์,	โรงพยาบาลชุมชน

Abstract

 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	study	level	of	human	resource	management	on	medical	
staff	 retention	of	 community	hospitals	 in	 the	Central	Northeast	partof	Thailand;	2)	 to	analyze	 the	
confirmatory	structural	components	of	human	resource	management	on	employee	retention;	and	3)	
to	analyze	and	to	present	the	structural	equation	model	for	human	resource	management	on	medical	
staff	retention.	Data	were	from	a	set	of	661	questionnaires.	The	statistics	used	to	analyze	data	included	
frequency,	percentage,	means,	standard	deviation,	on	sample	t-test,	confirmatory	factor	analysis,	and	
path	analysis.	The	research	results	were	as	follows:
	 	 1.	Most	of	antecedent	variables	in	each	confirmatory	component	on	a	whole	were	at	the	
low	level	when	comparing	with	the	set	criteria	at	the	significant	level	of	0.05.
	 	 2.	 The	 following	 confirmatory	 components	 on	 a	whole	were	 as	 crucial	 components	 on	
selected	 factors	 of	 the	 structural	 equation	model,	 identifying	with	 the	 completely	 0.70	 and	 up	
standardized	solution:	1)	Human	resource	management	factor	consisted	of	training	and	development,	
recruitment	and	selection,	evaluation,	and	maintenance;	2)	Perceiving	of	organizational	support	consisted	
of	support,	job	enrichment,	and	opportunities;	3)	Organizational	commitment	consisted	of	continuance	
commitment,	affective	commitment,	and	normative	commitment;	4)	Medical	staff	retention	consisted	
of	job	satisfaction,	job	pride,	and	intention	to	stay.
	 	 3.	The	result	of	analyzing	the	structural	equation	model	was	found	that	retention	of	medical	
staff	on	a	whole	was	influenced	from	the	2	factors,	namely	organizational	commitment	at	moderate	
level	(direct	effect	=	0.647)	and	perceiving	of	organizational	support	at	the	low	level	(direct	effect	=	
0.433)	In	addition,	it	was	found	that	retention	on	medical	staff	on	a	whole	was	indirect	influenced	from	
the	2	factors	namely,	human	resource	management	at	the	high	level	(indirect	effect	=	0.906)	through	
the	perceiving	 of	 organizational	 support	 and	perceiving	 of	 organizational	 support	 at	 the	 low	 level	
(indirect	effect	=	0.466)	through	the	organizational	commitment.	Those	factors	could	predict.	Independent	
variables	of	medical	staff	retention	at	89.40	percent,	and	at	the	significant	level	of	0.05.	It	was	also	
found	that	the	human	resource	management	factor	had	no	direct	influence	on	the	employee	retention.

 Keywords:		human	resource	management,	medical	staff	retention,	medical	staff,	community	

hospitals
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บทน�า
	 ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดใน
การด�าเนินงานขององค์กร	 ท�าให้องค์กรได้เปรียบ 
การแข่งขัน	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ท้าทาย
เมือ่เทยีบกบัการจดัการเทคโนโลย	ีหรอืเงนิทนุ	ทรพัยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพองค์กรต้องมีการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์	
และน�าองค์กรไปสู่เป้าหมาย	 (Shaukat,	 Ashraf	 and	
Ghafoor,	2015)	ปัจจบุนัองค์กรได้รบัแรงกดดนัมากมาย
ทีก่ระตุน้ให้องค์กรต้องหนัมาดแูลพนกังานมากขึน้เท่ากบั
การดแูลลกูค้า	เปรยีบเสมอืนเป็นพนัธกจิหนึง่ทีอ่งค์กรจะ
ต้องท�าให้ตนเองกลายเป็นองค์กรที่คนส่วนใหญ่อยากเข้า
ท�างานและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้ได้	 (Figurska	
and	Matuska,	 2013)	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการคงอยู่ใน
องค์กรของพนกังานมคีวามส�าคญั	ท�าให้เพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏิบัติงานในองค์กรและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วย	 การที่องค์กรต่าง	 ๆ	 มีพนักงานลาออกจะ
ท�าให้เกิดการว่างงานสูง	 แต่ถ้าองค์กรมีสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานที่ดี	การได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการ	 
การให้รางวลั	และการจงูใจ	กจ็ะเป็นสิง่ส�าคญัทีน่�าไปสูก่าร
คงอยูใ่นองค์กรของพนกังาน	(Vasquez,	2014)	จากความ
จ�าเป็นต่อการปรับเปลี่ยนและการแข่งขันท่ีต้องเกิดข้ึน 
ทกุองค์กร	ไม่เว้นแต่องค์กรบรกิารทางด้านสขุภาพ	จะเหน็
ได้ว่าปัญหาทีท่วคีวามรนุแรงขึน้	โดยเฉพาะการขาดแคลน
บคุลากรทางการแพทย์	ซึง่ระบบทางการแพทย์ทีเ่น้นการ
รักษามากกว่าการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ	 ท�าให้
ประชาชนจ�านวนมากต้องเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ 
ทีส่ามารถป้องกนัได้	นอกจากนัน้การพฒันาระบบบรกิาร
ทางการแพทย์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีท่ีซับซ้อน	 ได้ท�าให้
การดูแลรักษากลายเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านการแพทย์	 การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
ยังเกิดจากภาวะสมองไหลที่แพทย์	 ลาออกจากโรง
พยาบาลรัฐที่ให้บริการแก่สาธารณชนไปท�างานในระบบ
เอกชนมากขึ้น	(กระทรวงสาธารณะสุข,	2559)	นอกจากนี้

การบรหิารโรงพยาบาลจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัระดบั

ความพงึพอใจในงาน	ความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน	

และผลการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงาน	 ซ่ึงส่งผลต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงาน
ของโรงพยาบาล	ท�าให้เกดิความมัน่ใจในระบบการปฏบิตัิ
งานขององค์กรด้วย	(Top	and	Gider,	2013)		
	 ดงันัน้การจัดการทรพัยากรมนษุย์จงึมคีวามส�าคญั
ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชน	 โดยเฉพาะโรง
พยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ�านวนโรง
พยาบาลชุมชนมากที่สุด	 และในเขต	 7	 หรือในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนกลางมสัีดส่วนบคุลากรทางการ
แพทย์ต่อประชากรกระจายตัวน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเขต
อืน่	(ส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์,	2555)	ซึง่การบรกิาร
จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพปัจจัยส�าคัญคือบุคลากรที่
ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานโดยผสมผสานทั้งความรู	้
ทักษะ	ประสบการณ์	ความสามารถและความรับผิดชอบ	
ตลอดจนการประสานงานของบคุลากรทกุส่วน	เพือ่ให้การ
ปฏบิตังิานบรรลุวตัถปุระสงค์	และส่ิงทีส่�าคญัประการหน่ึง
ทีอ่งค์กรจะธ�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัยากรมนษุย์ทีด่มีคีณุภาพ
ตลอดไปนัน้	องค์กรต้องค้นหาและศกึษาปัจจยัในการกระ
ตุ้นจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
สิง่นัน้ต้องตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของ
พนักงาน	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลชุมชน
ควรให้ความส�าคัญในการหาแนวทางสนับสนุนด้านแรง
จูงใจของบุคลากรในระบบมีความสุข	 เพื่อลดการลาออก
หรอืการเคลือ่นย้ายของบคุลากรทางการแพทย์	เพือ่รักษา
บุคลากรทางการแพทย์ให้คงอยู่ในองค์กรในระยะยาว	
ท�าให้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาการจัดการทรพัยากรมนษุย์ที่
มผีลต่อการคงอยูใ่นองค์กรของบคุลากรทางการแพทย์โรง
พยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
มีผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์	
โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
	 2.	เพือ่วเิคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิงยนืยนั	

(Confirmatory	Factor	Analysis)	การจดัการทรพัยากร

มนุษย์ที่มีผลต่อการคงอยู ่ในองค์กรของบุคลากรทาง 
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การแพทย์	โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนกลาง

	 3.	 เ พ่ือวิเคราะห ์และน�าเสนอแบบจ�าลอง

โครงสร้างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อ 

การคงอยู ่ ในองค ์กรของบุคลากรทางการแพทย	์ 

โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 1.	 โรงพยาบาลชุมชนได้แนวทางในจัดการ

ทรพัยากรมนษุย์ในการรกัษาบคุลากรทางการแพทย์ให้คง

อยู่ในองค์กรในระยะยาว

	 2.	 นักวิจัยสามารถน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

ส�าหรบังานวจิยัในอนาคต	โดยเฉพาะการวเิคราะห์สมการ

โครงสร้างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการ

คงอยู่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

สมมุติฐานของการวิจัย

 1.	องค์ประกอบโครงสร้างเชงิยนืยนั	(Confirmatory 

Factor	Analysis)	ทุกองค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของ

บุคลากรทางการแพทย์	 โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนกลาง	อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญ

ที่	0.05

	 2 . 	 องค ์ประกอบตามโครงสร ้าง เชิ งยืนยัน	

(Confirmatory	Factor	Analysis)	ทุกองค์ประกอบและ

ทุกปัจจัยที่น�ามาศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญต่อการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการคงอยู ่ในองค์กร 

ของบุคลากรทางการแพทย์	 โรงพยาบาลชุมชนใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

	 3.	 องค์ประกอบและปัจจัยท่ีน�ามาศึกษาทุกด้าน	

มอีทิธพิลทางตรงและทางอ้อมต่อจดัการทรพัยากรมนษุย์

ที่มีผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย	์

โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ตามแบบจ�าลองสมการโครงสร้างในภาพรวมของบคุลากร

ทางการแพทย์

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 การจดัการทรพัยากรมนษุย์	(Human	Resource	

Management)Sheehan	 (2014)	 กล่าวว่าการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์	 ประกอบด้วย	 การสรรหาและคัดเลือก	

การประเมินผลการปฏิบัติงานค่าตอบแทนการฝึกอบรม

และการพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการคนเชิงกลยุทธ์	

นอกจากนี้	 โชติ	 บดีรัฐ	 (2558)	 กล่าวว่า	 การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์เป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร	กระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งมนุษย์

ที่มีคุณภาพ	พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป	และธ�ารงรักษาให้อยู่ใน

องค์การอย่างมคีวามสุข	ตลอดจนท�าให้ผู้ทีพ้่นจากองค์กร

มีความม่ันคงในการด�ารงชีวิต	 ประกอบด้วย	 การสรรหา

และการคดัเลอืก	การฝึกอบรมพฒันา	การประเมนิผลการ

ปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทน	และการธ�ารงรักษา	
	 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร	 (Perceived	
Organizational	 Support)	 ปาริชาติ	 เยพิทักษ์และ 
ธรีะวฒัน์	จนัทกึ	(2559)	กล่าวว่า	การรบัรูใ้นการสนบัสนนุ
ขององค์กร	หมายถึง	การทีพ่นกังานจะพจิารณาว่าองค์กร
พร้อมท่ีจะให้คุณค่าต่อการทุ ่มเทท�างาน	 และห่วงใย 
ในสวัสดิภาพของพนักงานเพียงใด	 โดยเกิดจากความเชื่อ
หรือความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กร	 ซึ่งเป็นผลมา
จากประสบการณ์ที่ได้รับจากองค์กรในแง่มุมต่าง	 ๆ	 
การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรยังถูกมองว่าเป็นสิ่ง
รบัรองว่าองค์กรพร้อมท่ีจะช่วยเหลือให้พนกังานได้ท�างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ	 และพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหา	 
รวมถงึช่วยแก้ไขสถานการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ในการท�างาน	
สนับสนุนให้พนักงานมีความเป็นอยู ่ที่ดี	 นอกจากนี้	
Eisenberger	et	al.	(1986)	ได้แบ่งการรบัรูก้ารสนบัสนนุ
จากองค์กร	ประกอบด้วย	การรับรู้การสนับสนุนทางการ
ปฏิบัติงาน	 โอกาสที่ได้รับการพัฒนาในองค์กร	 การใส่ใจ
ขององค์กรในความเป็นอยู ่ที่ดี	 และการเห็นคุณค่า 

การปฏิบัติงาน	
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	 ความผูกพันต ่อองค ์กร(Organizat ional	

Commitment)	Mayer	 and	 Allen	 (1997)	 กล่าวว่า	

ความผูกพันต่อองค์กร	 ประกอบด้วย	 1)	 การยอมรับใน 

เป้าหมายเป็นความผูกพันท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบแทนสิ่งที่

บุคคลได้รับจากองค์กร	 แสดงออกในรูปของความจงรัก

ภักดีของบุคคลต่อองค์การหรือการตอบแทนองค์กร	 

2)	ความเตม็ใจในการท�างาน	ความรูส้กึภายในส่วนบคุคล	

จะมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอองค์การเป็นความรู้สกึผกูพนัและเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร	 มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์กร	ยนิดทีีจ่ะเสยีสละและทุม่เทให้กบัองค์กรอย่าง

เต็มความสามารถ	 มีความภูมิใจท่ีได้ท�างานกับองค์กร 

แห่งนี้	และไม่คิดที่จะไปท�างานที่อื่น	3)	การคงความเป็น

สมาชิกขององค์กรเป็นการคิดค�านวณของบุคคลท่ีอยู่บน

พื้นฐานของการลงทุนท่ีบุคคลให้กับองค์กรและผล

ตอบแทนที่บุคคลได้รับจากองค์กร	 โดยรู้สึกว่าท�างาน 

ในองค์กรแห่งนี้ด้วยเหตุผลความจ�าเป็นบางอย่าง

	 การคงอยู่ในองค์กร(Medical	Staff	Retention)

วนัเพญ็	เพช็รตัน์,	พรรตัน์	แสดงหาญ	และ	อธพิล	เครอืปอง 

(2556)	กล่าวว่า	การคงอยู	่เป็นการตดัสนิใจของพนกังาน

ที่จะปักหลักยึดมั่น	 ท�างานอยู่กับองค์กรอย่างภาคภูมิใจ

ตลอดไป	 และมีความรู ้สึกว ่าองค์กรเปรียบเสมือน

ครอบครัวที่เปิดโอกาสให้พนักงานเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์กร

	 จากความหมายท่ีรวบรวมไว้ข้างต้นสามารถ 

สรปุได้ว่า	การจดัการทรพัยากรมนษุย์	(Human	Resource 

Management)หมายถึงกระบวนการจัดการเพ่ือให้ได้

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตรงตามที่องค์กรต้องการ	

สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของ

องค์กร	ประกอบด้วย	5	ด้าน	คือ	การสรรหาและคัดเลือก	

การพัฒนาฝึกอบรม	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 

ค่าตอบแทน	และการธ�ารงรักษา

	 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร	 (Perceived	

Organizational	 Support)	 หมายถึง	 ความรู้สึกของ

พนักงานที่ รู ้ ว ่ า ได ้ รั บการสนับสนุนจากองค ์ กร	 

ประกอบด้วย	 4	 ด้าน	 คือการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โอกาสทีไ่ด้รบัในการพฒันาองค์กรคณุค่าในการปฏบิตังิาน

และการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา

	 ความผูกพันต ่อองค ์กร	 (Organizational	

Commitment)	หมายถึง	ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน

ที่มีต่อองค์กร	 ประกอบด้วย	 3	 ด้าน	 คือ	 การยอมรับ 

เป้าหมายขององค์กร	ความเตม็ใจในการท�างาน	และความ

ต้องการคงความสมาชิกขององค์กร

	 การคงอยูใ่นองค์กร	(Medical	Staff	Retention)	

หมายถึง	 ความตั้งใจของพนักงานที่จะอยู่กับองค์กรและ

ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ	 มีความต้องการอยู่ในองค์กร

ต่อเนื่องตลอดไปโดยไม่คิดที่จะลาออก	 ประกอบด้วย	 

3	 ด้านคือ	 ความตั้งใจที่จะอยู่ในองค์กรความภาคภูมิใจ 

ในงาน	ความพอใจในการปฏิบัติงาน	

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 Karve	and	Dias	(2016)	ได้ศึกษาวิธีปฏิบัติการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์และการคงอยู ่ของพนักงาน

โรงแรมในเมืองมุมไบตอนใต้	 โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างเป็น

พนักงานโรงแรม	 จ�านวน	 160	 ราย	 ผลการวิจัยพบว่า	 

วิธีปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับ

การคงอยู่ของพนักงาน	โดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมและ

พัฒนา	 สภาพการท�างานและความก้าวหน้าในอาชีพ	 

พบว่ามีผลเชิงบวกต่อการคงอยู่ของพนักงาน	 และยังพบ

อีกว่าความพึงพอใจของพนักงานในด้านการจัดการ

ทรพัยากรมนษุย์สามารถช่วยลดความตัง้ใจในการลาออก

ของพนักงาน	โดยผ่านตัวกลางความสัมพันธ์การรับรู้การ

สนบัสนนุจากองค์กร	ซึง่การทีพ่นกังานได้รบัการสนบัสนนุ

จากองค์กรมากขึน้ส่งผลท�าให้พนกังานเกดิความพงึพอใจ

ในการปฏิบตังิานสามารถช่วยลดความต้องการหางานอืน่	

(Duarte	et	al,	2015)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 1.	ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	คือบุคลากรทางการ

แพทย์โรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง	 ประกอบด้วย	 โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ ่

5	 แห่ง	 ขนาดกลาง	 41	 แห่ง	 และขนาดเล็ก	 13	 แห่ง	 

รวมทั้งสิ้น	 59	 แห่ง	 (ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร	์

กระทรวงสาธารณสขุ,	2555)	จ�าแนกเป็น	2	กลุม่	ประกอบ

ด้วย	บุคลากรสายวิชาชีพ	และบุคลากรสายสนับสนุน

	 2.	กลุม่ตวัอย่างบคุลากรสายวิชาชีพ	ก�าหนดขนาด

กลุ ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของเครจซี	 และ 

มอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	1970:	607-610	อ้าง

ถึงใน	กนกอร	บุญมี,	2554:	48-49)	ที่ระดับความเชื่อมั่น	

95%	 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 361	 คน	 และกลุ่ม

ตัวอย่างบุคลากรสายสนับสนุน	ค�านวณกลุ่มตัวอย่างการ

วิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปร	 20	 เท่าของตัวแปร

สังเกตได้	 (Observed	 Variables)	 15	 ตัวแปรดังนั้นจึง

ค�านวณได้	จ�านวน	300	คน	(สุภมาศ	อังศุโชติและคณะ,	

2554)	 การที่ผู้วิจัยก�าหนดจ�านวนตัวอย่างบุคลากรสาย

วิชาชีพ	 361	 คน	 และบุคลากรสายสนับสนุน	 จ�านวน	 

300	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 661	 คน	 จึงถือว่าเพียงพอต่อการ

ด�าเนินการวิจัย

ปฏิบัติงานสามารถช่วยลดความต้องการหางานอ่ืน 
(Duarte et al, 2015) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือบุคลากร
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 5 แห่ง ขนาดกลาง 
41 แห่ง และขนาดเล็ก 13 แห่ง รวมท้ังสิ้น 59 
แห่ง(ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข , 2555)จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาชีพ และบุคลากร
สายสนับสนุน 

2. กลุ่มตัวอย่างบุคลากรสายวิชาชีพ 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป
ของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970: 607-610 อ้างถึงใน กนกอร บุญมี, 2554: 
48-49)ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 361 คน และกลุ่มตัวอย่าง
บุคลากรสายสนับสนุน ค านวณกลุ่มตัวอย่างการ
วิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปร20 เท่าของตัว
แปรสังเกตได้ (Observed Variables) 15 ตัวแปร

ดังนั้นจึงค านวณได้ จ านวน 300 คน (สุภมาศ อังศุ
โชติและคณะ, 2554) การที่ผู้วิจัยก าหนดจ านวน
ตัวอย่ างบุคลากรสายวิชาชีพ  361 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน      300 คน รวม
ทั้งสิ้น 661 คน จึงถือว่าเพียงพอต่อการด าเนินการ
วิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม แ บ บ แ บ่ ง ชั้ น  ( Stratified 
Sampling) โดยจ าแนกตามขนาดของโรงพยาบาล 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และท าการ
ใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
เพ่ือสุ่มตัวอย่างจากบุคลากรตามกลุ่มตัวอย่างที่
ค านวณได ้
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและพัฒนาขึ้นจาก
การสังเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดทฤษฎี รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 Rating Scales) 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับ
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check 
List) เพียงค าตอบเดียวตามข้อมูลความเป็นจริง
ของผู้ ต อบแบบสอบถาม  ได้ แก่  เ พศ  อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน บทบาทด้านการบริหาร  ต าแหน่งงาน
ปัจจุบัน รายได้ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการคงอยู่ ใน
องค์กรของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล
ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ประกอบด้วย ค าถามแต่ละตัวแปรแฝง (Latent 
Variables) และตัวแปรสังเกต (Observed 

	 3.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ใช้การสุ่มแบบหลาย 

ขั้นตอน	 (Multi-stage	Random	Sampling)	 โดยใช้วิธี

การสุ่มแบบแบ่งชั้น	(Stratified	Sampling)	โดยจ�าแนก

ตามขนาดของโรงพยาบาล	ขนาดใหญ่	 ขนาดกลาง	และ

ขนาดเล็ก	 และท�าการใช้การสุ ่มแบบง่าย	 (Simple	

Random	Sampling)	 เพื่อสุ่มตัวอย่างจากบุคลากรตาม

กลุ่มตัวอย่างที่ค�านวณได้

	 4.	 เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 เป็น

แบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึนและพัฒนาขึ้นจากการ

สังเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดทฤษฎี	 รวมทั้งงานวิจัยที่

เกีย่วข้อง	มลัีกษณะเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า	5	

ระดับ	(5	Rating	Scales)	แบ่งเป็น	2	ตอน	คือตอนที่	1	

ค� าถามเกี่ ยวกับสถานภาพส ่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือก

ตอบ	(Check	List)	เพยีงค�าตอบเดยีวตามข้อมลูความเป็น

จริงของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	สถานภาพ

สมรส	ระดับการศึกษา	ประสบการณ์การท�างาน	บทบาท

ด้านการบริหาร	 	 ต�าแหน่งงานปัจจุบัน	 รายได้ตอนที่	 2	

ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผล

ต่อการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์โรง

พยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	

ประกอบด้วย	 ค�าถามแต่ละตัวแปรแฝง	 (Latent	

Variables)	และตัวแปรสังเกต	 (Observed	Variables)	

ประกอบด้วย	 ตัวแปรแฝง	 4	 ด้าน	 และตัวแปรสังเกตได้	

ทั้งหมด	15	องค์ประกอบ

	 5.	การหาคุณภาพของเครื่องมือ	ผู้วิจัยตรวจสอบ

ความตรง(validity)	 ในด้านเนื้อหา	 ภาษา	 ข้อความ	 

ความหมาย	 และโครงสร้าง	 รวมทั้งการตรวจสอบความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับเน้ือหา/วัตถุประสงค	์

(Item	Objective	 Congruence	 Index:	 IOC)	 ผลการ

ค�านวณค่าสมัประสทิธิค์วามสอดคล้องระหว่างเนือ้หา	โดย

การประเมนิความคดิเหน็พ้องต้องกนัของผูท้รงคณุวฒุทิัง้	

5	คน	ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องทั้งฉบับเป็น	0.82	

ส�าหรับขั้นต่อไปผู้วิจัยได้น�าข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 ของ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแก้ไข	 และได้น�าแบบสอบถาม 

ดังกล่าวไปทดลองใช้	 (Tryout)	 กับบุคลากรโรงพยาบาล	 

ทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง

ในการวิจัย	 จ�านวน	 30	 คน	 น�าข้อมูลท้ังหมดไปค�านวณ 

หาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของเครื่อง

มือชุดนี้ 	 ได ้ค ่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบแอลฟา	 

(Alpha	 -reliability	 Coefficient)	 ทั้งฉบับเป็น	 0.970	 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีการ

พัฒนาคุณภาพท้ังในด้านความตรง	 (Validity)	 และ 

ความเที่ยง	 (Reliability)	 อยู่ในระดับสูงขึ้นไป	 (มีค่า

สัมประสิทธิ์ความเที่ยง	0.80	ขึ้นไป	ถือว่าเครื่องมืออยู่ใน

ขัน้สงูหรอืดขีึน้ไป)	สามารถน�าไปใช้ในการวจิยัในครัง้นีไ้ด้

อย่างเหมาะสม

	 6.	 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จาการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	บุคลากรสายวิชาชีพ	จ�านวน	361	คน	

และบุคลากรสายสนับสนุน	จ�านวน	300	คน	รวมทั้งสิ้น	

661	 คน	 ผู้วิจัยได้น�าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมการ

ค�านวณค่าสถิติส�าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์	ค่าสถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	จ�านวน	(Frequency)	ร้อยละ	

(Percentages)	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 (Arithmetic	mean)	

ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)		 

การทดสอบค่าทแีบบ	One	Sample	t-test	การวเิคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโครงสร้าง	 (Confirmatory	

Factor	Analysis)	โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปู	

และรายงานผลโดยใช้ค่าน�้าหนักองค์ประกอบแบบ	

Completely	 Standardized	 Solut ion	 และ 

การวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	Analysis)	โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

สรุปผลการวิจัย

	 โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลางส่วนใหญ่มบีคุลากรทางการแพทย์เป็นเพศหญงิ	

คิดเป็นร้อยละ	 78.50	 อายุอยู่ในช่วง	 20-35	 ปี	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 43.90	 	 มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 58.50	 นอกจากน้ียังพบว่าส่วนใหญ่ระดับการ

ศึกษาปริญญาตรี	คิดเป็นร้อยละ	69.60	มีประสบการณ์

การท�างาน	 ตั้งแต่	 13	 ปีขึ้นไป	 คิดเป็นร้อยละ	 43.00	

ต�าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพยาบาล	คดิเป็นร้อยละ	37.50	

และมรีายได้น้อยกว่า	15,000	บาท	คดิเป็นร้อยละ	38.60

	 1.	ผลการศกึษาระดบัการจดัการทรพัยากรมนษุย์

ที่มีผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย	์ 

โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

พบว่า	

	 	 1.1	 ในภาพรวมด้านการจัดการทรัพยากร

มนุษย ์ระหว ่างค ่ า เฉ ล่ียที่ เป ็นค ่ าจากการสัง เกต	

(Observed	Value)	ที่ได้จากการวิจัยกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ	

ร้อยละ	70	(3.5	ใน	5	rating	Scales)	พบว่า	ในภาพรวม

ของระดับปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ใน

ระดับต�่า	 ค่าเฉลี่ย	 3.33	 (P-value	 =	 0.000)	 อย่างมี 

นัยส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของ

การวิจัยที่ตั้งไว้	และเมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อของด้านนี้

พบว่า	จ�านวน	8	ข้อ	อยู่ในระดับสูง	จ�านวน	20	ข้อ	อยู่ใน

ระดับต�่า	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

	 	 1.2	ในภาพรวมด้านการรับรูก้ารสนบัสนนุจาก

องค ์กรระหว ่างค ่า เฉลี่ยที่ เป ็นค ่าจากการสัง เกต	

(Observed	Value)	ที่ได้จากการวิจัยกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ	

ร้อยละ	70	(3.5	ใน	5Rating	Scales)	พบว่า	ในภาพรวม

ของระดบัปัจจยัด้านการรบัรู้การสนับสนนุจากองค์กรอยู่

ในระดับต�่าค่าเฉลี่ย	3.39	(P-value	=	0.000)	อย่างมีนัย

ส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการ

วิจัยท่ีตั้ งไว ้ 	 เมื่อพิจารณาแต่ละรายข ้อของด ้านนี	้ 

พบว่า	จ�านวน	9	ข้อ	อยู่ในระดับสูง	จ�านวน	8	ข้อ	อยู่ใน

ระดับต�่า	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้

	 	 1.3	 ในภาพรวมด้านความผูกพันต่อองค์กร

ระหว่างค่าเฉลี่ยที่เป็นค่าจากการสังเกต	 (Observed	

Value)	ที่ได้จากการวิจัยกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ	ร้อยละ	70	

(3.5	ใน	5	Rating	Scales)	พบว่า	ในภาพรวมของระดับ

ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง	 ค่าเฉลี่ย	
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3.51	(P-value	=	0.625)	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	
ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานของการวจิยัทีต่ัง้ไว้	เมือ่พจิารณา
แต่ละรายข้อของด้านนี้พบว่า	จ�านวน	10	ข้อ	อยู่ในระดับ
สงู	จ�านวน	2	ข้อ	อยูใ่นระดบัต�า่ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตุฐิาน
ของการวิจัยที่ตั้งไว้
	 	 1.4	ในภาพรวมด้านการคงอยูอ่งค์กรระหว่าง
ค่าเฉลีย่ทีเ่ป็นค่าจากการสงัเกต	(Observed	Value)	ทีไ่ด้
จากการวิจัยกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ	 ร้อยละ	 70	 (3.5	 ใน	 5	
Rating	Scales)	พบว่า	ในภาพรวมของระดับปัจจัยด้าน
การคงอยู่องค์กรอยู่ในระดับสูง	ค่าเฉลี่ย	3.48	(P-value	
=	 0.467)	 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 0.05	 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้	 เมื่อพิจารณาแต่ละรายข้อ
ของด้านน้ีพบว่า	 จ�านวน	 7	 ข้อ	 อยู่ในระดับสูง	 จ�านวน	 
5	 ข้อ	 อยู่ในระดับต�่าซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไว้
	 2.	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างเชิง
ยืนยัน	 (Confirmatory	 Factor	 Analysis)	 การจัดการ
ทรพัยากรมนษุย์ทีม่ผีลต่อการคงอยูใ่นองค์กรของบุคลากร
ทางการแพทย์	 โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนอืตอนกลาง”	โดยพจิารณาน�า้หนกัองค์ประกอบแบบ	
Completely	 Standardized	 Solution	 ตั้งแต่	 0.70	 
ขึ้นไปเป็นองค์ประกอบส�าคัญ	 (Crucial	 Component)	
พบว่า
	 	 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์มี	 4	 องค์
ประกอบทั้งหมด	 5	 องค์ประกอบเชิงยืนยันท่ีใช้ในการ
ศึกษา	 คือ	 การฝึกอบรมและพัฒนา	 การสรรหาและการ
คัดเลือก	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และการธ�ารง
รักษา	 เป็นองค์ประกอบส�าคัญ	 โดยมีค่าน�้าหนักองค์
ประกอบ	Completely	Standardized	Solution	เป็น	
0.87,	0.81,	0.77,	และ	0.72	ตามล�าดับ	ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้
	 	 ด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร	 มี	 3	
องค์ประกอบจากทัง้หมด	4	องค์ประกอบเชงิยนืยนัทีใ่ช้ใน
การศึกษา	คือ	การสนับสนุนการปฏิบัติงานคุณค่าในการ
ปฏิบัติงาน	 และโอกาสในการพัฒนาองค์กร	 เป็นองค์
ประกอบส� าคัญ	 โดยมีค ่ าน�้ าหนักองค ์ประกอบ	

Completely	Standardized	Solution	เป็น	0.89,	0.86	
และ	0.75	ตามล�าดับ	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
	 	 ด้านความผูกพันต่อองค์กร	 มีองค์ประกอบ
ทั้งหมด	 3	 องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	
ความต้องการคงความเป็นสมาชกิขององค์กร	ความเตม็ใจ
ในการท�างาน	และการยอมรบัเป้าหมาย	เป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญ	 โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	 Completely	
Standardized	Solution	เป็น	0.77,	0.76	และ	0.72	ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
	 	 ด้านการคงอยูใ่นองค์กรมอีงค์ประกอบท้ังหมด	
3	 องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 ความพึง
พอใจในการปฏิบตังิาน	ความภูมใิจในงาน	และความต้ังใจ
ที่จะอยู่	 เป็นองค์ประกอบส�าคัญ	 โดยมีค่าน�้าหนักองค์
ประกอบ	 Completely	 Standardized	 Solution	 
เป็น	 0.90,	 0.88	 และ	 0.76	 ตามล�าดับ	 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้	
	 3.	 ผลการวิเคราะห์และน�าเสนอแบบจ�าลอง
โครงสร้างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการ
คงอยู่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์	 โรงพยาบาล
ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ภาพที่	2	สรุปผลการวิเคราะห์แบบจ�าลองของการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการคงอยู่ในองค์กร

ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางส�าหรับบุคลากร

ทางการแพทย์โดยภาพรวม

      ด้ า น ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ อ ง ค์ ก ร  มี
องค์ประกอบทั้งหมด 3 องค์ประกอบเชิงยืนยันที่ใช้
ในการศึกษา คือ ความต้องการคงความเป็นสมาชิก
ขององค์กร ความเต็มใจในการท างาน และการ
ยอมรับเป้าหมาย เป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยมีค่า
น้ า ห นั ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  Completely 
Standardized Solution เป็น 0.77, 0.76 และ 
0.72 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
       ด้ า น ก า ร ค ง อ ยู่ ใ น อ ง ค์ ก ร มี
องค์ประกอบทั้งหมด 3 องค์ประกอบเชิงยืนยันท่ีใช้
ในการศึกษา คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความภูมิใจในงาน และความตั้งใจที่จะอยู่ เป็น
องค์ประกอบส าคัญ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
Completely Standardized Solution เป็น 
0.90, 0.88 และ 0.76 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้  

3 .  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ แ ล ะ น า เ ส น อ
แบบจ าลองโครงสร้างของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากร
ทา งการแพทย์  โ ร งพยาบาลชุ มชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 

 
 
ภาพที่2สรุปผลการวิเคราะห์แบบจ าลองของการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการคง
อยู่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางส าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์โดยภาพรวม 

 
 แบบ จ า ล อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของ
บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางส าหรับบุคลากร
ทางการแพทย์โดยภาพรวม ตามภาพท่ี 1 พบว่า 
 การคงอยู่ ในองค์กรของบุคลากรทาง
การแพทย์โดยภาพรวม ได้รับอิทธิพลทางตรงมา
จาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรอยู่
ในระดับปานกลาง (Direct Path Coefficient = 
0.647) และปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์กรอยู่ในระดับต่ า (Direct Path Coefficient 
= 0.433) นอกจากนี้ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับสูง
มาก (Indirect Path Coefficient = 0.906) ผ่าน
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และปัจจัยการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์กรอยู่ ในระดับต่ า 
(Indirect Path Coefficient = 0.466) ผ่านปัจจัย
ความผูกพันต่อองค์กร โดยอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมของปัจจัยดังกล่าว สามารถอธิบายความ
แปรปรวนหรือท านายตัวแปรตาม คือ การคงอยู่ใน
องค์กร ได้ร้อยละ 89.40 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้เป็นที่น่า
สังเกตว่า ปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่มี
อิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากร
ทางการแพทย์  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ตามแบบจ าลองสมการโครงสร้างการจัดการ
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	 แบบจ�าลองโครงสร้างการจดัการทรพัยากรมนษุย์

ที่มีผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

ส�าหรบับุคลากรทางการแพทย์โดยภาพรวม	ตามภาพที	่1	

พบว่า

	 การคงอยู่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์

โดยภาพรวม	 ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก	2	ปัจจัย	 คือ	

ปัจจยัความผกูพันต่อองค์กรอยูใ่นระดบัปานกลาง	(Direct	

Path	 Coefficient	 =	 0.647)	 และปัจจัยการรับรู้การ

สนับสนุนจากองค์กรอยู ่ในระดับต�่า	 (Direct	 Path	

Coefficient	=	0.433)	นอกจากนี้ได้รับอิทธิพลทางอ้อม

จากปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับสูงมาก	

(Indirect	Path	Coefficient	=	0.906)	ผ่านการรับรู้การ

สนบัสนนุจากองค์กร	และปัจจยัการรบัรูก้ารสนบัสนนุจาก

องค์กรอยู่ในระดับต�่า	 (Indirect	 Path	 Coefficient	 =	

0.466)	ผ่านปัจจยัความผกูพนัต่อองค์กร	โดยอทิธพิลทาง

ตรงและทางอ้อมของปัจจยัดงักล่าว	สามารถอธบิายความ

แปรปรวนหรอืท�านายตวัแปรตาม	คอื	การคงอยูใ่นองค์กร	

ได้ร้อยละ	89.40	อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั	0.05	ซึง่ไม่เป็น

ไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้เป็นท่ีน่าสังเกตว่า	 ปัจจัยการ

จดัการทรพัยากรมนษุย์	ไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อการคงอยู่

ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์	

อภิปรายผล

	 จากผลการวิจัยความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบ

จ�าลองสมการโครงสร้างการจดัการทรพัยากรมนษุย์ทีม่ผีล

ต่อการคงอยู่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์โรง

พยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ใน

ภาพรวมของบุคลากรทางการแพทย์โดยภาพรวม	 

(รวมบุคลากรสายวิชาชีพและบคุลากรสายสนับสนุน)	พบว่า

	 การคงอยู่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์

โดยภาพรวม	ได้รับอทิธพิลทางตรงมาจาก2	ปัจจยัทีส่�าคัญ	

ได้แก่	 ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง	

ม	ี3	องค์ประกอบส�าคญัเมือ่เทยีบกบัเกณฑ์	Completely	

Standardized	 Solut ion	 0.70	 ขึ้นไป	 ได ้แก	่ 

ความต้องการคงความเป็นสมาชกิขององค์กร	ความเตม็ใจ

ในการท�างาน	 และการยอมรับเป้าหมาย	 และปัจจัยการ

รับรู้การสนับสนุนจากองค์กรอยู่ในระดับต�่า	 มี	 3	 องค์

ประกอบส�าคัญ	ได้แก่	การสนบัสนนุการปฏบิตังิาน	คณุค่า

ในการปฏิบตังิาน	และโอกาสในการพฒันาองค์กร	ในขณะ

เดียวกันยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับสูงมาก	 มี	 4	 องค์ประกอบ

ส�าคัญ	 ได้แก่	 การฝึกอบรมและพัฒนา	 การสรรหาและ 

การคดัเลอืก	การประเมนิผลการปฏบิตังิาน	และการธ�ารง

รักษา	 ผ่านปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร	 และ

ยงัได้รบัอทิธพิลทางอ้อมจากปัจจยัการรบัรูก้ารสนบัสนนุ

จากองค์กรอยูใ่นระดบัต�า่ผ่านปัจจยัความผกูพนัต่อองค์กร	

โดยอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยดังกล่าว

สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือท�านายตัวแปรตาม	

คอื	การคงอยูใ่นองค์กรได้ร้อยละ	89.40	อย่างมนียัส�าคญั

ที่ระดับ	 0.05	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 ปัจจัยการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์	 ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ใน

องค์กรในภาพรวมของบุคลากรทางการแพทย์

	 จากข้อค้นพบดงักล่าว	สอดคล้องกบังานวจัิยของ	

Shruti	 et	 al.	 (2014)	 ผลการวิจัยพบว่า	 การจัดการ

ทรัพยากรมนษุย์ทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะท�าให้

พนกังานเกดิความผกูพนัต่อองค์กร	ดงันัน้ความผกูพนัต่อ

องค์กรเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการคงอยู่ของพนักงานจะ

เหน็ได้ว่าการจดัการทรพัยากรมนษุย์ไม่มอีทิธพิลทางตรง

ต่อการคงอยูใ่นองค์กร	สอดคล้องกบังานวจิยัของDuarte	

et	 al.	 (2015)	 ผลการวิจัยพบว่า	 การจัดการทรัพยากร

มนุษย์สามารถช่วยลดความตั้งใจในการลาออกของ

พนักงาน	 โดยผ่านตัวกลางการรับรู ้การสนับสนุนจาก

องค์กร	 ซึ่งการที่พนักงานได้รับการสนับสนุนจากองค์กร	

เป็นสิง่ส�าคัญทีจ่ะท�าให้พนกังานเกดิความพงึพอใจในการ

ปฏิบัติงานสามารถช่วยลดความต้องการหางานอื่น	 ดัง

กล่าว	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 (Zhao,	et	al.	2012)	

ผลการวิจัยพบว่า	 ความผูกพันด้านความเต็มใจในการ
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ท�างาน	 สามารถเพ่ิมความจงรักภักดีของพยาบาลต่อ
องค์กรและลดความตั้งใจลาออก	 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ	Gilleta	et	al.	 (2013)	ผลการวิจัยพบว่า	การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
พึงพอใจในงาน	 และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงาน	และ
สอดคล้องกับ	Urbonas	et	al.	(2015)	ผลการวิจัยพบว่า	
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรส่งผลทางอ้อมต่อความ
ตั้งใจลาออกผ่านความผูกพันต่อองค์กร	 สอดคล้องกับ	
Kang,	Gatling	and	Kim.	(2015)	ผลการวจิยัพบว่าความ
ผูกพันต่อองค์กรส่งผลเชิงลบต่อความตั้งใจลาออก
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Tumwesigye.	
(2010)	 ผลการวิจัยพบว่า	 การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้ังใจที่จะคงอยู ่
ในองค์การของพนักงาน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 1.	 ควรมุ่งเน้นความผูกพันต่อองค์กรซ่ึงมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการคงอยูใ่นองค์กรของบคุลากรทางการแพทย์
มากทีส่ดุแล้วยงัเป็นตวัแปรส่งผ่านของด้านอืน่	ๆ 	ด้วย	โดย

องค์ประกอบส�าคัญเชิงยืนยันที่ควรได้รับการพิจารณา

ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบส�าคญั	คอื	ความต้องการคง

ความเป็นสมาชิกขององค์กร	 ความเต็มใจในการท�างาน	

และการยอมรับเป้าหมาย	 ดังนั้นในการพิจารณาปัจจัย

ความผูกพันต่อองค์กรเพื่อให้มีการคงอยู่ในองค์กรของ

บุคลากรทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น	 โรงพยาบาลควรให้

ความส�าคัญกับองค์ประกอบคัดสรรเชิงยืนยันทั้ง	 3	 องค์

ประกอบ

	 2.	 ควรให้ความส�าคัญกับการรับรู้การสนับสนุน

จากองค์กร	เพราะนอกจากจะมอีทิธิพลทางตรงต่อการคง

อยู ่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์แล้วยังเป็น

ตัวแปรส่งผ่านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย	 ดังนั้น 

ผู้บริหารควรพิจารณาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ	

	 3.	 นักวิชาการหรือผู้สนใจสามารถน�าผลที่ได้จาก

การวิจัยครั้งนี้	 ไปด�าเนินการศึกษาเชิงลึกในแต่ละองค์

ประกอบของการจดัการทรพัยากรมนษุย์ทีม่ผีลต่อการคง

อยู่ในองค์กรของบุคลากรทางการแพทย์	เพื่อต่อยอดองค์

ความรู้ใหม่	ๆ	ได้
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บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่		1)	พฒันาแผนการกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นทกัษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์
โดยใช้รปูแบบการสอนแบบร่วมมอืกนัเรยีนรูเ้ทคนคิ	STAD	เรือ่งเศษส่วนชัน้ประถมศึกษา	ปีที	่6	และ	2)	พฒันาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 โดยให้ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80		
ของผูเ้รียนทัง้หมดมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตัง้แต่ร้อยละ	70	ขึน้ไป	กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่		6	จ�านวน	16	คน	ด�าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	(Action		Research)	ในภาคเรียนที่		2	
ปีการศึกษา	2557		โรงเรียนดินด�าบัวรองวิทยา		ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด		เขต	1	เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	 1)	 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	 STAD	ประกอบแบบฝึกทักษะ	 เรื่อง		
เศษส่วน		จ�านวน	10	แผน	2)		เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติได้แก่		แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู	แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน	แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน	แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้		แบบทดสอบ
ย่อยท้ายวงจรปฏบิตักิารเรยีนรู	้3)	เครือ่งมอืทีใ่ช้ประเมนิประสทิธภิาพการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้ได้แก่	แบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู		ได้แก่		ค่าเฉลีย่	ร้อยละ	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และวเิคราะห์ข้อมลู
เชิงคุณภาพด้วย		(Content	Analysis)
ผลการวิจัย
	 1.	ผลการพัฒนาแผนการกิจกรรมการเรียนรู้	แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	ประกอบแบบฝึกทักษะ	เรื่อง	เศษส่วน
พบว่าผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่	 1	มีนักเรียนทั้งชั้นได้คะแนนเฉลี่ย	 16	คะแนนคิดเป็นร้อยละ	80	และ
จ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	13	คนคิดเป็นร้อยละ	81.25	ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่		2	มีนักเรียนทั้งชั้น
ได้คะแนนเฉลี่ย	 16.75	 คะแนนคิดเป็นร้อยละ	 83.75	 และจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	 14	 คนคิดเป็นร้อยละ	 87.50		 

นักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม2,3 
Course	and	teaching	students	Rajabhat	Maha	Sarakham	University 1

Instructors	in	the	curriculum	and	teaching	field	Rajabhat	Maha	Sarakham	University2,3

Corresponding	author,	E-mail	:	prasopsuk2552@hotmail.com1



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

108

ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่		3	มีนักเรียนทั้งชั้นได้คะแนนเฉลี่ย		18.13	คะแนนคิดเป็นร้อยละ	90.65	และ
จ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	 16	 คนคิดเป็นร้อยละ	 100	 ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่	 4	 มีนักเรียนทั้งช้ัน 
ได้คะแนนเฉลี่ย	18.87	คะแนนคิดเป็นร้อยละ	94.37	และจ�านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์	16	คนคิดเป็นร้อยละ	100
	 2.	ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่	6	ได้คะแนนเฉลี่ย	24.94	คะแนนคิดเป็น
ร้อยละ	83.13	และมจี�านวนผูท้ีผ่่านเกณฑ์	14	คนคดิเป็นร้อยละ	87.50	ของจ�านวนผูเ้รยีนทัง้หมดสรปุได้ว่าผูเ้รียนจ�านวน
ร้อยละ	87.50	ของจ�านวนผู้เรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ	70	ขึ้นไป

 ค�าส�าคัญ	:	แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	,	ทักษะเศษส่วน

Abstract

	 This	research	aims	to	:	1)	Develop	a	learning	activity	plan	that	focuses	on	problem	solving	skills	
in	mathematics	 using	 cooperative	 learning	 styles.	 STAD	 on	 Fractions	 6	 and	 2)	 Development	 of	
Mathematics	Learning	Achievement	in	Prathomsuksa	6	Students	with	Achievement	of	Less	than	80%	
From	70	percent	up	The	target	group	in	this	research	was	16	students	in	Prathomsuksa	6.	The	research	
was	conducted	using	the	Action	Research	format	in	the	second	semester	of	the	academic	year	2557.	
Office	of	Roi	Et	Primary	Education	Area	Office	Region	1.	The	 research	 tools	consisted	of:	1)	STAD	
collaborative	learning	activity	plan,	consisting	of	10	fractional	skills	training	programs.	2)	The	tools	used	
to	reflect	the	results	were:	Observation	pattern	of	learning	activities	of	teachers.	Observation	behavior	
of	students.	Interview	form	Record-keeping	model	after	learning	management.	Sub-tests	of	the	learning	
cycle.	3)	The	instruments	used	to	assess	the	effectiveness	of	learning	activities	were	the	statistical	
achievement	test.	The	statistics	used	for	data	analysis	were	percentage,	standard	deviation	And	analysis	
of	qualitative	data	(Content	Analysis)
 Research Result : 
	 	 1.	 Results	 of	 the	 development	 of	 learning	 activities	 plan	 STAD	 collaborative	 technique	
Practice	skills	The	fractions	show	that	the	results	of	the	test	at	the	end	of	Cycle	1	had	the	average	
student	 scoring	 16	 points,	 or	 80%,	 and	 the	 number	 of	 students	 passing	 the	 criterion.	 13	 people	
accounted	for	81.25	percent.	The	score	is	83.75	percent.The	number	of	students	passing	the	criterion	
of	14	students	was	87.50	%.	18.13	percentage	points.	90.65	and	the	number	of	students	passing	the	
criterion.	16	people	accounted	for	100	percent.	The	results	of	the	test	at	the	end	of	the	fourth	cycle	
had	the	average	student	score	18.87	points,	or	a	percentage.	94.37	and	number	of	students	passing	
the	criterion	16	People	accounted	for	100	percent.
	 	 2.	The	results	of	the	achievement	test	of	the	sixth	grade	students	got	the	average	score.	
24.94	points	accounted	for	83.13	percent.	And	the	number	of	people	who	pass	the	threshold.	14	
people	accounted	for	87.50%	of	the	total	number	of	students,	concluded	that	87.50%	of	the	total	
number	of	students	had	learning	achievement	of	70%	or	above.

 Keywords : cooperative	learning	plan,	STAD	technique,	fractions	skill.
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บทน�า

	 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2553	มาตรา	22	และมาตรา	

24	 ยึดหลักว่า	 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู ้เรียนมีความส�าคัญที่สุด	

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติ	 และเต็มศักยภาพ	 การจัด

กระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาต้องจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ 

ผู้เรียน	 โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนจัดการ

เรียนรู ้ ให ้เกิดขึ้นได ้ทุกเวลาทุกสถานท่ี	 (กระทรวง

ศกึษาธกิาร.	2553	:	2)	คณติศาสตร์มบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อ

การพัฒนาความคิดมนุษย ์ท�าให ้มนุษย ์มีความคิด

สร้างสรรค์คดิอย่างมเีหตผุลเป็นระบบมแีบบแผนสามารถ

วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

ช่วยให้คาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาและน�าไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากนี้

คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น	ๆ	คณิตศาสตร์จึง

มีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้

ดีขึ้นและสามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีความสุข

(กระทรวงศึกษาธิการ.	2551:2)

	 การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  ์

ในโรงเรียนดินด�าบัวรองวิทยาท่ีผ่านมายังไม่ประสบผล

ส�าเร็จเท่าทีค่วร	โดยเฉพาะผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในเรือ่ง	

เศษส่วน	ดังจะเห็นได้จากการทดสอบทางการศึกษาแห่ง

ชาติขั้นพื้นฐานทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	6	(Ordinary	National	Educational	

Test)	 ของ	 3	 ปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู่ในระดับต�่ากว่าเกณฑ์	คือ	ในปีการศึกษา	

2554	ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	56.74	ในปีการศึกษา	2553	

ได้คะแนนเฉลี่ยอยู ่ ท่ี	 34.50	 ในปีการศึกษา	 2552	 

ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่	34.88

	 สาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

อยูใ่นเกณฑ์พอใช้	อาจเนือ่งมาจากการสอนคณติศาสตร์ที่

ผ่านมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่เหมาะสมกับ 

ผู้เรียน	 ท�าให้ผู้เรียนขาดความสุขและจินตนาการในการ

เรยีนการสอนจะต้องใช้เทคนคิทีห่ลากหลาย	จงึจะช่วยส่ง

เสริมการคิดของผู้เรียน	และพัฒนาสมองสองซีกให้สมดุล	

เพ่ือเป็นคนเก่ง	 ดี	 มีสุข	 (ศักดิ์ชัย	 นิรัญทวี	 และไพเราะ	 

พุ่มมั่น	.2543	:	26)	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยการใช้วิธกีารเรียนแบบร่วมมอื	

(Cooperative	Learning)	แบบแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์	

(Student	Teams	Achievement	Division	หรอื	STAD)	

ซึ่งเป็นวิธีการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่ต้องการเน้นให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน	

ท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก	ๆ 	แล้วมีการทดสอบย่อย	โดย

แบบแบ่งกลุม่ตามผลสมัฤทธิน์ัน้	คะแนนทดสอบย่อยของ

นักเรียนจะถูกน�ามาพิจารณาเป็น	2	ตอน	ในตอนแรกจะ

ดูคะแนนสอบรายบุคคล	

	 ตอนที่	2	จะดูคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม	โดยตอน

สอบนั้นนักเรียนต่างคนต่างสอบ	 จุดส�าคัญของการเรียน	

คือ	 ต้องลดการท�างานเพื่อตนเอง	 ให้ความร่วมมือ	 

ความรบัผดิชอบและการช่วยเหลอืกนั	มกีารอภปิรายแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	 ตลอดจนการฝึกการ

ท�างานน่วมกับผู้อื่น	 โดยครูเป็นผู้ก�าหนดบทเรียนและ 

งานของกลุ่ม	 กลุ่มท�างานตามที่ครูก�าหนดในกลุ่มช่วย

เหลือกัน	คนที่เรียนเก่งช่วยเหลือเพื่อน	ๆ	(Slavin.	1995	

:	 5	 -6)และเมื่อน�าแผนการสอนการสอนร่วมมือไปใช้ใน

การจัดกิจกรรมแล้ว	นักเรียนเกิดความภูมิใจ	มีความเชื่อ

ม่ันในตนเอง	 กล้าแสดงความคิดเห็น	 สามารถอภิปราย

แลกเปลีย่นความรูซ่ึ้งกนัและกนั	มคีวามรบัผิดชอบร่วมกัน	 

มีการพัฒนาความสามารถในการแก ้ป ัญหาทาง

คณิตศาสตร์ทั้ง	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านวิเคราะห์โจทย์ปัญหา	 

วธิกีารแก้โจทย์ปัญหา	และความสามารถในการหาค�าตอบ

ที่เป็นไปได้ในชีวิตจริง	 และผลงานวิจัยของอธิภัทร	 

ถามะณีศรี	 (2553	 :	 96)	 พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
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กจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื	โดยใช้แบบฝึกเสรมิทกัษะ	
มคีวามสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนียัส�าคญั)	และเป็นสือ่การเรยีนการสอนทีช่่วย
ท�าให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ	 แบบฝึก
ทักษะก็เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะใช้
ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือส�าหรับให้นักเรียนฝึก
ปฏบิตัด้ิวยตนเอง	เพือ่ให้เกดิความรู้ความเข้าใจและพฒันา
ความสามารถและทักษะด้านต่าง	ๆ	ดังจะเห็นได้จากงาน
วิจัยของ	พรทิวา	สุดชาหา	(2550	:	84)	ซึ่งได้พัฒนาและ
สร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์	 พบว่า	 คะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
	 จากการศึกษาปัญหา	 ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว	 ผู้วิจัยจึงสนใจน�าวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ประกอบแบบฝึกทักษะ	 มาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง	 เศษส่วน	 
ชั้นประถมศึกษา	ปีที่	6	เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน	เสรมิสร้างคณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ทางคณติศาสตร์	
เป็นแนวทางในการพฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
วิชาคณิตศาสตร์และพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
	 1.	พฒันาแผนการกจิกรรมการเรยีนรู	้ทีเ่น้นทกัษะ
การแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์โดยใช้รปูแบบการสอนแบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค	 STAD	 เรื่องเศษส่วนชั้นประถม
ศึกษาปีที่	6
	 2.	 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	
โดยให้ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของผู้เรียนทั้งหมดมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ	70	ขึ้นไป

ขอบเขตการวิจัย
	 1.	กลุ่มเป้าหมาย
	 	 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557	

โรงเรียนดินด�าบัวรองวิทยา	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1	จ�านวน	16	คน	
	 2.	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย
	 	 2.1	ตวัแปรอสิระ	คอืแผนการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD
	 	 2.2	ตัวแปรตาม	คือ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	 3.	เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
	 	 เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี	้คอื	กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง	เศษส่วน	
	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	สาระที่	1	จ�านวนและการ
ด�าเนินการ
	 	 มาตรฐาน	 ค.1.1	 เข้าใจถึงความหลากหลาย
ของการแสดงจ�านวนและการใช้จ�านวนในชีวิตจริง
	 	 มาตรฐาน	ค.1.2	เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจาก
การด�าเนินการของจ�านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ด�าเนินการต่าง	ๆ	และใช้การด�าเนินการในการแก้ปัญหา
	 4.	สถานที่ที่ใช้ในการวิจัย
	 	 โรงเรียนดินด�าบัวรองวิทยา	 ต�าบลดินด�า	
อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	
	 5.	ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
	 	 ใช้เวลาในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2557

เครื่องมือการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 แบ่งออกเป็น	 3	
ประเภท	ตามลักษณะการใช้ดังนี้
	 1.	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ด้แก่	
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	
ประกอบแบบฝึกทกัษะ	เรือ่ง	เศษส่วน	กลุม่สาระการเรยีน
รู้คณิตศาสตร์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	
จ�านวน	10	แผน	20	ชั่วโมง
		 2.	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตัไิด้แก่
	 	 2.1	แบบสังเกตพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู
	 	 2.2	แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
	 	 2.3	แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน
	 	 2.4	แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
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	 	 2.5	แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการ
เรียนรู้
	 3.	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการประเมนิประสทิธภิาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	เรื่อง	เศษส่วน	แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	1	ฉบับ	จ�านวน	30	ข้อ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	
(Action	Research)	โดยการน�าหลกัการและข้ันตอนของ
การวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ	 Kemmis	 and	Mc	
Taggart	 (อ้างถึงใน	 ยาใจ	 พงษ์บริบูรณ์.	 2537	 :	 84	 ;	 
อ้างถึงจาก	บังอร	ภูลวรรณ.	2553	:77)	เป็นแนวทางใน
การด�าเนินการวิจัย	มีอยู่	4	ขั้นตอน	ดังนี้
	 ข้ันที	่1	ขัน้วางแผน	(Plan)ด�าเนนิการตามข้ันตอน
ดังนี้
	 	 1.	ผูว้จิยัและผูร่้วมวจัิย	ร่วมกนัวเิคราะห์สภาพ
ปัญหาการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใด
	 	 2.	ผู้วิจัยศึกษา	ค้นคว้า	เกี่ยวกับแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน	หลักการ
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนคณติสาสตร์และรปูแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้	จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 แล้วน�ามาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ส�าหรับผู้วิจัย
	 	 3.	ผู้วิจัย	สร้างเครื่องมือในการวิจัย	ประกอบ
ด้วย
	 	 	 3.1	 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนคิ	STAD	ประกอบแบบฝึกทกัษะ	เรือ่ง	เศษส่วน	กลุม่
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
	 	 	 3.2	 แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของครู
	 	 	 3.3	แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน

	 	 	 3.4	แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน
	 	 	 3.5	 แบบบันทึกหลังการผลหลังการ
จัดการเรียนรู้
	 	 	 3.6	 แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติ
การเรียนรู้
	 	 	 3.7	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
	 	 4.	 ให้ความรู้ผู ้ช่วยวิจัย	 ถึงรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ	SATD	เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความ
เข้าใจในเรือ่งทีจ่ะท�าการวจัิย	และทราบบทบาทหน้าทีข่อง
ตนในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
	 ขั้นที่	 2	 ขั้นปฏิบัติการ	 (Action)	 เป็นการน�า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นแล้วในขั้นที่	1	มาด�าเนิน
การกับกลุ่มเป้าหมาย	โดยก�าหนดเป็นวงจรปฏิบัติดังนี้
	 	 วงจรที่	1	แผนการจัดการเรียนรู้ที่	1	–	2
	 	 วงจรที่	2	แผนการจัดการเรียนรู้ที่	3	–	5
	 	 วงจรที่	3	แผนการจัดการเรียนรู้ที่	6	–	8	
	 	 วงจรที่	4	แผนการจัดการเรียนรู้ที่	9	–	10

 ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observation)  

เป็นขัน้ตอนทีผู่วิ้จยัเกบ็รวบรวมข้อมลูขณะปฏิบัติการสอน

ละสิน้สดุการสอนแต่ละครัง้	ด้วยการสงัเกตพฤตกิรรมการ

จัดการเรียนรู้ของครู	 ผู้เรียน	สัมภาษณ์ผู้เรียน	บันทึกผล

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้	 และวัดผลท้ายวงจร 

ของผู้เรียนทุกคนเม่ือจบแต่ละวงจร	 โดยใช้แบบทดสอบ

ย่อย

 ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection)	

น�าข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกต	สัมภาษณ์	โดยการบันทึก

ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมาวิเคราะห์	 วิจารณ์	 ศึกษาสิ่งที่

ต้องการปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรม	 การเรียนการ

สอน	 แล้วน�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ 

ในวงจรต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิ

ตามขั้นตอนดังนี้

	 	 1.	ปฐมนเิทศผูเ้รยีนก่อนทีจ่ะด�าเนนิการเรยีน

การสอน	โดยใช้เวลา	1	ชั่วโมง

	 	 2.	 ด�าเนินการสอนตามรูปแบบการสอน

คณติศาสตร์	โดยใช้การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื

เทคนิค	 STAD	 ประกอบแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 

โดยใช้เวลา	20	ชั่วโมง

	 	 3.	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนการ

จดัการเรียนรู	้ด้วยการสังเกต	การจดบันทกึ	การสมัภาษณ์	

การให้ผู ้เรียนท�าแบบทดสอบย่อย	 แล้วน�าข้อมูลท่ีได้ 

มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อใช้ในวงจรต่อไป

	 	 4.	หลงัจากด�าเนนิการทดลองครบทัง้	4	วงจร	

ให้ผู ้เรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 

จากนั้นน�าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ผล	 และการแปลผล 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติตามวงจร

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข ้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

กจิกรรมการเรยีนรู	้ผูว้จัิยได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูทัง้

เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพจากการสะท้อนผลการปฏบิตัิ

ในแต่ละวงจร	ดังนี้

	 	 1.	ข้อมลูเชงิปรมิาณ	ได้จากแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยหาค่าเฉลี่ยค่าร ้อยละและ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	โดยผูเ้รยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	

ของผูเ้รยีนทัง้หมดมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตัง้แต่ร้อยละ	

70	ขึ้นไป

		 	 2.	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ได้จาก	 แบบสังเกต

พฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูข้องคร	ูแบบสงัเกตพฤติกรรม

ของผู้เรียน	 แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน	 แบบสอบถามความ 

พึงพอใจ	และแบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการ	โดย

ผู้วิจัยได้น�าเสนอข้อมูลดังกล่าว	มาวิเคราะห์	อภิปรายผล

และลงข้อสรุปเป็นความเรียง	 เพื่อสะท้อนให้เห็นสภาพ

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการวิจัยและแนวทางแก้ไข	

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สรุปผลการวิจัย

	 จากการน�ารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมา 

เพือ่พฒันาการพฒันาแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู	้แบบ

ร่วมมอืเทคนคิ	STAD	ประกอบแบบฝึกทกัษะ	เรือ่ง	เศษส่วน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

สรุปผลได้ดังนี้

	 1.	 ได้แผนการจักการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 เรื่อง	

เศษส่วน	ชั้นประถมปีที่	 6	จ�านวน	10	แผน	ซึ่งจากการ

ประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญได้ค่าเฉล่ีย	3.80	ถอืว่าแผนมคีวาม

เหมาะสมมากที่สุด

	 2.	การพฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้แบบ

ร่วมมือเทคนิค	 STAD	 ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง	

เศษส่วน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ช้ันประถม

ศกึษาปีที	่6	มขีัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรู5้	ขัน้ตอน

ดังนี้

	 	 2.1	ขั้นน�าเสนอเข้าสู่บทเรียนต่อทั้งชั้น

	 	 	 2.1.1	 ขั้นน�าเป็นขั้นเตรียมความพร้อม

ของผูเ้รยีนและสร้างแรงจงูใจในการเรียนรูก้ระตุน้และเร้า

ความสนใจของผู้เรียนโดยเป็นการเริ่มต้นจากการแจ้งจุด

ประสงค์การเรียนรู ้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู  ้

ให้ผู้เรียนทราบจากนั้นเป็นการทบทวนความรู้เดิมเพื่อ

เชือ่มโยงกบัความรูใ้หม่ทีจ่ะเรยีนท�าให้นกัเรียนพร้อมทีจ่ะ

เรียนเนื้อหาใหม่ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและ

กระตอืรอืร้นในการตอบค�าถามและร่วมกิจกรรมกจิกรรม

ที่ใช้ในขั้นนี้ได้แก่แถบประโยคบัตรภาพสถานการณ์

ตัวอย่างสื่อรูปธรรมเป็นกิจกรรมท่ีใช้เวลาสั้นกระชับและ

เข้าใจง่าย

	 	 	 2.1.2	ขั้นสอน	ขั้นสอนเป็นขั้นตอนที่จะ

ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนจะเผชิญ

สถานการณ์ปัญหาและท�าการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

การหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยการเช่ือมโยงความรูใ้หม่
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กับความรู้เดิมที่มีอยู่เป็นการฝึกทักษะการเช่ือมโยงความ

รู้ในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอ่านและท�าความเข้าใจใน

สถานการณ์ปัญหาทั้งชั้นผู้วิจัยต้องใช้ค�าถามกระตุ้นเพื่อ

ให้ผู้เรียนค้นพบข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาเข้าใจสถานการณ์

	 	 2.2	ขัน้การศกึษากลุม่ย่อยผูเ้รยีนเข้าเรยีนตาม

กลุ่มย่อย	และร่วมกันท�ากิจกรรมในวงจรที่	1	นี้นักเรียน

ในกลุม่ยงัไม่ค่อยช่วยเหลือกันเท่าทีค่วรในบางกลุม่	คนเก่ง

ก็ท�างานของตนเองไป	 คนอ่อนดูเพื่อนไม่ค่อยให้ความ

สนใจในวงจรที	่1	นีค้รตู้องคอยดแูลชีน้�าในเรือ่งการท�างาน

ช่วยเหลือกันและเรื่องความสามัคคีในกลุ่ม	 แต่พอมาถึง

วงจรที	่2	การท�ากจิกรรมกลุม่ของทกุกลุม่จะมเีดก็ทีเ่รยีน

เก่งคอยดูแลเพื่อนที่เรียนอ่อนและปานกลางมากข้ึนกว่า

วงจรที่	1	และการท�างานในกลุ่มจะมีส่วนร่วมกันมากขึ้น	

ในวงจรที่	3

	 	 นักเรียนกลุ่มปานกลางมีความมั่นใจในการ

ด�าเนินกิจกรรมกลุ่มมากขึ้นสามารถอธิบายเน้ือหาใบ

ความรู้ได้เป็นอย่างดีโดยที่เพื่อนในกลุ่มยอมรับมากขึ้นผู้

เรียนอ่อนค่อนข้างกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นใบ

กิจกรรมกลุ่มครั้งนี้เป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหา

การบวกและการลบเศษส่วนและโจทย์ปัญหา	การคณูและ

การหารเศษส่วน	 ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์โจทย์นักเรียน

เก่งเร่ิมเข้ามามีบทบาทในการช่วยเพ่ือนในกลุ่มในการ

วิเคราะห์โจทย์เพราะเพื่อนในกลุ่มอ่อนยังไม่เข้าใจซึ่งใช้

เวลาในการอธิบายค่อนข้างนาน	 แต่ผู ้เรียนกลุ ่มอ่อน 

ก็เข้าใจในระดับที่ดีขึ้น

	 	 ส่วนในวงจรท่ี	 4	 นักเรียนกลุ ่มปานกลาง 

มีความมั่นใจในการด�าเนินกิจกรรมกลุ่มมากขึ้นจนเกือบ

เท่ากบันกัเรียนทีเ่รยีนเก่ง	ทัง้ยงัสามารถอธบิายเนือ้หาใบ

ความรู้ได้เป็นอย่างดีโดยท่ีเพ่ือนในกลุ่มยอมรับมากขึ้น 

ผูเ้รียนอ่อนค่อนข้างกล้าแสดงความคดิเหน็มากขึน้กว่าเดมิ

และมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นกับเพื่อน	 

ในการศึกษากลุ่มย่อยนี้เป็นแผนการเรียนรู้ที่	 9	การบวก	

ลบ	คูณ	หาร	 เศษส่วนระคนนักเรียนทุกกลุ่มได้ระดมกัน

ท�างานกลุ ่มมีการปรึกษากันและแสดงความคิดเห็น

นักเรียนที่เรียนอ่อนในบางกลุ่มมีความมั่นใจกล้าน�าเสนอ

ผลงาน	และในบางกลุ่มนักเรียนปานกลางเป็นตัวแทนน�า

เสนอผลงาน	 ส่วนแผนการเรียนรู้ที่	 10	 โจทย์ปัญหาการ

บวก	 ลบ	 คูณ	 หาร	 เศษส่วนระคน	 เป็นเน้ือหาที่ยาก

นักเรียนเก่งจะเป็นตัวเช่ือมโยงความรู้ให้เพื่อนในกลุ่มได้

เข้าใจในการวเิคราะห์โจทย์	และในการน�าเสนอนกัเรยีนที่

เรียนเก่งจะเป็นตัวแทนน�าเสนอ

	 	 	 2.2.1	ขั้นสรุปโดยนักเรียนสรุปบทเรียน

และครูแก้ไขข้อสรุปของนักเรียนให้ชัดเจนเป็นระบบ

	 	 	 2.2.2	ขั้นพัฒนาการน�าไปใช้	จากการที่

ผู้เรียนได้ท�าแบบฝึกทักษะ	พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ท�าแบบ

ฝึกทักษะได้ถูกต้อง

	 	 2.3	ขั้นทดสอบย่อย	มีการทดสอบย่อยเมื่อมี

การเรยีนจบแต่ละวงจร	ท�าให้ครไูด้ทราบข้อบกพร่องของ

ผู้เรียนและการสอนของครู	 เพื่อน�ามาปรับปรุงการเรียน

การสอนของตนในวงจรต่อไป	 ผลการทดสอบท้ายวงจร 

ที่	 1	 คะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	 80	

และมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์	 13	 คนคิดเป็นร้อยละ	 81.25	

วงจรที่	 2	 คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	

83.75	 และมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์	 14	 คนคิดเป็นร้อยละ	

87.50	วงจรที่	3	คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดคิดเป็น

ร้อยละ	90.65	และมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์	 16	คนคิดเป็น

ร้อยละ	 100	 วงจรที่	 4	 คะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ	94.37	และมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์	 16	คน

คิดเป็นร้อยละ	100

	 	 2.4	คะแนนในการพัฒนาคนเอง	เป็นคะแนน

ความก้าวหน้าของผู้เรียน	ซึ่งผู้เรียนจะมีผลการเรียนดีขั้น

นัน้ย่อมอยูท่ีค่วามขยนัและตัง้ใจเรยีนของผู้เรยีนทีเ่พิม่ขึน้

มากกว่าบทเรียนที่ผ่านมาหรือไม่	 และผู้เรียนทุกคนมี

โอกาสได้คะแนนที่สูงหากมีความขยันและตั้งใจเรียนแต่

ทั้งน้ีนั้นความสามัคคีการช่วยเหลือกันในกลุ่มแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อนคนเก่งช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อน	ท�าให้ผู้เรียน

อ่อนมีความเข้าใจท�าให้มีผลการเรียนท่ีดีขึ้นจนสามารถ

ท�าให้กลุ่มได้รับรางวัลเป็นกลุ่มที่ยอดเยี่ยมได้	
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	 	 2.5	กลุม่ท่ีได้รบัการยกย่อง	การคดิคะแนนทมี

ที่ได้รับการยกย่องเป็นการน�าคะแนนความก้าวหน้าของ

กลุ่มมาเทียบกับเกณฑ์ท่ีก�าหนดในวงจรปฏิบัติการท่ี	 1	 

ทีมที่ได้รับการยกย่องคือทีม	B	จัดอยู่ในเกณฑ์เก่งมาก	1	

กลุ่มและอยู่ในเกณฑ์เก่ง	 3	 กลุ่มในวงจรปฏิบัติการท่ี	 2	 

ได้รับการยกย่อง	3	กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มA,	B,	C	 ได้รับการ	

ยกย่องเป็นทมีเก่งมากส่วนกลุม่D	อยูใ่นเกณฑ์เก่ง	ในวงจร

ปฏิบัติการที่	3	ทีมที่ได้รับการยกย่องคือทีม	2	ทีม	ได้แก่	

กลุ่ม	A,	D	จัดอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม	และจัดอยู่ในเกณฑ์

ที่เก่งมาก	2	กลุ่มได้แก่กลุ่ม	B,	C	ในวงจรปฏิบัติการที่	4	

ทีมที่ได ้รับการยกย่องทีมยอดเยี่ยม	 3	 กลุ ่ม	 ได้แก่	 

กลุ่ม	A,	B,	Dและทีมเก่งมาก	1	กลุ่มคือ	กลุ่ม	C

	 3.	ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นประถมปีที่	6	ได้คะแนนเฉลี่ย	24.94	คะแนน	

คดิเป็นร้อยละ	83.13	และมจี�านวน	ผูท้ีผ่่านเกณฑ์	14	คน	

คดิเป็นร้อยละ	87.50	ของจ�านวนผูเ้รยีนท้ังหมดสรปุได้ว่า

ผู้เรียนจ�านวนร้อยละ	 87.50	 ของจ�านวนผู้เรียนท้ังหมด	 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ	70	ขึ้นไป

อภิปรายผล

	 ในการวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลดังนี้

 1.	จากผลการพฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

แบบร่วมมือเทคนิค	STAD	ประกอบแบบฝึกทักษะ	เรื่อง	

เศษส่วน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	พบว่าจากการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ

ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ	

เทคนิค	 STAD	 เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการและขั้นตอน

ทีเ่หมาะสมกบัการท�าวจิยัของคร	ูผูป้ฏบิตักิารสอนเพราะ

ในขณะที่ท�าการวิจัยผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง

ด้านการน�าไปพัฒนาและด้านการน�าไปปรับปรุงแก้ไข	 

ที่เป็น	 ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อน�า

มาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการด�าเนินงานในขณะที่ก�าลังปฏิบัติการวิจัย

ท�าให้สามารถพัฒนาการเรยีนการสอน	และแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	

ได้ตรงจุดพร้อมสะท้อนผลการปฏิบัติการไปยังนักเรียน

เพือ่วางแผนด�าเนนิการใหม่ในระยะต่อไปโดยอาศยัข้อมูล	

ที่เป็นปัจจุบันเพื่อวางแผนด�าเนินการใหม่ในวงจรปฏิบัติ

การต่อไป	 ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลในวงจรปฏิบัติการก่อน

หน้านีร่้วมกบัขัน้ตอนการวจิยัปฏบิตักิารทีเ่ป็นระบบ	4	ขัน้

ตอนคอื	1)	ขัน้วางแผน	2)	ขัน้ปฏบิตักิาร	3)	ขัน้สงัเกตและ	

4)	ขัน้สะท้อนผลการปฏบิตักิารจนสามารถพฒันาขัน้ตอน

การเรียนรู้แบบร่วมมือสรุปได้	 5	 ขั้นตอนดังนี้	 1)	 ขั้นน�า

เสนอสู่บทเรียนทัง้ชัน้	2)	ขัน้ศกึษากลุม่ย่อย	3)	ขัน้ทดสอบ

ย่อย	4)	คะแนนในการพัฒนาตนเอง	5)	กลุ่มที่ได้รับการ

ยกย่องซึง่	การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	STAD	ประกอบ

แบบฝึกทักษะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามัคคี	 มีการท�างาน

กลุม่แบบมส่ีวนร่วมโดยคนทีเ่รยีนเก่งช่วยอธบิายให้เพือ่น

ทีเ่รยีนอ่อนได้เข้าใจ	และผู้เรียนทกุคนในกลุม่มกีารยอมรับ

ในความสามารถซึง่กันและกนัมากยิง่ขึน้ท�าให้ผูเ้รยีนอ่อน

มีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นเห็นว่าตนเองมีความ

ส�าคัญสามารถท�าให้กลุ่มประสบผลส�าเร็จได้เช่นกัน

 ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของมุทติาเหล่าบตุรสา 

(2555	:196	-	198)	ได้ศึกษาการปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้ 	 แบบร ่วมมือเทคนิค	 STAD	 ของนักเรียน	 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 โรงเรียนบ้านหนองเทา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี	

เขต	4	พบว่า	1)	การปฏบิตักิารพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วม

มือเทคนิคSTAD	 โดยผ่านกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ

สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้

ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้สรุปได้	 5	ขั้นตอน	ดังนี้	 (1)	 ขั้นเตรียม

เป็นขั้นที่ครูแนะน�าทักษะในการเรียนรู้ร่วมกันแล้วจัด

นักเรียนเป็นกลุ่มย่อย	ๆ	ตามระดับความสามารถสูงปาน

กลางอ่อนในอัตราส่วน	1	:	2	:	1	ครูแนะน�าทักษะในการ

เรียนร่วมกันแนะน�าระเบียบของกลุ่มบทบาทหน้าที่ของ

สมาชิกในกลุ ่มแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนและท�า

กิจกรรมร่วมกันการฝึกทักษะพ้ืนฐานจ�าเป็นส�าหรับการ

ท�ากิจกรรมกลุ่ม	 (2)	 ขั้นสอนครูทบทวนความรู้พื้นฐานที่
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จ�าเป็นแก่นักเรียนแนะน�าเนื้อหาและแหล่งข้อมูลมอบ

หมายภาระงานให้แต่ละกลุ ่มก�าหนดเวลาในการท�า

กิจกรรมและอธิบายข้ันตอนการท�างาน	 (3)	 ข้ันกิจกรรม

กลุ่มเป็นขั้นที่ครูให้นักเรียนรวมกันในกลุ่มย่อยโดยแต่ละ

คนมีบทบาทหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย	 (4)	 ข้ันตรวจ

สอบผลงานและทดสอบในขั้นนี้เป็นการตรวจสอบว่า

นักเรียนได้ปฏบิตัหิน้าทีค่รบถ้วนแล้วหรอืยงัผลการปฏบิตัิ

เป็นอย่างไรนักเรียนท�าแบบฝึกทักษะเป็นรายบุคคลหลัง

จากเรยีนจบแต่ละวงจรทดสอบนกัเรยีนเป็นรายบคุคลโดย

ไม่มีการช่วยเหลือกันแจ้งคะแนนรายบุคคลและคะแนน

เฉลี่ยของกลุ่มให้นักเรียนทราบ	 (5)	ขั้นสรุปบทเรียนและ

ประเมินผลการท�างานกลุ่มครแูละนกัเรยีนประเมนิผลการ

ท�างานกลุ่มให้การเสริมแรงแก่กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยมาก

โดยการให้ค�าชมเชยหรอืให้รางวลัพร้อมกบัให้ก�าลงัใจกลุม่

ทีย่งัไม่ประสบความส�าเร็จและร่วมกนัสรปุบทเรยีน	2)	ผล

การพัฒนาทักษะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการจัด

กิ จกรรมการ เรียนรู ้ แบบร ่ วม มือ เทคนิค	 STAD	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 ผลปรากฏว่านักเรียนมีทักษะ 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยร ้อยละ	 76.33	 

ของคะแนนเต็มและมีนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ	

84	ของนักเรียนทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการนักเรียน

มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น

	 นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ	ส�าเนยีง	

กิจขุนทด	(2552	:	98-100)	ได้ศึกษา	การพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดย

ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค	 STAD	

เรื่องอัตราส่วนและร้อยละช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 พบว่า	

นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่	 ทักษะการ

ท�างานเป็นกลุ่ม	การช่วยเหลือซึ่งกัน	ความสามัคคี	ความ

รับผิดชอบ	 กล้าแสดงออก	 มีความมั่นใจในตนเองและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ศิรินา	วาจาสัตย์	 (2547:	77-

78)	ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์	ผูเ้รียนได้มส่ีวนร่วมในกระบวนการเรยีน

รู้	การคิด	เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ด้วยตนเองร่วมแก้

ปัญหา	อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็	น�าเสนอผลงาน	

ได้พัฒนาทั้งด้านความรู้	 และกระบวนการต่าง	 ๆ	 โดยใช้

ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์	และยงัสอดคล้องกับ

งานวิจัยของสาคร	 ธานีกุล	 (2549	 :	 80-81)	 ได้พัฒนา

กจิกรรมการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์	เรือ่ง

ทศนิยม	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 โดยใช้รูปแบบการสอน

แบบร่วมมือกันเรียนรู้	พบว่า	นักเรียนเกิดคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์	 ได้แก่	 ทักษะการท�างานกลุ่ม	 การช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน	 ความสามัคคีความรับผิดชอบ	ความมั่นใจ	

และตระหนักในคุณค่าของตนเอง

	 2.	 จากการศึกษานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย	 24.94	 คะแนน	 คิดเป็นร้อย

ละ	83.13	และมีจ�านวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์14คน	คิดเป็นร้อย

ละ	 87.50	 ของจ�านวนผู้เรียนทั้งหมด	 สรุปได้ว่า	 ผู้เรียน

จ�านวนร ้อยละ	 87.50	 ของจ�านวนผู ้ เรียนทั้งหมด 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ	70	ขึ้นไป	ซึ่งเป็น

ไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 คือผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเฉลี่ยร้อยละ	 70	 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
อทุยัวรรณ	ธะนะค�ามา	(2554	:	127	–	130)	ได้ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์	 พบว่า	 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ	77.00	และมีนักเรียนจ�านวนร้อยละ	
81.25	ของจ�านวนนกัเรยีนทัง้หมดได้คะแนนตัง้แต่ร้อยละ	
70	ขึ้นไป	ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
	 กล่าวได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	STAD	
ท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเดือนฉาย	 จงสมชัย	 (2554	 :	 79	 –	 84)	 
ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้	 โดยวิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือตามเทคนคิ	STAD	เรือ่ง	สมการเชงิเส้นตวัแปร
เดียว	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่	1	พบว่า	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	โดยการจัดการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอืตามเทคนคิ	STAD	มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	 
สงูกว่านักเรียนทีไ่ด้รบัการสอนแบบปกต	ิอย่างมนัียส�าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั	.05	และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของสาย
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หยดุ	ผยุนวล	(2550	:	68-69)	ได้ศกึษาการพฒันารปูแบบ
การสอนแบบร่วมมอืกนัเรยีนรูแ้บบ	STAD	และผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	เรือ่ง	โจทย์
ปัญหาการบวกและการลบจ�านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัว
ตัง้ไม่เกนิ	1,000,000	พบว่า	นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ	75.15	ซึง่ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้
ร้อยละ	 70	 และมีจ�านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์	 20	 คน	 
จากจ�านวนนกัเรยีนทัง้หมด	24	คน	คดิเป็นร้อยละ	83.33	
ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน
	 	 1.1	ผูว้จิยัควรท�าการปฐมนเิทศผูร่้วมวจิยัและ
นักเรียนให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติถูกต้องเป็นแนวทาง

เดียวกัน	 เพราะเป็นการจัดกิจกรรมที่ยึดนักเรียนเป็น

ส�าคัญเน้นให้นักเรียนมีความร่วมมือกันสามัคคีกัน	 

แก้ปัญหาร่วมกัน

	 	 1.2	ครูควรให้ความส�าคัญของความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล	 รวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้

แสดงออกในการท�ากจิกรรม	และสามารถอภปิรายในกลุ่ม

ได้	โดยครูเน้นให้นักเรียน	ทั้งที่เรียน	เก่ง	ปานกลาง	อ่อน	

ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

	 	 1.3	ครูผู้สอนควรจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้	เช่น	การจัดโต๊ะ	เก้าอี้	รูปแบบการน�าเสนอผลงาน	

มีกิจกรรมที่สนุกสนานน่าสนใจ	 ตื่นเต้น	 ตลอดจนปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมของครูให้เป็นกันเอง	 เปิดโอกาสให้

นักเรียนได้ซักถาม	ร่วมแสดงความคิดเห็น

	 	 1.4	ปรบัเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้

เหมาะสมตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 เน่ืองจาก

การจัดกิจกรรมประกอบด้วยขั้นตอนที่หลากหลายและ

ความสามารถในการเรยีนรูข้องนักเรยีนแต่ละคนไม่เท่ากัน

บางคนควรใช้เวลาในการคดิและลงมอืแก้ปัญหานานกว่า

เวลาที่ครูก�าหนด	 ดังนั้นควรปรับเวลาโดยดูที่พฤติกรรม

เด็กแต่ละวงจร

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย	

	 	 2.1	ควรน�าแนวการจดักจิกรรมการเรยีนรู	้วชิา

คณติศาสตร์	โดยใช้รปูแบบร่วมมอืกนัเรยีนรูเ้ทคนคิ	STAD	

ไปใช้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอื่น	

	 	 2.2	 ควรน�าแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้

แบบร่วมมือกัน	 เทคนิค	 STAD	 ไปใช้ในสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์ในชัน้เรยีนอืน่	เพือ่พฒันาทกัษะการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1.	 เพื่อศึกษาผลของการออกก�าลังกายโดยใช้ท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสาน
ประยุกต์ต่อความสามารถในการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาผู้สูงอายุ	 จังหวัดมหาสารคาม	 2.	 เพื่อเปรียบ
เทยีบผลของการออกก�าลงักายโดยใช้ท่าร�าประกอบเพลงพืน้เมอืงอสีานประยกุต์ต่อความสามารถในการทรงตวัและความ
แข็งแรงของกล้ามเน้ือขาผู้สูงอายุ	 จังหวัดมหาสารคาม	 ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองก่อนและหลังการออกก�าลังกาย	 และ	 
3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลของการออกก�าลังกายโดยใช้ท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์ต่อความสามารถในการ
ทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาผู้สูงอายุ	 จังหวัดมหาสารคาม	 ระหว่างผู้สูงอายุกลุ่มทดลองและผู้สูงอายุกลุ่ม
ควบคุม	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 เป็นผู้สูงอายุเพศหญิงของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม	 จังหวัด
มหาสารคาม	อายุ	60	ปีขึ้นไป	จ�านวน	90	คน	ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(multistage	random	sampling)	
และท�าการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	(purposive	random	sampling)	จ�านวน	42	คน	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง	โดยการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม	 (randomly	assignment)	กลุ่มละ	21	คน	เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย	โดยกลุ่มทดลองให้ท�าการฝึกโปรแกรมการออกก�าลังกายโดยใช้ท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์และ
กลุม่ควบคมุให้ท�าการออกก�าลงักายตามโปรแกรมของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม	จงัหวดัมหาสารคาม	ทัง้นี้

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1

รองศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4

Lecturer	in	Sports	Science,	Faculty	of	Education,	Rajabhat	Maha	Sarakham	University1

Associate	professor	Dr.	Ajarn,	Lecturer	in	Educational	Management,	Faculty	of	Education,	Rajabhat	Maha	Sarakham	
University2

Lecturer	in	Computer	Studies,	Faculty	of	Education,	Rajabhat	Maha	Sarakham	University	3Lecturer	at	the	Department	

of	Primary	Education,	Faculty	of	Education,	Maha	Sarakham	Rajabhat	University4

Corresponding	author,	E-mail	:	ouye_131@hotmail.com1



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

120

แต่ละกลุม่จะท�าการฝึกตามโปรแกรมทีก่�าหนด	3	วนัต่อสัปดาห์	เป็นระยะเวลา	8	สัปดาห์	ท�าการทดสอบตวัแปรตามก่อน
การฝึก	 หลังการฝึกสัปดาห์ที่	 4	 และสัปดาห์ที่	 8	 แล้วน�าผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในงานวิจัย	 
เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�้า	 แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ	 LSD	 และ 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดย	t-test	โดยก�าหนดความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ผลการวิจัยพบว่า	 
ภายหลังการฝึก	 กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการทรงตัวของเบิร์ก	 ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือเหยียดเข่า	 
ความอ่อนตัว	 สูงขึ้นกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส�าคัญของสถิติที่ระดับ	 0.05	 ส่วนเวลาการตอบสนองของเท้าและเวลา
ปฏิกิริยาของเท้าเร็วขึ้นกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ส่วนกลุ่มควบคุม	พบว่า	ภายหลังการฝึก	
ค่าเฉลีย่ของความสามารถในการทรงตวัของเบร์ิก	ความแขง็แรงของกล้ามเนือ้เหยยีดเข่า	ความอ่อนตวั	เวลาการตอบสนอง
ของเท้าและเวลาปฏิกิริยาของเท้า	ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	และพบว่ามีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ในค่าเฉลี่ยของความสามารถในการทรงตัวของเบิร์ก	 ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อเหยียดเข่า	 ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่	 4	 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่	 8	 แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 ในค่าเฉลี่ยของความอ่อนตัว	 เวลาการตอบสนองของเท้าและเวลาปฏิกิริยา
ของเท้า	ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่	8	แสดงให้เห็นว่า	โปรแกรมการฝึกการออกก�าลังกาย
โดยใช้ท่าร�าประกอบเพลงพืน้เมอืงอสีานประยกุต์เป็นวธิกีารหนึง่ทีจ่ะน�าไปใช้เพือ่พฒันาความสามารถในการทรงตวัและ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่า	 รวมไปถึงความอ่อนตัว	 เวลาการตอบสนองของเท้าและวางปฏิกิริยาของเท้า 
ในผู้สูงอายุเพศหญิงของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม	ให้ดีขึ้นต่อไปได้

 ค�าส�าคัญ : ท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสาน/ความสามารถในการทรงตัว/ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were:	1.	To	study	the	effect	of	exercise	using	the	traditional	dance	
of	Isan	folk	music,	the	ability	to	balance	and	strength	of	the	leg	muscles	of	the	elderly.	2.	To	compare	
the	effects	of	exercise	using	the	traditional	dance	of	Isan	folk	songs,	the	ability	to	balance	and	strength	
of	the	leg	muscles	of	the	elderly.	Mahasarakham	province	Elderly	subjects	before	and	after	exercise,	
and	3.	To	compare	the	effects	of	exercise	using	traditional	healing	dances,	the	Isan	folk	music	applied	
to	the	balance	and	strength	of	the	leg	muscles	of	the	elderly.	Mahasarakham	province	Between	the	
elderly,	 the	experimental	group	and	the	elderly,	 the	control	group	Population	and	sample	Older	
female	of	the	elderly	homes	in	Mahasarakham.	There	were	90	randomized,	multistage	random	sampling	
and	 42	 purposive	 random	 sampling	 randomly	 assigned	 to	 the	 control	 group	 and	 control	 group.	 
By	randomly	assigning	21	participants	each.	By	the	experimental	group,	 the	exercise	program	was	
implemented	using	the	traditional	Isan	folk	dance	and	the	control	group	to	exercise	according	to	the	
program	of	the	elderly	home.	Mahasarakham	province	Each	group	will	practice	the	program	three	
days	a	week	for	8	weeks.	After	the	4th	and	8th	week	of	training,	the	results	of	the	experiment	were	

analyzed	by	the	statistics	used	in	the	research.	It	is	a	one-way	ANOVA.	Then	compare	the	

difference	by	LSD	and	compare	the	difference	between	the	groups	by	t-test	with	the	
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significance	level	at	0.05.	The	results	showed	that:	After	training	the	experimental	group	
had	the	mean	balance	of	Berg	Muscle	strength,	knee	flexion	was	significantly	higher	than	before	training	

at	the	0.05	level.	The	response	time	of	foot	and	foot	reaction	time	were	significantly	faster	than	before	

training.	Level	0.05.	The	control	group	found	that	after	training	the	average	of	Berg's	balancing	ability.	

Muscle	strength,	knee	flexion,	weakness,	response	time	of	the	foot,	and	reaction	time	of	the	foot.	

There	was	no	statistically	significant	change	at	the	0.05	level,	and	there	was	a	statistically	significant	

difference	at	.05	level	in	the	mean	balance	of	Berg.	Muscle	strength,	stretch,	knee	after	the	4th	week	

training	and	after	the	8th	week	training,	there	was	no	statistically	significant	difference	at	the	0.05	level	

in	the	mean	of	the	weaning.	Response	time	of	foot	and	reaction	time	of	foot.	After	the	4th	week	

training	and	after	the	8th	week	training,	it	shows	that	the	exercise	program,	using	the	Isan	folk	dances,	

is	one	method	that	will	be	used	to	improve	the	balance	and	strength	of	the	knee	muscles.	Including	

weakness.	 Response	 time	 of	 foot	 and	 foot	 restraint	 in	 elderly	 women	 of	 the	 elderly	 home	 in	

Mahasarakham	Mahasarakham	province	to	be	better.

 Keywords	:	Northeastern	Folk	Dance/Balance/Leg	Muscle	Strength

บทน�า  

	 ในปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในทวีปเอเชียและ

ภมูภิาคแปซฟิิค	รวมทัง้ประเทศไทยมจี�านวนเพิม่ขึน้อย่าง

รวดเร็ว	 เนื่องจากมีความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ช่วยให้อัตราการตายลดลง	

จากการศึกษาประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยเมื่อป	ี

พ.ศ.	 2543	 ได้คาดการณ์ว่าในปี	 พ.ศ.	 2569	 จ�านวน

ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มถึงร้อยละ	 19.99	 ของจ�านวน

ประชากรทั้งหมด	 โดยจะเป็นหญิงมากกว่าชายและจะมี 

ผูส้งูอายทุีอ่ยูต่ามล�าพงัมจี�านวนเพิม่ขึน้	(เกือ้	วงศ์บญุสนิ,	

2546	 :	 3)	 การเปลี่ยนแปลงนี้ก�าลังน�าประเทศไทยไปสู่

สภาวะที่เรียกว่า	 “ประชากรความชรา”	 (population	

ageing)	(สุทธิชัย	จิตะพันธ์กุล,	2541	:	23)	อัตราการเพิ่ม

จ�านวนของประชากรผู ้สูงอายุจะส ่งผลกระทบต่อ

โครงสร้างทางครอบคัวสังคม	 เศรษฐกิจ	 รวมถึงนโยบาย

งบประมาณและแผนงานด้านสาธารณสุขของประเทศ	 

ดังนั้นทุกประเทศจึงมีการต่ืนตัวมุ่งให้ความส�าคัญแก่ผู้สูง

อายุ	 ดังองค์การสหประชาชาติก�าหนดให้ปี	 พ.ศ.	 2542	

เป็น	“ปีสากลว่าด้วยผูส้งูอาย”ุ	(The	international	year	

of	 older	 persons)	 (ส�านักงานนโยบายและแผนงาน

สาธารณสุข,	2540	:	16)

	 ปัญหาส�าคญัของผูส้งูอายจุากการส�ารวจทางการ

แพทย์	พบว่า	ผู้ป่วยสูงอายุมีลักษณะทางคลินิกที่พบบ่อย

เป็นอันดับ	 3	 ภาวะไม่ม่ันคงในการทรงตัว	 (instability)	

ซ่ึงมีโอกาสเกิดการหกล้มและส่งผลท�าให้เกิดภาวะ

เคล่ือนทีไ่ม่ได้	(immobility)	(หรอือาจถงึทพุพลภาพหรอื

ไร้สมรรถภาพ	(inability)	ได้	(สทุธิชยั	จติะพนัธ์กลุ,	2542	

:	3)	โดยสาเหตสุ่วนใหญ่เกดิเนือ่งจาก	การมสีขุภาพทีเ่สือ่ม

ลง	 มีการสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกาย	 ท�าให้มีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 และสังคม	 

จากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในทางเสื่อมลง	 ท�าให้

ร่างกายเคล่ือนไหวล�าบาก	 ความคล่องแคล่วว่องไวของ

ร่างกายลดลง	 มีการสูญเสียความยืดหยุ่นและความแข็ง

แรงของกล้ามเนื้อ	 ข้อต่อต่าง	 ๆ	 เกิดภาวะข้อติดแข็ง	

ประสิทธิภาพการท�างานของสมองและประสาทอัตโนมัติ

ลดลง	ปฏกิริยิาการตอบสนองลดลงท�าให้มกีารสญูเสยีการ
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ควบคุมการทรงตัวได้ง่าย	(วิไลวรรณ	ทองเจริญ,	2533	:	

4-5)	ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาวจิยัพบว่า	โรคประจ�าตวัผู้

สูงอายุที่เป็นมาก	 คือ	 โรคกล้ามเน้ือมีความอ่อนแรงจาก

การเสื่อม	 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	 โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการ

หกล้ม	เป็นผลมาจากการควบคมุการท�างานของกล้ามเนือ้

ขากับการท�างานของระบบประสาทไม่สัมพันธ์กันท�าให้

การเคลื่อนไหวไม่คล่องตัว	 ขาดความม่ันคง	 (จรัสวรรณ	

เทยีบประภาส	และพชัร	ีตนัศริิ,	2536	:	10-13)	การมีอายุ

มากข้ึน	 มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทรงตัวท่ี

ลดลง	เนือ่งจากร่างกายมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางเสือ่ม

สภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเคลื่อนไหว	 จะท�าให้

ขอบเขตของการเคลื่อนไหวลดลง	 (บุญสืบ	 ศรีไชยยันต์,	

2533	:	4)

	 จาการส�ารวจในปี	พ.ศ.	2539	พบว่า	การหกล้ม

เป็นสาเหตุของการเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของ

ประชากรผู้สูงอายุเป็นอันดับ	 3	 (ส่วนอนามัยส�าหรับส่ง

เสริมสขุภาพ	กรมอนามยั,	2544	:	19)	และการหกล้มเป็น

อุบัติเหตุที่พบได้มากที่สุดในบรรดาอุบัติเหตุต่าง	ๆ	ที่เกิด

ขึ้นกับผู้สูงอายุ	(เกศินี	หาญจางสิทธิ์,	2537	:	4)	จากผล

การศกึษาทางการแพทย์ในปี	พ.ศ.	2540	พบว่า	อตัราการ

หกล้มเพิ่มข้ึนตามอายุและเกิดในผู ้สูงอายุเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย	ถึง	1.5	เท่า	การหกล้มเป็นเหตุน�าไปสู่

การเสียชีวิตถึง	 9,500	 รายต่อปีและเกิดการบาดเจ็บที่

รุนแรง	ร้อยละ	5-10	เกิดกระดูกหัก	ร้อยละ	5	โดยเฉพาะ

กระดูกข้อสะโพก	 ส่งผลท�าให้มีค่าใช้จ่ายในด้านงบ

ประมาณทางการแพทย์อย่างมาก	 (กรมการแพทย์

กระทรวงสาธารณสขุ,	2541	:	7-10)	ซึง่สอดคล้องกบัการ

ศึกษาในสหรัฐเมริกาเมื่อปี	ค.ศ.	2005	พบว่า	การหกล้ม

เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายท่ีส�าคัญของผู้สูง

อายุ	โดยมีการประมาณการว่า	ร้อยละ	30	ของผู้สูงอายุ

เกิดการหกล้มและในจ�านวนนี้	ร้อยละ	20-30	ได้รับบาด

เจ็บปานกลางถงึรนุแรง	(Pluijm,	et	al.,	2006	:	143-163)

	 ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่จะมภีาวะไม่ม่ันคงในการทรงตวั	

(instability)	 เนื่องจากกล้ามเนื้อขาดความแข็งแรง	 อัน

เป็นสาเหตขุองความเสีย่งทางร่างกาย	ทีท่�าให้เกดิอบุตัเิหตุ

จากการหกล้มได้ง่ายจากการศกึษาในเรือ่งการป้องกนัการ

หกล้มในผู ้สูงอายุพบว่า	 การให้ความรู ้	 การแนะน�า

โปรแกรมการออกก�าลังกายและส่งเสริมพฤติกรรมการ	

ออกก�าลังกาย	เพ่ือปรบัปัจจยัเส่ียง	สามารถลดความเส่ียง

ของการหกล้มในผูสู้งอายไุด้	(จริสุดา	เยีย่มวทิยากลุ,	2543	

:	3	;	ดุษฎี	ปารฤทธ์,	2544	:	2)	ดังนั้นผู้สูงอายุจึงสามารถ

หาวิธีป้องกันได้ด้วยตัวเอง	โดยการได้รับการส่งเสริมและ

ฟื้นฟูสภาพร่างกายและกระตุ้นให้ท�ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 

การออกก�าลังกายจึงเป็นแนวทางที่ดีวิธีหนึ่งที่จะชะลอ

ความเสือ่มของร่างกาย	เพิม่ความแขง็แรงให้แก่กล้ามเนือ้

และยงัช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล

การบาดเจ็บของผู้สูงอายุได้อีกทาง	 (วีรจิต	 เรืองสวัสดิ์,	

2540	:	1	;	ปริญญา	พึงประสิทธิ์,	2542	:	1	;	กองออกก�า

ลักงายเพื่อสุขภาพ,	2546	:	5)

	 โปรแกรมการออกก�าลังกายส�าหรบัผู้สูงอายทุีเ่ป็น

ทีน่ยิมแพร่หลาย	คอื	การออกก�าลังกายแบบแอโรบกิ	โดย

เฉพาะแบบปลอดแรงกระแทกและลดแรงกระแทกต�่า	 

(นิม่อนงค์	พรหมบตุร,	2539	:	1	;	สุรนิทร์	ค�าประดบัเพชร,	

2546	:	2	;	Schaller,	1996	:	12-17)	เนื่องจากเป็นวิธีที่

มีประสิทธิภาพที่จะต่อต้านความเส่ือมในผู้สูงอายุและยัง

ไม่เสีย่งจากการบาดเจบ็ขณะออกก�าลงักาย	ในปัจจบุนัได้

มกีารน�าเอาท่าร�าของภาคต่าง	ๆ 	มาประยกุต์และดดัแปลง

เป็นท่าเต้นแอโรบิก	 ซึ่งออกแบบเป็นโปรแกรมการออก

ก�าลังกาย	เพื่อซักน�า	ดึงดูดและเป็นทางเลือกให้ผู้สูงอายุ

ได้เข้าร่วมกิจกรรม	พบปะสังสรรค์	ร่วมสันทนาการและมี

ผลในการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายโดยรวมเพิ่มขึ้น

	 การใช้ท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสาน	เป็นอีก

วิธีการหนึ่งที่จะสามารถน�ามาดัดแปลงและประยุกต์

เป็นการออกก�าลังกายแบบแอโรบกิได้	เนือ่งจากท่าร�าของ

ภาคอสีานมคีวามเป็นอสิระไม่มข้ีอจ�ากดัตายตัวของทัง้มอื

และเท ้า	 ส ่วนใหญ่มีอิริยาบถเลียนแบบธรรมชาต	ิ 
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(พจน์มาลัย	สมรรคบุตร,	2538	:	20)	โดยจะเห็นว่าท่าร�า

มีรูปแบบใกล้เคียงกับการออกก�าลังกายแบบแอโรบิก	 

เมื่อน�ามาใช้กับผู ้สูงอายุที่มีความชื่นชอบการรื่นเริง 

แบบไทย	ๆ	ผู้สูงอายุจะสามารถฝึกท่าร�าต่าง	ๆ	ได้ไม่ยาก	

เนือ่งจากเป็นท่าร�าแบบพืน้ฐาน	คนไทยแทบทกุคนมคีวาม

คุ้นเคย	จึงสามารถฝึกและเข้าใจท่าทางได้ง่าย	ท่าร�ามีรูป

แบบการเคลื่อนไหวของขาในหลายรูปแบบ	ซึ่งจะช่วยส่ง

เสริมให้เกิดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ

ขา	ข้อเข่า	ข้อเท้า	ในส่วนของแขนมีท่าที่มีการเคลื่อนไหว

สอดประสานของแขนท้ังสองข้างสลับกันและสัมพันธ์กับ

ขาให้เข้ากับจังหวะดนตรี	 ซ่ึงเป็นการฝึกเพื่อส่งเสริมการ

ท�างานของกล้ามเนื้อให้ประสานงานกันทั้งร ่างกาย	 

รวมทัง้ระบบประสาทสัง่งานของสมองให้ท�างานประสาน

สัมพันธ์กัน	(อภิวันท์	มนัมนากร,	2542	:	2)	อันจะส่งผล

ให้มีความสามารถในการทรงตัวท่ีดีแก่ผู้สูงอายุและช่วย

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการหกล้มได้	 นอกจากนี้ยัง

เป็นการส่งเสริมให้ระบบหัวใจไหลเวียนเลือดท�างานดีขึ้น	

ส่งผลให้สมรรถภาพทางกายโดยรวมดขีึน้ด้วย	นอกจากนี้

การใช ้ท ่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสารประยุกต ์	 

ยงัมเีสยีงเพลงและจงัหวะสนกุสนานเพลดิเพลนิ	สามารถ

สร้างความสุขทางจิตใจและช่วยลดความซึมเศร้าแก่ผู้สูง

อายุได ้	 ส ่วนจังหวะดนตรีของเพลงพื้นเมืองอีสาน	 

ยังสามารถปรับให้เร็วหรือช้าตามความเหมาะสมกับผู้สูง

อายุในแต่ละกลุ่มได้และยังสามารถน�าเอาโปรแกรมการ

ออกก�าลังกายโดยใช้ท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสาน

ประยุกต์	 ไปสู่ชุมชนชนบทหลาย	ๆ	พื้นที่ได้	 โดยไม่ต้อง

เสยีค่าใช้จ่ายในการซือ้อปุกรณ์การออกก�าลงักาย	และยงั

เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของความเป็นไทยอีก

ทางหนึ่ง

	 ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยและคณะจึงมี

ความสนใจอย่างยิง่ทีจ่ะท�าการศกึษาผลของการออกก�าลงั

กายโดยใช้ท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานที่น�ามา

ประยุกต์ให้เหมาะสมว่าสามารถพัฒนาความสามารถใน

การทรงตัว	 รวมถึงสามารถสร้างความแข็งแรงของกล้าม

เน้ือเหยียดเข่าผู้สูงอายุ	 จังหวัดมหาสารคาม	 ได้หรือไม่	 

ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการ

พิจารณาเลือกรูปแบบการออกก�าลังกายเพื่อส่งเสริมสุข

ภาพและป้องกนัโรคต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิจากความเสือ่ม	ส่งผลให้

มีความสามารถในการทรงตัวเพิ่มขึ้น	เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการป้องกนัการเกดิการหกล้มในผูส้งูอายใุนอนาคตต่อไป

จุดประสงค์ในการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาผลของการออกก�าลังกายโดยใช้ท่า

ร�าประกอบเพลงพืน้เมอืงอสีานประยกุต์ต่อความสามารถ

ในการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาผู้สูงอายุ	

จังหวัดมหาสารคาม

	 2.	เพือ่เปรยีบเทยีบผลของการออกก�าลงักายโดย

ใช้ท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์ต่อ	 ความ

สามารถในการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

ผู้สูงอายุ	 จังหวัดมหาสารคาม	 ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองก่อน

และหลังการออกก�าลังกาย

	 3.	เพือ่เปรยีบเทยีบผลของการออกก�าลงักายโดย

ใช้ท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์ต่อความ

สามารถในการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

ผูส้งูอาย	ุจงัหวดัมหาสารคาม	ระหว่างผูส้งูอายกุลุม่ทดลอง

และผู้สูงอายุกลุ่มควบคุม

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

	 เป็นผูส้งูอายเุพศหญงิของสถานสงเคราะห์คนชรา

บ้านมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม	อายุ	60	ปีขึ้นไป	

จ�านวน	 90	 คน	 ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	

(multistage	 random	 sampling)	 โดยตรวจสอบจาก

สมุดพกประจ�าตัว	 การสัมภาษณ์	 และการวินิจฉัยจาก

แพทย์ว่ามสีขุภาพแขง็แรง	ไม่เป็นโรคของระบบหวัใจและ

ไหลเวียนเลือดและระบบการเคล่ือนไหวที่รุนแรง	 ไม่เป็น

โรคทางสายตา,	ห	ูและระบบประสาท	เป็นต้น	และท�าการ

สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	 (purposive	 random	

sampling)	พจิารณาจากผลการทดสอบความสามารถการ
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ทรงตวัและความแขง็แรงของกล้ามเนือ้เหยยีดเข่า	โดยคดั

เอาบคุคลทีมี่ค่าความสามารถในการทรงตวัและความแข็ง

แรงของกล้ามเนือ้เหยยีดเข่าทีใ่กล้เคยีงกนั	จ�านวน	42	คน	

แบ่งออกเป็น	2	กลุม่	คอื	กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง	โดย

การสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม	(randomly	assignment)	กลุ่ม

ละ	21	คน	โดยก�าหนดให้

	 	 1.	 กลุ่มทดลองท�ากิจวัตรประจ�าวันตามปกติ

และออกก�าลังกายด้วยการออกก�าลังกายโดยใช้ท่าร�า

ประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์

	 	 2.	กลุ่มควบคุมท�ากิจวัตรประจ�าวันตามปกติ

และออกก�าลังกายตามโปรแกรมของสถานสงเคราะห์คน

ชราบ้านมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ ใช ้ในการศึกษาค ้นคว ้าในครั้งนี้	

ประกอบด้วย

	 1.	 โปรแกรมการออกก�าลังกายโดยใช้ท่าร�า

ประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์

 2.	โปรแกรมการออกก�าลงักายของสถานสงเคราะห์

คนชราบ้านมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม

	 3.	เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

 4.	เครื่องวัดความอ่อนตัว	(sit	and	reach	box)

 5.	 เครื่องวัดปฏิกิริยาการตอบสนองของเท้า	

(reaction	time)

	 6.	ขั้นบันได	(step	chair)

	 7.	เครื่องเล่น	VCD	และ	TV

	 8.	เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ

 9.	เครือ่งวดัความดนัโลหติ	(sphygmomanometer)

	 10.	ชุดอุปกรณ์หูฟัง	(stethoscope)

	 11.	 เคร่ืองวัดองศาการเคลื่อนไหว	 (standard	

goniometer)

	 12.	นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอล

	 13.	เครื่องชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูง

	 14.	เก้าอีม้พีนกัพงิแบบทีม่ทีีว่างแขนและแบบไม่มี

ที่วางแขน

	 15.	แบบสอบถามเพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุ

	 16.	แบบบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลการทดสอบ

	 17.	แบบบันทึกข้อมูลขณะออกก�าลังกาย

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 1.	 จัดเตรียมสถานที่	 อุปกรณ์	 เครื่องมือ	 ตาราง

การฝึก	ใบบันทึก	เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 2.	ชี้แจงขั้นตอนต่าง	ๆ 	ของการวิจัยกับผู้ช่วยและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการวิจัย	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรง

กันและปฏิบัติได้ถูกต้อง

	 3.	 ตรวจสอบประวัติจากสมุดพกประจ�าตัวของ

กลุ่มประชากรร่วมกบัข้อมลูทัว่ไป	และจากค�าวนิจิฉยัของ

แพทย์	 เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้เพื่อคัด

เลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมการวิจัย

 4.	ให้กลุม่ประชากรทีค่ดัจากข้อ	5	ตอบแบบสอบถาม

เพือ่คดัเลอืกผูส้งูอายเุข้าร่วมการวจิยั	ประกอบด้วย	ข้อมลู

ส่วนตัวทั่วไป	 ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ	 การตรวจประเมิน

ทาง	Vestibular	System	และการตรวจประเมินอาการ

ทางกระดูกและกล้ามเนื้อ	 บันทึกลงในแบบสอบถาม 

เพื่อคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าวิจัย

	 5.	ท�าการตรวจร่างกาย	โดยการชัง่น�า้หนกั	วดัส่วน

สูง	 วัดชีพจรขณะพักและความดันโลหิตขณะพัก	 ลงใน

แบบบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลการทดสอบ

	 6.	ท�าการทดสอบการทรงตัว	โดยใช้แบบทดสอบ

ความสามารถในการทรงตวัของเบร์ิก	(Berg	Balance	Test)

	 7.	 ท�าการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา	 โดย

ใช้เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

	 8.	 ท�าการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง	 (purposive	

random	sampling)	เพื่อให้ได้ผู้ที่มีค่าความสามารถการ

ทรงตัวของเบิร์กที่ระดับ	 33-44	 คะแนน	 (Impairment	

of	balance)	และมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่ใกล้

เคียงกัน	จ�านวน	42	คน	มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง

	 9.	น�ากลุ่มตัวอย่าง	42	คน	มาจัดกลุ่ม	โดยการจับ
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ฉลากสมาชกิเข้ากลุม่	(randomly	assignment)	เพือ่แบ่ง

กลุ่มตัวอย่างออกเป็น	2	กลุ่มดังนี้

	 	 9.1	 กลุ่มทดลอง	 คือ	 ผู้สูงอายุท่ีท�ากิจวัตร

ประจ�าวันตามปกติและออกก�าลังกายโดยใช้ท ่าร�า

ประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์	จ�านวน	21	คน

	 	 9.2	 กลุ่มควบคุม	 คือ	 ผู้สูงอายุท่ีท�ากิจวัตร

ประจ�าวันตามปกติและออกก�าลังกายตามโปรแกรมของ

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม	 จังหวัด

มหาสารคาม	จ�านวน	21	คน

	 10.	 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความ

สามารถการทรงตวัของเบิร์กและความแข็งแรงของกล้าม

เนื้อขา	ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่ม	ก่อนการฝึกโดย

ใช้	t-test	(t-test	for	independent	samples)

	 11.	 ทดสอบความอ่อนตัว	 โดยใช้เครื่องวัดความ

อ่อนตัว	 (sit	 and	 reach	 box)	 ก่อนการฝึกของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่ม

	 12.	ทดสอบเวลาการตอบสนองของเท้าและเวลา

ปฏกิริยิาของเท้า	โดยเครือ่งวดัปฏกิริยิาการตอบสนองของ

เท้า	ก่อนการฝึกของกลุ่มตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่ม

	 13.	ท�าการฝึกออกก�าลงักายโดยใช้ท่าร�าประกอบ

เพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์ในกลุ่มทดลองเป็นเวลา	 8	

สัปดาห์	 ๆ	 ละ	 3	 วัน	 ทุกวันจันทร์	 วันพุธ	 และวันศุกร์	

ระหว่างเวลา	09.00-10.00	น.

	 14.	 ท�าการทดสอบภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่	 4	

และภายหลงัการฝึกสปัดาห์ที	่8	ของกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคุม

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 ค�านวณค่าเฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานข้อมลูทัว่ไปของลกัษณะทางกายภาพและค่าตวั

แปรตามที่ท�าการทดสอบ	 ได้แก่	 อายุ	 น�้าหนัก	 ส่วนสูง	

ชพีจรขณะพัก	ความดนัโลหติ	ความสามารถในการทรงตวั

ของเบิร์ก	 ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา	 ความอ่อนตัว	

เวลาการตอบสนองของเท้าและเวลาปฏิกิริยาของเท้าใน

ช่วงก่อนการฝึก	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และหลังการฝึก

สัปดาห์ที่	8	ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

	 2.	 ทดสอบการเปล่ียนแปลงของค่าเฉลี่ยตัวแปร

ตาม	คือ	ความสามารถในการทรงตัวของเบิร์ก	ความแข็ง

แรงของกล้ามเนื้อขา	 ความอ่อนตัว	 เวลาการตอบสนอง

ของเท้าและเวลาปฏิกิริยาของเท้า	 ภายในกลุ่มทั้งกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม	ก่อนการฝึก	หลังการฝึกสัปดาห์

ที่	4	และหลังการฝึกสัปดาห์ที่	8	โดยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวแบบการวัดซ�้า	(One-Way	Analysis	

of	Variance	with	Repeated	Measures)	หากพบความ

แตกต่างจะใช้การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี

ของ	LSD	(LSD’s	method)

	 3.	เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ตวัแปร

ตาม	คือ	ความสามารถในการทรงตัวของเบิร์ก	ความแข็ง

แรงของกล้ามเนื้อขา	 ความอ่อนตัว	 เวลาการตอบสนอง

ของเท้าและเวลาปฏิกิริยาของเท้า	 ระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม	ในแต่ละช่วงการฝึก	คือ	ก่อนการฝึก	หลัง

การฝึกสัปดาห์ที่	4	และหลังการฝึกสัปดาห์ที่	8	ด้วยสถิติ	

t-test	(t-test	for	independent	samples)

	 4.	 ค่าการทดสอบความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05

ผลการศึกษา

	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของลักษณะทางกายภาพต่าง	 ๆ	

ได้แก่	อายุ	น�้าหนัก	ส่วนสูง	ชีพจรขณะพัก	ความดันโลหิต	

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 ก่อนเริ่มการฝึก	 ไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 2.	 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามที่ท�าการทดสอบ	 คือ	

ความสามารถในการทรงตัวของเบิร์ก	 ความแข็งแรงของ

กล้ามเน้ือเหยียดเข่า	 ความอ่อนตัว	 เวลาการตอบสนอง

ของเท้าและเวลาปฏิกิริยาของเท้า	 ของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม	 ก่อนการฝึก	 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 3.	 ค่าเฉล่ียของความสามารถในการทรงตัวของ

เบร์ิกของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญั
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ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 เมื่อระยะเวลาการฝึกผ่านไป	 

4	 สัปดาห์	 และ	 8	 สัปดาห์	 และพบว่า	 กลุ่มทดลองมี

พัฒนาการอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ตลอด

ระยะเวลาการฝึก	 8	 สัปดาห์	 ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 4.	ค่าเฉลีย่ของความแขง็แรงของกล้ามเนือ้เหยยีด

เข่าของกลุม่ทดลองมากกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 เมื่อระยะเวลาการฝึกผ่านไป	 4	

สัปดาห์	และ	8	สัปดาห์	พบว่ากลุ่มทดลอง	มีพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ตลอดระยะเวลา

การฝึก	 8	 สัปดาห์	 ในขณะท่ีกลุ ่มควบคุมไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 5.	ค่าเฉลีย่ของความอ่อนตวัของกลุม่ทดลองและ

กลุ่มควบคุม	มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	

0.05	 เมื่อระยะเวลาการฝึกผ่านไป	 4	 สัปดาห์	 และ	 8	

สัปดาห์	 โดยมีแนวโน้มว่ากลุ ่มทดลองมีความอ่อนตัว

มากกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีพัฒนาการอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	ตลอดระยะเวลาการฝึก	8	สัปดาห์	ใน

ขณะที่กลุ่มควบคุมไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ

	 6.	 ค่าเฉลี่ยของเวลาการตอบสนองของเท้าและ

เวลาปฏกิริิยาของเท้า	ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ	มี

ความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	

เมื่อระยะเวลาการฝึกผ่านไป	4	สัปดาห์	และ	8	สัปดาห์	

โดยมแีนวโน้มว่า	กลุม่ทดลองมเีวลาการตอบสนองของเท้า

และเวลาปฏิกิริยาของเท้ามากกว่ากลุ่มควบคุม	และกลุ่ม

ทดลอง	มพีฒันาการในแนวโน้มดข้ึีนอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิต	ิภายหลงัการฝึก	8	สปัดาห์	ในขณะทีก่ลุม่ควบคมุไม่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

สรุปผล

	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของลักษณะทางกายภาพต่าง	 ๆ	

ได้แก่	อายุ	น�้าหนัก	ส่วนสูง	ชีพจรขณะพัก	ความดันโลหิต	

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 ก่อนเริ่มการฝึก	 ไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 2.	 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามที่ท�าการทดสอบ	 คือ	

ความสามารถในการทรงตัวของเบิร์ก	 ความแข็งแรงของ

กล้ามเน้ือเหยียดเข่า	 ความอ่อนตัว	 เวลาการตอบสนอง

ของเท้าและเวลาปฏิกิริยาของเท้า	 ของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม	 ก่อนการฝึก	 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

	 3.	 ค่าเฉล่ียของความสามารถในการทรงตัวของ

เบร์ิกของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 เมื่อระยะเวลาการฝึกผ่านไป	 4	

สัปดาห์	 และ	 8	 สัปดาห์	 และพบว่า	 กลุ่มทดลองมี

พัฒนาการอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ตลอด

ระยะเวลาการฝึก	 8	 สัปดาห์	 ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 4.	ค่าเฉลีย่ของความแขง็แรงของกล้ามเนือ้เหยยีด

เข่าของกลุม่ทดลองมากกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 เมื่อระยะเวลาการฝึกผ่านไป	 4	

สัปดาห์	และ	8	สัปดาห์	พบว่ากลุ่มทดลอง	มีพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ตลอดระยะเวลา

การฝึก	 8	 สัปดาห์	 ในขณะที่กลุ ่มควบคุมไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 5.	ค่าเฉลีย่ของความอ่อนตวัของกลุม่ทดลองและ

กลุ่มควบคุม	มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	

0.05	 เมื่อระยะเวลาการฝึกผ่านไป	 4	 สัปดาห์	 และ	 8	

สัปดาห์	 โดยมีแนวโน้มว่ากลุ่มทดลองมีความอ่อนตัว

มากกว่ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีพัฒนาการอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	ตลอดระยะเวลาการฝึก	8	สัปดาห์	ใน

ขณะที่กลุ่มควบคุมไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ

	 6.	 ค่าเฉล่ียของเวลาการตอบสนองของเท้าและ

เวลาปฏิกิริยาของเท้า	 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 

มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	

เมื่อระยะเวลาการฝึกผ่านไป	4	สัปดาห์	และ	8	สัปดาห์	

โดยมแีนวโน้มว่า	กลุม่ทดลองมเีวลาการตอบสนองของเท้า



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

127

และเวลาปฏิกิริยาของเท้ามากกว่ากลุ ่มควบคุม	 และ 

กลุม่ทดลอง	มพีฒันาการในแนวโน้มดขีึน้อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติ	ิภายหลงัการฝึก	8	สปัดาห์	ในขณะทีก่ลุม่ควบคุม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

อภิปรายผล

	 การวจัิยครัง้น้ีเป็นการศกึษาผลของการออกก�าลงั

กายโดยใช้ท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์ต่อ

ความสามารถในการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้าม

เนื้อขาผู้สูงอายุ	 จังหวัดมหาสารคาม	 โดยเป็นการวิจัยกึ่ง

ทดลอง	(quasi-experimental	research)	มีการเปรียบ

เทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มทดลอง	 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมออกก�าลังกายโดยใช้ท่าร�าประกอบ

เพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์และให้ความรู ้เป็นเวลา	 

8	สัปดาห์	จ�านวน	21	คน	กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วม

กจิกรรมดงักล่าวในช่วงทีท่�าการศกึษาแต่มกีารออกก�าลงั

กายตามโปรแกรมของสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน

มหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	21	คน	แล้ว

ท�าการทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเบิร์ก	

(Berg	Balance	Test)	การทดสอบความแขง็แรงของกล้าม

เนือ้ขา	(Strength	of	Quadriceps	muscle)	การทดสอบ

ความอ่อนตัว	 (Flexibility)	 การทดสอบเวลาการตอบ

สนองของเท้า	(Response	Time)	และการทดสอบเวลา

ปฏิกิริยาของเท้า	 (Reaction	 Time)	 ก่อนการทดลอง	 

หลังการฝึกสัปดาห์ที่	 4	และหลังการฝึกสัปดาห์ที่	 8	คือ	

หลังการเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว	 8	 สัปดาห์	 ซ่ึงผลการ

วิจัยที่ได้สามารถน�ามาอธิภายตามล�าดับดังต่อไปนี้

	 ข้อมูลทั่วไปของลักษณะทางกายภาพและค่าตัว

แปรตามที่ท�าการทดสอบก่อนเริ่มการฝึก

	 ซ่ึงจากปัจจัยต่าง	 ๆ	 ในช่วงก่อนการฝึกที่ไม่แตก

ต่างกนัเหล่านีจ้ะเป็นเหตไุด้น้อยมาก	ทีมี่โอกาสส่งผลกระ

ทบต่อตวัแปรตาม	ทีจ่ะท�าการศกึษาในครัง้นี	้ได้แก่	ความ

สามารถในการทรงตัวของเบิร์ก	 ความแข็งแรงของกล้าม

เนื้อเหยียดเข่า	ความอ่อนตัว	เวลาการตอบสนองของเท้า

และเวลาปฏิกิริยาของเท้า	 ดังนั้นจึงเป็นการสนับสนุน 

ได้ว่า	ผลทีเ่กดิจากการทดลองเป็นผลเนือ่งมาจากตวัแปรต้น 

คือ	 โปรแกรมการฝึกการออกก�าลังกายโดยใช้ท่าร�า

ประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์และโปรแกรมการ

ออกก�าลงักายของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม	จัดให้	และจากข้อมูลพื้นฐานในช่วง

ก่อนการฝึกที่ไม่มีความแตกต่างกันเหล่าน้ี	 เป็นส่วน

สนบัสนนุอกีส่วนหนึง่ทีท่�าให้เกิดความมัน่ใจได้ว่า	ผลการ

ทดลองที่เกิดขึ้นเกิดจากโปรแกรมการฝึกการออกก�าลัง

กายโดยใช้ท่าร�าประกอบเพลงพืน้เมอืงอสีานประยกุต์และ

โปรแกรมการออกก�าลังกายของสถานสงเคราะห์คนชรา

บ้านมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม	ที่ต่างกันของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่มเป็นหลัก

 ความสามารถในการทรงตัวของเบิร์ก

	 จากการเปรยีบเทยีบระหวา่งกลุ่มทดลองกับกลุม่

ควบคุมในช่วงก่อนการฝึก	มค่ีาเฉลีย่ความสามารถในการ

ทรงตัวของเบิร์ก	ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

แสดงว่าในขณะเริ่มฝึกในทั้ง	2	กลุ่ม	มีความสามารถการ

ทรงตัวที่มีค่าแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย	 จึงเป็นส่วน

สนับสนุนที่ท�าให้เกิดความมั่นใจได้ว่า	ผลของการทดลอง

ทีเ่กดิขึน้นัน้เกดิจากโปรแกรมการฝึกออกก�าลงักายทีต่่าง

กันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่ม

	 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ

วดัซ�า้	ภายในกลุ่มทดลอง	พบว่า	ค่าเฉล่ียความสามารถใน

การทรงตัวของเบิร์ก	ก่อนการฝึก	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	

และหลังการฝึกสัปดาห์ที่	8	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติ	ิแสดงว่า	การฝึกด้วยโปรแกรมการออกก�าลงักาย

โดยใช้ท่าร�าประกอบเพลงพ้ืนเมืองอีกสานประยุกต	์ 

มีอย่างน้อย	 1	 ช่วงระยะเวลาในการฝึกที่ส่งผลต่อความ

สามารถในการทรงตัว	 ซึ่งท�าให้ค่าเฉลี่ยความสามารถใน

การทรงตัวของเบิร์กแตกต่างไปจากระยะเวลาการในฝึก

ช่วงอื่น	 ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้น

ในแต่ละช่วงระยะเวลาการฝึก	พบว่า	เมื่อฝึกไปเป็นเวลา	

4	 สัปดาห์	 จะท�าให้ความสามารถในการทรงตัว	 เพ่ิมขึ้น
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อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถติ	ิเมือ่ระยะเวลาการฝึกผ่านไปถงึ	

8	สัปดาห์	จะท�าให้มีความสามารถในการทรงตัว	เพิ่มขึ้น

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิและเมือ่เปรยีบเทยีบพฒันาการ

ในช่วงสปัดาห์ที	่4	ถงึสปัดาห์ท่ี	8	จะท�าให้มคีวามสามารถ

ในการทรงตวัเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัทางสถิต	ิซ่ึงแสดงให้

เห็นว่า	 ในกลุ่มทดลองมีการพัฒนาในด้านการทรงตัว 

มากขึ้น	 เนื่องจากโปรแกรมการออกก�าลังกายโดยท่าร�า

ประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์	 ประกอบไปด้วย	 

ท่าร�าทีมี่กจิกรรมในรปูแบบการเคลือ่นไหวของขาในหลาย

ทศิทาง	ซึง่มจีดุประสงค์เพือ่ต้องการพัฒนาการเคล่ือนไหว

และเน้นการใช้พลังกล้ามเน้ือ	 เน้ือเยื่อและข้อต่อ	 ซ่ึงจะ

ช่วยส่งเสริมท�าให้เกิดความแข็งแรงและความอดทนของ

กล้ามเนื้อขา	 ข้อเข่า	 ข้อเท้าและในส่วนของแขนมีท่าร�า 

ที่มีการเคลื่อนไหวสอดประสานของแขนท้ังสองข้างสลับ

กันและสัมพันธ์กับขาให้เข้ากับจังหวะดนตรี	 ซึ่งเป็นการ

ฝึกเพื่อส่งเสริมการท�างานของกล้ามเน้ือให้ประสานงาน

กันทั้งร่างกาย	 รวมทั้งระบบประสาทสั่งงานของสมองให้

ท�างานประสานสัมพันธ์กัน	(อภิวันท์	มนัมนากร,	2542	:	

2	;	กนัย์วด	ีศรทีองแท้,	2546	:	3-4)	ส่งผลให้มกีารทรงตวั

ดีข้ึน	 ดังนั้นโปรแกรมการออกก�าลังกายโดยใช้ท่าร�า

ประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์ของกลุ่มทดลอง	

เป็นการออกก�าลงักายแบบแอโรบกิชนดิแรกกระแทรกต�า่

มีรูปแบบท่าร�าเป็นกิจกรรมที่มีจุดหมายโดยรวมเน้นการ

ฝึกการทรงตัวตามหลักการของ	 Sallivan	 กล่าวว่า	 

การฝึกการทรงตวัทีด่ต้ีองประกอบด้วย	การฝึก	4	ขัน้ตอน	

คือ	ขั้นที่	1	ช่วงการอบอุ่นร่างกายและช่วงผ่อนคลาย	จะ

เน้นการยดืเหยยีดกล้ามเนือ้	(stretching)	เป็นการฝึกเพือ่

เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของร่างกาย	 (mobility)	 ขั้นท่ี	 2	

ช่วงการออกก�าลังกายประกอบด้วย	 ท่าร�าต่าง	 ๆ	 ที่มี

กจิกรรมมากมายและแตกต่างกนั	ในแต่ละท่ามท่ีาการร่าย

ร�าของแขนพร้อมทั้งมีการเคลื่อนไหวของขา	 ท�าให้มีการ

ถ่ายน�า้หนักของร่างกายและกล้ามเนือ้ของทัง้แขนและขา

มกีารท�างานประสานกนัอย่างด	ีซึง่เป็นการฝึกเคลือ่นย้าย

น�้าหนักตัว	(weight	shifting)	ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มการ

ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย	(control	mobility)	

ขัน้ที	่3	ท่าร�าต่าง	ๆ 	ทีม่กีารยกขาข้างเดยีวหรอืก้าวเท้าไป

ข้างหน้าและถอยหลัง	นั้นเป็นการฝึกการควบคุมร่างกาย

ให้สามารถถ่ายน�า้หนกัของร่างกายไปตามการเคลือ่นไหว

และควบคมุร่างกายไม่ให้หกล้ม	ซึง่เป็นการฝึกการควบคมุ

การรับน�้าหนักของร่างกาย	 (control	weight	bearing)	

เพื่อเพิ่มความมั่นคงของร่างกาย	(stability)	และขั้นที่	4	

การร�าท่าแต่ละท่าที่ท�าซ�้า	ๆ 	หลาย	ๆ 	ครั้งแบบเดิมหลาย	ๆ  

รอบ	ซึ่งเป็นการฝึกกิจกรรมในหน้าที่ต่าง	ๆ	(functional	

activity)	 เพื่อเพิ่มความช�านาญการปรับตัวของร่างกาย	

จึงส่งผลให้มีการพัฒนาการทรงตัวมากขึ้น	 ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	พงศ์บุรินทร์	ณ	เชียงใหม่	(2551	:	1)	ได้

ศึกษาเรื่องผลการฝึกการทรงตัวและความคล่องแคล่วใน

ผู้สูงอายุวยั	60-70	ปี	ด้วยโปรแกรมยมินาสตกิลีลาพืน้ฐาน

ในน�้า	 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ

โปรแกรมยิมนาสติกลีลาพื้นฐานในน�้าระยะเวลา	 6	

สัปดาห์ที่มีต่อการทรงตัวและความคล่องแคล่วของผู้สูง

อายุวัย	60-70	ปี	ผู้สูงอายุ	60	คนเป็นชาย	6	คนและหญิง	

54	คน	มีอายุเฉลี่ย	65.3	ปี	เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้และ

ได้รับการประเมินความสามารถในการทรงตัวโดยใช้แบบ

ประเมิน	Berg	Balance	Scale	 (BBS)	และ	Time	up	

and	go	(TUGT)	และได้รบัการประเมนิความคลอ่งแคล่ว

โดยใช้แบบประเมิน	 Nine-Square	 20	 Sec.	 และ	

Modified	Hexagon	Agility	Test	ในช่วงก่อนและหลัง

การฝึกตามโปรแกรมยิมนาสติกลีลาพื้นฐานในน�้า	ซึ่งเน้น

ในเรือ่งของการฝึกการทรงตวัในขณะอยูก่บัทีแ่ละในขณะ

เคลื่อนที่ด้วยท่าบริหารลักษณะต่าง	ๆ 	การเดินในน�้า	ร่วม

กบัอปุกรณ์ประกอบการฝึก	โดยฝึกสัปดาห์ละ	5	วนั	ๆ 	ละ	

60	นาท	ีเป็นเวลา	6	สปัดาห์	ผลทีไ่ด้จากการทดสอบความ

สามารถในการทรงตัวและความคล่องแคล่วถูกน�ามา

วเิคราะห์เปรยีบเทยีบด้วยสถติ	ิPaired	t-test	ผลการวิจยั

พบว่า	เมื่อสิ้นสุดการฝึกตามโปรแกรมที่ก�าหนด	ผู้สูงอายุ

มีการทรงตัวและความคล่องแคล่วดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	โดยค่าเฉลี่ย	BBS	ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ	
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55.16±1.21	 คะแนน	 หลังเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ	

55.86±0.34	 คะแนน	 เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(p<0.0001)	เวลาเฉลีย่ทีใ่ช้ในการท�า	TUGT	ก่อนเข้าร่วม

โปรแกรมเท่ากบั	6.71±0.75	วนิาท	ีหลงัเข้าร่วมโปรแกรม

เท่ากับ	 5.90±0.65	 วินาที	 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติ	ิ(p<0.0001)	จ�านวนครัง้เฉลีย่ทีไ่ด้จาก	Nine-Square	

20	Sec.	ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ	22.30±3.22	ครั้ง	

หลังเข้าร่วมโปรแกรมใช้เวลาเท่ากับ	 26.25±3.52	 ครั้ง	

เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.0001)	 และ 

เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการท�า	 Modified	 Hexagon	 Agility	

Test	 ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ	 20.89±2.93	 วินาที	

ลดลงอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต	ิ(p<0.0001)	ผลการศกึษา

สรปุได้ว่าโปรแกรมยมินาสตกิลลีาพืน้ฐานในน�า้ระยะเวลา	

6	สัปดาห์	ช่วยเพิ่มความสามารถในการทรงตัวและความ

คล่องแคล่วทัง้ในขณะอยูน่ิง่	ขณะเปลีย่นท่าทางและขณะ

เดินของผู้สูงอายุได้	 น่าจะมีความเหมาะสมที่จะน�าไปฝึก 

ผูส้งูอายทุีม่คีวามเสีย่งต่อการล้ม	หรอืผูส้งูอายใุนช่วงอายุ

ต่าง	ๆ 	ผูท้ีม่คีวามผดิปกตขิองร่างกายด้านการทรงตวัหรอื

ผู้ที่มีความรู้สึกกลัวล้ม	(Fear	of	Falling)	หรือผู้ที่เคยล้ม

มาก่อน	 และในกลุ่มนักกีฬาท่ีเน้นการทรงตัวเป็นหลัก	 

ควรศึกษาและวิจัยต่อไป	 และสอดคล้องกับ	 ศุภาพร	 

รตันสริิ	(2551	:	1)	ได้ศกึษาเรือ่งผลของการออกก�าลงักาย

แบบฟ้อนเจงิ	มช.	ต่อสมรรถภาพทางกายในผูสู้งอาย	ุการ

วจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงทดลอง	มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษา

ผลของการออกก�าลงักายแบบฟ้อนเจงิ	มช.	ต่อสมรรถภาพ

ทางกายในผู ้ สูงอายุ	 กลุ ่มตัวอย่างจ�านวน	 52	 ราย	 

เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในต�าบลแม่เหียะ	 อ�าเภอเมือง

เชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 คัดเลือกโดยการสุ่มแบบแบ่ง

กลุม่	รวบรวมข้อมลูระหว่างเดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2550	ถงึ

มีนาคม	 พ.ศ.	 2551	 ท�าการสุ ่มเป็นกลุ ่มทดลองและ 

กลุ่มควบคุมโดยให้มีความคล้ายคลึงในด้านเพศ	 อายุ	

ความทนทานของปอดและหัวใจ	 และความยืดหยุ่นของ

กล้ามเนือ้และข้อต่อ	กลุม่ทดลองมกีารออกก�าลงักายแบบ

ฟ้อนเจิง	มช.	สัปดาห์ละ	3	ครั้ง	เป็นเวลา	8	สัปดาห์	ส่วน

กลุ่มควบคุมมีการออกก�าลังกายตามปกติ	 เครื่องมือการ

รวบรวมข้อมลูประกอบด้วย	แบบบนัทกึข้อมลูส่วนบคุคล	

และแบบประเมินสมรรถภาพทางกายของวิทยาลัย

เวชศาสตร์การกฬีาแห่งอเมรกิาในสององค์ประกอบ	ได้แก่	

ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ	ประเมินโดยวิธีนั่ง

โน้มตัวไปข้างหน้า	 (Sit	 and	 Reach	 Test)	 และความ

ทนทานของปอดและหวัใจ	ประเมนิโดยวธิกีารเดนิบนทาง

ราบในระยะทาง	1	ไมล์	ของร็อคพอร์ต	(Rockport	One	

Mile	Walk	Test)	วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา

และทดสอบสมมตุฐิานโดยใช้สถติทิดสอบค่าท	ีผลการวจิยั

พบว่า	1.	สมรรถภาพทางกายด้านความยดืหยุน่ของกล้าม

เนื้อและข้อต่อภายหลังการออกก�าลังกายแบบฟ้อนเจิง	

มช.	มค่ีาไม่แตกต่างทางสถิตกิบัผูสู้งอายทุีม่กีารออกก�าลงั

กายตามปกต	ิ(t=.70,	p>.05)	แต่อย่างไรกต็ามสมรรถภาพ

ทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและข้อต่อของ

กลุ่มทดลองภายหลังการออกก�าลังกายแบบฟ้อนเจิง	มช.	

มีค่ามากกว่าก่อนการออกก�าลังกายอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติ	ิ(t=-1.88,	p<.05)	ส่วนกลุม่ควบคมุภายหลงัการวิจัย	

มีค่าไม่แตกต่างทางสถิติกับก่อนการวิจัย	(t=.21,	p>.05)	

2.	 สมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของปอดและ

หัวใจในผู้สูงอายุที่มีการออกก�าลังกายแบบฟ้อนเจิง	 มช.	

มากกว่าผู้สงูอายทุีม่กีารออกก�าลงักายตามปกตอิย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติ	 (t=2.98,	 p<.01)	 ผลของการวิจัยครั้งน้ี

แสดงให้เห็นว่าการออกก�าลงักายแบบฟ้อนเจงิ	มช.	ส่งผล

ให้ความทนทานของปอดและหัวใจในผู้สูงอายุดีขึ้น	 และ

ถึงแม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างทางสถิติของค่าความ

ยืดหยุ ่นของกล ้ามเนื้อและข ้อต ่อ	 แต ่พบว ่ามีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติภายในกลุ่มท่ีออก

ก�าลังกายแบบฟ้อนเจิง	มช.	ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน

การดแูลผูส้งูอายจุงึควรส่งเสรมิให้ผูส้งูอายอุอกก�าลงักาย

แบบฟ้อนเจิง	 มช.	 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายใน 

ผูส้งูอาย	ุและควรมกีารศกึษาวจิยัในระยะเวลาทีน่านกว่า	

8	 สัปดาห์	 เพื่อดูผลของการออกก�าลังกายแบบฟ้องเจิง	

มช.	 ต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ	 ดังเช่น	 
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ศรินยา	บูรณสรรพสิทธิ์	(2555	:	4)	ได้ศึกษาเรื่องผลการ

ฝึกความแขง็แรงของกล้ามเนือ้แกนกลางล�าตวัทีม่ต่ีอความ

แข็งแรงและการทรงตัวในผู้สูงอายุ	การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่ง

หมายเพือ่ศึกษาผลการฝึกความแขง็แรงของกล้ามเน้ือแกน

กลางล�าตวัทีม่ต่ีอความแข็งแรงและการทรงตัวในผูส้งูอาย	ุ

กลุม่ตวัอย่างเป็นผูส้งูอายเุพศหญงิ	อาย	ุ60-69	ปี	โดยการ

สุ่มแบบเป็นระบบ	 (Systematic	Random	Sampling)	

จ�านวน	30	คน	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	เท่า	ๆ 	กนัตามคะแนน

ความแขง็แรงและความสามารถในการทรงตวั	กลุม่ทดลอง

ได้รับการฝึกโปรแกรมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกน

กลางล�าตัว	จ�านวน	8	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	3	วัน	วันละ	1	

ชัว่โมง	ในขณะทีก่ลุม่ควบคมุไม่ได้รบัการฝึก	ความแขง็แรง	

และความสามารถในการทรงตัวได้รับการทดสอบ	 ก่อน

การฝึก	 หลังการฝึกสัปดาห์ที่	 4	 และหลังสัปดาห์ที่	 8	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานสถิติที	(t-test	Independent)	วิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�้า	 (One	way	analysis	of	

variance	with	 repeated	measures)	 ทดสอบความ

แตกต่างรายคู่โดยวิธีของบอนเฟอโรนี	 (Bonferroni)	

ก�าหนดความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ผลการวิจัย

พบว่า	 1.	 ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลาง

ล�าตัว	 และความสามารถในการทรงตัวก่อนการฝึก	

ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไม่มีความแตกต่างกนั 

แต่ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และ	8	ค่าเฉลี่ยความแข็ง

แรงของกล้ามเน้ือแกนกลางล�าตัว	 และความสามารถใน

การทรงตัวระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 2.	 

ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางล�าตัวของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการฝึกไม่มีความแตก

ต่างกัน	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และ	8	ค่าเฉลี่ยความแข็ง

แรงของกล้ามเนื้อแกนกลางล�าตัวของกลุ่มทดลองดีข้ึน

กว่าก่อนการฝึก	ตามล�าดับ	แต่ภายในกลุ่มควบคุมไม่พบ

ความแตกต่างกัน	3.	ค่าเฉลี่ยความสามารถในการทรงตัว

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการฝึก	 ไม่มีความ

แตกต่างกนั	หลังการฝึกสัปดาห์ที	่8	ค่าเฉล่ียความสามารถ

ในการทรงตัวของกลุ่มทดลองดีขึ้นกว่าก่อนการฝึกและ

หลงัการฝึกสปัดาห์ที	่4	แต่ภายในกลุม่ควบคมุไม่พบความ

แตกต่างกัน	 ดังนั้นการฝึกด้วยโปรแกรมเสริมสร้างความ

แขง็แรงของกล้ามเนือ้แกนกลางล�าตวั	สามารถช่วยพฒันา

ความแขง็แรง	และความสามารถในการทรงตวัในผู้สูงอายุ

เพศหญิงได้	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	Nancy,	Joann,	

and	Rodriguez	(1995	:	20-26)	ได้ศึกษาการทรงตัวใน

ผู้สูงอายุโดยให้ฝึกโปรแกรมการออกก�าลังกายที่เน้นตาม

หลักการฝึกการทรงตัวของ	Sallivan	ทั้ง	4	ขั้นตอนแล้ว	

พบว่า	หลังฝึก	4	สัปดาห์	ค่าการทรงตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า

ก่อนฝึก	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Judge	 et	 al	

(1995	:	263-270)	ได้ศึกษาโปรแกรมการออกก�าลังกาย

เน้นฝึก	 control	mobility	พบว่า	หลังฝึก	 12	สัปดาห์	 

มีการเพิ่มของความอ่อนตัว	 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ขาและการทรงตัว	 เช่นเดียวกับการศึกษาของ	 Hopkins	

et	al	(1996	:	189-192)	พบว่า	การฝึกโปรแกรมการเต้น

แอโรบิกแบบแรงกระแทรกต�่าในผู้หญิงสูงอายุ	 หลังจาก

ฝึก	 12	 สัปดาห์	 มีการเพิ่มความทนทานของระบบหัวใจ

ไหลเวียนเลือด	 ความแข็งแรงและความอดทนของกล้าม

เนื้อ	 ความอ่อนตัวและความสามารถในการทรงตัว	 และ

เช่นเดียวกับงานวิจัยของ	Girouard	and	Hurley	(1995	

:	 1444-1449)	 ได้ศึกษาในผู ้สูงอายุที่ได ้รับการฝึก

โปรแกรม	Strengthening	รวมกับเต้นแอโรบิกเป็นเวลา	

8	สัปดาห์	พบว่า	หลังฝึก	2	สัปดาห์	ผู้ฝึกมีค่า	VO2max	

เพิ่มชีพจรขณะพักลดลงและหลังฝ ึก	 8	 สัปดาห ์	 

ผู้ฝึกมีความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา	 ความคล่องแคล่ว

ว่องไว	และค่าการทรงตวัเพิม่ขึน้	ดงันัน้โปรแกรมการออก

ก�าลังกายโดยท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์

จึงมีส่วนประกอบของหลักการฝึกการทรงของ	 Sallivan	

อันส่งผลท�าให้ความสามารถในการทรงตัวของเบิร์ก 

พัฒนาขึ้น

	 จากการเปรยีบเทยีบความแตกต่างทีเ่กดิขึน้ในช่วง

ระยะเวลาการฝึกต่าง	ๆ	พบว่า	เมื่อท�าการฝึกไปเป็นเวลา
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นานขึ้น	 จะท�าให้ค่าการทรงตัวลดลงเรื่อย	 ๆ	 นั้นแสดง 

ให้เหน็ว่า	โปรแกรมการออกก�าลงักายโดยสถานสงเคราะห์

คนชราบ้านมหาสารคาม	 จังหวัดมหาสารคาม	 ผลท�าให้

ร่างกายมีการเคลือ่นไหวในวงจ�ากดัหรอืเท่ากบัการท�างาน

ตามปกติ	มีผลท�าให้ส่วนต่าง	ๆ 	ของร่างกายและอวัยวะที่

เกีย่วข้องมกีารเปลีย่นแปลงทัง้รปูร่าง	การท�างานไม่ได้เน้น

การพฒันาการทรงตวั	เนือ่งจากท่าการออกก�าลงักายเป็น

ท่าที่อยู่กับที่	 ไม่มีการเคลื่อนไหวของขา	 เม่ือไม่มีการใช้

งานทั้งกล้ามเนื้อและการประสานงานกับระบบประสาท

อย่างเต็มที่	 จึงไม่มีการพัฒนาการทรงตัวในทางที่ดีขึ้น	

ประกอบกับผู้สูงอายุมีความเสื่อมตามวัย	 การมีอายุมาก

ขึ้นมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทรงตัวท่ีลดลง	

เนือ่งจากร่างกายมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางเสือ่มสภาพ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเคลื่อนไหว	จะท�าให้ขอบเขตของ

การเคลือ่นไหวลดลง	(บญุสบื	ศรไีชยยนัต์,	2533	:	10-11)

	 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม	พบว่า	 ในช่วงหลัง

การฝึกสปัดาห์ที	่4	และสปัดาห์ที	่8	ค่าเฉลีย่ความสามารถ

ในการทรงตัวของเบิร์ก	 หลังการฝึกด้วยโปรแกรมท่ีแตก

ต่างกนัของกลุม่ตวัอย่างทัง้	2	กลุม่	ส่งผลต่อความสามารถ

ในการทรงตัวระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง	2	มีความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ซ่ึงค่าเฉลี่ยความ

สามารถในการทรงตัวของเบิร์ก	ของกลุ่มทดลองมากกว่า

กลุ่มควบคุม	 ดังนั้นจากการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า	 การฝึก

โปรแกรมการออกก�าลังกายโดยท่าร�าประกอบเพลงพื้น

เมอืงอสีานประยกุต์	ท�าให้มกีารพฒันาการทรงตวัทีด่กีว่า

การฝึกตามโปรแกรมการออกก�าลังกายของสถาน

สงเคราะห์	 เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวมีท่าร่ายร�าท่ีมี

กจิกรรมในการส่งเสรมิให้มีการท�างานประสานกนัระหว่าง

ระบบกล้ามเนือ้	กระดกูและระบบประสาท	ได้อย่างเหมาะ

สม	โดยในด้านระบบกล้ามเนือ้และกระดกูใช้ในการรกัษา

สมดุลของร่างกาย	ประกอบด้วย	ช่วงการเคลื่อนไหวของ

ข้อต่อ	(joint	range	of	motion)	ความอ่อนตวัของกระดกู

สันหลัง	 (spinal	 flexibility)	 คุณสมบัติของกล้ามเนื้อ	

(muscle	properties)	และความสมัพนัธ์ทางชวีกลศาสตร์	

(biomechanical	 relationships)	 ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ

ส่วนของร่างกาย	 (พีระพงศ์	 บุญศิริ,	 2536	 :	 34-38)	 

ส่วนในด้านระบบประสาท	 ประกอบด้วย	 กระบวนการ

ยนต์	(motor	process)	และกระบวนการรับรู้	(sensory	

process)	 ที่มีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลจากระบบ	 visual,	

vestibular	 และ	 somatosensory	 เพื่อน�าไปประเมิน

ต�าแหน่ง	และการเคล่ือนไหวของร่างกายในแต่ละพืน้ทีใ่น

การท�างาน	ในทีม่สีิง่แวดล้อมทีแ่ตกต่างกัน	(Manchester	

et	 al,	 1989	 :	 118-127	 ;	 Lord	and	Ward,	 1994	 :	

452-460)	 ท�าให้ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสามารถ

ท�างานประสานงานกนัเพือ่ตอบสนองต่อการประเมินของ

ระบบประสาทได้อย่างเหมาะสมต่อการควบคุมแนวของ

ร่างกาย	(body	alignment)	อันเป็นหลักการส�าคัญของ

การทรงตัว	(สมพร	อ่อนลออ,	2547	:	18)

 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่า

	 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ

วดัซ�า้ภายในกลุม่ทดลอง	พบว่า	ค่าเฉลีย่ความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อเหยียดเข่า	ก่อนการฝึก	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	

และหลังการฝึกสัปดาห์ที่	8	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติ	ิแสดงว่า	การฝึกด้วยโปรแกรมการออกก�าลงักาย

โดยท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์	 มีอย่าง

น้อย	1	ช่วงระยะเวลาที่มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้าม

เนือ้เหยยีดเข่าแตกต่างกนัออกไปจากช่วงเวลาอืน่	จากการ

เปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการ

ฝึกต่าง	ๆ	พบว่า	เมื่อฝึกไปเป็นเวลา	4	สัปดาห์	จะท�าให้

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	 เม่ือระยะเวลาการฝึกผ่านไป	 8	 สัปดาห	์

จะท�าให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่ามากขึ้น

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิและเมือ่เปรยีบเทยีบพฒันาการ

ในช่วงสัปดาห์ที่	 4	 ถึงสัปดาห์ที่	 8	 พบว่า	 ความแข็งแรง

ของกล้ามเนือ้เหยยีดเข่าเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ	

ซึง่แสดงให้เหน็ว่า	ในกลุ่มทดลองมกีารพัฒนาในด้านความ

แขง็แรงของกล้ามเนือ้เหยยีดเข่ามากขึน้	สอดคล้องกบังาน

วจิยัของ	ณฐัธร	ขนุทอง	(2554	:	50)	ได้ศกึษาเรือ่งการฝึก
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ร�ามโนราห์ที่มีผลต่อความแข็งแรงและการทรงตัวของ 

ผู้สูงอายุ	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

ความแข็งแรงของแขน	 ความแข็งแรงของขา	 และความ

สามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ	โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบความแข็งแรงของแขน	 ความแข็ง

แรงของขาและความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ

ก่อนและหลังการฝึกโดยใช้โปรแกรมการร�ามโนราห์	 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬา

ภรณ์	 จ�านวน	 30	 คน	 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโปรแกรมการฝึกร�ามโนราห์	 14	

ท่า	 แบบทดสอบการทรงตัวของออสเนส	 (Osness	

Balance	Test)	แบบทดสอบความแขง็แรงของขา	(Back-

Leg	Dynamometer)	และแบบทดสอบความแขง็แรงของ

แขน	(Grip	Dynamometer)	ผลการวิจัยพบว่า	หลังการ

ฝึก	8	สัปดาห์	ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของแขน	ความแข็ง

แรงของขา	 และความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ	

ดกีว่าก่อนการฝึกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ดงั

เช่น	ศรินยา	บูรณสรรพสิทธิ์	(2555	:	4)	ได้ศึกษาเรื่องผล

การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางล�าตัวที่มีต่อ

ความแข็งแรงและการทรงตัวในผู้สูงอายุ	 การวิจัยครั้งนี้มี

จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการฝึกความแข็งแรงของกล้าม

เนือ้แกนกลางล�าตวัทีม่ต่ีอความแข็งแรงและการทรงตวัใน

ผู้สูงอายุ	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุเพศหญิง	อายุ	60-69	

ปี	 โดยการสุ่มแบบเป็นระบบ	 (Systematic	 Random	

Sampling)	จ�านวน	30	คน	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	เท่า	ๆ	

กันตามคะแนนความแข็งแรงและความสามารถในการ

ทรงตัว	 กลุ่มทดลองได้รับการฝึกโปรแกรมความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อแกนกลางล�าตัว	จ�านวน	8	สัปดาห์	สัปดาห์

ละ	3	วัน	วันละ	1	ชั่วโมง	ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่ได้รับ

การฝึก	ความแข็งแรง	และความสามารถในการทรงตัวได้

รับการทดสอบ	ก่อนการฝึก	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และ

หลังสัปดาห์ที่	 8	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติที	 (t-test	 Independent)	

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�้า	(One	way	

analysis	 of	 variance	with	 repeated	measures)	

ทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของบอนเฟอโรนี	

(Bonferroni)	 ก�าหนดความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	ผลการวิจัยพบว่า	1.	ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้าม

เนือ้แกนกลางล�าตวั	และความสามารถในการทรงตวัก่อน

การฝึก	 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความ

แตกต่างกัน	 แต่ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่	 4	 และ	 8	 ค่า

เฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางล�าตัว	 และ

ความสามารถในการทรงตวัระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่

ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	 .05	 2.	 ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกน

กลางล�าตัวของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการฝึก

ไม่มีความแตกต่างกัน	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และ	8	ค่า

เฉลีย่ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแกนกลางล�าตวัของกลุ่ม

ทดลองดีขึ้นกว่าก่อนการฝึก	 ตามล�าดับ	 แต่ภายในกลุ่ม

ควบคุมไม่พบความแตกต่างกัน	3.	ค่าเฉลี่ยความสามารถ

ในการทรงตัวของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการ

ฝึก	ไม่มคีวามแตกต่างกนั	หลังการฝึกสัปดาห์ที	่8	ค่าเฉล่ีย

ความสามารถในการทรงตวัของกลุม่ทดลองดีขึน้กว่าก่อน

การฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที	่4	แต่ภายในกลุ่มควบคุม

ไม่พบความแตกต่างกัน	ดังนั้นการฝึกด้วยโปรแกรมเสริม

สร้างความแขง็แรงของกล้ามเนือ้แกนกลางล�าตวั	สามารถ

ช่วยพฒันาความแขง็แรง	และความสามารถในการทรงตวั

ในผู้สูงอายุเพศหญิงได้	 และเนื่องจากโปรแกรมการออก

ก�าลังกายโดยท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์	

ประกอบไปด้วยกิจกรรมการออกก�าลังกายที่มีลักษณะ

การเคลือ่นไหวเรว็บ้างช้าบ้าง	มทีัง้ช่วงฝึกท่ีหนกัและผ่อน

คลายซ่ึงสามารถพิจารณาได้จากท่าทางการร่ายร�าของ

โปรแกรมทีม่กีารเคลือ่นไหวของร่างกายนัน้คอื	มกีารเดนิ	

ก้าวเท้าไปข้างหน้าและถอยหลัง	 ขยับเท้าไปด้านข้างท้ัง

ซ้ายและขวา	ยกขาข้างเดียวในแต่ละข้างสลับไปมา	ซึ่งมี

การใช้ก�าลังการหดตัวของกล้ามเนื้อขาเพื่อเป็นการรักษา

กลไกการเคลือ่นไหวของร่างกาย	(postural	movement	

strategy)	(พีรพงศ์	บุญศิริ,	2536	:	50-52)	และเป็นการ
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ปรับกลไกการทรงตัว	(postural	sway)	(Nicholson	et	

al,	1995	:	2-5)	ให้ร่างกายรักษาสมดุล	โดยกล้ามเนื้อขา

จะมีความตึงตัวเพื่อให้ร่างกายสามารถทรงตัวอยู่ได้	 โดย

เฉพาะท่าทีม่กีารก้าวขางอสะโพกข้างหนึง่	ขณะทีเ่ท้าของ

ขาอีกข้างอยู ่นิ่งกับพ้ืน	 ท�าให้ฐานรองรับ	 (base	 of	

support)	แคบลง	ร่างกายจะปรับตัวให้มีการท�างานของ

กล้ามเนือ้หน้าท้อง	(abdominal)	และโดยเฉพาะอย่างยิง่

กล้ามเนือ้เหยียดเข่า	(quadriceps)	จะทีม่กีารหดตวัแบบ

หดสัน้ข้าวของเส้นใยกล้ามเนือ้	(concentric	contraction	

แบบ	 static)	 ให้เกร็งข้อสะโพก	 (hip	 strategy)	ซึ่งเป็น

กลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย	 เพื่อรักษาสมดุลของ

ร่างกายไม่ให้หกล้ม	(Horak,	1987	:	34-38	;	Nashner,	

1994	:	199-221)	และท่าการร�าในโปรแกรมการฝึกของ

กลุ่มทดลองในหลาย	ๆ	ท่าน	เช่น	ท่าพรมสี่หน้า	ท่าสาว

ไหม	ท่าแร้งตากขาและท่าอื่น	 ๆ	 เป็นการออกก�าลังกาย

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแบบใช้น�้าหนักหรือ

แรงต้านทานของตนเอง	 เพราะเป็นท่าบริหารท่ีเน้นการ

เคลื่อนไหวของข้อต่อของร่างกายและเกร็งกล้ามเน้ือ 

มดัต่าง	ๆ 	เป็นหลกั	โดยเฉพาะข้อต่อสะโพกและกล้ามเนือ้

เหยียดเข่า	 จะเกร็งกล้ามเน้ืออย่างเต็มท่ีและค้างไว้แล้ว

ผ่อนแรงและท�าซ�้า	ๆ	หลายรอบ	(วิรุฬห์	เหล่าภัทรเกษม	

และรัตนาวดี	ณ	นคร,	2537	:	18-21	;	กองออกก�าลังกาย

เพือ่สขุภาพ,	2543	:	28-32)	ท�าให้อตัราการเปลีย่นแปลง

ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าเพิ่มสูงขึ้น	

บ่งบอกว่าร่างกายของกลุม่ทดลองมกีารปรบัตวัต่อการฝึก

ด้วยน�า้หนกัตนเอง	เพราะมกีารปรบัตวัของระบบประสาท

และกล้ามเนื้อ	 ภายหลังการฝึก	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 ชูศักดิ์	

เวชแพศย์	 และกันยา	 ปาละวิวัธน์	 (2536	 :	 45-48)	 

กล่าวไว้ว่า	เมื่อมีการออกก�าลังกายซ�้า	ๆ	กัน	(Repeated	

หรือ	Chronic	exercise)	หรือเรียกว่า	การฝึก	(Training)	

จะท�าให้ร่างกายมกีารเปลีย่นแปลงของการตอบสนอง	เช่น

เดยีวกบัการฝึกด้วยน�า้หนกัจากโปรแกรมการฝึกของกลุม่

ทดลอง	 ร่างกายจะมีการปรับตัว	 (adaptation)	 ต่อแรง

ต้านของขาที่ยก	 จะท�าให้มีความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ

เหยียดเข่าอีกข้างเพิ่มขึ้น	โดยในช่วงแรก	ๆ	ความแข็งแรง

ของกล้ามเนือ้ทีเ่พิม่ขึน้มาจากการฝึกและผลจากการปรับ

ตัวของระบบประสาท	 (neurological	 factor)	 เป็นการ

เรียนรู้ของประสาทยนต์	 (motor	learning)	ท�าให้มีการ

ระดมเส้นใยกล้ามเน้ือมาท�างานมาก	ดงันัน้จงึพบว่า	บคุคล

ที่ได้รับการฝึกจะสามารถใช้กล้ามเน้ือได้แรงมากกว่า

บคุคลทีไ่ม่ได้รบัการฝึก	เมือ่พิจารณาการเปล่ียนแปลงทาง

กายภาพ	พบว่า	การฝึกออกก�าลังกายด้วยน�้าหนักตนเอง	

จะท�าให้กล้ามเนือ้มขีนาดใหญ่ขึน้	(Hypertrophy)	ซึง่เป็น

ผลเนื่องจากการเพิ่มขนาดของเส้นใยเล็ก	ๆ 	(myofibrils)	

ทีร่วมตวักนัเป็นมดักล้ามเนือ้	หรอืเป็นการเพิม่จ�านวนของ	

actin	และ	myosin	ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งก�าเนดิของแรง

ในการหดตัวของกล้ามเนื้อ	 ส่งผลต่อเนื่องไปยังการเพิ่ม

ไกลโคเจนของกล้ามเนื้อ	 (muscle	 glycogen)	 และ

สารประกอบพลังงานสูง	เช่น	adenosine	triphosphate	

(ATP)	 และ	 phosphocreatine	 (PC)	 อีกเหตุผลหนึ่งที่

ท�าให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าเพิ่มขึ้น	 คือ	

การฝึกด้วยน�้าหนักตนเองจะมีผลต่อหน่วยยนต์	 (motor	

unit)	ท�าให้เกิดการระดม	(recruitment)	หน่วยยนต์มา

ใช้ในการหดตัวของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและเพิ่มความถี่การ

ท�างานของหน่วยยนต์นั้น	ๆ	ส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดความ

ตึงตัวและความแข็งแรงมากขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	ทิชา	สังวรกาญจน์	(2551	:	1)	ได้ศึกษาเรื่องผลของ

การฝึกโปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยท่าร�ากระบีท่ีม่ต่ีอ

สุขสมรรถนะและการทรงตัวของผู้สูงอายุ	 การวิจัยครั้งน้ี

มจีดุประสงค์เพือ่สร้างโปรแกรมการออกก�าลงักายด้วยท่า

ร�ากระบีท่ีม่คีวามเหมาะสมส�าหรบัผูส้งูอายแุละเพือ่ศกึษา

ผลของโปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยท่าร�ากระบีท่ีม่ต่ีอ

สขุสมรรถนะและการทรงตวัของผูส้งูอาย	ุโดยใช้ไม้ตะพด

เป็นอุปกรณ์แทนอาวุธกระบ่ีจริง	 กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสา

สมัครผู ้ สู งอายุของศูนย ์บริการผู ้ สู งอายุดินแดง	

กรุงเทพมหานคร	 อายุเฉล่ีย	 69	 ปี	 เพศหญิง	 จ�านวน	 

34	 คน	 สุ่มเข้ากลุ่มทดลอง	 17	 คน	 และกลุ่มควบคุม	 

17	 คน	 กลุ่มทดลองให้ออกก�าลังกายด้วยโปรแกรมการ
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ออกก�าลังกายด้วยท่าร�ากระบี่เป็นเวลา	12	สัปดาห์	ๆ	ละ	

3	 วัน	 ๆ	 50	 นาที	 กลุ่มควบคุมให้ด�าเนินชีวิตตามปกต	ิ 

ผูวิ้จยัท�าการทดสอบสขุสมรรถนะและการทรงตวัของกลุม่

ทดลองและกลุม่ควบคมุ	ก่อนและหลงัการทดลองน�าผลที่

ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 โดย

วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	ทดสอบความมีนัยส�าคัญที่

ระดับ	.05	ผลการวิจัยพบว่า	1.	โปรแกรมการออกก�าลัง

กายด้วยท่าร�ากระบี	่ประกอบด้วย	ท่าออกก�าลงักาย	4	ท่า	

ซึ่งเป็นท่าร�าต้นแบบของอาจารย์นาค	 เทพหัสดิน	 ณ	

อยุธยา	รวมทั้งท่าการอบอุ่นร่างกายจ�านวน	3	ท่าและท่า

การผ่อนหยุดจ�านวน	3	ท่า	เมื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา	 พบว่า	 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่าง	0.88-1.00	ซึ่งถือว่ามีความตรงเชิงเนื้อหาระดับ

ดีมาก	และเมื่อน�าไปตรวจสอบความเที่ยงโดยให้ผู้สูงอายุ

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	ออกก�าลังกายสองครั้ง	พบว่า	อัตรา

การเต้นหัวใจของผู ้สูงอายุขณะออกก�าลังกาย	 มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 .99	 ซึ่งถือว่า 

ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงมาก	 2.	 เมื่อน�าโปรแกรม

การออกก�าลังกายด้วยท่าร�ากระบี่ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	

พบว่า	หลังการทดลอง	12	สัปดาห์	ค่าเฉลี่ยสุขสมรรถนะ	

ได้แก่	 เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย	 ความแข็งแรงของขา	

ความอ่อนตัว	และสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดของ

กลุม่ทดลองแตกต่างจากกลุม่ควบคุมอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 และค่าเฉลี่ยของการทรงตัวท้ังแบบอยู่

กับที่และแบบเคลื่อนที่ของกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ผลการวิจัย

ครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมการออกก�าลังกายด้วยท่าร�า

กระบี่โดยใช้ไม้ตะพด	 เป็นการออกก�าลังกายท่ีมีความ

เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อสุขภาพส�าหรับผู ้สูงอาย	ุ 

ในการเพิม่สขุสมรรถนะและการทรงตวัของผูส้งูอาย	ุและ

สมฤทยั	พุม่สลดุ	(2554	:	1)	ได้ศึกษาเรือ่งผลของการออก

ก�าลังกายด้วยยางยืดต่อความสามารถในการทรงตัวของ 

ผู้สูงอายุ	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการ

ออกก�าลังกายด้วยยางยืดต่อความสามารถในการทรงตัว

ของผู้สูงอายุ	 โดยผู้เข้าร่วมการศึกษามีช่วงอายุระหว่าง	

55-75	 ปี	 (อายุเฉลี่ย	 67.23±5.90	 ปี)	 จ�านวน	 13	 คน	 

(เพศชาย	1	คน	และเพศหญิง	12	คน)	ผู้เข้าร่วมทุกคน

ออกก�าลงักายด้วยยางยดืวนัละ	45	นาท	ีสปัดาห์ละ	3	วนั	

เป็นเวลา	4	สัปดาห์	ท�าการประเมินความสามารถในการ

ทรงตัวด้วยแบบทดสอบ	Single	leg	stance	test	with	

eye	open	และ	Functional	reach	test	และประเมิน

ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาด้วย	 30-second	 chair	

stand	test	ก่อนเริม่และหลงัจากสิน้สุดโปรแกรมการออก

ก�าลังกาย	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้สูงอายุมีความสามารถใน

การทรงตัวดีขึ้น	 (Single	 leg	 stance	 test	 with	 eye	

open;	ก่อน:	11.74±10.26	วินาที,	หลัง:	18.43±10.09	

วินาที,	 p<0.05	 และ	 Functional	 reach	 test;	 ก่อน:	

10.00±4.54	เซนติเมตร,	หลัง:	25.00±6.79	เซนติเมตร,	

p<0.05	 )	 และมีความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขามากขึ้น	

(ก่อน:	 10.23±2.86	 ครั้ง,	 หลัง:	 13.69±2.01	 ครั้ง,	

p<0.05)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 สรุปได้ว่าโปรแกรม

การออกก�าลังกายด้วยยางยืดเป็นระยะเวลา	 4	 สัปดาห์	

ช่วยเพิม่ความสามารถในการทรงตวัและเพิม่ความแขง็แรง

ของกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุได้	 เช่นเดียวกับ	 Sekendiz,	

Cug,	&	Korkusuz	(2010	:	234-235)	ได้ศึกษาเรื่องผล

การฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางล�าตัวด้วยสวิสบอลที่มีต่อ	 

1)	ความแข็งแรงของกล้มเนื้อหลังส่วนล่าง	และกล้ามเนื้อ

ต้นขาด้านหน้ากบักล้ามเนือ้ต้นขาด้านหลงั	2)	ความอดทน

ของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและขา	3)	ความอ่อนตัว	และ	

4)	 การทรงตัวแบบเคลื่อนไหวในหญิงสูงอายุที่มีกิจกรรม

ทางกายน้อย	จ�านวน	21	คน	 ให้กลุ่มตัวอย่างท�าการฝึก	

45	นาทีต่อครั้ง	3	ครั้งต่อสัปดาห์	 เป็นเวลา	12	สัปดาห์	

โดยศกึษาจากผลการทดสอบทีไ่ด้ก่อนการฝึกและหลงัการ

ฝึก	ซึ่งมีหลายตัวแปร	ประกอบด้วย	1)	ความแข็งแรงโดย

การทดสอบการเหยียดตัวและหดตัวของกล้ามเนื้อล�าตัว

ที	่60	กบั	90	องศา	และการเหยยีดตวัและหดตวัของกล้าม

เนื้อรยางค์ส่วนล่างที่	 60	 กับ	 240	 องศา	 ด้วยเครื่อง	

Biodex	 Isokinetic	 Dynamometer	 2)	 ความทนทาน



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

135

ของกล ้ามเนื้ อหน ้าท ้องโดยใช ้ 	 Cur l -up	 Test	 

ความทนทานของกล้ามเนือ้หลงัส่วนล่างโดยใช้	Modified	

Sorrenson	 Test	 และความทนทานของรยางค์ส่วนล่าง

โดยใช้	Repetitive	Squat	Test	3)	ความอ่อนตวัของหลงั

ส่วนล่างโดยใช้	 Sit	 and	 Reach	 Test	 และ	 4)	 ความ

สามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนไหวทดสอบโดยใช	้

Functional	Reach	Test	ผลการวจิยัพบว่า	การฝึกความ

แข็งแรงของกล้ามเน้ือแกนกลางล�าตัวด้วยสวิสบอลมีผล

ต่อการพัฒนาองค์ประกอบหลาย	 ๆ	 ด้านตามท่ีกล่าวมา

ข้างต้นในหญงิสงูอายทุีม่กีจิกรรมทางกายน้อย	ซึง่ผลทีไ่ด้

นัน้ยงัครอบคลมุถงึการน�าไปใช้กบักลุม่บคุคลทีม่กีจิกรรม

ทางกายน้อย	 นักกายภาพบ�าบัดและในการน�าไปใช้ฝึก 

เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรง	 ได้โดยอาศัยประโยชน์ของ

การฝึกความแข็งแรงด้วยสวิสบอล

	 ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดีย่วแบบวดั

ซ�้าภายในกลุ่มควบคุม	พบว่า	 ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อเหยียดเข่า	ก่อนการฝึก	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	

และหลังการฝึกสัปดาห์ที่	 8	 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย

ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือเหยียดเข่ามีการเปล่ียนแปลง

ลดลงหลังจากฝึกผ่านไป	4	สัปดาห์	และเริ่มมีค่าคงที่หลัง

ฝึกผ่านไป	 8	 สัปดาห์	 แสดงว่า	 การออกก�าลังกายตาม

โปรแกรมของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม	

จังหวัดมหาสารคาม	 ซึ่งเป็นการออกก�าลังกายแบบแอโร

บิกแบบปลอดแรงกระแทรกท่ีมีท่าการออกก�าลังกาย

หลาย	 ๆ	 ท่าเป็นท่าที่ยืนนิ่ง	 ๆ	 อยู่กับที่	 จึงมีผลท�าให้

ร่างกายมีการเคลือ่นไหวในวงจ�ากดัหรอืเท่ากบัการท�างาน

ตามปกติ	 กล้ามเนื้อขาโดยเฉพาะกล้ามเนื้อเหยียดเข่าไม่

ได้ท�างาน	มผีลท�าให้ส่วนต่าง	ๆ 	ของร่างกายและอวยัวะที่

เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงท้ังรูปร่าง	 มีการท�างานจน

เหมาะสมกับความต้องการของโปรแกรมที่ฝึก	 จึงส่งผล

ท�าให้ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือเหยียดเข่าไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงมากนัก	ดังเช่น	วิไลลักษณ์	ปักษา	 (2553	 :	

4)	 ได้ศึกษาเรื่องผลการฝึกด้วยน�้าหนักของร่างกายและ

ด้วยยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้สูง

อายุ	การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการฝึกด้วยน�้า

หนักของร่างกายและด้วยยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง

น้ี	 เป็นผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุบ้างบางแค	 2	

(ไม่มีโรคประจ�าตัว	 คือ	 ไม่มีโรคหัวใจ,	 โรคเบาหวาน,	 

หัวเข่าไม่ผิดรูป)	 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	

(Multistage	 sampling)	 ล�าดับแรกใช้วิธีการสุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ได้กลุ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	 30	 คน	 ขั้นที่สองใช้วิธีการสุ่มแบบจัดกลุ่มตาม

ล�าดับขั้น	 (Multistage	 Cluster	 Sampling)	 โดยน�า

คะแนนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา	ที่ได้มาเป็นเกณฑ์

ในการแบ่งกลุ่ม	เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง	3	มีความแข็งแรง

ของกล้ามเนือ้ขาใกล้เคยีงกนั	ขัน้ทีส่ามใช้วธิกีารสุม่อย่างง่าย 

(Simple	 Random	 Sampling)	 ด้วยวิธีการจับฉลาก	 

เพื่อแบ่งว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มทดลองที่	 1	 (ฝึกด้วยน�้าหนัก

ของร่างกาย)	 กลุ่มทดลองที่	 2	 (ฝึกด้วยยางยืด)	 และ 

กลุ่มควบคุม	กลุ่มละ	10	คน	 โดยกลุ่มทดลองที่	 1	กลุ่ม

ทดลองท่ี	 2	 ท�าการฝึก	 3	 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา	 

8	 สัปดาห์	 จากนั้นท�าการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ขา	ในช่วงก่อนการฝึก	หลังการฝึกสปัดาห์ที	่4	และสปัดาห์

ที	่8	ผลการวจิยัสรปุผลได้ดงันี	้1.	ความแขง็แรงของกล้าม

เน้ือขาของกลุ่มที่ฝึกด้วยน�้าหนักของร่างกาย	 ช่วงก่อน 

การฝึก	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และสัปดาห์ที่	8	มีความ

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	2.	ความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของกลุ ่มที่ฝ ึกด ้วยยางยืด	 

ช่วงก่อนการฝึก	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และสัปดาห์ที่	8	

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

3.	 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของกลุ ่มควบคุม	 

ช่วงก่อนการฝึก	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และสัปดาห์ที่	8	

ไม่มีความแตกต่างกัน	 4.	 ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา

ระหว่างกลุม่ทีฝึ่กด้วยน�า้หนกัของร่างกาย	กลุม่ฝึกยางยดื	

และกลุ่มควบคุม	 ช่วงก่อนการฝึก	 ไม่แตกต่างกัน	 และ 

หลังการฝึกสัปดาห์ที่	 4	 กลุ่มฝึกด้วยน�้าหนักของร่างกาย
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ไม่มีความแตกต่างกับกลุ่มฝึกด้วยยางยืด	 แต่กลุ่มฝึกด้วย

น�้าหนักของร่างกายและฝึกด้วยยางยืดแตกต่างกับกลุ่ม

ควบคมุ	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	หลงัการฝึก

สปัดาห์ที	่8	กลุม่ทีฝึ่กด้วยน�า้หนกัของร่างกาย	กลุม่ฝึกยาง

ยดื	และกลุม่ควบคมุ	แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ	.05	ซึ่งสอดคล้องกับ	Song	et	al	(2004	:	51)	

ได้ศึกษาเรื่องผลการฝึกร�ามวยไท้จี๋ท่ีมีต่อการบาดเจ็บ	 

การทรงตัว	 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	 การท�างานของ

ร่างกายในผูส้งูอายเุพศหญงิทีเ่ป็นโรคข้อเข่าเสือ่ม	จ�านวน	

43	คน	แบ่งเป็น	2	กลุม่	กลุม่ทดลองจ�านวน	22	คน	ท�าการ

ฝึกร�ามวยไท้จี	๋12	ท่า	12	สปัดาห์	วดัการทรงตวัและความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังการฝึกสัปดาห์ที่	6	และ	12	ใช้

สถติทิใีนการวเิคราะห์ข้อมลู	ผลการวจิยัพบว่า	ผูส้งูอายทุี่

เป็นโรคข้อเข่าเสือ่ม	มกีารทรงตวั	ความแขง็แรงของกล้าม

เนื้อและอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมดีขึ้น	 การท�างานของ

ร่างกายดีขึ้น

 ความอ่อนตัว

	 เป ็นการแสดงความอ่อนตัวก่อนเริ่มการฝึก	 

ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และภายหลังการฝึกสัปดาห์

ที่	 8	 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 จากการเปรียบ

เทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมในช่วงก่อนการ

ฝึกมีค่าเฉลี่ยค่าความอ่อนตัวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	แสดงว่าในขณะเริ่มฝึกในทั้ง	2	กลุ่มมีค่า

ความอ่อนตัวใกล้เคียงกัน	 จึงกล่าวได้ว่า	 ผลการทดลอง 

ที่เกิดข้ึนเกิดจากการฝึกโปรแกรมการฝึกออกก�าลังกายที่

ต่างกนัของกลุม่ตวัอย่างทัง้	2	กลุม่	สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ	ฤกษ์ชัย	แย้มวงษ์	(2551	:	3)	ได้ศึกษาเรื่องผลของ

การร�ามวยไทยโบราณประยุกต์และแอโรบิกพื้นบ้านท่ีมี

ต่อการทรงตวัขณะเคลือ่นที	่ความอ่อนตวัและภาวะความ

กลัวต่อการหกล้มในผู ้สูงอายุหญิง	 การวิจัยครั้งน้ีมี

วัตถุประสงค์	 เพ่ือศึกษาและหาค่าความแตกต่างผลของ

การร�ามวยไทยโบราณประยุกต์และแอโรบิกพื้นบ้านท่ีมี

ต่อการทรงตวัขณะเคลือ่นที	่ความอ่อนตวั	และภาวะความ

กลวัต่อการหกล้มในผูส้งูอายเุพศหญงิ	กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้

สูงอายุตอนต้นของชมรมผู้สูงอายุ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

สกลนคร	ที่มีอายุระหว่าง	60-69	ปี	จ�านวน	30	คน	ได้มา

จากการสุ่มแบบง่าย	(simple	random	sampling)	และ

แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 โดยวิธีจัดเข้ากลุ่ม	

(randomly	assignment)	คอื	กลุ่มควบคมุ	ปฏิบตักิจิวตัร

ประจ�าวนัตามปกต	ิกลุม่ทดลองที	่1	ฝึกออกก�าลงักายแบบ

ร�ามวยไทยโบราณประยุกต์	และกลุ่มทดลองที่	2	ฝึกออก

ก�าลังกายแบบการเต้นแอโรบิกพื้นบ้าน	 โดยท�าการฝึก	 

8	สัปดาห์	ๆ	ละ	3	วัน	คือ	วันจันทร์	วันพุธ	และวันศุกร์	

ในช่วงเวลา	17.00-18.30	น.	ท�าการทดสอบการทรงตัว

ขณะเคล่ือนท่ีด้วยรายการทดสอบเดินเร็วอ้อมหลัก	

(agility	course:	สุพิตร	สมาหิโต,	2548)	ทดสอบความ

อ่อนตวั	ด้วยรายการทดสอบนัง่งอตวัไปข้างหน้า	(sit	and	

reach)	 และภาวะความกลัวต่อการหกล้ม	 ด้วยระดับ

คะแนนวัดประสิทธิภาพด้านการหกล้ม	(สุพิตร	สมาหิโต,	

2550)	ในช่วงก่อนการทดลอง	ภายหลงัการทดลองสปัดาห์

ที่	 4	 และภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่	 8	 น�าผลที่ได้มา

วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ�้า	 (two-way	

analysis	 of	 variance	 with	 repeated	measure)	

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�้า	(one-way	

analysis	 of	 variance	 with	 repeated	measure)	

วิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว	 (one-way	

multivariate	analysis	of	variance:	MANOVA)	และ

ทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์	 โดยใช้เพียร์สัน	 

โพรดักต์	 โมเมนต์	 (Pearson	 Product	 Moment	

Correlation	 Coefficient)	 ตลอดจนเปรียบเทียบความ

แตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ	Tukey	โดยก�าหนดความ

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ผลการวิจัยพบว่า	 

ภายหลงัการทดลองสปัดาห์ที	่8	กลุม่ตวัอย่างทัง้สามกลุม่

มค่ีาเฉลีย่ความอ่อนตวัและค่าเฉลีย่ภาวะความกลัวต่อการ

หกล้ม	ไม่แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	

แต่ค่าเฉล่ียการทรงตวัขณะเคลือ่นทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยพบว่ากลุ่มควบคุมมีค่า

เฉลีย่การทรงตวัขณะเคลือ่นทีแ่ตกต่างกบักลุม่ทดลองที	่1	
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และกลุ่มทดลองที่	2	แต่ระหว่างกลุ่มทดลองที่	1	กับกลุ่ม

ทดลองที่	2	ให้ผลต่อค่าเฉลี่ยการทรงตัวขณะเคลื่อนที่ไม่

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั	.05	จากการ

วิจัยคร้ังนี้สรุปได้ว่าการออกก�าลังกายแบบร�ามวยไทย

โบราณประยุกต์และการเต้นแอโรบิกพื้นบ้านช่วยพัฒนา

ความสามารถในการทรงตัวขณะเคลื่อนท่ี	 ความอ่อนตัว	

และภาวะความกลัวต่อการหกล้มในผู้สูงอายุเพศหญิงได้	

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	สุชาดา	คงหาญ	(2553	:	3) 

ได้ศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการจัดการตนเองและการ

ออกก�าลงักายแบบร�าไม้พลองต่อระดบัฮโีมโกลบนิเอวนัซี

และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน	 การวิจัยครั้งนี้

เป็นการวจัิยกึง่ทดลอง	มวีตัถุประสงค์เพือ่เปรยีบเทยีบผล

ของโปรแกรมการจัดการตนเองและการออกก�าลังกาย

แบบร�าไม้พลองต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีและคุณภาพ

ชีวิตในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้สูงอายุ

โรคเบาหวานชนิดที่	 2	 ท่ีมารับบริการท่ีคลินิกเบาหวาน	

โรงพยาบาลระนอง	จงัหวัดระนอง	เลือกกลุม่ตวัอย่างแบบ

เจาะจง	 จ�านวน	 48	 ราย	 แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมกลุ่มละ	24	 ราย	จัดกลุ่มตัวอย่างเป็นคู่	 โดยให้มี

ลักษณะเหมือนกันด้านเพศและมีความคล้ายคลึงกันด้าน

อายุ	ระยะเวลาที่เป็นโรค	ชนิดของยาที่ใช้	กลุ่มทดลองได้

รบัโปรแกรมการจัดการตนเองและการออกก�าลงักายแบบ

ร�าไม้พลอง	 ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ	

เป็นระยะเวลา	 8	 สัปดาห์	 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย	 คือ

โปรแกรมการจัดการตนเองและการออกก�าลังกายแบบ 

ร�าไม้พลองและแบบสอบถามคุณภาพชีวิต	 โดยผ่านการ

ตรวจสอบความเหมาะสม	ความตรงตามเนือ้หาและความ

ถูกต้องของภาษาโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 5	 ท่าน	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่	 ร ้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และทดสอบค่าท	ีผลการวจิยัสรปุ

ได้ดงันี	้1.	ค่าเฉลีย่ระดบัฮโีมโกลบนิเอวนัซใีนผูส้งูอายโุรค

เบาหวานชนิดที่	2	หลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเอง

และการออกก�าลังกายแบบร�าไม้พลองลดลงกว่าก่อนได้

รับโปรแกรม	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 2.	 

ค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่	 2	

หลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองและการออกก�าลัง

กายแบบร�าไม้พลองสงูกว่าก่อนได้รบัโปรแกรม	อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	3.	ค่าเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบิน

เอวันซีในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดท่ี	 2	 กลุ่มที่ได้รับ

โปรแกรมการจดัการตนเองและการออกก�าลงักายแบบร�า

ไม้พลองลดลงกว่ากลุ่มทีไ่ด้รบัการพยาบาลตามปกต	ิแตก

ต่างกนัอย่างไม่มนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	4.	ค่าเฉล่ีย

คุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดท่ี	 2	 ที่ได้รับ

โปรแกรมการจัดการตนเองและการออกก�าลังกายแบบ 

ร�าไม้พลองสงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการพยาบาลตามปกตอิย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ

วดัซ�า้ภายในของกลุ่มทดลอง	พบว่า	ค่าเฉลีย่ความอ่อนตวั	

ก่อนการฝึก	 หลังการฝึกสัปดาห์ที่	 4	 และหลังการฝึก

สัปดาห์ที่	8	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	แสดง

ว่า	 โปรแกรมการออกก�าลังกายโดยท่าร�าประกอบเพลง

พื้นเมืองอีสานประยุกต์มีอย่างน้อย	 1	 ช่วงระยะเวลาใน

การฝึกส่งผลต่อความอ่อนตัว	ซึ่งท�าให้ค่าเฉลี่ยความอ่อน

ตัว	แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาการฝึก	จากการ

เปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการ

ฝึกทีต่่างกนั	พบว่า	เมือ่ฝึกไปเป็นเวลา	4	สปัดาห์	จะท�าให้

ความอ่อนตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 เม่ือระยะ

เวลาการฝึกผ่านไปถึง	8	สัปดาห์	จะท�าให้มีค่าความอ่อน

ตวัเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิและเมือ่เปรยีบเทยีบ

พฒันาการในช่วงสปัดาห์ท่ี	4	ถงึสปัดาห์ที	่8	จะท�าให้มค่ีา

ความอ่อนตวัเพิม่ขึน้อย่างไม่มนียัส�าคัญทางสถติ	ิซึง่แสดง

ให้เห็นว่าในกลุ่มทดลองมีการพัฒนาในด้านความอ่อนตัว

เพิม่ขึน้	เพราะการฝึกด้วยโปรแกรมการออกก�าลังกายโดย

ท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์	 ประกอบไป

ด้วยกิจกรรมการออกก�าลังกายที่หลายหลาย	 คือ	 มีช่วง

อบอุ่นร่างกายและผ่อนคลาย	รวมทั้งช่วงออกก�าลังกายที่

ใช้ท่าร�าเป็นหลักโดยมีหลายท่าที่มีกิจกรรมที่ท�าการยืด

เหยียดกล้ามเนื้อของล�าตัว	 เอว	 สะโพก	 แขนและไหล่	 
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ซึ่งส่งผลกระทบต่อ	เอ็น	กล้ามเนื้อและข้อต่อของร่างกาย

ท�าให้ความอ่อนตวัมมีากขึน้	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	

อวยพร	เพชรจันทร์	(2549	:	4)	ได้ศึกษาเรื่องผลของการ

ออกก�าลังกายโดยการแกว่งแขนท่ีมีต่อความสามารถใน

การใช้ออกซิเจนสูงสุดในหญิงสูงอายุ	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาหาค่าความแตกต่างผลของการออกก�าลังกายโดย

การแกว่งแขนที่มีต่อความสามารถในการใช้ออกซิเจน

สงูสดุในหญงิสงูอาย	ุกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นีเ้ป็น

ผู้สูงอายุเพศหญิงของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลรัตภูมิ	

อ�าเภอรัตภูมิ	 จังหวัดสงขลา	 มีอายุ	 60-65	 ปี	 จ�านวน	 

45	คน	โดยการสุ่มอย่างง่าย	แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	3	

กลุ่ม	 ๆ	 ละ	 15	 คน	 โดยวิธีจัดสมาชิกเข้ากลุ่ม	 คือ	 กลุ่ม

ควบคุม	 กลุ่มทดลองที่	 1	 แกว่งแขนไปข้างหน้าที่มุม	 30	

องศา	ไปข้างหลังที่มุม	60	องศา	กลุ่มทดลองที่	2	แกว่ง

แขนไปข้างหน้าทีม่มุ	150	องศา	ไปข้างหลงัทีม่มุ	60	องศา	

เป็นระยะเวลา	12	สัปดาห์ๆ	ละ	5	วัน	คือ	วันจันทร์ถึงวัน

ศุกร์ต้ังแต่เวลา	 06.40-07.30	 น.	 และทดสอบความ

สามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของกลุ่มทดลองทัง้	3	กลุ่ม 

ก่อนการฝึก	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	6	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	

12	 น�าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 ค่าเฉลี่ย	 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์ความแปรปรวนรูป

แบบการทดลองวัดซ�้าแบบมิติเดียว	(one-way	analysis	

of	variance	with	repeated)	วิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบการทดลองวัดซ�้าแบบสองมิติ	 (two-way	 analysis	

of	 variance	 with	 repeated)	 และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว	(one-way	analysis	of	variance	:	

ANOVA)	เปรียบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู	่โดยวธิขีอง	

Tukey	 ทดสอบความมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 

ผลการวิจัยพบว่า	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	6	และสัปดาห์ที่	

12	ความสามารถในการใช้ออกซเิจนสงูสดุของกลุม่ทดลอง

ที่	1	และกลุ่มทดลองที่	2	แตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	ส่วนความสามารถในการ

ใช้ออกซเิจนสงูสดุระหว่างกลุ่มทดลองที	่1	กับกลุม่ทดลอง

ที่	 2	 ไม่แตกต่างกัน	 การทดสอบภายในกลุ ่มพบว่า	 

หลังการฝึกสัปดาห์ที่	6	และสัปดาห์ที่	12	ทั้งกลุ่มทดลอง

ที่	 1	 และกลุ่มทดลองท่ี	 2	 มีความสามารถในการใช้

ออกซิเจนสูงสุดแตกต่างกับก่อนการฝึกอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 แต่หลังการฝึกสัปดาห์ที่	 6	 และ

สัปดาห์ที่	12	ไม่แตกต่างกัน	ของอัตราการเต้นของหัวใจ

ขณะพัก	 ความจุปอด	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	 12	 ทั้งกลุ่ม

ทดลองที่	1	กับกลุ่มทดลองที่	2	แตกต่างกับก่อนการฝึก

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ความอ่อนตัวของ

หัวไหล่	 หลังการฝึกสัปดาห์ที่	 12	 ของกลุ่มทดลองท่ี	 2	 

แตกต่างกับก่อนการฝึกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการออกก�าลังกายโดยการแกว่ง

แขนทั้งสองวิธีมีผลต่อความสามารถในการใช้ออกซิเจน

สูงสุด	 อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก	 และความจุปอด	

ส่วนการแกว่งแขนไปข้างหน้าทีม่มุ	150	องศา	ไปข้างหลงั

ที่มุม	 60	 องศา	 สามารถพัฒนาความอ่อนตัวของหัวไหล่	

ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�าการแกว่งแขนไปใช้เพื่อเพ่ิม

ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดให้กับหญิงสูงอายุ

ต่อไป	เช่นเดียวกับ	สโรชา	สุทธิจิต	(2551	:	2)	ได้ศึกษา

เรื่องผลของการออกก�าลังกายท่าฤาษีดัดตนที่มีต่อความ

อ่อนตัวและการทรงตัวของผู้สูงอายุ	 การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกก�าลังกายท่าฤาษี

ดัดตนท่ีมีต่อความอ่อนตัวและการทรงตัวของผู้สูงอายุ	

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท�าวิจัยเป็นผู้สูงอายุ	อ�าเภออู่ทอง	

จังหวัดสุพรรณบุรี	อายุ	60-83	ปี	จ�านวน	40	คน	สุ่มเข้า

กลุ่มทดลอง	20	คน	และกลุ่มควบคุม	20	คน	กลุ่มทดลอง

ให้ออกก�าลังกายท่าฤาษีดดัตนเป็นเวลา	12	สปัดาห์	ๆ 	ละ	

3	วัน	วันละ	50	นาที	กลุ่มควบคุมให้ด�าเนินชีวิตตามปกติ	

ผู้วิจัยท�าการทดสอบความอ่อนตัว	 และการทรงตัวของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 ก่อนการทดลอง	 หลังการ

ทดลอง	6	สัปดาห์	และหลังการทดลอง	12	สัปดาห์	น�า

ผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	โดย

วเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม	(analysis	of	covariance)	

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ�้า	 (one-

way	analysis	of	variance	with	repeated	measures)	
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พบความแตกต่างจึงเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่	

ตามวิธขีองแอลเอสด	ี(LSD)	โดยทดสอบความมนียัส�าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ผลการวจิยัพบว่า	1.	หลงัการทดลอง	

6	สัปดาห์	ค่าเฉลี่ยความอ่อนตัวของล�าตัว	ความอ่อนตัว

ของข้อไหล่	ความอ่อนตัวของข้อสะโพก	และการทรงตัว

ทั้งแบบอยู่กับท่ีและแบบเคลื่อนท่ี	 ของกลุ่มทดลองแตก

ต่างจากกลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคัญทางสถิติทีร่ะดบั	.05	

2.	หลังการทดลอง	12	สัปดาห์	ค่าเฉลี่ยความอ่อนตัวของ

ล�าตัว	 ความอ่อนตัวของข้อไหล่	 ความอ่อนตัวของข้อ

สะโพก	และการทรงตวัทัง้แบบอยูก่บัทีแ่ละแบบเคลือ่นที่	

ของกลุม่ทดลองแตกต่างจากกลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 3.	 เม่ือเปรียบเทียบภายในกลุ่ม

ทดลอง	ความอ่อนตัวของล�าตัว	ความอ่อนตัวของข้อไหล่	

ความอ่อนตวัของข้อสะโพก	และการทรงตวัทัง้แบบอยูก่บั

ที่และแบบเคลื่อนที่	 ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง	

6	 สัปดาห์และหลังการทดลอง	 12	 สัปดาห์	 แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้

ให้เห็นว่าการออกก�าลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน	 เป็นการ

ออกก�าลงักายทีส่ามารถเพิม่ความอ่อนตวัและการทรงตวั

ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นได้	เช่นเดียวกับ	Mills	(1994	:	207-

211)	พบว่า	ผลของการฝึกออกก�าลงักายแอโรบกิแบบแรง

กระแทรกต�่า	 ท�าให้มีค่าความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา	

ความอ่อนตัวและการทรงตัวในผู ้สูงอายุมากขึ้น	 ซึ่ง 

ภัทริศวร์	ด�าเสน	(2552	 :	6)	ได้ศึกษาเรื่องผลการฝึกยืด

เหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นการรับรู้ของระบบประสาท

กล้ามเนือ้และการฝึกยดืเหยยีดกล้ามเนือ้จากแรงภายนอก

ที่ มีต ่อความอ่อนตัว	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  ์

เพือ่เปรยีบเทยีบโปรแกรมการฝึกยดืเหยยีดกล้ามเนือ้แบบ

กระตุ้นการรับรู้ของระบบประสาทกล้ามเนื้อและการฝึก

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อจากแรงภายนอกท่ีมีต่อความอ่อนตัว

ของข้อเท้า	 ข้อเข่า	 และข้อต่อสะโพก	 กลุ่มตัวอย่างเป็น

นิสิตชายชั้นปีที่	1	อายุ	18-19	ปี	วิชาเอกพลศึกษา	คณะ

พลศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�านวน	30	คน	

ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	

Sampling)	 และแบ่งกลุ ่มตัวอย่างออกเป็น	 2	 กลุ ่ม	 

กลุ่มละ	15	คน	กลุ่มที่	1	ให้ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบ

กระตุน้การรบัรูข้องระบบประสาทกล้ามเนือ้และกลุม่ที	่2	

ให้ฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจากแรงภายนอก	 ใช้ระยะ

เวลาในการฝึก	8	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	3	วนั	ท�าการทดสอบ

ความอ่อนตวัก่อนการฝึก	หลังการฝึกสัปดาห์ที	่4	และหลัง

การฝึกสัปดาห์ที่	8	แล้วน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีทาง

สถิติด้วยการหาค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ

ทดสอบค่าที	ผลการวิจัยพบว่า	1.	ค่าเฉลี่ยความอ่อนตัว

หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	ของการกระดกข้อเข้า	การงอข้อ

เข่า	การงอข้อต่อสะโพก	ของกลุ่มทีฝึ่กยดืเหยยีดกล้ามเนือ้

แบบกระตุ้นการรับรู้ของระบบประสาทกล้ามเนื้อสูงกว่า

กลุม่ทีฝึ่กยดืเหยยีดกล้ามเนือ้จากแรงภายนอก	อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่	.05	ส่วนการเหยียดข้อเท้า	การกางและ

การเหยียดข้อต่อสะโพกไม่แตกต่างกัน	2.	ค่าเฉลี่ยความ

อ่อนตัวหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 	 8	 ความอ่อนตัวของ 

การเหยียดข้อเท้า	 การกระดกข้อเท้า	 การงอข้อเข่า	 

การงอ	การกางและการเหยยีดข้อต่อสะโพกของกลุม่ทีฝึ่ก

ยืดเหยียดกล้ามเน้ือแบบกระตุ ้นการรับรู ้ของระบบ

ประสาทกล้ามเน้ือมีความอ่อนตัวสูงกว่ากลุ่มที่ฝึกยืด

เหยียดกล้ามเน้ือ	 จากแรงภายนอกอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	.05	ดงัเช่น	พชัร์ชศักดิ	์ธญัประจนับาน	(2555	

:	4)	ได้ศึกษาเรื่องผลการฝึกความอ่อนตัวของสะโพก-ต้น

ขาด้วยวิธีการยืดเหยียดแบบเคลื่อนที่ที่มีต่อการแยกขา

ด้านหน้า	การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาและเปรยีบ

เทยีบผลการฝึกความอ่อนตวัของสะโพก-ต้นขาด้วยวธิกีาร

ยืดเหยียดแบบเคล่ือนที่ ท่ีมีต ่อการแยกขาด้านหน้า	 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี	้คอืนสิติชัน้ปีที	่1	วชิา

เอกพลศึกษา	 ภาควิชาพลศึกษา	 มหาวิทยา ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 องครักษ์	 ซึ่งมีอายุระหว่าง	 17-20	 ปี	

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง	จ�านวน	30	คน	ระยะเวลา

การฝึก	8	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	3	วัน	ในวันจันทร์,	พุธและ

ศุกร์วัดความอ่อนตัวของสะโพก-ต้นขา	 เครื่องมือที่ใช้วัด

มมุการแยกขา	แอนโทรโพมิเตอร์	(Anthropo	meter)	ซึง่
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มีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตร	 ก่อนการฝึก	 หลังการฝึก 

ในสัปดาห์ที่	4	และหลังการฝึกในสัปดาห์ที่	8	น�าผลที่ได้

มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซ�า้	(One-Way	

Analysis	 of	 Variance	with	 Repeated	Measures)	 

ผลการวิจัยพบว่า	 1.	 ค่าเฉลี่ย	 ของคะแนนความอ่อนตัว

ของสะโพกและต้นขาที่ได้จากการทดสอบ	 ก่อนการฝึก,	

หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และหลังการฝึกสัปดาห์ที่	8	ของ

กลุ่มทดลองที่	1	เท่ากับ	28.03,	23.23	และ	18.27	ตาม

ล�าดับ	2.	ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดวัดซ�้าของ

ค่าเฉลี่ยความอ่อนตัวของข้อสะโพก-ต้นขา	 ก่อนการฝึก	

หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และหลังการฝึกสัปดาห์ที่	8	ของ

กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05	และจากการศึกษาของ	จตุรงค์	ทอง

ดารา	(2556	:	4)	ได้ศึกษาเรื่องผลของการบริหารร่างกาย

โดยใช้ยางยืดเพื่อพัฒนาความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ

ร่างกายส่วนบนในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม	การวิจัย

นีม้วีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศกึษาความอ่อนตวัของกล้ามเนือ้

ร่างกายส่วนบนโดยการประเมินความอ่อนตัวของกล้าม

เนือ้บรเิวณไหล่และหลงัก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการบรหิาร

ร่างกายโดยใช้ยางยดื	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบผลความอ่อนตวั

ของกล้ามเนื้อร่างกายส่วนบนระหว่างก่อนและหลังการ

บริหารร่างกายโดยใช้ยางยืดเป็นเวลา	4	สัปดาห์	และ	3)	

เพื่อเปรียบเทียบผลความอ่อนตัวของกล้ามเน้ือร่างกาย

ส่วนบนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 โดยศึกษา

ในกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 38	 คน	 จ�าแนกเป็น	 2	 กลุ่ม	

ประกอบด้วย	กลุ่มทดลอง	จ�านวน	19	คน	ซึ่งเป็นกลุ่มที่

มกีารบรหิารร่างกายโดยใช้ยางยดืเป็นเวลา	4	สปัดาห์	และ

กลุ่มควบคุม	จ�านวน	19	คน	ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องบริการ

ร่างกาย	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย	 1)	

แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป	2)	คูม่อืการบรหิารร่างกายโดย

ใช้ยางยืด	 3)	 แบบทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพ่ือ

ทดสอบความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ	และ	4)	แบบบันทึก

ความอ่อนตัวของกล้ามเน้ือ	 ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล	

ประกอบด้วย	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

และการเปรยีบเทยีบระดบัความอ่อนตวัของกล้ามเนือ้โดย

การทดสอบค่าท	ี(t-test)	ผลการศกึษา	พบว่า	1)	ก่อนการ

ทดลองระดบัความอ่อนตวัของกล้ามเนือ้ของกลุม่ทดลอง

และกลุม่ควบคมุไม่แตกต่างกนั	2)	ระดบัความอ่อนตวัของ

กล้ามเนื้อร่างกายส่วนบนของพนักงานก่อนและหลังการ

บริหารร่างกายเป็นเวลา	 4	 สัปดาห์	 มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<0.01)	และ	3)	กลุ่มทดลอง

มคีวามอ่อนตวัของกล้ามเนือ้ร่างกายส่วนบนแตกต่างจาก

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.01)	 ดังนั้น

จากการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า	 การฝึกโปรแกรมการออก

ก�าลังกายโดยท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์	

มีแนวโน้มท�าให้มีการพัฒนาความอ่อนตัวได้มากกว่าการ

ฝึกโดยโปรแกรมของสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน

มหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม

 เวลาการตอบสนองของเท้าและเวลาปฏิกิริยา

ของเท้า

	 เป ็นการแสดงเวลาการตอบสนองและเวลา

ปฏกิริยิาของเท้า	ก่อนเริม่การฝึก	ภายหลงัการฝึกสปัดาห์

ที	่4	และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที	่5	ของกลุ่มทดลองและ

กลุม่ควบคมุ	จากการเปรยีบเทียบระหว่างกลุม่ทดลองกบั

กลุ่มควบคุม	 ในช่วงก่อนการฝึกมีค่าเฉล่ียเวลาการตอบ

สนองของเท้าและเวลาปฏิกิริยาของเท้าไม่แตกต่างกัน

อย่างมนัียส�าคญัทางสถติิ	แสดงว่าในขณะเริม่การฝึกในทัง้	

2	 กลุ่ม	 มีเวลาการตอบสนองของเท้าและเวลาปฏิกิริยา

ใกล้เคียงกัน	 จึงเป็นส่วนสนับสนุนที่ท�าให้เกิดความมั่นใจ

ได้ว่า	ผลการทดลองทีเ่กดิข้ึนเกดิจากโปรแกรมการฝึกออก

ก�าลังกายที่ต่างกันของกลุ่มตัวอย่างทั้ง	2	กลุ่ม	เป็นหลัก

	 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวภายใน

ของกลุ่มทดลอง	 พบว่า	 ค่าเฉล่ียเวลาการตอบสนองของ

เท้าและเวลาปฏิกิริยาของเท้า	 ก่อนการฝึก	 หลังการฝึก

สปัดาห์ที	่4	และหลงัการฝึกสปัดาห์ท่ี	8	แตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แสดงว่าโปรแกรมการฝึกการออก

ก�าลังกายโดยท่าร�าประกอบเพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์
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มีอย่างน้อย	 1	 ช่วงระยะเวลาในการฝึกท่ีส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเวลาการตอนสนองของเท้าและเวลา

ปฏกิริยิาของเท้า	ซึง่ท�าให้ค่าเฉลีย่เวลาการตอบสนองของ

เท้าและเวลาปฏิกิริยาของเท้าแตกต่างไปจากระยะเวลา

ในการฝึกช่วงอื่น	 ๆ	 ท้ังน้ีจากการเปรียบเทียบความแตก

ต่างของเวลาการตอบสนองของเท้าที่เกิดขึ้นในช่วงระยะ

เวลาการฝึกต่าง	ๆ	พบว่า	 เมื่อฝึกไปเป็นเวลา	4	สัปดาห์	

ท�าให้เวลาการตอบสนองของเท้าลดลง	 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	เมื่อระยะเวลาการฝึกผ่านไป	8	สัปดาห์	ท�าให้มี

ค่าเวลาการตอบสนองของเท้าลดลง	อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติ	 และเม่ือเปรียบเทียบพัฒนาการในช่วงสัปดาห์ท่ี	 4	

ถึงสัปดาห์ที่	 8	 จะท�าให้มีเวลาการตอบสนองของเท้า

เปลีย่นแปลงเลก็น้อย	อย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติ	ิส่วนค่า

เฉลี่ยเวลาปฏิกิริยาของเท้า	เมื่อฝึกไปเป็นเวลา	4	สัปดาห์	

จะท�าให้เวลาปฏกิริยิาของเท้าลดลง	อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติ	 เมื่อระยะเวลาการฝึกผ่านไป	8	สัปดาห์	ท�าให้มีค่า

เวลาปฏิกริยิาของเท้าลดลง	อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตแิละ

เมื่อเปรียบเทียบพัฒนาการในช่วงสัปดาห์ที่	4	ถึงสัปดาห์

ที่	 8	จะท�าให้มีค่าเวลาปฏิกิริยาของเท้าเปลี่ยนแปลงเล็ก

น้อย	 อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แสดงว่าการฝึก

โปรแกรมการออกก�าลังกายของโปรแกรมการออกก�าลัง

กายโดยท่าร�าประกอบเพลงพืน้เมอืงอีสานประยุกต์	มแีนว

โน้มส่งผลท�าให้ร่างกายมีเวลาการตอบสนองของเท้าและ

เวลาปฏกิริิยาของเท้าดขีึน้	เนือ่งจากค่าเวลาทีแ่ตกต่างของ

ทั้งเวลาการตอบสนองของเท้าและเวลาปฏิกิริยาของเท้า

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ดังที่ราตรี	สินธุ

นาวา	และคณะ	(2535	 :	4)	 ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างเวลาปฏกิิรยิาตอบสนองของมอืและเท้า	ความเรว็

และความอดทนของกล้ามเน้ือกับผลการแข่งขันของนัก

มวยสากลในกีฬาแห่งชาติ	ครั้งที่	24	มวยสากลสมัครเล่น

เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงมีการจัดการแข่งขันทั้ง

ภายในและระหว่างประเทศกฬีาชนดินีเ้ป็นความหวงัของ

ประเทศไทยที่จะได้รับเหรียญในการแข่งขันนานาชาติ	 

ดังนั้น	 คณะผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษา	 การประสานงาน

ระหว่างประสาทรับรู้	 ประสาทส่ังงาน	 และกล้ามเนื้อ	 

(มือและเท้า)	 ที่ปฏิบัติงานความเร็วและความอดทนของ

กล้ามเนื้อมือกับผลการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น	9	รุ่น	

จ�านวน	 59	 คน	 ในกีฬาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 24	 จังหวัด

พระนครศรอียธุยาการทดสอบด�าเนนิการในตอนเช้าหลงั

จากนกัมวยผ่านการตรวจร่างกายทัว่ไปจากแพทย์	และชัง่

น�้าหนักเรียบร้อยแล้วการทดสอบประกอบด้วยเวลา

ปฏกิริยิาตอบสนองระหว่างตากับมอืและเท้าความอดทน	

และความเร็วของกล้ามเนื้อมือบันทึกคะแนนจากการ

แข่งขันและจ�านวนหมัดขณะแข่งขันในตอนเย็น	 จากผล

การวิเคราะห์ข้อมูลของนักมวยแต่ละรุ่น	 พบว่าความ

สัมพันธ์ระหว่างคะแนนกับเวลา	 ปฏิกิริยาตอบสนอง

ระหว่างตากบัมอืและเท้า	พบว่าในนกัมวยรุน่ฟลายเวท	(r	

=	-0.64	และ	r	=	-0.52	ตามล�าดบั)	เฟเธอร์เวท	(r	=	-0.82	

และ	 r	 =	 -0.92	 ตามล�าดับ)	 และไลท์เวลเตอร์เวท	 (r	 =	

-0.60	และ	r	=	-0.58	ตามล�าดับ)	แสดงว่า	นักมวยรุ่นดัง

กล่าวผู้ทีม่ผีลการแข่งขนัอยูใ่นอนัดบัดีจะมปีระสาทสัง่งาน

ทีด่มีกีารตอบสนองได้อย่างรวดเรว็	นอกจากนีพ้บว่า	ความ

สัมพันธ์ระหว่างคะแนนกับเปอร์เซ็นต์ความล้าของกล้าม

เนือ้มอืซึง่บ่งบอกถงึความอดทน	มค่ีาสงูในนกัมวยรุน่แบน

ตั้มเวท	(r	=	-0.77)	และเวลเตอร์เวท	(r	=	-0.60)	ซึ่งแสดง

ว่านักมวย	2	รุ่นนี้นักมวยที่มีผลการแข่งขันในอันดับดีจะ

ต้องมีความอดทนของกล้ามเนื้อสูง	 สามารถออกหมัด

ติดต่อกันไปได้นานโดยไม่เมื่อยล้า	ส่วนนักมวยรุ่นพินเวท	

เฟเธอร์เวท	 และเวลเตอร์เวท	 พบว่ามีความสัมพันธ์

ระหว่างคะแนนกับความเร็ว	 (speed)	 ของกล้ามเน้ือมือ	

(r	=	0.76,	r	=	0.75	และ	r	=	0.66	ตามล�าดับ)	ดังนั้น

แสดงว่าในนักมวย	 3	 รุ่นน้ี	 ผู้ที่ประสบชัยชนะมีลักษณะ

เด่น	 คือ	 มีความเร็วของกล้ามเนื้อสามารถรุกและรับได้

อย่างรวดเรว็เมือ่น�าเวลาปฏิกริยิาตอบสนองของตากบัมอื

และเท้าของนักมวยที่ชนะเลิศเปรียบเทียบกับที่ได้ที่	 2	

ของนักมวยทุกรุ่น	 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิี	่p<0.05	ส่วนด้านความเรว็ความแขง็แรง

และความอดทนของกล้ามเนือ้มอื	และจ�านวนหมดั	พบว่า
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ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 p<0.05	

ในการแข่งขนัมวยสากลสมคัรเล่นนกักฬีานอกจากจะต้อง

มีทักษะเทคนิคและประสบการณ์แล้วยังต้องอาศัยการมี

สมรรถภาพทางกายที่ดีด้วยจะเห็นได้ว่า	 ผลการวิจัยนี้ใน

นักมวยแต่ละรุ่นจะต้องมีสมรรถภาพทางกายที่ดีอย่าง

น้อยหนึ่ง	หรือสองด้านขึ้นไปจึงจะประสบความส�าเร็จใน

การแข่งขันซึ่งนักมวยแต่ละรุ่นส่วนใหญ่	 พบว่ามีความ

สัมพันธ์ระหว่างเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของตากับเท้า	

ความเรว็ความแขง็แรง	และความอดทนของกล้ามเนือ้มอื	

ดังนั้นควรน�าเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของตากับมือและ

เท้า	ความแข็งแรงและความเร็วของกล้ามเนื้อมือมาใช้ใน

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักมวยสากลสมัคร

เล่น	เพือ่ตดิตามการฝึกซ้อมรวมถงึประกอบการพจิารณา

คัดเลือกตัวนักกีฬา	ดังเช่น	ลดาวัลย์	วชิรเมฆากุล	(2554	

:	4)	ได้ศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการฝึกการเคลื่อนไหว

แบบเฉพาะเจาะจงท่ีมีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองใน

นกักฬีาเทควนัโด	งานวจิยัครัง้นี	้มวีตัถุประสงค์เพ่ือศกึษา

ผลของโปรแกรมการฝึกการเคลือ่นไหวแบบเฉพาะเจาะจง

ที่มีต ่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในนักกีฬาเทควันโด	 

โดยกลุ่มตัวอย่างคือ	 นักกีฬาเทควันโด	 เพศชายและเพศ

หญิง	สายน�้าตาล	สายแดง	และสายด�า	จากสโมสรแต้จิ๋ว	

อายุระหว่าง	12-17	ปี	จ�านวน	30	คน	แบ่งกลุ่มตัวอย่าง

ออกเป็น	3	กลุ่มๆ	ละ	10	คน	ได้แก่	กลุ่มควบคุม	ก�าหนด

ให้ท�าการฝึกซ้อมโปรแกรมการฝึกซ้อมเทควนัโดตามปกต	ิ

กลุ่มทดลองที่	 1	 ก�าหนดให้ท�าการฝึกซ้อมโปรแกรมการ

ฝึกซ้อมเทควันโดตามปกติควบคู่กับการฝึกโปรแกรมการ

เคลื่อนไหวโดยการใช้ตารางเก้าช่อง	 กลุ่มทดลองท่ี	 2	

ก�าหนดให้ท�าการฝึกซ้อมโปรแกรมการฝึกซ้อมเทควันโด

ตามปกติควบคู่กับการฝึกซ้อมโปรแกรมการเคลื่อนไหว

โดยการใช้รัว้	โดยฝึกเป็นระยะเวลา	8	สปัดาห์	ๆ 	ละ	3	วนั	

ท�าการทดสอบเวลาปฏกิริยิาตอบสนองระหว่างตากบัเท้า

ก่อนการทดลอง	ภายหลงัการทดลองสปัดาห์ที	่4	และภาย

หลังการทดลองสัปดาห์ที่	8	ตามล�าดับ	น�าผลการทดลอง

ที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มโดยใช้วิธี

ของ	Tukey	ผลการวิจัยพบว่า	ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่	

8	 กลุ่มตัวอย่างทั้ง	 3	 กลุ่ม	 มีค่าเฉล่ียเวลาปฏิกิริยาตอบ

สนองระหว่างตากับเท้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	0.05	โดยกลุ่มทดลองที่	1	แตกต่างจากกลุ่ม

ควบคุม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	แต่ไม่พบ

ความแตกต่างระหว่างกลุม่ทดลองที	่1	และกลุม่ทดลองที่	

2	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างทั้ง	 3	 กลุ่มเริ่มมีการ

พฒันาความเรว็ของเวลาปฏกิิรยิาตอบสนองระหว่างตากบั

เท้าดขีึน้	ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที	่4	และดขีึน้อกีภายหลัง

การฝึกสัปดาห์ที่	8	ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่า	การฝึก

โปรแกรมการเคล่ือนไหวแบบเฉพาะเจาะจงควบคู่กบัการ

ฝึกทกัษะเทควันโดสามารถพฒันาเวลาปฏิกริยิาตอบสนอง

ระหว่างตากับเท้าในนักกีฬาเทควันโดได้ดีกว่าการฝึก

ทักษะเทควันโดเพียงอย่างเดียว	 เช่นเดียวกับ	 ประจงจิต	

อปุจนัโท,	ดวงไกร	ทวีสุข	และรณรทุธ์	บตุรแสนคม	(2558	

:	5)	 ได้ศึกษาเรื่องผลของการประยุกต์ใช้บันไดลิงร่วมกับ

การเล่นพื้นเมืองไทยที่มีต ่อความคล่องแคล่วว่องไว	

ความเรว็	และเวลาปฏกิริยิาตอบสนองของนกักฬีาฟตุซอล	

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการ

ประยุกต์ใช้บันไดลิงร่วมกับการเล่นพื้นเมืองไทยที่มีต่อ

ความคล่องแคล่วว่องไว	ความเร็ว	และเวลาปฏิกิริยาตอบ

สนองของนักกีฬาฟุตซอล	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชาย	

อายุ	10-12	ปี	จ�านวน	30	คน	จากการสุ่มอย่างเป็นระบบ	

(Systematic	sampling)	แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น	3	กลุ่ม	

กลุ ่มละ	 10	 คน	 คือ	 กลุ ่มทดลองที่	 1	 ฝึกบันไดลิง	 

กลุม่ทดลองที	่2	ฝึกการเล่นพืน้เมอืงไทย	และกลุม่ทดลอง

ที่	 3	 ฝึกควบคู่ท�าการฝึก	 8	 สัปดาห์	 ๆ	 ละ	 3	 วัน	 คือ	 

วันจันทร์	 วันพุธ	 และวันศุกร์	 ทดสอบความคล่องแคล่ว

ว่องไว	ความเรว็	และเวลาปฏิกริิยาตอบสนอง	ก่อนการฝึก	

หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4และ	8	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	

One-way	Analysis	of	Variance	(ANOVA)	และ	One-

way	Analysis	of	Variance	with	Repeated	Measures	

ทดสอบความแตกต่างรายคู ่ โดยวิธีของ	 Pairwise	
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Comparisons	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผลการฝึกของกลุ่ม

ทดลองทั้ง	 3	 กลุ่ม	 มีการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไว	

ความเร็ว	 และเวลาปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้น	 เมื่อเปรียบ

เทียบ	ก่อน–หลัง	การทดลองภายในกลุ่ม	พบว่า	หลังการ

ฝึกสัปดาห์ที่	4	และ	8	ความคล่องแคล่วว่องไว	ความเร็ว	

และเวลาปฏกิิรยิาตอบสนอง	แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส�าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ยกเว้นกลุม่ทดลองที	่3	ด้านความเรว็	

ไม่แตกต่าง	 และท�าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง	

พบว่า	ภายหลงัการฝึกสัปดาห์ที	่4	ความคล่องแคล่วว่องไว	

กลุ่มทดลองที่	2	กับกลุ่มทดลองที่	3	แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	ณิชาพัชร์	สุธรรมวงศ์	 (2558	:	6)	ได้ศึกษาเรื่องผล

ของการฝึกจินตภาพที่มีต่อเวลาปฏิกิริยา	 ความเร็วและ

ความวติกกงัวลในนกักรฑีา	การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมาย

เพื่อศึกษาผลของการฝึกโปรแกรมจินตภาพท่ีมีต่อเวลา

ปฏกิริยิาความเรว็และความวติกกงัวลในนกักรฑีา	เปรยีบ

เทียบผลของการฝึกโปรแกรมจินตภาพที่ มีต ่อเวลา

ปฏิกิริยา	 ความเร็วและความวิตกกังวลในนักกรีฑา	 

ก่อนการฝึก	ภายหลงัการฝึกสปัดาห์ที	่4	และภายหลงัการ

ฝึกสัปดาห์ที่	 8	 ภายในกลุ่มทดลองทั้ง	 2	 กลุ่ม	 จากนั้น

เปรยีบเทยีบผลของการฝึกโปรแกรมจนิตภาพทีม่ต่ีอเวลา

ปฏิกิริยา	 ความเร็วและความวิตกกังวลในนักกรีฑา	ภาย

หลังการฝึกสัปดาห์ที่	 4	และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่	 8	

ระหว่างกลุ่มทดลอง	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกรีฑาระยะสั้น

ของโรงเรียนกีฬาขอนแก่น	 ที่มีอายุระหว่าง	 13-18	 ปี	

จ�านวน	 20	 คน	 ท�าการทดสอบเวลาปฏิกิริยา	 ของ	 

ตา-เสียง-เท้า	(Whole	body	reaction	type	II)	ทดสอบ

ความเร็วในระยะ	60	 เมตร	และทดสอบความวิตกกังวล	

โดยใช้แบบวัดความวิตกกังวลทางการกีฬา	 (Sport	

Anxiety	Scale-2:	SAS-2)	โดยทดสอบ	ก่อนการฝึก	ภาย

หลังการฝึกสัปดาห์ที่	 4	และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่	 8	

จากนัน้น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูลได้แก่	Wilcoxon	Signed	Rank	Test	และ	Mann-

Whitney	U	Test	ผลการวจัิยพบว่า	1.	ผลการฝึกของกลุม่

ทดลองและกลุ่มควบคุม	 เวลาปฏิกิริยา	 ความเร็ว	 มีการ

พัฒนาที่ดีขึ้นภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และ	สัปดาห์ที่	

8	ความวิตกกังวลทั้ง	 3	ด้าน	ของกลุ่มทดลอง	ภายหลัง

การฝึกสัปดาห์ที่	 8	 มีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม	

และโดยรวมความวิตกกังวลทั้ง	 3	ด้าน	ของกลุ่มทดลอง

ภายหลงัการฝึกสปัดาห์ที	่4	และ	สปัดาห์ที	่8	มกีารพฒันา

ทีด่กีว่ากลุม่ควบคมุ	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติท่ีิระดบั	.05	

2.	การเปรยีบเทยีบภายในกลุม่	ของกลุม่ทดลอง	ก่อน	และ	

หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และ	สัปดาห์ที่	8	 เวลาปฏิกิริยา	

ความเร็ว	 ความวิตกกังวลทั้ง	 3	 ด้าน	 และโดยรวมความ

วิตกกังวลทั้ง	3	ด้าน	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	และกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่าง

กัน	 3.	 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองทั้ง	 2	 กลุ่ม	

ก่อน	และ	หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และสัปดาห์ที่	8	เวลา

ปฏิกิริยามีความแตกต่างกัน	 ความเร็ว	 ภายหลังการฝึก

สปัดาห์ที	่8	ไม่มคีวามแตกต่างกนั	ความวติกกงัวลทัง้	3	ด้าน 

และโดยรวมความวิตกกังวลทั้ง	3	ด้าน	และภายหลังการ

ฝึกสัปดาห์ที่	8	มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ	.05

	 ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนในกลุ่มควบคุม	

พบว่า	 ค่าเฉล่ียเวลาการตอบสนองของเท้าและเวลา

ปฏิกริยิาของเท้า	ก่อนการฝึก	หลงัการฝึกสปัดาห์ที	่4	และ

หลงัการฝึกสปัดาห์ที	่8	ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	0.05	โดยพจิารณาจากค่าเฉล่ียเวลาการตอบ

สนองของเท ้าและเวลาปฏิกิ ริยาของเท ้า 	 มีการ

เปลีย่นแปลงเลก็น้อย	พบว่าหลงัจากฝึกผ่านไป	4	สปัดาห์	

ค่าเฉล่ียเวลาการตอบสนองของเท้ามค่ีาลดลงในระยะแรก

แล้วเพิ่มขึ้นในช่วงหลังสัปดาห์ที่	8	ส่วนค่าเฉลี่ยของเวลา

ปฏกิิรยิาของเท้ามีค่าลดลง	ในทกุช่วงเวลาการฝึกแสดงว่า	

การออกก�าลังกายตามโปรแกรมที่สถานสงเคราะห์จัดให	้

มีผลท�าให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว	 โดยมีหลายท่าที่มี

กิจกรรมที่ท�าการพัฒนาการประสานงานระหว่างระบบ

ประสาทกับระบบกล้ามเนื้อ	 แต่เนื่องจากแต่ละท่ามีการ

เคลือ่นไหวของขาน้อยและยงัอยูใ่นวงจ�ากดั	จงึมผีลท�าให้

ส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	 มีการเปล่ียนแปลงและมีการ
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ท�างานเหมาะสมกับความต้องการของโปรแกรมท่ีฝึก	 

จึงส่งผลให้เวลาการตอบสนองของเท้าและเวลาปฏิกิริยา

ของเท้าไม่มกีารเปล่ียนแปลงมากนกั	คอื	มกีารพฒันาเวลา

การตอบสนองของเท้าให้ดีขึน้เพียงเลก็น้อย	แต่มแีนวโน้ม

ดีขึ้นถ้าหากใช้เวลาฝึกนานขึ้น

	 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท้ัง	 2	 กลุ่ม	 ในช่วง

หลังการฝึกสัปดาห์ที่	4	และสัปดาห์ที่	8	พบว่าไม่มีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ของทั้งเวลาการตอบ

สนองของเท้าและเวลาปฏกิริยิาของเท้า	แต่พบว่าค่าเฉลีย่

ของเวลาการตอบสนองของเท้าและเวลาปฏกิริยิาของเท้า

ของทั้งกลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่ม	หลังการฝึกโปรแกรมที่แตก

ต่างกัน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Lord	et	al	(1991	:	

69-76)	ที่ท�าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง	 specific	

sensorimotor	 และความมั่นคงของร่างกาย	 (postural	

stability)	 ในผู้สูงอายุ	95	คน	มีอายุเฉลี่ย	82.7	ปี	 โดย

กลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า	 เม่ือการรับรู้ต�าแหน่งในข้อ

ต่อส่วนขาลดลง	(joint	position	sense)	ความรู้สึกจาก

การสมัผสัส่วนขาลดลง	(tactile	sensivity)	และความรูส้กึ

จากการสั่นสะเทือนในส่วนขาลดลง	 (vibration)	 ความ

แข็งแรงของกล้ามเนือ้เหยยีดเข่า	(quadriceps)	และกล้าม

เนื้อกระดกข้อเท้า	 (ankle	 dorsiflexor)	 ลดลง	 และมี

ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อเวลา	 (reaction	time)	ช้าลง	

จะมีผลต่อการเพิ่มการสูญเสียการทรงตัว	 โดยมีคะแนน

ของ	Static	และ	Dynamic	balance	test	ต�่าลง

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ควรค�านึงถึงสมรรถภาพทางกายของผู้ท�าการ

ทดลองท่ีมีวัยที่แตกต่างกัน	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องมี

สุขภาพที่ไม่เสี่ยงต่ออันตรายของระบบหัวใจไหลเวียน

เลือดและอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อจนถึงการหกล้มที่

อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกหรือการทดลอง

	 2.	ควรมีการควบคุมอาหารร่วมกับการออกก�าลัง

กาย	เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

	 3.	 การเพ่ิมจ�านวนคนในการทดลองอาจช่วยให้

แสดงค่าสถิติที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

	 4.	 ควรท�าการศึกษาในกลุ่มอายุ	 และเพศที่แตก

ต่างกนัไป	ทัง้นีเ้พือ่ให้ได้ตวัแทนของกลุ่มประชากรทกุเพศ	

ทุกวัย

	 5.	ควรท�าการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านอืน่

เพ่ิมเติม	 เช่น	 สมรรถภาพของระบบหัวใจไหลเวียนเลือด

และระบบหายใจ	 การเปล่ียนแปลงปริมาณเปอร์เซ็นต์ไข

มันในร่างกาย	เป็นต้น

	 6.	 ควรใช้ระยะในการฝึกที่ยาวนานมากว่า	 8	

สัปดาห์	 เพื่อจะได้ทราบผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกในระยะ

ยาว

	 7.	 ควรทดลองในกลุ่มตัวอย่างวัยอ่ืน	 ๆ	 โดยการ

ปรับความเร็วของจังหวะดนตรีที่เหมาะสม

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอขอบพระคุณ	 คณะผู้เข้าร่วมในการทดลอง	 

ได้ให้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมในรายงานการวิจัยครั้งนี	้

เพือ่น�าไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนให้เหมาะ

สม	 และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 จึงท�าให้งานวิจัยนี้ส�าเร็จ

ลุล่วงด้วยดี
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวัง	สภาพจริงในการปฏิบัติงาน	และความสุขในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติงาน	 และศึกษาความต้องการจ�าเป็น

เกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 กลุ่มตัวอย่างได้แก่	 บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	จาก	9	คณะ	จ�านวน	382	คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ	50	และ

ท�าการสุม่แบบแบ่งชัน้	เครือ่งมอืทีใ่ช้ได้แก่	แบบสอบถามความคาดหวงั	และสภาพจรงิในการปฏบิตังิานของบคุลาการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิเคราะห์ค่าดัชนี

การจัดเรียงอันดับความต้องการจ�าเป็น	การทดสอบทีแบบกลุ่มอิสระ	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	และเปรียบ

เทียบคะแนนรายคู่ภายหลังพบความแตกต่างด้วยวิธีของ	Gabriel	ผลการวิจัยพบว่า

	 	 1.	ความคาดหวงัในการปฏบิตังิานของบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคามโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด			

	 	 2.	ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราบภัฎมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

	 	 3.	ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	จ�าแนกตามประเภทสายงาน

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน	 แต่ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างานและด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน	์

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

มหาสารคาม	จ�าแนกตามคณะทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

	 	 4.	 ความต้องการจ�าเป็นเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม	 

3	อนัดบัแรก	ได้แก่	ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์	ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน	และด้านผูบ้งัคบั

บัญชาและเพื่อนร่วมงานและด้านการพัฒนาบุคลากร	ตามล�าดับ	
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Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	the	expectations,	really,	and	happiness	in	work	of	

RajabhatMahaSarakham	University	personnel,	to	compare	the	happiness	in	work,	and	to	study	the	

needs	for	happiness	in	work	of	RajabhatMahaSarakham	University	personnel.	The	sample	group		was	

360		personnel	from		9		faculties	in	RajabhatMahaSarakham	University	with	50	percent	of	personnel,	

and	used	stratified	random	sampling.	The	research	tool	was	a	questionnaire	about	expectations	and	

really	works	of	personnel	in	RajabhatMahaSarakham	University.		Statistics	for	data	analysis	were	mean	

,the	standard	deviation	,			 mod ifiledPNI  
index	,independent	samples	t-test,	one-way	analysis	of	variance	

(One	way	ANOWA),	and	Gabriel's	method.	The	results	showed	that.	

1.	The	expected	happiness	in	work	of	RajabhatMahaSarakham	University	personnel	in	a	whole	were	

highest	level.	

2.	The	real	happiness	in	work	of	RajabhatMahaSarakham	University	personnel	in	a	whole	were	the	

highest	level.

		 3.	The	happiness	in	work	of	RajabhatMahaSarakham	University	personnel	who	work	in	difference	

field	 as	 a	whole	was	 not	 different,	 but	 in	 the	 environment	 and	 atmosphere	 in	working,	 and	 the	

remuneration	and	benefits	of	working	were	statistically	significant	difference	at	the	0.05	level	;	and	

difference	faculties	as	a	whole	and	each	component	was	not	different.	

											 4.	The	ordering	of	needs	 for	happiness	 in	working	of	 	RajabhatMahaSarakham	University	

personnel	were:	 the	 remuneration	 and	benefits	 of	working,	 the	 environment	 and	 atmosphere	 of	

working,	and	their	commander	and	colleagues,	and	staff	development,	respectively.

 Keywords :	happiness,	Working,	RajabhatMahaSarakham	University

บทน�า

	 การที่องค์กรจะประสบความส�าเร็จได้นั้น	 ขึ้นกับ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	 นับเป็นหัวใจท่ีส�าคัญท่ีสุดของ

องค์การ	ซึ่งมีหลายปัจจัย	ที่เกี่ยวข้อง	และส่งผลต่อความ

สขุในการท�างานของบคุลากรทีแ่ตกต่างกนั	ทัง้ด้านปัจจยั

ส่วนบุคคล	(Lyubomirsky,	2001)		ปัจจัยระดับองค์กร	

และปัจจัยสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน		ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

ล้วนต้องการความสขุในการท�างาน	องค์ประกอบท่ีมคีวาม

สัมพันธ์กับความรู้สึกที่ท�าให้เกิดความสุขในการท�างาน	

และความรู้สกึทกุข์ในการท�างาน	สามารถจ�าแนกออกเป็น	

2	 ปัจจัยคือ	 ปัจจัยจูงใจที่ท�าให้เกิดความพึงพอใจในงาน	

ถ้ามีส่ิงเหล่าน้ีจะท�าให้คนท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ	และ

ปัจจัยค�้าจุนที่ช่วยป้องกัน	 ไม่ให้บุคลากรในองค์กรเกิด

ความไม่พอใจ	ปัจจัยทั้งสองนี้	จะท�าให้บุคลากรในองค์กร

เกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจในการท�างาน	อันจะส่งผล

ต่อความสุขในการท�างาน	 เพราะหากบุคลากรในองค์กร

เกดิความรูส้กึทีด่หีรอืพงึพอใจในการท�างานแล้วกจ็ะท�าให้

บุคลากรเกิดความสุขในการท�างาน	และท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	(Herzberg.	1959)
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	 ป ัจจัยที่ส ่งผลต่อความสุขในการท�างานนั้น	 

มีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของตัวบุคคล	ซึ่งสิ่ง

ที่ส่งผลต่อความสุขของตัวบุคคลน้ันมีปัจจัยมากกว่าเร่ือง

เงิน	 และเสรีภาพ	 (กรมสุขภาพจิต.	 2549	 :	 ออนไลน์)	

ปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัท้ังทีเ่ป็นรปูธรรมทีส่ามารถวดัได้

และเป็นนามธรรมที่ท�าการวัดได้ยาก	 ซึ่งหากท�าการจัด

กลุ่มปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการท�างาน	 จะพบว่า 

มีปัจจัยอยู่	 3	 ประการหลัก	 คือ	 1)	 ปัจจัยด้านบุคคล	

(Personal	 Factors)	 เช่น	 ประสบการณ์	 เพศ	 อาย	ุ 

สติปัญญา	 การศึกษา	 บุคลิกภาพ	 แรงจูงใจ	 เงินเดือน	

เป็นต้น	2)	ปัจจัยด้านงาน	 (Factors	 in	 the	 Job)	 เช่น	

ลักษณะงาน	ทักษะการท�างาน	 โครงสร้างของหน่วยงาน	

หัวหน้างาน	ความก้าวหน้าในงาน	เป็นต้น	3)		ปัจจัยด้าน

การจดัการ	(Factors	Controllable	by	Management)	

เช่น	 ความมั่งคง	 ผลประโยชน์	 อ�านาจในการท�างาน	 

สภาพแวดล้อม	 เพ่ือนร่วมงาน	 ความสัมพันธ์ภายใน 

ที่ท�างาน	เป็นต้น	 (สมศักดิ์	 	ประเสริฐสุข.	2554	 :	103)	 

ดงัเช่นที	่Manion	(2003)	ท�าการศกึษา	พบว่า	ปัจจยัทีส่่ง

ผลกระทบต่อความสุขในการท�างาน	ประกอบด้วยปัจจัย

ในตัวบุคคล	 ได้แก่	 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 ค่านิยม	

ความเชื่อ	 ทัศนคติ	 และสมรรถนะความสามารถของตน	

เมื่อบุคคลได้สัมผัสกับสิ่งเร้าในการท�างาน	ได้แก่	ลักษณะ

ของงานที่ท�า	สัมพันธภาพของบุคคล	และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน	 บุคคลย่อมมีกระบวนการตัดสินใจต่อ

ประสทิธภิาพของการท�างาน	สอดคล้องกบัความสามารถ

ในการท�างานของคน	 ซึ่งประกอบด้วย	 คน	 งาน	 และ 

สิง่แวดล้อม	องค์ประกอบสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกัน	เกดิความ

รักในงานที่ท�าเกิดผลส�าเร็จในงาน	และการเป็นที่ยอมรับ

ของผู้อื่น		จะเห็นได้ว่า	ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีความสุขและ

ประสบความส�าเร็จในการท�างาน	 ประกอบด้วยปัจจัย

ภายในตัวบุคคล	 และภายนอกตัวบุคคล	 โดยสามารถ

จ�าแนกเป็นด้านทีส่�าคญัได้ดงันี	้คอื	1)	ด้านสภาพแวดล้อม

และบรรยากาศในการท�างาน	2)	ด้านผู้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงาน	 3)	 ด้านความก้าวหน้าของบุคลากร	 

4)	ด้านการพฒันาบุคลากร	และ	5).	ด้านค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์	 ซ่ึงวิธีหน่ึงที่สามารถวัดความสุขในการ

ท�างานสามารถท�าได้โดยการวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่างสิง่ผูป้ฏบิตังิานคดิว่าควรจะได้	และสิง่ทีไ่ด้รบัจริง	

(Porter.	1961)	

	 มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม	เป็นสถาบนัการ	

ศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามากว่า	 90	 ปี	 

สร้างคนด	ีคนเก่ง	ให้กบัประเทศชาตมิามากมาย	และเป็น

องค์กรขนาดใหญ่	 มีบุคลากรหลายฝ่ายจากหลายหน่วย

งาน	 ซึ่งสามารถจ�าแนกประเภทสายงานของบุคลากรได้

ตามลักษณะงานออกเป็นบุคลากรฝ่ายวิชาการและ

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน	 โดยมีหน่วยงานด้านวิชาการ 

ที่ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและ

เกีย่วข้องกบับคุคลภายนอกโดยตรง	ซึง่นบัได้ว่าเป็นหน่วย

งานที่รับผิดชอบหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยด้านการ

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	 ซ่ึงประกอบด้วย	 

9	 คณะ	 คือ	 คณะครุศาสตร์	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คณะนิติศาสตร์	 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร ์	 คณะวิทยาการจัดการ	 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ซึ่งการขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้

ประสบความส�าเร็จตามพนัธกจิ	บคุลากรของมหาวทิยาลยั

นอกจากจะต้องเป็นผู้มีความรู้	ความสามารถแล้ว	ยังต้อง

มีความมุ ่งม่ัน	 ทุ ่มเทในการท�างานให้มีประสิทธิภาพ	 

มคีวามรกัและความผกูพนัต่อองค์กร	โดยแรงกระตุน้ทีจ่ะ

ท�าให้บคุลากรปฏบิตังิานได้อย่างเต็มประสทิธภิาพ	คอืการ

สร้างความสุขในการท�างานให้กับบุคลากร

	 จากความส�าคัญของความสุขในการท�างานของ

บุคลากรที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาความสุขในการท�างานของบุคลากรในมหาวทิยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	 เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

ความสุข	และความต้องการจ�าเป็นในด้านต่าง	ๆ	 ในการ

ปฏิบัติ ง านของบุคลากรในมหาวิทยา ลัยราชภัฏ
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มหาสารคาม	 ส�าหรับผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลใน

การบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย	 ได้ตรงตาม

ความต้องการของบคุลากรอย่างแท้จริง	ทัง้นีเ้พือ่บคุลากร

จะได้ปฏบิตังิานได้อย่างมคีวามสขุ	ส่งผลให้เกดิประโยชน์

สูงสุดกับบุคลที่ เกี่ยวข ้อง	 และความก้าวหน้าของ

มหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์

	 1.		เพือ่ศกึษาความคาดหวงัและสภาพจรงิในการ

ปฏบิตังิานของบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

 2.	เพ่ือศกึษาความสขุในการปฏบิตังิานของบคุลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 3.		เพ่ือเปรียบเทยีบความสขุในการปฏิบตังิานของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

 4.	เพ่ือศกึษาความต้องการจ�าเป็นเกีย่วกบัความสขุ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

ขอบเขตการวิจัย

 1.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1.1	ประชากร	ได้แก่	บคุลากรของมหาวทิยาลยั

ราชภฏัมหาสารคาม	จ�านวน	9	คณะ	ทีท่�าการจดัการเรียน

การสอนระดบัปรญิญาตร	ีในปีการศกึษา	2558	ประกอบ

ด้วยคณะครุศาสตร์	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ	คณะนติศิาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์	คณะรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์	

คณะวิทยาการจัดการ	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

และ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จ�านวน	707	คน	 	

	 	 1.2	 กลุ ่มตัวอย ่าง	 ได ้แก ่ บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 จ�านวน	 9	 คณะ	

ที่ท�าการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	 ในปีการ

ศกึษา	2558		ประกอบด้วยคณะครศุาสตร์	คณะเทคโนโลยี

การเกษตร	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คณะนิติศาสตร์	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ คณะรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร ์	 คณะวิทยาการจัดการ	 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

จ�านวน	382	คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์

ร้อยละ	 50	 และท�าการสุ่มแบบแบ่งช้ัน	 (Stratified	

random	sampling)

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

	 	 เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	ความสุขใน

การท�างานในการท�างาน	จ�าแนกเป็น	5	ด้าน	ดังนี้

  2.1	ความสขุด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ

ในการท�างาน	

	 	 2.2		ความสุขด้านผู้บงัคับบญัชาและเพือ่นร่วม

งาน	

	 	 2.3	ความสุขด้านความก้าวหน้าของบุคลากร	

	 	 2.4	ความสุขด้านการพัฒนาบุคลากร	

	 	 2.5	 ความสุขด ้านค ่าตอบแทนและผล

ประโยชน์

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร

												 3.1		ตัวแปรอิสระ	จ�านวน	2	ตัวแปร	ได้แก่			

	 	 	 3.1.1	 สายงานของบุคลากร	 ประกอบ

ด้วย	บุคลากรสายวิชาการ	และบุคลากรสายสนับสนุน

	 	 	 3.1.2	 คณะ	 ประกอบด ้วย	 คณะ

ครศุาสตร์		คณะเทคโนโลยกีารเกษตร	คณะเทคโนโลยสีา

รสรเทศ	 คณะนิติศาสตร ์	 คณะมนุษยศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	

คณะวิทยาการจัดการ	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 	

	 	 3.2		ตัวแปรตาม	จ�านวน	3	ตัวแปรได้แก่	

	 	 	 3.2.1	 ความคาดหวังและสภาพจริงใน

การปฏิบัติงาน		

	 	 	 3.2.2	 ความสุขในการปฏิบัติงาน	 เป็น

ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับสภาพจริง

	 	 	 3.2.3	 ความต้องการจ�าเป็นเกี่ยวกับ

ความสุขในการปฏิบัติงาน	
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 4.  ขอบเขตด้านระยะเวลา

	 	 ระยะเวลาท่ีใช้ในการด�าเนนิการวิจัย	ระหว่าง

เดือนตุลาคม	2558	–	เดือนกันยายน	2559

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ได้แก่	แบบสอบถาม

ความคาดหวังและสภาพจริงในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 จ�านวน	 

1	ฉบับ	ประกอบด้วย	3	ตอน	ได้แก่

	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม									

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	list)		
	 ตอนที่	 2	 ความคาดหวังและสภาพจริงในการ
ปฏิบัติ ง านของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม			มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	
5	ระดับ	(Rating	scale)	จ�านวน	30	ข้อ
	 ตอนที่	3	ข้อเสนอแนะ	และสิ่งอื่น	ๆ 	ที่คาดหวังใน
การปฏิบัติงาน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การวจัิยครัง้นี	้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ดงันี้
	 1.	 วางแผนการเก็บข้อมูล	 ระหว่างเดือนตุลาคม	
2558	–	เดือนกันยายน	2559		
	 2.	 ท�าการแจกแบบสอบถาม	 ให้กับกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละคณะ	 จ�านวน	 9	 คณะ	 ด้วยตนเองโดยท�าการแจก
แบบสอบถามทั้งสิ้น	จ�านวน		382	ฉบับ	
	 3.		ได้แบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น	382	ฉบับ	และ
เป็นแบบสอบถามที่มีการตอบสมบูรณ์เหมาะท่ีจะท�าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค�าถามการวิจัยต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิจัยในครั้งนี้	ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้
	 1.		การวิเคราะห์คณุภาพของเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ
วิจัย	ประกอบด้วย

	 	 1.1	การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค�าถามกับนิยามศัพท์	โดยห่าค่า	IOC	

  1.2	การวเิคราะห์อ�านาจจ�าแนกของข้อค�าถาม	
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม	(Item	–	Total	Correlation)	
	 	 	 1.3	 การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทัง้ฉบบั	ด้วยวธิกีารสมัประสทิธิแ์อลฟาของ
ครอนบาค	(Cronbach	-	Alpha	Coefficient)
	 โดยแบบสอบถามความคาดหวงัและสภาพจรงิใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	 มีค่าอ�านาจจ�าแนก	 อยู่ระหว่าง	 0.38	 ถึง	
0.75	 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ	0.96	
 2.	การวเิคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย
	 	 2.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่	(f)	และค�านวณหา
ค่าร้อยละ	(%)	
	 	 2.2	 การวิเคราะห์คะแนนความคาดหวังและ
สภาพจริงในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม	 และความสุขในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	โดยการหา
ค่าเฉลี่ย	(x̄)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	
	 3.	การวเิคราะห์เปรียบเทยีบความสขุในการปฏบิตัิ
งานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
ประกอบด้วย
	 	 3.1	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความ
สุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	ระหว่างสายงานของบุคลากร	(สายวิชาการ
และสายสนับสนุน)	 ด้วยวิธีการทดสอบทีแบบกลุ่มอิสระ	
(Independent	samples	t-test)	
	 	 3.2	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความ
สุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	 ระหว่างคณะ	 (จาก	 9	 คณะ)	 ด้วยวิธีการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว	(One	–	way	ANOVA)		
	 	 3.3		การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนรายคู่	
ภายหลังเมื่อพบความแตกต่างของคะแนนระหว่างคณะ	
(Post	-	Hoc)	ด้วยวิธีของ	Gabriel	
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	 4.	 การวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นเก่ียวกับ
ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภฏัมหาสารคาม	โดยการวเิคราะห์ค่าดชันกีารจัดเรยีง
อันดับความต้องการจ�าเป็น	( mod ifiledPNI )
	 5.	การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะสิ่งอื่น	ๆ	ที่คาดหวัง
ในการปฏิบัติงาน	 ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	
Analysis)

สรุปผลการวิจัย
	 จากการวิจัยเก่ียวกับความสุขในการปฏิบัติงาน
ของบคุลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	สามารถ
แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่	 1	 ผลการศึกษาความคาดหวังและสภาพจริงใน	 
		 	 การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
		 	 ราชภัฏมหาสารคาม	

 5. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะสิ่งอื่นๆ ที่คาดหวังในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สามารถแสดงได้
ดังตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคาดหวังและสภาพจริงในการ     
            ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
            มหาสารคาม  
 

รายการ 
สภาพความคาดหวัง สภาพจริง 
  S.D ระดับ    S.D ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการ
ท างาน 

4.44 .51 มาก 3.75 .66 มาก 

2. ด้านผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน 

4.53 .55 มากที่สุด 3.88 .75 มาก 

3. ด้านความก้าวหน้า
ของบุคลากร 

4.57 .47 มากที่สุด 3.99 .67 มาก 

4 .  ด้ า น กา ร พัฒน า
บุคลากร 

4.47 .53 มาก 3.81 .70 มาก 

5. ด้านค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ 

4.58 .58 มากที่สุด 3.56 .80 มาก 

รวม 4.52 .46 มากที่สุด 3.80 .61 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคาดหวังและสภาพ
จริงในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พบว่า 
  1.1  ความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สภาพความคาดหวังด้าน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
ความก้าวหน้าของบุคลากร และด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ตามล าดับ   

  1.2  สภาพจริงในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความก้าวหน้าของบุคลากรมี
ค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
และด้านการพัฒนาบุคลากรตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของ  
              บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

   
S.
D 

ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการท างาน 

.69 .65 
มากที่สุด 

2. ด้านผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน 

.65 .74 
มากที่สุด 

3. ด้านความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

.58 .65 
มากที่สุด 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร .65 .69 มากที่สุด 
5. ด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ 

1.02 .92 
มาก 

รวม .72 .61 มากที่สุด 
  จากตารางที่  2  ผลการศึกษาความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
พบว่า ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา
ความสุขในการปฏิบัติงานรายด้าน พบว่า ความสุขในการ
ปฏิบัติงานสูงที่สุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
การท างาน รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าของบุคลากร ด้าน
การพัฒนาบุคลากร ด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  
และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตามล าดับ 
 
 
 

	 จากตารางที่	 1	 ผลการศึกษาความคาดหวังและ
สภาพจริงในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม	พบว่า
	 	 1.1	 ความคาดหวังในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	สภาพ
ความคาดหวังด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีค่าสูง
ที่สุด	รองลงมาคือ	ด้านความก้าวหน้าของบุคลากร	และ
ด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน	ตามล�าดับ		
	 	 1.2		สภาพจรงิในการปฏิบตังิานของบคุลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความก้าวหน้า
ของบคุลากรมค่ีาสูงทีส่ดุ	รองลงมาคอื	ด้านผูบ้งัคบับญัชา
และเพือ่นร่วมงาน	และด้านการพฒันาบคุลากรตามล�าดบั

ตารางที่	 2	 ผลการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของ	
														บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 จากตารางที	่2	ผลการศกึษาความสขุในการปฏิบติั
งานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 
พบว ่า	 ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามโดยรวมอยูใ่นระดับมาก

 5. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะสิ่งอื่นๆ ที่คาดหวังในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สามารถแสดงได้
ดังตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคาดหวังและสภาพจริงในการ     
            ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
            มหาสารคาม  
 

รายการ 
สภาพความคาดหวัง สภาพจริง 
  S.D ระดับ    S.D ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการ
ท างาน 

4.44 .51 มาก 3.75 .66 มาก 

2. ด้านผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน 

4.53 .55 มากที่สุด 3.88 .75 มาก 

3. ด้านความก้าวหน้า
ของบุคลากร 

4.57 .47 มากที่สุด 3.99 .67 มาก 

4 .  ด้ า น กา ร พัฒน า
บุคลากร 

4.47 .53 มาก 3.81 .70 มาก 

5. ด้านค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ 

4.58 .58 มากที่สุด 3.56 .80 มาก 

รวม 4.52 .46 มากที่สุด 3.80 .61 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคาดหวังและสภาพ
จริงในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม พบว่า 
  1.1  ความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สภาพความคาดหวังด้าน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
ความก้าวหน้าของบุคลากร และด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ตามล าดับ   

  1.2  สภาพจริงในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความก้าวหน้าของบุคลากรมี
ค่าสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
และด้านการพัฒนาบุคลากรตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของ  
              บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

   
S.
D 

ระดับ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการท างาน 

.69 .65 
มากที่สุด 

2. ด้านผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน 

.65 .74 
มากที่สุด 

3. ด้านความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

.58 .65 
มากที่สุด 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร .65 .69 มากที่สุด 
5. ด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ 

1.02 .92 
มาก 

รวม .72 .61 มากที่สุด 
  จากตารางที่  2  ผลการศึกษาความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
พบว่า ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา
ความสุขในการปฏิบัติงานรายด้าน พบว่า ความสุขในการ
ปฏิบัติงานสูงที่สุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
การท างาน รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าของบุคลากร ด้าน
การพัฒนาบุคลากร ด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  
และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตามล าดับ 
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ที่สุด	 เมื่อพิจารณาความสุขในการปฏิบัติงานรายด้าน	 
พบว่า	 ความสุขในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุดคือ	 ด้านสภาพ
แวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน	 รองลงมาคือ	 
ด้านความก้าวหน้าของบุคลากร	ด้านการพัฒนาบุคลากร	
ด้านผู ้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน	 และด้านค่า
ตอบแทนและผลประโยชน์	ตามล�าดับ

ตารางที่ 	 3	 	 ผลการเปรียบเทียบความสุขในการ 
		 	 ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
		 	 ราชภัฏมหาสารคามจ�าแนกตามประเภทสาย 

   ( วิ ช า ก า ร 	 แ ล ะ ส า ย ส นั บ ส นุ น )	 

 

		 ตารางที่	 3	 ผลการเปรียบเทียบความสุขในการ

ปฏบัิตงิานของบคุลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

จ�าแนกตามประเภทสาย	พบว่า	ความสขุในการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติงานของ
 บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 จ าแนกตามประเภทสาย 
 

ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

ประเภทสายงาน
ของบุคลากร 

t  
Sig. 
(2-
tailed) 

สาย
วิชาการ 

(  )

สาย
สนับสนุน 

(  ) 

1. ด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการ
ท างาน 

.73 .48 2.842 .005 

2. ด้านผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน 

.67 .55 1.176 .240 

3. ด้านความก้าวหน้า
ของบุคลากร 

.60 .49 1.239 .216 

4. ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

.65 .65 .093 .926 

5. ด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ 

1.06 .81 2.073 .039 

รวม .75 .59 .63 .067 
  
 ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จ าแนกตามประเภทสาย พบว่า ความสุขในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ าแนกตาม
ประเภทสาย (วิชาการ และสายสนับสนุน) ไม่แตกต่างกัน และ 
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยรายด้าน และรายคณะ พบว่า 
  3.1  ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ าแนกตามประเภทสายงาน 
พบว่า  
   3.1.1  ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความสุขในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ

ในการท างาน และ ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความสุขในการปฏิบัติงาน
ด้านด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้า
ของบุคลากร และด้านการพัฒนาบุคลากร บุคลากรมีความสุข
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน   
   3.1.2  ความสุขในการปฏิบัติงานของสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาตามรายการพบว่า ความสุขในการปฏิบัติงานสาย
วิชาการสูงท่ีสุดคือ ด้านความก้าวหน้าของบุคลากร รองลงมา
คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ตามล าดับ  ส าหรับความสุขในการปฏิบัติงานสาย
สนับสนุนสูงท่ีสุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ท างาน รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าของบุคลากร และด้าน
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ตามล าดับ 
  3.2  การเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ าแนกตาม
คณะ พบว่า  
   3.2.1  ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในภาพรวม และรายด้าน 
ของบุคลากรแต่ละคณะไม่แตกต่างกัน 3.2.2  ความสุขในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใน
ภาพรวม จ าแนกตามคณะ พบว่า คณะวิทยาการจัดการมี
ความสุขในการปฏิบัติงานเป็นอันดับที่ 1 ระดับมากที่สุด  
รองลงมาคือ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์  ตามล าดับ ส าหรับคณะท่ีมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
   3.2.3  ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการท างาน คณะที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน
มากที่สุดคือ คณะวิทยาการจัดการ คณะที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงานน้อยที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   3.2.4  ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้านผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน คณะที่มีความสุขในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ 

จ�าแนกตามประเภทสาย	 (วิชาการ	 และสายสนับสนุน)	 
ไม่แตกต่างกัน	 และเม่ือพิจารณาผลการวิจัยรายด้าน	 
และรายคณะ	พบว่า
	 	 3.1	 ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	จ�าแนกตามประเภท
สายงาน	พบว่า	
	 	 	 3.1.1	 ความสุขในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรในภาพรวม	ไม่แตกต่างกนั	เมือ่พจิารณาเป็นราย
ด้าน	พบว่า	ความสุขในการปฏิบตังิานด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการท�างาน	และ	ด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์	 บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 
ส่วนความสุขในการปฏิบตังิานด้านด้านผู้บงัคับบญัชาและ
เพื่อนร่วมงาน	ด้านความก้าวหน้าของบุคลากร	และด้าน
การพัฒนาบุคลากร	บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ไม่แตกต่างกัน		
	 	 	 3.1.2	ความสุขในการปฏบิตังิานของสาย
วิชาการ	 และสายสนับสนุนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	
เมือ่พจิารณาตามรายการพบว่า	ความสขุในการปฏบิตังิาน
สายวิชาการสูงที่สุดคือ	 ด้านความก้าวหน้าของบุคลากร	
รองลงมาคือ	 ด้านการพัฒนาบุคลากร	 และด้านผู้บังคับ
บัญชาและเพื่อนร่วมงาน	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับความสุขใน
การปฏิบัติงานสายสนับสนุนสูงท่ีสุดคือ	 ด้านสภาพ
แวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน	 รองลงมาคือ	 
ด้านความก้าวหน้าของบุคลากร	 และด้านผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน	ตามล�าดับ
	 	 3.2	 การเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
จ�าแนกตามคณะ	พบว่า	
	 	 	 3.2.1	 ความสุขในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ในภาพรวม	
และรายด้าน	ของบุคลากรแต่ละคณะไม่แตกต่างกัน	
	 	 	 3.2.2	 ความสุขในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ในภาพรวม	
จ�าแนกตามคณะ	พบว่า	คณะวิทยาการจัดการมีความสุข

ในการปฏบิตังิานเป็นอนัดบัที	่1	ระดบัมากทีสุ่ด	รองลงมา
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คื อ 	 คณะนิ ติ ศ าสตร ์ 	 และคณะรั ฐศาสตร ์ และ

รฐัประศาสนศาสตร	์	ตามล�าดบั	ส�าหรับคณะที่มคีวามสขุ

ในการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด	 คือ	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์		

	 	 	 3.2.3	 ความสุขในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้านสภาพ

แวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน	 คณะท่ีมีความสุข

ในการปฏบิตังิานมากทีส่ดุคือ	คณะวทิยาการจดัการ	คณะ

ที่มีความสุขในการปฏิ บัติ งานน ้อยท่ีสุดคือ	 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

	 	 	 3.2.4	 ความสุขในการปฏิบัติงานของ

บคุลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามด้านผูบ้งัคบั

บัญชาและเพ่ือนร่วมงาน	 คณะที่มีความสุขในการปฏิบัติ

งานมากทีส่ดุคอื	คณะวทิยาการจดัการ		คณะทีมี่ความสขุ

ในการปฏบิตังิานน้อยทีส่ดุคอื	คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ	

	 	 	 3.2.5	 ความสุขในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้านความ

ก้าวหน้าของบุคลากร	คณะที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน

มากที่สุดคือ	 คณะนิติศาสตร์	 คณะที่มีความสุขในการ

ปฏิบัติงานน้อยที่สุดคือ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

	 	 	 3.2.6	 ความสุขในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้านการ

พัฒนาบุคลากร	 คณะที่มีความสุขในการปฏิบัติงานมาก

ที่สุดคือ	 คณะวิทยาการจัดการ	 คณะท่ีมีความสุขในการ

ปฏิบัติ งานน ้อยที่ สุดคือ	 คณะมนุษยศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์		

	 	 	 3.2.7	 ความสุขในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้านค่า

ตอบแทนและผลประโยชน์	คณะท่ีมคีวามสขุในการปฏบิติั

งานมากที่สุดคือ	คณะนิติศาสตร์	คณะที่มีความสุขในการ

ปฏิบัติงานน้อยที่สุดคือ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร		

ตารางที่	 4	 ผลการศึกษาระดับความต้องการจ�าเป็น 

		 	 เกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานของ 

		 	 บคุลากรใน	มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 จากตารางที่	4	ผลการศึกษาระดับความต้องการ

จ�าเป็นเกีย่วกบั	ความสุขในการปฏบัิตงิานของบคุลากรใน		

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 พบว่า	 ล�าดับความ

ส�าคัญของความสุขในการปฏิบัติงาน	 อันดับที่	 1	 ได้แก่	

ความสุขด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์	 อันดับที่	 2		

ได้แก่	ความสุขด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ

ท�างาน	และ	อันดับที่	3	ได้แก่	ด้านความสุขด้านผู้บังคับ

บัญชาและเพื่อนร่วมงาน	 และ	 ด้านความสุขด้านการ

พัฒนาบุคลากร	ตามล�าดับ	

อภิปรายผลการวิจัย

	 จากผลการวจิยัมปีระเด็นทีน่�ามาอภปิรายผล	ดงันี้

	 1.	 ผลการศึกษาความคาดหวังและสภาพจริงใน

การปฏิบั ติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	พบว่า	ความคาดหวังในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	โดยรวมอยู่

คณะวิทยาการจัดการ  คณะที่มีความสุขในการปฏิบัติงานน้อย
ที่สุดคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   3.2.5  ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้านความก้าวหน้าของ
บุคลากร คณะที่มีความสุขในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ คณะ
นิติศาสตร์  คณะที่มีความสุขในการปฏิบัติงานน้อยที่สุดคือ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
   3.2.6  ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้านการพัฒนาบุคลากร 
คณะที่มีความสุขในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ คณะวิทยาการ
จัดการ  คณะที่มีความสุขในการปฏิบัติงานน้อยที่สุดคือ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
   3.2.7  ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ คณะที่มีความสุขในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ 
คณะนิติศาสตร์ คณะที่มีความสุขในการปฏิบัตงิานน้อยที่สุดคอื 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4  ผลการศึกษาระดับความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับ  
              ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน    
             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 
 จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาระดับความต้องการจ าเป็น
เกี่ ย วกั บ  ความสุ ข ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ คลากร ใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ล าดับความส าคัญของ
ความสุขในการปฏิบัติงาน อันดับที่ 1 ได้แก่ ความสุขด้าน
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อันดับที่ 2  ได้แก่ ความสุขด้าน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน และ อันดับที่ 3 
ได้แก่ ด้านความสุขด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และ 
ด้านความสุขด้านการพัฒนาบุคลากร ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

รายการความสุขในการปฏิบัติงาน 

ความ
ต้องการ
จ าเป็น 

การ
จัดล าดับ
ความส า
คัญ modifiledPNI

 
ด้านความสุขด้านสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการท างาน 

.27 2 

ด้านความสุขด้านผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน 

.26 3 

ด้านความสุขด้านความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

.21 5 

ด้านความสุขด้านการพัฒนาบุคลากร .26 3 
ด้านความสุขด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ 

.45 1 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

161

ในระดับมากที่สุด	 และสภาพจริงในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	โดยรวมอยู่

ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีด�าเนินงานด้านการ

ศกึษาซึง่มกีารก่อตัง้มาเป็นระยะเวลานาน	ท�าให้องค์กรมี

ความน่าเชื่อถือสูง	 ความคาดหวังในด้านต่าง	 ๆ	 ของ

บคุลากรจงึอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุตามไปด้วย	ซึง่สอดคล้อง

กับทฤษฎสีององค์ประกอบของเฮร์ิซเบร์ิก	(อ้างถงึใน	สริอิร 

วชิชาวธุ.	2544	:	241)	ซึง่แบ่งองค์ประกอบในการท�างาน

ที่ท�าให ้คนมีความรู ้สึกพอใจหรือไม ่พอใจออกเป็น	 

2	ประเภท	คอื	องค์ประกอบประเภทซ่อมแซม	(hygiene)	

และองค์ประกอบประเภทเสริมสร้าง	 (motivators)	 

องค์ประกอบประเภทเสริมสร้างน้ีถือว่าเป็นสิ่งปรารถนา

ให้ปรากฏอยูใ่นการท�างาน	เช่น	ความส�าเรจ็ในการท�างาน	

การได้รับการยกย่อง	 การได้รับการรับรู้ว่าเป็นบุคคลที่มี

ความส�าคัญ	การได้รับความรับผิดชอบ	ความก้าวหน้าใน

อาชีพ	 และลักษณะของงานท่ีท้าทายความสามารถ	 

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เป็นองค์กรที่ได้รับ

การยอมรับว่ามีความน่าเช่ือถือจากบุคคลภายนอก	

บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรจึงได้รับการยอมรับ

นับถือ	 การปฏิบัติงานในองค์กรมีโอกาสท่ีจะได้รับความ

ก้าวหน้าในอาชีพ	 เมื่อองค์กรมีความน่าเชื่อถือและได้รับ

การยอมรับในระดับสูง	 ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน

ของบคุลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัจึงอยูใ่นระดบัสงูตาม

ไปด้วย	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Manion	(2003)	และ	

Lucas,	Georgellis,	&	Diener	(2003)

	 2.	 ผลการศึกษาความสุขในการปฏิบัติงานของ

บคุลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	พบว่า	ความ

สุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ	โดยระดบัความ

สุขในการปฏิบัติงานในการวิจัยครั้งน้ี	 มาจากผลต่างของ

ความคาดหวังในการปฏิบัติงานและสภาพจริงในการ

ปฏิบัติ ง านของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความคาดหวังในการ

ปฏบัิตงิานและสภาพจรงิในการปฏบิตังิานของบุคลากรใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	มคีวามใกล้เคยีงกนัหรอื

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 จึงท�าให้ผลต่างของความคาด

หวังและสภาพจริงมีค่าน้อยมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี

ความไม่ตรงกัน	 (Discrepancy	 theory)	 ของ	 Lock	 

(อ้างถึงใน	 สิริอร	 วิชชาวุธ.	 2544	 :	 241)	 ซึ่งอธิบายว่า	

มนษุย์จะมคีวามพอใจหรอืไม่พอใจขึน้อยูก่บั	1)	สิง่ทีบ่คุคล

ได้รับจริง	 ๆ	 สอดคล้องกับสิ่งที่เขาปรารถนาหรือไม่และ	

2)	 ปริมาณของสิ่งที่เขาได้รับนั้นอยู่ในระดับสูงกว่าหรือ

เท่ากับระดับขั้นต�่าสุดท่ีเขาปรารถนาหรือไม่	 บุคคลจะ

พอใจ	เมื่อได้รับสิ่งที่ตนปรารถนา	และจะพอใจเมื่อได้รับ

เท่ากบัจ�านวนทีค่าดหวงัไว้บคุคลมกัไม่พอใจ	หากได้รับสิง่

ที่ตนไม่ปรารถนา	 และ/หรือได้รับสิ่งตอบแทนต�่ากว่าที่

คาดหวัง	 ส่ิงท่ีปรารถนาเหล่านี้ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นเงิน

เพียงอย่างเดียว	อาจเป็นลักษณะงาน	ลักษณะเพื่อนร่วม

งาน	ลักษณะหัวหน้าและอื่น	ๆ	เราสามารถคิดได้ว่าความ

พอใจหรือไม่พอใจจะเกิดจากผลรวมของความแตกต่าง

ระหว่างความคาดหวงัและความเป็นจรงิของสิง่ทีเ่ราได้รับ

ในองค์ประกอบต่าง	ๆ 	หรือกล่าวได้ว่าคือการรับรู้ว่า	ควร

จะได้	 และการรับรู้ว่าได้รับจริง	 สอดคล้องกับงานวิจัย	

Chiumento	Consulting	(2007)	และ	อภิชาต	ภู่พานิช	

(2551)

	 3.		ผลการเปรยีบเทยีบความสขุในการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

	 	 3.1	ความสขุในการปฏบิตังิานของบคุลากรใน

ภาพรวม	ไม่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	

ความสุขในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศในการท�างาน	 และ	 ด้านค่าตอบแทนและผล

ประโยชน์	บคุลากรมีความสขุในการปฏบิติังานแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ส่วนความสุขใน

การปฏิบัติงานด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน	ด้าน

ความก้าวหน้าของบุคลากร	และด้านการพัฒนาบุคลากร	

บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน		 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความสุขด้านสภาพแวดล้อมและ
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บรรยากาศในการท�างาน	 และความสุขด้านค่าตอบแทน

และผลประโยชน์ขึ้นอยู ่กับต�าแหน่งงานของบุคลากร

แต่ละคน	 ลักษณะการท�างานของบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนบัสนนุแตกต่างกนัตามภาระหน้าทีจ่งึส่งผลให้

มีความแตกต่างกัน	 	 โดยความสุขด้านค่าตอบแทนและ 

ผลประโยชน์ของสายวชิาการและสายสนบัสนนุขึน้อยูก่บั

ต�าแหน่งงานและภาระหน้าท่ีซ่ึงสายวิชาการจะได้รับค่า

ตอบแทนและผลประโยชน์สูงกว่าสายสนับสนุนจึงท�าให้

ความสขุในด้านนีม้คีวามแตกต่างกนั		ส�าหรบัความสขุด้าน

อื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน	

ด้านความก้าวหน้าของบุคลากร	 และด้านการพัฒนา

บุคลากร	 เป็นปัจจัยที่บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนบัสนนุอยูภ่ายใต้นโยบายเดยีวกนั	ได้รบัการปฏบิตัร่ิวม

กนั	จงึไม่พบความแตกต่างของความสขุในการปฏบิตังิาน

ด้านดังกล่าว	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อภิชาต	ภู่พานิช	

(2551)	และมาลี	เกื้อนพกุล	อรอนงค์	ทวนพรมราช	และ

อภิญญา	 เพียรพิจารณ์	 (2552)	ที่พบว่า	ความสุขในการ

ท�างานของบคุลากรทีม่สีายงาน	และคณะทีต่่างกนัมคีวาม

สุขต่างกัน	

	 	 3.2	 การเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

จ�าแนกตามคณะ	 พบว่า	 ความสุขในการปฏิบัติงานของ

บคุลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ในภาพรวม	

และรายด้าน	 ของบุคลากรแต่ละคณะมีไม่แตกต่างกัน	 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการด�าเนินงานขององค์กรเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกันปัจจัยด้านต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นด้านผูบ้งัคบั

บัญชาและเพื่อนร่วมงาน	 ด้านสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศในการท�างาน	 ด ้านค ่าตอบแทนและ 

ผลประโยชน์	 ด้านความก้าวหน้าของบุคลากร	 และด้าน

การพัฒนาบุคลากร	 ได้รับการก�าหนดนโยบายจากส่วน

กลางร่วมกันท�าให้การด�าเนินงานมีลักษณะที่คล้ายกัน	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	อภิชาต	ภู่พานิช	(2551)	และ

มาล	ีเกือ้นพกลุ	อรอนงค์	ทวนพรมราช	และอภญิญา	เพยีร

พิจารณ์	 (2552)	 ท่ีพบว่า	 ความสุขในการท�างานของ

บุคลากรที่มีสายงาน	และคณะที่ต่างกันมีความสุขต่างกัน

	 4.	 ผลการศึกษาระดับความต้องการจ�าเป็นเกี่ยว

กบัความสขุในการปฏบิตังิานของบคุลากรในมหาวทิยาลัย

ราชภฏัมหาสารคาม	พบว่า	การจดัล�าดบัความส�าคญัของ

ความสุขในการปฏิบัติงาน	อันดับที่	1	ได้แก่	ความสุขด้าน

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์	อันดับที่	2		ได้แก่	ความสุข

ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน	 และ	

อันดับที่	 3	 ได้แก่	 ความสุขด้านผู้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน	 และ	 ด้านความสุขด้านการพัฒนาบุคลากร	 

ตามล�าดบั	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะเป้าหมายในการท�างานของ

แต ่ละบุคคลล ้วนต ้องการได ้ รับค ่าตอบแทนและ 

ผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากับการลงแรง	 ซ่ึงรายได้เป็นปัจจัย

ส�าคัญในการด�ารงชีวิต	 ความสุขด้านค่าอบแทนและ 

ผลประโยชน์จึงมีความส�าคัญเป็นอันดับที่	1	รองลงมาจึง

เป็นด้านสภาพแวดล้อมและการท�างาน	และด้านผู้บังคับ

บัญชาและเพื่อนร่วมงาน	 ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การ

ท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งปัจจัยด้านนี้เป็น

ปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยลดความเครียดในการท�างาน	

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การ

ท�างานเป็นอย่างราบรื่น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

อภิชาต	 ภู่พานิช	 (2551)	 และมาลี	 เกื้อนพกุล	 อรอนงค์	

ทวนพรมราช	และอภญิญา	เพยีรพจิารณ์	(2552)	ทีพ่บว่า	

ความสขุในการท�างานของบคุลากรทีม่สีายงาน	และคณะ

ทีต่่างกนัมคีวามสุขต่างกนั	และระดบัความต้องการทีเ่กีย่ว

กับค่าตอบแทนมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1	บคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

มีสภาพความคาดหวังและสภาพจริงในการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกันทุกด้าน	 ยกเว้นด้านค่าตอบแทนและผล

ประโยชน์ทีม่ค่ีาความคาดหวงัสงูทีส่ดุแต่มค่ีาสภาพจรงิใน

การปฏิบัติงานต�่าที่สุด	 ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงควรเสริม

สร้างแรงจูงใจในการท�างานด้านค่าตอบแทนและผล
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ประโยชน์เพิม่ขึน้	เพือ่ให้บคุลากรมคีวามพงึพอใจ	มคีวาม

สุขในการท�างาน	มีความรักและศรัทธาในองค์กร		

	 	 1.2	ความสขุในการปฏบิตังิานของบคุลากรใน

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ด้านสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศในการท�างานมีค ่าสูงท่ีสุด	 รองลงมาคือ	 

ด้านความก้าวหน้าของบุคลากร	ด้านการพัฒนาบุคลากร	

ด้านผู ้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน	 	 และด้านค่า

ตอบแทนและผลประโยชน์	ตามล�าดบั	ดงันัน้มหาวทิยาลยั

จึงควรเสริมสร้างแรงจูงใจในการท�างานด้านค่าตอบแทน

และผลประโยชน์เพิ่มขึ้น	เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้

บังคับบัญชาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มากยิ่ง

ขึ้น	 ส่งเสริมนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร	 เพื่อเพิ่ม

ระดบัความสขุในด้านดงักล่าว	ซึง่จะส่งผลดีต่อการปฏบิติั

งานในมหาวิทยาลัย

	 	 1.3	 ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน	 ด้านสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศในการท�างาน	 และ	 ด้านค่าตอบแทนและผล

ประโยชน์	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	

0.05	มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาการด�าเนินงานในสอง

ด้านดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

	 	 1.4	 มหาวิทยาลัยควรน�าผลการศึกษาความ

ต้องการจ�าเป็นเกี่ยวกับความสุขในการปฏิบัติงานของ

บคุลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม	ไปประกอบ

การพิจารณาการด�าเนินงาน

	 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้าง

เสริมความสขุในการปฏบิติังานให้กับบคุลากร	มหาวทิยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม

	 	 2.2		ควรศึกษาปัจจยัเชงิสาเหตเุกีย่วกบัความ

สุขปฏิบัติงานของบุคลากร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

	 	 2.3		ควรศกึษารปูแบบในการบรหิารความสขุ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม

กิตติกรรมประกาศ

	 รายงานวิจัยฉบับนี้	 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
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ผู้บริหารทุกคณะ	ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	

	 ขอขอบพระคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็น
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ที่เป็นเจ้าของบทความ	ต�ารา	และงานวิจัยต่าง	ๆ	ที่คณะ

ผู้วิจัยได้ใช้ในการศึกษาอ้างอิง	
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	พฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค�าตามมาตราตวัสะกดแม่กน	ของนกัเรยีน

ทีม่ีความบกพร่องทางการเรยีนรู	้ชัน้ประถมศกึษาปทีี่	3/7	ทีม่ีประสทิธภิาพตามเกณฑ์	70/70	2)	ศกึษาผลการใช้แบบฝกึ

ทักษะ	ในการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค�าตามมาตราตัวสะกดแม่กน	กับเกณฑ์ร้อยละ	75	และ	3)	เปรียบเทียบทักษะ

การเขียนสะกดค�าตามมาตรตัวสะกดแม่กน	โดยใช้แบบฝึกทักษะ	ส�าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	ก่อน

เรยีนและหลงัเรยีน	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที	่3/7	โรงเรยีนหลักเมอืงมหาสารคาม	

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	1	คน	ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้	 ด้านทักษะการเขียนสะกดค�ามากท่ีสุด	 ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบเด็กเป็นรายบุคคล	 โดยใช้แบบทดสอบ

การอ่านและเขียนค�าตามค�าบอก	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบฝึกทักษะ	แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ

การเขียนสะกดค�าตามมาตราตัวสะกดแม่กน	และแบบประเมินทักษะการเขียนค�าตามมาตราตัวสะกดแม่กน	สถิติที่ใช้ใน

การวิจัย	ได้แก่	การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 ผลการวิจัย	พบว่า

	 	 1.	แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าตามมาตราตัวสะกดแม่กนที่สร้างขึ้น	มีค่า	E1/E2	เท่ากับ	75.92/70.00	

เป็นไปตามเกณฑ์	70/70	ที่ก�าหนดไว้

อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	1,2,3,4,5,6
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 	 2.	ทกัษะการเขยีนสะกดค�าตามมาตราตวัสะกดแม่กน	ระหว่างเรยีนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ	จากคะแนนเตม็	104	
คะแนน	ได้คะแนนรวม	73	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	75.92	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	75	ที่ก�าหนดไว้
	 	 3.	ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการเขยีนสะกดค�าตามมาตรตวัสะกดแม่กน	โดยใช้แบบฝึกทกัษะ	ส�าหรบันกัเรยีน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	 ก่อนเรียนและหลังเรียน	 ซ่ึงคะแนนการเขียนสะกดค�ามาตราตัวสะกดแม่กน	 ก่อนการ
สอน	จากคะแนนเต็ม	10	ได้คะแนน	4	คะแนน	ร้อยละ	40	และหลังการสอน	7	คะแนน	ร้อยละ	70	ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้น	
3	 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	 30	 แสดงให้เห็นว่านักเรียนทักษะการเขียนสะกดค�าตามมาตรตัวสะกดแม่กน	 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 ค�าส�าคัญ : ทักษะการเขียนสะกดค�า, แบบฝึกทักษะ, นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

Abstract

	 This	research	aims	to	1)	develop	a	worksheet	for	enhancing	the	writing	skill	of	Mae	Kon	final	
consonant-spelling	of	a	student	with	learning	disability	in	Prathomsuksa	3/7	which	has	a	efficiency	of	
70/70,	2)	study	results	from	using	a	worksheet	for	enhancing	the	writing	skill	of	Mae	Kon	final	consonant-
spelling	with	the	criterion	of	75%,	and	3)	compare	the	writing	skill	of	Mae	Kon	final	consonant-spelling	
of	the	student	with	disability	after	and	before	using		a	developed	worksheet.		The	sample	of	this	study	
is	a	student	from	Prathomsuksa	3/7	of	a	second	semester	in	an	academic	year	of	2017.	The	sample	
is	selected	by	using	a	purposive	sampling,	which	researcher	choose	the	student	who	has	the	most	
learning	disability	in	writing	skill	of	Mae	Kon	final	consonant-spelling.	The	researchers	test	students	
individually	by	using	reading	and	dictation	tests.	Tools	used	in	research	are	a	worksheet,	a	learning	
management	plan	using	a	worksheet	for	enhancing	the	writing	skill	of	Mae	Kon	final	consonant-spelling,	
an	evaluation	form	of	the	writing	skill	of	Mae	Kon	final	consonant-spelling.	The	statistics	used	in	this	
research	are	efficiency	measurement	of	the	worksheet,	percentage,	means,	and	standard	deviation.
	 The	research	results	are	as	follows:	
	 	 1.	The	developed	worksheet	for	enhancing	the	writing	skill	of	Mae	Kon	final	consonant-
spelling	has	E1/E2	of	75.92/70.00	which	according	to	the	set	criterion	of	70/70.
	 	 2.	The	score	of	writing	skill	of	Mae	Kon	final	consonant-spelling	during	using	the	develop	
worksheet	is	73	out	of	104	which	is	a	percentage	of	75.92.	The	score	passes	the	set	criterion	of	75%.
	 	 3.	The	comparation	of	writing	skill	of	Mae	Kon	final	consonant-spelling	between	before	and	
after	using	the	worksheet	reveals	that	before	using	the	developed	worksheet,	the	student	has	a	score	
of	4	out	of	10	which	is	a	percentage	of	40,	and	after	using	the	worksheet,	the	score	is	increased	to	7	

or	equivalent	to	70%.	It	shows	that	the	score	is	increased	by	3	points	or	30%.	This	indicates	that	the	

student	has	higher	score	after	using	the	worksheet.

 keywords:	writing	skill	of	final	consonant-spelling,	worksheet,	a	student	with	learning	disability
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บทน�า

	 การเขียนนั้นก็เป็นวิธีการสื่อสารท่ีส�าคัญ	 ในการ

ถ่ายทอดความรู	้ความคดิ	และประสบการณ์	เพือ่สือ่ไปยงั

ผู้รับ	โดยใช้ตัวอักษร		แสดงแนวความคิดของผู้เขียน	โดย

ผู้เขียนจะต้องน�าค�าในภาษามาร้อยเรียงกันอย่างเป็น

ระบบ	 และถูกต้องตามหลักภาษาไทย	 เพราะการเขียน	 

จะมีคุณค่ามากในการบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน	 ให้ได้

ศึกษาอย่างยาวนาน	และตรงกันข้ามถ้าเขียนสะกดค�าผิด

ก็จะก่อให้เกิดผลเสียในด้านการใช้ภาษา	 ท�าให้ผู ้อ่าน

ตีความผิด	 ไม่เข้าใจข้อความที่เขียน	ท�าให้งานเขียนขาด

ประสทิธภิาพ	และยงัท�าลายบคุลกิภาพของผูเ้ขยีนอกีด้วย

ซึ่งในการเขียนสะกดค�านั้นถือเป็นพื้นฐานส�าคัญในการ

เขียน	 และการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระ

การเรียนรู้อื่น	 ๆ	 โดยในปัจจุบันพบว่าการเขียนสะกดค�า

ผิด	อาจจะเกิดจากความไม่รู้	การเรียนแบบที่ผิด	เหตุมัก

จะใช้ค�าตามสือ่มวลชน	โดยไม่ยดึหลกัเกณฑ์	และนกัเรยีน

ส่วนมากเขียนค�าไม่ตรงตามตัวสะกด	 เขียนสะกดค�าควบ

กล�้าผิด	 วรรณี	 โสมประยูร	 (2553)	 กล่าวว่า	 ตัวสะกด

มาตราต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะค�าที่มีปัญหาในการสะกดค�ายาก

ที่มีตัว	ณ	ญ	ร	ล	และ	ฬ	สะกด	เพราะเป็นค�าที่มีตัวสะกด

ไม่ตรงตามมาตรา	 ท�าให้นักเรียนเกิดความสับสนไม่

สามารถแยกตัวสะกดตามเสียงท่ีอ่านได้ถูกต้อง	 จึงเป็น

สาเหตุท�าให้นักเรียนเขียนสะกดค�ามาตรา	 แม่กนผิดเป็น

จ�านวนมาก	ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นกับเด็กปกติเท่านั้น		ยังเกิด

ขึน้กบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู	้หรอืทีเ่รยีกว่า	

LD	 (Learning	 Disabilities)	 ศรียา	 นิยมธรรม	 (2541)	

กล่าวว่า	นกัเรยีนทีม่ภีาวะบกพร่องทางการเรยีนรู้ด้านการ

เขียนสะกดค�า	เป็นนักเรียนพวกหนึ่งที่รวมอยู่	ในนักเรียน

ที่บกพร ่องทางการเรียนรู ้ 	 ซึ่ งนักเรียนไม ่สามารถ	 

เขียนสะกดค�าได้	 ถึงแม้จะเป็นค�าพื้นฐาน	 ท่ีนักเรียน

พบเห็นบ่อย	ๆ 	นักเรียนจะมีความยุ่งยาก	ในการสะกดค�า

และมีพฤติกรรมการเขียนสะกดค�าที่เกิดข้ึน	 คือ	 เรียงตัว

อักษร	 ในค�าผิด	 เขียนสลับตัวอักษร	 เขียนตามเสียงอ่าน

สะกดข้ามตัวอักษร	สร้างการสะกดค�าใหม่	ๆ	ขึ้นมา

	 จากทีผู่ว้จิยัได้ไปสังเกตการสอนโรงเรียนหลกัเมอืง

มหาสารคาม	 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ห้อง	 7	

จ�านวนนักเรียน	 41	 คน	 พบว่า	 มีนักเรียนจ�านวนมากที่

เขียนสะกดค�าไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด	 ท�าให้นักเรียน

ขาดความมัน่ใจในการเขยีนและการเรยีนรูใ้นรายวชิาต่าง	ๆ  

อีกทั้งในช้ันเรียนยังมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู ้เรียนร่วมด้วย	 ส่งผลให้ครูประจ�าวิชาต่าง	 ๆ																

จดัการเรียนการสอนช้ากว่าแผนการสอนทีก่�าหนดไว้	และ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูนั้น	 เป็นเรื่อง

ทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างมาก	ดงันัน้ครคูวรหาวธิสีอนและ

กิจกรรม	 ที่เหมาะสมกับวัย	 และพัฒนาการของนักเรียน	

การเลือกค�ามาสอน	 อาทิ	 ค�าในมาตราตัวสะกดแม่กน	 

ที่มี	 ร	 เป็นตัวสะกด	 เช่น	ทหาร	อาคาร	อาหาร	 เป็นต้น	

โดยการน�าแบบฝึกทกัษะมาช่วยเสรมิทกัษะการเขยีนตาม

ระดับความยากง่าย	 หรือการสร้างแบบฝึกทักษะ	 เพื่อใช้

ฝึกหลงัจากเรยีนเน้ือหาทีจ่บไปแล้ว	จะช่วยให้ครสูามารถ

แก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนสะกดค�าของนักเรียนได้

	 ผู้วิจัยเห็นความส�าคัญในการเขียนสะกดค�าตาม

มาตราตัวสะกดแม่กน	 ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง	

ทางการเรยีนรู	้ผูวิ้จยัจงึได้น�าแบบฝึกทักษะมาช่วยพฒันา

ทักษะการเขียนสะกดค�าตามมาตราตัวสะกดแม่กน	 

เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้มกีารพฒันาความสามารถด้านทกัษะการ

เขียนสะกดค�าที่ดีข้ึน	 และเพื่อที่จะได้น�าผลการวิจัยไปใช้																

ในการพฒันาทกัษะการเขยีนสะกดค�า	พฒันาคณุภาพของ

นักเรียนและครู	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าตาม

มาตราตวัสะกดแม่กน	ส�าหรบันกัเรยีน	ทีม่คีวามบกพร่อง

ทางการเรียนรู้	ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	70/70

	 2.	 เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะ	 ในการ

พฒันาทกัษะการเขียนสะกดค�าตามมาตราตวัสะกดแม่กน	

ส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู	้กบัเกณฑ์

ร้อยละ	75
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	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค�าตาม

มาตรตวัสะกดแม่กน	โดยใช้แบบฝึกทกัษะ	ส�าหรบันกัเรยีน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	ก่อนเรียนและหลังเรียน

ความส�าคัญของการวิจัย 

	 1.	 การศึกษาคร้ังน้ีท�าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ

ในด้านการเขียน	 และมีความสนใจในการเรียนรู้ค�าตาม

มาตราตัวสะกดมากขึ้น	 ท�าให้นักเรียนเกิดความมั่นใจใน

การเขียน	การพัฒนาคุณภาพ	ศักยภาพของตนเอง	ส่งผล

ดต่ีอคณุภาพ	ของนกัเรยีนให้เป็นคนด	ีเก่ง	และมคีวามสขุ

	 2.	ท�าให้ครูผูส้อนมีสือ่การสอนไปใช้ในการจดัการ

เรียนรู้	 แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ขาดสื่อหรือ

กจิกรรมในการสอน	ช่วยลดการท่องจ�าหรอืความไม่เข้าใจ	

เก่ียวกับการสะกดค�า	 หรือเขียนค�าไม่ตรงตามมาตราตัว

สะกด	และท�าให้ครูผู้สอนทราบว่า	นักเรียนนั้น	ไม่เข้าใจ

เนือ้หาสาระในส่วนใดของรายวชิา	และควรพฒันาในด้าน

ใดมากขึ้น

	 3.	 ท�าให้ผู้บริหารน�าข้อมูลมาสนับสนุนสื่อหรือ

นวัตกรรมในการสอน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน	

ให้ตรงจุดประสงค์การสอนของสถานศึกษา	 ส่งผลให้ผู้

เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

	 4.แบบฝึกทักษะช่วยให้ผู้ปกครองมีความเชื่อม่ัน

ในการจัดการเรียนการสอนของครูหรือสถานศึกษา	 

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. กลุ่มเป้าหมาย

	 	 กลุ ่ ม เป ้ าหมายที่ ใช ้ ใ นการวิ จั ยครั้ ง นี้	 

เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3/7	โรงเรียนหลักเมือง

มหาสารคาม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	 เขต	 1	 

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	1	คน	ซึ่งได้มา

โดยการเลือกแบบเจาะจง	 โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู	้ด้านทกัษะการเขียนสะกดค�ามาก

ที่สุด	ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบเด็กเป็นรายบุคคล	โดยใช้

แบบทดสอบการอ่านและเขียนค�าตามค�าบอก

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ครั้งนี้มี	 3	 ชนิด	

ได้แก่	

	 	 2.1	แบบฝึกทักษะการเขียนค�าตามมาตราตัว

สะกดแม่กน	จ�านวน	6	ชุด

	 	 2.2	แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดค�า

มาตราตัวสะกดแม่กน	จ�านวน	6	แผน

	 	 2.3	 แบบประเมินทักษะการ-เขียนค�าตาม

มาตราตัวสะกดแม่กน	เป็นแบบทดสอบอตันยั	แบบเตมิค�า	

จ�านวน	10	ข้อ

 3. การด�าเนินการทดลอง

	 	 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง	

โดยได้ด�าเนนิการศกึษาค้นคว้าและเก็บรวบรวม	ข้อมลูกบั

นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู	้ชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี	3	โรงเรยีนหลกัเมอืงมหาสารคาม	ภาคเรยีนที	่2	ปีการ

ศึกษา	2560	จ�านวน	13	ชั่วโมง	ก่อนและหลังการทดลอง	

โดยใช้แผนการทดลอง	One	group	pretest	–	posttest		

design

 ความหมายของสัญลักษณ์

	 	 E	แทน	การได้กลุ่มเป้าหมายมาโดยการสุ่ม	

	 	 O1	แทน	การเกบ็รวบรวมข้อมลู/การทดสอบ

ก่อนเรียน	Pretest

	 	 O2	แทน	การเกบ็รวบรวมข้อมลู/การทดสอบ

หลังเรียน	Posttest

	 	 X	แทน	การทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ

ฝึกทักษะ

กลุ่ม การทดสอบ

ก ่อนเรียน

(Pretest)

ทดลอง การทดสอบ

ห ลั ง เรี ยน		

(Posttest)

E o
1

X o
2
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	 จากแบบการวิจัยข้างต้นได้ด�าเนินการทดลองใน

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	ท�าการทดลองเป็นเวลา	

3	สปัดาห์	สปัดาห์ละ	5	วนั	วนัละ	1	คาบ	คาบละ	60	นาท	ี

โดยมีล�าดับขั้นตอนดังนี้

	 1.	 ขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในการ

ศึกษา	ทดลอง	และพัฒนา

	 2.		พบครูประจ�าชั้นของห้องที่ท�าการทดลองเพื่อ

ชี้แจงรูปแบบงานวิจัย	และขอความร่วมมือ		

	 3.	 สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน	 กลุ่มเป้าหมาย	

เป็นระยะเวลา	1	วัน

	 4.	ผู้วิจัยท�าการทดสอบก่อนเรียน	(Pretest)	กับ

นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	 ด้วยแบบทดสอบการเขียน

สะกดค�าตามมาตราตัวสะกดแม่กนที่สร้างขึ้น

	 5.	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลกับนักเรียนกลุ่ม 

เป้าหมายโดยใช้	 แบบฝึกการเขียนสะกดค�าตามมาตรตัว

สะกดแม่กน	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	สัปดาห์ละ	5	วัน	วันละ	1	

คาบ	 คาบละ	 60	 นาที	 โดยเมื่อด�าเนินการจัดการเรียนรู้

เสร็จในแต่ละการเขียนค�าตามมาตราตัวสะกดมาตรา 

แม่กนแล้วด�าเนินการทดสอบย่อยท้ายการเขียนค�าตา

มาตราตัวสะกดแม่กน

	 6.	 เมื่อด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนครบ

ตามก�าหนด	ผูว้จิยัท�าการทดสอบทกัษะการเขยีนสะกดค�า

ตามมาตรตัวสะกดแม่กน	(Posttest)	กับนักเรียนที่เป็นก

ลุ่มเป้าหมาย

	 8.	 น�าข ้อมูลที่ ได ้จากการทดสอบไปท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

	 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 ทกัษะการเขยีนค�าตามมาตราตวัสะกดแม่กน	

โดยใช้แบบฝึกทักษะ	 ส�าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้	

	 	 4.1	การประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ

	 	 	 การหาค่าประสิทธิภาพ	 (E1/E2)	 ของ

แบบฝ ึกทักษะ	 โดยการหาค ่าประสิทธิภาพของ

กระบวนการ	(E1)	และประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E2)

	 	 4.2	 การหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

	 	 	 4.2.1	 การหาค่าความตรงตามเน้ือหา	

โดยการหาค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างจดุประสงค์กบั

เนื้อหา	IOC	(Index	of	Item	Objective	Congruence)		

(บุญชม	ศรีสะอาด,	 2556)	 โดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ

ข้อสอบที่มีค่าดัชนีตั้งแต่	.50		ถึง	1.00

	 	 	 4.2.2	การหาคุณภาพของแบบทดสอบ	

วิเคราะห์	ค่าความเที่ยง	(Reliability)		ของแบบทดสอบ	

โดยวิธีของ	โลเวท	(Lovett)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิจัยเพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกด

ค�าตามมาตราตวัสะกดแม่กน	โดยใช้แบบฝึกทกัษะส�าหรบั

นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู	้ชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	 3	 ครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม

ล�าดับหัวข้อ	ดังนี้

	 ตอนที	่1	วเิคราะห์ประสิทธภิาพของแบบฝึกทักษะ

การเขียนสะกดค�าตามมาตราตัวสะกดแม่กน	 ส�าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

	 ตาราง	1	การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ

การเขียนสะกดค�าตามมาตราตัวสะกดแม่กน	

 

	 จากตาราง	 1	 ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 ค ่า

ประสิทธิภาพ	 (E1/	E2)	 เท่ากับ	75.92/70.00	แสดงให้

เห็นว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าตามมาตราตัว

สะกดแม่กน	 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ	 เท่ากับ	

75.92	และประสิทธิผลเท่ากับ	70.00	ประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ์	(E1/	E2)	จึงเป็นไปตามเกณฑ์	70/70	ที่ก�าหนด

ไว้

 1. ขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนใน
การศึกษา ทดลอง และพัฒนา 
 2.  พบครูประจ าช้ันของห้องที่ท าการทดลอง
เพื่อช้ีแจงรูปแบบงานวิจัย และขอความร่วมมือ   
 3. สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นระยะเวลา 1 วัน 
 4. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแบบทดสอบการเขียน
สะกดค าตามมาตราตัวสะกดแม่กนท่ีสร้างขึ้น 
 5. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลกับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ แบบฝึกการเขียนสะกดค าตามมาตร
ตัวสะกดแม่กน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 
คาบ คาบละ 60 นาที โดยเมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้
เสร็จในแต่ละการเขียนค าตามมาตราตัวสะกดมาตรา           
แม่กน แล้วด าเนินการทดสอบย่อยท้ายการเขียนค าตา
มาตราตัวสะกดแม่กน 
 6.  เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้จนครบ
ตามก าหนด ผู้วิจัยท าการทดสอบทักษะการเขียนสะกดค า
ตามมาตรตัวสะกดแม่กน (Posttest) กับนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
 8. น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทักษะการเขียนค าตามมาตราตัวสะกดแม่กน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  
 4.1 การประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
 การหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแบบฝึก
ทักษะ โดยการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
 4.2 การหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
  4.2.1  การหาค่าความตรงตามเนื้อหา 
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับ
เนื้อหา IOC (Index of Item Objective Congruence)  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556) โดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ
ข้อสอบที่มีค่าดัชนีตั้งแต่ .50  ถึง 1.00 

  4.2.2 การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
วิเคราะห์ ค่าความเท่ียง (Reliability)  ของแบบทดสอบ 
โดยวิธีของ โลเวท (Lovett) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยเพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกด
ค าตามมาตราตัวสะกดแม่กน โดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษา
ปีที่  3 ครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ เสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดแม่กน 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ตาราง 1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดแม่กน  
  

 
 

 จากตาราง 1 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า  ค่า
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 75.92/70.00 แสดงให้เห็น
ว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดแม่
กน มีประสิทธิภาพของกระบวนการ เท่ากับ 75.92 และ
ประสิทธิผลเท่ากับ 70.00 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/ 
E2) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่ก าหนดไว้ 
 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลการใช้แบบฝึกทักษะ ใน
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตวัสะกดแม่
กน ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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	 ตอนที	่2	วเิคราะห์ผลการใช้แบบฝึกทักษะ	ในการ

พฒันาทกัษะการเขียนสะกดค�าตามมาตราตวัสะกดแม่กน	

ส�าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

	 จากตารางที่	 2	 พบว่า	 ทักษะการเขียนสะกดค�า

ตามมาตราตัวสะกดแม่กน	 ระหว่างเรียน	 โดยใช้แบบฝึก

ทักษะการ เขี ยนสะกดตามาตราตั วสะกดแม ่กน	 

จากคะแนนเต็ม	104	คะแนน	นักเรียนท�าแบบฝึกทักษะ

การเขียนสะกดค�าตามมาตราตัวสะกดแม่กน	 ท้ัง	 6	 ชุด	 

ได้คะแนนรวม	73	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	75.92	ซึ่งผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ	75	ที่ก�าหนดไว้

	 ตอนท่ี	 3	 วิเคราะห์ทักษะการเขียนสะกดค�าตาม

มาตรตวัสะกดแม่กน	โดยใช้แบบฝึกทกัษะ	ส�าหรบันกัเรยีน

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	ก่อนเรียนและหลังเรียน

 จากตาราง	3	ผลการวิเคราะห์	พบว่า	ทักษะการ
เขียนสะกดค�าตามมาตรตัวสะกดแม่กน	 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ	 ส�าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ก่อนเรียนและหลังเรียน	 ซึ่งคะแนนทักษะเขียนสะกดค�า
มาตราตัวสะกดแม่กน	 ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้	ก่อนการสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ	นกัเรยีน
มีทักษะการเขียนสะกดค�ามาตราตัวสะกดแม่กน	 เท่ากับ	
4	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	10	คิดเป็นร้อยละ	40	และ

หลังการสอน	 นักเรียนมีทักษะเขียนสะกดค�ามาตราตัว

 1. ขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนใน
การศึกษา ทดลอง และพัฒนา 
 2.  พบครูประจ าช้ันของห้องที่ท าการทดลอง
เพื่อช้ีแจงรูปแบบงานวิจัย และขอความร่วมมือ   
 3. สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นระยะเวลา 1 วัน 
 4. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ด้วยแบบทดสอบการเขียน
สะกดค าตามมาตราตัวสะกดแม่กนท่ีสร้างขึ้น 
 5. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลกับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ แบบฝึกการเขียนสะกดค าตามมาตร
ตัวสะกดแม่กน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 
คาบ คาบละ 60 นาที โดยเมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้
เสร็จในแต่ละการเขียนค าตามมาตราตัวสะกดมาตรา           
แม่กน แล้วด าเนินการทดสอบย่อยท้ายการเขียนค าตา
มาตราตัวสะกดแม่กน 
 6.  เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้จนครบ
ตามก าหนด ผู้วิจัยท าการทดสอบทักษะการเขียนสะกดค า
ตามมาตรตัวสะกดแม่กน (Posttest) กับนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 
 8. น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทักษะการเขียนค าตามมาตราตัวสะกดแม่กน 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  
 4.1 การประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
 การหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแบบฝึก
ทักษะ โดยการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
 4.2 การหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
  4.2.1  การหาค่าความตรงตามเนื้อหา 
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับ
เนื้อหา IOC (Index of Item Objective Congruence)  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556) โดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ
ข้อสอบที่มีค่าดัชนีตั้งแต่ .50  ถึง 1.00 

  4.2.2 การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
วิเคราะห์ ค่าความเที่ยง (Reliability)  ของแบบทดสอบ 
โดยวิธีของ โลเวท (Lovett) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยเพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนสะกด
ค าตามมาตราตัวสะกดแม่กน โดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษา
ปีที่  3 ครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ เสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดแม่กน 
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 ตาราง 1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดแม่กน  
  

 
 

 จากตาราง 1 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า  ค่า
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 75.92/70.00 แสดงให้เห็น
ว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดแม่
กน มีประสิทธิภาพของกระบวนการ เท่ากับ 75.92 และ
ประสิทธิผลเท่ากับ 70.00 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/ 
E2) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ที่ก าหนดไว้ 
 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลการใช้แบบฝึกทักษะ ใน
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตวัสะกดแม่
กน ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ทักษะการเขียนสะกดค า
ตามมาตราตัวสะกดแม่กน ระหว่างเรียน โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการ เ ขี ยนสะกดตามาต ราตั ว สะกดแม่ กน  
จากคะแนนเต็ม 104 คะแนน นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดแม่กน ทั้ง 6 ชุด ได้
คะแนนรวม 73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.92 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 ที่ก าหนดไว้ 
 
 ตอนที่ 3  วิเคราะห์ทักษะการเขียนสะกดค า
ตามมาตรตัวสะกดแม่กน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
 

 
 

   จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทักษะ
การเขียนสะกดค าตามมาตรตัวสะกดแมก่น โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งคะแนนทักษะเขียนสะกดค า
มาตราตัวสะกดแม่กน ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  ก่อนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
นักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กน 
เท่ากับ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 40 
และหลังการสอน นักเรียนมีทักษะเขียนสะกดค ามาตรา
ตัวสะกดแม่กน เท่ากับ 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิด
เป็นร้อยละ 70 มีคะแนนทักษะการเขียนสะกดค ามาตรา
ตัวสะกดแม่กนเพิ่มขึ้น 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่านักเรียนทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตร
ตัวสะกดแม่กน โดยใช้แบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตรา
ตัวสะกดแม่กนที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพของกระบวนการ

และป ระสิ ท ธิ ภ า พขอ งผลลั พ ธ์  ( E1 / E2 )  เ ท่ า กั บ 
75.92/70.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 ท่ีก าหนดไว้ 
 2. ทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด
แม่กน ระหว่างเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกด
ตามาตราตัวสะกดแม่กน จากคะแนนเต็ม 104 คะแนน 
นักเรียนท าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตรา
ตัวสะกดแม่กน ทั้ง 6 ชุด ได้คะแนนรวม 73 คะแนน    
คิดเป็นร้อยละ 75.92 ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่ก าหนด
ไว ้
 3. ทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด
แม่กน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่ง
คะแนนความสามารถในการเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกด
แม่กน ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อน
การสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนมีความสามารถใน
การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กน เท่ากับ  4 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 40 และหลัง
การสอนนักเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดค า
มาตราตัวสะกดแม่กน เท่ากับ 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
10 คดิเป็นร้อยละ 70 มีคะแนนความสามารถในการเขียน
สะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กนเพิ่มขึ้น 3 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 30 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนทักษะการเขียน
สะกดค าตามมาตรตัวสะกดแม่กน โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า
ตามมาตราตัวสะกดแม่กน ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  ที่สร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ เท่ากับ 75.92/70.00 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการ
เขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดแม่กน ส าหรับนักเรียน
ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการ เ รี ยนรู้  ที่ ส ร้ า งขึ้ นนั้ น  
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เหมาะสมแก่การ
น าไปใช้ฝึกทักษะการ เขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด
แม่กน ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกทักษะนี้ เริ่มจากง่ายไปยาก             
มีค าช้ีแจงเข้าใจชัดเจน ตรงตามเนื้อหาสาระที่จะจัดการ

สะกดแม่กน	 เท่ากับ	 7	 คะแนน	 จากคะแนนเต็ม	 10	 

คิดเป็นร้อยละ	 70	 มีคะแนนทักษะการเขียนสะกดค�า

มาตราตัวสะกดแม่กนเพิ่มขึ้น	 3	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	

30	ซึง่แสดงให้เหน็ว่านกัเรยีนทกัษะการเขยีนสะกดค�าตาม

มาตรตัวสะกดแม่กน	 โดยใช้แบบฝึกทักษะ	 หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน

สรุปผลการวิจัย

 ผลการวิจัยพบว่า

	 	 1.	แบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค�าตามมาตรา

ตวัสะกดแม่กนทีส่ร้างขึน้	มปีระสทิธภิาพของกระบวนการ

และประสิทธิภาพของผลลัพธ ์ 	 (E1/E2)	 เท ่ากับ	

75.92/70.00	ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	70/70	ที่ก�าหนดไว้

	 	 2.	 ทักษะการเขียนสะกดค�าตามมาตราตัว

สะกดแม่กน	 ระหว่างเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

สะกดตามาตราตัวสะกดแม่กน	 จากคะแนนเต็ม	 104	

คะแนน	นักเรียนท�าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�าตาม

มาตราตวัสะกดแม่กน	ทัง้	6	ชดุ	ได้คะแนนรวม	73	คะแนน				

คิดเป็นร้อยละ	75.92	ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ	75	ที่ก�าหนดไว้

	 	 3.	 ทักษะการเขียนสะกดค�าตามมาตราตัว

สะกดแม่กน	 โดยใช้แบบฝึกทักษะ	 ส�าหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้	ก่อนเรียนและหลังเรียน	ซึ่ง

คะแนนความสามารถในการเขยีนสะกดค�ามาตราตวัสะกด

แม่กน	 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู	้ 

ก่อนการสอน	 โดยใช้แบบฝึกทักษะ	 นักเรียนมีความ

สามารถในการเขียนสะกดค�ามาตราตัวสะกดแม่กน	

เท่ากับ	4	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	10	คิดเป็นร้อยละ	40	

และหลังการสอนนักเรียนมีความสามารถในการเขียน

สะกดค�ามาตราตัวสะกดแม่กน	 เท่ากับ	 7	 คะแนน	 

จากคะแนนเต็ม	 10	 คิดเป็นร้อยละ	 70	 มีคะแนนความ

สามารถในการเขียนสะกดค�ามาตราตัวสะกดแม่กนเพิ่ม

ขึ้น	 3	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 30	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

นกัเรียนทกัษะการเขยีนสะกดค�าตามมาตรตวัสะกดแม่กน	

โดยใช้แบบฝึกทักษะ	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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อภิปรายผลการวิจัย

	 1.	การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีนสะกดค�าตาม

มาตราตัวสะกดแม่กน	ส�าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้	ทีส่ร้างข้ึน	ผลการวิจยัพบว่า	ประสทิธภิาพ

ของกระบวนการ	 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 เท่ากับ	

75.92/70.00	 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า

ตามมาตราตัวสะกดแม่กน	 ส�าหรับนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้	ที่สร้างขึ้นนั้น	มีประสิทธิภาพสูง

กว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	เหมาะสมแก่การน�าไปใช้ฝึกทักษะ

การเขียนสะกดค�าตามมาตราตัวสะกดแม่กน	 ท้ังนี้

เนื่องจากแบบฝึกทักษะน้ี	 เริ่มจากง่ายไปยาก	 มีค�าชี้แจง

เข้าใจชัดเจน	 ตรงตามเน้ือหาสาระท่ีจะจัดการเรียนการ

สอน	 มีเกณฑ์การให้คะแนนทุกชุดแบบฝึกทักษะ	 มีแบบ

ทดสอบก่อน	และหลงัการท�าแบบฝึกทกัษะ	ค�านงึถงึความ

แตกต่างระหว่างบุคคล	เดก็สามารถศกึษาตามความสนใจ	

และท�าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง	ซึ่งสอดคล้องกับหลักใน

การสร้างแบบฝึกทักษะของถวัลย์	 มาศจรัส	 (2550)	 

ได้อธิบายขั้นตอนการสร้าง	 แบบฝึกทักษะ	 ว่าควรศึกษา

เน้ือหาสาระส�าหรับการจัดท�าแบบฝึกทักษะ	 วิเคราะห์

เนื้อหาสาระ	 โดยละเอียดเพื่อก�าหนดจุดประสงค์ในการ

จัดท�า	ออกแบบการจัดท�าแบบฝึกทักษะตามจุดประสงค์	

สร ้างแบบฝึกทักษะและส ่วนประกอบอื่น	 ๆ	 เช ่น	 

แบบทดสอบก่อนฝึกท�า	 ขั้นตอนกิจกรรมที่ผู้เรียน	 ต้อง

ปฏิบัติ	แบบทดสอบหลังฝึก	เป็นต้น	น�าแบบฝึกทักษะไป

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 และปรับปรุงพัฒนาให้

สมบูรณ์	 นอกจากนี้ยังสอดคล ้องกับงานวิจัยของ 

รัชฎาภรณ์	 ศุภสร	 (2551)	 ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการ

เขียนสะกดค�า	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ชั้นประถม

ศึกษาปีที่	 2	 ผลการวิจัยพบว่า	 แบบฝึกทักษะการเขียน

สะกดค�า	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 84.21/88.56	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของณชญาดา	 แก้วแสงอินทร	์

(2558)	 ได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน	 ส�าหรับ

นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้	 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ 

การอ่านและการเขียนภาษาไทย	 โรงเรียนอนุบาลนางแล	

(บ้านทุง่)	ผลการวจิยัพบว่า	ชดุฝึกทกัษะการอ่านและการ

เขียนภาษาไทยค ่าประสิทธิภาพ	 E1/E2	 เท ่ากับ	

73.75/78.77

	 2.	 ผลการใช้แบบฝึกทักษะ	 ในการพัฒนาทักษะ

การเขียนสะกดค�าตามมาตราตัวสะกดแม่กน	 ส�าหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้	 ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ	75	ผลการวจิยัพบว่า	ทกัษะการเขียนสะกดค�าตาม

มาตราตัวสะกดแม่กน	ระหว่างเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

การเขียนสะกดตามาตราตัวสะกดแม่กน	จากคะแนนเต็ม	

104	คะแนน	นกัเรยีนท�าแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค�า

ตามมาตราตัวสะกดแม่กนทั้ง	 6	 ชุด	 ได้คะแนนรวม	 

73	 คะแนน	 คิดเป็นร้อยละ	 75.92	 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	 

75	 ที่ก�าหนดไว้	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณชญาดา	

แก้วแสงอินทร์	 (2558)	 ได้วิจัยเรื่อง	 การพัฒนาทักษะ 

การอ่าน	และการเขียนส�าหรบันกัเรยีนทีบ่กพร่องทางการ

เรยีนรู	้โดยใช้ชดุฝึกทกัษะการอ่านและการเขยีนภาษาไทย	

โรงเรียนอนุบาลนางแล	 (บ้านทุ ่ง)	 ผลการวิจัยพบว่า	

แผนการจัดการเรียนรู้	 วิชาภาษาไทย	 ส�าหรับนักเรียนที่

บกพร่องทางการเรยีนรู	้มค่ีาประสทิธภิาพ	E1/E2	เท่ากบั	

73.75/78.77	 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยใช้ชุด

ฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย	 ส�าหรับนักเรียนที่บกพร่อง

ทางการเรียนรู้	 มีคะแนนทักษะการอ่านเท่ากับ	 7.33	 

คิดเป็นร้อยละ	 73.33	 มีคะแนนทักษะการเขียน	 เท่ากับ	

7.77	 คิดเป็นร้อยละ	 77.77	 และผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	 

คือมากกว่า	ร้อยละ	60

	 3.	 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู	้ 

มทีกัษะการเขียนสะกดค�าตามมาตราตวัสะกดแม่กน	โดย

ใช้แบบฝึกทักษะ	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 ผลการวิจัย

พบว่า	 คะแนนความสามารถในการเขียนสะกดค�ามาตรา

ตัวสะกดแม่กน	 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรยีนรู	้ก่อนการสอน	โดยใช้แบบฝึกทกัษะ	นกัเรยีนมคีวาม

สามารถในการเขียนสะกดค�ามาตราตัวสะกดแม่กน	

เท่ากับ	4	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	10	คิดเป็นร้อยละ	40	

และหลังการสอนนักเรียน	 มีความสามารถในการเขียน
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สะกดค�ามาตราตัวสะกดแม่กน	 เท่ากับ	 7	 คะแนน	 

จากคะแนนเต็ม	 10	 คิดเป็นร้อยละ	 70	 มีผลต่างของ

คะแนนความสามารถในการเขียนสะกดค�ามาตราตวัสะกด

แม่กน	เท่ากับ	3	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	30	แสดงว่าการ

พัฒนาทักษะการเขียนสะกดค�าตามาตราตัวสะกดแม่กน	

โดยใช้แบบฝึกทักษะมีผลต่อการพัฒนาความสามารถใน

การเขียนสะกดค�าให้สูงขึ้น	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

รัชฎาภรณ์	 ศุภสร	 (2551)	 ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเขยีนสะกดค�าของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่	2	

ที่ได้รับการฝึก	 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า

มาตราแม่กน	ก่อนและหลงัการใช้แบบฝึก	ผลการวจิยัพบ

ว่า	นกัเรียนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน

เรยีน	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของสุชาดา	 พุ่มศรีอินทร์	 (2556)	 ได้เปรียบ

เทยีบความสามารถในการเขยีนสะกดค�า	ของนกัเรยีนทีม่ี

ภาวะบกพร่องทางการเรยีนรูก่้อนเรยีนและหลงัเรยีน	ด้วย

การใช้ชุดฝึกการเขียนสะกดค�าตามหลักการเช่ือมโยงค�า

พ้องเสียง	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความสามารถในการเขียน

สะกดค�า	 ของนักเรียนท่ีมีภาวะบกพร่อง	 ทางการเรียนรู้

หลังได้รับ	 การจัดการเรียนรู้	 โดยการใช้ชุดฝึกการเขียน

สะกดค�าตามหลักการเชื่อมโยงค�าพ้องเสียง	 สูงกว่าก่อน

การเรียน	แสดงให้เห็นว่า	แบบฝึกทักษะ	เป็นเครื่องมือใน

การช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นได้

	 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 การสอนโดยใช้

แบบฝึกทักษะทักษะการเขียนสะกดค�าตามมาตราตัว

สะกดแม่กน	เป็นสื่อการสอนที่ช่วยฝึกทักษะและส่งเสริม

การเขยีนสะกดค�า	ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการ

เรยีนรู้สามารถพฒันาความสามารถด้านการเขยีนสะกดค�า

ได้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.	 การจัดสภาพแวดล้อมในขณะสอน	 เมื่อมี

บุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจะท�าให้เกิดการรบกวนได้	และ

ท�าให้นักเรียนขาดสมาธิในการท�าแบบฝึกทักษะ	 ดังนั้น

แล้วในการสอนควรค�านึงถึงสถานที่	สภาพแวดล้อม	ควร

เป็นที่ส่วนตัวไม่มีบุคคลอื่นเข้ามารบกวนได้

	 	 2.	 ในขณะด�าเนินการสอนหรือท�าแบบฝึก

ทักษะ	 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด	 ความ

พยายามในการท�าแบบฝึกทักษะด้วยตนเอง	 ครูผู้สอนก็

ควรมีการเสริมแรงให้นักเรียน	 เมื่อนักเรียนสามารถท�า

กจิกรรมนัน้	ๆ 	ได้ถกูต้อง	เช่น	การให้ค�าชม	หรอืของรางวลั	

เพื่อเสริมก�าลังใจ	 และความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม

มากขึน้	จะสามารถช่วยให้เดก็อยากทีจ่ะท�ากจิกรรมอืน่	ๆ 	

ต่อไป

	 	 3.	 การฝึกทักษะการเขียนสะกดค�า	 เป็นสิ่งที่

จ�าเป็นอย่างยิ่ง	ที่ควรได้รับการฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ	ครู

ผู้สอนนั้นควรเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเริ่มท�า

กิจกรรมหรือแบบฝึกทักษะ	อาทิ	การทบทวนความรู้เดิม	

เพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่

	 	 4.	 ในการท�าแบบฝึกทักษะแต่ละชุดนั้น	 เมื่อ

ตรวจผลงานหากพบว่าผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ	ครู

ผูส้อนควรอธบิาย	ให้ค�าแนะน�าเพือ่ให้ผูเ้รยีนแก้ไข	จนกว่า

ผู้เรียนจะเข้าใจจึงฝึกกิจกรรมต่อไป

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 1.	 ควรพัฒนาหรือสร้างแบบฝึกทักษะการ

เขียนสะกดค�า	 ให้มีเนื้อหาและระดับชั้นเพิ่มขึ้น	 จะได้น�า

มารวบรวมท�าเป็นชุดแบบฝึกทักษะที่มีความหลากหลาย

ในการน�าไปใช้	 เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนด้านการ

เขียนสะกดค�าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 	 2.	 ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน	โดยใช้แบบฝึกทักษะกับวิธีการสอนแบบอื่น	ๆ	เช่น	

การสอนแบบบรรยาย	การสอนโดยใช้เกม	การสอนแบบ

โครงงาน	เป็นต้น

	 	 3.	 ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน	 โดยใช้แบบฝึกทักษะของกลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้น	

อาจจะระดับชั้นเรียนเดียวกัน	หรือต่างระดับชั้นเรียน
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บทคัดย่อ 

	 งานวจัิยนีม้วีตัถปุระสงค์	คอื	1)	เพือ่วเิคราะห์และประเมนิความต้องการในการเสรมิสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน		2)	เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมส�าหรับ

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน	และ	3)	เพือ่ประเมนิผลสมัฤทธิข์องการใช้นวตักรรมการเรยีนรูด้้านเทคโนโลยดีจิทิลัส�าหรบั

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 ในงานวิจัยนี้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 จากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ทอ 

ผ้าไหม	 บ้านหลุ่งประดู่และบ้านโนนสุวรรณ	 อ�าเภอห้วยแถลง	 และกลุ่มผู้ผลิตประติมากรรมหินทราย	 บ้านหนองโสน	

อ�าเภอโชคชัย	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	45	ราย	โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	แบ่งการศึกษา

เป็น	3	ระยะ	คือ	ระยะที่	1	วิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้	ระยะที่	2	ขับเคลื่อนแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์	

และระยะที่	 3	 สรุปบทเรียนและความรู้ส�าคัญ	 ผู้วิจัยได้พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก	 

มุ่งเน้นการเรียน	จากการปฏิบัติเพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียน	การท�ากิจกรรมกลุ่ม	การติดตาม	การกระตุ้น	และการ

จูงใจผู้เรียน	

	 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการ	 พบว่า	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ต

และสมาร์ทโฟน	และมคีวามต้องการเพิม่สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั	เพือ่เพิม่โอกาสทางการตลาด	ผลการพฒันา

นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	ประกอบด้วย	สาระการเรียนรู้	12	เรื่อง	

แยกเป็น	4	ประเด็นหลัก	ชั่วโมงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	จ�านวน	30	ชั่วโมง	มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าการฟังบรรยาย	

เน้นการท�ากิจกรรมกลุ่ม	โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย	ประกอบด้วยผู้เรียน	5	คน	ต่อผู้ช่วยวิทยากรหนึ่งคน	มีการพัฒนาสื่อ

การเรียนรู้ออนไลน์	 และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และความต้องการเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล	โดยแบ่งความต้องการเป็น	3	ระดับ	คือ	ระดับมาก	(ร้อยละ	80	ขึ้นไป)	ระดับปานกลาง	(ร้อยละ	65	ถึง	80)	และ

ระดับน้อย	(ต�่ากว่าร้อยละ	65)	

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	1,2,3,4

Information	Technology	Course	Faculty	of	Science	and	Technology	Nakhon	Ratchasima	Rajabhat	University	1,2,3,4
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	 ผลสมัฤทธิข์องเรยีนรูก้ารใช้นวตักรรมการจดัการความรูเ้พือ่เพิม่สมรรถนะด้านเทคโนโลยดีจิทิลัให้ผูป้ระกอบการ

วิสาหกจิชุมชน	พบว่า	 ด้านการตลาด	มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด	 คือ	 ร้อยละ	 88.89	 ด้านการบริหารจัดการ	 สามารถลด
ปัญหาด้านการสื่อสารและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าได้มากที่สุด	 (ร้อยละ	 66.67)	 ปัญหาที่พบมากที่สุด	 คือ	 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดการอัพเดตข้อมูลและขาดความเชี่ยวชาญ	(ร้อยละ	55.56)	ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูป้ระกอบการวิสาหกจิชุมชนทีม่ต่ีอการใช้นวตักรรมการจดัการความรูเ้พือ่เพิม่สมรรถนะด้านเทคโนโลยดีจิทิลั	อยูใ่น
ระดับมาก	(x̄=	4.33)	และ	S.D.	=	2.08)	พบว่า	เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ	อยู่ในระดับมาก
ที่สุด	(x̄=	4.62	และ	S.D.	=	2.15)	ในขณะที่ด้านความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม	พบว่า	ความรู้เรื่องการใช้ไลน์	(Line)	
เพื่อติดต่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 อยู่ระดับมาก	 (x̄	 =	 4.29,	 S.D.	 =	 2.07	 และ	 
x̄	=	4.47	และ	S.D.	=	2.11)

 ค�าส�าคญั :	นวตักรรมการจดัการความรูด้้านเทคโนโลยดีจิทิลั,	การท�าการตลาดออนไลน์,	การท�าการประชาสมัพนัธ์
สินค้าผ่านสื่อในสังคมออนไลน์,	การเล่าเรื่องราว,	อินโฟกราฟิก

Abstract

	 This	research	aimed	to	1)	analyze	and	evaluate	the	demand	of	the	community	entrepreneurs	
for	enhance	the	competency	on	digital	technology	2)	to	develop	the	learning	innovation	in	digital	
technology	suitable	for	the	community	entrepreneurs	and	3)	to	evaluate	the	literacy	achievement	of	
learning	 innovation	 in	digital	 technology	of	enterprise	entrepreneurs.	The	purposive	sampling	was	
selected	from	45	community	entrepreneurs	in	the	Silk	Weaving	of	Ban	Luang	Pradu	and	Ban	Noon	
Suwan,	Amphoe	Huai	Thalaen	and	the	sandstone	sculptors	 in	Ban	Nong	Sano,	Amphoe	Chokchai,	
Nakhon	Ratchasima	Province.	The	research	methodology	used	the	participatory	action	research	which	
consisted	 of	 3	 phases:	 Phase	 1)	 Analysis	 and	 Design	 of	 Learning	 Innovation,	 Phase	 2)	 Program	
Implementation	and	Phase	3)	Lesson	learned	Summarization.	It	focused	on	the	practical	experiences	
for	the	learners,	including	group	activities,	tracking,	evaluate	and	motivate	the	learners.
	 This	study	found	that	most	of	the	community	entrepreneurs	have	never	used	the	Internet	and	
smartphones	also	they	needed	to	increase	the	capacity	on	digital	technology	to	enhance	the	market	
opportunities.	The	Development	of	Innovative	Learning	in	Digital	Technology	for	Enterprise	Entrepreneurs	
consist	of	12	subjects	4	main	issue	in	30	hours	of	practical	training.	The	teaching	method	focused	on	
group	activities	by	divide	into	subgroups	which	consisted	of	5	learners	per	one	assistant	trainer.	The	
develop	of	online	learning	multimedia	and	social	media	were	used	for	helping	and	communicating	
to	the	learner.	The	level	of	three	levels	is	very	level	equal	to	80	percent,	medium	level	equal	to	65	
to	80	percent	and	under	level	equal	to	65	
	 The	achievement	evaluation	of	learning	innovation	to	enhance	the	digital	technology	competency	
for	community	entrepreneurs	showed	that	the	customer	was	increased	on	higher	at	the	highest	level	

(88.89	%)	on	marketing	sector.	The	management	sector	could	reduce	the	communication	problems	

and	increase	the	public	relations	channels	(66.67%).	Finally,	the	most	problem	found	that	the	most	

of	community	entrepreneurs	lack	of	information	updates	and	skill	expertise	(55.56%).
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	 The	satisfaction	evaluation	show	that	the	community	enterprise	entrepreneurs	satisfied	on	the	

use	of	innovation	learning	to	enhance	on	the	digital	technology	literacy.at	high	level	(x̄	=	4.33	and	

S.D.	=	2.08).		The	most	understanding	content	was	the	use	of	Line	application	for	communicating	and	

promoting	the	product	via	social	media	at	high	level	(x̄	=	4.29,	S.D.	=	2.07	and	x̄=	4.47,	S.D.	=	2.11).

 Keywords:	Innovation	of	Knowledge	Management	in	Digital	Technology,	Digital	Marketing,	Social	

Media	Marketing,	Storytelling,	Information	Graphic.

บทน�า  

	 เศรษฐกิจดิจิทัล	 คือ	 เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เป็นกลไกส�าคัญใน	

การขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต	 การด�าเนิน

ธุรกิจ	การค้า	การบริการ	การศึกษา	การสาธารณสุข	การ

บรหิารราชการแผ่นดนิ	รวมทัง้กจิกรรมทางเศรษฐกจิและ

สงัคมอืน่	ๆ 	ทีส่่งผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ	การพฒันา

คุณภาพชีวิตของคนในสังคม	 และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น	

(ดิจิทัลไทยแลนด์,	 2559)	 นโยบายของรัฐบาล	 พลเอก	

ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	ได้ให้ความส�าคญัต่อเศรษฐกจิดจิทิลั

โดยมุง่เน้นการผลติและการค้าผลติภณัฑ์ดจิทิลั	ตลอดจน

การใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 	 ส�าหรับกรอบยุทธศาสตร์

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	มีองค์ประกอบ	5	ด้าน	ได้แก่	

พาณิชย์ดิจิทัล	 (Digital	 Commerce)	 ผู้ประกอบการ

ดจิทิลั	(Digital	Entrepreneur)	นวตักรรมดจิทิลั	(Digital	

Innovation)	 ห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล	 และเน้ือหาดิจิทัล	

(Digital	 Content)	 โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน	

(Small	and	Micro	community	Enterprise--SMCE)	

เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ชุมชน	 อันอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้	 ภูมิปัญญา	

วัฒนธรรมและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนอย่างรู้คุณค่า	 

เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่าง

ชุมชน	(อุทัย	ปริญญาสุทธินันท์,	2560)	ปัญหาที่ผ่านมา

ของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่	 พบว่า	 

มีปัญหาด้านการตลาด	 การท่ีผู ้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนจะเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าเสรีนั้น	 ต้องให้

ความส�าคัญกับการพัฒนาความรู ้และสร้างกลยุทธ์ 

การตลาด	 ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่	 ๆ	

การหาตลาดใหม่	 การหาช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่

ครอบคลุม	 ซึ่งมีหลากหลายวิธีในการปรับตัวเพื่อเตรียม

ความพร ้อมให ้กับสินค ้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 

(ธันยมัย	เจียรกุล,	2557)		มีความสามารถผลิตสินค้าที่มี

เอกลกัษณ์ท้องถิน่สนิค้าเป็นทีรู่จ้กั	มคีวามหลากหลายทาง

ชีวภาพหรือทรัพยากรในท้องถิ่น	 บวกกับความคิด

สร้างสรรค์	ได้มากมาย	แต่ขาดการประชาสัมพนัธ์และช่อง

ทางการจ�าหน่ายอยู่ในกลุ่มลูกค้าในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ	่

ปัจจบุนัการเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายโดยใช้เทคโนโลยี

ดจิทิลั	นบัว่ามบีทบาทเป็นอย่างยิง่ในการขยายกลุ่มลูกค้า

ใหม่	 ๆ	 หากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถน�า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จะช่วย 

ให้ผู้ประกอบการสามารถขยายกลุ่มลูกค้าและเพิ่มกลไก

ทางการตลาด	ท�าให้ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชนสามารถ

เจาะกลุ ่มลูกค ้าใหม ่ 	 ๆ	 ทั้ งตลาดในประเทศและ 

ต่างประเทศได้	

	 โดยจังหวดันครราชสมีา	เป็นจงัหวดัทีม่ปีระชากร

มาก เป ็นอันดับสองของประ เทศไทย	 รองจาก

กรุงเทพมหานคร	ประกอบด้วย	32	อ�าเภอ	มีทรัพยากร

ทางธรรมชาติหลากหลายกระจายทั่ วทุกอ� า เภอ	 

มีวัฒนธรรม	 ประเพณี	 และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่โดดเด่น	

เช ่น	 ภาษาโคราช	 อาหารพ้ืนถิ่น	 การทอผ ้าไหม	

เคร่ืองปั้นดินเผา	 เป็นต้น	 โดยเฉพาะภูมิปัญญา	 วิถีชีวิต	 
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ทีไ่ด้สัง่สมมานาน	หากได้รบัการพฒันาไปในแนวทางทีถ่กู

ต้อง	 ผนวกกับการน�าเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 มาช่วยเป็น

แนวทางในการส่งเสริมก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้

กบัประชาชนในจงัหวัดได้เป็นอย่างด	ีการผลติสนิค้าชมุชน

หลากหลายชนิดและต่อเนื่อง	 รวมทั้งมีตลาดจ�าหน่าย 

ที่แน่นอนท�าให้วิสาหกิจชุมชนในบางกลุ่มสามารถผลิต

สินค้า	 จ�าหน่ายได้ตลอดทั้งปี	 สินค้าได้มาตรฐานเป็น 

ที่ยอมรับของตลาด	 เช่น	 เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน	 

ผ้าไหม	เส้นหมี่	พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ	ฯลฯ	จากการ

ศกึษาพบว่า	ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชนส่วนใหญ่ยงัขาด

ความรู้ในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลมาใช้ในการ

ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้า	ท�าให้การขายสินค้ามัก

อยูใ่นกลุม่ลกูค้าทีจ่�ากดั	หากผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน	

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนั	โดยเฉพาะการเพิม่โอกาสทางการ

ตลาดออนไลน์	 รวมถึงการประชาสัมพันธ์น�าเสนอสินค้า

และบริการ	 หรือค้นหาความรู ้ เพิ่มเติม	 ผ่านระบบ

เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั	ส่งผลต่อความสามารถใน

การแข่งขัน	ท�าให้สามารถขยายตลาดและเข้าถงึกลุม่ลกูค้า

ได้โดยตรง	 อันเป็นการสร้างความม่ันคงในด้านรายได้แก่

ชมุชน	ผูป้ระกอบการ	และส่งผลต่อเศรษฐกจิของประเทศ

อย่างยั่งยืน

	 ดังนั้น	คณะผู้วิจัย	จึงเห็นความส�าคัญของการน�า

เทคโนโลยีดิจิทัล	 มาใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนและผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	(OTOP)	

ในจังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งมีผู้ประกอบการจ�านวนมากที่

ผลติสนิค้าทีม่คีวามโดดเด่น	มชีือ่เสยีง	และเป็นเอกลกัษณ์

ของจังหวัด	 เช่น	 ผ้าไหม	 เครื่องปั ้นดินเผา	 เป็นต้น	 

ซึง่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรูใ้น

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิ ทัลมาใช ้ในธุรกิจ	 

ซึ่งผู ้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	

โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสทางการตลาดออนไลน์	 รวมถึง

การประชาสัมพันธ์น�าเสนอสินค้าและบริการ	หรือค้นหา

ความรูเ้พิม่เตมิ	ผ่านระบบเทคโนโลยดีจิทิลัท�าให้สามารถ

ขยายตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง	อันเป็น

การสร้างความมัน่คงในด้านรายได้แก่ชมุชนผูป้ระกอบการ

และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน	

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1.	เพือ่วเิคราะห์และประเมนิความต้องการในการ

เสริมสร ้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

	 2.	 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้ด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ เหมาะสมส�าหรับผู ้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชน

	 3.	 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้นวัตกรรม

การจดัการความรูด้้านเทคโนโลยดีจิทิลัส�าหรบัผู้ประกอบ

การวิสาหกิจชุมชน

วิธีการศึกษา

	 กรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่องการส่งเสริมสมรรถนะ

ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชน	 ประกอบด้วย	 การน�าข้อมูลเข้าสู่ระบบ	 (Input)	

หมายถึง	 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	

ลักษณะตลาดและกลุ่มลูกค้า	ความต้องการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล	 และความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น	

ดังแสดงในภาพที่	1	

	 กระบวนการประมวลผลข้อมูล	 (Process)	 

หมายถึง	 กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้

เทคโนโลยดีจิทิลัของผูป้ระกอบการ	โดยเป็นการออกแบบ

และพัฒนานวตักรรมการเรยีนรู	้พร้อมทัง้สามารถประเมนิ

การน�าไปใช้งานส�าหรับผู้ประกอบการได้	 เม่ือผู้ประกอบ

การน�าไปใช ้งานกับธุรกิจของตน	 สามารถทดสอบ

นวตักรรม	ซึง่วดัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการน�า

ไปใช้	พร้อมทั้งมีการประเมินนวัตกรรม	เพื่อปรับปรุงให้ดี
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เพิ่มขึ้น	หลังจากที่น�าไปใช้งานได้จริง

	 นวตักรรมการเรยีนรูด้้านเทคโนโลยดีจิทิลัส�าหรบั

ผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 (Output)	 หมายถึง 

การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู ้	 โดยมีองค์ประกอบ 

ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 (1)	 แผนการจัดการเรียนรู้	 เน้ือหา

ประกอบด้วย	การท�าการตลาดออนไลน์	การประชาสมัพนัธ์

สินค้าผ่าน	 Social	Media	 การถ่ายภาพและการท�าสื่อ

มัลติมีเดีย	 การท�าเรื่องราว	 (Storytelling)	 การขนส่ง	 

การช�าระเงิน	ภาษาเพื่อการสื่อสารและการค้า	 (2)	 คู่มือ

เชิงปฏิบัติการการฝึกอบรม	 (3)	 กิจกรรมกลุ่ม	 เพื่อให้

สามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในกลุม่ได้	เช่น	เผยแพร่ผล

งานผ่านไลน์กลุ ่ม	 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และข้อมูล

ข่าวสารระหว่างคณะวิจัยและผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชน	 (4)	 การท�าสื่อการเรียนรู ้ผ่านระบบออนไลน์	 

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอด	 

24	ชั่วโมง	และ	(5)	วิธีการติดตามผลการน�าไปใช้	การก

ระตุน้และจงูใจให้ผู้ประกอบการน�าความรูท้ีไ่ด้ไปใช้ให้เกดิ

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	 เพิ่มปริมาณลูกค้า	 

เพิ่มกลุ่มลูกค้า	เป็นต้น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการวิจัย

                                                                         
    

 
 

6 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการวจิัย 

ภาพที่ 2 วิธีด าเนินงานวิจัย 

ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น เพิ่มปริมาณลูกค้า เพิ่มกลุ่มลูกค้า เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังแสดงในภาพที่ 2 และ 
มีรายละเอียดดังนี้   
 ตัวแปรต้น คือ นวัตกรรมการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ของการใช้นวัตกรรม
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มสมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ด้านการตลาด บริหารจัดการ การน าไปใช้ประโยชน์ และ
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อนวัตกรรมการเรียนรู้
เ พื่ อ เ พิ่ ม ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ เป็นการส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ผลิต

สินค้าประเภทผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติและประติมากรรม
หินทราย จ านวน 45 ราย ใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

นวตักรรมการจัดการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชมุชน 

1. แผนการจัดการเรียนรู ้
2. คู่มือเชิงปฏิบัติการ 
3. กิจกรรมกลุม่ 
4. สื่อการเรยีนรู้ออนไลน ์
5. วิธีการติดตาม  

 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชมุชน 
1. ข้อมูลผู้ประกอบการ 
2. ลักษณะตลาดและกลุ่มลูกค้า 
3. ความต้องการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
4. ความสามารถในการใช้
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
 
 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ความต้องการ 
2. ออกแบบนวัตกรรม 
การเรยีนรู ้
3. ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
4. ปรับปรุง 
5. ทดสอบนวัตกรรม 
6. ประเมินนวัตกรรม 

Input Process Output 

ตัวแปรต้น 

นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 
ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู ้
2. คู่มือเชิงปฏิบัติการ 
3. กิจกรรมกลุม่ 
4. สื่อการเรยีนรู้ออนไลน ์
5. วิธีการติดตาม 

 

ตัวแปรตาม 
 ผลสัมฤทธิข์องการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ฯ 
1. ผลสัมฤทธ์ิของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
2. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อนวัตกรรม 
การเรยีนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลให้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
 

	 ตวัแปรทีใ่ช้ในการศกึษาในงานวจัิยนีป้ระกอบด้วย

ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม	 ดังแสดงในภาพท่ี	 2	 และ 

มีรายละเอียดดังนี้		

	 ตัวแปรต้น	คอื	นวตักรรมการเรยีนรูด้้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู ้

ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

	 ตัวแปรตาม	 คือ	 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้นวัตกรรม

การเรียนรู ้ด ้านเทคโนโลยีดิจิทัล	 เพื่อเพิ่มสมรรถนะ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

ด้านการตลาด	บริหารจัดการ	การน�าไปใช้ประโยชน์	และ

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อนวัตกรรมการเรียนรู้

เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	
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ภาพที่ 2 วิธีด�าเนินงานวิจัย

                                                                         
    

 
 

6 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการวจิัย 

ภาพที่ 2 วิธีด าเนินงานวิจัย 

ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น เพิ่มปริมาณลูกค้า เพิ่มกลุ่มลูกค้า เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังแสดงในภาพที่ 2 และ 
มีรายละเอียดดังนี้   
 ตัวแปรต้น คือ นวัตกรรมการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ของการใช้นวัตกรรม
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มสมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ด้านการตลาด บริหารจัดการ การน าไปใช้ประโยชน์ และ
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อนวัตกรรมการเรียนรู้
เ พื่ อ เ พิ่ ม ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ เป็นการส่งเสริมสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ผลิต

สินค้าประเภทผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติและประติมากรรม
หินทราย จ านวน 45 ราย ใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

นวตักรรมการจัดการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชมุชน 

1. แผนการจัดการเรียนรู ้
2. คู่มือเชิงปฏิบัติการ 
3. กิจกรรมกลุม่ 
4. สื่อการเรยีนรู้ออนไลน ์
5. วิธีการติดตาม  

 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชมุชน 
1. ข้อมูลผู้ประกอบการ 
2. ลักษณะตลาดและกลุ่มลูกค้า 
3. ความต้องการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
4. ความสามารถในการใช้
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
 
 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ความต้องการ 
2. ออกแบบนวัตกรรม 
การเรยีนรู ้
3. ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
4. ปรับปรุง 
5. ทดสอบนวัตกรรม 
6. ประเมินนวัตกรรม 

Input Process Output 

ตัวแปรต้น 

นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 
ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู ้
2. คู่มือเชิงปฏิบัติการ 
3. กิจกรรมกลุม่ 
4. สื่อการเรยีนรู้ออนไลน ์
5. วิธีการติดตาม 

 

ตัวแปรตาม 
 ผลสัมฤทธิข์องการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ฯ 
1. ผลสัมฤทธ์ิของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
2. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อนวัตกรรม 
การเรยีนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลให้แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
 

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 งานวิจัยนี้	 เป็นการส่งเสริมสมรรถนะการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	

กลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 

จากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา	 

ผลิตสินค ้ าประเภทผ ้ า ไหมย ้อมสี ธรรมชาติและ

ประตมิากรรมหนิทราย	จ�านวน	45	ราย	ใช้กระบวนการวจิยั

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 Action	

Research)	แบ่งการศึกษาเป็น	3	ระยะ	ดังแสดงดังภาพ 

ที่	3	คือ

	 ระยะท่ี	 1	 วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนา

นวตักรรมการเรยีนรู	้(Diagnosis	and	Design)	ในขัน้แรก

เป็นการศกึษาความต้องการและวิเคราะห์รปูแบบการเพิม่

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมส�าหรับผู ้

ประกอบการวสิาหกจิชมุชน	รวมทัง้การวเิคราะห์จดุอ่อน	

จุดแข็ง	 อุปสรรคและภัยคุมคามในการท�าธุรกิจของ 

ผูป้ระกอบการ	น�าผลจากการศกึษามาผนวกกบัทฤษฎกีาร

เรียนรู้แบบกระตือรือร้น	 เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้

ที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

	 ระยะที่	 2	 ขับเคล่ือนแผนให้บรรลุวัตถุประสงค	์

(Program	 Implementation)	 ประกอบด้วย	 การจัด

กระบวนการเรยีนรูเ้ชงิรกุให้แก่กลุม่ผูป้ระกอบการ	จ�านวน

กลุ่มตัวอย่าง	 45	 ราย	 ในจังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อให้ค�า

ปรึกษา	 แนะน�า	 กระตุ้นให้เกิดกลุ่มและเครือข่าย	 โดย

ปฏบิตัติามแผนทีไ่ด้วางไว้	และขัน้ตอนการจดักจิกรรมส่ง

เสริมความรู ้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์	

	 ระยะที่	 3	 สรุปบทเรียนและการติดตามผล	

(Lesson	learned	Summarization)	เป็นการสรปุผลการ

ใช ้นวัตกรรมการเรียนรู ้ด ้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 จัดต้ังเครือข่ายผู้ประกอบ

การโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์	 และติดตามและ

กระตุน้การใช้ความรูแ้ละเพิม่ทกัษะด้านเทคโนโลยดีจิทิลั	

ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
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ภาพที่ 3 วิธีด�าเนินงานวิจัย

                                                                         
    

 
 

7 

ภาพที่ 3 วิธีด าเนินงานวิจัย 

Research) แบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ ดังแสดงดังภาพที่ 
3 คือ 
 ระยะที่ 1 วิเคราะห์และออกแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ (Diagnosis and Design) ในขั้นแรก
เป็นการศึกษาความต้องการและวิเคราะห์รูปแบบการเพิ่ม
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ เหมาะสมส าหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง อุปสรรคและภัยคุมคามในการท าธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ น าผลจากการศึกษามาผนวกกับทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบกระตือรือร้น เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
 ระยะที่ 2 ขับเคลื่อนแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
(Program Implementation) ประกอบด้วย การจัด

กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 45 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้
ค าปรึกษา แนะน า กระตุ้นให้เกิดกลุ่มและเครือข่าย โดย
ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ และขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์  

ระยะที่ 3 สรุปบทเรียนและการติดตามผล 
(Lesson learned Summarization) เป็นการสรุปผลการ
ใช้นวัตกรรมการเรี ยนรู้ ด้ านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ผู้ ป ร ะ กอบ กา ร วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ชน  จั ด ตั้ ง เ ค รื อ ข่ า ย
ผู้ประกอบการโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และติดตาม
และกระตุ้นการใช้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

 

 
 
 
ผลการศึกษา  
1. ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
 1.1 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้าน
เ ทค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ใ ห้ ต ร ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ขอ ง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อแสวงหาความรู้  
โดยผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  ประกอบด้วย  

การจัดท าแผนการเรียนรู้ มีจุดประสงค์หลัก คือ การเพิ่ม
โอกาสทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ต แผนการเรียนรู้นี้ จัดท าขึ้นตาม 
ผลการวิเคราะห์รูปแบบความต้องการเพิ่มสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการ น ามาก าหนดเนื้อหา
การสอน กิจกรรมการเรียนรู้ ระยะเวลาการเรียนรู้ โดยมี
การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผลการศึกษา

	 1.	 ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ด ้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล	

	 	 1.1	 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบ

การวิสาหกิจชุมชน	 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง

รุก	 มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อแสวงหาความรู้	 โดยผลการ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้	 ประกอบด้วย	 การจัดท�า

แผนการเรียนรู้	 มีจุดประสงค์หลัก	 คือ	 การเพิ่มโอกาส

ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต	 แผนการเรียนรู ้ น้ีจัดท�าขึ้นตามผลการ

วิเคราะห์รูปแบบความต้องการเพิ่มสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการ	น�ามาก�าหนดเนื้อหา

การสอน	กิจกรรมการเรียนรู้	ระยะเวลาการเรียนรู้	โดยมี

การรวบรวมข้อมูลต่าง	 ๆ	 มาก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้	

จ�านวน	13	สาระการเรียนรู้	รวม	30	ชั่วโมง	โดยกิจกรรม

ที่สามารถเพิ่มสมรรถนะ	 คือ	 มอบหมายงานและการจัด

กิจกรรมกลุ่ม	การสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และ

การติดตาม	การกระตุ้นและการจูงใจ

	 2.	 ผลการวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้	(Diagnosis	and	Design)	

	 	 2.1	 ผลการศึกษาข ้อมูลผู ้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	จ�านวน	45	ราย

ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม	 บ้านหลุ่งประดู่	 และ 

บ้านโนนสุวรรณ	อ�าเภอห้วยแถลง	จ�านวน	30	 รายและ

กลุม่ผูผ้ลติประตมิากรรมหนิทราย	บ้านหนองโสน	อ�าเภอ

โชคชยั	จ�านวน	15	ราย	ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชนส่วน

ใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง	อายุ	50	ปีขึ้นไป	จ�านวน	17	คน	

คดิเป็นร้อยละ	37.78	และรองลงมาคอื	40	-	50	ปีจ�านวน	

14	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.11	ระดับการศึกษาส่วนใหญ่

ต�่ากว่าปริญญาตรี	จ�านวน	36	ราย	คิดเป็นร้อยละ	80.00	

รองลงมาคือ	ปริญญาตรี	จ�านวน	9	ราย	คิดเป็นร้อยละ	

20.00	 ผลการวิเคราะห์และประเมินความต้องการเพิ่ม

สมรรถนะด้านเทคโนโลยดีจิทิลั	โดยแบ่งความต้องการเป็น	

3	 ระดับ	 คือ	 ระดับมาก	 (ร้อยละ	 80	 ขึ้นไป)	 ระดับ 

ปานกลาง	 (ร้อยละ	65	ถึง	80)	และระดับน้อย	 (ต�่ากว่า

ร้อยละ	65)	ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่	1	พบว่า	ผู้

ประกอบการมคีวามต้องการเพิม่สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
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ดิจิทัล	 สามล�าดับแรก	 คือ	 การสร้างเพจขายของด้วย	

Facebook	(ร้อยละ	91.5)	การถ่ายภาพสนิค้าและตบแต่ง

ภาพด้วยสมาร์ทโฟน	(ร้อยละ	90.5)	และการท�าเรื่องราว	

(Storytelling)	เกีย่วกับสนิค้า	(ร้อยละ	89.5)	แสดงให้เหน็

ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการเพิ่มสมรรถนะ

ทางด้านการเพิม่ช่องทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์

สินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	

ตารางที่	1	ผลการวิเคราะห์และประเมินความต้องการเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับผู้ประกอบการ

													วิสาหกิจชุมชน	กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมและกลุ่มผู้ผลิตประติมากรรมหินทราย	ในจังหวัดนครราชสีมา
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จ านวน 13 สาระการเรียนรู้ รวม 30 ช่ัวโมง โดยกิจกรรม
ที่สามารถเพิ่มสมรรถนะ คือ มอบหมายงานและการจัด
กิจกรรมกลุ่ม การสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และ 
การติดตาม การกระตุ้นและการจูงใจ 
2. ผลการวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู ้(Diagnosis and Design)  
 2. 1  ผลการศึกษาข้ อมู ลผู้ ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 45 ราย
ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม บ้านหลุ่ งประดู่  และ 
บ้านโนนสุวรรณ อ าเภอห้วยแถลง จ านวน 30 รายและ
กลุ่มผู้ผลิตประติมากรรมหินทราย บ้านหนองโสน อ าเภอ
โชคชัย จ านวน 15 ราย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง อายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 17 คน  
คิดเป็นร้อยละ 37.78 และรองลงมาคือ 40 - 50 ปีจ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ า

กว่าปริญญาตรี จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00 
รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 
20.00 ผลการวิเคราะห์และประเมินความต้องการเพิ่ม
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแบ่งความต้องการเป็น 
3 ระดับ คือ ระดับมาก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ระดับ 
ปานกลาง (ร้อยละ 65 ถึง 80) และระดับน้อย (ต่ ากว่า
ร้อยละ 65) ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1 พบว่า 
ผู้ประกอบการมีความต้องการเพิ่มสมรรถนะด้ าน
เทคโนโลยีดิจิทัล สามล าดับแรก คือ การสร้างเพจขายของ
ด้วย Facebook (ร้อยละ 91.5) การถ่ายภาพสินค้าและ
ตบแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน (ร้อยละ 90.5) และการท า
เรื่องราว (Storytelling) เกี่ยวกับสินค้า (ร้อยละ 89.5) 
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการเพิ่ม
สมรรถนะทางด้านการเพิ่ม ช่องทางการตลาดและ 
การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  

 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์และประเมินความต้องการเพ่ิมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการ 
             วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมและกลุ่มผู้ผลิตประติมากรรมหินทราย ในจังหวัดนครราชสีมา 
 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ร้อยละความต้องการ ระดับความต้องการ 
1. การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ บนสมารท์โฟน 68.5 ระดับปานกลาง 
2. การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 83.5 ระดับมาก 
3. การสมัครและการใช้งานอีเมล 82.0 ระดับมาก 
4. การใช้ Line เพื่อการสื่อสาร 62.0 ระดับน้อย 
5. การใช้ Facebook เบื้องต้น 72.5 ระดับปานกลาง 
6. การถ่ายภาพสินค้าและตบแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน 90.5 ระดับมาก 
7. การท าเรื่องราว (Storytelling) เกี่ยวกับสินค้า 89.5 ระดับมาก 
8. การใช้แอพพลิเคชั่นช่วยแปลภาษา 87.5 ระดับมาก 
9. การสร้างเพจขายของด้วย Facebook 91.5 ระดับมาก 
10. การใช้ Line@ ขายของแบบมืออาชีพ 84.5 ระดับมาก 
11.การขายสินค้าผ่านตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

88.5 ระดับมาก 

12. การขนส่งและการช าระเงินผ่านระบบออนไลน ์ 86.5 ระดับมาก 
 

	 	 2.2	ผลการวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรม

การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้เชิงรุก	 (Active	 Learning)	 โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ

เพื่อแสวงหาความรู้	 ผู้วิจัยได้จัดท�าแผนการเรียนรู้ฯ	 โดย

การน�าผลการวิเคราะห์รูปแบบความต้องการเพิ่ม

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู ้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชน	 คือ	 การเพิ่มช่องทางการตลาดและ 

การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	เน้นการ

อบรมแบบเชงิปฏบิตักิารจ�านวน	30	ชัว่โมง	ประกอบด้วย	

4	 หัวข้อหลัก	 (เน้นสมรรถนะใน	 10	 หัวข้อย่อย)	 คือ	 

(1)	 การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล	จ�านวน	2	ชั่วโมง	(2)	การเสริมสร้างสมรรถนะขั้น

พื้นฐานด้านการใช ้สมาร ์ทโฟน	 จ�านวน	 2	 ชั่วโมง	 

(3)	การเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายและการท�าการตลาด

ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 จ�านวน	 20	 ชั่วโมง	 และ	 

(4)	 การเพ่ิมความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เฉพาะด้าน	 จ�านวน	 6	 ชั่วโมง	 มีการจัดท�ากิจกรรมกลุ่ม

ย่อย	เช่น	เกม	การแข่งขนัประกวดผลงาน	การแลกเปล่ียน

ความรูภ้ายในกลุ่ม	เป็นต้น	การใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์

เพื่อการส่ือสารระหว่างผู้ประกอบการและวิทยากรและ

การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อทบทวนเนื้อหาและ
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ความรู้ของผู้ประกอบการ	ดังแสดงภาพที่	4

	 3.	 ผลการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์	

(Program	Implementation)	

	 	 การด�าเนินงานและขั้นตอนการใช้นวัตกรรม

การจดัการเรยีนรูด้้านเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่เพิม่สมรรถนะ

ด้านการใช้เทคโนโลยดิีจทิลัส�าหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิ

ชุมชน	 จ�านวน	 10	 หัวข้อ	 โดยกลุ่มผู้ประกอบการต้องมี	

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่	ๆ	เพื่อให้มีทักษะเฉพาะ

ทางหรอืขั้นสูงในการน�าไปปฏบิัตงิานในชีวติประจ�าวันได้	

โดยในขัน้แรก	มกีารเสรมิสร้างและตระหนกัการเรยีนรูใ้ห้

เกิดขึน้ภายในกลุม่	ขัน้ทีส่องเป็นการเรยีนรู้ด้านเทคโนโลยี

ดจิทิลัและในขัน้ทีส่าม	เป็นการเรยีนรูเ้พือ่น�าไปสูก่ารเรยีน

รู้แบบเฉพาะทางตามความถนัดและเช่ียวชาญของบท

เรียนนั้น	ทั้งนี้	ผู้ประกอบการต้องมีทักษะการเรียนรู้ใหม่	ๆ  

เช่น	 ความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ือประชาสัมพันธ์ 

ในลักษณะมัลติมีเดียโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเผยแพร่

ผ่านระบบออนไลน์	 เช่น	 YouTube	 เป็นต้น	 การจัด

กิจกรรมเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ประกอบการน�าความรู้

ทีม่าฝึกปฏบิตัเิพือ่ปรบัปรงุข้อมลูทัง้ของตนเองและภายใน

กลุม่	การประกวดผลงานและคดัเลอืกผูท้ีม่ผีลงานโดดเด่น	

และมคีวามสามารถในการดแูลเพจร้านค้าของแต่ละกลุม่

โดยมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลระบบ	พร้อมมอบรางวัลและ

คู่มือการใช้งานส�าหรับผู้ดูแลระบบ	 นอกจากนี้ยังจัดท�า

ป้ายแนะน�าเพจร้านค้าของแต่ละกลุ ่มผู ้ประกอบการ	 

เพื่อติดประชาสัมพันธ์และให้ลูกค้าสามารถเข้าดูได้โดย

การอ่าน	QR	Code	ดังแสดงภาพที่	5

ภาพที่	5	ตัวอย่างการสร้างเพจร้านค้าและผลงานจากการท�ากิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ทอผ้าไหม

																			บ้านโนนสุวรรณ	อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมา

                                                                         
    

 
 

10 

ผู้ประกอบการฯ 
 

ภาพที่ 4 นวัตกรรมกรรมการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับผู้ประกอบการวสิาหกิจชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกลุ่มย่อย (ผู้ประกอบการ 5 ราย  
ต่อกลุ่ม) เช่น การแข่งขันประกวดผลงาน  
การแลกเปลี่ยนความรูภ้ายในกลุม่ เป็นต้น 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ 

 
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการสร้างเพจร้านค้าและผลงานจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ของกลุม่ผู้ทอผ้าไหม 
                   บ้านโนนสุวรรณ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 	 4.	 สรุปบทเรียนและการติดตามผล	 (Lesson	

learned	Summarization)
	 	 ผลสมัฤทธิข์องการส่งเสรมิสมรรถนะทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	
จ�านวน	 45	 ราย	 ผู้วิจัยท�าการส�ารวจข้อมูลหลังการฝึก
อบรมเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผู้ประกอบการ
แล้ว	 4	 เดือน	ผลสัมฤทธิ์ของเรียนรู้การใช้นวัตกรรมการ

จดัการความรูเ้พือ่เพิม่สมรรถนะด้านเทคโนโลยดีจิทิลัของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	 ในจังหวัดนครราชสีมา	 
มีดังนี้
	 	 4.1	ผลสัมฤทธิข์องการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	ดังตารางที่	2
	 	 	 4.1.1	ด้านการตลาด	กลุม่ผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชนได้มีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย 
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ในด้านการตลาดเพ่ิมมากขึน้	โดยผู้ประกอบการมกีารขาย
สินค ้าผ ่านการท�าการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน	์ 
โดยใช้	เฟสบุ๊ค	(Facebook)	จ�านวน	10	ราย	คิดเป็นร้อย
ละ	22.22		ไลน์	(Line)	จ�านวน	15	ราย	คิดเป็นร้อยละ	
33.33	และการใช้ทั้งเฟสบุ๊ค	(Facebook)	และ	ไลน์	(Line) 
จ�านวน	 20	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 44.45	 ผู้ประกอบการ
สามารถใช้การท�าการตลาดออนไลน์	 ติดต่อการค้า 
กับลูกค้าในประเทศมากขึ้น	 จ�านวน	 40	 ราย	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 88.89	 และมี	 5	 ราย	 ที่มีจ�านวนลูกค้าเท่าเดิม	 
คิดเป็นร้อยละ	11.11	และผู้ประกอบการสามารถติดต่อ
การค้ากับลูกค้าต่างประเทศ	จ�านวน	12	ราย	คิดเป็นร้อย
ละ	26.67	และมจี�านวนลกูค้าต่างประเทศเท่าเดมิ	จ�านวน	
33	คน	คดิเป็นร้อยละ	73.33	กลุม่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิ
ชุมชนส่วนใหญ่จะขายสินค้าภายในประเทศและจังหวัด
ใกล้เคียง	 จ�านวน	 28	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 62.22	 
ขายภายในชุมชน	อ�าเภอ	จ�านวน	17	ราย	คิดเป็นร้อยละ	
37.78	นอกจากนีผู้ป้ระกอบการได้น�าเทคโนโลยดีจิทิลัเข้า
มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 จ�านวน	 5	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	
11.11	 ไม่ได้น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้	 จ�านวน	 40	 ราย	 
คดิเป็นร้อยละ	88.89		มผีูป้ระกอบการทีเ่คยท�าการตลาด
บนสื่อสังคมออนไลน์แค่	 4	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 8.89	 
ในขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละ	 91.11	 ไม่ได้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ส�าหรับติดต่อลูกค้าหรือเพิ่มช่องทางส�าหรับการ
ขายสินค้า	 สรุปได้ว่า	 การจ�าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบ
การส่วนใหญ่ยังใช้รูปแบบเดิม	ๆ	คือ	ขายหน้าร้าน	และ
ขายตามสถานที่หน่วยงานราชการ	 หรือเอกชนจัดให้
เท่านั้น	ท�าให้ตลาดการซื้อขายอยู่ในวงจ�ากัด	ส่งผลให้ไม่
สามารถขายสินค้าได้เป็นจ�านวนมาก	
	 4.1.2	 ด้านการบริหารจัดการ	 ผู ้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน	 มีการสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทาง 
การตดิต่อระหว่างผูป้ระกอบการกบัลกูค้ามากขึน้	จ�านวน	
30	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 66.67	 ท�าให้มีอ�านาจในการต่อ
รองทางด้านราคาและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิด
กลุม่ผูป้ระกอบการวิสาหกจิชมุชนทีเ่ข้มแข็ง	และสามารถ
สร้างเครือข่ายให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อย	 ๆ	 ในอนาคต	 สามารถ
ก�าหนดราคาสินค้าและรูปแบบการจัดจ�าหน่าย	 รวมทั้ง

การบรหิารจดัการอย่างมปีระสิทธภิาพต่อไปในอนาคตได้	
ในขณะท่ีผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมาให้ความส�าคญัในการใช้เทคโนโลยดิีจทิลัเพือ่
การประชาสัมพันธ์สินค้า	จ�านวน	30	ราย	คิดเป็นร้อยละ	
66.67  
  	 4.1.3	ด้านการน�าไปใช้ประโยชน์	ปัจจยั
ทีส่�าคญัทีส่่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการประสบความส�าเรจ็ใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด	 พบว่า	
การลดปัญหาด้านการสื่อสาร	 โดยเฉพาะการใช้ภาษา
อังกฤษ	 และเพิ่มการประชาสัมพันธ์	 เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ
ทีส่ดุทีท่�าให้ผูป้ระกอบการเหน็ว่าส่งผลต่อการด�าเนนิงาน	
ร้อยละ	44.44	ในขณะทีปั่จจยัรองลงไป	คือ	สามารถขยาย
ตลาดและเจาะกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นร้อยละ	 33.33	 และ
ต้นทุนในการด�าเนินงานลดลง	 ร้อยละ	 22.22	 จากการ
ส�ารวจเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	
ในการท�าการตลาดออนไลน์	 พบว่า	 ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ยังขาดการอัพเดตข้อมูล	 และขาดความเชี่ยวชาญ	
ร้อยละ	55.56	เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้สูง
วัย	 ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน	 ในขณะท่ี
ปัญหาของผู ้ประกอบการท่ีต้องติดตามตอบค�าถาม 
และตรวจสอบข ้อมูลตลอดเวลาร ้อยละ	 22.22	 
การประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้จักเฟสบุ๊คหรือไลน์	และการ
แจ้งข้อมูลเท็จจากผู้ไม่หวังดีเท่ากัน	คือ
ร้อยละ	11.11
	 	 4.2	 ผลการประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ประกอบการต่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมการ
จดัการความรูเ้พือ่ส่งเสรมิสมรรถนะด้านเทคโนโลยดีจิทิลั
ของผูป้ระกอบการวสิาหกจิชมุชน	จ�านวน	45	ราย	ผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด	 ในการเพิ่ม
สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในระดับมาก	 
(x̄=	4.33,	S.D.	=	2.08)	โดยมคีวามพงึพอใจในด้านเนือ้หา
การฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	(x̄=	4.50,	S.D.	=	2.12)	
ในขณะที่เนื้อหาที่มีความเข้าใจมากที่สุด	 คือ	 การท�าการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์	 (x̄=	 4.38,	

S.D.	=	2.0)
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ตารางที่	2	ผลสัมฤทธิ์ของเรียนรู้การใช้นวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

													ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	จ�านวน	45	ราย	ในจังหวัดนครราชสีมา

                                                                         
    

 
 

13 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. ผู้ประกอบการฯท าการตลาด 
บนสื่อสังคมออนไลน์ด้วย 

- เฟสบุ๊ค (Facebook) 
- ไลน์ (Line) 
- เฟสบุ๊ค (Facebook) และไลน์ (Line) 

2. ผลการน านวัตกรรมการจัดการความรู้ฯไปใช้มี
จ านวนลูกค้าในประเทศ 

- มากขึ้น 
- เท่าเดิม 

 
 

10 
15 
20 
 
 

40 
5 

 
 

22.22 
33.33 
44.45 

 
 

88.89 
11.11 

3. ผลการน านวัตกรรมการจัดการความรู้ฯไปใช้
จ านวนลูกค้าต่างประเทศ 

- มากขึ้น 
- เท่าเดิม 

4. ประโยชน์ที่ได้จากการน านวัตกรรมการจัดการ
ความรู้ฯไปใช้ 

- มีเครือข่ายและช่องทางการติดต่อกับลูกค้า
มากขึ้น 

- มีช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้ามากข้ึน 
5. ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประสบ
ความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อท า
การตลาด 

- ต้นทุนในการด าเนินงานลดลง 
- สามารถขยายตลาดและเจาะกลุ่มลูกค้าได้

มากขึ้น  
- ลดปัญหาด้านการสื่อสาร (โดยเฉพาะ

ภาษา) และเพิม่การประชาสมัพันธ์ 
6. ปัญหาของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริม
ด้านการตลาด 

- ขาดการอัพเดตข้อมลู ขาดความเชี่ยวชาญ 
- ต้องติดตามตอบค าถามและตรวจสอบ

ตลอดเวลา 
- การประชาสมัพันธ์ให้ลูกค้ารู้จัก

เฟสบุ๊คหรือไลน ์
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30 
 

15 
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10 
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26.67 
73.33 

 
 

66.67 
 

33.33 
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22.22 
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วิจารณ์และสรุปผล

	 จากผลการวิจัย	 พบว่า	 ความต้องการเพิ่ม

สมรรถนะด้านเทคโนโลยดีจิทิลั	โดยแบ่งความต้องการเป็น	

3	 ระดับ	 คือ	 ระดับมาก	 (ร้อยละ	 80	 ขึ้นไป)	 ระดับ 

ปานกลาง	 (ร้อยละ	65	ถึง	80)	และระดับน้อย	 (ต�่ากว่า

ร้อยละ	65)	ผลการวเิคราะห์	พบว่า	ผูป้ระกอบการมคีวาม

ต้องการเพิม่สมรรถนะด้านเทคโนโลยดีจิทิลัสามล�าดบัแรก	

คือ	การสร้างเพจขายของด้วย	Facebook	(ร้อยละ	91.5)	

การถ่ายภาพสินค้าและตบแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน	 

(ร้อยละ	 90.5)	 และการท�าเรื่องราว	 (Storytelling)	 

เกี่ยวกับสินค้า	(ร้อยละ	89.5)	แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบ

การส่วนใหญ่มีความต้องการเพิ่มสมรรถนะทางด้านการ

เพิ่มช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่าน

ระบบอนิเทอร์เนต็	ในส่วนของการวเิคราะห์และออกแบบ

พัฒนานวัตกรรม	 พบว่า	 ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการจัดการ

เรียนรูเ้ชงิรกุ	มุง่เน้นการฝึกปฏบิตัเิพ่ือแสวงหาความรู	้โดย

ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้	ประกอบด้วย	การจัด

ท�าแผนการเรียนรู้	มีจุดประสงค์หลัก	คือ	การเพิ่มโอกาส

ทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต	 แผนการเรียนรู ้ น้ีจัดท�าข้ึนตามผลการ

วิเคราะห์รูปแบบความต้องการเพิ่มสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการ	น�ามาก�าหนดเนื้อหา

การสอน	กิจกรรมการเรียนรู้	ระยะเวลาการเรียนรู้	โดยมี

การรวบรวมข้อมูลต่าง	ๆ	มาก�าหนดกิจกรรม	การเรียนรู้	

จ�านวน	13	สาระการเรยีนรู	้รวม	30	ชัว่โมง	ประกอบด้วย	

4	หัวข้อหลัก	 (เน้นสมรรถนะใน	10	หัวข้อย่อย)	คือ	 (1)	

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	

จ�านวน	2	ชั่วโมง	(2)	การเสริมสร้างสมรรถนะขั้นพื้นฐาน

ด้านการใช้สมาร์ทโฟน	จ�านวน	2	ชั่วโมง	(3)	การเพิ่มช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายและการท�าการตลาดออนไลน์ด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล	 จ�านวน	 20	 ช่ัวโมง	 และ	 (4)	 การเพิ่ม

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้าน	

จ�านวน	 6	 ชั่วโมง	 มีการจัดท�ากิจกรรมกลุ่มย่อย	 เช่น	 

เกม	 การแข่งขันประกวดผลงาน	 การแลกเปลี่ยนความรู้

ภายในกลุ่ม	 เป็นต้น	 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ

การส่ือสารระหว่างผู้ประกอบการและวิทยากรและการ

พฒันาสือ่การเรยีนรูอ้อนไลน์เพือ่ทบทวนเนือ้หาและความ

รู้ของผู้ประกอบการ	

	 ผลสมัฤทธิข์องเรยีนรูก้ารใช้นวตักรรม	การจดัการ

ความรู ้เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้

ประกอบการวิสาหกิจชุมชน	จ�านวน	45	ราย	 ในจังหวัด

นครราชสีมา	 พบว่า	 ประกอบด้วยกลุ ่มผู ้ทอผ้าไหม 

จ�านวน	 30	 ราย	 และกลุ่มผู้ผลิตประติมากรรมหินทราย	

จ�านวน	 15	 ราย	 จากการศึกษา	 พบว่า	 ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่กลุ่มผู้ทอผ้าไหมส่วนใหญ่เป็น 

ผู ้สูงวัย	 (อายุ	 50	 ปี	 ขึ้นไป)	 ยังขาดความรู ้เก่ียวกับ

เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์	 โดยเฉพาะการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย	 และการขยาย

ตลาดของลูกค้าและการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า	

โดยเฉพาะการด�าเนนิงานของกลุม่วสิาหกิจชมุชน	จากการ

ศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น	พบว่า	ผู้ประกอบการวสิาหกจิชมุชน

ส่วนใหญ่จะผลิตสินค้าเพื่อขายในชุมชน	 ท้องถิ่นหรือ

จงัหวดัใกล้เคยีง	เน้นการผลติหรอืการใช้วตัถดุบิทีม่อียูใ่น

ท้องถิ่น	 โดยสินค้ามีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่

สอดคล้องกบัวฒันธรรมในแต่ละท้องถิน่	สามารถจ�าหน่าย

ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ	 และสร้างรายได้แก่

ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนใน

ชุมชนให ้ดีขึ้น	 แต ่ป ัญหาของผู ้ประกอบการ	 คือ	 

การประชาสัมพันธ์	 การท�าการตลาด	 และการเพิ่มช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย	ประกอบกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่

ยังขาดความรู้ในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพื่อ

เป็นช่องทางในการขายสินค้า	 ปัจจุบันก�าลังเป็นที่นิยม	

ได้แก่	 การขายสินค้าออนไลน์	 ผ่านส่ือโซเชียล	 เช่น	 

ไลน์	 เฟสบุ๊ค	 ฯลฯ	 ดังน้ัน	 คณะวิจัยจึงได้ส่งเสริมการน�า

เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่เพิม่สมรรถนะทางด้านดงักล่าวให้แก่

ผู้ประกอบการ	 ซ่ึงการท�าการตลาดบนส่ือสังคมออนไลน	์

ไม่มีค่าใช้จ่าย	 และเหมาะสมกับการใช้งานในยุคปัจจุบัน	

ที่ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาข้อมูล	
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ท�าการซื้อขายและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน	

	 นอกจากนี้จากการศึกษา	 พบว่าผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและไม่มีเคร่ือง

มือหรืออุปกรณ์ที่สามารถท�าการตลาดออนไลน์ได	้	

นอกจากนีย้งัไม่ได้มกีารน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาประยกุต์ใช้

เพ่ือส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการขายสินค้า	 

ซึ่งการท�าการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์	 หรือ	 โซเชียล	

มีเดีย	มาร์เก็ตติ้ง	 (Social	media	marketing	 :	SMM)	

เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ต	ส�าหรับติดต่อ

สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย	 โดยใช้หลักการด้านโฆษณา,	

ด้านประชาสัมพันธ์,	ด้านการขาย	และอืน่	ๆ 	ผ่าน	เฟสบุ๊ค	

(Facebook)	 ไลน์	 (Line)	ยูทูบ	 (YouTube)	และอื่น	ๆ	 

ซึ่งถือเป็นช่องทางหน่ึงท่ีส�าคัญท่ีท�าให้ผู ้ประกอบการ

สามารถวางแผนการผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าไปยังผู้

บรโิภคได้โดยตรง	เพือ่เพิม่โอกาสในการขยายตลาดการก

ระจายข้อความทางการตลาดหรอืน�าเสนอภาพลกัษณ์ของ

สินค้าไปสู่ผู้บริโภค

	 ผลการส่งเสรมิสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยดีจิทิลั

ให้แก่ผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชนในจงัหวดันครราชสมีา	

พบว่า	ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น	เนื่องจาก

มีกลุ ่ มลูกค ้ า ใหม ่ทั้ ง ในและต ่ างประเทศเพิ่ มขึ้ น	 

ขณะเดยีวกนัสนิค้ากเ็ริม่มผีูบ้รโิภครูจ้กั	ท�าให้ได้ฐานลกูค้า

ทีก่ว้างข้ึนมากกว่าเดมิ	ปัจจยัส�าคญัทีส่่งเสรมิให้ผูป้ระกอบ

การประสบความส�าเร็จในการใช้การตลาดบนสื่อสังคม

ออนไลน์	พบว่า	ลดปัญหาด้านการสื่อสาร	โดยเฉพาะการ

ใช้ภาษาอังกฤษ	 และเพิ่มการประชาสัมพันธ์	 ปัญหาท่ีผู้
ประกอบการพบจากการท�าการตลาดบนสื่อสังคม
ออนไลน์	พบว่า	ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัขาดการอพัเดต
ข้อมูลและขาดความเช่ียวชาญ	 เน่ืองจากผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย	 ซ่ึงจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกฝน	 ในขณะที่ปัญหาของผู้ประกอบการท่ีต้องติดตาม
ตอบค�าถามและตรวจสอบข้อมูลตลอดเวลา	 นอกจากนี้
การประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้จักเฟสบุ๊คหรือไลน์เป็นเรื่อง
ที่ต้องใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์	 ผลเสียอีกประการ 

ที่พบ	คือ	การแจ้งข้อมูลเท็จจากผู้ไม่หวังดี	ซึ่งผู้ประกอบ

การต้องใช้ความระมดัระวงัในการตดิต่อท�าการค้ากบับคุล

ทีไ่ม่รูจ้กั	ป้องกนัและลบข้อความทีไ่ม่ถกูต้องออกจากเฟส

บุ๊คหรือไลน์

ข้อเสนอแนะ

	 การวิจัย	 เรื่อง	 การส่งเสริมสมรรถนะในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

มีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 	 1.	 การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต้องมี

ระยะเวลาที่เหมาะสม	 และต้องมีการให้ความช่วยเหลือ

หลงั	การฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ	

ทักษะความช�านาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	 อาจต้องให้ลูก

หลานหรอืมผีูช่้วยในการพมิพ์ข้อมลูรายละเอยีดของสนิค้า	

รวมทัง้การตบแต่งภาพประกอบของสนิค้า	ต้องใช้เทคนคิ

เฉพาะ	 ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์

สนิค้า	ดงันัน้	ควรให้ผูป้ระกอบการมรีะยะเวลาการฝึกฝน

และทบทวน	 เพ่ือให้สามารถด�าเนินการเพิ่มช่องทาง 

การตลาดผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2.	ภาครฐัควรสนบัสนนุในการสร้างองค์ความ
รู้เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเน่ืองให้แก่ผู้
ประกอบการวสิาหกิจชมุชน	โดยให้สถาบนัการศกึษาโดย
เฉพาะมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น	 ซึ่งมีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เป็นพี่เลี้ยงและฝึกปฏิบัติจริงให้แก่ผู้ประกอบการ
  3.	ผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชน	ควรมกีารสร้าง
เครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศโดยใช้
ส่ือสังคมออนไลน์	 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร	
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันได้	
	 	 4.	ภาครัฐควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น	 เช่น	 การพัฒนาสถานที่ขาย
สนิค้าออนไลน์	(E-Marketplace)	โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่ายจาก
ผู้ประกอบการ	 โดยเฉพาะผู้ประกอบการสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน	 และประชาสัมพันธ์หรือจูงใจให้ผู ้บริโภคท้ังใน 
และต่างประเทศเข้ามาซื้อสินค้า	 เป็นการส่งเสริมให้ผู้

ประกอบการที่สามารถด�าเนินการธุรกิจใหก้้าวหนา้ยิง่ขึ้น
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บทคัดย่อ 

	 การวจิยัคร้ังนีม้คีวามมุง่หมาย	เพือ่ศกึษาลกัษณะการอ่านของผูป้กครองก่อนและหลงัการผลติหนงัสอื	ศกึษาความ

พงึพอใจของผูป้กครองโดยใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืในการผลิตหนงัสือผ่านการจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน	และ

เพื่อเปรียบเทียบผลลักษณะการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการน�าหนังสือที่ผลิตไปส่งเสริมการอ่าน	กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้ปกครองจ�านวน	10	คน	ที่ตอบรับการเข้าร่วมการท�าวิจัยและมีลูกระดับปฐมวัย	ในเขตชุมชน

บ้านท่าสองคอน	 ต�าบลท่าสองคอน	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 และเข้าร่วมการวิจัยตลอดระยะเวลา	 4	 สัปดาห์	

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีป้ระกอบด้วย	หนงัสอืภาพ	หนงัสอืสามมติ	ิหนงัสอืยดื	แบบสอบถามลกัษณะการอ่านหนงัสอื

ของผูป้กครอง	แผนการจดักจิกรรมการผลติหนงัสอืส�าหรบัผูป้กครองแบบสอบถามความพงึพอใจในการเข้าร่วมกจิกรรม

การผลิตหนังสือส�าหรับผู้ปกครอง	 แบบสอบถามลักษณะการอ่านหนังสือของเด็กปฐมวัยเมื่อน�าหนังสือที่ผลิตไปส่งเสริม

การอ่านส�าหรับเด็กปฐมวัย	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบค่า	 t-test	

Dependent	Samples
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	 ผลการวิจัยพบว่า

	 	 1.	ลกัษณะการอ่านหนงัสอืของผูป้กครองและลกัษณะการอ่านหนังสอืของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดักจิกรรมส่ง

เสริมการอ่าน	มีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น

	 	 2.	ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการผลิตหนังสือส�าหรับผู้ปกครอง	อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

	 	 3.	ลักษณะการอ่านหนังสือของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ	.05

 ค�าส�าคัญ :	การเรียนรู้แบบร่วมมือ,	การผลิตหนังสือ,	กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน,	ผู้ปกครอง

Abstract 

	 The	main	purposes	of	the	research	were	:	to	study	reading	characteristics	of	parents	before	and		

after	production	of	books,	to	study	satisfaction	of	parents	using	cooperative	learning	process	in	the		

production	of	books	activities.	and	to	compare	reading	book	characteristics	young	children	before	and

after		Production	of	Books	through	Reading	Promotion		activities.	The	subjects	comprised	of	10	parents	

of	young	children	in	Thasongkho	District,	Maha	Sarakham		Province		at	using	research	for	4	weeks.	The	

research	instruments	were	:	picture	book,	pop–up	books,	stretch	books,	the	reading	characteristics	of	

parents	questionnaires,	activity	plan		the	Production	of		Books	for	parents,	the	satisfaction	in	participation	

activities	production	of	books	for	parents	questionnaires,	young		children	reading	books	characteristics	

when	lead	the		production	of		books	through	Reading	Promotion	activities	for	young	children.The	data	

were	analyzed	by	using	means,	standard	deviation,	t-test	dependent	samples.

	 The	research	results	were	:

	 	 1.	After	using	the	reading	book	characteristics	of	parents	and	young	children	score	was	higher.

	 	 2.	The	satisfaction	in	participation	activities		production	of	books	for	parents	level	satisfied	

much.

	 	 3.	The	comparison	of	young		children		reading	book	characteristics	score	between	before	

and	after	was	different	with	statistical	significance	at	the	level	of	.05

 Keywords :	Collaborative	learning	,	Book	Production	,	Promotion	activities	reading	,	parent
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บทน�า  

	 การพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพมีผลมาจากการส่ง

เสริมพัฒนาการตั้งแต่ปฐมวัย	 ซึ่งเป็นระยะวิกฤตที่เด็ก

สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง	ๆ	ได้อย่างรวดเร็ว	การกระตุ้นทาง

หู	ตา	จมูก	ลิ้น	และกาย	ให้ได้ยิน	ได้เห็น	ได้สัมผัสและได้

เรียนรู้	ตั้งแต่ปฐมวัยโดยเฉพาะการได้รับความรักจากพ่อ

แม่	จะช่วยให้ใยประสาทในเซลล์สมองขยายงอกงาม	ท�าให้

เด็กสามารถเรียนรู้ได้ง่าย	มีชีวิตชีวา	รู้เหตุผล	อันเป็นพื้น

ฐานการพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ที่สุด	แต่ถ้าหากเด็กวัยนี้ไม่

ได้รับการเอาใจใส่	เมื่อพ้นวัยนี้ไป	เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่าง	ๆ	

ได้ด้วยความยากล�าบาก	(ฉวีวรรณ	จึงเจริญ.2528)	มีเด็ก

ไทยอกีจ�านวนไม่น้อยทีข่าดโอกาสเรยีนรูแ้ละไม่ได้รบัการ

อบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมซึ่งสาเหตุส�าคัญประการหนึ่ง	คือ	 

ผู้ปกครองเด็กบางส่วนยังขาดความรู	้ ความเข้าใจในการ

อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานและขาดทักษะในการจัดกิจกรรม

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก	 (อรวรรณ	 

กาจวงศกร.	 2549	 :	 7)	 ปัญหาส่วนใหญ่ของการจัดการ

ศึกษา	 คือ	 ความต้องการของผู้ปกครองท่ีต้องการให้เด็ก

อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่เด็กยังไม่พร้อม	 (นิตยา	 วิยาภรณ์.

2547	:	14	;อ้างอิงจาก	Gordon	&	Browne.	1985	:	330)	

	 หนังสือเป็นเสมือนคลังท่ีรวบรวมเรื่องราวความรู้	

ความคิดวิทยาการทุกด้านทุกอย่าง	 ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ได้

คิดอ่านและเพียรพยายามบันทึกไว้ด้วยลายลักษณ์อักษร	

หนังสือเผยแพร่ไปถึงที่ใด	 ความรู้ความคิดก็เผยแพร่ไป

ถึงที่นั่น	 หนังสือจึงเป็นสิ่งท่ีมีค่าและมีประโยชน์ท่ีจะ

ประมาณมิได้ในแง่ท่ีเป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ของมนุษย	์

(พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดชในพิธีเปิดงานปีหนังสือแห่งชาติ	 7	 กุมภาพันธ	์

2515)	 การอ่านถือเป็นช่องทางส�าคัญในการสร้าง

พฤติกรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นวิธีการง่ายๆ

ที่จะน�าไปสู่การค้นพบและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่	 ๆ	

ได้อย่างไร้ขอบเขตและสร้างความมวีนิยัใฝ่รูใ้ห้คนเกดิการ

พัฒนาความคิดได้อย่างกว้างไกลและไม่สิ้นสุดอีกทั้งการ

อ่านยังถือเป็นหนทางส�าคัญแห่งการสะสมทุนของชีวิต

เพราะถือเป็นขุมทรัพย์ทางสติปัญญาที่จะน�าพาให้คนได้

ก้าวออกไปจากโลกแคบ	 ๆ	 สู่โลกท่ีกว้างใหญ่ไพศาลการ

อ่านจงึถอืเป็นกญุแจส�าคญัในการสร้างเสริมภมูปัิญญาของ

คนไทยในชุมชนน�าสู ่การพัฒนาศักยภาพชีวิตและสติ

ปัญญาของคนในชาติการปลูกฝังให้คนไทยรักการอ่านจึง

เป็นเรื่องจ�าเป็นที่ต้องเร่งท�าอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดย

เฉพาะกลุ่มพ่อแม่และผู้เล้ียงดูเด็กที่จะเป็นจุดเริ่มต้น

ค้นคว้าหาองค์ความรู้จากการอ่านหนังสือเพื่อการสร้าง

ปัญญาและพัฒนาตนเองน�าสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนา

เด็กอย่างผู้รู้อันส่งผลให้เด็กได้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะ

สมตามวยัและชาญฉลาดอกีทัง้ยงัเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ใีนการ

ปลูกฝังพฤติกรรมการอ่านของเด็กตั้งแต่ยังเล็กด้วยความ

สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ	จากหนังสือทั้งเรื่องภาพและเสียงที่อ่อน

โยนของพ่อแม่จะเป็นตัวกระตุ้นเร้าให้เด็กเกิดความสนใจ

ใคร่รู ้	 เริ่มจากการเป็นผู้ฟังสู่การเป็นผู้อ่านที่ดีต่อไป	

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	2550)

	 การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเป็นการส่งเสรมิและกระตุ้น

ให้ผู้เรยีนยอมรบัและไว้วางใจต่อบคุคลอ่ืนผูเ้รยีนเกิดความ

สนใจและพร้อมทีจ่ะช่วยเหลือผู้อืน่มากไปกว่านัน้คือ	การ

เรยีนรู้แบบร่วมมอืยงัส่งผลให้ผูเ้รยีนยอมรบัซึง่กนัและกนั	

เคารพนับถือและไว้วางใจกันและกันระหว่างผู ้เรียน	

(Johnson	and	Johnson,	1991)	การจดัการเรยีนรูแ้บบ

ร่วมมอืสามารถช่วยสร้างความสัมพนัธ์ทีด่รีะหว่างสมาชกิ	

ส่งเสรมิให้สมาชิกทุกคนมโีอกาสคดิ	พดูแสดงความคดิเหน็	

ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน		รู้จักรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น	 ส่งเสริมทักษะทางสังคมท�าให้ผู้

เรียนรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ต ่อ กัน	 เข ้ า ใจกันและสามารถท�างานร ่วมกันได ้	 

(กรมวิชาการ.2544)	ผลดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วย

ให้มีความสัมพันธ์และการรวมกลุ่มผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี

ขึ้น	 มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและมีความเชื่อมั่นใน

ตนเองมากขึ้น	 (Johnson,	 Johnson	 and	 Holubec,	

1994	อ้างถึงใน	ทิศนา	แขมมณี.	2550)
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	 ผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลการส่งเสริมความ

สามารถของผูป้กครองโดยใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วม

มือในการผลิตหนังสือผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ส�าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืน	

จังหวัดมหาสารคาม

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

	 1.	เพื่อศึกษาลักษณะการอ่านของผู้ปกครองก่อน

และหลังการผลิตหนังสือ	

	 2.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในการผลิต	 หนังสือผ่าน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

		 3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลลักษณะการอ่านของเด็ก

ปฐมวัยก่อนและหลังการน�าหนังสือที่ผลิตไป	ส่งเสริมการ

อ่าน	

สมมติฐานการวิจัย

	 ผลคะแนนการอ่านของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นหลังจัด

กจิกรรมส่งเสรมิการอ่านด้วยกระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วม

มือในการผลิตหนังสือส�าหรับผู้ปกครอง

ขอบเขตการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	 	 1.1	ประชากร	ในการวจิยัครัง้น้ี	คอื	ผูป้กครอง	
ในชุมชนบ้านท่าสองคอน	ต�าบลท่าสองคอน	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม
	 	 1.2	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ปกครอง	จ�านวน10	
คน	โดยใช้วิธกีารสุม่อย่างง่ายจากผูป้กครองทีต่อบรับการ
เข้าร่วมท�าวิจัยและมีลูกระดับปฐมวัย
 ตัวแปรที่ศึกษา
	 	 ตัวแปรต้น	ได้แก่	การส่งเสริมความ	สามารถ
ของผูป้กครองในการผลติหนงัสอืโดยใช้กระบวนการเรยีน
รู้แบบร่วมมือ

	 	 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 ลักษณะการอ่านของเด็ก

ปฐมวัยสูงขึ้นหลังจัดกิจกรรม

วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้

	 	 1.	 ก่อนการทดลอง	 (Pretest)	 ผู้วิจัยท�าการ

ศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่มีลูกอยู่ในระดับปฐมวัยและ 

น�าแบบสอบถามไปถามข้อมลูลกัษณะการอ่านหนงัสอืของ

ผู้ปกครองแล้วให้ผู้ปกครองท�าแบบสอบถามลักษณะการ

อ่านของผู้ปกครองจ�านวน	 10	 ข้อ	 โดยแบ่งเป็น	 3	 ด้าน	

ดังนี้	 ด้านสภาพแวดล้อมในการอ่านหนังสือด้านทัศนคติ

การอ่านหนังสือ	 ด้านทัศนคติต่อหนังสือ	 สอบถามผู ้

ปกครองเกีย่วกบัลักษณะการอ่านหนงัสอืของเดก็	จ�านวน	

10	ข้อ	โดยแบ่งออกเป็น	2	ด้าน	ดังนี้	ด้านความสนใจใน

การดูหนังสือและความสนใจในการอ่านหนังสือ	 รวมถึง

การสอบถามในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการผลิต

หนังสือเพื่อน�ามาส่งเสริมการอ่าน

	 	 2.	 ด�าเนินการจัดกิจกรรมโดย	 ให้ผู้ปกครอง

เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมกระบวนการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ	 วิธีการเรียนรู้โดยการท�างานด้วยกัน

เป็นกลุ่มเล็ก	ๆ	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้าน	ความรู้

และทางด้านจิตใจ	 ช่วยให้เห็นคุณค่าความแตกต่าง

ระหว่าง	บคุคลและเคารพความคดิเหน็และความสามารถ

ของผู้อื่นที่แตกต่างจากตน	 ตลอดจนรู้จักช่วยเหลือและ

สนับสนุนกันและกัน	ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอย่างเป็นล�าดับ

ขั้นตอน	 เน้นให้บุคคลในชุมชนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม	 

มี	4		ขั้นตอน	ได้แก่	

	 	 	 ขั้นที่	1	วางแผนกิจกรรม	ผู้ปกครองใน

ชุมชนสนทนาก�าหนดสมาชิกกลุ่ม	 เป้าหมาย	 วางแผน	

ล�าดบัขัน้ตอนการท�ากจิกรรมร่วมกนั	แบ่งเป็น	2	กลุม่	ๆ 	ละ 

5	คน		

	 	 	 ขั้นท่ี	 2	 ก�าหนดบทบาท	 ผู้ปกครองใน

ชมุชนร่วมกนัสนทนาตกลงเกีย่วกับการแบ่งบทบาทหน้าที่

ความรบัผดิชอบ	อนัจะน�ามาซึง่ความส�าเรจ็ท้ังตนเองและ

กลุ่มสมาชิก

	 	 	 ขัน้ที	่3	สานสัมพนัธ์	ผู้ปกครองในชุมชน

ท�ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มด้วยการช่วยกันผลิตหนังสือ	
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เพือ่ให้ผูป้กครองเหน็คณุค่าของความรูค้วามสามารถของ

ตนเองและผู้อื่นเกิดการยอมรับ	เคารพผู้อื่น

	 	 	 ขัน้ที	่4	สนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็		

เพื่อให้ผู้ปกครองในชุมชนได้พูดคุยสนทนาระหว่างการ

ผลิตหนังสือร่วมกัน	ความพึงพอใจของสมาชิก	รวมถึงสิ่ง

ทีค่วรปรบัปรุงแก้ไขในการท�างานร่วมกนัในชมุชนครัง้ต่อ

ไป	เห็นคุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคล

	 	 3.	 ท�าการผลิตหนังสือจ�านวน	 3	 วัน	 เมื่อท�า

กจิกรรมเสรจ็ผูป้กครองท�าแบบสอบถามความพงึพอใจใน

การเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	32	ข้อ	โดยแบ่งเป็น	8	ด้าน	

ดังนี้	 ด้านวิทยากร	 ด้านกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ	

ด้านวัสดุอุปกรณ์	 ด้านความร่วมมือในการผลิตหนังสือ	

ด้านตัวอย่างของหนังสือท่ีน�ามาใช้เป็นแบบในการผลิต	

ด้านลักษณะรูปเล่มหนังสือ	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

และด้านคณุค่าและประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการผลติหนงัสอื

	 	 4.	หลงัการทดลองผูป้กครองน�าหนงัสอืทีช่่วย

กันผลิตขึ้นโดยมีหนังสือยืด	 หนังสือภาพ	หนังสือสามมิติ	

สลบัปรับเปลีย่นไปส่งเสรมิการอ่านให้กับเดก็	ตลอดระยะ

เวลา	 4	 สัปดาห์	 หลังจากนั้นผู้ปกครองท�าแบบสอบถาม

ชุดเดิมอีกคร้ัง	 ในลักษณะการอ่านหนังสือของผู้ปกครอง

และลักษณะการอ่านหนังสือของเด็กปฐมวัยเมื่อน�า

หนังสือที่ผลิตขึ้นไปส่งเสริมการอ่าน

  5.	ผูว้จิยัประมวลผลข้อมลูเชงิปรมิาณทีไ่ด้จาก
แบบสอบถามก่อนและหลงัมาวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติซิึง่
แสดงให้เห็นข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีเปลี่ยนแปลงเพื่อการน�า
เสนอในรูปแบบของการบรรยาย
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย		มีดังนี้
	 	 1.	แบบสอบถามลกัษณะการอ่านหนงัสอืของ
ผู้ปกครอง
	 	 2.	 แผนการจัดกิจกรรมการผลิตหนังสือ
ส�าหรับผู้ปกครอง
	 	 3.	แบบสอบถามความพงึพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมการผลิตหนังสือส�าหรับผู้ปกครอง

	 	 4.	 แบบสอบถามผู้ปกครองลักษณะการอ่าน

หนงัสือของเดก็ปฐมวยัเมือ่น�าหนงัสือทีผ่ลติไปส่งเสรมิการ

อ่านส�าหรับเด็กปฐมวัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ตอนที่ 1		การศึกษาระดับลักษณะการอ่านของผู้

ปกครอง	 ก่อนและหลังการผลิตหนังสือผ่านกิจกรรมส่ง

เสริมการอ่านโดยรวมและรายด้าน

	 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง	 ปรากฏว่า	 ลักษณะ

การอ่านของผู้ปกครองก่อนการทดลองการผลิตหนังสือ

ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรวมน้ันมีอยู่ในระดับ

น้อย	 (x̄	=1.72	 ,	S=0.20)	แต่เมื่อได้รับการจัดกิจกรรม

แล้วหลังการทดลองลักษณะการอ่านของผู้ปกครองมีอยู่

ในระดับปานกลาง	(x̄	=3.05	,	S=0.13)

	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า	 สภาพ

แวดล้อมในการอ่าน	อยูใ่นระดบัน้อย	(x̄	=2.10	,	S=0.51)	

แต่เมื่อได้รับการจัดกิจกรรมแล้วผู้ปกครองมีสถานที่และ

มีหนังสือนิทานไว้ส�าหรับอ่านโดยสภาพแวดล้อมในการ

อ่านที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง	 (x̄	 =2.70	 ,	

S=0.42)

	 ส่วนด้านทศันคตกิารอ่านหนงัสือ	ก่อนการทดลอง	

อยู่ในระดับน้อยที่สุด	(x̄	=1.25	,	S=0.17)	แต่เมื่อได้รับ

การจัดกิจกรรมแล้วผู้ปกครองให้ความส�าคัญในการเล่า

นทิานและอ่านนทิานให้ลกูฟังและพาลกูไปร้านหนงัสอือยู่

ในระดับปานกลาง	(x̄	=2.70	,	S=0.16)		ด้านทัศนคติต่อ

หนังสือ	 ก่อนการทดลองอยู่ในระดับน้อย	 (x̄	 =2.00	 ,	

S=0.23)	 แต่เม่ือได้รับการจัดกิจกรรมแล้วผู้ปกครองซื้อ

หนงัสือกลับมาทกุครัง้เมือ่เข้าร้านหนงัสือจะสนใจหนงัสือ

ที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากหนังสือทั่วไปให้ความ

สนใจกิจกรรมที่จัดขึ้นเกี่ยวกับหนังสือและมีการสะสม

หนงัสอืท่ีมปีระโยชน์	อยูใ่นระดบัมาก	(x̄	=3.57,	S=0.20)

 ตอนที่ 2	 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในการ

เข้าร่วมกจิกรรมการผลิตหนงัสือส�าหรบัผูป้กครองโดยรวม

และรายด้าน	 จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้า
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ร ่วมกิจกรรมการผลิตหนังสือส�าหรับผู ้ปกครองมา

วิเคราะห์ผลได้ดังนี้

	 	 1.	 ศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามในการเข้า

รวมกิจกรรมเมื่อได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด

กิจกรรมการส่งเสริมความสามารถของผู้ปกครองโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในการผลิตหนังสือแล้ว 

พบว่า	 ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมผู้ปกครองมีความรู้ความ

สามารถในการผลติหนงัสอือยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่

เป็น		(x̄	=1.60	,	S=0.69)

	 	 2.	 การเข้ารวมกิจกรรมเม่ือได้รับการจัด

กิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความ

สามารถของผูป้กครองโดยใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วม

มือในการผลิตหนั งสือแล ้ วพบว ่ าความพึ งพอใจ	 

ด้านวิทยากรความรู้ความสามารถมีเทคนิคการถ่ายทอด

การเปิดโอกาสให้ซักถามการให้ค�าแนะน�าขณะลงมือ

ปฏิบัติและความเป็นกันเอง	 อยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ย 

อยู่ที่	 (x̄ =4.26	 ,	 S=0.28)	 ด้านกระบวนการการเรียนรู้

แบบร่วมมือ	 กิจกรรมเน้นให้มีการวางแผน	 เน้นกิจกรรม

สมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 เน้นให้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมและเน้นทักษะการท�างานเป็นกลุ่มย่อย	 อยู่ใน

ระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	(x̄	=4.42	,	S=0.36)	ด้านวัสดุ

อุปกรณ์	 วัสดุมีจ�านวนเพียงพอ	 ไม่ก่อให้เกิดอันตราย	 

มคีวามเหมาะสมกบัการจดักิจกรรม	อยูใ่นระดบัมาก	มค่ีา

เฉลี่ยอยู่ที่	(x̄	=4.46	,	S=0.11)	ด้านความร่วมมือในการ

ผลิตหนังสือ	 มีความพอใจในการท�างานได้มีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น	 มีข้ันตอนในการท�างานให้เคารพ

ในความแตกต่างของบุคคลและรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ

มอบหมาย	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 (x̄	 =4.17	 ,	

S=0.12)	 ด้านตัวอย่างของหนังสือที่น�ามาใช้เป็นแบบใน

การผลิต	 ความน่าสนใจ	 ความหลากหลาย	 ผลิตได้ง่าย	 

ขั้นตอนไม่ซับซ้อนและมีความเหมาะสมในการน�าไปใช้		

อยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี	 (x̄	 =4.24	 ,	 S=0.51)	 

ด้านคณุลกัษณะรูปเล่มหนงัสอื	ภาพและส	ีตวัอกัษร	ขนาด

ของตัวอักษร	 ขนาดและความหนา	 และการเข้ารูปเล่ม 

มคีวามแขง็แรง	อยูใ่นระดบัมาก	มค่ีาเฉลีย่อยูท่ี	่(x̄	=4.44	

,	S=0.30)	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม	

สถานที่บรรยากาศและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม	 อยู่

ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 (x̄	=3.56	 ,	S=0.11)	ด้าน

คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตหนังสือ	 ช่วยส่ง

เสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	 เป็นส่ือให้ผู้ปกครองใกล้

ชิดกับเด็กและให้ประโยชน์คุ้มค่าอ่านได้หลายครั้ง	 อยู่ใน

ระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	(x̄	=4.33	,	S=0.37)		โดยรวม

การเข้าร่วมกจิกรรมเมือ่ได้รบัการจดักจิกรรมตามแผนการ

จัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถของผู้ปกครองโดย

ใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืในการผลติหนงัสอืแล้ว

พบว่าความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยอยู ่ที่	 

(x̄	=4.25	,	S=0.56)

	 	 3.	 ศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามในการเข้า

รวมกิจกรรมเมื่อได้รับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด

กิจกรรมการส่งเสริมความสามารถของผู้ปกครองโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในการผลิตหนังสือแล้ว 

พบว่า	 หลังการเข้าร่วมกิจกรรมผู้ปกครองมีความรู้ความ

สามารถในการผลติหนงัสอือยูใ่นระดบัมาก	มค่ีาเฉลีย่เป็น		

(x̄	=7.80	,	S=0.78)	และสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัในการ

เข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันอยู่ในระดับ

มาก	มีค่าเฉลี่ยเป็น	(x̄	=8.10	,	S=0.73)

 ตอนท่ี 3	เปรยีบเทยีบผลลักษณะการอ่านของเดก็

ปฐมวยัก่อนและหลงัการน�าหนงัสอืทีผ่ลติไปใช้ในการอ่าน	

โดยรวมและรายด้าน	ผลการวิเคราะห์	พบว่า	ด้านความ

สนใจในการดูหนังสือ	เด็กหยิบหนังสือขึ้นมาดูซ�้า	ๆหลาย

ครัง้	ลกัษณะพเิศษของหนงัสอืท�าให้เดก็สนใจ	เรยีกช่ือรปู

แบบหนังสือได้	ชี้รูปในหนังสือจากภาพสามมิติ	ก่อนการ

ทดลอง	มีค่าเฉลี่ย	 (x̄	=1.42	 ,	 S=0.126)	และหลังการ

ทดลอง	 มีค่าเฉลี่ยเป็น	 (x̄	 =3.80	 ,	 S=0.27)	 โดยมีการ

เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้	2.38	ซึง่เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	p	<	.05	(	t=46.05,	p–value=	.00)

	 ส่วนด้านความสนใจในการอ่านของเด็กปฐมวัย	

เมื่อเด็กเห็นผู้ปกครองอ่านหนังสือเด็กจะเข้ามานั่งตัก 
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ขอดู	เด็กชวนผู้ปกครองให้น�าหนังสือขึ้นมาอ่าน	เด็กหยิบ

หนงัสอืขึน้มาแล้วพลกิดภูาพอย่างตัง้ใจ	เดก็น�าเรือ่งทีอ่่าน

จากหนังสือมาคุยและเข้าใจในเรื่องที่ฟังได้	 ก่อนการ

ทดลองมีค่าเฉลี่ยเป็น	(x̄	=1.32	,	S=0.38)	และหลังการ

ทดลองมีค่าเฉลี่ยเป็น	 (x̄	 =3.50	 ,	 S=0.29)	 โดยมีการ

เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้	2.18	ซึง่เพิม่ข้ึนอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ		p	<	.05	(	t=39.86,	p–value=	.00)

	 แสดงว่าจากน�าหนังสือที่ผลิตไปส่งเสริมการอ่าน

ของเด็กปฐมวัยจะท�าให้เด็กมีลักษณะนิสัยการอ่านท่ีเพิ่ม

ขึน้ทัง้สองด้านคอื	ด้านความสนใจดหูนงัสอื	และด้านความ

สนใจอ่านหนงัสอื	ซึง่สอดคล้องกบัค่าเฉลีย่โดยรวมคะแนน

ก่อนการทดลองการน�าหนังสือที่ผลิตไปส่งเสริมการอ่าน

โดยรวมนัน้	พฤตกิรรมเดก็ยงัไม่เคยอ่านหนงัสอืร่วมกนักับ

ผู้ปกครอง		 (x̄	=1.37	 ,	S=0.23)	แต่เมื่อได้น�าหนังสือที่

ผลติไปส่งเสรมิการอ่านแล้วหลงัการทดลองพบว่าลกัษณะ

พฤติกรรมการอ่านของเด็กแสดงออกด้วยตนเองได้บ้าง	

แปลความ	คือ	เด็กชวนผู้ปกครองอ่านหนังสือร่วมกันบ้าง	

(x̄	 =3.05	 ,	 S=0.13)	 โดยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	

2.28	ซึง่เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	p	<	.05	

(t=87.53	,	p–value=	.00)

	 ดังนัน้กจิกรรมการผลติหนงัสอืของผูป้กครองทีน่�า

หนงัสอืไปใช้ในการอ่านส่งเสรมิการอ่านของเดก็ปฐมวยัมี

การเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังท่ีสูงขึ้นและแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เมื่อสรุปผลในเชิง

คุณภาพด้วยรูปแบบการบรรยายแล้ว	 พบว่าการส่งเสริม

ความสามารถของผู้ปกครองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้

แบบร่วมมือในการผลิตหนังสือผ่านกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่านส�าหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้น

ผลการวิจัย

	 การวิจัยเพื่อศึกษาการส่งเสริมความสามารถของ

ผู้ปกครองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในการ

ผลิตหนังสือผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย	ปรากฏผลดังนี้

	 ก่อนการทดลอง	ลกัษณะก่อนการเข้าร่วมกจิกรรม

ผู้ปกครองมคีวามรูค้วามสามารถในการผลิตหนงัสืออยูใ่น

ระดับน้อยที่สุด	 ลักษณะการอ่านของผู้ปกครองอยู่ใน

ระดับน้อย	 ทั้งในด้านด้านสภาพแวดล้อมในการอ่าน	 

ด้านทัศนคติต่อหนังสือและด้านทัศนคติการอ่านหนังสือ

อยู่ในระดับน้อยที่สุด	 ส�าหรับลักษณะการอ่านของเด็ก

ปฐมวัยก ่อนน�าหนัง สือท่ีผลิตไปส ่งเสริมการอ ่าน	 

ด้านความสนใจในการดูหนังสือ	 ด้านความสนใจในการ

อ่านของเด็ก	เด็กยังไม่เคยมีพฤติกรรมได้อ่านหนังสือร่วม

กันกับผู้ปกครอง	 ดังนั้นลักษณะการอ่านของเด็กปฐมวัย

ก่อนและหลังแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดับ	

.05

	 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถของ 

ผู้ปกครองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในการ

ผลิตหนังสือ	 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอย่างเป็นล�าดับขั้นตอน	

เน้นให้บุคคลในชมุชนเรียนรูร่้วมกนัเป็นกลุม่	ม	ี4	ขัน้ตอน	

ได้แก่	

	 	 ขั้นที่	1	วางแผนกิจกรรม	ผู้ปกครองในชุมชน

สนทนาก�าหนดสมาชิกกลุ่ม	เป้าหมาย	วางแผน	ล�าดับขั้น

ตอนการท�ากิจกรรมร่วมกัน

	 	 ขั้นที่	 2	 ก�าหนดบทบาท	ผู้ปกครองในชุมชน

ร่วมกนัสนทนาตกลงเกีย่วกบัการแบ่งบทบาทหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบ	 อันจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จทั้งตนเองและ 

กลุ่มสมาชิก

	 	 ขั้นที่	 3	 สานสัมพันธ์	 ผู้ปกครองในชุมชนท�า

กจิกรรมร่วมกันเป็นกลุม่ด้วยการช่วยกันผลติหนงัสอื	เพือ่

ให้ผู้ปกครองเห็นคุณค่าของความรู้ความสามารถของ

ตนเองและผู้อื่นเกิดการยอมรับ	เคารพผู้อื่น

	 	 ขัน้ที	่4		สนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็		เพือ่

ให้ผู้ปกครองในชุมชนได้พูดคุยสนทนาระหว่างการผลิต

หนงัสือร่วมกนั	ความพงึพอใจของสมาชกิ	รวมถงึส่ิงทีค่วร

ปรับปรุงแก้ไขในการท�างานร่วมกันในชุมชนครั้งต่อไป	

เห็นคุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคล		
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	 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการการเรียนรู้แบบร่วม

มือในการท�ากิจกรรมส่งผลให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ

มาก	โดยภาพรวมทั้งในด้านวิทยากร	กระบวนการเรียนรู้

แบบร่วมมอื	วสัดอุุปกรณ์	ความร่วมมอืในการผลติหนงัสอื	

ตัวอย่างของหนังสือท่ีน�ามาใช้เป ็นแบบในการผลิต	

ลกัษณะรปูเล่มหนงัสอื	สิง่อ�านวยความสะดวก	คณุค่าและ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการผลิตหนังสือ

	 หลงัการทดลอง		ลกัษณะหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม

ผูป้กครองมคีวามรูค้วามสามารถในการผลติหนงัสอือยูใ่น

ระดับมาก	 และสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ชีวิต

ประจ�าวันอยู่ในระดบัมาก	ลกัษณะการอ่านของผู้ปกครอง

อยูใ่นระดบัปานกลาง	ทัง้ในด้านด้านสภาพแวดล้อมในการ

อ่าน	 ด้านทัศนคติการอ่านหนังสือ	 และด้านทัศนคติต่อ

หนงัสอือยูใ่นระดับมาก	ส�าหรบัพฤตกิรรมการอ่านหนงัสอื

ของเด็กปฐมวัยหลังน�าหนังสือที่ผลิตไปส่งเสริมการอ่าน

นั้น	ด้านความสนใจในการดูหนังสือ	และด้านความสนใจ

ในการอ่านของเด็ก	 เด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกด้วย

ตนเองบ้าง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

อภิปรายผล

	 1.	การศึกษาลักษณะการอ่านของผู้ปกครองและ

ลกัษณะการอ่านของเดก็ปฐมวยั	ก่อนการเข้าร่วมกจิกรรม

จะอยู่ในระดับน้อย	 และเด็กมีพฤติกรรมที่ยังไม่เคยอ่าน

หนังสือร่วมกันกับผู้ปกครองแต่หลังการส่งเสริมความ

สามารถของผูป้กครองโดยใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วม

มือในการผลิตหนังสือผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน	

พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น	 ผู้ปกครองมีสถานที

และมีหนังสือนิทานไว้ส�าหรับอ่านโดยสภาพแวดล้อมใน

การอ ่ านที่ เหมาะสมเพิ่ มขึ้ น ในระดับปานกลาง	 

ด้านทัศนคติการอ่านหนังสือผู้ปกครองให้ความส�าคัญใน

การเล่านิทานและอ่านนิทานให้ลูกฟังและพาลูกไปร้าน

หนังสืออยู่ในระดับปานกลาง	 ด้านทัศนคติต่อหนังสือ	 

ผูป้กครองซือ้หนงัสอืกลบัมาทกุครัง้เมือ่เข้าร้านหนงัสอืจะ

สนใจหนงัสอืทีม่ลีกัษณะพเิศษทีแ่ตกต่างจากหนงัสอืทัว่ไป

ให้ความสนใจกิจกรรมที่จัดขึ้นเกี่ยวกับหนังสือและมีการ

สะสมหนงัสอืทีม่ปีระโยชน์	อยูใ่นระดบัมาก	พฤตกิรรมเช่น

นีเ้ป็นส่ิงทีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ในการสร้างนสัิยการอ่าน

ให้เด็กปฐมวัยซึ่งตรงกับแนวคิดของ	 ฮีธ	 (Heath:2009)	 

ทีก่ล่าวว่า	การจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยต่อการอ่าน

ที่บ้านจะเป็นส่ิงส�าคัญต่อการสร้างนิสัยการอ่านในเด็ก	

การน�าหนังสือที่มีประโยชน์และมีการจัดกิจกรรมให้ลูก

เป็นประจ�าท�าให้เด็กเกิดความสนใจในการอ่านทีละเล็ก 

ทีละน้อย	 ตรงกับค�ากล่าวของฉวีวรรณ	 คูหาภินันท์	

(2542ก	:	55)	ที่กล่าวว่านิสัยการอ่านไม่สามารถปลูกฝัง

ได้ในระยะเวลาอันส้ัน	 ควรต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วัยเด็กโดย

พ่อแม่	ผู้ปกครองต้องปลูกฝังและสร้างความสนใจในการ

อ่านไปเรือ่ย	ๆ 	จนกระทัง้มนีสิยัรกัการอ่าน	หลายครอบครวั

จงึใช้การอ่านหนงัสอืร่วมกับลกูเป็นกจิวตัรประจ�าวนัของ

ครอบครัว	 การจัดกิจกรรมร่วมกันจะก่อให้เกิดความ

สัมพันธ์อันดีในครอบครัวด้วย	

	 จากการสนทนากบัผู้ปกครองท�าให้ผูว้จิยัทราบว่า	

การน�าหนงัสอืไปอ่านให้ลกูฟังท�าให้ผูป้กครองได้เห็นความ

ส�าคัญของการอ่านว่ามีประโยชน์อย่างไรและได้เข้าใจลูก

มากข้ึนกว่าการที่จะปล่อยให้ลูกนั่งดูทีวี	 หรือเล่นเกมส์	

การอ่านหนงัสือด้วยกนัด้วยการอุม้ลูกนัง่ตกัแล้วดหูนงัสือ

ด้วยกันนอกจากจะท�าให้ลูกสนใจหนังสือแล้วยังท�าให้ผู้

ปกครองได้ใกล้ชิด	 เกิดความอบอุ่น	 ความรักและความ

ผกูพนัมากขึน้ด้วยและถ้าหนงัสอืนทิานมคีวามพเิศษมรีปู

เล่นสีสันสวยงามก็ยิ่งท�าให้เด็กเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น	

ดังที่	 เฟลมมิ่ง	 (Fleming.1977)	 ซึ่งมีความคิดเห็นเช่น

เดียวกันว่า	หนังสือภาพที่เด็กปฐมวัยชอบนั้นควรมีภาพสี

สดใสและมคี�าอธิบายทีช่ดัเจนจะดงึดดูความสนใจของเดก็

ได้	เด็ก	ๆ	บางคนสามารถเลือกและหยิบหนังสือที่ตนเอง

สนใจมาให้ผู ้ปกครองอ่านให้ฟังได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ลักษณะการอ่านของเด็กที่ให้ความสนใจในการอ่านและ

ให้ความสนใจในการดูหนังสือ	 พฤติกรรมที่เด็กแสดง	 

เด็กจะหยิบหนังสือข้ึนมาดูซ�้า	 ๆ	 หลายครั้ง	 เรียกชื่อรูป

แบบหนงัสอืได้	และเดก็หยบิหนงัสอืขึน้มาแล้วพลกิดภูาพ
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อย่างตั้งใจ	เด็กน�าเรื่องที่อ่านจากหนังสือมาคุยและเข้าใจ

ในเรื่องที่ฟังได้	 ทาคาชิ	 มัตษุอิ	 (2549:7)	 พูดถึงหนังสือ

นิทานว่ามคีวามส�าคญัต่อพฒันาการเดก็โดยเฉพาะหนงัสอื

ภาพกับเด็กที่เปรียบเสมือนอาหารใจของลูก	 ดังนั้นอาจ

กล่าวได้ว่าหนังสือเป็นสื่อกลางที่เชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี

	 	 2.	 การจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้

แบบร่วมมือในการผลิตหนังสือ	พบว่า	ผู้ปกครองมีความ

พึงพอใจมาก	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้มีการวางแผน	 

ผู ้ปกครองในชุมชนได ้สนทนาก�าหนดสมาชิกกลุ ่ม	 

เป้าหมาย	วางแผน	ล�าดับขั้นตอนการท�ากิจกรรมร่วมกัน		

เน้นกิจกรรมให้สมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีต ่อกันได้

ประสานความสัมพันธ์	 ท�ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มด้วย

การช่วยกันผลิตหนังสือภาพ	 หนังสือสามมิติ	 หนังสือยืด

เพือ่น�าไปเป็นสือ่ในการส่งเสรมิการอ่านให้เดก็ปฐมวัยและ

เพือ่ให้ผูป้กครองเหน็คณุค่าความสามารถของตนเองและ

ความรูค้วามสามารถของผูอ้ืน่เกดิการยอมรบั	เคารพผูอ่ื้น	

เน้นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเน้นทักษะการท�างาน

เป็นกลุ่มย่อย	 ซึ่งผู้ปกครองมีบทบาหน้าที่ที่จะต้องรับผิด

ชอบในงานที่ตนเองได้รับมอบหมายโดยผู ้ปกครอง	 

ร่วมกนัสนทนาตกลงเกีย่วกบัการแบ่งบทบาทหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบในขัน้ตอนการผลติหนงัสอื	อนัจะน�ามาซึง่ความ

ส�าเร็จในผลงานทั้งตนเองและกลุ่มสมาชิก	 กระบวนการ

เรยีนรูแ้บบร่วมมอืมกีารท�างานและฝึกทกัษะร่วมกนัอย่าง

เป็นระบบ	ยอมรบัและเคารพความคดิเห็นของผูอ้ืน่	มกีาร

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมท�าให้มี

ความสนใจและกระตอืรอืร้นทีจ่ะร่วมกนัปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ตนเองให้มีประสิทธิภาพ		ดังค�ากล่าวของ	ชนาธิป	พรกุล	

(2543	 :	 134)	 ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 เป็นวิธีการที่ผู้

สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนท�างานร่วมกันและช่วยเหลือกัน

สร้างบรรยากาศที่ดี	 หลังจากท�ากิจกรรมร่วมกันมา	 

ผู้ปกครองได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 พูดคุย

สนทนาถึงผลงานหนังสือที่ได้ร่วมกันผลิต		ความพึงพอใจ

ของสมาชิก	 รวมถึงสิ่งท่ีควรปรับปรุงแก้ไขในการท�างาน

ร่วมกันในชุมชนครั้งต่อไปสอดคล้องกับ	 วัฒนาพร	ระงับ

ทุกข์	(2545	:	174)	กล่าวว่า	การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ	 แต่ละกลุ่มประกอบด้วย

สมาชิกทีม่คีวามสามารถแตกต่างกัน	โดยทีแ่ต่ละคนมส่ีวน

ร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส�าเร็จในกลุ่ม		

โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น	 การแบ่งปันทรัพยากร

การเรยีนรู	้รวมทัง้การเป็นก�าลังใจแก่กนัและกนั	สอดคล้อง

กับ	ลาวัณย์	วิทยาวุฑฒิกุล	(2533:	33)		กล่าวไว้ว่า	โดย

ธรรมชาติมนุษย์จ�าเป็น	ต้องอยู่ร่วมกันและพัฒนาร่วมกัน	

การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้น	จะต้องสามารถอยู่ร่วมกับ

ผูอ้ืน่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพและสนัตสิขุ	การเรียนร่วมกนั

เป็นกลุ่มย่อย	 ๆ	 นอกจากจะเสริมทักษะทางสังคมให้มี

มนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนให้	 มีความสามัคคีร่วม

แรงร่วมใจกนัปฏิบตังิานยงัก่อให้เกดิทกัษะด้านความรู	้อนั

เนือ่งมาจากการได้อภิปรายและเปล่ียนความคิดเหน็ซ่ึงกัน

และกนัอกีทางหนึง่ด้วยจงึส่งผลให้ผูป้กครองโดยภาพรวม

มคีวามพงึพอใจมาก	ทัง้ในด้านวทิยากร	ด้านกระบวนการ

เรยีนรูแ้บบร่วมมือ	ดา้นวัสดุอุปกรณ	์ดา้นความร่วมมอืใน

การผลิตหนังสือ	 ด้านตัวอย่างของหนังสือที่น�ามาใช้เป็น

แบบในการผลิต	 ด้านลักษณะรูปเล่มหนังสือ	 ด้านส่ิง

อ�านวยความสะดวกและด้านคณุค่าและประโยชน์ทีไ่ด้รบั

จากการผลิตหนังสือ	 ท�าให้กิจกรรมการผลิตหนังสือนี้

ประสบความส�าเร็จและน�าไปส่งเสริมการอ่านให้เด็ก

ปฐมวัย

	 	 3.	พฤติกรรมการอ่านหนังสือของเด็กปฐมวัย

หลังน�าหนังสือที่ผลิตไปส่งเสริมการอ่านนั้น	 ด้านความ

สนใจในการดูหนังสือ	 และด้านความสนใจในการอ่าน 

ของเด็ก	 เด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกด้วยตนเองบ้าง	

เนื่องจาก	 เด็กรู ้สึกได้ถึงความรักของผู้ใหญ่ที่มีให้จาก

กจิกรรม	การอ่านหนงัสอืให้ฟังซึง่สอดคล้องกบัส�านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา	 (2548)	 ได้ศึกษาการส่งเสริม

นิสัยรักหนังสือในเด็กอายุต�่ากว่า	1	ปี	“หนังสือเล่มแรก”	

ได้แสดงความส�าเร็จที่ชัดเจนคือ	 เมื่อพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดู	 

“อ่านหนังสือ”	เด็กทุกคนได้รับความรักความอบอุ่นและ
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การพูดคุยผ่าน	“หนังสือเล่มแรก”	กระบวนการส�าคัญที่

ท�าให้พ่อแม่ลูกมีความสุขร่วมกัน	 คือเด็กทุกคนต้องการ

อ้อมกอดอันอบอุ ่นและการพูดคุยอย่างอ่อนโยนเพื่อ

พัฒนาการด้านภาษาและด้านจิตใจ	 นอกจากนี้ยังพบว่า	

เด็กมีพัฒนาการด้านอื่นดึตามไปด้วย	 พัฒนาการด้าน

ร่างกาย:	 เด็กได้เคลื่อนไหวจากกิจกรรมต่อเน่ืองจากการ

อ่าน	พัฒนาการด้านอารมณ์	:	เมื่อแม่อ่าน	เด็กจะตั้งใจฟัง

และยิ้มอย่างมีความสุขและบางครั้งเด็กจะดูหนังสือเอง	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Whitehurst	 and	 other	

.1994	 .ได้สรุปไว้ว่า	 การที่ผู้ปกครองและครูอ่านหนังสือ

ให้เด็กฟังจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็ก

และการที่ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้เด็กฟังบ่อย	 ๆ	 มีผล

ท�าให้เด็กเกิดความสนใจหนังสือมีนิสัยรักการอ่านและ

สนใจอ่านหนังสืออื่น	 ๆ	 ด้วยและติดนิสัยรักการอ่านเม่ือ

โตขั้น

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย

	 	 1.	เมือ่เร่ิมท�าการส�ารวจกลุม่ตวัอย่างพบว่า	มี

ลักษณะ	3	กลุ่ม	ดังนี้

	 	 	 1.1	 กลุ ่มผู ้ปกครองที่ไม ่สนใจร ่วม

กิจกรรม	 ในครั้งแรกที่อธิบายข้อมูลจะปฏิเสธเลยเพราะ

มองว่าเป็นการผลิตหนังสือคงท�ายาก	และลูก	ๆ	ก็เติบโต

กนัหมดแล้ว	รวมถึงผูป้กครองเองกไ็ม่มเีวลาในการเข้าร่วม

กิจกรรมด้วย

	 	 	 1.2	กลุ่มผู้ปกครองที่สนใจร่วมกิจกรรม

แต่ไม่มลีกูอยูใ่นระดบัปฐมวยั	ผูป้กครองกลุม่นีจ้ะมจี�านวน

มาก	 ซึ่งส่วนใหญ่ท�าการค้าขาย	 ท�าการเกษตร	 ไม่ค่อยมี

เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม

	 	 	 1.3		กลุม่ผูป้กครองทีส่นใจร่วมกจิกรรม

และมีลูกในระดับปฐมวัย	ผู้ปกครองคิดว่าถ้าผลิตหนังสือ

ขึ้นใช้เองแบบง่าย	ๆ	ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายและอยากส่ง

เสรมิการอ่านหนงัสอืให้กบัเดก็	และเป็นการหาความรูช่้วง

เวลาว่าง	ๆ	จนกระทั่งได้มา	10	คน

	 	 2.	 เม่ือผู ้ปกครองได้มาท�ากิจกรรมผ่าน

กระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้น	 ได้สัมพันธภาพที่

ดีกับคนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเคารพความ

แตกต่างและช่ืนชมความสามารถกันและกันเกิดความ

สามัคคี	ความช่วยเหลือ	การแบ่งปัน	กับคนในชุมชน

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1 . 	 ในการจัดกิจกรรมตามแผนโดยใช ้

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในการผลิตหนังสือผ่าน

กจิกรรมส่งเสรมิการอ่านส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	สามารถปรบั

เปลี่ยนเป็นกระบวนการอื่น	ๆ	ได้

	 	 2.	 การส่งเสริมการอ่านของเด็กปฐมวัยน้ัน

นอกจากครอบครวั	ผูป้กครอง	คร	ูควรมกีารขยายงานการ

ส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็กปฐมวัยไปยังหน่วยงานอื่น	 ๆ	

ด้วย	เพื่อให้เห็นความส�าคัญของการอ่านและช่วยปลูกฝัง

เด็กให้มีนิสัยรักการอ่าน

	 	 3.	หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนควรเน้นให้

มีกิจกรรมที่สนับสนุนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ

อ่านเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรให้ความรู ้กับผู ้ปกครองเรื่องการผลิต

หนังสือที่มีลักษณะหลากหลายรูปแบบและมีการจัด

กิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

	 2.	 ควรศึกษาการออกแบบค�าถามที่น�ามาใช้ใน

ลักษณะที่สะท้อนให้เด็กได้คิดและตอบค�าถามหลังน�า

หนังสือไปส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย

	 3.	ควรมกีารวจิยัอย่างต่อเนือ่งในการส่งเสรมิการ

อ่านส�าหรบัเด็กปฐมวยัอย่างยัง่ยนืและขบัเคลือ่นกจิกรรม

การอ่านในชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

 การวิจยัครัง้นี	้	มวีตัถุประสงค์	เพือ่ศกึษาถงึกลวธิกีารพากย์	–	เจรจาโขน	เพือ่สืบทอดมรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรม
การพากย์	–	เจรจาโขน	งานวิจัยเรื่องนี้	ผู้วิจัยใช้การศึกษาค้นคว้า	จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และเก็บรวบรวมข้อมูล	
ภาคสนามโดยการส�ารวจ	การสังเกต	การสัมภาษณ์ผู้รู้	ได้แก่	ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	6	คน	ผู้ปฏิบัติ	จ�านวน	5	คน	และผู้ให้
ข้อมูล	ทั่วไปจ�านวน		15		คน	แล้วน�าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์	(descriptive	analysis)
	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 กลวิธีการพากย์	 –	 เจรจาโขน	 ที่วิเคราะห์ตามหลักแนวคิด	 ทฤษฎี	 การขับร้อง	 ซ่ึงถือเป็น 
หลักปฏิบัติทาง	คีตศิลป์	แบ่งเป็น	6	หัวข้อ	อันได้แก่	1)	ด้านเสียง	ผู้พากย์	–	เจรจาโขน	จะต้องสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตน	
เพราะฉะนั้น	 ผู้พากย์	 -	 เจรจาโขน	 จึงใช้กระแสเสียงที่มีความเป็นตัวเอง	 ให้มากที่สุดและผสานวิธีการที่ชาญฉลาด		 
กลเม็ด	เคล็ดลับ	ความ	เชี่ยวชาญพิเศษ	ที่เป็นปรีชาญาณ	ของครู	มาเป็นแบบในการปฏิบัติ	2)	ด้านค�าร้อง	จะต้องเป็น 
ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะความรู้ด้าน	 ฉันทลักษณ์	 และต้องเป็นผู้ท่ีมีความช�านาญ	 เรื่อง 
ค�าประพันธ์	ทุกประเภท	อีกทั้งสามารถแบ่งจ�านวนค�าของบทประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี	11	และกาพย์ฉบัง	16	อย่างถูก
ต้อง	 นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้เรื่องค�าไวพจน์	 ค�าในวงศัพท์เดียวกัน	 อย่างหลากหลาย	 3)	 ด้านการใช้เสียงเอื้อน	 
จะต้องเอื้อน	 เสียงให้เข้ากับท�านองพากย์	 ต้องเอื้อนเสียงเอื้อนพื้นฐานได้ถูกต้องทั้ง	 6	 เสียง	 4)	 การแบ่งช่วงหายใจการ	
ขโมยหายใจ	 เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ส�าคัญที่ช่วยให้การพากย์โขน	 สามารถลากเสียงยาวและเพิ่มก�าลังเสียงโดยไม่สร้าง
ความเสียหายให้การพากย์	เจรจา	อีกประการหนึ่งการหายใจ	ถูกช่องหายใจ	จะไม่ท�าให้การพากย์เหนื่อย	พลังเสียงดี	ไม่
สัน่ไหว	ไม่ขาดช่วง	5)	การควบคมุจงัหวะ	ผูพ้ากย์	–	เจรจา	โขน	ใช้การควบคมุจงัหวะเอง	โดยผ่านเครือ่งดนตรอีนั	ประกอบ
ไปด้วย	ตะโพน	และกลองทดั	ในการด�าเนนิท�านอง	เพราะการพากย์	เจรจาจะไม่ใช้ดนตรดี�าเนนิท�านอง	เหมอืนการขบัร้อง 
เพลงละคร	 6)	 การสื่ออารมณ์ในการพากย์	 เจรจาโขน	 ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาและ	 ศิลปะ	 การแสดง	 
รู้จักเลือกใช้อารมณ์กับบท	พากย์	เจรจาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม	เพื่อสื่อความหมายที่จะน�าไปสู่เป้าหมายและสุนทรียรส	 
ในการแสดง	 การพากย์	 เจรจาโขน	 เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	 ที่ควรได้รับการสืบทอด	 กลวิธีในการเรียนรู	้ 
อย่างมีระบบ	โดยผ่าน	หลักการและทฤษฎีที่ถูกต้อง	จึงเป็นวิธีในการส่งต่อ	สู่เยาวชนได้อย่างดี							

 ค�าส�าคัญ :	กลวิธีการพากย์	เจรจา	,	การสืบทอด	,	มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม		

นักศึกษาปริญญาเอก	สาขาวัฒนธรรมศาสตร์	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1

อาจารย์	ดร.	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	2

Doctoral	student	Cultural	Science	Faculty	of	Culture	Mahasarakrm	university1

Dr.	Faculty	of	Culture	Science	Mahasarakrm	university	2

Corresponding	author,	E-mail	:	cruket02@gmail.com1



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

202

Abstract

 

	 The	research	entitled	Tactics	of	Khon	Voice	over	Narration	aims	at	studying	the	Tactic	in	Khon	

narration,	inheritance	of	cultural	wisdom	in	Khon	narration.	Researcher	studies	from	relevant	research	

document	and	collective	filed	data	by	exploring	and	observing.	In	addition,	the	interview	has	been	

done	by	discussing	with	following	key	informants;	6	experts;	5	practitioners	and	15	general	informants.	

The	research	is	presented	through	descriptive	analysis	method.	

	 The	research	Khon	narration	which	are	considered	as	principle	practice	in	vocal	music	skills.	 

It	consists	of	6	elements	which	are	1)	the	voice	of	voice	actor	inevitably	creates	a	specific	self-identity	

so	the	voice	actors	must	use	their	tone	of	voice	as	much	as	possible	together	with	applying	all	tactics	

and	intuition	that	already	obtained	from	teachers	to	shape	as	practical	methods.	2)	In	terms	of	lyrics,	

Khon	voice	actors	must	have	best	linguistic	knowledge	particularly	the	knowledge	of	prosody	as	well	

as	being	an	expert	in	poem.	Moreover,	voice	actors	must	understand	11	and	16	syllables	of	poem	in	

appropriate	form.	3)	Regarding	to	vocal	tactic,	voice	actor	must	express	a	lip	slur	to	get	along	with	the	

6	basis	of	intonation	melody.	4)	In	terms	of	inhalation,	this	is	considered	as	one	of	crucial	tactics	in	

Khon	narration.	Tactic	of	inhalation	helps	the	voice	actor	to	have	a	long	tone	and	it	is	not	ruin	while	

performing	Khon	voice	narration.	Another	useful	inhalation	practice,	if	Khon	voice	actors	have	correction	

practice	in	inhalation	tactic	it	is	not	cause	of	exhaustion	during	performance.	5)	In	regards		with	rhythm	

control,	Khon	voice	actors	must	control	the	rhythm	themselves	when	performing	Khon	voice	through	

a	Thai	musical	instrument	such	as	Ta	Pon	and	Grand	Tud	to	perform	as	a	melody	because	Khon	voice	

narration	does	not	use	rhythm	of	music	as	a	main	principle	like	musical	drama.	6)	The	expression	of	

mood	in	Khon	voice	narration,	Khon	voice	actors	must	have	best	understand	in	linguistics	and	performing	

arts.	During	performance,	Khon	voice	actors	must	express	their	feeling	in	lyrics	through	Khon	narration	

appropriately	in	order	to	convey	the	meaning	together	with	performing	aesthetics	element	to	audience.	

In	conclusion,	Khon	voice	narration	is	a	cultural	heritage	and	should	be	conserved	the	Tactic	and	

learning	process	systematically	through	principle	and	correct	theory.		This	is	considered	as	the	method	

of	transferring	knowledge	to	the	youth	in	the	next	generation.	

 Keywords: 	Khon	voice	over	narration	tactic,	Inheritance	and	cultural	wisdom	heritage
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บทน�า

	 การพากย์	–	เจรจาโขน	เป็นศิลปะการใช้เสียงที่มี

ระเบยีบแบบแผนชดัเจนและเป็นองค์ประกอบส�าคญัทีส่ดุ

ในการแสดงโขน	มพีฒันาการตามยคุตามสมยัควบคูม่ากบั

ประวตัศิาสตร์ชาตไิทยอย่างยาวนาน	นบัตัง้แต่	การใช้เป็น

เคร่ืองราชูปโภคออกสู่ประชาชน	 จากความเป็นจารีต

แบบแผน	 มีการปรับปรุงมาแต่ละยุคสมัยจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน	(ธนิต	อยู่โพธิ์	,2534	:	115	)

	 การพากย์	 เจรจาโขนของไทยนั้นจะมีก�าเนิดขึ้น

เมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด	 แต่สันนิษฐานได้ว่า	 น่าจะมี

ก�าเนดิมาตัง้แต่ก่อนสมยักรงุศรอียธุยา	เนือ่งจาก	การพากย์

มีก�าเนิดมาพร้อม	 ๆ	 กับการเล่นหนังใหญ่	 มหรสพไทย

อย่างหนึ่งที่มี	มาแต่สมัยโบราณ	ดังปรากฏ

ในวรรณคดเีรือ่ง		สมทุรโฆษค�าฉนัท์	ทีก่ล่าวถงึเรือ่งส�าหรบั

เล่นหนังในสมัยนั้น	มีเนื้อความ	ว่า

	 "พระให้กล่าวกาพย์นิพนธ์			จ�านองโดยกล		

	 	 ตระการเพลงยศพระ	

	 ให้ฉลักแสบกภาพอันชระ				เป็นบรรพบุรณ	

	 	 นเรนทรราชบรรหาร

	 ให้ทวยนักคุนผู้ชาญ	 							กลเล่นโดยการ

	 ย	เป็นบ�าเทงิธรณ"ี	(คึกฤทธิ	์ปราโมช	2539:	117)

	 ลักษณะพิเศษอย่างหนึง่ของการแสดงโขน	ทีท่�าให้

ผูช้มเกดิความเข้าใจในการแสดงแต่ละตอน	ทีก่ล่าวมาตอน

ต้น	คือการพากย์	เจรจาโขน	นั้น	เพราะผู้แสดงโขนทุกคน

ต้องสวมหวัโขนในขณะแสดงจงึไม่สามารถพดูและร้องเอง	

จึงต้องใช้การพากย์	เจรจาในการด�าเนินเรื่อง

	 ประเภทของการพากย์ไม่ได้แบ่งตามเน้ือหาบท

พากย์ที่ได้แบ่งไว้แต่เดิม	 6	 ประเภท	 คือ	 พากย์เมือง 

(พากย์พลับพลา)	 พากย์บรรยาย	พากย์เบ็ดเตล็ด	 พากย์

รถ	พากย์ชมดง	และพากย์โอ้นั้น	เป็นการแบ่งตามเนื้อหา

บทโขน	 ซึ่งในความเป็นจริง	 การพากย์	 ควรแบ่งตาม

ท�านองในการพากย์	 คือ	 ท�านองปกติ	 หรือ	 พากย์เดิน

ท�านอง	ท�านองเพลงชมดง	หรือพากย์ชมดง	และท�านอง

เพลงโอ้ปี่ใน	หรือ	พากย์โอ้	เนื่องจากการแบ่งประเภทแต่

ก่อนท�าให้เกิดความสับสนในการเข้าใจ	 ถ้าหากใช้ท�านอง

ในการพากย์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทกจ็ะท�าให้เข้าใจ

ง่ายขึน้	ด้วยการพากย์เป็นศาสตร์ทางด้านคตีศลิป์	ส�าหรบั

การเจรจานัน้	ม	ี2	ประเภท	คอื	เจรจาด้น	และเจรจากระทู	้

ใช้ท�านองในการเจรจา	3	ท�านอง	คือ	เจรจาท�านองบรรยาย 

หรือ	เจรจาแบบเดินท�านอง	เจรจาท�านองพูด	และเจรจา

แบบกวนมุข	 วิธีในการเจรจาน้ันจ�าเป็นต้องใส่อารมณ์ 

ตามบริบท	และอารมณ์ของตวัโขนทีแ่สดงในขณะนัน้	เพือ่

สร้างอรรถรสให้กับผู้ชม	 (ธีรภัทร์	 ทองนิ่ม,	 2556	 :	 59)	 

อกีประการหนึง่	การเจรจา	ในการแสดงโขน	คอื	การพดูจา

กันโดยให้มีสัมผัสสอดคล้องกันไป	 หรือมีความหมายอีก

นัยหนึ่งว่า	บทพูดโต้ตอบ	หรือการบรรยายอิริยาบถ	และ

ความรู ้สึกนึกคิดของตัวแสดงโขนโดยใช้ค�าประพันธ์

ประเภท	ร่ายยาว	ซึง่	เป็นช่ือร่ายชนดิหนึง่มลัีกษณะคล้าย

ร่ายโบราณ	ใช้ส�าหรบัแต่งบทเทศน์บทสวดบทกล่อมลกูไม่

จ�ากัดวรรคและค�าแต่ละวรรค	ไม่ควรน้อยกว่า	5	ค�า	นิยม

ส่งสัมผัสส่งท้ายวรรคหน้าและรับสัมผัสในวรรค	 ถัดไปที่

ค�าใดก็ได้สัมผัสเชื่อมกันไปเช่นนี้จนจบ	 รับและส่งสัมผัส

กันไปเรื่อย	 ๆ	 ซึ่งใช้กับการด�าเนินเรื่อง'ในการแสดงโขน	

ด้วยเหตทุีว่่าค�าเจรจานัน้ในสมยัโบราณไม่ได้มกีารแต่งเป็น

บทส�าเร็จไว้เสมือนปัจจุบัน	 ผู้พากย์-เจรจา	 จะต้องมี

ปฏิภาณไหวพริบคิดค�าเจรจาของตนขึ้นเอง	 อาจกล่าวได้

ว่า	การเจรจานีเ้องเป็นเครือ่งวดัผูพ้ากย์เจรจาโขนว่าแต่ละ

ท่านมีความสามารถเพียงใด	 เน่ืองจากค�าพากย์ที่ไม่ได้มี

การแต่งบทไว้ก่อน	 คนพากย์-เจรจาจะต้องคิดค�าเจรจา	

ของตนขึ้นเองในขณะที่โขน	ก�าลังแสดง	ถือได้ว่าเป็นการ

ท้าทายการมีปฏิภาณไหวพริบของคนพากย์-เจรจา	 

ทัง้ทีพ่ากย์เดีย่วและในการท่ีต้องเจรจาโต้ตอบระหว่างตวั

โขนทั้ง	 2	ตัว	 การเจรจา	 เป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการพากย์

เพื่อท�าให้การด�าเนินเรื่องในการแสดงโขนเกิดความ

รวดเร็ว	ไม่อืดอาดชักช้า	ท�าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจได้ง่าย

เหตุเพราะค�าเจรจา	 ค�าประพันธ์ประเภท	 ร่ายยาว	 

จึงมีส่วนที่ละม้ายเหมือนค�าพูดของคนธรรมดาที่พูด

โต้ตอบ	ท�าให้ตัวแสดงโขนสามารถสือ่อารมณ์ทางด้านการ
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แสดงให้ผู้ชมได้รับชมอย่างเข้าใจ	 การเจรจาของโขนน้ัน
สามารถแบ่งเป็นประเภทและท�านองต่าง	ๆ	เช่นเดียวกับ
การพากย์	ดังที่มาของการพากย์โขน	การพากย์โขนใช้ค�า
ประพันธ์ประเภทกาพย์	ได้แก่	กาพย์ยานี	11	และกาพย์
ฉบัง	 16	 ในสมัยโบราณใช้กาพย์สุรางคนางค์และ	
อินทรวิเชียรฉันท์ด้วย	 แต่ในปัจจุบันไม่นิยม	 เม่ือมีการ
พากย์จบไปบทหน่ึง	 ๆ	 ก็ตีตะโพนและกลองทัดตาม	 
ผู้แสดงภายในโรงก็ร้องรับด้วยค�าว่า	 เพ้ย	 พร้อม	 ๆ	 กัน 
ทุกบท	 ค�าว่า	 เพ้ย	 สันนิษฐานว่ามาจากการร้องสั่ง	 ของ
นายหมวดนายกองอันเนื่องมาจากการยกทัพ	 โดยร้องสั่ง
ค�าว่า“เฮ้ย”ภายหลังจึงค่อย	 ๆ	 กลายส�าเนียงมาเป็น	 
ค�าว่า“เพ้ย”แต่กย็งัไม่เป็นการยตุเิพราะไม่ว่าจะเป็นพากย์
อารมณ์ใด	เศร้าโศก	พากย์พลับพลา		ตลอดจนพากย์เบิก
หน้าพระ	 ก็ยังคงรับค�าว่า“เพ้ย”จึงท�าให้เราไม่รู ้ความ
หมายช้ันต้นอันแท้จริงของค�าว่า“เพ้ย”ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เคยโปรดให้ใช้
ค�าว่า“ชโย”แทนแต่ก็ไม่ได้รับความนิยม	 จึงกลับมาใช	้ 
ค�าว่า	 “เพ้ย”	 นี้ดังเดิมจนถึงปัจจุบัน	 (สุมิตร	 เทพวงษ์	
2548:	41)			
	 การพากย ์	 เจรจาโขน	 นอกจากจะถือเป ็น	 
องค์ประกอบส�าคัญในการแสดงโขน	 และท�าหน้าท่ีเป็น
เครื่องบันเทิงแก่ประชาชนแล้ว	 ยังถือเป็นมรดกทาง	
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	 ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมน้ัน	 
แบ่งออกได้	 2	 ประเภท	 คือวัฒนธรรมที่จับต้องได้		
(Tangible	Cultural	Heritage)เช่นโบราณสถาน	โบราณ
วัตถุ	 ฯลฯ	 และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	
(Intangible	Cultural	Heritage)	เช่น	วิถีชีวิต	ประเพณี		
พิธีกรรม	 รวมถึงศิลปะ	 ดนตรี	 นาฏศิลป์ฯลฯ	 การแสดง
ต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม	
จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง	
สหประชาชาติ	(UNESCO)		
	 ในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม			
การพากย์-เจรจาโขนนัน้	ไม่มหีลกัสตูรก�าหนด	ให้นกัเรยีน	
และผู้สนใจได้ศึกษาที่เป็นมาตรฐาน	มีเพียงการ	ถ่ายทอด	
จากรุ่นสู่รุ ่นจากพ่อแม่สู่ลูกจากครูสู่ศิษย์	 ที่เคยปฏิบัติ
สบืทอดกนัมาในอดตี	และยงัคงใช้วธิเีดมิมาจนถงึ	ปัจจบุนั	

ในการถ่ายทอดของครูและการสบืทอดของศษิย์	กลวธิพ้ืีน
ฐานทีเ่ราเลอืกใช้เป็นอนัดบัแรก	กค็อื	“ครพูกั	ลกัจ�า”กลวธิี
นีถ้อืเป็นพืน้ฐานทางความคิดของมนษุย์	ทกุคน	ก่อนทีจ่ะ
ใช้วธิอีืน่	ๆ 	ในการสบืทอด	ทกุคนต้องอาศัย	กลวธิ	ี“ครพูกั
ลักจ�า”	เป็นพื้นฐานเสมอ				
	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการพากย์-เจรจาโขน  
มีความส�าคัญต่อประเทศชาติ	 เป็นอย่างยิ่ง	 ควรให้มีการ
สืบทอด	 ส่งต่อสู่เยาวชนรุ่นหลังที่ต้องท�าหน้าที่	 ธ�ารงไว้	 
ซึ่งวัฒนธรรมประจ�าชาติเพื่อเป็นสมบัติของ	ชาติสืบไป		
วัตถุประสงค์ในการวิจัย	
	 เพื่อศึกษากลวิธีการพากย์	 –	 เจรจาโขน	 ให้เกิด
แนวทางการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	 
การพากย์	–	เจรจาโขน

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
	 การวิจัยเรื่องกลวิธีการพากย์	–	เจรจาโขน	ผู้วิจัย
แบ่งเนือ้หาออกเป็น	2	ประเดน็	คือ	ศึกษากลวธิกีารพากย์	
–	 เจรจาโขน	 และแนวทางการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม	การพากย์	–	เจรจาโขน

ภาพประกอบที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

4 
 

เศร้าโศก พากย์พลับพลา  ตลอดจนพากย์เบิกหน้าพระ 
ก็ยังคงรับค าว่า“เพ้ย”จึงท าให้เราไม่รู้ความหมายช้ันต้น
อันแท้จริงของค าว่า“เพ้ย”ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยโปรดให้ใช้ค าว่า“ชโย”
แทนแต่ก็ไม่ได้รับความนิยม จึงกลับมาใช้ ค าว่า “เพ้ย” 
นี้ดังเดิมจนถึงปัจจุบัน  (สุมิตร เทพวงษ์ 2548: 41)    
 การพากย์  เจรจาโขน นอกจากจะถือเป็น 
องค์ประกอบส าคัญในการแสดงโขน และท าหน้าที่เป็น
เครื่องบันเทิงแก่ประชาชนแล้ว ยังถือเป็นมรดกทาง 
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมนั้น 
แบ่งออกได้  2 ประเภท คือวัฒนธรรมที่จับต้องได้  
(Tangible Cultural Heritage)เช่นโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ ฯลฯ และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้อง
ไม่ได้  (Intangible Cultural Heritage) เช่น วิถีชีวิต 
ประเพณี  พิธีกรรม รวมถึงศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ฯลฯ 
การแสดงต่างๆ ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม   จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่ง  สหประชาชาติ (UNESCO)   
 ในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม   
การพากย์ -เจรจาโขนนั้น ไม่มีหลักสูตรก าหนด ให้
นักเรียน และผู้สนใจได้ศึกษาท่ีเป็นมาตรฐาน มีเพียงการ 
ถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่นจากพ่อแม่สู่ลูกจากครูสู่ศิษย์ ที่เคย
ปฏิบัติสืบทอดกันมาในอดีต และยังคงใช้วิธีเดิมมาจนถึง 
ปัจจุบัน ในการถ่ายทอดของครูและการสืบทอดของศิษย์ 
กลวิธีพื้นฐานที่เราเลือกใช้เป็นอันดับแรก ก็คือ “ครูพัก 
ลักจ า”กลวิธีนี้ถือเป็นพื้นฐานทางความคิดของมนุษย์ 
ทุกคน ก่อนที่จะใช้วิธีอื่นๆในการสืบทอด ทุกคนต้อง
อาศัย   กลวิธี “ครูพักลักจ า” เป็นพื้นฐานเสมอ     
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการพากย์-เจรจา      
โขน มีความส าคัญต่อประเทศชาติ เป็นอย่างยิ่ง ควรให้มี 
การสืบทอด ส่งต่อสู่เยาวชนรุ่นหลังที่ต้องท าหน้าที่ ธ ารง
ไว้ ซึ่งวัฒนธรรมประจ าชาติเพื่อเป็นสมบัติของ ชาติ
สืบไป   

วัตถุประสงค์ในการวิจัย  

 เพื่อศึกษากลวิธีการพากย์ – เจรจาโขน ใหเ้กิด
แนวทางการสืบทอดมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม การ
พากย์ – เจรจาโขน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องกลวิธีการพากย์ – เจรจาโขน 
ผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ประเด็น คือ ศึกษากลวิธี
การพากย์ – เจรจาโขน และแนวทางการสืบทอดมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การพากย์ – เจรจาโขน 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง กลวิธีการพากย์-เจรจาโขน  
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการเก็บ 
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลภาคสนาม เพื่อศึกษากลวิธีการพากย์ เจรจาโขน 
และ แนวทางการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
การพากย์-เจรจาโขน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการ
วิจัยไว้ตามล าดับ ดังน้ี   
 1.ขอบเขตของการวิจัย   
 1.1 ด้านเนื้อหาการวิจัย   
 1.2 ด้านวิธีวิจัย   
 1.3 ด้านระยะเวลาการวิจัย       
  1.4 ด้านพื้นท่ีการวิจัย     

ผู้สืบทอดมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม 

แนวปฏิบัติ ทางเสียง,ค าร้อง
,เสียงเอื้อน,การควบคุม
จังหวะ,แบ่งช่วงหายใจ ,
การสื่ออารมณ์  
 

กลวิธีการพากย์ เจรจา 
โขน สู่ผู้สบืทอดมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

แนวคดิทฤษฎ ี
ทฤษฎีการขบัร้อง ทฤษฎีสนุทรียศาสตร์ ทฤษฎกีารถ่ายทอด 

ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 

กลวิธีการพากย์ เจรจา–โขน  
สู่แนวทางการสืบทอด 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	 กลวิธีการพากย์-เจรจาโขน	 ผู้วิจัย 
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยมีการเก็บ	รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 และข้อมูลภาค
สนาม	เพือ่ศกึษากลวธิกีารพากย์	เจรจาโขน	และ	แนวทาง
การสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	 การพากย์-
เจรจาโขน	 โดยผู ้วิจัยได้ก�าหนดวิธีด�าเนินการวิจัยไว้ 
ตามล�าดับ	ดังนี้		
 1.ขอบเขตของการวิจัย  
	 	 1.1	ด้านเนื้อหาการวิจัย		
	 	 1.2	ด้านวิธีวิจัย		
	 	 1.3	ด้านระยะเวลาการวิจัย						
		 	 1.4	ด้านพื้นที่การวิจัย				
	 	 1.5	ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง					
 2.วิธีการวิจัย
	 	 2.1	เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 2.2	การเก็บรวบรวมข้อมูล	
	 	 2.3	การจัดกระท�าและวิเคราะห์ข้อมูล	
	 	 2.4	การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
	 การวจิยัเรือ่ง	กลวธิกีารพากย์-เจรจาโขน	เป็นการ
วจิยัเชงิคณุภาพ	มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษากลวิธกีารพากย์	
เจรจาโขน	เพือ่เป็นแนวทางในการสบืทอดมรดกภูมปัิญญา
ทางวฒันธรรมการพากย์	เจรจาโขน	ซ่ึงผูวิ้จยัได้เลอืกพ้ืนที่
ในการวิจัยคือ	 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	 และ
ก�าหนดขั้นตอนการวิจัย	 ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย	 
โดยศกึษาจากเอกสาร	การส�ารวจ	การสังเกต	การสัมภาษณ์ 
และการสนทนากลุ่มผู้รู้ด้านการแสดงโขนและการพากย์	
–	 เจรจาโขน	 โดยผู ้วิจัยแบ่งประชากรกลุ ่มตัวอย่าง	 
ออกเป็น	3	กลุ่มคือ	
	 	 1.	 กลุ่มผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ(Key	 Informants)	
เกี่ยวกับการพากย์เจรจาโขน	 และการแสดงโขน	 จ�านวน	
6	คน	
 	 2.	กลุม่ผูป้ฏบิติั	(Casual	Informants)	ผูป้ฏิบติั
การพากย	์เจรจาโขน	จ�านวน	5	คน		

  3.	กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูท่ัวไป	(General	Informants) 
ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการพากย์	เจรจาโขน	การ
แสดงโขน	จ�านวน	15	คน

สรุปผลการวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	กลวิธีการพากย์-เจรจาโขน	สรุปผล
การวิจัยได้ดังนี้	 ศิลปะการแสดงโขน	 และการพากย์	 –	
เจรจาโขน	 เป็นเครื่องหมายที่สะท้อนให้เห็นความเจริญ
รุ่งเรือง	 ด้านวัฒนธรรม	 ตลอดจนบอกเล่าเร่ืองราวความ
เคล่ือนไหวทางประวตัศิาสตร์	ทีผ่่านมาจากอดตีสู่ปัจจบุนั	
บอกถึงแนวทางในการสืบทอดสู่ลูกหลาน	 จากรุ่นสู่รุ ่น	 
มาอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งแนวทางการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรม	 การแสดงโขนและ	 การพากย์–เจรจาโขน	 นี้
จ�าเป็นต้องอาศัยบคุลากรทีม่คีวามเช่ียวชาญชัน้คร	ูซึง่เป็น
ข้อพสูิจน์อย่างชัดเจนว่า	การพากย์	–	เจรจาโขนนัน้	บคุคล
ธรรมดา	ทัว่ไป	ไม่สามารถท�าได้	จะต้องเป็นผู้ทีม่พีรสวรรค์	
ประกอบ	กับพรแสวง	ทีมีอยู่เป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล	
อีกทั้งยังต้องเป็นพรพิเศษ	 หมายถึง	 พรสวรรค์บวกกับ
ความสามารถพเิศษทีพ่บในแต่ละบคุคล	เข้ามามส่ีวนช่วย
ในการพากย์	 เจรจาโขนให้เกิดสุนทรียภาพ	 เกิดความ
สมบูรณ์	 แนวทางในการ	 สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมการพากย์	 –เจรจาโขน	 ผู้วิจัยจ�าเป็นต้องมีวิธี
การศึกษาการฝึกหัดอย่างเป็นระบบ	 โดยน�าเสนอผลการ
วิเคราะห์ตามหลักแนวคิด	 ทฤษฎี	 ออกเป็น	 	 6	 หัวข้อ	 
ซึ่งประกอบด้วย	
	 	 1.	แนวปฏบิตัทิางเสยีง	ธรรมชาติของเสยีง	ถอื
เป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุดที่ผู ้พากย์–เจรจาโขนต้องมี	 ควรใช้
กระแสเสียงทีม่คีวามเป็น	ตวัตน	ให้มากทีสุ่ดและผสานวธิี
การที่ชาญฉลาด	กลเม็ด	 เคล็ดลับ	ความเชี่ยวชาญพิเศษ	
คอืมลีกูเล่นทีห่างเสยีง	เช่น	การใช้ลลีาการ	พากย์	เจรจาโขน 
การแบ่งค�า	 การใช้ค�า	 สร้างอารมณ์ในน�้าเสียง	 เช่นบท
พากย์	ดังนี้		
	 	 “ทรงพระสรวญ	ส�ารวญร่า	..ฮ่า.....................
ฮ่า.........ฮ่า...........ฮ่า.....ฮ่า	ฮ่า	ฮ่า”	มีลูกเล่นที่	หางเสียง	
ใช้น�า้เสยีงส่งอารมณ์ไปให้ผู้ชมคล้อยตาม	ซึง่การใช้กระแส
เสียงให้สื่ออารมณ์ส่งไปยังผู้พากย์	–	เจรจาโขน	ได้นั้นจึง
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เป็นคุณสมบัติอันโดดเด่น	 ของผู้พากย์	 เจรจาโขน	 ท่ีจะ
ท�าให้ผูช้มเกดิอารมณ์คล้อยตามได้	เมือ่รบัชมการแสดงโขน 
ครานั้น	ๆ		
	 	 2.	 แนวปฏิบัติด้านค�าร้อง	 ผู้ที่จะฝึกพากย์-
เจรจาโขนให้เกดิประสทิธภิาพได้นัน้	จะต้องเป็นผูท้ีม่คีวาม
รู ้ทางด้านภาษาศาสตร์เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้าน
อักขรวิธี	 วจีวิภาค	 วากยสัมพันธ์	 และฉันทลักษณ	์ 
โดยเฉพาะ	ด้านฉนัทลกัษณ์	จะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามช�านาญ
ในเรื่องการอ่านค�าประพันธ์	 ทุกประเภท	 โดยเฉพาะบท
ประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี	 11	 และกาพย์ฉบัง	 16	
นอกจากนี	้ยงัต้องมคีวามรูเ้รือ่งค�าไวพจน์เป็นอย่างด	ีและ
ค�าที่อยู่ในวงศัพท์เดียวกัน	อาทิ	มืด	มิด	มัว	หม่น	หมอง	
โน่น	 นั่น	 แจ่ม	 กระจ่าง	 จ้าช่ัว	 เลว	 ผู้พากย์เจรจาโขน	 
จะต้องมเีกบ็ไว้ในคลงัสมอง	และพร้อมทีจ่ะน�าออกมาใช้ได้
ทุกเมื่อไม่ว่าผู้พากย์-เจรจา	จะอยู่ในสถานการณ์ใด	ดังจะ
ยกตัวอย่าง	ต่อไปนี้		
 

ตารางที่	1	การแสดงตัวอย่างค�าไวพจน์

ความหมายค�าไวพจน์ชื่อ

พระเจ้าของ ฮินดู พระศิวะพระอิศวร

 นามเรียกพระอิศวรพระอิศรา

 ผู้เป็นจอมโลกพระอิศโลโมลี

 เทพเจ้าผู้ใหญ่พระมเหศวร

 ลูกลม วายุบุตรหนุมาน  

 ลูกลม บุตรพระพาย

 ลูกพระพาย โอรสพระพาย

 ลูกลม ลูกลม

	 	 การคดัค�าร้องมาเพือ่ใช้แต่งบทพากย์	–	เจรจา
โขนนัน้	ผูพ้ากย์	–	เจรจาโขน	จะต้องมเีกบ็ไว้	ในคลงัสมอง 
เพื่อที่จะน�าออกมาใช้ในการแก้ปัญหาการแสดงเมื่อเกิด
ปัญหาขึ้น	 โดยปัจจุบันทันด่วน	การแบ่งค�าในการพากย์-	
เจรจาโขนนั้น	 ผู้พากย์เจรจา	 จึงต้องมีความรู้เก่ียวกับ	

ฉันทลักษณ์ของกาพย์ยานี	 11	 และกาพย์ฉบัง	 16	 เป็น
อย่างด	ีเพราะบทพากย์โขนใช้บทประพนัธ์ประเภทกาพย์
ยานี	11	และกาพย์ฉบัง	16				
			 ในส่วนของการเจรจาโขนจะใช้บทประพันธ์	
ประเภทร่ายยาวในการแต่งค�าเจรจา	 เพื่อด�าเนินเรื่อง
สนทนาโต้ตอบระหว่างตวัโขน	หรอืใช้บรรยายท่าทขีอง	ตวั
โขน	เพื่อให้กระชับเวลา	แทนบทร้องที่เยิ่นเย้อ	บางเพลง	
ทั้งน้ีจะขึ้นอยู ่กับผู้พากย์	 เจรจาโขนจะเป็นผู้	 ตัดค�า	 
ปรับบทจากบทร้องมาเป็นบทเจรจา	ตามความเหมาะสม
ของเวลาในการแสดงแต่ละตอนร่ายยาว	 คือ	 ร่ายที่ไม่	
ก�าหนดจ�านวนค�าในวรรคหนึ่ง	ๆ	แต่ละวรรคจึงอาจมีค�า
น้อยมากแตกต่างกันไป	 การสัมผัส	 ค�าสุดท้ายของวรรค	
หน้าสัมผัสกับค�าหน่ึงค�าใดก็ได้ในวรรคถัดไป	 จะแต่งส้ัน
ยาวเท่าไรเมื่อจบนิยมลงท้ายด้วยค�าว่า	แล้วแล	นั้นแล	นี้	
เถิด	โน้นเถิด	ฉะนี้	ฉะนั้น	ฯลฯ	เป็นต้น	
	 	 การศึกษาเรื่อง	ค�าร้องในการพากย์	–	เจรจา	
โขน	ผู้วิจัย	พบว่า	ค�าร้องในการพากย์	–	เจรจาโขนนั้น	มา
จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์	 ทั้งสิ้น	 และในการพากย	์
แต่ละประเภท	จะต้องใช้บทประพันธ์	ประเภทกาพย์ยานี	
11	 และกาพย์ฉบัง	 16	 ในการพากย์	 โขน	 และใช้บท	
ประพนัธ์ประเภทร่ายยาว	ในการเจรจา	แต่ละตอนจงึ	เป็น
ที่แน่ชัด	ว่าคนที่จะพากย์	-	เจรจาได้ถูกวิธีนั้นนอกจากจะ
แบ่งค�าได้ถูกต้อง	ตามฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์แต่ละ
ประเภทแล้วยงัต้องมคีวามรูเ้รือ่ง	รามเกยีรติ	์โดยละเอยีด	
ทุกบททุกตอน	อีกด้วย
	 3.	ด้านการใช้เสียงเอื้อน	
	 ผู้พากย์	เจรจาโขน	ที่จะต้องเอื้อน	เสียงให้เข้ากับ
ท�านองพากย์	แต่ละประเภท	ในทางคตีศลิป์	แบ่งเสยีงของ
การเอื้อน	มีอยู่มากมายหลาย	เสียง	เสียงที่นิยมใช้กันมาก
ในการพากย์โขน		ได้แก่	
	 	 1)	เสียงเออ	เป็นเสียงส�าคัญมาก	มีหน้าที่เป็น
เสียงน�า	วธิที�าเสียง	“เออ”ให้เผยอรมิ	ฝีปากเล็กน้อย	แล้ว
เปล่งเสียงออกจากคอให้ดังพอสมควร	 บังคับเสียงให้ม ี
น�้าหนักที่คอแรงหน่อยโดยไม่ต้องขยับคาง	
	 	 2)	 เสียงเอย	 มีที่ใช้ในตอนสุดวรรคหรือหมด
เอื้อน	 หรือหมดวรรคของเอื้อน	 จะขึ้นบทร้องวิธีท�าเสียง	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

207

“เอย”	มีวิธีท�าเช่นเดียวกับเสียง	“เออ”	แต่เมื่อจะให้เป็น
เสียง	“เอย”	ก็ให้เน้นที่มุมปาก	ออกเสียงท้ายให้เป็นเช่น
เดยีวกบัตวัสะกดแม่เกยในภาษาไทยโดยให้ปลายลิน้แตะ
ฟันล่าง
	 	 3)	เสียงเอ๋ย	เสียง	“เอ๋ย”	นี้ใช้ในการขับร้อง 
ที่มีลักษณะของบทร้องเป็นบทชมหรือบทเกี้ยว	 หรือบท	
เพลงที่แต่งเป็นสร้อย	เช่น	ดอกเอ๋ย	อกเอ๋ย	น้องเอ๋ย		ฯลฯ	
วิธีท�าเสียง	“เอ๋ย”	เหมือนกับการท�าเสียง	“เอย”		แต่ผัน
เสียงให้สูงขึ้นโดยไม่หุบปาก	 เปลี่ยนน�้าเสียงในช่วงหาง
เสียงให้เป็นเสียงวรรณยุกต์จัตวา	 ปลายลิ้นแตะ	 เพดาน
ปากให้เสยีงออกนาสกิอย่างช้า	ๆ 	พร้อมกับท�า	เสยีง	“หอื”	
ต่อท้าย
	 	 4)	เสียงหือ	เสียง	“หือ”	จะใช้เฉพาะขับร้อง
ในทาง	 เสียงสูง	 มักจะใช้ในตอนสุดท้าย	 ของวรรค	หรือ
ของท�านองเพลง	หรอืตามความต้องการของผูข้บัร้องทีจ่ะ
ใช้หางเสียงเพื่อให้เกิด	 ความไพเราะตามความเหมาะสม	
วธิที�าเสยีง	“หอื”	ให้เผยอรมิฝีปากเลก็น้อย	แล้วเปล่งเสยีง
ออกมาจาก	 คอเบา	 ๆ	 พร้อมกับผันเสียงขึ้นในทางสูง 
เรือ่ยไป	ให้เสยีงออกมาทางจมกูอย่างช้า	ๆ 	จนสดุหางเสยีง	
	 	 5)	 เสียงอือ	 ใช้ในระหว่างรอจังหวะ	 หรือสุด
วรรคหรือลงสุดท้ายของเพลงวิธีท�าเสียง	 “อือ”	 เผยอริม
ฝีปากออกเล็กน้อย	 เปล่งเสียงออกจากล�าคอแรงมาก	 ๆ	
โดยไม่ต้องขยับคาง	 ยกโคนลิ้นข้ึน	 เล็กน้อยเพื่อให้เสียง	
ออกมาทั้งทางจมูกและทางปาก
	 	 6)	 เสียงเฮ่อ	 เสียง”เฮ่อ”เป็นเสียงท่ีใช้กันไม่
มากเพราะเป็นเสียงท่ีช่วยให้เกิดลูกคอระหว่างลงเสียง
หนักในค�าแต่ละค�า	ในการก�าหนดช่องเอื้อนในการพากย์
โขน	ต้องก�าหนดช่องการเอื้อนตามเสียง	ของดนตรี	 โดย
ใช้เสยีงเอือ้น	ในการพากย์	เจรจาโขนนัน้ม	ีความคล้ายคลงึ
กันกับการขับร ้องเพลงประกอบละคร	 โดยเฉพาะ	 
การพากย์โอ้	 จะต้องใช้เพลงโอ้ปี่ใน	 แล้วต่อด้วย	ท�านอง
การพากย์โอ้	 เพราะฉะน้ันจะขาดการเอื้อนเสียงไม่ได้	
พากย์โอ้	 ดังตัวอย่างการใช้เสียงเอื้อน	 ตามตารางการใช้
เสียงเอื้อนดังนี้

ตารางที่	2	การใช้เสียงเอื้อนในบทพากย์โขน

พา   ราออกเขต..........รปูอนิทราทศกัณฐ์

1     2  ..........4 5 6  1  2  3 

อา  ลัย    เออ

   เฮ่อเอ่อ

เอย

พรา มาศเหลียวแล

5      6 ..........3       4    1       2

ชล  ไหลอ   ส ุ..........พ้นฤทัยพระกอด

กร

3      4 1   2 ..........4  5  61  2   3 

นา   รี เออ

เฮ่อ

   เอ่อ

เอย

สี    ดาเสีย  ดาย

5       6...........3      41        2

	 จากการศึกษาคร้ังนี	้ผู้วจิยัพบว่า	การใช้เสียงเอือ้น	
ในเบือ้งต้นของการฝึกหดั	การเอือ้น	นัน้	ผูฝึ้กเอือ้นต้องฝึก		
ออกเสยีง	เอือ้นพืน้ฐาน	ให้ชดัเจน	จนช�านาญก่อน	เช่นฝึก	
ออกเสียง	เออ	เอ๋ย	หือ	อือ	เฮ่อ	เอิง	และเอย	ให้ได้เพื่อใช้
เป็นท�านองพืน้ฐานของการพากย์	หากผู	้ฝึกหดัไม่สามารถ
พากย์ได้ตามท�านอง	 อาจเป็นเพราะไม่เคยฝึกพากย์	 -	
เจรจา	ควรเริม่ต้นด้วยการใช้วธีิไล่เสียงวรรณยกุต์และเสียง
สระ		เป็นแนวเทียบ	เพื่อให้ผู้ฝึกหัดเข้าใจง่าย			
	 4.	การแบ่งช่วงหายใจและการขโมยหายใจ	
	 	 การขโมยหายใจ	 เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่	
ส�าคัญ	ที่ช่วยให้การพากย์	-	เจรจาโขน	สามารถลากเสียง
ยาวและเพิ่ม	 ก�าลังเสียงโดยไม่สร้างความเสียหายให้การ
พากย์-	 เจรจาด้วย	 อีกประการหน่ึงการหายใจถูกช่อง
หายใจ	จะไม่ท�าให้	การพากย์เหนือ่ย	พลังเสยีงดไีม่ส่ันไหว	
ไม่ขาดช่วง	การแบ่งช่วงหายใจจะพร้อมกนักบัการแบ่ง	ค�า	
ในการพากย์	ตามบทประพนัธ์ทีใ่ช้ในการพากย์	เจรจา	เช่น	

บทพากย์	กาพย์	ยานี	11	ดังต่อไปนี้
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   “เดิมทีธนูรัตน์		 วรฤทธิเกรียงไกร
											องค์วิศวกรรมไซร้	 ประดิษฐะสองถวาย”	
	 การแบ่งช่วงหายใจ	 ในค�าพากย์กาพย์ยานี	 11		
วรรคหน้า	 5	 ค�า	 วรรคหลัง	 6	 ค�า	 ต้องแบ่งวรรคหน้า	 
เป็น	2/3	วรรคหลัง	แบ่ง	2/2/2	

ตารางที่		3	การแบ่งช่วงหายใจในค�าพากย์

หายใจธ   นู   รัตน์หายใจเดิม       ที

ธิเกรียง  ไกร หายใจ เออ    เฮ่อ

เอ่อ    เอย

ว  ร  ฤทธิ ์

หายใจกรรม    ไซร้หายใจองค์  วิศวะ

สอง  ถวายหายใจ เออ    เฮ่อ

เอ่อ    เอย

ประดิษ  ฐะ

	 5.การควบคุมจังหวะ	
	 	 ผูพ้ากย์	–	เจรจาโขน	จะใช้การ	ควบคมุจงัหวะ
เอง	โดยผ่านเครือ่งดนตรอีนัประกอบไปด้วย	ตะโพน	และ
กลองทดั	ในการด�าเนนิท�านอง	เมือ่ผู	้พากย์โขนจบลงหนึง่
บทแล้ว	ตะโพนและกลองทดั	จะตปีระกอบเพือ่รับหลงัค�า
พากย์	แต่ละบทเสมอโดยตะโพน	จะตีท้า	หมายถึง	ตีน�า
ตามท่วงท�านองของหน้าทับท่ีใช้เฉพาะกับการพากย์โขน
แล้ว	กลองทัดจะตรีบั	2	ครัง้	จงัหวะหมายถงึการแบ่งส่วน
ย่อยของท�านองเพลง	ซึ่งด�าเนินไปตามเวลาอันสม�่าเสมอ	
ทุกระยะของส่วนที่แบ่งนี้คือจังหวะ	 จังหวะที่ใช้ในเพลง
ไทยมี	3	อย่าง	คือ
	 	 1.	 จังหวะสามัญ	 หมายถึงจังหวะท่ัวไปท่ีจะ
ต้องยึดถือเป็นหลักส�าคัญ	 ของการขับร้องและบรรเลง	
จังหวะสามัญนี้แบ่งย่อยเป็นช้ัน	 ๆ	 ซ่ึงบอกถึงอัตรา
ความเร็วของเพลง
	 	 2.	จังหวะฉิ่ง	เป็นการแบ่งจังหวะด้วยเสียงฉิ่ง	
เพื่อให้รู้จังหวะเบา	 และจังหวะหนักโดยเสียง	 ฉิ่ง	 เป็น
จังหวะเบา	และ	ฉับ	เป็นจังหวะหนัก		
	 	 3.จงัหวะหน้าทบั	คอืการถือหน้าทบัเป็นเกณฑ์
นับจังหวะ	หน้าทับ	หมายถึงท�านองของเครื่องหนัง	หรือ
วธิตีเีครือ่งหนงั	ซึง่ใช้เป็นเครือ่งก�ากบัจงัหวะมาแต่โบราณ	

เช่น	ตะโพน	โทน	ร�ามะนาสองหน้า	และกลองแขกส�าหรบั
ก�ากับจังหวะเป็นระยะ	ๆ	ผู้พากย์โขน	ต้องรู้	บันไดเสียง	
ของตัวโน้ตดนตรี	 เพราะถ้ารู้ตัวโน้ตแล้ว	 จะท�าให้เรา
สามารถควบคุมจังหวะการพากย์	-	เจรจาได้อย่างมั่นคง
	 6.	การสื่ออารมณ์ในการพากย์	เจรจาโขน	
	 	 ผูท้ีไ่ด้รบัการยอมรบัในวงการพากย์	เจรจาโขน
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สามารถดึงเอาอารมณ์ความรู้สึกภายใน	
ของตน	ส่งผ่านออกมาทางเสียงพากย์	เจรจา	ส่งต่อไปยัง
ตวัแสดงทีจ่ะถ่ายทอดไปยงั	ผู้ชมให้เกดิอารมณ์คล้อยตาม	
รัก	 โกรธ	 เศร้า	สะเทือนใจ	หัวเราะ	ร้องไห้	ล้วนแล้วแต่
เป็นการแสดงอารมณ์พืน้ฐานเพือ่เปล่ียนพฤตกิรรมของตวั
แสดง	ผู้ที่มี	ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาและศิลปะ	การ
แสดง	มคีวามเข้าใจเรือ่งค�าและความหมายของค�า	จงึรูจ้กั
เลอืกใช้อารมณ์กบับทพากย์	เจรจาด้วยรปูแบบท่ีเหมาะสม 
ในการพากย์	เจรจาโขน	

อภิปรายผล
	 การวจิยัเรือ่ง	กลวธิกีารพากย์-เจรจาโขน	จาก	การ
ศึกษา	มีข้อค้นพบที่ควรน�ามาอภิปราย	ดังนี้		
	 กลวิธีการพากย์–เจรจาโขนของไทย	มีกลวิธีที่ถูก
ก�าหนดขึ้นและยังคงจารีตเป็น	แบบแผนดั้งเดิมตาแบบ
ทีเ่คยมาในยคุเริม่แรก	ของการแสดงโขน	ทัง้การพากย์โขน	
และการเจรจาโขน	 คือ	 การ	 พากย์แบ่งได้	 2	 กลวิธี	 คือ	
กลวธิทีี	่1)	แบ่งตามเนือ้หา	ออกเป็น	6	ประเภท		คือ	พากย์
เมือง	 (พากย์พลับพลา)	 พากย์บรรยาย	 พากย์เบ็ดเตล็ด	
พากย์รถ	 พากย์ชมดง	 และ	 พากย์โอ้	 กลวิธีการพากย	์ 
ตามเนื้อหา	นั้น	ขึ้นอยู่กับ	ฉาก	อารมณ์	ความรู้สึกของตัว
แสดง	บทบาท	ของตัวแสดง	2)	แบ่งตาม	ท�านอง	เป็น	3	
ท�านอง	คือ	พากย์เดินท�านอง	(ท�านองปกติ)	พากย์ชมดง	
(ท�านองเพลงชมดง)	และ	พากย์โอ้	(ท�านองเพลงโอ้ปี่ใน)	
	 	ส่วนการเจรจานั้น	มี	2	ประเภท	คือ1)	เจรจา	ด้น	
2)	เจรจากระทู	้ในการเจรจานัน้	จะใช้ท�านองในการเจรจา	
3	 ท�านอง	 คือ	 1)	 เจรจาเดินท�านอง	 (เจรจา	 บรรยาย)		 
2)	เจรจาท�านองพูด	3)	เจรจาแบบกวนมุข	สอดคล้องกับ	
ธีรภัทร์	 ทองนิ่ม	 (2556:	 59)	 ที่กล่าวไว้ในแบบแผนและ
กลวธิกีารพากย์	เจรจาโขน	ของกรมศิลปากร	ว่าการพากย์	
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มี	 6	 ประเภท	 คือ	 พากย์เมือง	 (พากย์พลับพลา)	 พากย์

บรรยาย	พากย์เบ็ดเตลด็	พากย์รถ	พากย์ชมดง	และพากย์

โอ้นัน้	เป็นการแบ่งตามเนือ้หาบทโขน	ซึง่	ในความเป็นจรงิ	

การพากย์	ควรแบ่งตามท�านองในการ	พากย์	คือ	ท�านอง

ปกติ	 หรือ	 พากย์เดินท�านอง	 ท�านอง	 เพลงชมดง	 หรือ

พากย์ชมดง	 และท�านองเพลงโอ้ปี ่ใน	 หรือ	 พากย์โอ	้

เนื่องจากการแบ่งประเภทแต่ก่อนท�าให้เกิดความ	สับสน

ในการเข้าใจ	ถ้าหากใช้ท�านองในการ	พากย์เป็นเกณฑ์ใน

การแบ่งประเภทกจ็ะท�าให้เข้าใจมากยิง่ขึน้	ด้วยการพากย์

เป็นศาสตร์ทางด้านคีตศิลป์	 ส�าหรับการเจรจานั้น	 มี	 2	

ประเภท	คอื	เจรจาด้น	และเจรจากระทู	้	ใช้ท�านองในการ

เจรจา	3	ท�านอง	คือ	เจรจาท�านองบรรยาย	หรือ	เจรจา

แบบเดนิท�านอง	เจรจาท�านองพดู	และเจรจา	แบบกวนมขุ 

วิธีในการ	เจรจานั้นจ�าเป็นต้องใส่อารมณ์ตามบริบท	และ

อารมณ์ของตัวโขนที่แสดงในขณะน้ัน	 เพ่ือสร้างอรรถรส

ให้กับ	ผู้ชม	สอดคล้องกันกับ	รัตนพล	ชื่นค้า	 (2555:	8)	

ศึกษาจาก	การสืบทอดการพากย์	–	เจรจาหนัง	ใหญ่และ

โขนเรื่องรามเกียรติ์ของครูวีระ	มีเหมือนว่า	การแสดงโขน

และหนังใหญ่มีองค์ประกอบร่วมกัน	3	องค์ประกอบ	คือ	

1)	คนพากย์	เจรจา	2)	ค�า	พากย์	เจรจา	และ	3)	ท�านอง

พากย์	–	เจรจา	ทั้ง	3	องค์ประกอบนี้มี	ความสัมพันธ์กัน

อย่างแนบแน่นกล่าวคือ	 คนพากย์เจรจาเป็นผู้จดจ�าค�า

พากย์	เจรจา	และท�านองพากย์	เจรจา	แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น

การพากย์	 เจรจา	 ก็ยังคง	 รักษาแบบแผนดั้งเดิมที่มีมา	 

ไม่เปลี่ยนแปลง	 ด้วยกลวิธีในการพากย์	 เจรจาโขนที่

อภิปรายมาเบ้ืองต้น	 น�าไปสู่การสืบทอดมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมการพากย์	 -	 เจรจาโขน	 น�าไปสู่การสร้าง	 

นกัพากย์	เจรจาโขนเลอืดใหม่ข้ึนมา	รบัใช้สงัคม	นกัพากย์	

เจรจาเลือดใหม่ท่ีถูกประกอบสร้างขึ้นมาล้วนแล้วแต	่ 

เป็นนักพากย์ที่เกิดจากความชอบ	ความศรัทธาในศาสตร์	

และศิลป์ประเภทนี้	 โดยทุกคนได้ยึดแนวทางการปฏิบัติ 

ในการเป็นนักพากย์ท่ีมีคุณภาพ	 เหมือนนักพากย์ช้ันครู 

ที่ถือเอาเป็นต้นแบบการพากย์	 เจรจาโขน	 ในอดีต 

จนมาถึงปัจจุบัน	 มีการด�ารงอยู ่และก้าวไปสู ่อนาคต	 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบที่	2	ทีมผู้สืบทอดการพากย์	เจรจาโขน		
ที่มา:	ธีรภัทร์	ทองนิ่ม	

	 การสืบทอดมรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรม	 

การ	 พากย์	 –	 เจรจาโขน	 ผู้วิจัยพบว่า	 การที่จะสืบทอด	

มรดกภูมิปัญญาการพากย์	–	เจรจาโขน	แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย	

แต่ก็ไม่เกินความสามารถของครู	พากย์	-	เจรจาโขนที่จะ

พยายามถ่ายทอด	และสร้างเยาวชนรุ่น	ใหม่ขึ้นมารับช่วง

การพากย์	เจรจาโขน	ในอนาคต	เมื่อถึงเวลาที่บรมครูผู้มี

ความรูค้วามสามารถเหล่านี	้ได้ยตุ	ิบทบาทลง	จะเป็นด้วย	

สาเหตุใดกต็าม	ผูท้ีจ่ะมารบั	ช่วงการธ�ารงรักษาไว้ซึง่ศลิปะ	

วัฒนธรรมการพากย์	 	 เจรจาโขนนี้ก็ต้องเป็นผู ้ทีที่ม ี

ความรู้	ความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบรมครูที่เป็นต้น

แบบในการพากย์	 เจรจาโขน	 รุ่นเดิม	 ๆ	 อย่างแน่นอน	 

การสืบทอดมรดก	 ภูมิปัญญาการพากย์	 เจรจาโขนนี้	 

ผู ้วิจัย	 อ้างอิงแนวคิดทฤษฎีการขับร้องของครูท้วม	 

ประสิทธิกุล	 (2553:133-135)	 ศิลปินแห่งชาติ	 สาขาคีต

ศิลป์มาประกอบในการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางและกลวิธี

ในการสืบทอดมรดกภูมปัญญาทางวัฒนธรรม	การพากย์	

-	 เจรจาโขน	 ผู้วิจัย	 น�าเสนอผลการวิเคราะห์ตามหลัก

แนวคิด	 ทฤษฎี	 ออกเป็น	 6	 หัวข้อที่ผ่านมา	 ซ่ึงทุกข้อ 

ถอืเป็น	แนวปฏิบตัใินการพากย์	–	เจรจาโขน	อนัประกอบ

ด้วย

9 
 

เปลี่ยนแปลง ด้วยกลวิธีในการพากย์ เจรจาโขนที่
อภิปรายมาเบื้องต้น น าไปสู่การสืบทอดมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมการพากย์  - เจรจาโขน น าไปสู่การสร้าง 
นักพากย์ เจรจาโขนเลือดใหม่ขึ้นมา รับใช้สังคม นัก
พากย์ เจรจาเลือดใหม่ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาล้วน
แล้วแต่ เป็นนักพากย์ที่เกิดจากความชอบ ความศรัทธา
ในศาสตร์ และศิลป์ประเภทนี้ โดยทุกคนได้ยึดแนว
ทางการปฏิบัติในการเป็นนักพากย์ที่มีคุณภาพ เหมือน
นักพากย์ช้ันครูที่ ถือเอาเป็นต้นแบบการพากย์ เจรจา
โขน ในอดีตจนมาถึงปัจจุบัน มีการด ารงอยู่และก้าวไปสู่
อนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ทีมผู้สืบทอดการพากย์ เจรจาโขน   
ที่มา: ธีรภัทร์ ทองนิ่ม  

 การสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การ 
พากย์ – เจรจาโขน ผู้วิจัยพบว่า การที่จะสืบทอด มรดก
ภูมิปัญญาการพากย์ – เจรจาโขน แม้ไม่ใช่เรื่อง ง่าย แต่
ก็ไม่เกินความสามารถของครู พากย์ - เจรจาโขน ที่จะ
พยายามถ่ายทอด และสร้างเยาวชนรุ่น ใหม่ขึ้นมารับ
ช่วงการพากย์ เจรจาโขน ในอนาคต เมื่อถึงเวลาที่บรม
ครูผู้มีความรู้ความสามารถเหล่านี้ ได้ยุติ บทบาทลง จะ
เป็นด้วย สาเหตุใดก็ตาม ผู้ที่จะมารับ ช่วงการธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมการพากย์  เจรจาโขนนี้ก็ต้องเป็น
ผู้ทีท่ีมีความรู้ ความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบรมครูที่
เป็นต้นแบบในการพากย์  เจรจาโขน รุ่นเดิมๆ อย่าง
แน่นอน การสืบทอด มรดก ภูมิปัญญาการพากย์ เจรจา
โขน นี้ ผู้วิจัย อ้างอิงแนวคิดทฤษฎีการขับร้องของครู
ท้วม ประสิทธิกุล (2553:133-135) ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาคีตศิลป์มาประกอบในการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทาง
และกลวิธีในการสืบทอดมรดกภูมปัญญาทางวัฒนธรรม 

การพากย์ - เจรจาโขน ผู้วิจัย น าเสนอผลการวิเคราะห์
ตามหลักแนวคิด ทฤษฎี ออกเป็น 6 หัวข้อที่ผ่านมา ซึ่ง
ทุกข้อถือ เปน็ แนวปฏิบัติในการพากย์ – เจรจาโขน อัน
ประกอบด้วย 

 
 

ภาพประกอบ 3 นักพากย์รุ่นใหมท่ี่รับการถ่ายทอด 
ที่มา : เกษนิภา นิลบาลัน 

 1).แนวปฏิบัติทางเสียง จากการศึกษา พบว่า 
ธรรมชาติของเสียง ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่ ผู้พากย์ – 
เจรจาโขน ต้องมี และต้องเป็นกระแสเสียงท่ีมีเอกลักษณ์
ของแต่ละบุคคล ถึงแม้ว่าการเลียนแบบเสียงของครู
พากย์ เจรจาโขน ท่ีมีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับใน
วงการ การแสดงโขนในความคิดของเราจะเห็นว่าควรจะ
เลียนแบบเสียงของท่านถึงจะเป็นที่ยอมรับ  แต่ในความ
เป็นตัวตนของผู้ที่สนใจจะฝึกพากย์ – เจรจาโขนนั้น 
ย่อมที่จะต้องสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตน เพราะฉะนั้น ผู้
พากย์ - เจรจาโขนรุ่นใหม่ จึงควรใช้กระแสเสียงที่มี
ความเป็นตัวตน ให้มากที่สุดและผสานวิธีการที่ชาญ
ฉลาด กลเม็ด เคล็ดลับ ความเช่ียวชาญพิเศษ ที่เป็น
ปรีชาญาณ ของบรมครูพากย์ – เจรจาโขนมาเป็นแบบ 
ในการปฏิบัติการพากย์ – เจรจาโขน  ไม่ว่าจะเป็นการ 
แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาทางน้ าเสียง หรือแม้แต่ 
การใช้เสียงสูงต่ า ก็ตาม สอดคล้องกันกับ นงนุช  ไพร 
พิบูลกิจ ( 2541: 93 ) อธิบายถึงการพากย์ –เจรจาโขน  
ว่า สิ่งส าคัญของผู้พากย์และเจรจาโขนอีกอย่างหนึ่งคือ  
การท าเสียงให้เหมาะกับตัวโขน และใส่ความรู้สึกให้ 
เหมาะกับอารมณ์ในเรื่อง เจรจาตัวมนุษย์ก็ต้องท าเสียง 
ให้สุภาพ เจรจาตัวยักษ์ก็ต้องท าเสียงให้คึกคักแกร่งกร้าว  
เจรจาตัวนางก็ท าเสียงให้อ่อนหวาน เมื่อถึงคราวโกรธ  
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ภาพประกอบ	3	นักพากย์รุ่นใหม่ที่รับการถ่ายทอด

ที่มา	:	เกษนิภา	นิลบาลัน

	 1)	 แนวปฏิบัติทางเสียง	 จากการศึกษา	 พบว่า	

ธรรมชาติของเสียง	 ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่	 ผู้พากย์	 –	

เจรจาโขน	ต้องมี	และต้องเป็นกระแสเสียงที่มีเอกลักษณ์

ของแต่ละบคุคล	ถงึแม้ว่าการเลยีนแบบเสยีงของครพูากย์	

เจรจาโขน	ที่มีความสามารถ	และเป็นที่ยอมรับในวงการ	

การแสดงโขนในความคิดของเราจะเห็นว่าควรจะเลียน

แบบเสยีงของท่านถงึจะเป็นทีย่อมรบั		แต่ในความเป็นตัว

ตนของผูท้ีส่นใจจะฝึกพากย์	–	เจรจาโขนนัน้	ย่อมทีจ่ะต้อง

สร้างอัตลักษณ์เฉพาะตน	เพราะฉะนั้น	ผู้พากย์	 -	 เจรจา

โขนรุ่นใหม่	 จึงควรใช้กระแสเสียงที่มีความเป็นตัวตน	 

ให้มากทีส่ดุและผสานวธิกีารทีช่าญฉลาด	กลเมด็	เคลด็ลบั	

ความเชีย่วชาญพเิศษ	ทีเ่ป็นปรชีาญาณ	ของบรมครพูากย์	

–	เจรจาโขนมาเป็นแบบ	ในการปฏิบัติการพากย์	–	เจรจา

โขน		ไม่ว่าจะเป็นการ	แสดงอารมณ์ความรูส้กึออกมาทาง

น�า้เสียง	หรอืแม้แต่	การใช้เสยีงสงูต�า่	กต็าม	สอดคล้องกนั

กบั	นงนชุ		ไพร	พบิลูกจิ	(	2541:	93	)	อธบิายถงึการพากย์	

–เจรจาโขน	 ว่า	 สิ่งส�าคัญของผู้พากย์และเจรจาโขนอีก

อย่างหนึง่คอื	การท�าเสยีงให้เหมาะกับตวัโขน	และใส่ความ

รูส้กึให้	เหมาะกบัอารมณ์ในเรือ่ง	เจรจาตวัมนษุย์ก็ต้องท�า

เสียง	ให้สุภาพ	เจรจาตัวยักษ์ก็ต้องท�าเสียงให้คึกคักแกร่ง

กร้าว	 เจรจาตัวนางก็ท�าเสียงให้อ่อนหวาน	 เม่ือถึงคราว

โกรธ	กลัว	รัก	หรืออารมณ์ใด	ๆ 	ก็ต้องใส่ความรู้สึก	เข้าไป

9 
 

เปลี่ยนแปลง ด้วยกลวิธีในการพากย์ เจรจาโขนที่
อภิปรายมาเบื้องต้น น าไปสู่การสืบทอดมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมการพากย์  - เจรจาโขน น าไปสู่การสร้าง 
นักพากย์ เจรจาโขนเลือดใหม่ข้ึนมา รับใช้สังคม นัก
พากย์ เจรจาเลือดใหม่ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาล้วน
แล้วแต่ เป็นนักพากย์ท่ีเกิดจากความชอบ ความศรัทธา
ในศาสตร์ และศิลป์ประเภทนี้ โดยทุกคนได้ยึดแนว
ทางการปฏิบัติในการเป็นนักพากย์ที่มีคุณภาพ เหมือน
นักพากย์ช้ันครูที่ ถือเอาเป็นต้นแบบการพากย์ เจรจา
โขน ในอดีตจนมาถึงปัจจุบัน มีการด ารงอยู่และก้าวไปสู่
อนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ทีมผู้สืบทอดการพากย์ เจรจาโขน   
ที่มา: ธีรภัทร์ ทองนิ่ม  

 การสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การ 
พากย์ – เจรจาโขน ผู้วิจัยพบว่า การที่จะสืบทอด มรดก
ภูมิปัญญาการพากย์ – เจรจาโขน แม้ไม่ใช่เรื่อง ง่าย แต่
ก็ไม่เกินความสามารถของครู พากย์ - เจรจาโขน ที่จะ
พยายามถ่ายทอด และสร้างเยาวชนรุ่น ใหม่ขึ้นมารับ
ช่วงการพากย์ เจรจาโขน ในอนาคต เมื่อถึงเวลาท่ีบรม
ครูผู้มีความรู้ความสามารถเหล่านี้ ได้ยุติ บทบาทลง จะ
เป็นด้วย สาเหตุใดก็ตาม ผู้ที่จะมารับ ช่วงการธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมการพากย์  เจรจาโขนนี้ก็ต้องเป็น
ผู้ทีท่ีมีความรู้ ความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบรมครูที่
เป็นต้นแบบในการพากย์  เจรจาโขน รุ่นเดิมๆ อย่าง
แน่นอน การสืบทอด มรดก ภูมิปัญญาการพากย์ เจรจา
โขน นี้ ผู้วิจัย อ้างอิงแนวคิดทฤษฎีการขับร้องของครู
ท้วม ประสิทธิกุล (2553:133-135) ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาคีตศิลป์มาประกอบในการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทาง
และกลวิธีในการสืบทอดมรดกภูมปัญญาทางวัฒนธรรม 

การพากย์ - เจรจาโขน ผู้วิจัย น าเสนอผลการวิเคราะห์
ตามหลักแนวคิด ทฤษฎี ออกเป็น 6 หัวข้อที่ผ่านมา ซึ่ง
ทุกข้อถือ เปน็ แนวปฏิบัติในการพากย์ – เจรจาโขน อัน
ประกอบด้วย 

 
 

ภาพประกอบ 3 นักพากย์รุ่นใหมท่ี่รับการถ่ายทอด 
ที่มา : เกษนิภา นิลบาลัน 

 1).แนวปฏิบัติทางเสียง จากการศึกษา พบว่า 
ธรรมชาติของเสียง ถือเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่ ผู้พากย์ – 
เจรจาโขน ต้องมี และต้องเป็นกระแสเสียงท่ีมีเอกลักษณ์
ของแต่ละบุคคล ถึงแม้ว่าการเลียนแบบเสียงของครู
พากย์ เจรจาโขน ท่ีมีความสามารถ และเป็นที่ยอมรับใน
วงการ การแสดงโขนในความคิดของเราจะเห็นว่าควรจะ
เลียนแบบเสียงของท่านถึงจะเป็นที่ยอมรับ  แต่ในความ
เป็นตัวตนของผู้ที่สนใจจะฝึกพากย์ – เจรจาโขนนั้น 
ย่อมที่จะต้องสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตน เพราะฉะนั้น ผู้
พากย์ - เจรจาโขนรุ่นใหม่ จึงควรใช้กระแสเสียงที่มี
ความเป็นตัวตน ให้มากที่สุดและผสานวิธีการที่ชาญ
ฉลาด กลเม็ด เคล็ดลับ ความเช่ียวชาญพิเศษ ที่เป็น
ปรีชาญาณ ของบรมครูพากย์ – เจรจาโขนมาเป็นแบบ 
ในการปฏิบัติการพากย์ – เจรจาโขน  ไม่ว่าจะเป็นการ 
แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาทางน้ าเสียง หรือแม้แต่ 
การใช้เสียงสูงต่ า ก็ตาม สอดคล้องกันกับ นงนุช  ไพร 
พิบูลกิจ ( 2541: 93 ) อธิบายถึงการพากย์ –เจรจาโขน  
ว่า สิ่งส าคัญของผู้พากย์และเจรจาโขนอีกอย่างหนึ่งคือ  
การท าเสียงให้เหมาะกับตัวโขน และใส่ความรู้สึกให้ 
เหมาะกับอารมณ์ในเรื่อง เจรจาตัวมนุษย์ก็ต้องท าเสียง 
ให้สุภาพ เจรจาตัวยักษ์ก็ต้องท าเสียงให้คึกคักแกร่งกร้าว  
เจรจาตัวนางก็ท าเสียงให้อ่อนหวาน เมื่อถึงคราวโกรธ  

ให้สมบทบาทตามอารมณ์นั้น	 ๆ	 เพราะการท�าเสียงให้

เหมาะสม	กับตัวแสดงเป็นแนวปฏิบัติส�าคัญในการพากย์	

เจรจาโขน

	 2)	แนวปฏบิตัทิางค�าร้อง	จากการศกึษาพบว่าผูท้ี่

จะเป็นผู้พากย์	เจรจา	ที่มีความสามารถ	จะต้องเป็นผู้ที่มี

ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะด้าน

ฉนัทลกัษณ์	จะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามช�านาญในเรือ่งการอ่าน

ค�าประพนัธ์	ทกุประเภท	อกีทัง้สามารถแบ่งจ�านวนค�าของ

บทประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี	 11	 และกาพย์ฉบัง	 16	

อย่างถกูต้อง	สอดคล้องกนักบั	ปัญญา	นติยสวุรรณ	(2525)	

กล่าวถึงความหมายของการเจรจาว่า	 “การเจรจาโขน

หมายถึงการร้องเป็นท�านองพูด	 ค�าสนทนา	 หรือค�า

บรรยายการกระท�าอารมณ์	ความรูส้กึนึกคดิของผูแ้สดงโขน 

และปัญญา	นิตยสุวรรณ	ให้ความหมายของค�าว่า	พากย์	

เป็นบทกวปีระเภทกาพย์	ม	ีกาพย์ยาน	ี11	และกาพย์ฉบัง	

16	 และการพากย์โขน	 หมายถึง	 การร้องเล่าเรื่อง

รามเกยีรติใ์นลกัษณะของการบรรยาย	และพรรณนาความ

เป็นท�านองอย่างหนึ่งของ	การแสดงโขน	นอกจากนี้	ผู้ฝึก	

พากย์	–	เจรจา	ยังต้องมีความรู้เรื่องค�าไวพจน์เป็นอย่างดี	

การใช้ค�าไวพจน์ในการ	พากย์	–	เจรจาโขน	ค�าหรือวลีใน	

ภาษาไทยต่าง	 ๆ	 ที่ผู ้พากย์	 เจรจาโขนจะต้องมี	 และ

สามารถน�ามาใช้ในการ	พากย์	–	เจรจาอย่างทนัท่วงท	ีและ

แต่งบทโขนได้		โดยมทีัง้ค�าทีเ่ป็นไวพจน์	ค�าทีอ่ยูใ่นวงศพัท์

เดียวกัน	อาทิ	มืด		มิด	มัว	หม่น	หมอง	โน่น	นั่น	โน้น	แจ่ม	

กระจ่าง	จ้า	ชั่ว	เลว	ทราม	ต�่าช้า	ช้า	เนิบ	สว่าง	กระจ่าง	

จ้า	ผูพ้ากย์	เจรจาโขน	จะต้องมเีกบ็ไว้ในคลังสมองของตน	

และพร้อมที่จะน�าออกมาใช้ได้ทุกเมื่อ	

	 3)	 แนวปฏิบัติทางการใช้เสียงเอ้ือน	 การศึกษา			

ครั้งนี้	ผู้วิจัยพบว่า	การใช้เสียงเอื้อน	ในเบื้องต้นของการ	

ฝึกหดัการเอือ้นนัน้	ผู้ฝึกเอือ้นต้องฝึก		ออกเสยีง	เอือ้นพืน้

ฐานให้ชดัเจนก่อน	เช่นฝึก	ออกเสยีง	เออ	เอ๋ย	หอื	ออื	เฮ่อ	

เอิงและเอยให้ได้เพราะเป็นท�านองพื้นฐานของการพากย์	

หากผู้ฝึกหัดไม่สามารถพากย์ได้ตามท�านองหรือท�าเสียง

เอือ้นไม่ได้	อาจเป็นเพราะไม่เคยฝึกพากย์มา	ควรใช้วธิกีาร
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ไล่เสยีงสระ	ควบคูไ่ปกบั	การผนัวรรณยกุต์	เป็นแนวเทยีบ	

เพื่อให้ผู้ฝึกหัดเข้าใจง่าย	สอดคล้องกันกับ	ท้วม	ประสิทธิ

กุล	(2535)	ได้อธิบายถึงวิธีท�าเสียงต่าง	ๆ	ในการขับร้อง

เพลงไทย	7	เสยีง	ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ในการขบัร้องเพลงไทย	

นอกจากเนื้อร้องหรือบทร้องแล้วสิ่งส�าคัญที่สุดก็คือ	 การ

ท�าเสยีงต่าง	ๆ 	ทีผ่่านออกจากล�าคอกม็อียูห่ลายเสยีง	และ

มีที่ใช้ต่างกัน	ดังนี้				

	 	 1.	เสียง	“เออ”	ถือเป็นแม่เสียง	หรือเสียงเอก	

ในการขับร้องเพลงไทยเป็นเสียงส�าคัญ

	 	 2.	เสียง“เอย”	ใช้ในตอนสุดประโยค	หรือสุด

วรรคของการเอื้อน	ก่อนขึ้นบทร้อง	เสียง	เอยที่เปล่งออก

มาบางครั้งจะมีเสียง	(ง)	ติดมากับเสียง	เออ	แต่ไม่ชัดนัก	

เป็นเสียง		เอิง	เอย

	 	 3.	เสยีง“ออื”	ทีม่ใีช้ในระหว่างรอจงัหวะ	หรอื

เมื่อ	สุดวรรคสุดค�าของบทร้องโดยไม่ต้องอ้าปาก	แต่ไม่

ถึงกับหุบสนิททีเดียวเผยอริมฝีปากนิดเดียว	

	 	 4.	 เสียง	“เอ๋ย”	 ใช้ในบทร้องที่มีค�าว่า	“เอ๋ย		

เสียงจะออกเป็นสองเสียงผสมกัน	คือ	เอย	กับ	หือ	

	 	 5.	 เสียง	“เฮอ”	จะใช้คู่กับเสียง	เออ	ฮือ	จึง

เป็น	 เสียงท่ีใช้น้อยมาก	 เป็นการสอดแทรกเพื่อให้เสียง

เอื้อนมีน�้าหนักเบาแล้วแรง		

	 	 6.	เสียง	“ฮือ”	ใช้คู่กับเสียง	อือ	แต่น้อยกว่า		

เพียงเป็นเสียงสอดแทรก	เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	เท่านั้น	เพื่อช่วย

ให้เสียงสะดุด	สะเทือนได้และใช้เป็นเสียงแทรก	ระหว่าง

เอื้อนที่เป็นเสียง	เออ	เช่น	เออ	ฮือ	(ง)	เออ	(ง)	เออ...

	 	 7.	 เสียง	“หือ”		ใช้เฉพาะเสียงท้ายอักษรสูง	

ใช้	เป็นหางเสยีงของเอ้ือน	หรอืใช้ในตอนสดุวรรค	สดุตอน	

ของเพลง	หรือลงท้าย	“เท่า”	และประกอบเสียงอื่น	ได้	

	 4)	แนวปฏิบัติทางการแบ่งช่วงหายใจ	และ	ขโมย

หายใจ	จากการศึกษาพบว่าการขโมยหายใจ	เป็น	เทคนิค

ส�าคัญที่ช่วยให้การพากย์โขน	 สามารถลากเสียงยาวและ

เพิ่มก�าลังเสียงโดยไม่สร้าง	 ความเสียหายให้การพากย	์

เจรจาด้วย	 อีกประการหน่ึงการหายใจถูกช่องหายใจ	 ไม่

ท�าให้การพากย์เหนื่อย	พลังเสียงดีไม่	 สั่นไหว	 ไม่ขาดช่วง	

ในการแบ่งช่วงหายใจในการพากย์	 กาพย์ยานี11	 กาพย์

ฉบัง	16	ซึ่งการเจรจาบทประพันธ์ร่ายยาว	ผู้พากย์	เจรจา	

ต้องแม่นย�า	 ชัดเจน	 และถูกต้องสอดคล้องกันกับ	 พงศ์	

หาญไชยพิบูลย์กุล	 (2554)	 อธิบายถึงหลักการหายใจ	 

ในการร้องเพลงให้เสียงดีน้ันขึ้นอยู่กับวิธีการหายใจที่ถูก

ต้อง	ขณะหายใจลมจะผ่านหลอดเสียงเกดิเป็นเสียงต่าง	ๆ 	

ถ้าการหายใจสม�่าเสมอเสียงร้องเพลงก็จะสม�่าเสมอ

	 5)	แนวปฏิบตัใินการควบคุมจงัหวะ	จากการศึกษา

พบว่า	ผู้พากย์	–	เจรจาโขน	จะต้องเป็นผู้ควบคุมจังหวะ

เอง	โดยผ่านเครือ่งดนตรอีนัประกอบไปด้วย	ตะโพน	และ

กลองทดั	ในการ	ด�าเนนิท�านอง	เมือ่ผู	้พากย์โขนจบลงหนึง่

บทแล้ว	ตะโพนและกลองทดั	จะตปีระกอบเพือ่รับหลงัค�า

พากย์	แต่ละบทเสมอโดยตะโพน	จะตีท้า	หมายถึง	ตี	น�า

ตามท่วงท�านองของหน้าทับที่ใช้เฉพาะกับการ	พากย์โขน

แล้ว	กลองทัดจะตรีบั	2	ครัง้	จงัหวะหมายถงึ	การแบ่งส่วน

ย่อยของท�านองเพลง	ซึ่งด�าเนินไปตาม	เวลาอันสม�่าเสมอ	

ทุกระยะของส่วนที่แบ่งนี้คือจังหวะ	 จังหวะที่ใช้ในเพลง

ไทยม	ี3	อย่าง	คือ1).จงัหวะสามญั	2)	จงัหวะฉ่ิง	3).	จงัหวะ

หน้าทัพ	 ในการพากย์	 เจรจาโขน	 ผู้พากย์เจรจา	 จะต้อง

เป็นผู้ก�าหนดจงัหวะเอง	ดนตรช่ีวยจะมีตะโพนและ	กลอง

ทัดในตอนท้าย	จบ	ค�า	พากย์เท่านั้น		เพราะจะไม่มีดนตรี

ก�ากับจังหวะอย่างเพลงละคร	 สอดคล้องกันกับสมพงษ์	

กาญจนผลิน	 (2552:2)	 ได้ให้ความหมายของการร้องว่า	

“การร้อง	 หมายถึงการเปล่งเสียงไปตามบทร้องหรือ 

บทกวปีระเภท	ต่าง	ๆ 	โดยยดึท�านองและจังหวะเป็นส�าคญั		

ถ้อยค�า	ทีม่เีสียงสูงต�า่	ต้องอนโุลมเสียงเข้า	หาท�านองแห่ง

เนื้อเพลงนั้น	 ส่วนความสั้นยาวก็ต้องอยู่ในความ	 บังคับ

ของเพลง	 เสียงท่ี	 ร้องนี้	 ดนตรีประเภทด�าเนินท�านอง

สามารถจะด�าเนินท�านองตามได้โดยสมบูรณ์	 แบบ	 เช่น	

การร้องเพลงประเภทเพลงเถา	 เพลงสามชั้น	 หรือเพลง

สองชั้น	เป็นต้น	”	

	 6)	 การใช ้อารมณ์กับการพากย ์ 	 เจรจาโขน	 

จากการศึกษาพบว่าในบทโขนแต่ละบท	 จะประกอบไป

ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย	ใน	การส่งอารมณ์ให้
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ผูช้มเกดิความรูส้กึคล้อยตามโดยตรงด้วยน�า้เสยีง	ของนกั

ร้อง	 ว่ายากแสนยากแล้ว	 การพากย์	 เจรจายิ่งยากกว่า

เพราะจะต้องส่งผ่านอารมณ์ในน�า้เสยีงให้สือ่ไปยงัตัวแสดง

ก่อน	แล้วค่อย	ส่งผ่านไปยงัผูช้ม	ให้เกดิอารมณ์คล้อยตาม

ซึ่งต้องส่งผ่านความรู ้สึกหลายด่าน	 กว่าจะถึงผู ้ชม	 

การพากย์		ทีแ่สดงอารมณ์	ความรูส้กึอย่างชดัเจน	ทีผู่แ้ต่ง

บทโขนได้ก�าหนดไว้ในบทโขนเป็นมาตรฐานแล้ว	 แต่ผู้

พากย์	 เจรจาจะเป็นผู้ที่ท�าให้อารมณ์	 ความรู้สึกของตัว

แสดง	เด่นชัด	และเข้าถึงบทบาทยิ่งขึ้น	

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 การวิจัยเร่ือง	 กลวิธีการพากย์-เจรจาโขน	

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล	 และ

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการต่อเน่ือง	 ผลการ

วเิคราะห์	วตัถปุระสงค์ของการวจิยัได้น�าเสนอและ	ดงัต่อ

ไปนี้

	 	 การพากย์	เจรจาโขน	เป็นองค์ประกอบส�าคญั

ที่สุดในการแสดงโขนท่ีจะขาดไม่ได้เม่ือมีการแสดงโขน	

เป็นวฒันธรรมของชาตทิีป่รากฏเป็น	เอกลกัษณ์	ควบคู่มา

กับประวัติศาสตร์ชาติไทยอันยาวนาน	 ถือ	 เป็นมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ	 ชาติ	 การได้แสดงออกใน

ด้านศลิปะทางเสยีงอนัไพเราะทีบ่่งบอกถงึความงดงามอนั

เป็นสนุทรยีะ	บ่งบอกถงึจติใจอนังดงาม	ของชาวไทย	การ

แสดงออกในด้านศิลปะดนตรี	 นาฏศิลป์	 คีตศิลป์	 เป็น	

กระบวนการกล่อมเกลาจิตใจ	และส่งเสริมให้เกิด	สุนทรี

ยะ	กล้าแสดงออก	ส่งเสรมิความสามคัค	ีในหมู	่คณะ	และ

สร้างวินัยให้เกิดกับผู้ปฏิบัติเป็นอย่างดี	จึงควร	สนับสนุน

ให้เยาวชนของชาติ	 ได้รับการศึกษา	 เรียนรู ้ไว้	 เพื่อ

ประโยชน์	ส่วนตน	และส่วนรวม	ประการส�าคัญเป็นการ

สร้างเสริมและพัฒนาจรรยามารยาทศิษย์ให้มีความ	

เคารพต่อครูอาจารย์	กล่อมเกลาจิตใจที่แข็งกระด้าง	ให้มี

ความอ่อนโยนและงดงามตามแบบประเพณีวัฒนธรรม

ของไทยที่มีมาแต่เดิม	 อีกทั้งยังเป็น	 การสืบทอดมรดก

ภมูปัิญญาทางวฒันธรรมการพากย์	-	เจรจาโขน	เพือ่ธ�ารง

ไว้ซึง่ศลิปะการพากย์	เจรจาด้วยการยดึแนวปฏบิตัทิางคตี

ศิลป์	สามารถยึดเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ใหม่

ได้เป็นอย่างดี	เยาวชนรุน่ใหม่		สามารถน�าเอากลวธิใีนการ

พากย์เจรจาโขน	ของครแูต่ละท่านท่ีศรทัธา	นบัถอืในความ

สามารถของท่าน	ไปเป็น	แนวทางในการศกึษาการพากย์-

เจรจา	โขน	จะท�าให้องค์ความรูเ้รือ่งการพากย์-เจรจา	โขน

คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย	ให้พัฒนา	ยั่งยืน	สืบไป

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย	เฉพาะเรื่อง	กลวิธีการ

พากย์	-	เจรจาโขน	เท่านั้น	เพื่อน�าไปสู่	การสืบทอดมรดก

ภมูปัิญญาทางวฒันธรรม	การพากย์	เจรจา	โขน	มอีกีหลาก

หลายวิธีที่จะให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้	 จากองค์ความรู	้

เดมิ	เพือ่มาปรบัใช้ในการพากย์-	เจรจา	โขน	และสร้างองค์

ความรู้ใหม่เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการสืบทอดมรดก

ภมิูปัญญา	ทางวฒันธรรมการพากย์	เจรจาโขนให้คงความ

เป็นเอกลกัษณ์ของชาต	ิทีแ่สดงถงึ	คณุค่าอนัสงูส่ง	จงึควร

ศึกษาและ	น�ามาเป็นต้นแบบใน	กระบวนการวิจัย	ต่อไป
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	 เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2560,

อุรมรมย์		จันทมาลา.เป็นผู้ให้สัมภาษณ์,	เกษนิภา	นิลบาลัน	เป็นผู้สัมภาษณ์,	ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 เมื่อ	16	มิถุนายน	2560				 	
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บทคัดย่อ

	 วัตถปุระสงค์การวจิยัเพือ่	1)	ศกึษาองค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ในชมุชนบ้านกดุแคน	2)	ความต้องการศึกษาองค์

ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ทีใ่ช้พฒันากองทนุบญุเดอืนสามของบ้านกดุแคน	3)	เพือ่ประเมนิผลการใช้องค์ความรูภ้มูปัิญญา

ท้องถิ่นพัฒนากองทุนบุญเดือนสามเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามความต้องการของบ้านกุดแคน	 และ	 4)	 เพื่อถอด

บทเรียนของการใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ินพฒันากองทนุบญุเดอืนสามเสรมิสร้างความเข้มแขง็ชุมชนตามความต้องการของบ้าน

กุดแคน	วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี	(Mix	Research)	พื้นที่การวิจัย	(1)	บ้านกุดแคน	ต�าบลหนองโน	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

มหาสารคาม	(2)	กลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	30	คน	ได้เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ	และ	(3)	ระยะเวลาการวิจัย	เดือน	

กันยายน	พ.ศ.	2559	ถึงเดือน	กันยายน	พ.ศ.	2560	เครื่องมือการวิจัย	(1)	แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง	

(2)	แบบส�ารวจองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนากองทุนบุญเดือนสาม	(3)	แบบ

ประเมนิการใช้องค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่	(4)	แนวค�าถามการสนทนากลุม่และแบบบนัทกึการสนทนากลุม่	สถติทิีใ่ช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 การน�าเสนอผลการวิจัยแบบตารางและการพรรณนา

วิเคราะห์

 ผลการศึกษาพบว่า

	 	 1.	องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบ้านกุดแคน	มี	7	ประเภท	และยังมีอยู่ในบ้านกุดแคนระดับมากที่สุด	คือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณีและการสื่อสารและมีอยู่ระดับมากคือ	ประเภทความเชื่อ	

  2.	ความต้องการองค์ความรู้ภมิูปัญญาท้องถิน่	ทีใ่ช้พฒันากองทนุบญุเดอืนสาม	พบว่าบ้านกดุแคนมคีวามต้องการ

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	ประเภทคือ	ความเชื่อ	ประเพณี	การสื่อสาร	และศิลปะการแสดงอยู่ในระดับมากที่สุด	
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	 	 3.	การประเมนิการใช้องค์ความรู้ภูมปัิญญาท้องถิน่พฒันากองทนุบญุเดือนสามเสรมิสร้างความเข้มแขง็ชมุชน

ตามความต้องการของบ้านกุดแคน	พบว่าความเข้มแข็งชุมชน	 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคือ	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านการ

จัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม	และด้านการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	แต่พิจารณารายด้านความเข้มแข็งของชุมชนล�าดับ

ที่	1	ด้านเศรษฐกิจ	และล�าดับที่	2	ด้านการจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	

	 	 4.	 การถอดบทเรียนการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินพัฒนากองทุนบุญเดือนสามเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตาม

ความต้องการของบ้านกุดแคน	พบองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เป็นกลไกการขับเคล่ือนกองทุนบุญเดือนสาม	 ได้แก	่

ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทการสื่อสารบูรณาการกับความเชื่อ	ประเพณีบุญเดือนสาม	และทุนทางสังคม	3	ประเภท	 (1)	

ผู้น�าเข้มแข็ง	(2)	ทุนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์	และ	(3)	ทุนเศรษฐศาสตร์	ในส่วนอุปสรรคปัญหาของการด�าเนินงานกองทุนบุญเดือน

สามเกิดจากเด็กและเยาวชนมาเท่ียวงานมีการทะเลาะวิวาทระหว่างหมู่บ้าน	 วิธีการแก้ปัญหาได้ใช้ต�ารวจบ้านเป็นอาสา

สมัครป้องกันการเกิดเหตุร้ายในงานประเพณีบุญเดือนสาม

 ค�าส�าคัญ :	ภูมิปัญญาท้องถิ่น,	กองทุนบุญเดือนสาม,	ความเข้มแข็งชุมชน

Abstract

	 This	research	aimed	to	1)	study	the	body	of	knowledge	of	the	local	wisdom	existing	in	Ban	

Kudkhaen	community,	2)	study	the	body	of	knowledge	of	the	local	wisdom	that	was	used	to	develop	

the	Third-Lunar	Month	Merit	Fund	of	Ban	Kudkhaen,	3)	evaluate	the	use	of	the	body	of	knowledge	

of	the	local	wisdom	in	development	of	the	Third-Lunar	Month	Merit	Fund	to	empower	the	community	

according	to	the	needs	of	Ban	Kudkhaen,	and	4)	draw	the	lessons	from	the	study	of	using	local	wisdom	

to	develop	the	Third-Lunar	Month	Merit	Fund	to	empower	the	community	according	to	the	needs	of	

Ban	Kudkhaen.	The	research	methodology	was	the	mixed	research.	The	scope	of	the	research:	the	

research	setting:	(1)	Ban	Kudkhaen,	Nongno	Sub-district,	Muang	District,	Mahasarakham	Province,	(2)	

the	 target	 group:	 30	 persons	 joining	 the	 project	 voluntarily,	 and	 (3)	 duration:	 September	 2016	 –	

September	2017.	The	research	instruments	were:	(1)	a	structured	and	unstructured	interview	form,	(2)	

a	survey	form	for	the	body	of	knowledge	of	local	wisdom	and	needs	for	using	the	local	wisdom	in	

development	of	 the	Third-Lunar	Month	Merit	Fund,	 (3)	an	evaluation	 form	 for	using	 the	body	of	

knowledge	of	local	wisdom,	(4)	question	guidelines	for	focus	group	discussion	and	a	record	of	focus	

group	discussion.	The	statistics	employed	in	the	analysis	of	data	were:	percentage,	the	mean	and	

standard	deviation.	The	research	results	were	presented	in	tables	and	descriptive	analysis.

	 The	results	are	as	follows:

	 	 1.	Regarding	the	body	of	knowledge	of	local	wisdomexisting	in	Ban	Kudkhaen,	it	was	found	

that	there	were	7	types	of	the	body	of	knowledge	of	local	wisdom.	The	types	of	the	body	of	knowledge	

of	local	wisdomexisting	in	Ban	Kudkhaen	in	the	highest	level	were	the	local	wisdom	of	traditions	and	

communication,	and	in	the	high	level	was	the	local	wisdom	of	beliefs.
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 	 2.	Regarding	the	need	for	local	wisdom	for	development	of	the	Third-Lunar	Month	Merit	
Fund,	 it	 was	 found	 that	 Ban	 Kudkhaen	 needed	 4	 types	 of	 local	 wisdom:	 beliefs,	 traditions,	
communication,	and	performing	arts,	in	the	highest	level.
	 	 3.	 Regarding	 the	 evaluation	 of	 using	 the	 body	 of	 knowledge	 of	 the	 local	 wisdom	 in	
development	of	 the	Third-Lunar	Month	Merit	Fund	to	empower	the	community	according	to	the	
needs	of	Ban	Kudkhaen,	 it	was	 found	that	the	economic	aspect,	 the	landscape	and	environment	
arrangement	aspect,	and	the	cultural	tourism	aspect,	on	the	whole,	had	the	community	strength	in	
the	highest	level.	However,	when	considered	by	aspect,	the	economic	aspect	came	first,	the	landscape	
and	environment	arrangement	aspect,	and	the	cultural	tourism	aspect	came	second.
	 	 4.	Regardingdrawing	lessons	from	the	study	of	using	local	wisdom	to	develop	the	Third-Lunar	
Month	Merit	Fund	to	empower	the	community	according	to	the	needs	of	Ban	Kudkhaen,	it	was	found	
that	there	were	types	of	local	wisdom	which	were	mechanisms	mobilizing	the	Fund.	They	were:	the	
local	wisdom	of	the	communication	type	integrated	with	beliefs,	the	third-lunar	month	tradition	and	
3	types	of	social	capital	(1)	strong	leader	capital,	(2)	the	sacred	area	capital,	and	(3)	economics	capital.	
Regarding	problems	and	obstacles	of	the	execution	of	the	Third-Lunar	Month	Merit	Fund,	they	came	
from	children	and	youth	who	came	to	the	fair	and	quarreled.	The	village	police	volunteered	to	prevent	

tragic	incidents	in	the	third-lunar	month	merit	fair.

 Keywords :	Local	Wisdom,	BoonDueanSam	Fund,	Strengthening	For	Community.

บทน�า

	 การศึกษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ินได้ปรากฏใน

วงการทางวฒันธรรมศกึษา	พบว่าศพัท์ค�าว่า	“Wisdom”	

ซึ่งกรณีนี้หมายถึงภูมิปัญญา	 และในประเทศตะวันตกค�า

ว่าภูมิปัญญา	 คือ	 การประกอบสร้างของสิ่งที่เรียกว่า

ปัญญามนุษย์	และความมีเหตุผลที่น�าไปสู่การสร้างความ

ชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหา	 หรือประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต

ของมนุษย์	 โดยทั่วไป	 (ปฐม	 	หงส์สุวรรณ.	 2554	 :	 26)	 

สบืเนือ่งจากความหมายของภมูปัิญญาดงักล่าวมาข้างต้น

ได้ชี้ให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือปัญญาของมนุษย์	ซึ่ง

มนุษย์ต้องมีความชาญฉลาดแก้ไขปัญหาได้ดังที่ประเวศ		

วะส	ี(2536	:	21-23)	กล่าวถงึความเป็นภมูปัิญญามคีวาม

ส�าคัญ	3	ประการคือ	ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจาก

ความชดัเจนอยูใ่นตวัตนและอยูใ่นท้องถ่ินท�าให้ภมูปัิญญา

ที่มีในท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาที่มาจากข้างนอก	 และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยง	 บูรณาการสูง	 เพราะ

ภมูปัิญญาท้องถิน่เป็นพืน้ฐานความรู้ทีม่าจากประสบการณ์

จริงจึงได้น�าเอาเรื่องแม่ธรณี	แม่คงคา	แม่โพสพ	พระภูมิ

เจ้าที	่รกุขเทวดา	โดยให้คนสร้างความสัมพนัธ์ทีถ่กูต้องให้

คนเคารพธรรมชาต	ิและภมูปัิญญาท้องถิน่ให้ความส�าคัญ

กับผู ้อาวุ โส	 เพราะถือว ่าประสบการณ์ผู ้อาวุ โสมี

ประสบการณ์มากกว่า

	 จากการเกิดขึ้นของภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ความ

เคารพต่อผู้อาวุโส	 ถือเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์	 แต่ใน

ขณะเดียวกันความส�าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขึ้น

ด้วยกระบวนการเรียนรู้เป็นความรู้ที่มีความรู้จักรับผิด

ชอบต่อส่วนรวม	โดยเป็นความรูส้กึทีข่จดัความเหน็แก่ตัว	

เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน	

บริการจัดการชุมชน	แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	อย่างเป็นระบบ	

รวมทัง้ภูมปัิญญาท้องถิน่เป็นส่วนหนึง่ของขนบธรรมเนยีม
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ประเพณทีีต่ัง้อยูบ่นฐานของความส�านกึรบัผดิชอบทีด่งีาม

ต่อชุมชน	 ท�าให้เกิดการอยู่ร่วมกันมุ่งสร้างกระบวนการ

เรียนรู้	ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน	(ขนิษฐา	นันทบุตร.2551	:	

101)

	 ด้วยความส�าคญัของแนวคดิภมูปัิญญาท้องถ่ินถือ

ได้ว่าเป็นทุนของชุมชนเป็นการรวมความรู ้ของคนใน

ชมุชนให้ช่วยเหลือกนัและกนัโดยมฐีานะแตกต่างกัน	เพือ่

ใช้ความแตกต่างทางเศรษฐกจิเป็นทนุ	และเงือ่นไขในการ

ด�าเนนิงาน	เนือ่งจากสภาพการพัฒนาของประเทศไทยเรา	

ถึงแม้แนวคิดการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1-7	 มีจุดเน้นการพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ	มกีารรวมกลุม่การผลติ	และมีการสร้างเครอืข่าย 

เพ่ือสร ้างความเข ้มแข็งให ้เศรษฐกิจฐานรากก็ตาม	 

แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศกย็งัยากจน	โดยเฉพาะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในแต่ละครัวเรือนมีหนี้สินคง

ค้างช�าระปีละ	 44,000	 บาท	 แต่เม่ือพิจารณาครัวเรือน

เกษตรกร	 พบว่าครัวเรือนเกษตรกรมีหน้ีสินครัวเรือนละ	

67,115	บาท	เนือ่งจากครวัเรอืนเกษตรกรใช้เงนิกูเ้พือ่การ

ซือ้ปัจจยัการผลติ	การบรโิภคอาหาร	และกูเ้พือ่การศกึษา	

(สาโรจน์		อังสุมาริน	และคณะ.	2547	:	42)	ด้วยสภาพ

หนี้สินเกษตรกร	 ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ	 ยังพบ

ปัญหาความยากจน	 ท�าให้รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนแนวคิด

การพัฒนาประเทศ	 เริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	8	(ฉบับที่	11)	โดยใช้แนวคิดการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 มีจุดเน้นการ

พัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคม	 โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรียนรู้	การเรียนรู้เกิดจากทุนทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง

ภายในชุมชนและทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายนอกชุมชนได้แก	่

ความรู้	ภมูปัิญญา	ประโยชน์ของทนุทางสงัคม	วฒันธรรม

ประเพณ	ีซึง่ยงัคงมอียูใ่นชมุชน	(ส�านกังานคณะกรรมการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.		2554	:	4)

	 จากนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบับที	่8	ถงึฉบับที	่11	ได้เน้น

การกระจายอ�านาจให้ชุมชนเกดิการบรหิารการพฒันาการ

ขยายเศรษฐกิจและแรงงานที่เป็นธรรม	 มีการคุ้มครอง

แรงงานทีเ่หมาะสมกับการด�ารงชวีติ	อย่างมคีณุภาพควบคู่

ไปกับการพัฒนาระบบการเงินฐานราก	 และระบบการ

ออมที่หลากหลาย	 เพื่อเพิ่มโอกาสการประกอบสัมมา

อาชีพที่มั่นคง	 จึงเกิดการบริหารจัดการทุนและการจัด

ระบบสวัสดิการเป็นการสร้างหลักประกันการเงินและ

ระบบช่วยเหลอืดแูลซึง่กันและกนั	โดยปรากฏเป็นรปูธรรม

ที่ชัดเจน	 3	 เรื่องคือ	 1)	 กองทุนที่เป็นเงินและปัจจัยที่

เกีย่วข้อง	2)	การออมเพือ่เป็นทนุ	และ	3)	ระบบสวสัดกิาร

ที่ท�าให้เกิดการดูแลซึ่งกันและกันในรูปแบบต่าง	 ๆ	 จึง

ท�าให้เกิดแนวคิดการสร้างทุนชุมชน	 ที่มิใช่เงินตราเพียง

อย่างเดียว	 แต่หมายรวมถึงสิ่งอื่น	 ๆ	 ที่มีความส�าคัญต่อ

การด�าเนินชีวิต	(ขนิษฐา		นันทบุตร.	2551	:	100)

	 การขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศได้มีเป้า

หมาย	 ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนเกิดแนวคิดการพัฒนา	

โดยใช้ภูมิปัญญาและแนวคิดทุนชุมชน	 ร่วมกันรวมเป็น

สมมตฐิานทีค่วรจะศกึษาให้เหน็ความเปลีย่นแปลง	การน�า

พาชุมชนและการด�ารงชีวิตของประชาชนจ�านวนมากที่

อาศัยยูใ่นชนบท	และประกอบอาชพีทางการเกษตรกรรม	

จากข้อมูลสถิติการเกษตรประเทศไทยปี	พ.ศ.	2554	ของ

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	82	ล้านไร่	

เป็นพื้นที่การเกษตร	 50	 ล้านไร่	 แต่ในการพัฒนาระบบ

เกษตรกรรมรายย่อยแบบครอบครัวยังไม่ทั่วถึง	เพราะว่า

แต่ละท้องที่มีพื้นที่ต่าง	 ระบบการผลิต	 และระบบการ

ตลาด	 เฉพาะตน	 เมื่อได ้รับการพัฒนาด้วยความรู ้

ภูมิปัญญาเฉพาะท้องถิ่นและมีกองทุนของชุมชนที่บูรณา

ร่วมกันจะช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อกันโดยมีความแตกต่าง

ทางฐานะเศรษฐกิจ	ท�าให้คณะผู้วิจัยได้ศึกษากรณีชุมชน

บ้านกุดแคน	 ต�าบลหนองโน	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

มหาสารคาม	ในส่วนบริบทพื้นที่วิจัยเบื้องต้นดังนี้

	 ชุมชนบ้านกุดแคนก่อตั้งชุมชนประมาณ	 200	 ปี	

โดยผู้อพยพมาก่อตั้งมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด	 ประชากรใน

หมู่บ้านประมาณ	 1064	 คน	 แบ่งเขตการปกครองเป็น	 
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2	หมู่บ้าน	คือบ้านกุดแคนหมู่ที่	 2	และหมู่ที่	 6	มีผู้ใหญ่

บ้านปกครองรวมจ�านวน	8	คน	ชาวบ้านกดุแคนประกอบ

อาชีพท�านาและมีอาชีพเสริมหลังฤดูท�านา	 ในส่วน

ประเพณีมีการนับถือผีและศรัทธาในพระพุทธศาสนา

เหมอืนกับชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	แต่ชมุชน

แห่งนีม้คีวามเชือ่ทีแ่ตกต่างจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

คือ	 หมู่บ้านไม่มีดอนปู่ตา	 แต่นับถือรอยพระพุทธบาท

จ�าลองทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แทนพระพทุธเจ้าทีเ่ป็นศาสดาของ

พระพุทธศาสนา	จงึมพีธิที�าบญุบวงสรวงรอยพระพุทธบาท

จ�าลองในเดือนสาม	 (เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี)	 สืบทอด

กนัมาตัง้แต่บรรพบรุษุถงึปัจจบุนั	ประมาณ	200	ปี	ในการ

ท�าพธิบีชูารอยพระพทุธบาทจ�าลองมีการท�าพธิ	ี2	วนั		ชาว

บ้านกุดแคนเรียกว่า	 การเอาบุญเดือนสามเป็นบุญใหญ่

ของชาวต�าบลหนองโน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	

ซึง่มปีระชาชนหลายหมูบ้่านได้มาร่วมกนัท�าบญุ	เริม่ตัง้แต่

การบูชารอยพระพุทธบาทจ�าลองด้วยธูป	 เทียน	 ดอกไม	้

การท�าบญุใส่บาตรร้อยแปด	การเสีย่งทายพระพทุธรปูองค์

ศักดิ์สิทธิ์และการเวียนเทียน	ในขณะที่ท�าพิธีต่าง	ๆ	จะมี

ชาวบ้าน	 และผู้มาเท่ียวชมงานท�าผ้าป่ามาสมทบการ

ท�าบุญเดือนสามด้วยเงินและอุปกรณ์	 ทรัพยากรต่าง	 ๆ		

ท�าให้เกดิเป็นกองทนุบุญเดอืนสาม	ด้วยสภาพบรบิทเบือ้ง

ต้นของพ้ืนทีว่จิยัพบว่าชมุชนบ้านกดุแคนได้รบัการพฒันา

จากทนุในชมุชนโดยใช้องค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ทีมี่ต่อ

กองทนุบญุเดอืนสาม	มอีงค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ทีเ่ป็น

แนวคดิด้ังเดมิทีม่อียูภ่ายในชมุชน	และรบัความรูใ้หม่จาก

ภายนอกเข้ามาผสมผสานกับภมูปัิญญาทีม่อียูใ่นชมุชนได้

ปรับประยุกต์มาใช้ประโยชน์กับการพัฒนากองทุนบุญ

เดือนสามอย่างไร	 มีกลไกขับเคลื่อนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สร้างความเข้มแข็งเป็นไปตามความต้องการของคนใน

ชมุชนได้ยาวนานถงึ	200	ปี	เพราะมอีะไรเป็นสิง่ยดึโยงกนั

ให้กองทนุบญุเดอืนสาม	ส่งผลต่อการพฒันาชมุชนบ้านกดุ

แคนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านกุดแคนมีความ

เข้มแข็งขยายผลไปยังชุมชนอื่น	ๆ	ด้วย	กองทุนบุญเดือน

สามมเีครือข่ายเกดิข้ึนในแต่ละหมูบ้่านของต�าบลหนองโน	

รวมกัน	8	หมู่บ้าน	เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนที่แตกต่าง

กันในแต่ละท้องถิ่นมีพื้นที่มีระบบการผลิตและระบบ

กองทุนถือเป็นสวัสดิการชุมชนแตกต่างกัน	 แต่ยังคงมี

ปัญหาความยากจนการเกดิกองทุนบญุเดอืนสามเป็นทาง

เลือกหนึง่ให้คนในชมุชนบ้านกดุแคนและหมูบ้่านใกล้เคยีง

ได้รวมกันออมเงินเป็นทุนหมุนเวียนพัฒนาชุมชนและ

แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน	(บทสรปุผูบ้รหิาร

โครงการบุญเดือนสามบ้านกุดแคน.	2557)

	 ด้วยสภาพของปัญหาและความส�าคญัดงักล่าวมา

ข้างต้นท�าให้คณะผู้วจัิยต้องการศึกษาเรือ่ง	การศึกษาการ

ใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่พฒันากองทนุบญุเดอืนสามเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งชุมชนตามความต้องการของบ้านกุดแคน	

ต�าบลหนองโน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพือ่ศกึษาองค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ในบ้าน

กุดแคน

	 2.	เพื่อศึกษาความต้องการองค์ความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่ใช้พัฒนากองทุนบุญเดือนสามของบ้านกุดแคน

	 3.	 เพื่อประเมินผลการใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินพัฒนากองทุนบุญเดือนสามเสริมสร้างความเข้ม

แข็งชุมชนตามความต้องการของบ้านกุดแคน	

 4.	 ถอดบทเรียนของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พฒันากองทนุบญุเดอืนสามเสรมิสร้างความเข้มแขง็ชมุชน
ตามความต้องการของบ้านกุดแคน	ได้แก่
	 	 4.1	องค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ทีเ่ป็นปัจจยั
ขับเคลื่อนกองทุนบุญเดือนสาม
	 	 4.2	 ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนากองทุนบุญเดือนสาม

ขอบเขตของการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยดังนี้

	 	 1.	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	informants)

	 	 	 -	เด็กและเยาวชน	อายุ	7-25	ปี	จ�านวน	

10	คน
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	 	 	 -	 ประชาชนท่ีเคยเข้าร่วมประเพณีบุญ

เดือนสาม	จ�านวน	10	คน

	 	 	 -	ผู้น�าพิธีกรรมในชุมชนทั้งเพศชายและ

เพศหญิง	จ�านวน	2	คน

	 	 	 -	 ผู ้น�าชุมชนกลุ ่มสมาชิกกองทุนบุญ

เดือนสาม	จ�านวน	8	คน	รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	จ�านวน	30	

คน		ได้มาโดยสมัครใจเข้าร่วมโครงการ

	 	 2.	เนื้อหาการวิจัย

	 	 	 การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อ

พัฒนากองทุนบุญเดือนสาม	 เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ชุมชนตามความต้องการของบ้านกุดแคน	ต�าบลหนองโน	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม

	 	 3.	พืน้ท่ีการวิจยั		บ้านกดุแคน	ต�าบลหนองโน	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม

	 	 4.	 ระยะเวลาการวิจัย	 ตั้งแต่เดือน	กันยายน	

พ.ศ.	2559	ถึงเดือน	กันยายน	พ.ศ.	2560

เครื่องมือการวิจัย

	 เครื่องมือการวิจัยใช้ส�าหรับเก็บข้อมูลได้แก่

	 	 1.1	 แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างและไม่มี

โครงสร้าง

	 	 1.2	แบบส�ารวจองค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่

ที่ยังคงมีอยู่ในชุมชนบ้านกุดแคนและความต้องการใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนากองทุนบุญเดือนสาม

	 	 1.3	แบบประเมนิการใช้องค์ความรู้ภมูปัิญญา

ท้องถ่ินพัฒนากองทุนบุญเดือนสามเสริมสร้างความเข้ม

แขง็ชุมชนตามความต้องการของบ้านกดุแคน	ต�าบลหนองโน 

อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม

	 	 1.4	 แนวค�าถามการสนทนากลุ่มและแบบ

บันทึกการสนทนากลุ่ม	 เรื่องการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

พฒันากองทนุบญุเดอืนสามเสรมิสร้างความเข้มแขง็ชมุชน

ตามความต้องการของบ้านกดุแคน	ต�าบลหนองโน	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดมหาสารคาม

การสร้างเครือ่งมอืและการหาคณุภาพเครือ่งมอืการวจิยั

	 การสร้างเคร่ืองมือการวิจัยมีล�าดับข้ันตอนการ

สร้าง

	 1.	 การสร้างเครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณ์มี

โครงสร้างและไม่มีโครงสร้างใช้สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม

เป้าหมาย	 จ�านวน	 6	 คน	 คือ	 ผู้ท�าพิธีกรรม	 ผู้น�าชุมชน	 

ผูเ้ข้าร่วมพธิกีรรมและเดก็และเยาวชน	ได้ตวัแทนจากกลุม่

เป้าหมาย	 30คน	 มีวิธีการสร้างใช้แนวคิดของสุภางค์		 

จันทวานิช	 (2549	 :	 78)	 โดยใช้ข้อค�าถามสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัยคือ	 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

ยังคงมีอยู่ในชุมชนบ้านกุดแคน	 และความต้องการใช้

ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้น�าไปใช้พัฒนากองทุนบุญเดือนสาม

บ้านกุดแคน	

	 	 1.1	 ขั้นตอนการสร ้างแบบสัมภาษณ์มี

โครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง

	 	 	 ตอนที่	1	ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์

   ตอนที	่2	แนวค�าถามการสมัภาษณ์เชงิลกึ

	 	 	 ตอนที่	3	ข้อเสนอแนะอื่น	ๆ

	 	 1.2	น�าเสนอเครือ่งมอืการวิจยัแบบสมัภาษณ์

มโีครงสร้างและไม่มโีครงสร้างกบัผู้เชีย่วชาญจ�านวน	3	คน	

เพื่อตรวจสอบข้อค�าถามและภาษาการวิจัย

	 	 1.3	 ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบข้อค�าถามและ

ภาษาการวิจัยของแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างและไม่มี

โครงสร้างได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อค�าถาม	“บ้านกุด

แคนมีความเป็นมาอย่างไร	 ควรเพิ่มเติมและมีประเพณี

อะไรบ้างทีย่งัคงมอียูใ่นชมุชนบ้านกดุแคน”	คณะผูว้จิยัได้

แก้ไขเพิ่มเติมข้อค�าถามตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ

	 	 1.4	 จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างและ

ไม่มีโครงสร้างเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์การวิจัยที่	1	องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

ยังคงมีอยู่ในชุมชนบ้านกุดแคน

	 2.	 การสร้างเครื่องมือการวิจัย	 แบบส�ารวจองค์

ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ทีย่งัคงมอียูใ่นชมุชนบ้านกดุแคน

และความต้องการใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนา
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กองทุนบุญเดือนสามมีวิธีการสร้างคือ

	 	 2.1	 ศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อก�าหนด

ข้อค�าถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 และ

ศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวข ้องเกี่ยวกับองค ์ความรู ้

ภมูปัิญญาท้องถิน่ของสธุวิงศ์พงษ์ไพบลูย์	(2540	:	61-68)	

และองค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ของ	ไพฑรูย์		พงศะบตุร	

(2548	:	150)	เพื่อก�าหนดเป็นประเภทความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน	 (1)	 ภูมิปัญญาประเภทอาชีพ	 (2)	 ภูมิปัญญา

ประเภทการรักษาสุขภาพ	 (3)	 ภูมิปัญญาประเภทความ

เชื่อและประเพณี	 (4)	ภูมิปัญญาประเภทการแสดง	และ

(5)	ภูมิปัญญาประเภทการสื่อสาร

	 	 2.2	 ศึกษาแนวแนวคิดการสร้างเครื่องมือกา

รวิจัยฯ	ข้อ	4.2.1	ตามแนวคิดของบุญชม	ศรีสะอาด	เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับดังนี้

	 	 	 ระดบัคะแนน	5	คะแนน	ภมูปัิญญาท้อง

ถิ่นยังคงมีมากที่สุด

	 	 	 ระดบัคะแนน	4	คะแนน	ภมูปัิญญาท้อง

ถิ่นยังคงมีมาก

	 	 	 ระดบัคะแนน	3	คะแนน	ภมูปัิญญาท้อง

ถิ่นยังคงมีปานกลาง

	 	 	 ระดบัคะแนน	2	คะแนน	ภมูปัิญญาท้อง

ถิ่นยังคงมีน้อย

	 	 	 ระดบัคะแนน	1	คะแนน	ภมูปัิญญาท้อง

ถิ่นยังคงมีน้อยที่สุด

	 	 การแปลค่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบส�ารวจองค์

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงมีอยู่ในบ้านกุดแคน	 และ

ความต้องการใช้องค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถ่ินพัฒนา

กองทุนบุญเดือนสาม	 แปลค่าคะแนนตามแนวคิดของ	 

บุญชม	ศรีสะอาด	(2545	:	63)	ดังนี้

	 	 	 ค่าเฉลีย่	4.51-5.00	ภมูปัิญญาท้องถิน่มี

อยู่ระดับมากที่สุด

	 	 	 ค่าเฉลีย่	3.51-4.50	ภมูปัิญญาท้องถิน่มี

อยู่ระดับมาก

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	 2.51-3.50	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีอยู่ระดับปานกลาง

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	 1.51-2.50	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีอยู่ระดับน้อย

	 	 	 ค่าเฉลี่ย	 1.00-1.50	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีอยู่ระดับน้อยที่สุด

	 	 2.3	 สร้างข้อค�าถามแบบส�ารวจองค์ความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่ในบ้านกุดแคนและความ

ต้องการใช้องค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่พฒันากองทนุบญุ

เดือนสาม	 มีข้อค�าถามประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นอาชีพ	

สุขภาพ	 ความเช่ือและประเพณี	 การแสดง	 การส่ือสาร	 

แล้วน�าเสนอต่อผู้เชีย่วชาญชดุเดมิ	เพือ่ให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจ

สอบความสอดคล้องข้อค�าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเกณฑ์คะแนน

	 	 	 แน่ใจว่าข้อค�าถามสอดคล้องกับนิยาม

ศัพท์เฉพาะคะแนน	+1	คะแนน

	 	 	 ไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามสอดคล้องกับนยิาม

ศัพท์เฉพาะคะแนน	-1	คะแนน

	 	 	 แน่ใจอย่างยิ่งว่าข้อค�าถามไม่สอดคล้อง

กับนิยามศัพท์เฉพาะคะแนน	0	คะแนน

	 	 2.4	น�าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญประเมินหาค่า

ความเชือ่มัน่ของแบบส�ารวจองค์ความรูภ้มิูปัญญาท้องถิน่	

ข้อค�าถามแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ย	0.60	ขึ้นไปเป็นข้อค�าถามที่

ใช้ได้ปรากฏว่าทั้งฉบับมีค่า	IOC	1.00

  2.5	 คณะผู้วิจัยน�าแบบส�ารวจองค์ความรู ้
ภมูปัิญญาท้องถิน่ฯ	จดัพมิพ์เป็นฉบบัสมบรูณ์เพือ่การเกบ็
ข้อมูลในพื้นที่การวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่	2	องค์
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้น�าไปใช้พัฒนากองทุนบุญ
เดือนสามของบ้านกุดแคน
	 3.	การสร้างแบบประเมนิการใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ิน
พฒันากองทนุบญุเดอืนสามเสรมิสร้างความเข้มแขง็ชมุชน
ตามความต้องการของบ้านกดุแคน	ต�าบลหนองโน	อ�าเภอ
เมือง	จังหวัดมหาสารคาม	ด�าเนินการดังนี้

	 	 3.1	คณะผูว้จิยัศกึษาแนวคดิการใช้ภมูปัิญญา

ท้องถิ่นของประภาพรรณ	อุ่นอบ	และคณะ	(2545	:8)	ที่
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ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนทางสังคมพัฒนาชุมชนผ่าน

ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม	มีลักษณะระบบครอบครัว

เครือญาต	ิเกดิความช่วยเหลอืเก้ือกลูกนั	ระบบการเอาแรง

ช่วยกันในการท�างาน	 และส�านึกร่วมของคนในชุมชนได้

ด�าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่า	 น�าไปสู่การเกิดเครือข่าย

ประชาชนกลุ่มอาชีพด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้ม

แข็งของชุมชนประเด็นด้านสวัสดิการชุมชน	 ด้านสิ่ง

แวดล้อม	ด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน	คณะผู้วิจัยจึง

ได้ใช้แนวคิดนี้	 เพื่อเป็นกรอบสร้างองค์ประกอบการใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	พัฒนากองทุนบุญเดือนสามเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งชุมชน	ตามความต้องการของบ้านกุดแคน

	 	 3.2	 ศึกษาการสร้างข้อค�าถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	ตามแนวคิดของบุญชม		

ศรีสะอาด	(2545	:	60)	ดังนี้

	 	 	 ระดับความคิดเห็น	5	คะแนน	ชุมชนมี

ความเข้มแข็งมากที่สุด

	 	 	 ระดับความคิดเห็น	4	คะแนน	ชุมชนมี

ความเข้มแข็งมาก

	 	 	 ระดับความคิดเห็น	3	คะแนน	ชุมชนมี

ความเข้มแข็งปานกลาง

	 	 	 ระดับความคิดเห็น	2	คะแนน	ชุมชนมี

ความเข้มแข็งน้อย

   ระดับความคิดเห็น	1	คะแนน	ชุมชนมี
ความเข้มแข็งน้อยที่สุด

  น�าค่าคะแนนทีไ่ด้แปลผลจากคะแนนค่าเฉลีย่	

จากแบบประเมินการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนากองทุน

บุญเดือนสามเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามความ

ต้องการของบ้านกุดแคน	(ได้ค�าตอบจากข้อ	2	ของความ

ต้องการพัฒนา)	ที่ได้จากผลการวิจัยข้อที่	2	 โดยแปลผล

ตามเกณฑ์ของบุญชม	ศรีสะอาด	(2545	:	63)	ดังนี้

   ค่าเฉลีย่	4.51-5.00	ชมุชนมคีวามเข้มแขง็

มากที่สุด

  	 ค่าเฉลีย่	3.51-4.50	ชมุชนมคีวามเข้มแขง็

มาก

   ค่าเฉล่ีย	2.51-3.50	ชมุชนมีความเข้มแขง็

ปานกลาง

  	 ค่าเฉล่ีย	1.51-2.50	ชมุชนมีความเข้มแขง็

น้อย

   ค่าเฉล่ีย	1.00-1.50	ชมุชนมีความเข้มแขง็

น้อยที่สุด

	 	 3.3	 สร้างแบบประเมินการใช้ภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นพัฒนากองทุนบุญเดือนสามเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ตามความต้องการของบ้านกุดแคนด้วยองค์ประกอบใน

มิติการพัฒนาชุมชนหลายด้านโดยใช้ข้อมูลการวิจัยข้อ	2	

คือการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนากองทุนบุญเดือนสาม	

แล้วน�าเสนอผู้เชีย่วชาญชุดเดมิ	3	คน	เพือ่ให้ข้อเสนอแนะ	

คณะผู้วิจัยได้แก้ไขข้อค�าถามตามข้อเสนอแนะของผู้

เชี่ยวชาญในข้อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของชาว

บ้านกดุแคน	ได้แก่	การสร้างศูนย์สขุภาพชมุชน	การพฒันา

ถนน	การพัฒนาด้านน�้าประปา	โดยแยกเป็นข้อ	ๆ

	 	 3.4	 น�าเสนอแบบประเมินการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินพฒันากองทุนบญุเดอืนสามเสรมิสร้างตามเข้มแขง็

ชุมชน	 ตามความต้องการของบ้านกุดแคนต่อผู้เชี่ยวชาญ

ชดุเดมิ	3	คน	หลงัจากแก้ไขข้อค�าถามแล้ว	เพือ่ตรวจสอบ

ความเทีย่งตรงของเนือ้หาระหว่างข้อค�าถามกบันยิามศพัท์

เฉพาะ	โดยให้ค่าคะแนนดังนี้

	 	 	 ระดบัคะแนน	+1	แน่ใจว่าข้อค�าถามกบั

เนื้อหานิยามศัพท์เฉพาะสอดคล้องกัน

	 	 	 ระดับคะแนน	 -1	 ไม่แน่ใจว่าข้อค�าถาม

กับเนื้อหานิยามศัพท์เฉพาะสอดคล้องกัน

	 	 	 ระดับคะแนน0	 แน่ใจว่าข้อค�าถามกับ

เนื้อหานิยามศัพท์เฉพาะไม่สอดคล้องกัน

	 	 เมื่อได ้ระดับค ่าคะแนนจากผู ้ เชี่ยวชาญ

ประเมินน�าไปหาค่า	 IOC	 โดยได้ค่าความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา	(IOC)	ทั้งฉบับ	1.00

	 	 3.5	 จัดพิมพ์แบบประเมินการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินพัฒนากองทุนบุญเดือนสามเสริมสร้างความเข้ม

แข็งชุมชนตามความต้องการของบ้านกุดแคนเป็นฉบับ
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สมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่	 3	

ประเมินผลการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนากองทุนบุญ

เดือนสามเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

	 4.	 การสร้างแนวค�าถามการสนทนากลุ่ม	 โดยใช้

แนวคิดของสุภางค์		จันทวานิช	(2549	:	75-77)	เพื่อถอด

บทเรียนเรื่องการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินพัฒนากองทุนบุญ

เดอืนสามเสริมสร้างความเข้มแขง็ชมุชนตามความต้องการ

ของบ้านกุดแคน

	 	 4.1	ศกึษารปูแบบการสนทนากลุม่จากหนงัสอื

การวิจัยเชิงคุณภาพของสุภางค์		จันทวานิช	(2549	:	90)	

จัดท�าแบบบันทึกการสนทนากลุ่มมี	3	ตอน	คือ

	 	 ตอนที่	1	รายชื่อสมาชิกผู้เข่าร่วมการสนทนา

กลุ่ม

	 	 ตอนที	่2	แนวค�าถามการสนทนากลุม่	จ�านวน	

6	ข้อ

	 	 ตอนที่	3	ข้อเสนอแนะอื่น	ๆ

	 	 4.2	น�าแนวค�าถามการสนทนากลุม่เสนอต่อผู้

เชีย่วชาญชดุเดมิ	เพือ่ให้ข้อเสนอแนะปรบัแก้ไข	ข้อค�าถาม

แนวการสนทนากลุ่มให้ชัดเจน	 คณะผู้วิจัยได้แก้ไขข้อ

ค�าถามการพัฒนาชุมชนบ้านกุดแคน	โดยแยกเป็นรายข้อ

และแยกการพัฒนาเป็นด้าน	 ๆ	 จะได้ข้อค�าถามชัดเจน 

ยิ่งขึ้น

	 	 4.3	จัดพิมพ์แนวค�าถามการสนทนากลุ่มเป็น

ฉบับสมบูรณ์	 เพื่อใช้เก็บข้อมูลการถอดบทเรียนของการ

วจิยัเรือ่งนีก้บักลุม่เป้าหมาย	จ�านวน	10	คน	ทีเ่ป็นตวัแทน

ของสมาชกิทีเ่ข้าร่วมโครงการวจิยัทัง้หมด	จ�านวน	30	คน

ผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

ยังคงมีอยู่ในบ้านกุดแคนและความต้องการองค์ความรู้

ภมูปัิญญาท้องถิน่ได้น�าไปใช้พฒันากองทนุบญุเดอืนสาม

ดังตารางที่	1	ตอนที่	1	และตอนที่	2	ดังนี้

ตารางที่	1	ตอนที่	1	แสดงองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

ยังคงมีอยู่ในบ้านกุดแคน	 และตอนที่	 2	 ความต้องการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้น�าไปใช้พัฒนากองทุนบุญเดือนสาม

 

4.3 จัดพิมพ์แนวค าถามการสนทนากลุ่ม
เป็นฉบับสมบูรณ์  เ พ่ือใช้ เก็บข้อมูลการถอด
บทเรียนของการวิจัยเรื่องนี้กับกลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 10 คน ที่เป็นตัวแทนของสมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการวิจัยทั้งหมด จ านวน 30 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 
1.ผลการศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่ในบ้านกุดแคนและความ
ต้องการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้น าไปใช้
พัฒนากองทุนบุญเดือนสามดังตารางที่ 1 ตอนที่ 
1 และตอนที่ 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตอนที่ 1 แสดงองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่ในบ้านกุดแคน และตอน
ที่ 2 ความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้น าไปใช้
พัฒนากองทุนบุญเดือนสาม 

 

 

ประเด็นองค์ความรูภู้มิปญัญาท้องถิ่น (  ) S.D 
แปล
ผล 

ตอนที่ 1 องค์ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น
ที่ยังคงมีอยู่ในบา้นกุดแคน  

   

1.1 สุขภาพ 2.23 1.17 น้อย 
1.2 อาชีพ 2.20 1.10 น้อย 
1.3 ความเชื่อ 4.33 0.76 มาก 
1.4 ประเพณ ี 4.67 0.48 มาก

ที่สุด 
1.5 การกล่อมเกลาทางสังคม 

(ผญา) 
1.50 0.51 น้อย

ที่สุด 
1.6 การส่ือสาร 4.67 0.48 มาก

ที่สุด 
1.7 ศิลปะการแสดง 1.50 0.51 น้อย

ที่สุด 
รวม 3.01 0.72 ปาน

กลาง 
ตอนที่ 2 ความต้องการองค์ความรูภู้มิ
ปัญญาท้องถิ่นน าไปใช้พัฒนากองทุน
บุญเดือนสาม 

   

2.1 สุขภาพ 1.67 0.48 น้อย 
2.2 อาชีพ 1.83 0.38 น้อย 
2.3 ความเชื่อ 4.67 0.48 มาก

ที่สุด 
2.4 ประเพณ ี 4.67 0.48 มาก

ที่สุด 
2.5 การกล่อมเกลาทางสังคม (ผญา) 1.83 0.38 น้อย 
2.6 การส่ือสาร 4.50 0.78 มาก

ที่สุด 
2.7 ศิลปะการแสดง 4.50 0.51 มาก

ที่สุด 
รวม 3.38 0.50 ปาน

กลาง 

 จากตารางที่ 1 ตอนที่ 1 ผลการศึกษา
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่ในชุมชน
บ้านกุดแคน มี 7 ประเภท คือ สุขภาพ อาชีพ 
ความเชื่อ ประเพณี การกล่อมทางสังคม(ผญา) 
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จากตารางที่	 1	 ตอนท่ี	 1	 ผลการศึกษาองค์ความรู ้

ภูมิป ัญญาท้องถิ่นท่ียังคงมีอยู ่ในชุมชนบ้านกุดแคน	 

มี	7	ประเภท	คือ	สุขภาพ	อาชีพ	ความเชื่อ	ประเพณี	การ

กล่อมทางสังคม	 (ผญา)	 การสื่อสารและศิลปะการแสดง	

และพบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณีและการ

ส่ือสารยงัคงมอียูม่ากทีส่ดุ	ค่าเฉลีย่	(x̄)=4.67	,	S.D.	=	0.48	

และองค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถ่ินมรีะดบัมากรองลงมาคอื	

ประเภทความเชื่อค่าเฉลี่ย	(x̄)=4.33	,	S.D.	=	0.76	และ

ในส่วนภูมิปัญญาที่ยังคงมีอยู่ในชุมชนบ้านกุดแคน	ระดับ

น้อยคือ	เรื่องอาชีพ	ค่าเฉลี่ย	(x̄)=2.20	,	S.D.	=	1.10	และ

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ียังคงมีอยู่ในบ้านกุดแคน

ระดับน้อยที่สุดคือ	เรื่องการกล่อมเกลาทางสังคม	(ผญา)	

และศิลปะการแสดง	ค่าเฉลี่ย	(x̄)=1.50	,	S.D.	=	0.51

	 จากตารางที่	1	ตอนที่	2	ความต้องการองค์ความ

รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นน�าไปใช้พัฒนากองทุนบุญเดือนสาม	

พบว่าองค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถ่ินทีบ้่านกุดแคนต้องการ

น�าไปใช ้พัฒนากองทุนบุญเดือนสามคือ	 ความเชื่อ	

ประเพณี	การสื่อสารและศิลปะการแสดงมีความต้องการ

อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยคือ	 (x̄)=4.67	 ,	

S.D.	=	0.48),	(x̄)=4.50	,	S.D.	=	0.78),	(x̄)=4.50	,	S.D.	

=	0.51)

 2. ผลการศึกษาการประเมินการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นพัฒนากองทุนบุญเดือนสามเสริมสร้างเข้มแข็ง

ชุมชนตามความต้องการของบ้านกุดแคน 

	 	 ดงัตารางท่ี	2	ผลการประเมนิการใช้ภูมปัิญญา

ท้องถ่ินพัฒนากองทุนบุญเดือนสามเสริมสร้างความเข้ม

แข็งชุมชนตามความต้องการของบ้านกุดแคน

 

การสื่อสารและศิลปะการแสดง และพบว่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประเภทประเพณีและการสื่อสาร
ยังคงมีอยู่มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ̅)=4.67 , S.D. = 
0.48 และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีระดับมาก
รองลงมาคือ ประเภทความเชื่อค่าเฉลี่ย ( ̅)=4.33 
, S.D. = 0.76 และในส่วนภูมิปัญญาที่ยังคงมีอยู่ใน
ชุมชนบ้านกุดแคน ระดับน้อยคือ เรื่องอาชีพ 
ค่าเฉลี่ย ( ̅)=2.20 , S.D. = 1.10 และองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่ในบ้านกุดแคนระดับ
น้อยที่สุดคือ เรื่องการกล่อมเกลาทางสังคม (ผญา) 
และศิลปะการแสดง ค่าเฉล่ีย ( ̅)=1.50 , S.D. = 
0.51 
 จากตารางที่ 1 ตอนที่ 2 ความต้องการ
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นน าไปใช้ พัฒนา
กองทุนบุญเดือนสาม พบว่าองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่บ้านกุดแคนต้องการน าไปใช้ พัฒนา
กองทุนบุญเดือนสามคือ ความเชื่อ ประเพณี การ
สื่อสารและศิลปะการแสดงมีความต้องการอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเรียงล าดับค่าเฉลี่ยคือ (( ̅)=4.67 , 
S.D. = 0.48), (( ̅)=4.50 , S.D. = 0.78), 
(( ̅)=4.50 , S.D. = 0.51) 

2.ผลการศึกษาการประเมินการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นพัฒนากองทุนบุญเดือนสาม
เสริมสร้างเข้มแข็งชุมชนตามความต้องการของ
บ้านกุดแคน  
 ดังตารางที่ 2 ผลการประเมินการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่ น พัฒนากองทุนบุญ เดื อนสาม
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามความต้องการ
ของบ้านกุดแคน 
 
 

ประเด็นการเสริมสรา้งความเข้มแขง็
ชุมชนตามความต้องการของบา้นกุด

แคน โดยใช้กองทุนบุญเดือนสาม 

  
 

S.D แปล
ผล 

1. ด้านเศรษฐกิจ     
   1.1 อาชีพการเลี้ยงปลา 4.50 0.51 มาก

ที่สุด 
   1.2 เงินฝากออมทรัพยก์องทุนบุญ
เดือนสาม 

4.50 0.51 มาก
ที่สุด 

1.3 เงินทุนหมุนเวียนจัดประเพณีบุญ
เดือนสาม 

3.00 0.83 ปาน
กลาง 

1.4 เงินทุนจ้างมหรสพแสดงในงาน
ประเพณีบุญเดือนสาม 

3.00 0.83 ปาน
กลาง 

รวม 3.75 0.67 มาก 
2. ด้านสุขภาพ     

2.1 สร้างศูนย์สุขภาพชุมชน 3.10 0.88 ปาน
กลาง 

2.2 จัดสวัสดิการกลุ่ม อสม. 2.60 0.50 ปาน
กลาง 

2.3 จัดสวัสดิการความปลอดภยักลุ่ม 
อพปร. รักษาความปลอดภัยในการจัด
งานประเพณีบุญเดือนสาม 

4.50 0.51 มาก
ที่สุด 

รวม 3.4 0.63 ปาน
กลาง 

3. ด้านการจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม     
3.1 จัดท าถนนคอนกรีตและปา้ย
ประกาศตามที่ดอนยาคู 

4.33 0.76 มาก 

3.2 จัดท าศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองและ
เจ้าพ่อขุนหาญศึก 

4.33 0.76 มาก 

3.3 จัดท าสวนหย่อมบริเวณดอนยาคู 4.50 0.51 มาก
ที่สุด 

3.4 จัดท าสวนเต่าบริเวณดอนยาคู 4.50 0.51 มาก
ที่สุด 

3.5 จัดท าถนนดินลูกรังรอบสระน้ า
และปลูกดอกไม้ประดับริมสระน้ าดอน
ยาคู 

4.50 0.51 มาก
ที่สุด 

3.6 ปลูกไม้ยืนต้นรอบบริเวณที่ดอน
ยาคู 

4.33 0.76 มาก 

รวม 4.42 0.64 มาก 
4. ด้านการท่องเทีย่วทาง
วัฒนธรรม  

   

4.1 ตักบาตรพระร้อย 4.50 0.51 มาก
ที่สุด 

4.2 เส่ียงพระ 3.17 0.91 ปาน
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	 จากตารางที่	 2	 ผลการประเมินการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นพัฒนากองทุนบุญเดือนสาม	 เสริมสร้างความเข้ม

แข็งชุมชนตามความต้องการของบ้านกุดแคนคือ	 ด้าน

เศรษฐกิจ	ด้านสขุภาพด้านการจัดภมูทิศัน์สิง่แวดล้อมด้าน

การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

(x̄)=3.74	,	S.D.	=	0.64)	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	ล�าดับ

ที	่1	ด้านการจดัภูมทิศัน์สิง่แวดล้อม	(x̄)=4.42	,	S.D.	=	0.64) 

และกิจกรรมที่ต้องการพัฒนามากท่ีสุด	 การจัดท�าสวน

หย่อม	การจดัท�าสวนเต่าและจดัท�าถนนดินลกูรงัรอบสระ

น�า้และปลกูดอกไม้ประดบัรมิสระน�า้บรเิวณทีด่อนยาค	ูค่า

เฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(x̄)	=4.50	,	S.D.	=	0.51) 

ด้านเศรษฐกิจล�าดับที่	2	(x̄)	=3.75	,	S.D.	=	0.67)	ซึ่ง

กจิกรรมทีต้่องการพฒันามากทีส่ดุคอือาชีพการเลีย้งปลา

และเงินฝากออมทรัพย์กองทุนบุญเดือนสาม	(x̄)	=4.50	,	

S.D.	=	0.51)	นอกจากนีก้ารเสรมิสร้างชมุชนเข้มแขง็ตาม

ความต้องการของบ้านกุดแคน	 ด้านการจัดการท่องเที่ยว

ทางวฒันธรรม	ล�าดบัที	่3	ระดบัปานกลาง	(x̄)	=3.20	,	S.D.	

=	 0.64)	 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากิจกรรมการ

ตักบาตรพระร้อยและกิจกรรมนมัสการรอยพระพุทธบาท

จ�าลอง	อยู่ในระดับมาก	(x̄)	=4.50	,	S.D.	=	0.51)

 

ประเด็นการเสริมสรา้งความเข้มแขง็
ชุมชนตามความต้องการของบา้นกุด

แคน โดยใช้กองทุนบุญเดือนสาม 

  
 

S.D แปล
ผล 

กลาง 
4.3 นมัสการรอยพระพุทธบาทจ าลอง 4.50 0.51 มาก

ที่สุด 
4.4 ผ้าป่าสามัคคี 3.17 0.91 ปาน

กลาง 
   4.5 บุญกุ้มข้าวใหญ ่ 2.50 0.51 ปาน

กลาง 
4.6 หมอล าหมู ่ 1.50 0.51 น้อย 

รวม 3.2 0.64 ปาน
กลาง 

รวม 3.74 0.64 มาก 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่ น พัฒนากองทุนบุญ เดื อนสาม 
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามความต้องการ
ของบ้านกุดแคนคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ
ด้านการจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (( ̅)=3.74 
, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ล าดับที่ 
1 ด้านการจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม (( ̅)=4.42 , 
S.D. = 0.64) และกิจกรรมที่ต้องการพัฒนามาก
ที่สุด การจัดท าสวนหย่อม การจัดท าสวนเต่าและ
จัดท าถนนดินลูกรังรอบสระน้ าและปลูกดอกไม้
ประดับริมสระน้ าบริเวณที่ดอนยาคู ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (( ̅) =4.50 , S.D. = 
0.51) ด้านเศรษฐกิจล าดับที่ 2 (( ̅) =3.75 , S.D. 
= 0.67) ซึ่งกิจกรรมที่ต้องการพัฒนามากที่สุดคือ
อาชีพการเลี้ยงปลาและเงินฝากออมทรัพย์กองทุน
บุญเดือนสาม (( ̅) =4.50 , S.D. = 0.51) 
นอกจากน้ีการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามความ
ต้องการของบ้านกุดแคน ด้านการจัดการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ล าดับที่ 3 ระดับปานกลาง (( ̅) 
=3.20 , S.D. = 0.64) แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่ากิจกรรมการตักบาตรพระร้อยและ

กิจกรรมนมัสการรอยพระพุทธบาทจ าลอง อยู่ใน
ระดับมาก (( ̅) =4.50 , S.D. = 0.51) 

3.ผลการถอดบทเรียนการศึกษาการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนากองทุนบุญเดือนสาม
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามความต้องการ
ของบ้านกุดแคน ตามข้อ 4.1 และ 4.2 ดังนี้ 
 4.1 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนกองทุนบุญเดือนสาม 

( 1)  ก า ร สื่ อ ส า ร บู ร ณ า ก า ร กั บ
ประเพณีบุญเดือนสาม เพื่อใช้พัฒนากองทุนบุญ
เดือนสาม 
 การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญที่เป็น
กลไกขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนบุญเดือนสาม 
เนื่องจากการสื่อสารที่บ้านกุดแคนได้น ามาใช้เป็น
กระบวนการ ประเภทความเชื่อเป็นเนื้อหาส่งสาร
ถึงชาวบ้านกุดแคนและใช้สื่อบุคคล สื่อวิทยุ สื่อ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สื่อสารคดี เผยแพร่ไปถึง
ผู้รับสารคือ ชาวบ้านกุดแคน บ้านหนองโน บ้าน
หนองอีด า บ้านนานกเขียน และภายในตัวจังหวัด
มหาสารคาม ได้รับข่าวสารการจัดงานประเพณีบุญ
เดือนสามเป็นประจ าทุกปี  ซึ่ งจัดขึ้นในเดือน
กุมภาพันธ์ ท าให้ผู้รับสารหลายๆ หมู่บ้านได้
เดินทางมาเที่ยวงานบุญเดือนสาม ซึ่งมีกิจกรรม
ความเชื่ อทางพุทธศาสนาเป็นสื่ อให้ เกิดเงิน
หมุนเวียนมากขึ้น ได้แก่ กิจกรรมบูชารอยพระ
พุทธบาทจ าลอง การเสี่ยงทายพระ ตักบาตรร้อย
แปด ผ้าป่าสามัคคี บุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นต้น ท าให้
การพัฒนากองทุนบุญเดือนสามมีเงินหมุนเวียนทุก
ปี เนื่องมาจากการสื่อสารบูรณาการกับความเชื่อ 
พุทธศาสนาและประเพณีบุญเดือนสาม เมื่อเกิด
กองทุนบุญเดือนสาม คณะผู้น าชุมชนก็บริหาร
กองทุนบุญเดือนสามด้วยการมีทุนหมุนเวียน 

 3. ผลการถอดบทเรียนการศึกษาการใช ้

ภมิูปัญญาท้องถิน่พฒันากองทนุบญุเดือนสามเสรมิสร้าง

ความเข้มแขง็ชมุชนตามความต้องการของบ้านกดุแคน 

ตามข้อ	4.1	และ	4.2	ดังนี้

	 	 4.1	องค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ทีเ่ป็นปัจจยั

ขับเคลื่อนกองทุนบุญเดือนสาม

   (1) การสื่อสารบูรณาการกับประเพณี

บุญเดือนสาม เพื่อใช้พัฒนากองทุนบุญเดือนสาม

	 	 	 การส่ือสารเป็นปัจจัยส�าคัญที่เป็นกลไก

ขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนบุญเดือนสาม	เนื่องจากการ

ส่ือสารทีบ้่านกดุแคนได้น�ามาใช้เป็นกระบวนการ	ประเภท

ความเชื่อเป็นเนื้อหาส่งสารถึงชาวบ้านกุดแคนและใช้สื่อ

บุคคล	สื่อวิทยุ	สื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์	สื่อสารคดี	เผย

แพร่ไปถงึผูร้บัสารคอื	ชาวบ้านกดุแคน	บ้านหนองโน	บ้าน

หนองอีด�า	 บ้านนานกเขียน	 และภายในตัวจังหวัด

มหาสารคาม	ได้รับข่าวสารการจัดงานประเพณีบุญเดือน

สามเป็นประจ�าทุกปี	 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์	 ท�าให้

ผู้รบัสารหลาย	ๆ 	หมูบ้่านได้เดนิทางมาเทีย่วงานบญุเดอืน

สาม	ซึง่มีกจิกรรมความเชือ่ทางพทุธศาสนาเป็นสือ่ให้เกดิ

เงนิหมนุเวยีนมากขึน้	ได้แก่	กจิกรรมบชูารอยพระพทุธบาท

จ�าลอง	การเสีย่งทายพระ	ตกับาตรร้อยแปด	ผ้าป่าสามคัคี	

บญุกุม้ข้าวใหญ่	เป็นต้น	ท�าให้การพฒันากองทนุบญุเดอืน

สามมีเงินหมุนเวียนทุกปี	 เนื่องมาจากการสื่อสารบูรณา

การกับความเชื่อ	พุทธศาสนาและประเพณีบุญเดือนสาม	

เม่ือเกิดกองทุนบุญเดือนสาม	 คณะผู้น�าชุมชนก็บริหาร

กองทุนบุญเดือนสามด้วยการมีทุนหมุนเวียน	 (สมบูรณ	์	 

ศรีเฮือง.	2560	:การสนทนากลุ่มการถอดบทเรียน)

   (2) การพัฒนากองทุนบุญเดือนสาม 

โดยใช้แนวคิดทุนทางสังคม

	 	 	 คณะผู้วิจัยได้สรุปบทสนทนา	 ซ่ึงท�าให้

กองทุนบุญเดือนสามเกิดจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ประเภทความเชือ่	ประเพณบีญุเดอืนสาม	และการส่ือสาร

พัฒนากองทุนบุญเดือนสาม	 พบความยั่งยืนของกองทุน	

เนือ่งจากการใช้ทุนทางสงัคมทีม่อียูใ่นบ้านกดุแคน	ซึง่ทนุ
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ทางสังคมของบ้านกุดแคนที่ท�าให้กองทุนบุญเดือนสาม

ประสบผลส�าเรจ็ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2535	–	พ.ศ.	2560	นัน้	ทนุ

ทางสังคมที่เป็นหัวใจส�าคัญมากที่สุดคือ	(1)	มีผู้น�าชุมชน

เข ้มแข็ง	 เป ็นผู ้น�า ท่ี มีคุณธรรมด ้านความซ่ือสัตย ์	 

ท�างานกองทนุโปร่งใสในรปูคณะกรรมการบรหิารกองทนุ	 

(2)	ทุนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คือ	สถูปรอยพระพุทธบาทจ�าลองที่

เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าก่อให้เกิดเป็นความเช่ือ

ทางพระพุทธศาสนา	 ในเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดอนยาคู	

ท�าให้ชาวบ้านกุดแคนนับถือตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้าน	 ถือเป็น

พืน้ทีท่ี่ทกุคนต้องศกึษาและพฒันาให้คงอยูแ่ทนความเชือ่

ผปีูต่า	(3)	ทนุทางเศรษฐศาสตร์คอื	อปุกรณ์	อาคาร	สถาน

ที่	 สิ่งก่อสร้างหลาย	 ๆ	 ประการเป็นเสน่ห์ให้คนมาเที่ยว

งาน	เช่น	สวนหย่อม	สวนเต่า	สระเลี้ยงปลาสวยงาม	ศาล

เจ้าพ่อหาญศกึ	ศาลเจ้าแม่ตะเคยีนทอง	ซึง่สิง่ก่อสร้างเหล่า

นี้ท�าให้ผู้มาเที่ยวงานได้เพลิดเพลิน	 ดึงดูดเงินทุนเกิดขึ้น

กับประเพณีบุญเดือนสามได้เงินจ�านวนมากทุกสถานที่

	 อุปสรรคปัญหาการศกึษาการใช้ภมูปัิญญาพฒันา

กองทุนบุญเดือนสามเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตาม

ความต้องการของบ้านกุดแคน

	 (1)	 ป ัญหาที่พบที่ เ กิดข้ึนในการด�าเนินงาน

ประเพณีบุญเดือนสามคือ	 เด็กและเยาวชนหลายๆ	

หมู่บ้านมาเที่ยวงานมีการทะเลาะวิวาทกันคือ	ไล่ตีฆ่าฟัน

กันในงานบ่อยครั้ง

	 (2)	 วิธีแก้ไขปัญหา	 คณะกรรมการจัดงานได้ให้

หน่วยงานรกัษาความปลอดภยัเรยีกต�ารวจบ้านร่วมกบัเจ้า

หน้าทีต่�ารวจของสถานตี�ารวจบ้านดอนหว่านเข้ามาเป็นผู้

รักษาความปลอดภัยในการจัดงาน	ท�าให้การด�าเนินงาน

ประสบผลส�าเร็จและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

 คณะผู้วจิยัได้อภปิรายผลการวจิยัตามวตัถปุระสงค์

การวิจัยดังนี้

 1. การศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยัง

คงมีอยู่ในบ้านกุดแคน และความต้องการองค์ความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นน�าไปใช้พัฒนากองทุนบุญเดือนสาม 

ได้น�าเสนอผลการอภิปรายตามล�าดับ

	 	 องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงมีอยู่ใน

บ้านกดุแคน	พบองค์ความรูภ้มิูปัญญาท้องถ่ินทีย่งัคงมอียู่

ถึงปัจจุบันมีการน�ามาใช้พัฒนากองทุนบุญเดือนสามมี

ภูมิปัญญาประเภท	 ประเพณี	 การส่ือสาร	 ยังคงมีอยู่ใน

ชมุชนบ้านกดุแคนระดบัมากทีส่ดุ	(x̄)	=4.67	,	S.D.	=	0.48) 

และความเชื่ออยู่ในระดับมาก	(x̄)	=4.33	,	S.D.	=	0.76)	

เนื่องจากชุมชนบ้านกุดแคนเป็นชุมชนมีลักษณะเหมือน

กับหมู่บ้านในภาคอีสานที่มีวิถีชีวิตการปฏิบัติร่วมกันของ

การคงอยู่ของชุมชนคือมีประเพณีการท�าบุญ	 12	 เดือน	

ชุมชนบ้านกุดแคนท�าบุญประเพณีเรียกว่าฮีต12	 มีหลาย

ประเพณ	ีเช่น	ประเพณสีงกรานต์	บญุบัง้ไฟ	บญุเข้าพรรษา	

บุญออกพรรษา	 และประเพณีบุญเดือนสามบูชารอย

พระพุทธบาทจ�าลองเป็นประเพณีมาจากความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนาสอดคล ้องกับผลการศึกษาของ	 

ยศ	สันตสมบัติ	(2544	:	142-143)	และขนิษฐา	จิตชินะ

กุล	 (2545	 :	 35-51)	 โดยระบุความส�าคัญความเชื่อเรื่อง

ของศาสนาคือ	 การบวงสรวงบูชาหรือสัมพันธภาพอันดี

ระหว่างมนุษย์กับอ�านาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	ซึ่งมนุษย์เชื่อ

ว่าสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีธรรมชาติ	 โดย

เฉพาะความเชือ่ทางศาสนา	เป็นกลไกในการปรบัตวัให้เข้า

กับการเปลี่ยนแปลง	เพื่อด�ารงรักษาเอกลักษณ์และความ

อยู่รอดของกลุ่มชน	 ดังที่ชุมชนบ้านกุดแคนมีประเพณ	ี 

มีการส่ือสารผ่านความเช่ือเรื่องศาสนาปรับตัวให้เข้ากับ

การน�าความเชือ่ทางศาสนาก่อให้เกดิประเพณบีญุเดอืนสาม 

ส่งผลให้ชาวบ้านกุดแคนปรับตัวร่วมกลุ่มกันท�าประเพณี

บุญเดือนสามให้ได้ปัจจัยเงินจากการบริจาคท�าบุญสร้าง

เป็นกองทุนบุญเดือนสาม

  1.2 ความต้องการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น ที่น�าไปใช้พัฒนากองทุนบุญเดือนสาม	ผลการศึกษา

พบว่า	องค์ความรูภู้มปัิญญาท้องถิน่ทีช่าวบ้านต้องการน�า

มาใช้พัฒนากองทุนบุญเดือนสามคือ	ความเชื่อ	ประเพณี	

การสื่อสาร	 และศิลปะการแสดงโดยภาพรวมมีความ
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ต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 สืบเน่ืองจากการก่อเกิด

กองทุนบุญเดือนสามได้เกิดจากเรื่องความเช่ือทางพุทธ

ศาสนาเกิด เป ็นประเพณีบุญเดือนสามบูชารอย

พระพุทธบาทจ�าลอง	 วิธีการท�าให้ประเพณีนี้คงอยู่อย่าง

ยั่งยืนได้ใช้ภูมิปัญญาเรื่องการสื่อสาร	โดยใช้กระบวนการ

เนื้อหาความเชื่อพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมประเพณีบุญ

เดือนสาม	 ซึ่งสื่อที่ใช้ประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ด้วย

แผ่นพับ	 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้านและ

กระจายเสียงทางวิทยุและสื่อสารคดี	 เข้าไปสู ่ระบบ

โรงเรียนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องประเพณีบุญ

เดือนสามของบ้านกดุแคนได้จัดกจิกรรมหลาย	ๆ 	ประการ

ในประเพณนีี	้เช่น	การแสดงมหรสพหมอล�าหมู	่ภาพยนตร์	

ร�าวงชาวบ้าน	 เป็นต้น	 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน

บ้านกุดแคน	 พ้องกับแนวคิดทุนทางสังคม	 ผลของการ

ศึกษาของ	ประภาพรรณ	อุ่นอบ	และคณะ	(2545	:	8)	ได้

กล ่าวถึงทุนทางสังคมประกอบด ้วยระบบคุณค ่า	

อุดมการณ์	ความเชื่อ	ที่วางอยู่บนพื้นฐานความเคารพอัน

มีรากฐานมาจากพุทธศาสนาหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และกระบวนการเรียนรู้ทีชุ่มชนสรรสร้างและส่ังสมมานาน

เพ่ือการด�ารงชีพ	 ดังที่บ้านกุดแคนต้องการภูมิปัญญา	

ความเชื่อ	ประเพณี	การสื่อสารและศิลปะการแสดงน�าไป

ใช้พัฒนากองทุนบุญเดือนสามท่ีได้เช่ือมโยงระหว่าง

ประชาชนกบัการท�ากิจกรรมประเพณบีญุเดือนสาม	มกีาร

รวมกลุ่มมีการรับผิดชอบต่อส่วนรวม	 คือใช้องค์ความรู้

ท้องถิ่นที่ต้องการสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในการรวม

กลุ่มก่อตั้งกองทุนบุญเดือนสามผ่านแนวคิดทุนทางสังคม

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นอันหมายถึงความรู้ท่ีมีอยู่ใน

บ้านกดุแคนและได้ใช้องค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ทีม่อียู่

ภายนอกชุมชน	 น�าไปใช้บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ความเชื่อ	 ประเพณี	 การสื่อสาร	 พ้องกับแนวคิดของ	 

สธุวิงศ์	พงษ์ไพบลูย์	(2540	:	68)	ได้ระบวุ่าภมูปัิญญาท้อง

ถิ่นเป็นการสร้างสรรค์พิเศษ	 โดยเฉพาะท้องถิ่น	 โดย

ตระหนักว่าภมูปัิญญาเป็นฐานอ�านาจเพือ่ช่วยในการด�ารง

ชีวิต	 ซึ่งบ้านกุดแคนได้ใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์พัฒนา

กองทุนบุญเดือนสามจากการใช้ความเชื่อ	ประเพณี	และ

การสือ่สาร	อนัเกดิจากมนษุย์มาถ่ายทอดผ่านสือ่หลาย	ๆ 	

ประเภทใช้ภูมปัิญญาท้องถิน่ยงัคงมอียูใ่นบ้านกดุแคนแล้ว

น�าไปใช้ประโยชน์เพื่อการก่อตั้งกองทุนบุญเดือนสามน�า

เงนิทนุหมนุเวยีนมาพฒันาบ้านกดุแคน	ซึง่เป็นไปตามวาม

ต้องการของบ้านกุดแคน	ท�าให้บ้านกุดแคนมีกองทุนบุญ

เดือนสามใช้พัฒนาหลาย	 ๆ	 ด้านของบ้านกุดแคนให้เข้ม

แข็งและพึ่งตนเองได้

 2. การใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนา

กองทนุบญุเดอืนสามเสริมสร้างความเข้มแข็งชมุชนตาม

ความต้องการของบ้านกุดแคน

	 	 คณะผู้วิจัยได้ข้อค้นพบว่าความเข้มแข็งของ

ชมุชนบ้านกดุแคน	โดยใช้องค์ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่ใน

การพฒันากองทนุบญุเดอืนสาม	เป็นความต้องการให้บ้าน

กุดแคนได้พัฒนาเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในชุมชนได้แก่ด้าน

เศรษฐกิจ	 การจัดภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม	 ในด้านเศรษฐกิจกิจกรรมท่ีบ้านกุดแคน

ต้องการพัฒนาคือ	 การเล้ียงปลา	 และเงินออมทรัพย์

กองทุนบญุเดือนสามให้มคีวามเข้มแขง็และยัง่ยนื	ต้องเป็น

กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นโดยชาวบ้านต้องการมาจาก

ความรู้	 ความช�านาญ	 และความฉลาดของมนุษย์ถึงจะ

ท�าให้กลุ่มนั้นด�ารงชีพได้ทั้งในรูปกลุ่ม	 สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ	ประภาพรรณ		อุ่นอบ	และคณะ	(2545	:	

8)	ที่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่มี

ระบบครอบครัวและเครือญาติเป็นทุนทางสังคมร่วม 

เป็นกลุ่ม	 ซึ่งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 พัฒนากองทุนบุญ

เดอืนสามเสรมิสร้างความเข้มแขง็ชมุชนตามความต้องการ

ของบ้านกุดแคนได้แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความรู	้

ความฉลาด	 ความช�านาญ	 การสร้างสรรค์ของชาวบ้าน 

กุดแคนได้สั่งสมมาจากบรรพบุรุษ	 แล้วพัฒนาความเชื่อ	

ประเพณีบุญเดือนสามบูชารอยพระพุทธบาทจ�าลอง	 

น�าเงินที่ได้จากงานประเพณีมาเป็นทุนออมทรัพย์	แล้วใช้

เงินออมทรัพย์มาพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 ด้านการจัดภูมิ

ทศัน์สิง่แวดล้อม	ท�าสวนเต่า	จดัสวนหย่อม	ปลูกไม้ประดบั
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รอบสระที่ดอนยาคู	 พ้องกับผลการศึกษาของ	 พรระวี	 

สีเหลืองสวัสดิ์	 (2545	 :	76-80)	แสดงถึงการเกิดขึ้นของ

ทนุทางสงัคมทีก่ารสร้างชมุชนโดยการร่วมกนัเป็นเจ้าของ

พื้นที่สาธารณะ	 เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนพึ่งพิงอิงกัน	

ในทางเศรษฐกจิ	ระบบความเชือ่ทางศาสนา	และพธิกีรรม	

ร่วมส�านกึในความเป็นเจ้าของร่วมกนัเช่นเดยีวกบับ้านกดุ

แคนได้เป็นเจ้าของพื้นที่สาธารณะที่ดอนยาคู	 เป็นที่ตั้ง

สถูปบูชารอยพระพุทธบาทจ�าลองท�าประเพณีบุญเดือน

สาม	 แล้วเกิดการแลกเปล่ียนท่ีพึ่งพิงสร้างกิจกรรมด้าน

เศรษฐกิจ	 และจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีสาธารณะ

ร่วมเป็นเจ้าของด้วยความมีส�านึกและอุดมการณ์ของ

ความสัมพันธ์ทางสังคมกระชับข้ึน	 โดยมีกลไกการใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องความเชื่อ	 ประเพณี	 การสื่อสาร

เชื่อมต่อกิจกรรมเดิมคือประเพณีบุญเดือนสามแล้วเกิด

กิจกรรมใหม่คือกองทุนบุญเดือนสาม	ได้ใช้เงินหมุนเวียน

สร้างความเข้มแข็งชุมชนตามความต้องการของบ้านกุด

แคน	โดยพึ่งพิงกันเองในชุมชนดังกล่าวมา					
 3. การถอดบทเรียนของการศึกษาการใช ้
ภมูปัิญญาท้องถิน่พฒันากองทนุบญุเดอืนสามเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนตามความต้องการของบ้านกุดแคน
	 	 คณะผูว้จัิยได้วางแนวทางการถอดบทเรียนไว้	
2	 ประเด็นคือ	 ความย่ังยืนของประเพณีบุญเดือนสาม	 
ก่อให้เกิดกองทุนบุญเดือนสามด้วยปัจจัยส�าคัญด้วยการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องใด	 ปรากฏว่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ที่ส�าคัญท�าให้ประเพณีบุญเดือนสามยังคงอยู่มีเงินจาก
ประเพณนีีเ้พิม่เป็นทนุออมทรพัย์เกดิกองทนุน�ามาพฒันา
กิจกรรมที่ชุมชนต ้องการได ้ใช ้การสื่อสารแนวคิด
ภมูปัิญญาท้องถิน่แบบเดมิเกดิจากความสมัพนัธ์ทางสงัคม
เครอืญาตทิีช่ายหนุม่บ้านกดุแคนหรอืหญงิสาวไปแต่งงาน
กบับ้านใกล้เคยีงแล้วเกดิเป็นเครอืญาติบอกต่อให้ชกัชวน
เพือ่นบ้านมาเทีย่วงานประเพณบีญุเดอืนสามด้วยจ�านวน
คนมากขึน้และผูน้�าชมุชนได้ใช้การสือ่สารแนวคดิใหม่ของ
ภมูปัิญญาท้องถิน่ปรบัวธิกีารสือ่สารจากสือ่บคุคลเพิม่การ
ใช้สือ่มากขึน้กบัสือ่สมยัใหม่ด้วยใช้การประชาสมัพนัธ์ทาง
วิทยุกระจายเสียง	 การใช้แผ่นพับ	 การใช้สื่อสารคดี

ประมวลภาพประเพณีบุญเดือนสามเผยแพร่ตามสถานที่
โทรทัศน์ท้องถิน่ของจงัหวดัมหาสารคาม	เป็นการเชญิชวน
ให้คนหลาย	ๆ 	ท้องถิน่มาเทีย่วงานประเพณบีญุเดอืนสาม
อย่างต่อเน่ืองของทุกปีจึงท�าให้ประเพณีน้ีย่ังยืน	 พ้องกับ
แนวคิดทุนทางสังคมของ	พรระวี		สีเหลืองสวัสดิ์	(2545	:	
139)	 กล่าวถึงการเกิดแหล่งท่ีมาของทุนทางสังคมจาก
ครอบครัว	 ชุมชน	 การติดต่อส่ือสารระหว่างชุมชนเป็น
พลวัตรส�าคัญท�าให้พัฒนาการปฏิบัติร่วมงานร่วมกันเช่น	
ชาวบ้านกุดแคนสืบสานประเพณีบุญเดือนสามบูชารอย
พระพุทธบาทจ�าลองร่วมกันถือเป็นประเพณีประจ�า 
ท้องถิ่นของชุมชนใกล้เคียงด้วยจึงก่อให้เกิดการน�าเงินที่
ได้จากกิจกรรมการจัดประเพณีนี้ตั้งเป็นกิจกรรมกลุ่ม
กองทนุบญุเดอืนสาม	มคีณะบรหิารกองทนุเกดิจากการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนและภายนอกชุมชนเข้ามาสร้าง
ทุนร่วมกันเป็นทุนทางสังคมที่เพิ่มทุนทรัพย์ให้กับบ้าน 
กุดแคนได้น�าไปสร้างพัฒนาชุมชนในแต่ละกิจกรรมเป็น
เวลาต่อเนื่องถึงปัจจุบัน	 พ.ศ.	 2560	 ความยั่งยืนของ 
กองทุนบุญเดือนสามจึงใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเรื่องการสื่อ
สารบรูณาการกบัการปฏบิติังานจดัประเพณีบุญเดอืนสาม
ของบ้านกุดแคน
	 	 ในส่วนปัญหาท่ีพบในการจดังานประเพณบีญุ
เดือนสามเกิดจากเด็กเยาวชนที่เข้ามาเที่ยวงานมีการทะ
เลาววิาทยกพวกตกัีนระหว่างหมูบ้่าน	แต่วิธกีารแก้ไขกไ็ด้
ใช้ทุนทางสังคมคือทุนมนุษย์เข้ามาท�าหน้าที่เป็นต�ารวจ
บ้าน	มีบทบาทก�ากับไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในการท�า
กิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนสาม	พ้องกับผลการศึกษา
ของ	นิธิ		เอี่ยวศรีวงศ์	(2539	:	234-240)	กล่าวถึงการใช้
ภมูปัิญญาท้องถิน่สร้างความสงบสุขขึน้ในสังคมน้ันทกุคน
ต้องมกีารปรบัปรงุตวัเพ่ือคุณภาพชีวติทีด่ขีึน้ดงัทีช่าวบ้าน
กุดแคนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ่มเพาะพฤติกรรมของเด็ก
เยาวชนผ่านการจัดงานประเพณีบุญเดือนสามไม่ให้เด็ก

เยาวชนทะเลาะวิวาทกัน	 โดยใช้กฎกติกาผ่านกรรมการ

หมู่บ้านเรียกว่าต�ารวจบ้านเข้ามาแก้ไขปัญหาให้สังคม 

สงบสุข		
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ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

	 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยที่ใช้ข้อมูลภาคสนาม

เป็นหลักในการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ควรใช้องค์

ความรูภ้มูปัิญญาท้องถิน่เรือ่งความเชือ่	ประเพณ	ีและการ

สือ่สารเข้าไปพฒันาการจดังานประเพณขีองแต่ละท้องถิน่

ให้ยั่งยืนแล้วก่อให้เกิดกิจกรรมใหม่อาจก่อตั้งเป็นเงิน

กองทุนหรือก่อตั้งเป็นสหกรณ์หมู่บ้าน	 โดยใช้ทุนทรัพย์

ของความเชื่อประเพณีเป็นทุนหมุนเวียนสามารถใช้เป็น

กลไกขบัเคลือ่นพัฒนาชมุชนของแต่ละท้องถิน่ได้ในระดบั

หนึ่ง

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 คณะผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะที่จะท�าวิจัยครั้งต่อ

ไปคือ

	 	 1.	ควรศึกษาเรื่องการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่ง

เสริมเรื่องผญาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามความ

ต้องการของบ้านกุดแคน

	 	 2.	 ควรศึกษาเรื่องการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เสริมสร้างด้านอาชีพหรือด้านรูปภาพตามความต้องการ

ของบ้านกุดแคน
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกหัดเสริมทักษะการใช้เครื่องมือโปรแกรม 

Adobe Flash SC6
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Adobe Flash SC6
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บทคัดย่อ 

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	เพือ่พฒันาและหาประสทิธภิาพการเรยีนรู	้ด้วยแบบฝึกหดัเสรมิทกัษะการใช้

เครื่องมือโปรแกรม	Adobe	Flash	SC6	ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	2)	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนรูโ้ปรแกรม	Adobe	Flash	SC6	ก่อนและหลงัการเรียนรู	้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	80/80	3)	เพือ่ศกึษา

ความพึงพอใจทางการเรียนรู้	 ด้วยแบบฝึกหัดเสริมทักษะการใช้เครื่องมือโปรแกรม	 Adobe	 Flash	 SC6	 ของนักศึกษา

สาขาวชิาอตุสาหกรรมศลิป์	จ�านวน	23	คน	เครือ่งมอืทีท่ีใ่ช้ในการวิจยั	ได้แก่	แบบวดัผลสมัฤทธิจ์ากแบบฝึกหดัเสรมิทกัษะ

การใช้เครื่องมือโปรแกรม	Adobe	Flash	SC6	และแบบสอบถามความพึงพอใจ	สถิติที่ใช้ในงานวิจัยคือค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	ปรากฎผลการวิจัยมีดังนี้

	 	 1.	 ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกหัดเสริมทักษะการใช้เครื่องมือโปรแกรม	 Adobe	 Flash	 SC6	 มีค่า

เท่ากับ	67.9/81.74

	 	 2.	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โปรแกรม	Adobe	Flash	SC6	สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	.01

	 	 3.	นักศึกษามีความพึงพอใจ	ต่อการเรียนรู้	โปรแกรม	Adobe	Flash	SC6	โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก	
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Abstract

	 This	research	aims	to:	1)	Develop	and	find	effective	learning	for	Adobe	Flash		SC6	programs	

with	practice	skills	exercise	for	using	Adobe	Flash	SC6	of	Students	in	Industrial	Arts,		class,	Faculty	of	

Education,	Maha	 sarakham	 Rajabhat	 University,	 academic	 year	 2015,	 	 2)	 Compare	 the	 learning	

achievement	of	Adobe	Flash	SC6	Program	using	practice	skills	exercise	for	Adobe	Flash	SC6	of	Students,	

3)	To	the	satisfaction	of	learning	with	tutorials	in	Adobe	Flash	SC6	skills	to	use	the	program	Adobe	

Flash	SC6.	Statistics	used	in	this	research	are	mean	and	standard	deviation.	for	the	academic	year	2015	

a	total	of	23	people.	The	results	are	as	follows.

	 	 1.	The	development	and	effectiveness	of	Adobe	Flash	SC6	 learning	using	practice	skills	

exercise	have	with	67.9/81.74

	 	 2.	The	comparison	of	Student	Achievement	was	found	that	the	learning	achievement	of	

Adobe	Flash	SC6	program	were	statistically	significant	differences	at	.01	level.	

							 	 3.	Complacency	of	Student		to	learning	with	Adobe	Flash	SC6	program	findings	students	

Other	at	high	leve.

 Keywords : 	Learning	Achievement,	Practice	Skills	Exercises

บทน�า  

	 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	ใน

หมวด	4	มาตรา	22	กล่าวไว้ว่า	"การจัดการศึกษาต้องยึด

หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู ้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุด"	 

ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียน

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและ

ในมาตรา	 24	 กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู ้ว่า	 

"ต้องยึดหลักในเรื่องการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้

สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย

ค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลจัดกระบวนการเรยีน

รู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบเช่นกระบวนการฝึก

ทักษะ	กระบวนการคิด	การจัดกราฟการประยุกต์ความรู้

ฝึกการปฏบิตัใิห้ท�าได้คดิเป็นท�าเป็นและกระตุน้ให้เกดิการ

เรียนรู้อย่างต่อเนืองโดยผสมผสานความรู้ต่างๆอย่างเป็น

สัดส่วนสมดุลกันโดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก

เวลาทุกสถานท่ีตามศักยภาพของผู ้ เรียนในด ้าน

กระบวนการจดัการเรยีนรูน้ัน้ได้ววิฒันาการอย่างต่อเนือ่ง

มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้"	ในหมวด	9	มาตรา	64	กล่าวไว้ว่า	

"รฐัต้องส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารผลติและพฒันาบท

เรียนต�าราหนังสือทางวิชาการส่ือสิ่งพิมพ์อื่น	 ๆ	 วัสดุ

อปุกรณ์และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา"	มาตรา66	กล่าวไว้ว่า	

"ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท�าได้เพื่อให้มี

ความรู ้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต"	

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	ส�านักนายก

รัฐมนตรี,	เว็บไซต์)

	 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไปแล้วการเรยีน

การสอนน้ันย่อมไม่เกิดผลอย่างเต็มที่ถ้าไม่ได้รับการฝึก

ทักษะให้เกิดความช�านาญและเข้าใจอย่างแท้จริงโดย
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เฉพาะรายวิชาหลักการใช้คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานสอน

อุตสาหกรรมศิลป์	 เป็นวิชาทักษะซึ่งเป็นวิชาที่ต้องอาศัย

การฝึกฝนเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น	 ๆ	 และ

การด�าเนนิชีวิต	ประจ�าวนัตามทีห่ลกัสูตรครศุาสตรบัณฑติ	

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	 ต้องการ	 (คณะครุศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	พ.ศ.	2557)												

	 ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีการ

ฝึกฝนให้เกดิความช�านาญคล่องแคล่วเพือ่ช่วยให้นกัศกึษา

เกดิพัฒนาการทางทกัษะเพิม่ขึน้ตามวยัและความสามารถ

ของตนทีจ่ะท�าได้และเครือ่งมอือย่างหนึง่ทีใ่ช้ฝึกทกัษะให้

ได้ผลดีก็คือแบบฝึกหัดเสริมทักษะ			

	 การสร้างสื่อเพื่อการเรียนการสอนควรใช้สื่อการ

เรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ในรูปแบบมัลติมีเดีย	

ประกอบด้วยข้อความ	ภาพนิง่	ภาพเคลือ่นไหว	แอนเิมชนั	

และเสียง	ด้วยโปรแกรม	Adobe	Flash		ซึ่งจะช่วยให้ผู้

เรยีนเกดิความสนใจในการเรยีนมากขึน้โดยใช้แบบฝึกหดั

เสริมทักษะการใช้โปรแกรม	Adobe	Flash	

	 ปัญหาทีพ่บในการเรยีนการสอนรายวชิาหลกัการ

ใช ้คอมพิวเตอร ์ส�าหรับงานสอนอุตสาหกรรมศิลป	์

นกัศกึษาไม่มีพืน้ฐานการใช้โปรแกรม	Adobe	Flash	SC6	

ท�าให้นักศึกษามีปัญหาในการเรียนอย่างมาก	ด้านความรู้

ทางทักษะการใช้โปรแกรม	Adobe	 Flash	 SC6	 ซึ่งการ

เรยีนรูใ้นโปรแกรมนีม้คีวามซบัซ่อนอย่างมาก	การใช้แบบ

ฝึกหัดเสริมทักษะจะท�าให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น	เพราะเป็น

เครื่องอ�านวยประโยชน์ในการเรียนรู้	 แบบฝึกหัดเสริม

ทักษะท�าให้ผู้สอนทราบความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อบท

เรียน	และแบบฝึกหัดเสริมทักษะจะฝึกให้เด็กมีความเชื่อ

มัน่และสามารถประเมนิผลตนเองได้	ซึง่ทกัษะใช้โปรแกรม	

Adobe	Flash	SC6	ของแต่ละคนไม่เท่ากัน

	 ดังนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจศึกษาการศึกษาผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกหัดเสริมทักษะการใช้

โปรแกรม	Adobe	Flash	SC6	กรณีศึกษานักศึกษาสาขา	

วิชาอุตสาหกรรมศิลป์รุ่น	2	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคามปีการศึกษา	2558

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพือ่พัฒนาและหาประสทิธภิาพการเรยีนรู	้ด้วย

แบบฝึกหดัเสรมิทกัษะการใช้เครือ่งมอืโปรแกรม		Adobe	

Flash	SC6	ของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้

โปรแกรม	Adobe	Flash	SC6	ก่อนและหลังการเรียนรู้	

ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ที่มีประสิทธิภาพ	80/80

	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนรู้	 ด้วย

แบบฝึกหัดเสริมทักษะการใช้เครื่องมือโปรแกรม	Adobe	

Flash	SC6	

วิธีการวิจัย 

												การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นมี

วิธีการด�าเนินการดังนี้

							 	 1.	ก�าหนดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัคอืนกัศกึษา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์รุ ่น	 2	 คณะครุศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ปีการศึกษา	2558	จ�า

นวน	23	คน	โดยการเลือกแบบเจาะจง

	 	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังต่อไปนี้

	 	 	 1)	 แบบฝึกหัดเสริมทักษะการใช้เครื่อง

มือโปรแกรม		Adobe	Flash	SC6		จ�านวน	14	ชุด

	 	 	 2)	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนการ

เรียนและหลังการเรียน	จ�านวน	60	ข้อ

	 	 	 3)	แบบสอบถามความพึงพอใจ

	 	 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 	 1)	 ผลคะแนนการท�าแบบทดสอบก่อน

การเรียน	จ�านวน	60	ข้อ

	 	 	 2)	 เก็บคะแนนจากแบบฝึกหัดเสริม

ทักษะ	จ�านวน	14	ชุด	(พันจันทร์	ธนวัฒนเสถียร:	2556	:	

CD	Rom	Flash	CS6)

	 	 	 	 2.1	เรือ่งการสร้างวตัถ	ุ(Object)	

ด้วยเครื่องมือ	Line	Tool	จ�านวน	1	ชั่วโมง

									 	 	 	 2.2	เรือ่งการสร้างวตัถดุ้วย	Pen	

Tool	จ�านวน	1	ชั่วโมง
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	 	 	 	 2.3	เรือ่งการสร้างวตัถดุ้วย	Oval	

Tool	จ�านวน	1	ชั่วโมง

									 	 	 	 2.4	 เรื่องการสร้างวัตถุด ้วย	

Rectangle	Tool	จ�านวน	1	ชั่วโมง

									 	 	 	 2.5	เรื่องการสร้างวัตถุด้วยการ

สร้างวัตถุด้วย	Pencil	Tool	จ�านวน	1	ชั่วโมง

									 	 	 	 2.6	เรื่องการสร้างวัตถุด้วยการ

สร้างวัตถุด้วย	Brush	Tool	จ�านวน	1	ชั่วโมง

									 	 	 	 2.7	 เรื่องภาพเคลื่อนไหวแบบ

เฟรมต่อเฟรม	(Frame-by-Frame)	จ�านวน	1	ชั่วโมง

									 	 	 	 2.8	 เรื่องภาพเคลื่อนไหวแบบ	

Shape	Tween	จ�านวน	1	ชั่วโมง

											 	 	 2.9	 เรื่องภาพเคลื่อนไหวแบบ	

Motion	Tween	จ�านวน	1	ชั่วโมง

											 	 	 2.10	เรื่องภาพเคลื่อนไหวแบบ

หมุนไปพร้อมกับเคลื่อนที่	จ�านวน	1	ชั่วโมง

											 	 	 2.11	เรื่องภาพเคลื่อนไหวแบบ

ย่อ-ขยายจ�านวน	1	ชั่วโมง

																						 2.12	เรื่องภาพเคลื่อนไหวแบบ

ปรับให้ค่อยชัดหรือจางลง	(Alpha)	จ�านวน	1	ชั่วโมง

																						 2.13	 เรื่องภาพเคลื่อนไหวตาม

เส้นทางที่ก�าหนด	(Guide	Layer)	จ�านวน	1	ชั่วโมง

																						 2.14	เรื่องภาพเคลื่อนไหวแบบ	

Mask	Layer	จ�านวน	1	ชั่วโมง

	 	 3)	 ผลคะแนนการท�าแบบทดสอบหลังการ

เรียน	จ�านวน	60	ข้อ

	 	 	 4)	 ผลการตอบแบบทดสอบความพึง

พอใจ

	 	 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 	 4.1	ร้อยละ	(Percentage)

	 	 	 4.2	 ค่าเฉลี่ย(Mean)ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

(mean)	

																	 4.3	ประสทิธิภาพแบบฝึกหดัเสรมิทกัษะ

	 	 	 			-	ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E1)

																							-	ประสิทธิภาพของผลผลิต	(E2)								

	 	 	 4.4	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	

Deviation)

	 	 	 4.5	T-test	for	Dependent	Sample	

ผลการศึกษา 

	 1.	ประสิทธิภาพการเรียนรู้	ด้วยแบบฝึกหัดเสริม

ทักษะการใช้เครื่องมือโปรแกรม	 	 Adobe	 Flash	 SC6	

จ�านวน	14	ชุด	ดังตารางต่อไปนี้

E2E1กลุ่มตัวอย่าง 23 คน

10150คะแนนเต็ม

1882342รวมคะแนนทั้งหมด

81.7467.88ร้อยละ

									จากตาราง	นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	

รุ่น	 2	 มีประสิทธิภาพเรียนรู้	 ด้วยแบบฝึกหัดเสริมทักษะ	

E1		=	67.9	และ	E2	=	81.74

	 2.	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้

โปรแกรม	 Adobe	 Flash	 ของนักศึกษาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมศิลป์	 รุ่น	 2	 โดยใช้แบบทดสอบ	 ก่อนเรียน

และหลังเรียน	ดังตารางต่อไปนี้

**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	รุ่น	2	มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรู้	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	.01	

          จากตาราง นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์ 
รุ่น 2 มีประสิทธิภาพเรยีนรู้ ด้วยแบบฝึกหัดเสรมิทักษะ 
E1  = 67.9 และ E2 = 81.74 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
โปรแกรม Adobe Flash ของนักศึกษาสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ รุ่น 2 โดยใช้แบบทดสอบ ก่อนเรียน
และหลังเรียน ดังตารางต่อไปนี้ 

 

การ
ทดสอบ N   

 
S.D. df 

Sig. 
(2-tailed) T 

ก่อนเรียน 
2
3 

3.74 0.751 
N-1 .000 

3.5
3 
** 

หลังเรียน 8.17 0.650 

 
** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์ รุ่น 2 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ .01  
3. นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์ รุ่น 2 มี

ความความพึงพอใจต่อการเรียนรูโ้ปรแกรม Adobe 
Flash SC6 ในด้านนักศึกษา มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก ด้านผูส้อน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  ด้าน
โปรแกรม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ดา้นอ่ืนๆ  มี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก   

 
วิจารณ์และสรุปผล  

1. แบบฝึกหัดเสรมิทักษะการเรียนรู้โปรแกรม  
Adobe Flash SC6  ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศลิป์ รุ่น 2 มีค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 
เท่ากับ 67.9/81.74 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 เนื่องจากการสร้างแบบฝึกหัดเสริมทักษะมีความ
น่าสนใจอย่างมาก ท าให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจและสนใจใน
บทเรียน ซึ่งผู้เรียนเกดิปฏสิัมพันธ์บทเรียนจนต้องศึกษา
บทเรียนให้เกิดผลส าเร็จ สอดคล้องกับพัชรี  แก้วเขียว

(2557 : บทคัดย่อ)ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการสร้างงาน
กราฟิกและเทคโนโลยสีื่อประสมดว้ยเครื่องมือโปรแกรม 
Adobe Flash CS3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจังหวัดนครปฐม ผลการทดสอบ
หาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึก
ทักษะการปฏิบัติงานเรื่องการสร้างงานกราฟิกและ
เทคโนโลยีสื่อประสมด้วยเครื่องมอืโปรแกรม Adobe 
Flash CS3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในเกณฑ ์
80/80 

2. นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ รุ่น 2 มี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูโ้ปรแกรม  Adobe Flash SC6 
โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ.01 นั้นคือผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรูโ้ปรแกรม Adobe Flash หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี แก้วเขียว (2557 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
สร้างงานกราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม ด้วยเครื่องมือ
โปรแกรม Adobe Flash CS3 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนพระปฐมวิทยาลัย การใช้แบบ
ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง การสร้างงานกราฟิกและ
เทคโนโลยีสื่อประสมด้วยเครื่องมอืโปรแกรม Adobe 
Flash CS3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพอย่างมีระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

3. นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ รุ่น 2 พึงพอ 
ใจต่อแบบฝึกหัดเสริมทักษะโปรแกรม  Adobe Flash 
SC6    โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สลลิ  โทไวยะ ได้ศึกษาเรื่องการพฒันาสื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนการสร้างรูปทรงเรขาคณติ  ส าหรับรายวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน พบว่านักศึกษาเห็นด้วยกับ
การเรยีนการสอนในลักษณะนี ้เพราะมโีอกาสคดิ/
วางแผน น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์และมีความเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ของ นักศึกษาสูงท่ีสดุ คิดเป็นระดับความพึง
พอใจ โดยเฉลีย่ 4.21 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
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	 3.	 นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	 รุ่น	 2	 

มีความความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โปรแกรม	 Adobe	

Flash	SC6	ในด้านนักศึกษา	มีความพึงพอใจ	อยู่ในระดับ

มาก	 ด้านผู ้สอน	 มีความพึงพอใจ	 อยู ่ในระดับมาก	 

ด้านโปรแกรม	มคีวามพงึพอใจ	อยูใ่นระดบัมาก	ด้านอืน่	ๆ 	 

มีความพึงพอใจ	อยู่ในระดับมาก	 โดยรวมอยู่ในระดับพึง

พอใจมาก		

วิจารณ์และสรุปผล 

	 1.	 แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนรู้โปรแกรม		

Adobe	 Flash	 SC6	 ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชา

อตุสาหกรรมศลิป์	รุน่	2	มค่ีาประสทิธภิาพ	E1/	E2	เท่ากบั	

67.9/81.74	 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้	 80/80	

เนือ่งจากการสร้างแบบฝึกหดัเสรมิทกัษะมคีวามน่าสนใจ

อย่างมาก	ท�าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและสนใจในบทเรียน	

ซึง่ผูเ้รียนเกดิปฏสิมัพนัธ์บทเรยีนจนต้องศกึษาบทเรยีนให้

เกิดผลส�าเร็จ	 สอดคล้องกับพัชรี	 	 แก้วเขียว	 (2557	 :	

บทคัดย่อ)ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการสร้างงานกราฟิก

และเทคโนโลยสีือ่ประสมด้วยเครือ่งมอืโปรแกรม	Adobe	

Flash	 CS3	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 โรงเรียน

พระปฐมวิทยาลัยจังหวัดนครปฐม	 ผลการทดสอบหา

ประสทิธิภาพเปรยีบเทียบ	E1	และ	E2	ของแบบฝึกทกัษะ

การปฏบิตังิานเรือ่งการสร้างงานกราฟิกและเทคโนโลยสีือ่

ประสมด้วยเครื่องมือโปรแกรม	Adobe	Flash	CS3	ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	อยู่ในเกณฑ์	80/80

	 2.	 นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	 รุ่น	 2	 

ม	ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูโ้ปรแกรม	Adobe	Flash	SC6	

โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 .01	 นั้นคือผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนรูโ้ปรแกรม	Adobe	Flash	หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พัชรี	 แก้วเขียว	 (2557	 :	

บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาเรือ่งการพฒันาแบบฝึกทกัษะการสร้าง

งานกราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม	 ด้วยเครื่องมือ

โปรแกรม	Adobe	Flash	CS3	ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา

ปีที	่3	โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั	การใช้แบบฝึกทกัษะการ

ปฏิบัติงาน	 เรื่อง	 การสร้างงานกราฟิกและเทคโนโลยีส่ือ

ประสมด้วยเครื่องมือโปรแกรม	Adobe	Flash	CS3	ของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	มปีระสทิธภิาพอย่างมรีะดบั

นัยส�าคัญทางสถิติที่	0.05

	 3.	นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	รุ่น	2	พึง

พอ	ใจต่อแบบฝึกหดัเสรมิทกัษะโปรแกรม		Adobe	Flash	

SC6	 โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

สลลิ	โทไวยะ	ได้ศกึษาเรือ่งการพฒันาสือ่คอมพวิเตอร์ช่วย

สอนการสร ้างรูปทรงเรขาคณิต	 ส�าหรับรายวิชา

คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน	พบว่านักศึกษาเห็นด้วยกับ

การเรยีนการสอนในลักษณะนี	้เพราะมโีอกาสคิด/วางแผน	

น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีความเหมาะสมต่อการ

เรียนรู้ของ	นักศึกษาสูงที่สุด	คิดเป็นระดับความพึงพอใจ	

โดยเฉลี่ย	4.21	อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู	 ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับคุรุสภา	 พ.ศ.	 2556ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร	ู	
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร	ครูพี่เลี้ยง	และนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย	มีจ�านวน	225	คน	เป็นผู้บริหาร	75	คน		ครูพี่เลี้ยง	75	คน		และนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	75	
คน	 	 โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)		สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าร้อยละ	(%)		ค่าเฉลี่ย	(	)		ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
(S.D.)		และการวิเคราะห์ค่า	F-test	(One-way	ANOVA)
 
 ผลการวิจัย พบว่า
	 	 1.		ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูพี่เลี้ยง	และนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
คุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ข้อบังคับคุรุสภา	
พ.ศ.	2556		ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อจ�าแนกตามสถานภาพ	พบว่า
	 	 	 ผู้บริหาร	มีความคิดเห็นทั้งโดยภาพรวม	และเป็นรายด้าน	อยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อเรียงล�าดับจากมาก
ไปหาน้อย	คอื	จรรยาบรรณต่อสงัคม	รองลงมาคอื	จรรยาบรรณต่อวชิาชพี	จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวิชาชพี	จรรยา
บรรณต่อตนเอง	และ	จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	
	 	 	 ครูพี่เลี้ยง	มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด	เมื่อเรียงล�าดับจากมากไป
หาน้อย	คือ	จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	รองลงมา	คือ	จรรยาบรรณต่อสังคม		จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	จรรยาบรรณต่อ
ตนเอง		และ	จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
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	 	 	 นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 	 มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด	 
เมื่อเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	คือ	จรรยาบรรณต่อสังคม	รองลงมาคือ	จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	จรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ	จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	และจรรยาบรรณต่อตนเอง
	 	 2.		ผลการเปรียบเทียบ	ความคิดเห็นของผู้บริหาร	ครูพี่เลี้ยง	และนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	เกี่ยวกับการ
ปฏบัิตติามคณุธรรม	จรยิธรรม	และจรรยาบรรณวชิาชพีคร	ูของนกัศึกษา	ป.บัณฑติวชิาชพีครู	เป็นรายด้าน	คือ	จรรยาบรรณ
ต่อตนเอง		จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ	จรรยาบรรณต่อผูร้บับรกิาร		จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชพี	และจรรยาบรรณ
ต่อสังคม	พบว่า	แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	

 ค�าส�าคัญ : คุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพครู	,	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to	study	and	to	compare	Teachers	Council’s	Code	of	Ethics	
(B.E.	2556)	of	Graduate	Teaching	Certificate	students	in	Northeastern	University.	The	purposive	sample	
group	of	225	persons	consisted	of	75	school	administrators,	75	mentors,	and	75	graduate	Teaching	
Certificate	Students	studying	in	Graduate	Teaching	Certificate	program	in	the	University.	The	instruments	
for	data	collection	were	5-level	rating	scale	questionnaires.	Percentage,	mean,	standard	deviation,	and	
F-test	(One-way	ANOVA)	were	used	to	analyze	the	data.

 The research findings were as follows :
	 	 1.	In	over	all,	the	opinions	of	school	administrators,	mentors,	and	graduate	teaching	certificate	
students	about	ethics	of	graduate	teaching	certificate	students	were	rated	“very	high”.	When	each	
variable	was	taken	into	consideration,	it	was	found	that	:
	 	 	 1.1	School	administrators	rated	“Very	high”	in	all	and	every	aspect,	ranking	from	social	
ethics,	professional	ethics,	colleague	ethics,	self	ethics,	and	services	ethics,	respectively.
	 	 	 1.2	Mentors	rated	“Very	high”	in	all	and	every	aspects,	ranking	from	professional	ethics,	
social	ethics,	services	ethics,	self	ethics,	and	colleague	ethics,	respectively.
	 	 	 1.3	Graduate	teaching	certificate	students	also	rated	“Very	high”	in	all	and	every	aspect,	
ranking	 from	 social	 ethics,	 services	 ethics,	 professional	 ethics,	 colleague	 ethics,	 and	 self	 ethics,	
respectively.
	 	 2.	In	comparisons	about	ethics	of	graduate	teaching	certificate	students	among	administrators,	
mentors,	and	students,	no	statistical	significant	differences	were	found	both	in	all	and	in	each	aspects,	
i.e.,	self	ethics,	professional	ethics,	services	ethics,	colleague	ethics,	and	social	ethics.

 Keywords :Teachers	Council’s	Code	of	Ethics,	Graduate	Teaching	Certificate.
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ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่11 

(พ.ศ.	2555	–	2559)	ไทยจะต้องเตรียมคนหรือเยาวชน

ให้พร้อมทีจ่ะรับการเปลีย่นแปลงในเรือ่งสตปัิญญา	ความ

รู	้ความสามารถและความมคีณุธรรมจริยธรรมเพือ่แข่งขัน

กับนานาประเทศท่ีปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก	 รวมท้ัง

ภูมิภาคเอเชีย	 โดยเร่ิมจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ี	 8-10	

และต่อเนือ่งมาถงึแผนฉบบัที	่11	โดยยดึหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

รวมทัง้เสรมิสร้างศลีธรรมและส�านกึในคณุธรรมจรยิธรรม

และจรรยาบรรณในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละด�าเนนิชวีติด้วย

ความเพียร	 	 จะเป็นภูมิคุ ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระดบัปัจเจก	ครอบครวั	ชมุชน	

สงัคม	และประเทศชาต	ิ	(แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	 พ.ศ.	 2555-2559)	 ในการพัฒนา

เยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ	 ทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 

มีสติปัญญา	มีความสามารถ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และ 

มีชีวิตเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการ

ศกึษา	การพัฒนาคณุธรรม	จรยิธรรม	จงึเป็นองค์ประกอบ

ที่จะช่วยให้บุคคลในสังคมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 คือ	 

มลีกัษณะนสิยั	สามารถควบคมุความประพฤตขิองตนเอง

ใหอ้ยู่ในขอบเขตทีด่ีงาม	มคีวามรบัผดิชอบต่อการกระท�า

ของตนโดยไม่ต้องใช้กฎหมายหรอืกฎเกณฑ์จากภายนอก

มาบังคับ	 เพราะผู้ที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ในระดับสูงจะ

เป็นผู ้สามารถควบคุมตนเองได้ดีกว่าผู ้ ท่ีมีคุณธรรม	

จริยธรรมในระดบัรองลงมา	(ทศันย์ี		ผลเนือ่งมา	และคณะ,	

2547)		การพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม	ของบุคคลจึงต้อง

พัฒนาทั้ง	 3	 ด้าน	 ควบคู่กันไป	 คือ	 การพัฒนาด้านสติ

ปัญญา	ด้านจติใจ	และด้านพฤตกิรรม	(อมรา		เลก็เรงิสนิธุ,์	

2542)		ดงันัน้	คณุธรรม	จรยิธรรม	จงึเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญั

ของมนษุย์ทกุคน	และเป็นสิง่ส�าคญัในสังคม	ความสงบสขุ	

ความเจรญิก้าวหน้าของประเทศจะเกดิขึน้เมือ่คนในสงัคม

มคีณุธรรม	จริยธรรม	จะท�าให้คนอยูร่วมกนัในสงัคมอย่าง

มี่ความสุข	 คุณธรรม	 และจรรยาบรรณจึงมีความส�าคัญ	

และเป็นส่ิงส�าคัญ	 จ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับสังคมไทยที่

ต้องการทั้งคนดีและคนเก่ง		(สุภาพรสุขสวัสดิ์,	2552)

	 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 2542	

หมวด	 4	 	 แนวการจัดการศึกษา	 มาตรา	 23	 และ	 24		

ก�าหนดให้การจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบเน้นให้

ความส�าคัญในการบูรณาการความรู้ด้านต่าง	 ๆ	 อย่างได้

สัดส่วนและสมดุลกันรวมทั้งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม	

จริยธรรม	 ค่านิยมที่ดีงาม	 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ในทุกรายวิชา

	 ครูจัดว่าเป็นปูชนียบุคคล	 ผู้ที่มีอิทธิพลต่อเด็ก

นักเรียนและต่อบิดามารดา	 ที่คอยอบรมสร้างเสริมสติ

ปัญญาและจริยธรรม	 คุณงามความดีให้แก่เด็ก	 ครูที่มี

คุณธรรมเท่านั้นจึงจะช่วยเสริมสร้างระดับคุณธรรม	และ

จริยธรรมของนักเรียนได้	 พฤติกรรมของครูนั้นมีความ

ส�าคัญกว่าค�าสอน	 เพราะเด็กจะจดจ�าพฤติกรรมของครู

อย่างติดตาและฝังใจมากกว่าการจดจ�าค�าสอน	 ดังน้ัน	 

การสอนเด็กให้เป็นคนที่มีศีลธรรม	 ครูต้องท�าตนเอง	

ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างและเหน็ได้ชัดเจน	(ชวน	หลกีภัย,	

2542)	ซึ่งสอดคล้องกับอ�านวย		อุเทศ	(2542)		กล่าวว่า		

คณุธรรม	จริยธรรมของนักเรียนเป็นนโยบายและเปน็เป้า

หมายส�าคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใน

โรงเรียน	เพื่อให้ได้พลเมืองของชาติที่มีคุณภาพ		โดยมีครู

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจน

	 ครูเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญยิ่งต่อกระบวนการ

จัดการศึกษา	 เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา	 ดังน้ัน	 สังคมไทยจึงให้การ

ยกย่องนับถือ	 ครูมองเห็นความส�าคัญของครูว่าเป็นพ่อ

พิมพ์	 แม่พิมพ์ของชาติ	 ครูจึงเป็นที่คาดหวังของสังคมว่า

เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม	เป็นแบบอย่างที่ดี	ด�ารงตนอยู่

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ	 และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	

ซึง่พระราชบญัญัติสภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา	พ.ศ.	

2546	 และตามราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 130	 ตอนพิเศษ	

130	 ง	 ลงวันที่	 4	 ตุลาคม	 2556	 ได้กล่าวถึง	 “ครู”		

หมายความถงึบคุคล	ซึง่ประกอบวชิาชีพหลกัทางด้านการ
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เรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

วิธีการต่าง	 ๆ	 ในสถานศึกษาปฐมวัย	 ขั้นพ้ืนฐานและ

อดุมศกึษาทีต่�า่กว่าปรญิญาทัง้ของรฐัและเอกชน		และได้

ก�าหนดมาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา	ว่าเป็นข้อก�าหนด

เก่ียวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงค์ในการ

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	 ซึ่งผู ้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม	 ประกอบด้วย	

มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี	มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน	และมาตรฐานการปฏิบัติตน

	 การศึกษาคร้ังน้ี	 ผู้วิจัยเน้นเฉพาะมาตรฐานการ

ปฏบิตัติน	ตามข้อบงัคบัครุสุภา	พ.ศ.	2556		ซึง่ได้ให้ความ

หมาย	“มาตรฐานการปฏิบัติตน”	ไว้ว่า	เป็นจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพที่ก�าหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตน		

ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อ

รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ	 ชื่อเสียง	 และฐานะของ 

ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาให้เป็นท่ีเช่ือถอืศรทัธาแก่

ผู้รับบริการและสังคมอันจะน�ามาซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรี

แห่งวิชาชีพ

	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้รับ

อนุ มั ติ ใ ห ้ เ ป ิ ด ก า ร เรี ยนการสอนตามหลั กสู ต ร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	ตั้งแต่	พ.ศ.	2550	เป็นต้นมา		

นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 ดังกล่าว	 ได้ไปประกอบ

วิชาชีพครู	จ�านวน	5	รุ่น	ประมาณ	500	คน	อยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นส่วนใหญ่	ซึ่งมหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

ผลติและส่งเสริมวทิยฐานะของคร	ูพฒันาครู	และบคุลากร

ทางการศึกษา	 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

ครูและสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา	โดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภมูิปญัญาไทย		

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	 สอดคล้องกับความ

ต้องการก�าลังคนของท้องถิ่นและประเทศชาติ	 หลักสูตร	

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง

เหนอื	มคีวามสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต	ิฉบบัที	่11	(พ.ศ.	2555-2559)		มุง่เน้นการพฒันา

คุณภาพของสังคมไทยให้มคุีณธรรม	จรยิธรรม	และจรรยา

บรรณที่พึงประสงค์	 มีความพร้อมท้ังด ้านร ่างกาย	 

สติปัญญา	อารมณ์	สังคม	และศีลธรรม	เพื่อน�าไปสู่สังคม

ฐานความรู้ได้อย่างม่ันคง	 อีกทั้งคุรุสภาได้ก�าหนดจรรยา

บรรณของผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษาไว้ว่า	มาตรฐาน

การปฏิบัติตนต ้องมีวินัยในตนเอง	 พัฒนาตนเอง	 

ด้านวชิาชพี	บคุลกิภาพ	และวสิยัทศัน์ให้ทนัต่อการพฒันา

ทางวิทยาการ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองอยู่เสมอ		

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ต้องรัก	 ศรัทธา	 ซื่อสัตย์สุจริต	 รับผิดชอบต่อวิชาชีพและ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ	 จรรยาบรรณต่อผู้รับ

บริการ	 กล่าวคือ	 ส่งเสริมให้ก�าลังใจแก่ศิษย์และผู้รับ

บริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า	 ต้องส่งเสริมให้

เกิดการเรียนรู	้ทกัษะ	และนสิยัทีถ่กูต้องดงีามแก่ศษิย์	และ

ผู้รับบรกิารตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถด้วย

ความบรสิทุธิใ์จ	ต้องประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ี		

ทัง้ทางกาย	วาจา	และจติใจ		ต้องไม่กระท�าตนเป็นปฏปัิกษ์

ต่อความเจริญทางกาย	 สติปัญญา	 จิตใจ	 อารมณ์	 และ

สังคมของศิษย์และผู้รับบริการ	 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม

ประกอบวิชาชีพพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง

สร้างสรรค์	โดยยดึมัน่ในระบบคณุธรรม	สร้างความสามคัคี
ในหมู่คณะ	จรรยาบรรณต่อสังคม		พึงประพฤติปฏิบัติตน
เป็นผู้น�าในการอนรุกัษ์และพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	ศาสนา	
ศลิปวฒันธรรม	ภมูปัิญญา	สิง่แวดล้อม	รกัษาผลประโยชน์
ของส่วนรวมและยึดมั่น	 ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา	 การปฏิบัติ
ตนตามคุณธรรม	จรยิธรรม	และจรรยาบรรณของนกัศกึษา	
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 ที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับคุรุสภา	
พ.ศ.	 2556	 ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต ่อ 
ผู ้ประกอบวิชาชีพครู	 ทั้งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
หลักสูตร	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 ในการปรับปรุงหลักสูตร	
การเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความ

ต้องการของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามคุณธรรม	 จริยธรรม	

และจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา	 ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู	 ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับคุรุสภา	 พ.ศ.	

2556

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตามคุณธรรม	

จริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร	ครูพี่

เลี้ยง	และนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

	 3.	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติตาม

คุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพคร	ู 

ของนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู		ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อบังคับคุรุสภา	พ.ศ.	2556

สมมติฐานของการวิจัย

	 ความคิดเห็นของผูบ้รหิาร	ครพูีเ่ลีย้ง	และนกัศกึษา	

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคุณธรรม	

จริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา	

ป.บัณฑิตวิชาชีพครูแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักศึกษา	

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 รุ ่นท่ี	 3/2559	 จ�านวน	 180	 คน	 

ครูพ่ีเลีย้ง	ตามจ�านวนของนกัศกึษามจี�านวน	180	คน	และ

ผู้บริหารสถานศึกษาอีก	180	คน	รวม	540	คน

	 	 กลุม่ตวัอย่าง		กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคร้ัง

นี	้ผูว้จิยัก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง	โดยใช้ตารางของ	R.V.	

Krejcieและ	 D.W.	Morgan	 แบบเจาะจง	 (Purposive	

Sampling)		โดยผู้วิจัยได้เจาะจะใช้โรงเรียนที่ส่งบุคลากร

เข้าศึกษาตามหลักสูตร	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	ประจ�าปีการ

ศกึษา	2559		เป็นหน่วย	(Unit)		ในการสุม่ตวัอย่าง	แต่ละ

หน่วยโรงเรียนผู้วิจัยได้ก�าหนดเจาะจงเลือกผู้บริหารของ

นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	(1	คน)	ครูพี่เลี้ยง	(1	คน)		

และนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 โรงเรียนละ	 (1	 คน)		 

ดังนั้น	 ในการศึกษาครั้งนี้	 มีการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างที่

เลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ได้ทัง้หมด	225	

คน	เป็นผู้บริหาร	75	คน	ครูพี่เลี้ยง	75	คน	และนักศึกษา	

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	75	คน

	 2.	ตัวแปรที่ศึกษา

	 	 2.1	ตัวแปรอิสระ		ได้แก่		สถานภาพของกลุ่ม

ตัวอย่าง	จ�าแนกเป็น

	 	 	 1)	ผู้บริหาร

	 	 	 2)	ครูพี่เลี้ยง

	 	 	 3)	นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

 	 2.2	 ตัวแปรตาม	 ได้แก่	 ความคิดเห็นของผู้

บรหิาร	ครพ่ีูเลีย้ง	และนกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชีพคร	ูทีม่ต่ีอ

การปฏบิตัติามคณุธรรม	จรยิธรรม	และจรรยาบรรณวชิาชพี

ครู	 ของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 ตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติตนว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครู	 เกณฑ์มาตรฐาน

ข้อบังคับคุรุสภา	พ.ศ.	2556	ใน	5	ด้าน	ประกอบด้วย

	 	 	 1)	จรรยาบรรณต่อตนเอง

	 	 	 2)	จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

	 	 	 3)	จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

   4)	จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ

	 	 	 5)	จรรยาบรรณต่อสังคม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 1.	 เพื่อเป็นข้อสนเทศให้กับผู้บริหาร	 ครูพี่เลี้ยง	

และอาจารย์ผูส้อนว่า	นกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชพีครู	มกีาร

ปฏิบัติตามคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู	 ตามมาตรฐานการปฏิบัติตนว่าด้วยจรรยาบรรณ

วิชาชีพ	ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับคุรุสภา	พ.ศ.	2556		

อยูใ่นระดบัใด	เพือ่เป็นแนวทางปรับปรงุและพฒันาต่อไป

	 2.	 ผลการวิจัยครั้งนี้	 จะเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	และ

จัดกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตรต่อไป
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นิยามศัพท์เฉพาะ
	 1.	 การปฏิบัติตนตามคุณธรรม	 จริยธรรม	 และ
จรรยาบรรณวชิาชพีคร	ู	หมายถงึ		การประพฤตปิฏบิตัติน
ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ
บังคับคุรุสภา	พ.ศ.	2556		ประกอบด้วย	5	ด้าน
  1.1	จรรยาบรรณต่อตนเอง	หมายถงึ	ผูป้ระกอบ
วิชาชีพต้องมีวินัยในตนเอง	 พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ	
บุคลิกภาพ	 และวิสัยทัศน์ให ้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิทยาการ	เศรษฐกิจ	สังคม	และการเมืองอยู่เสมอ
  1.2	จรรยาบรรณต่อวชิาชพี	หมายถงึ	ผูป้ระกอบ
วชิาชพีต้องรกั	ศรัทธา	ซือ่สัตย์สจุรติ		รบัผดิชอบต่อวิชาชพี	
และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
	 	 1.3	 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ	 หมายถึง		 
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องรัก	 เมตตา	 เอาใจใส่	 ช่วยเหลือ	 
ส่งเสริม	ให้ก�าลังใจแก่ศิษย์	และผู้รับบริการ	ตามบทบาท
หน้าที่โดยเสมอหน้าต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้	ทักษะ
และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู ้รับบริการตาม
บทบาทหน้าที	่อย่างเตม็ความสามารถด้วยความบรสิทุธิใ์จ 
และต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย	 
วาจา	 และจิตใจ	 ต้องไม่กระท�าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความ
เจริญทางกาย	 สติปัญญา	 จิตใจ	 อารมณ์	 และสังคม	 
ของศิษย์		และผู้รับบริการ	ต้องให้บริการอย่างจริงใจและ
เสมอภาค	โดยไม่เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ
	 	 1.4	 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ		
หมายถงึ	ผูป้ระกอบวิชาชีพ	พงึช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและ
กันอย่างสร้างสรรค์	 โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม	 สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ
  1.5	จรรยาบรรณต่อสงัคม	หมายถงึ	ผูป้ระกอบ
วิชาชีพ	 พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น�าในการอนุรักษ	์
พฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	ศาสนา	ศลิปวฒันธรรม	ภมูปัิญญา	
สิ่งแวดล้อม	 รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม	 และยึดม่ัน
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 2.		ผูบ้ริหาร		หมายถึง		ผูป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นหวัหน้า

สถานศึกษา	ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

	 3.	ครพูีเ่ลีย้ง	หมายถงึ	ผูป้ฏิบติัหน้าทีเ่ป็นครพูีเ่ลีย้ง	
ตามค�าสัง่ของผูบ้รหิารสถานศกึษา	มอบหมายให้ดแูลช่วย
เหลือในการเรียนการสอนขระท่ีนักศึกษา	 ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู	 ไปปฏิบัติหน้าที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร	ู 
ในสถานศึกษาอย่างน้อย	2	ภาคการศึกษา
	 4.	นกัศึกษา	ป.บณัฑติวชิาชพีครู	หมายถงึ	นกัศึกษา
ทีเ่ข้ามาเรยีนตามหลกัสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชพี
คร	ูมหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ในปีการศึกษา	
2559	 และไปปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถาน
ศึกษาดังกล่าว
	 5.	 สถานศึกษา	 หมายถึง	 โรงเรียนที่นักศึกษา	
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	อย่าง
น้อย	2	ภาคการศึกษา

กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Frame work)  
	 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานการปฏบิตัตินว่าด้วยจรรยาบรรณวชิาชพี
ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับคุรุสภา	พ.ศ.	 2556	 ผู้วิจัย
ได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย	ดังภาพประกอบ	
					ตัวแปรอิสระ	ตัวแปรตาม

8 
 

  1.4  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ  หมายถึง  ผู้ประกอบวิชาชีพ พึงช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
  1.5  จรรยาบรรณต่อสังคม  หมายถึง  
ผู้ประกอบวิชาชีพ พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการ
อนุรักษ์ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.  ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
หัวหน้าสถานศึกษา ในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
 3.  ครูพี่เลี้ยง  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ครูพี่ เ ลี้ ย ง  ตามค าสั่ งของผู้ บริ หารสถานศึกษา 
มอบหมายให้ดูแลช่วยเหลือในการเรียนการสอนขระที่
นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ไปปฏิบัติหน้าที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 
ภาคการศึกษา 
 4.  นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  หมายถึง 
นักศึกษาที่เข้ามาเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต วิ ช า ชี พ ค รู  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีการศึกษา 2559  และไป
ปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
ดังกล่าว 
 5.  สถานศึกษา หมายถึง  โรงเรียนที่
นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Frame work)   

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
ศึ ก ษ า เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับคุรุ
สภา พ.ศ. 2556  ผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังภาพประกอบ  
 
     ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ขั้นตอนการวิจัย (Research Framework) 
 ในการวิจัย เรื่ อง  ศึกษาการปฏิบัติ ตาม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อบังคับคุรุสภา พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย (Conceptual Framework)  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
หลายขั้นตอน ดังนี้ 
  1)  ศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ ง
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ต่างๆ 
  2)  โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
จากผู้บริหาร ผู้ ช่วยผู้บริหาร ครู และนักศึกษา ป.
บัณฑิตวิชาชีพครู จ านวนทั้งหมดประมาณ 100 คน 

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
1. ผู้บริหาร 
2. ครพูี่เล้ียง 
3. นักศึกษา ป.บัณฑิต

วิชาชีพคร ู

มาตรฐานการปฏิบตัิตนว่าด้วย
จรรยาบรรณวชิาชีพตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อบังคับคุรุสภา พ.ศ. 
2556ประกอบด้วย 5 ด้าน 
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชพี 
3) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
4) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วม

ประกอบวิชาชีพ 
5) จรรยาบรรณต่อสังคม 

 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม คุ ณ ธ ร ร ม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
นักศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับคุรุ
สภา พ.ศ. 2556 
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ขั้นตอนการวิจัย (Research Framework)
	 ในการวิจัยเร่ือง	 ศึกษาการปฏิบัติตามคุณธรรม	
จริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา	
ป.บณัฑติวชิาชพีครู		ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบงัคับครุสุภา	
พ.ศ.	2556	ประกอบด้วยขั้นตอน	ดังนี้
	 ขั้นตอนที่	1	การก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย	
(Conceptual	Framework)	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการหลายขัน้
ตอน	ดังนี้
	 	 1)	 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งเกี่ยวกับ
คุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพต่าง	ๆ
	 	 2)	 โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจาก
ผู้บริหาร	 ผู้ช่วยผู้บริหาร	 ครู	 และนักศึกษา	 ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู	 จ�านวนทั้งหมดประมาณ	100	คน	 เพื่อทราบ
องค์ประกอบที่ส�าคัญของคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยา
บรรณวชิาชพีคร	ูหลงัจากนัน้	ผูว้จิยัน�ามาประกอบกบัการ
ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย	 เพื่อด�าเนินการ
ในขั้นต่อไป
	 ขั้นตอนที่	2	การยกร่างรูปแบบองค์ประกอบของ
คุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพครู	 ตาม
เกณฑ์มาตรฐานข้อบงัคับคุรสุภา	พ.ศ.	2556		ซึง่ประกอบ
ด้วยส่วนส�าคัญ	2	ประการ	คือ
	 	 1.	องค์ประกอบด้านมาตรฐานการปฏิบัติตน
ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบงัคับ
คุรุสภา	พ.ศ.	2556	ประกอบด้วย	5	ด้าน
	 	 	 1)	จรรยาบรรณต่อตนเอง
	 	 	 2)	จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
	 	 	 3)	จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
   4)	จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชพี
	 	 	 5)	จรรยาบรรณต่อสังคม
	 	 2.	ระบตุวับ่งชี	้(Index)		ในแต่ละด้านขององค์
ประกอบครบตามข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าตามขั้น
ตอนที่	 1	 ซึ่งตัวบ่งช้ีด้านท่ี	 1	 จ�านวน	 13	 ข้อ	 ด้านท่ี	 2	
จ�านวน	10	ข้อ		ด้านที่	3	จ�านวน	8	ข้อ	ด้านที่	4	จ�านวน	
11	ข้อ	และด้านที่	5	จ�านวน	10	ข้อ	รวมทั้งหมด	52	ข้อ

	 ขั้นตอนที่	3		การสร้างเครื่องมือ	(Tool)	ของการ
วิจัย
	 	 หลังจากผู้วิจัยได้ตรวจสอบองค์ประกอบของ
มาตรฐานการปฏิบัติตนว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพตาม
เกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับคุรุสภา	พ.ศ.	2556	ใน	5	ด้าน	
และในแต่ละด้านระบุตัวบ่งชี้ครบแล้ว	 ผู้วิจัยจึงได้สร้าง
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	
ระดับ	ตามวิธีของ	Likert
	 	 แบบสอบถามผู้วจิยัแบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดงันี้
	 	 	 ตอนที่	 1	 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นผู้บริหาร	 ครูพี่เลี้ยง	 และนักศึกษา	
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
	 	 	 ตอนที	่2	เป็นแบบสอบถามความคดิเห็น
เกี่ยวกับระดับปฏิบัติด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยา
บรรณวิชาชีพของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพคร	ู 
ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับคุรุสภา	พ.ศ.	2556
	 	 	 ตอนที	่3	เป็นแบบสอบถามความคดิเห็น
เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตาม
คุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพครู	 ของ
นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ
บังคับคุรุสภา	พ.ศ.	2556
	 ขั้นตอนที่	4	การหาคุณภาพของเครื่องมือ
	 	 ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค	 IOC	 (Index	 of	 Item	
Objective	Congruence)	เพือ่หาคณุภาพความเทีย่งตรง
ของเคร่ืองมือว่าข้อค�าถามที่เป็นตัวบ่งช้ีในแต่ละด้าน
สัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านนั้น	 ๆ	 มากน้อยเพียงใด	 
โดยการขอความร่วมมอจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 5	 คน	
ดังนี้
	 	 	 1.	ดร.	พา	อักษรเสือ
	 	 	 2.	ดร.	มนูญศิวารมณ์
	 	 	 3.	ดร.	แสงสุรีย์	ดวงค�าน้อย
	 	 	 4.	ดร.	รัชนิวรรณ	อนุตระกูลชัย
	 	 	 5.	ดร.วิเชียร	รู้ยืนยง
	 ข้ันตอนที	่5		การสอบถามความคิดเหน็การปฏบิตัิ
ตามคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณ	ของนักศึกษา	
ป.บณัฑิตวชิาชีพคร	ูตามเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับคุรสุภา	
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พ.ศ.	2556	 โดยขอความร่วมมือจากนักศึกษา	ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู	รุ่นที่	3/2559		ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	75	
คน		น�าแบบสอบถามไปให้ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ครพูีเ่ลีย้ง
และของนกัศกึษาเองในโรงเรียนทีสุ่ม่ตวัอย่างไว้	ตัง้แต่ต้น
ตอบแสดงความคดิเหน็	หลงัจากนัน้ให้นกัศึกษา	ป.บณัฑิต
วิชาชีพครู	เป็นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข ้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
คุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพครู	 ของ
นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ
บังคับคุรุสภา	 พ.ศ.	 2556	 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�าเร็จรูป	มีขั้นตอน	ดังนี้
	 	 1.	ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม
ที่ได้รับกลับคืนมา	100%		หากพบว่าแบบสอบถามฉบับ
ใดไม่สมบูรณ์จะไม่น�ามาวิเคราะห์
	 	 2.	 ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามตามเกณฑ์
โดยแยกคะแนนตามตัวแปรท่ีศึกษาเพื่อด�าเนินการ
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
	 	 3.	น�าข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามด�าเนนิการ
วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเรจ็รปูตาม
ตัวบ่งชี้ที่ศึกษา	โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในเชิงภาพรวม	และ
แต่ละด้านตามตัวชี้วัดแล้วแปรผลตามเกณฑ์ดังนี้	(ทิพยา		
กิจวิจารณ์,	2555)
	 4.51	–	5.00	 หมายถึง	 เหน็ด้วยในระดบั
มากที่สุด
	 3.51	–	4.50	 หมายถึง	 เหน็ด้วยในระดบั
มาก
	 2.51	–	3.50	 หมายถึง	 เหน็ด้วยในระดบั
ปานกลาง
	 1.51	–	2.50	 หมายถึง	 เหน็ด้วยในระดบั
น้อย
	 1.00	–	1.50	 หมายถึง	 เหน็ด้วยในระดบั
น้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
	 1.	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูพี่เลี้ยง	และนักศึกษา	
ป.บณัฑติวชิาชพีคร	ูมคีวามคดิเหน็เกีย่วกับการปฏบิตัติาม
คุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพครูของ
นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 ตามเกณฑ์มาตรฐาน	 ข้อ
บังคับคุรุสภา	 พ.ศ.	 2556	 	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	เมื่อจ�าแนกตามสถานภาพ	พบว่า
	 	 ผู้บริหาร	มีความคิดเห็นทั้งโดยภาพรวม	และ
เป็นรายด้าน	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	เมือ่เรยีงล�าดบัจากมาก
ไปหาน้อย	คอื	จรรยาบรรณต่อสงัคม	รองลงมาคอื	จรรยา
บรรณต่อวิชาชีพ	 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	
จรรยาบรรณต่อตนเอง	และ	จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
	 	 ครพ่ีูเลีย้ง	มคีวามคดิเหน็โดยภาพรวมและเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อเรียงล�าดับจากมากไป
หาน้อย	คือ	จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	รองลงมา	คือ	จรรยา
บรรณต่อสังคม		จรรยาบรรณต่อผู้รบับรกิาร	จรรยาบรรณ
ต่อตนเอง		และ	จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
	 	 นกัศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชพีคร	ู	มคีวามคดิเหน็
โดยภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อ
เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	คือ	จรรยาบรรณต่อสังคม	 
รองลงมาคอื	จรรยาบรรณต่อผูร้บับรกิาร	จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ	 	 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	 	 และ
จรรยาบรรณต่อตนเอง
	 2.	ผลการเปรียบเทียบ	ความคิดเห็นของผู้บริหาร	
ครูพีเ่ล้ียง	และนกัศึกษา	ป.บณัฑิตวชิาชีพคร	ูเก่ียวกบัการ
ปฏิบัติตามคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู	 ของนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 เป็นรายด้าน	 คือ	
จรรยาบรรณต่อตนเอง	 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	 จรรยา
บรรณต่อผู้รับบริการ	 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ	 และจรรยาบรรณต่อสังคม	 พบว่า	 แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	

อภิปรายผล
	 1.	 ความคิดเห็นของผู้บริหาร	 ครูพี่เลี้ยง	 และ
นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพครขูองนกัศึกษา	ป.บณัฑติวชิาชพีครู	
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ทั้ง	 5	 ด้าน	 คือ	 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง	 ด้านจรรยา
บรรณต่อวิชาชีพ	 ด้านจรรยาบรรณต่อผู ้รับบริการ	 
ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	 และด้าน
จรรยาบรรณต่อสังคม	 โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุ	และเหน็สอดคล้องไปในแนวเดยีวกนัอาจเป็นเพราะ
นักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 เมื่อจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีก็เข้าสู่อาชีพครู	ในการศึกษาระดับปริญญาตรี
ย ่อมได้รับการพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 หรือการ
ประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมกับการเป็นครูมาก่อน	 ย่อม
สะสมประสบการณ์	 มีจิตส�านึก	 และมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นคร	ูยิง่เมือ่เข้าเรยีนในหลกัสตูร	ป.บณัฑติวชิาชพี
ครูด้วยแล้วยังเพ่ิมประสบการณ์	 รับการพัฒนาคุณธรรม	
จรยิธรรม	และจรรยาบรรณวชิาชพีครทูีม่เีน้ือหาสาระต้อง
เรียนในวิชาความเป็นครู	พร้อมทั้งการประพฤติปฏิบัติใน
แนวทางที่เหมาะสมกับการเป็นครูมากยิ่งข้ึน	 นอกจากนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไข 
เพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2545	 (ส�านักงานรับรองมาตรฐาน	 และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน,	 2547)	 
หมวด	7	ว่าด้วยคร	ูคณาจารย์	และบคุลากรทางการศกึษา
ในส่วนหนึ่งของมาตรา	 52	 กล่าวว่าให้กระทรวงส่งเสริม
ให้มีระบบ	 กระบวนการผลิต	 การพัฒนาครู	 คณาจารย์	
และบุคลากรทางการศึกษา	 ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง	 และมาตรา	 53	 
กล่าวว่าให้มีองค์กรวิชาชีพครู	ผู้บริหารสถานศึกษา	และ 
ผู้บริหารการศึกษามีฐานะ	 เป็นองค์กรอิสระภายใต้การ
บริหารของสภาวชิาชพีในก�ากบัของกระทรวงศกึษาธกิาร	
มอี�านาจหน้าทีก่�าหนดมาตรฐานวิชาชีพ	ออกและเพกิถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	 ก�ากับดุแล	 การปฏิบัติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชพี	รวมทัง้การพฒันา
วชิาชพีครู	โดยให้ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ผูบ้รหิารการศกึษา	
และให้บุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน	 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย	จะเห็นได้
ว่า	พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิบงัคบัให้ผูป้ระกอบ
อาชีพครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	 และผู้ท่ีได้
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	 ต้องมีคุณสมบัติตามพ
ระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 

พ.ศ.	2546	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	ส�านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา,	2550)		ดังนั้นหลักสูตร	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	จึง
มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู	 เพราะ
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตนักศึกษาไปท�าหน้าที่เป็นครูโดยเฉพาะ	
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรินทร์		ปัจฉิมมะ	(2545)		
ก็พบว่า	 ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัด
ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก�าแพงเพชร	 มีการ
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณครใูนภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่น
เดียวกัน	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัศรินทร์พร		 
วงธิสอน	 (2556)	 ได้ศึกษาคุณลักษณะด้านคุณธรรม	
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผู้
บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อ�าเภอบ้านแฮด	 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 
เขต	 2	 พบว่า	 คุณลักษณะด้านคุณธรรม	 จริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวชิาชพี	ตามความคดิเหน็ของผูบ้ริหารสถาน
ศึกษาและครูผู ้สอนในภาพรวมอยู ่ในระดับมากเช่น
เดียวกัน
 เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	ในภาพรวม	ด้านทีม่รีะดบั
คะแนนเฉล่ียมากที่สุด	 คือ	 ด้านจรรยาบรรณต่อสังคม		 
รองลงมาคือ	 ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	 จรรยาบรรณ
ต่อผู้รับบริการ	 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ	
ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด	 คือ	 ด้านจรรยาบรรณต่อ
ตนเอง		ผู้วิจัยเห็นว่า	จรรยาบรรณต่อสังคม		มีการปฏิบัติ
มากทีส่ดุอยูแ่ล้ว	ควรส่งเสรมิให้ดยีิง่ขึน้อกีส่วนด้านจรรยา
บรรณต่อตนเองมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 อาจเป็นเพราะการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับ
คุณลักษณะของครูที่ดี	 ซึ่งเป็นที่คาดหวังของสังคมว่าจะ
ต้องเป็นผู้มีลักษณะของครูที่ดี	 ประพฤติตนให้เหมาะสม
กบัท่ีสังคมคาดหวงัผู้ทีเ่ป็นครจูะต้องตระหนกัในความเป็น
ครูว่าอะไรดีหรือไม่ดี	 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
สังคม	 ดังนั้น	 ควรสร้างแรงจูงใจของครูได้พัฒนาตนเอง
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู	ในเรื่องนี้ผู้บริหารต้องให้การ
สนับสนุน	 และมีผลงานวิจัยพบว่า	 การให้การสนับสนุน
ของผู้บริหารสถานศึกษา	มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
พฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวชิาชีพคร	ูซ่ึงสอดคล้องกบั
ฮอลลิงเจอร์	และเมอร์ฟี่	 (Hallinger&	Murphy,	1985)	
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กล่าวว่า	การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพ	ผู้บริหารควร

ให้โอกาสครูในการพัฒนาวิชาชีพ	 โดยการจัดให้มีการฝึก

อบรมขณะประจ�าการรวมท้ังการช่วยให้ครูได้เรียนรู้ถึง

การผสานทักษะต่าง	ๆ	ตามโครงการพัฒนาบุคลากรและ

ช่วยให้ครูสามารถน�าไปใช้ในห้องเรียนได้	 รวมท้ังการจัด

ให้มีส่ิงจูงใจให้กับครูเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ครูใน

โรงเรียนร่วมมือกันท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นการ

สร้างบรรยากาศเชิงบวก	 ด้านการเรียนรู้	 และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของรัสเซลและคนอื่น	 ๆ	 (Russell,	 et	 al.	

1987)ทีพ่บว่า	สภาพแวดล้อมของการปฏบิตังิานสามารถ

ท�านายการปฏิบัติงานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีนัย

ส�าคญั	โดยเฉพาะการได้มกีารสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา	

ซึง่มผีลท�าให้ครมูคีวามมัน่ใจในการปฏบิติังานสอนเพิม่ขึน้	

มคีวามพร้อมเกดิขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน	ท�าให้

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงตามไปด้วย	นอกจากนี้

ครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์และบุคคล

ในสังคมที่ให้ความยกย่องครูสอดคล้องกับลักษณะครูท่ีดี

ตามทศันะของHessong	and	Weeks	(1991)		ทีก่ล่าวว่า		

ครปูระพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่	ีควรเป็นบคุคลท่ีกระท�า

ตนให้เป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอศษิย์และสงัคม	เพราะนกัเรยีน

ต้องมแีบบอย่างทีถ่กูต้องดงีาม	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการ

ด�าเนินชีวิตของตน	 ซึ่งครูเป็นผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ที่นักเรียนไว้

วางใจ	นอกจากนี	้ธรีศกัดิ	์อคัรบวร	(2542)	ได้สรุปลกัษณะ

ครูที่ดีจากผลงานวิจัยไว้	3	คุณลักษณะ	คือ	คุณลักษณะ

ด้านส่วนตน	คณุลกัษณะทางด้านวชิาการ	และคณุลกัษณะ

ทางด้านสังคม

	 เมื่อพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด	 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร	 ครูพี่เลี้ยง	 และนักศึกษา	

ป.บณัฑติวิชาชีพครู	พบว่า		ความคดิเห็นของผูบ้รหิาร	และ

นักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	เห็นสอดคล้องกัน	คือ	ข้อ

การด�ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง	ส่วนครูพี่เลี้ยง	

ให้ความคดิเหน็ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คอื	ข้อมภีาวะผูน้�า

ในการพัฒนาองค์กร	 ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อ

เนื่อง	 ส่วนนักศึกษา	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 มีความคิดเห็น

ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง	ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด	

คือ	 ข้อด�ารงชีวิตอยู ่บนพื้นฐานความพอเพียง	 ผู้วิจัย 

เห็นว่า	 ผู้บริหาร	 และนักศึกษา	 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 

มีความเห็นสอดคล้องกันที่ได้ค่าเฉล่ียต�่าสุดในข้อในการ

ด�ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง	 การด�ารงชีวิตอยู่

บนพื้นฐานความพอเพียงนี้	 พระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 9	 

ได้ให้ความหมาย	 ค�าว่า	 เศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	 การวาง 

เส้นทางชีวิตของตัวเอง	 ด้วยวิถีชีวิตให้เป็นแบบไทย	 ๆ	

เรียบง่าย	ธรรมดา	เดินเส้นทางสายกลาง	ซึ่งพระองค์ทรง

ย�้าเสมอ	มีหลักแนวคิดที่พึ่งตนเอง	 เพื่อให้เกิดความพอมี

พอกินพอใช้ของคนส่วนใหญ่	 โดยใช้หลักของความพอ

ประมาณ	 ค�านึงถึงการมีเหตุผล	 มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

ในตัวเอง	 โดยยึดหลักความประหยัด	 ตัดทอนค่าใช้จ่าย 

ทุกด้าน	 ลดความฟุ่มเฟือย	 ประกอบอาชีพด้วยความถูก

ต้อง	 สุจริต	 ลดการแก่งแย่งผลประโยชน์การแข่งขันกัน	

รู้จักการขวนขวายหาความรู้	เพื่อเพิ่มรายได้	สังคมไทยจึง

จะอยู่ได้	 แต่เนื่องจาก	คนไทยเข้าใจแต่น�ามาปฏิบัติไม่ได้	

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของวิลาวรรณ	เรอืงหรัิญเตชะกลู	

(2557)	 ที่ได้วิจัยการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการ

โรงเรียนที่ ใช ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 

เขต	4	ทีพ่บว่า	ผลการศกึษาสภาพปัจจบุนัของการบรหิาร

จัดการโรงเรียนที่ใช ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 

ด้านที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ด้านการพัฒนา

บุคลากรและการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 และข้อที่ได้คะแนน

เฉลี่ยน้อยที่สุด	รองลงมาคือ	ระดับความคิดเห็นในระบบ

ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหา/พัฒนาตนเอง

ได้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ที่หวังให้พึ่ง

ตนเองมากที่สุด	และนอกจากนี้	 กระทรวงศึกษาธิการได้

ก�าหนดให้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรแกน

กลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	มุง่ให้ผูเ้รยีน

ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน	 โดยเสนอ

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 เพื่อหวังให้ผู้เรียน

ได้พฒันาตนเองตามศกัยภาพอย่างรอบด้าน	เป็นมนษุย์ที่
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มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย	ความรู้คุณธรรม	มีจิตส�านึก

ในความเป็นพลเมืองไทย	 และพลโลกยึดมั่นในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขมีความรู	้ ทักษะพื้นฐานรวมท้ังเจตคติท่ีดี

ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

กระทรวงศกึษาธกิาร	(2551)	ทีก่ล่าวว่า	การพฒันาเยาวชน

ของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่	21	โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียน	

มคีณุธรรม	รกัความเป็นไทย	มทีกัษะการคดิวเิคราะห์และ

คิดสร้างสรรค์	 มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถท�างานอยู่

ร่วมกบัผูอ้ืน่ในสังคมโลกได้อย่างสนัต	ิ	และนอกจากนีเ้ป็น

เรื่องของผู้บริหาร	ครู	สังคม	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ศึกษาทุกระดับจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

และวัตถุประสงค ์ของการจัดการศึกษาได ้อย ่ าง 

มปีระสทิธิภาพ	และมปีระสทิธผิลต่อไปส่วนข้อทีม่คีะแนน

เฉลี่ยน้อยที่สุด	 ตามความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง	 ที่ว่า	

นักศกึษา	ป.บณัฑติวชิาชพีคร	ูจะต้องพฒันาด้านภาวะผูน้�า	

พัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง	 อาจเป็นเพราะนักศึกษา	

ป.บัณฑิต	 ยังขาดความเป ็นผู ้น�า	 ซ่ึงผู ้วิจัยเห็นว ่า	 

ในหลักสูตร	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	 ได้จัดให้มีการเรียนการ

สอนฝึกการเป็นผู้น�า	ผู้ตามอย่างดี	เช่น	การเรียนการสอน	

การเรียนมีการจัดกิจกรรมกลุ่ม	กลุ่มละ	5-6	คน	เพื่อให้

ท�างานร่วมกัน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 ในการท�างาน

กลุ่มร่วมกันจะต้องมีผู้น�าของกลุ่มเสมอ	ผลงานที่ได้จึงจะ

มีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	การที่ครูจะเป็นผู้น�าได้จะต้อง

ได้รับการฝึกฝนให้มีความรับผิดชอบ	 ที่จะต้องวางแผน	 

สัง่การดแูลและควบคมุให้บคุลากรขององค์การปฏบิตังิาน

ต ่าง	 ๆ	 ให ้ประสบความส�าเร็จตามเป ้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 ผู ้น�าจะต้องท�าอย่างไร	 หรือมีวิธี

การน�าอย่างไรจึงจะท�าให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาหรือผู ้ตาม 

เกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ ่มเทความสามารถและ

พยายามที่ จะท� า ให ้ ง านส� า เร็ จด ้ วยความเต็ม ใจ	 

และมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงเป็นเร่ืองค่อนข้างยาก	 จะต้องใช้

ความสามารถในตนเอง	มปีระสบการณ์	ผ่านการฝึกฝนมา

อย่างด	ีและนอกจากนี	้คนท่ีจะเป็นผูน้�าได้ต้องมวีสิยัทศัน์

อนักว้างไกล		สร้างสรรค์งานใหม่ตลอดเวลา	ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของวีระวัฒน์		ปันนิตามัย	(2544)		ได้กล่าวถึง

คุณลักษณะพึงประสงค์ของการเป็นผู ้น�าที่ ดีไว ้ดังน้ี	 

1)	 ต้องแสดงความเช่ือม่ันศรัทธาในส่ิงที่ตนยึดถือต่อค่า

นิยมเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง	 กระตุ้นและก่อให้เกิด

ความทะเยอทะยานสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของ

องค์การ	2)	การมวีสัิยทศัน์	คือ	ผู้น�ามคีวามพนิจิพเิคราะห์

สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกองค์การในแง่มุมของอดีต

และปัจจุบัน	คาดคะเน	พยากรณ์และสร้างภาพฉายไปใน

อนาคตและสามารถสื่อสารภาพดังกล่าวให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบ	3)		ต้องมคีวามกล้าตดัสินใจภายใต้ข้อมลูทีม่อียูแ่ละ

ทรพัยากรทีมี่อยูอ่ย่างจ�ากดั		4)		ต้องแสดงความใส่ใจและ

สนใจเป็นบางเรื่อง	 ไม่ควรใส่ใจเสียเวลาในทุกเรื่อง	

สามารถจัดล�าดับความส�าคัญของงานเร่งด่วน	ที่ท�าจึงมี

ความหมายมาก	5)	สร้างความรู้สึกประทับใจเป็นส่วนตัว	

ผูน้�าทีด่ต้ีองสามารถสร้างศรทัธาและความสมัพนัธ์ทีด่กีบั

ผู้ใต้บังคับบัญชา	 รู้จักการใช้ช่องทางสื่อสารอย่างไม่เป็น

ทางการได้อย่างถูกกาลเทศะ	 6)	 มีความสนใจในการ

สื่อสาร	มีทักษะการพูด	ฟัง	เขียน	อ่าน	ของผู้น�าสะท้อน

ให้เหน็ความสามารถของสมองผูน้�าท�างานทกุอย่างได้ด้วย

ตนเอง	7)	รูจ้กัพฒันาตนเองอยูเ่สมอ		ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ข้อเสนอแนะเป็นเชิงนโยบาย

	 	 1.1		ควรมีนโยบายและมงีบประมาณส่งเสรมิ

ครูท�าการวิจัยด้านวิชาชีพครู	 ให้ครูมีคุณธรรม	จริยธรรม	

และจรรยาบรรณมากยิ่งขึ้น

	 	 1.2		ควรมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิคณุลกัษณะ	

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านต่าง	ๆ	ทุกองค์กรวิชาชีพ	

ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

	 	 1.3	ควรจดักิจกรรมจดัอบรมส่งเสรมิคณุธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของ

สังคมไทยและมีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนที่ตนอาศัยอยู่
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	 2.		ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 2.1	 ผู้บริหาร	 ครู	 และนักศึกษา	 ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู	 ควรตระหนักและส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร	 สถานศึกษา	

และครู	 โดยการจัดให้มีการสัมมนาหรือการอบรมเชิง

ปฏิบัติการให้เห็นความส�าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนที่

ดีในการประกอบวิชาชีพนี้

	 	 2.2	มหาวิทยาลัย	ควรได้ศึกษาผลการวิจัยนี้	
เพื่อน�าไปปรับปรุงหลักสูตร	ป.บัณฑิตวิชาชีพครู	โดยการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวชิาชพี	ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพีครู	
ที่คุรุสภาก�าหนดให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นไปอีก
	 3.	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
	 	 3.1	ควรมกีารวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัทีส่่งเสรมิการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูเฉพาะด้านให้ครบ
ถ้วนทุกด้าน
	 	 3.2	ควรมีการวิจัยเรื่อง	แนวทางส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู	 โดยการวิจัยเชิง
คุณภาพ
	 	 3.3	 ควรมีการศึกษาระบบการติดตามและ
ประเมินผลด้านประสิทธิผลของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 และ	 2)	 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม
ความคดิสร้างสรรค์	ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	โดยกระบวนการวจิยัและพฒันา	2	ระยะได้แก่	ระยะท่ี	1	การศกึษา
สภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
3ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จ�านวน4	คนและนักเรียนจ�านวน	
12คนและระยะที	่2	การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู้โดยการสังเคราะห์ร่างรูปแบบการจดัการเรยีนรูบ้นพ้ืนฐานแนวคดิ
ทฤษฎีส�าคัญคือ	1)	ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์2)	แนวคิดการสืบเสาะความรู้	และ	3)	แนวคิดการคิดนอกกรอบ	กลุ่มตัวอย่าง	
ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จ�านวน	48	คน	ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์	เรื่อง	แรงและพลังงาน	จากโรงเรียนบ้านใหญ่
พทิยาคมและโรงเรยีนมาบตะโกพทิยาคม	อ�าเภอครบรุ	ีจงัหวดันครราชสมีา	จ�านวน	19	คน	และ	29	คน	ตามล�าดบัเครือ่ง
มือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 1)	 แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	 2)	 แบบสัมภาษณ์นักเรียน3)	 แผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบรูปแบบ	จ�านวน	8	แผน	4)	แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์	และ	5)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพด้วยการพรรณนาวเิคราะห์
 ผลการวิจัยพบว่า
	 	 1.	 การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ยังมุ่งเน้นความคิดรวบยอดในเนื้อหาบทเรียน	
ผู้เรียนยังขาดโอกาสในการคิดสังเคราะห์เพ่ือเชื่อมโยงและสร้างความรู้ด้วยตนเอง	 การคิดหาค�าตอบด้วยวิธีการที่หลาก
หลายตามแนวคิดใหม่ท่ีแตกต่างน่าสนใจผู้เรียนยังขาดความมั่นใจในตนเอง	ยังขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียน

ที่สนับสนุนให้มีแรงจูงใจ	และความพร้อมน�าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้บรรลุผล		
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	 	 2.	 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในเบื้องต้น	 	 มีองค์ประกอบ	 ได้แก่1)	 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีพื้นฐาน	 

2)		วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	3)	ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	4)	ระบบสังคม	5)	หลักการตอบสนอง	และ	6)	ระบบสนับสนุน		

โดยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มี4	ขั้น	ประกอบด้วย	1)	ขั้นเผชิญปัญหา	2)	ขั้นสังเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้	3)	ขั้นบ่ม

เพาะความคิด	 และ	 4)	 ขั้นประเมินคุณค่าของความรู้	 ซึ่งผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู	้ 

เมือ่วเิคราะห์ประสทิธภิาพจากคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	มค่ีาเท่ากบั	77.45/76.77	และเมือ่วเิคราะห์ประสิทธภิาพ
จากคะแนนความคิดสร้างสรรค์		มีค่าเท่ากับ		70.41/69.88

 ค�าส�าคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,	ความคิดสร้างสร้างสรรค์,		ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	:	1)	to	study	current	situations	and	problems	of	learning		

management	inScience	of	Mathayomsuksa3students;and2)	to	develop	science	Learning	Management		

Model	to	enhance	creative	thinking	of	Mathayomsuksa3	students.This	research	methodology	operated	

based	on	Research	and	Development	procedure	that	composed	of	the	first	phase	was	studying	of	

current	and	problems	of	learning	management	for	enhancing	the	Mathayomsuksa	3	students’creativity	

through	 interviewing	of	4	 science	 teachers	and	12	students	 in	Mathayomsuksa3	 level.The	second	

phase	was	developing	for	the	prototype	of	science	learning	management	model	to	enhance	learners’	

creativity,	throughsynthesizing	theprinciplesof	constructivist	theory,	inquiry	approach,	and	lateralthinking	

approach.	The	sample	for	trying	out	of	learning	management	model	were	48	Mathayosusa	3	students,	

Who	studied	about	“Force	and	Energy”	fromBanyaipittayakom	School	and	Mabtakopittayakom	School,	

KhonburiDistrict,	NakhonRatchsima	Province,	with	19	and	29	students	respectively.The	instruments	

used	for	study	comprised	of	:1)	the	interviewing	form	for	science	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	creativity,	and	7)	an	achievement	test.	The	statistics	used	for	data	

analyzingwere	mean,	percentage,	standard	deviation	and	analyzing	for	qualitative	data	with	narrative	

presentation. 

 The research results revealed that;  

	 	 1.	The	results	of	current	study	and	the	problems	on	learning	management	in	science	for		

Mathayomsuksa3	students	found	that	learning	management	processin	classes	were	concentrated	in	

constructing	concepts	in	content.Most	of	students	were	lackedof	the	opportunities	in	synthesis	for	

connecting	and	constructing	knowledge	by	themselves	andalso	had	no	chance	of	investigation	on	

different	and	interesting	in	new	variety	of	solutions.	The	learners	had	deficiencies	of	confidence	and	

interaction	with	 their	 friends	 in	 learning	 together	 for	 enhancing	 the	motivation	 and	prompting	 of	

creativity	in	science	learning	successfully.		
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	 	 2.		The	developmentforprototypeof	science	learning	management	modelfor		Mathayomsukas3	

students	composed	of;	1)	Principles,	ideas	and	basic	theories,	2)	The	Objectives	of		model,	3)	Learning	

management,	4)	Social	system,	5)	Principles	of	learning	response,	and	6)	Supported		system.	For	the	

science	learningmanagement	constructed	with	4	steps,	were	included	of	;1)	problem		encountering,2)	

synthesizing	and	connecting	of	knowledge,	3)	thoughtful	incubation,	and	4)	evaluating	of	nowledge	

valuableness.	Whereas,the	experts’	 judgment	on	 the	quality	 and	 appropriateness	of	 this	 learning	

management	model	showed	at	a	high	level,	and	the	efficiency	of	learning	management	modelhose	

analyzed	from	achievement	score	and	creativity	scores	were	at	77.45/76.77and	70.41/69.88		respectively.		

 Keywords: Learning	management	model,	Creative	thinking,	Learning	achievement	

บทน�า

	 การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เป็นการจดัการเรยีนรูเ้พือ่

ให้ผู ้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปตาม

ธรรมชาติ	 เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ	 สามารถเชื่อม

โยงความรู ้ที่หลากหลายให้เกิดความรู ้แบบองค์รวม	 

มีความสามารถในการคิดและการจัดการท่ีน�าไปสู่การ

สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต	 (สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2555	 :	 1)	 การพัฒนา

ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้มากมายและ

รวดเรว็จากอดีตจนถงึปัจจบุนัล้วนเกดิจากผลผลติทางการ

คิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้งสิ้น	 (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี,	2555	:	53)	ความคิดสร้างสรรค์

จึงนับเป็นความสามารถท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย	์ 

ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าด้านอื่น	 ๆ	 และเป็นปัจจัยที่จ�าเป็น

อย่างยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

ชาติ	ประเทศใดก็ตามที่สามารถแสวงหา	พัฒนา	และดึง

เอาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของประเทศชาติออกมาใช้ให้

เกิดประโยชน์ได้มากเท่าใด	ก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญ

ก้าวหน้าได้มากเท่านั้น	(อารี		พันธ์มณี,	2557	:	2)

	 นโยบายการศึกษาของประเทศไทยได้ตระหนัก

และให้ความส�าคญัของความคิดสร้างสรรค์	โดยส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้ก�าหนดให้เป็น

ทกัษะส�าคญัและคณุลกัษณะของผูเ้รยีนทีจ่�าเป็นต้องเรยีนรู	้

อกีทัง้แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะ

การคิด	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ตามหลักสูตร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	วเิคราะห์ตามตวั

ชี้วัดที่น�ามาใช ้ในการพัฒนาผู ้ เรียนในแต ่ละระดับ	 

ได้ก�าหนดทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์	 เป็นทักษะที่

มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่

3	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	2551:	1)	ความคิดสร้างสรรค์

เป็นคณุลกัษณะทีค่วรปลกูฝัง	รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิขึน้ใน

ตัวบุคคลผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความคิดอเนกนัย

มาจากความคดิทีเ่ป็นความคดิแปลกใหม่	เป็นสิง่ใหม่หรือ

ความคดิรเิริม่	ความคดิปรบัเปลีย่นหรอืแตกต่างจากทีเ่คย

มีอยู่	 เป็นลักษณะที่น�าไปสู่การสร้างส่ิงประดิษฐ์ที่แปลก

ใหม่	 รวมไปถึงการคิดหาวิธีแก้ปัญหา	 มองเห็นแนวทาง

ใหม่	 มองเห็นปัญหาท่ีแตกต่างไปจากเดิม	 การแก้ปัญหา

อย่างมีประสิทธิภาพ	 (Guilford,	 1967	 :	 139	 ;	

Geethanjali,	 2005	 :	 26	 ;	McGregor,	 2007	 :	 169)	 

การสอนความคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนให้นักเรียน

สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา	 และคุณภาพในตนของเด็ก	 ให้เด็กมี

ชีวิตอย่างมั่นใจในตนเองและมีคุณภาพมากขึ้น	 (อุษณีย	์

อนุรุทธ์วงศ์,	2555	:	147)

	 แต่การจัดการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

ไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 และการจัดการเรียนรู้

ปัจจุบันนั้นไม่ได้บ่มเพาะและไม่มุ่งเน้นสอนวิธีการคิดเท่า

ที่ควร(เกรียงศักดิ์		เจริญวงศ์,	2556	:	46)	สอดคล้องกับ
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ผลการวิเคราะห์ของนักวิชาการชาวตะวันตกท่ีวิเคราะห์

ทักษะส�าหรับศตวรรษท่ี	 21	 แล้วน�ามาเปรียบเทียบกับ 

เด็กไทย	 ชี้ให้เห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วได้พัฒนาคนใน

ประเทศให้มีความคิดริเริ่ม	 ท�าการวิจัยค้นคว้า	 ผู้เรียนได้

เรยีนรูแ้ละพฒันาทักษะเพือ่สร้างผลงานใหม่	แตกต่างจาก

ประเทศที่ก�าลังพัฒนาที่ไม่มีลักษณะของการพัฒนา

นวัตกรรมหรือการวิจัย	 การส่งเสริมความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	การคดิอะไรใหม่ยงัมน้ีอย	(ไพฑรูย์	สนิลารตัน์,

2557	 :	 22-23)	 และสอดคล้องกับผลจากการประเมิน

สมรรถนะส�าคญัของผูเ้รยีนโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 กลุ่มที่	 1	 ปีการศึกษา	 2557	 

ด้านความสามารถในการคิดของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์	 คิด

สังเคราะห์	 การคิดอย่างสร้างสรรค์	 และการคิดอย่างมี

วจิารณญาณมผีลเฉลีย่ร้อยละ	50.77	ซึง่มข้ีอเสนอแนะให้

มีการพัฒนานักเรียนในด้านนี้	 (คณะกรรมการรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	กลุ่มที่	1,2558	:	51)

	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นลักษณะของการ

เรยีนรูท้ีค่รอบคลมุองค์ประกอบส�าคญัซ่ึงได้รบัการจดัการ

ไว้อย่างเป็นระบบ	โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้น

ตอนส�าคญัในการเรียนรูท้ีเ่ป็นไปตามทฤษฎ	ีหลกัการหรอื

แนวคิด	 (ทิศนา	 แขมมณี,2557	 :	 222)อันจะช่วยให้

นักเรียนได้รับข้อมูลความรู้	 ความคิด	 ทักษะ	 และการ

แสดงออกในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ท�าให้นักเรียนได้รับ

ความรู ้และทักษะเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพ(Joyce,	

Weil&Calhoun,	2011	 :	6)	ส�าหรับแนวคิดที่สนับสนุน

การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู	้ได้แก่	แนวคดิการคดิ

นอกกรอบของเดอโบโนเป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่

แสวงหาแนวคิดมาใช้ในการแก้ปัญหา	 การคิดที่ปรับ

เปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองใหม่สร้างสรรค์ที่ต่างไปจาก

เดิมและกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่	 (De	Bono,	1970	:	

11)	ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ว่านักเรียนเป็นผู้สร้างความ

รูด้้วยตนเองจากการการลงมอืปฏบิตัแิละมปีฏสิมัพนัธ์กบั

สภาพแวดล้อมการร่วมมอืกนัเรยีนรูแ้ละแก้ปัญหาในกลุ่ม

จะเกิดประสิทธผิลต่อความสามารถอย่างหลากหลายของ

ผู ้ เรียนและเกิดการคิดอย ่างต ่อ เนื่ องตลอดเวลา	

(Banerjee,	2011	:	407)	และแนวคดิการสบืเสาะหาความ

รูเ้ป็นการใช้ปัญหา	ใช้ค�าถาม	รวบรวมข้อมลูเชือ่มโยงความ

รูท้ีน่�าไปสูป่ระเดน็ค�าตอบ	เป็นการส่งเสรมิความคดิแปลก

ใหม่และการมองเห็นปัญหาอย่างหลากหลาย	อนัจะส่งผล

ให้เกิดแนวคิดท่ีแปลกแตกต่างกันอย่างมาก	 (Bruning,	

Scharw&Norby,	2011	:	347	;สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2555:	54-55)

	 จากเหตผุลและความส�าคญัดงักล่าวข้างต้น	ผูว้จัิย

จึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะ

เป็นแนวทางในการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีเ่สรมิ

สร้างความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพและเป็นแนวทาง

ส�าหรับผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.	เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาใน

การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

2.	เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 	ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยระยะที่ 1 

	 	 การวจิยัในระยะนีก้ลุม่เป้าหมาย	แบ่งออกเป็น	

2	กลุม่	ได้แก่1)ครผูู้สอนวทิยาศาสตร์	ระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	 3	 เป็นครูผู้สอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา	อ�าเภอครบุรี	จาก	4	โรงเรียน	จ�านวน	4	คน	

เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาเก่ียวกับการ

จัดการเรียนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์	 เพื่อส่งเสริมความคิด
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สร้างสรรค์ของนักเรียน	 ด้วยการสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง	(Semi–Structured	Interview)	ได้มาโดยการ

เลือกแบบเจาะจง(Purposive	 Sampling)	 และ	 

2)	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จากโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 อ�าเภอครบุรี	

จ�านวน	4	โรงเรียน	โรงเรียนละ	3	คน	จ�านวน	12	คน	ได้

มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)

 ประชากรและกลุม่ตัวอย่างในการวจิยัระยะที ่2

	 	 การวิจัยในระยะนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	 แบ่งออก

เป็น	2	กลุ่มดังนี้

	 	 1.	กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

	 	 	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล	 แบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ม	

ประกอบด้วย	1)	กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญทีใ่ห้ความคดิเหน็และข้อ

เสนอแนะในการจัดท�าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้	

จ�านวน	7	คน	เพื่อร่วมกิจกรรมการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	

(connoisseurship)	2)	กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญทีใ่ห้ข้อมลูในการ

ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของร่างรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้น	 โดยวิธีการประเมิน

ด้วยแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	

จ�านวน	 5	 คน	 ซึ่งได ้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)

	 	 2.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 	 ประชากร		ได้แก่	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	 3	ปีการศึกษา	2559	 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวัดนครราชสมีา	อ�าเภอครบรีุจงัหวัดนครราชสมีา	

จ�านวน	6	โรงเรียนรวมทั้งสิ้น	750	คน

	 	 	 กลุ ่มตัวอย ่าง	 ได ้แก ่ 	 นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	จ�านวน	48	คน	จาก	โรงเรียนบ้านใหญ่

พทิยาคม	และโรงเรยีนมาบตะโกพทิยาคม	จ�านวน	19	คน	

และ	29	คน	ตามล�าดับ	เป็นกลุ่มตัวอย่าในการทดลองใช้

ร่างรปูแบบการจดัการเรยีนรู	้เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของ

ร่างรูปแบบในระยะพื้นฐาน	 ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบ

กลุ่ม	(Clusterrandom	sampling)

ขั้นตอนด�าเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นกระบวนการวิจัยและพัฒนา	

(R&D)	แบ่งเป็น	2	ระยะ	ดังนี้

	 ระยะที่	1	ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค	์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3โดยมีข้ันตอนการวิจัย

ดังนี้

	 	 1.	การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานสภาพปัญหาของ

การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

โดยการสัมภาษณ์ครูวิทยาศาสตร ์กลุ ่มเป ้าหมาย	 

จ�านวน	4	คน	และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	12	คน	

	 	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

	 	 	 เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัยในระยะน้ี	

ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	ส�าหรับครู

ผู้สอนวิทยาศาสตร์		จ�านวน	1	ฉบับ	และแบบสัมภาษณ์

ส�าหรับนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จ�านวน	1	ฉบับได้

ผ ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจากที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ก่อนน�าไปใช้	

	 	 3.	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกการ

สัมภาษณ์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	 และนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่3	ในประเด็นค�าถามทีม่ลีกัษณะปลายเปิด	

ท�าการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวเิคราะห์เนือ้หา	และการ

พรรณนาวิเคราะห์

  

	 ระยะที่	 2	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

	 	 1.	การจัดเก็บข้อมูล	ประกอบด้วยการบันทึก

ข้อมูลผลการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ	 ในการวิพากษ์และ

ปรับปรุงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร	์ 

ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

3	จ�านวน	7	คน	และการประเมินคณุภาพและความเหมาะ

สมของร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ของผู้เชี่ยวชาญ
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จ�านวน	5	คนรวมทั้งการทดลองใช้ร่างรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จ�านวน	 2	 กลุ่ม	

รวม	48		คน	

	 	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัแบ่งออกเป็น	2	

ส่วน	 ดังนี้	 1)	 แบบบันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญให้ความคิด

เห็นและข้อเสนอแนะ	 เพื่อการพัฒนาร่างรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้จ�านวน	 1	 ฉบับท่ีได้ผ่านการตรวจสอบ

ปรับปรุงแก้ไขจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนน�าไปใช้	 

2)	 แบบประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของร่างรูป

แบบการจัดการเรียนรู้	ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน

รูปแบบการจัดการเรียนรู้	 จ�านวน	 1	 ฉบับ	 ที่ได้ผ่านการ

ตรวจสอบปรบัปรงุแก้ไขจากทีป่รกึษาวิทยานพินธ์ก่อนน�า

ไปใช้และ	3)	เครื่องมือประกอบการทดลองใช้ร่างรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้กับนักเรียน	 จ�านวน	 48	 คน	 ได้แก	่ 

3.1)	รปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีส่่งเสรมิความ

คดิสร้างสรรค์	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3ท่ีผ่านการ

วิพากษ์ตรวจสอบคุณภาพร่างรูปแบบด้วยการสัมมนาอิง

ผูเ้ชีย่วชาญ	แล้วปรับปรงุแก้ไข	และประเมนิคณุภาพความ

เหมาะสมของรูปแบบจากผูเ้ชีย่วชาญ	(บญุชม		ศรสีะอาด,	

2553	:	121)	มค่ีาเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	(x̄	=4.47,	

S.D.=	0.56)	3.2)	แผนการจัดการเรียนรู้จ�านวน	8	แผน	

ที่ผ ่านการตรวจสอบความเหมาะสมจากผู ้เชี่ยวชาญ 

(บุญชม		ศรีสะอาด,	2553	:	121)	มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด	 (x̄	 =4.65,	 S.D.	 =	 0.12)	 3.3)	 แบบ

ทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์	 จ�านวน	 3	 ข้อแต่ละข้อ

ประเมินครอบคลุมกรอบความคิดสร้างสรรค์ท้ัง	 4	 ด้าน	

ได้แก่	 ความคิดคล่องความคิดยืดหยุ่นความคิดริเริ่มและ

ความคิดละเอียดลออประเมินให้คะแนนโดยเงื่อนไขรู

บริกส์	(Rubric	scoring)	ที่ผ่านการทดลองใช้กับนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	แล้วหาค่าค่าความยาก(p)ค่าอ�านาจ

จ�าแนกรายข้อ(D)(พิชิต		ฤทธิ์จรูญ,	2560	:	149)	และค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	 (พิชิต	 	 ฤทธิ์จรูญ,	 2560	 :	 158)	 

มีค่าความยาก	 (p)ตั้งแต่	 0.35-0.45	 มีค่าอ�านาจจ�าแนก

รายข้อ	(D)	ตัง้แต่	0.39-0.52และมีค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั	 

(α )	เท่ากับ	0.95	และ	3.4)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	ชนิดเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	40	ข้อ	

ที่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องจากผู ้เชี่ยวชาญ	 

ก่อนน�าไปทดลองใช้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	3	แล้ว

หาค่าอ�านาจจ�าแนก	(B)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2553	:	105-

106)	และค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบั	(r
cc
)	(บญุชม	ศรสีะอาด,		

2553	:	112)	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	(B)	ตั้งแต่	0.25	-	0.91	

และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(r
cc
)	เท่ากับ	0.83

	 	 3.	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 	 การวเิคราะห์ข้อมลู	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการ

ดงันี	้1)	การวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบบนัทกึข้อคดิเหน็และ

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	 เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรยีนรู	้ในประเดน็ค�าถามทีม่ลีกัษณะปลายเปิด	

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์	 

2)	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความเหมาะสม

ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ	 โดยการ

วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย	 (x̄)	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)

และ	 3)	 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการทดลองใช้ร่าง

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นด้วยร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 พบว่า	 การจัดการเรียนรู้วิชา

วิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ยังมุ่งเน้นความคิด

รวบยอดในเนือ้หาบทเรยีน	ผูเ้รยีนยงัขาดโอกาสในการคดิ

สังเคราะห์เพื่อเช่ือมโยงและสร้างความรู ้ด้วยตนเอง	 

ยังขาดการคิดหาค�าตอบด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม

แนวคิดใหม่ที่แตกต่างน่าสนใจ	 ผู้เรียนยังขาดความม่ันใจ

ในตนเอง	 รวมทั้งยังขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้น

เรยีนทีส่นบัสนนุให้มแีรงจงูใจ	และความพร้อมน�าไปสูก่าร

คิดสร้างสรรค์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้บรรลุผล		
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	 2.	 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 	ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3พบว่า	ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ในเบื้องต้น	 มีองค์ประกอบ	 ได้แก่	 1)	 หลักการ	 แนวคิด	

ทฤษฎีพื้นฐาน	 2)	 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ	 3)	 ขั้นตอน

การจัดการเรียนรู้	4)	ระบบสังคม	5)	หลักการตอบสนอง		

และ	6)	ระบบสนับสนุน		โดยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มี	

4	ขั้น	ประกอบด้วย	1)	ขั้นเผชิญปัญหา	2)	ขั้นสังเคราะห์

และเชื่อมโยงความรู้	3)	ขั้นบ่มเพาะความคิด	และ	4)	ขั้น

ประเมินคุณค่าของความรู้		ซึ่งผลการศึกษาประสิทธิภาพ

ของร่างรปูแบบการจดัการเรียนรู้	เม่ือวิเคราะห์ประสทิธภิาพ

จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 มีค ่าเท ่ากับ	

77.45/76.77	และเมือ่วเิคราะห์ประสทิธภิาพจากคะแนน

ความคิดสร้างสรรค์	มีค่าเท่ากับ	70.41/69.88

 

อภิปรายผล 

	 1.	 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการ

จดัการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์เพือ่ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	พบว่า	การจัดการเรียน

รูว้ชิาวทิยาศาสตร์ในชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ยงัมุง่เน้นความ

คดิรวบยอดในเนือ้หาบทเรยีน	ผูเ้รยีนยงัขาดโอกาสในการ

คิดสังเคราะห์เพื่อเช่ือมโยงและสร้างความรู้ด้วยตนเอง	

รวมทั้งการคิดหาค�าตอบด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตาม

แนวคิดใหม่ที่แตกต่างน่าสนใจ		ผู้เรียนยังขาดความมั่นใจ

ในตนเองและขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียนที่

สนับสนุนให้มีแรงจูงใจ	 และความพร้อมน�าไปสู่การคิด

สร้างสรรค์ในการเรยีนวทิยาศาสตร์ให้บรรลผุล	ทัง้นีเ้นือ่ง

มาจาก	ระบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังมุ่งเน้นให้

ความส�าคัญผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมากเกินไป	 โดยเฉพาะ

การระบตุวัชีว้ดัในหลักสตูรตามกรอบเนือ้หาในหน่วยการ

เรียนรู้หรือบทเรียน	 มากกว่าทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	 หรือความสามารถที่ระบุเป็นเป้าหมายตา

มกรอบสมรรถนะของหลักสูตร	 ที่เชื่อมโยงกับทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ซึ่งสอดคล้องกับ	 เกรียงศักดิ์		

เจรญิวงศ์	(2556:	45-46)	ทีก่ล่าวว่า	ระบบการศึกษาสอน

ให้จ�ามากกว่าสอนให้คดิ	ไม่มกีารสอนวธิกีารคดิสร้างสรรค์	

ท�าให้ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ของคนส่วน

ใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนา	 การเรียนรู้ในระบบท่องจ�าท�าให้

ผู้เรียนรับรู้และเช่ือข้อมูลน้ันอย่างง่าย	 ๆ	 โดยปราศจาก

การตัง้ข้อสงสยัหรอืการคดิเชงิวพิากษ์	และเป็นการปิดกัน้

การคิดในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม	 อีกทั้งไม่เป็นการ

กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแปลก	ๆ	 ใหม่	 ๆ	มากเพียงพอ	และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	อรณุ	ี	ศรวีงษ์ชยั	(2557	:	223)	

ซึ่งได้ศึกษาสภาพปัญหาและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 พบว่า	 ครูผู ้สอนในโรงเรียนที่

เกี่ยวข้องสว่นมากยังไม่ให้ความส�าคญัในการจัดการเรียน

รู	้เพือ่เสรมิสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรยีนจนประสบ

ความส�าเรจ็	และนกัเรยีนส่วนมากยงัไม่ได้รบัการสนบัสนนุ

ให้เรยีนรู	้รวมทัง้กจิกรรมทีค่รจูดัยงัไม่ลุ่มลึกพอทีจ่ะเช่ือม

โยงไปสู่การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ให้บรรลุผล	ครูไม่ได้

สนับสนุนและเปิดโอกาสให้คิดหาแนวทางหรือแบบแผน

การค้นหาค�าตอบที่แตกต่างกันด้วยวิธีการแบบใหม่

	 2.	 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัย

ได้น�าเสนอประเด็นการอภิปรายผล	 ดังนี้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีองค์ประกอบส�าคัญ	

ได้แก่	1)	หลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฎีพืน้ฐาน		2)	วตัถปุระสงค์

ของรูปแบบ	3)	ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้		4)	ระบบสังคม		

5)	หลักการตอบสนอง	และ	6)	ระบบสนับสนุน	ทั้งนี้เนื่อง

มาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่าง

เป็นระบบ	 มีการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ที่เป็นบริบทจริงใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการสังเคราะห์กรอบแนวคิด	 พร้อมทั้งศึกษา

และสังเคราะห์หลักการส�าคัญของทฤษฎีต่าง	 ๆ	 ได้แก	่

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์		แนวคิดการสืบเสาะความรู้	และ	

แนวคิดการคิดนอกกรอบท�าให้ได้ข้อมูลเพียงพอมาเป็น

พื้นฐานในร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้	 และได้ผ่านการ
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วิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยการสัมมนาอิงผู ้เชี่ยวชาญ

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ	

จึงได ้องค ์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้	 

ซึง่ประกอบด้วย	6	องค์ประกอบ	เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบ

องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้	ที่ผู้วิจัยน�ามา

ใช้เป็นกรอบแนวคิด	 พบว่า	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	

Joyce,	 Weil	 &	 Calhoun(2011	 :	 159-388)	 และ

สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Vishwanath	 (2006	 :	 115-

116)	 ได้แก่	ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	 ระบบสังคม	และ

หลักการตอบสนอง	 และข้ันตอนการจัดการเรียนรู ้ที่

สังเคราะห์ขึ้นเป็น4	 ข้ันประกอบด้วย	 1)	 ขั้นการเผชิญ

ปัญหา	(Torrance,	1965	:	1-200	;	Wallach	&Kogan,	

1965	 :	 36)	 2)	 ขั้นการสังเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้		 

3)	ขั้นการบ่มเพาะความคิด	(Wallach	&Kogan,	1965	:	

36)	และ	4)	ขั้นการประเมินคุณค่าของความรู้		(Rather,	

2004	:	16	;	citing	Osborn.	1931)	จะเห็นว่ารูปแบบที่

พัฒนาขึ้นมีการสร้างอย่างมีระบบ	 และมีแนวคิด	 ทฤษฎี

รองรับ	 เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและน�า

ไปใช้ได้จริง	 เห็นได้จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ	มีความเหมาะสมอยู่

ในระดับมาก	สอดคล้องกับ	ทิศนา	แขมมณี	(2557	:	222)	

ที่ว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ต้องครอบคลุม

องค์ประกอบส�าคัญซึ่งได้รับการจัดการไว้อย่างเป็นระบบ	

ตามหลักปรัชญา	ทฤษฎี	หลักการ	แนวคิด	โดยประกอบ

ด้วยกระบวนการหรือขัน้ตอนส�าคญัของกจิกรรมการเรยีน

รู้ที่แสดงไว้อย่างเป็นระบบ	ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน

อย่างต่อเนือ่งเป็นไปตามทฤษฎ	ีหลกัการหรอืแนวคดิทีใ่ช้

ในการพัฒนา	

	 ผลการศกึษาประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัการ

เรียนรู้	เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพจากคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	มีค่าเท่ากับ	77.45/76.77ทั้งนี้เนื่องมาจาก	

ผู้วิจัยได้น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการออกแบบ

และพัฒนา	 และวางแผนอย่างเป็นระบบ	 แล้วน�ามา

ออกแบบพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้	 สร้างเครื่องมือและ

ตรวจสอบคุณภาพและประเมินความเหมาะสมจากผู้

เชี่ยวชาญ	 จนเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ	 และการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบได้ออกแบบ

กจิกรรมทีเ่น้นให้นกัเรียนฝึกปฏิบตั	ิสืบเสาะหาความรู	้ฝึก

แก้ปัญหาทัง้รายบคุคลและเป็นกลุม่	ใช้สถานการณ์กระตุน้

ให้นักเรียนพิจารณาไตร่ตรอง	 สังเคราะห์และเช่ือมโยง

ความรู	้ร่วมกนัวางแผนแก้ปัญหาสูก่ารลงมอืปฏบิตัไิด้หลงั

จากนัน้นักเรยีนได้ประเมนิคณุค่าของความรูจ้ากการเรยีน

ของนักเรียนช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในความรู	้ 

เกิดการเรียนรู ้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

สอดคล้องกับวีณา	 ประชากูล	 และประสาท	 เนืองเฉลิม	

(2554	 :	 119)	 ที่กล่าวว่ากระบวนการจัดขั้นตอนและ

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จัดไว้อย่างเป็นระบบ	ทุกขั้นตอน

มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อมุ่งหมายให้ผู้เรียน

เกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างสมบรูณ์อนัจะช่วยให้นกัเรยีนได้รบั

ข้อมูลความรู้	ความคิด	ทักษะ	และการแสดงออกในการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง	 ท�าให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะ

เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพ	(Joyce,	Weil	&	Calhoun,	

2011	 :	 6)	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อรุณี	 ศรีวงษ์ชัย

(2557:	 223-224)	 ที่ได้ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ท่ี

พัฒนาขึ้นโดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลลัพธ์จากคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	มีค่าเท่ากับ	75.75/76.25	และ

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ณชิชชญัชยัฤทธิ	์(2559	:	324)	

ที่ได้พัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริม

ความคดิสร้างสรรค์ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น	

โดยมขีัน้ตอนให้นกัเรยีนได้ส�ารวจตรวจค้นและประเมนิผล 

พบว่า	นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

	 และเมื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการ

จดัการเรยีนรูจ้ากคะแนนความคดิสร้างสรรค์		มค่ีาเท่ากบั	

70.41/69.88	ทัง้นีเ้นือ่งมาจากการออกแบบกจิกรรมการ

เรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบที่เน้นให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์	4	ด้าน	ได้แก่	ความคิดคล่อง	

ความคดิรเิริม่	ความคดิยดืหยุน่	และความคดิละเอยีดลออ	
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โดยมุ่งให้นักเรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหาท่ีมีความซับ

ซ้อนและมีประเด็นหลากหลายแง่มุม	 นักเรียนได้ระดม

ความสมองสร้างทางเลือก	 ออกแบบและแก้ปัญหา	 

ฝึกคิดหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างหลากหลายฝึกคิดในมุม

มองใหม่	ๆ	แตกต่างไปจากเดิมไม่ซ�้ากัน	ฝึกสร้างแนวคิด

ใหม่ที่มีคุณค่ายิ่งขึ้นและประเมินแนวความคิดของตนเอง

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	 พบว่า

นกัเรยีนมคีะแนนความคดิสร้างสรรค์เพิม่ขึน้	สอดคล้องกับ 

De	Bono	(1970	:	11)	ทีว่่า	ความคดิสร้างสรรค์เป็นความ

คิดนอกกรอบความคิดเดิม	 ซ่ึงปิดก้ันแนวคิดอยู่	 โดยใช้

ปัญหามาปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองใหม่สร้างสรรค์

ที่ต่างไปจากเดิมกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่	และน�ามาใช้

แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	อรุณี

ศรวีงษ์ชยั	(2557:	223-224)	ทีไ่ด้ศกึษาประสทิธภิาพของ

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เพื่อเสริมสร ้างความคิด

สร้างสรรค์ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพผลลัพธ์จากคะแนน

ความคิดสร้างสรรค์	 มีค่าเท่ากับ	 75.75/61.67งานวิจัย

ของChumo	(2014:	82)	ที่ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	

ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้	 งานวิจัยของสุขุมาลย	์	 

อนุเวช	(2558:159-160)	ที่พัฒนารูปแบบการสอนภาษา

ไทยเพือ่ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์	ส�าหรบันกัเรียนระดบั

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 และงานวิจัยของ	 ณิชชชัญ		 

ชัยฤทธิ์	 (2559	 :	324)	ที่ได้พัฒนารูปแบบการสอนแบบ

ผสมผสานเพือ่ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ส�าหรบันกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น	พบว่า	นกัเรยีนมคีะแนนความคดิ

สร้างสรรค์สูงขึ้นช่วยท�าให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มี

ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1	ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาใน

การจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์	สามารถน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นอื่น	ๆ	ต่อไป

	 	 1.2	 โรงเรียนควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครู

ผู้สอน	มีความรู้	ความเข้าใจ	และตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียนพร้อมทั้งสนับสนุนสื่อ	 อุปกรณ์	 สิ่งอ�านวยความ

สะดวก	เพือ่ช่วยให้ครทูีน่�าแนวทางในการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้ไปพัฒนาและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ

นกัเรยีนได้ด�าเนนิการจนบรรลุผลตามวตัถปุระสงค์ของรปู

แบบ

	 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 2 .1	 ควรน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	 ไปทดลองใช้

กับนักเรียนระดับชั้นอื่น	 เพื่อหาประสิทธิภาพและขยาย

ผลการวิจัยต่อไป

	 	 2.2	 ควรศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู ้ที่พัฒนาขึ้นแล้วศึกษาเปรียบเทียบความคิด

สร้างสรรค์	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้รูปแบบอื่น
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เพือ่ส่งเสรมิการก�ากบัตนเอง
ในการเรียน	ส�าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	ดงันี	้1)	เปรยีบเทยีบการก�ากบัตนเองในการเรียนและผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีน	ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้และ	2)	เปรยีบเทยีบการก�ากบั
ตนเองในการเรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของนกัเรยีน	ระหว่างกลุม่ทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ี่
พัฒนาขึ้นและกลุ่มที่เรียนด้วยแบบปกติ	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนเมือง
กาฬสินธุ์	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24	ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	2	ห้อง	ๆ	
ละ	33	คน	ส�าหรับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(Cluster	Random	Sampling)	เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	1)	รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการก�ากับตนเองในการเรียน	ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	2)	แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่สร้างขึ้นและรูปแบบการสอนปกติจ�านวนแบบละ	13	แผน	
3)	แบบประเมินการก�ากับตนเองในการเรียน	และ	4)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ	t-test	(Dependent	Samples)	
และสถิติ	F-test	(One-way	MANOVA)	
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 นักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการก�ากับตนเองใน
การเรียน	มีการก�ากับตนเองในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	.01	และ	2)	นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการก�ากับตนเองในการเรียน	
มกีารก�ากบัตนเองในการเรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยแบบปกต	ิอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ	.01

 ค�าส�าคัญ :	รูปแบบการจัดการเรียนรู้,		การก�ากับตนเองในการเรียน,	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract

	 The	 purposes	 of	 this	 research	were	 to	 study	 the	 result	 of	 implementing	 science	 learning	
management	model	in	enhancing	the	students’	self	–	regulated	learning	in	Mathayomsuksa	5	which		
included	of;		1)	to	compare	self	–	regulated	learning		and		academic	achievement	of	the	students	
between	before	and	after	learning		based	on	developed	learning		management		model,	and	2)		to		
compare	the	post	self	-	regulated		learning	and		academic	achievement	of	students		between	who	
learned		based	on	learning	management	model	and	the	traditional	approach.	The	sample	groups	of	
this	 study	 consisted	 of	 two	 groups	 of	Mathayomsuksa	 5	 from	Muangkalasin	 School,	 Secondary	
Educational	Service	Area	Office	24	during	the	first	semester	of	academic	year	2016.	Each	group	was	
composed	of	33	students	who	were	provided	to	learn	with	each	approach,	and	obtained	using	cluster	
random	sampling	technique.	The		instruments		used		in		this		study		were	;	1)		the		learning		management		
model	in		science		for	enhancing		self	-	regulated	learning	of	students,	2)	the	instructional	plans	based	
on	two	approaches	which	provided	13	plans	of	learning	each	approach,	3)	item-scales	for	evaluating	
of	self-regulated	learning		of	students,	and		4)		item	test	of		academic		achievement	of	students.	The		
statistics	employed	in	data	analysis		were		percentage,	mean,	standard	deviation,	using	t-test		(Dependent	
Sample),	and		F-test		(One		–		way		MANOVA)	for	testing	hypotheses.
	 The	results		revealed		the		following:		1)		the		students	who	learned	based	on	developed	
learning	management	model	showed	higher	self	–		regulated		learning		and		academic		achievement	
after	learning	than	before	learning,	at		the	.01		level		of		significance;		and		2)		the		students	who	
learned	based	on	developed	learning	management	model	showed	higher	of	post	self	–	regulated		
learning		and		academic		achievement	than	group	of	student	who	learned	based	on	the	traditional	
approach,		at		the		.01		level		of	statistical		significance

 Keywords :	Learning	management	model,	Self	–	regulated	learning,	Academic	achievement

บทน�า  

	 การก�ากับตนเองในการเรยีนหมายถงึ	การทีผู่เ้รยีน

สามารถรเิริม่และมคีวามมานะพยายามในการแสวงความ

รู้และทักษะต่าง	ๆ	ได้ด้วยตนเอง	(Zimmerman	,1989	

:	 329)	 และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถส่ง

เสริมการก�ากับตนเองในการเรียนของผู ้เรียนได้น้ัน	 

ควรด�าเนนิการบนแนวคดิพืน้ฐานขององค์ประกอบ	3	ส่วน	

ได้แก่	การรูค้ดิ	(Cognition)	เมตาคอกนิชัน	(Metacognition) 

และ	แรงจูงใจ	 (Motivation)	 (Schraw,	et	al,	2006	 :		

111	;	Sinatra	and	Taasoobshirazi,	2011	:	203)	ซึ่ง

สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกน

กลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	ทีพ่ฒันาขึน้

ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของกระทรวง	 ศึกษาธิการในการ

พัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่	21	ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนในด้านทักษะการคิดกระบวนการและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์(กระทรวงศึกษาธิการ,	2551	:	2)	และกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

วทิยาศาสตร์เพือ่เชือ่มโยงความรู้กบักระบวนการ	มทีกัษะ

ส�าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ 	 โดยใช ้

กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา 
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ทีห่ลากหลาย	ให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีนรูทุ้กขัน้ตอน	
มกีารท�ากจิกรรมด้วยการลงมือปฏบิตัจิรงิอย่างหลากหลาย 
เหมาะสมกบัระดบัชัน้ปฏบิตักิจิกรรม	(ส�านกัวชิาการและ
มาตรฐานการศึกษา,	 2551	 :	 1)	 รวมถึงกรอบความคิด 
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 ด้าน
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต	 ได้ก�าหนดไว้ว่าครูจะต้อง
ออกแบบการจัดการเรียนรู ้และอ�านวยความสะดวก 
ให้ผู ้เรียนเกิดทักษะการริเริ่มและก�ากับดูแลตนเองได้	
(Initiative	and	Self-Direction)	โดยทีผู่เ้รยีนต้องสามารถ
ตั้งเป ้าหมาย	 ใช ้เวลาและจัดการภาระงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ก�าหนดงานเอง	 คอยติดตามผลงานเอง	 
ก�าหนดล�าดับความส�าคัญของงานเอง	 และสามารถเรียน
รู้ได้ด้วยตนเอง	(วิจารณ์	พานิช,	2555	:	48-53)	แต่การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในปัจจุบันยังไม่สามารถ
พัฒนาผู ้เรียนได้เต็มตามศักยภาพท้ังในด้านความรู	้
กระบวนการและคุณลักษณะที่ส่งเสริมการก�ากับตนเอง
ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม	 	 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด	
ทฤษฎี	 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับ
ตนเองในการเรียนและได้สังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการ
จดัการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์เพือ่ส่งเสรมิการก�ากบัตนเองใน
การเรยีน	ได้แก่	1)	ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์	(Constructivist	
Theory)	ที่มีพื้นฐานความเชื่อว่า	การเรียนรู้เป็นกระบวน
การที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน	 ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้
จากความสัมพันธ ์ระหว ่างสิ่ ง ท่ีพบเห็นกับความรู ้	 
ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม	(Martin	and	others,	1994	:	14)	
2)	การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	(Inquiry	Process)	
เป็นหลักการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ี
สามารถน�าไปใช้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนจาก
การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครู	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการใช้กระบวนการทาง
ปัญญา	 หรือกระบวนการคิด	 กระบวนการทางสังคม	
กระบวนการกลุ่ม	 และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วน
ร่วมในการเรียน	สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	 โดย
ครูมีบทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวกจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน	(พิมพันธ์	เดชะคุปต์,	2553	:	13)	3)	

เมตาคอกนิชัน	 (Metacognition)	 ช่วยให้ผู ้เรียนรู้ว่า 
ต้องวางแผนในการเรียนอย่างไร	 มีการก�าหนดภาระงาน		 
มีวิธีการควบคุมหรือติดตามการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู ้	 	 (Chukwudi	 and	
Okoro,	2011	:	75)	และยังช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดเกี่ยว
กับความคิดของตนเอง	 วางแผน	 ตระหนักในการเรียนรู	้
และมีความคิดเก่ียวกับทกัษะต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องทีใ่นการน�า
ไปใช้ในการเรียนให้ประสบผลดีที่สุด	 การฝึกให้ผู้เรียนใช้
กลวธิเีมตาคอกนชัินในการเรยีนวทิยาศาสตร์โดยสามารถ
วางแผน	 ก�ากับตรวจสอบตนเอง	 และการประเมินผลใน
การเรยีนรู้ของตนเองได้	(Chamot	and	O’Malley,	1994	
:	 204)	 จะช่วยให้เกิดการก�ากับตนเองในการเรียนและ
ประสบความส�าเร็จในการเรียนได้	และ	4)	ทฤษฎีการรับ
รู ้ความสามารถของตนเอง	 (Self-Efficacy	 Theory)	 
เป็นแรงจูงใจบนพื้นฐานของความเช่ือ	 (Motivation	
Based	 Beliefs)	 ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
วิทยาศาสตร์	 เป็นความเช่ือของผู้เรียนที่เช่ือว่าการทุ่มเท
และพยายามอย่างมากในการเรียนจะท�าให้ประสบความ
ส�าเร็จในการเรียนได้	 (Zimmerman,	 1989	 :	 331	 ;	
Schraw	et	al,	2006	:	115)	
	 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการก�ากับตนเองในการเรียน
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โดยเริ่มต้นด้วยการ
ศึกษาสภาพปัจจุบันและด้วยปัญหาในการจัดการเรียนรู้
วชิาวทิยาศาสตร์เพือ่ส่งเสรมิการก�ากบัตนเองในการเรยีน
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ด้วยการสัมภาษณ์ครู
กลุ่มเป้าหมาย	 และน�าเสนอร่างรูปแบบแก่ผู้เช่ียวชาญ	
ด้วยการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ	 (Connoisseurship)	
จ�านวน	7	คน	เพื่อตรวจสอบคุณภาพ		ความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หา	ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้ของคูม่อืการใช้ร่าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้	ได้ผลการประเมินคุณภาพและ
ความเหมาะสมของร่างรปูแบบอยูใ่นระดบัมาก	(x̄	=4.20,	
S.D.	=	0.50)	ซึ่งสาระส�าคัญของรูปแบบการจัดการเรียน
รู้ประกอบด้วย	1)	หลักการของรูปแบบ	2)	วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ	3)	ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้	มี	4	ขั้น	ได้แก่	
ขั้นเผชิญสถานการณ์และเชื่อมโยงความรู้	 ขั้นวิเคราะห์
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และด�าเนินการ	 ขั้นก�ากับตรวจสอบและประเมินผล	 
ขั้นสะท้อนผล	4)	ระบบสังคม	ประกอบด้วย	บทบาทครู

และนักเรียนที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนใช้ทักษะการสืบเสาะหาความรู้

อย่างเป็นขั้นตอนตามระดับความสามารถของตนเอง	 

5)	 หลักการตอบสนอง	 โดยครูเป็นผู้จัดบรรยากาศการ

เรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้	 เสริมแรงทางบวกด้วยวิธีการที่

หลากหลาย	ค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลเก่ียวกบั

ความพร้อม	ความรูพ้ืน้ฐาน	การรบัรู้ความสามารถของตน	

และเวลาที่นักเรียนใช้ในการเรียนรู้	 และ	 6)	 ระบบ

สนับสนุน	 เป็นการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา	

คณะกรรมการสถานศกึษา	คร	ูและบคุลากรทางการศกึษา	

โดยก�าหนดกรอบของการก�ากับตนเองในการเรียนของ

นักเรียนที่ต้องการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย	3	ด้าน	ได้แก่	

ความรู้	 (Knowledge)	 กระบวนการเรียนรู้	 (Learning	

Process)	 และการรับรู้ความสามารถของตนเอง	 (Self-

Efficacy)	ก่อนน�าไปทดลองใช้กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	 5	ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ตาม

กรอบของรูปแบบกับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว	 และจัดเก็บ

ข ้อมูลผลการทดลองใช ้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้	 

เพ่ือน�ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลลัพธ์แผนการ

จัดการเรียนรู้	 (E1/E2)	ตามเกณฑ์	70/70	และปรับปรุง

แก้ไขข้อบกพร่องในประเด็นที่พบให้สมบูรณ์พบว่า		

ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เพือ่

ส่งเสริมการก�ากับตนเองในการเรียนส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 5	 เมื่อวิเคราะห์จากคะแนนการก�ากับ

ตนเองในการเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ	 75.21/72.79	

และเมื่อวิเคราะห์จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ		75.21/75.05	

	 ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะด�าเนินการวิจัยต่อ	โดย

การน�ารูปแบบการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เพือ่ส่งเสรมิ

การก�ากับตนเองในการเรียน	 ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 5	ที่พัฒนาขึ้นนี้	 ไปใช้จริงกับนักเรียนใน

บรบิทชัน้เรียนทีแ่ตกต่างต่อเนือ่งอกีครัง้	เพือ่ศกึษาผลการ

ใช้รูปแบบจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มอื่น	ประกอบการ

ยนืยนัว่ารปูแบบการจัดการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้สามารถน�า

ไปใช้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการก�ากับ

ตนเองในการเรียนแก่นักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องให้ประสบ

ผลส�าเรจ็และมปีระสิทธภิาพทีเ่ชือ่ถอืได้จรงิ	ก่อนเผยแพร่

ให้ผู้สนใจในบริบทอื่นน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป	

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการก�ากับตนเองในการเรียน	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ดังนี้	

	 	 1.	 เปรียบเทียบการก�ากับตนเองในการเรียน

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง

เรยีนของนกัเรยีนกลุ่มทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีน	

รู้ที่พัฒนาขึ้น	

	 	 2.	 เปรียบเทียบการก�ากับตนเองในการเรียน

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน	

ระหว่างกลุม่ทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันา

ขึ้น	และกลุ่มที่เรียนด้วยแบบปกติ	

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  1.	 ประชากร	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	5	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	
โรงเรยีนเมอืงกาฬสนิธุ	์สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา	เขต	24	จ�านวน	141	คน	จาก	5	ห้องเรียน		
	 	 2.	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	5	โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	
2559	 จ�านวน	 66	 คน	 จาก	 2	 ห้องเรียน	 ประกอบด้วย	
นกัเรยีนกลุม่ทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันา
ขึ้น	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/2	จ�านวน	33	คน
เป็นกลุ่มทดลอง	 และนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยแบบปกติ	
ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/1	 จ�านวน	 33	 คน
เป็นกลุ่มควบคุม	 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	

Random	Sampling)
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 1.	รปูแบบการจดัการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์เพือ่
ส่งเสริมการก�ากับตนเองในการเรียน	 ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	5	ที่พัฒนาขึ้น	
 	 2.	เคร่ืองมือประกอบการใช้รปูแบบการจัดการ
เรยีนรู	้ได้แก่	1)	แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาโลก	ดาราศาสตร์	
และอวกาศเพิ่มเติม	เรื่องทรัพยากรธรณี	จ�านวน	13	แผน	
ทีม่คีณุภาพและความเหมาะสมจากผลการประเมนิของผู้
เช่ียวชาญ	(บญุชม		ศรสีะอาด,	2553	:	121)	เฉลีย่โดยรวม
ในระดับมาก	(x̄	=	4.17,	S.D.	=	0.70)	2)	แบบประเมิน
การก�ากบัตนเองในการเรยีน	ชนดิอตันยัเขยีนตอบ	จ�านวน	
2	ข้อ	ให้คะแนนด้วยเงือ่นไขแบบรบูริค	(Rubric	Scoring)	
ผลการประเมินความเที่ยงตรง	 (IC)	 ของผู้เชี่ยวชาญมีค่า
เท่ากับ	1.00	หาค่าความยาก	(p)		ค่าอ�านาจจ�าแนกราย
ข้อ	(D)	(พิชิต		ฤทธิ์จรูญ,	2560	:	149)		และค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับ	(α 	-	coefficient)	(พิชิต		ฤทธิ์จรูญ,	2560	
:	158)	มีค่าความยาก	(p)	ตั้งแต่	0.28	-	0.61	ค่าอ�านาจ
จ�าแนกรายข้อ	(D)	ระหว่าง	0.41	-	0.73	และคา่ความเชือ่
มั่นทั้งฉบับ	 (α 	 -	coefficient)	 เท่ากับ	0.88	และแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	5	ระดับ	จ�านวน	
30	ข้อ	ผลการประเมนิความเทีย่งตรง	(IC)	ของผูเ้ชีย่วชาญ
มค่ีาในช่วง	0.67	-	1.00	และ	3)	แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน	 โดยจัดท�าเป็นแบบอิงเกณฑ์	 ชนิดปรนัย
เลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จ�านวน	30	ข้อ	แล้วหาค่าอ�านาจ
จ�าแนก	(B)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2553	:	105-106)	และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(r

cc
)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2553	:	

112)	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	(B)	ระหว่าง	0.24	-	0.96		และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	(r

cc
)	(บุญชม	ศรีสะอาด,	2553	:	

112)	เท่ากับ	0.81
 วิธีด�าเนินการทดลอง  
	 	 ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองเพื่อศึกษาผลการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
ก�ากับตนเองในการเรียน	 ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที	่5	ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	2	ห้อง	ได้แก่	กลุม่ทดลอง
และกลุ่มควบคุมตามขั้นตอนดังนี้

	 	 1.	ปฐมนิเทศเพื่อท�าความเข้าใจและขอความ
ร่วมมือในการวิจัยกับนักเรียนที่ก�าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง	
คือ	นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	
จ�านวน	2	ห้องเรียน	รวม	66	คน
	 	 2.	จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียน
รูว้ทิยาศาสตร์เพือ่ส่งเสรมิการก�ากบัตนเองในการเรยีนกบั
กลุ่มทดลอง	คอื	นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่5/2	และกลุม่
ควบคุม	คือ	นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่5/1	โดยผู้วจิยัเป็น
ผู้ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้ง	2	กลุ่ม
	 	 3.	ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ตามกรอบของรูป
แบบการจัดการเรียนรู ้กับกลุ ่มที่ เรียนด้วยรูปแบบ 
การจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้	จ�านวน	13	แผนการจดัการ
เรียนรู้	 แผนละ	 2	 ชั่วโมง	 รวมจ�านวน	 26	 ชั่วโมง	 และ
ประเมินการก�ากับตนเองในการเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน	
	 	 4.	ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบปกติกับ
นักเรียนกลุ่มควบคุม	 จ�านวน	 13	 แผนการจัดการเรียนรู้	
แผนละ	2	ชัว่โมง	รวมจ�านวน	26	ชัว่โมง	และประเมนิการ
ก�ากบัตนเองในการเรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียนก่อนและหลังเรียน
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 1.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการก�ากับ
ตนเองในการเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุม่ทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้	
ก่อนเรียนและหลังเรียน	โดยทดสอบสมมติฐานด้วย	
t-test	(Dependent	Sample)	
	 	 2.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการก�ากับ
ตนเองในการเรียนของนักเรียนหลังเรียน	 ระหว่างกลุ่มที่
เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	 และกลุ่ม
ที่เรียนด้วยแบบปกติ	 โดยทดสอบสมมติฐานด้วย	 F-test	
(One-way	MANOVA)

ผลการศึกษา 

	 1.	 นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการก�ากับตนเองในการ

เรียน	 มีคะแนนการก�ากับตนเองในการเรียนด้านความรู	้
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กระบวนการเรยีนรู	้และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง

เฉลีย่ก่อนเรียนเท่ากบั	11.73	11.52	และ	80.70	และหลงั

เรียนเท่ากับ	21.30	26.55	และ	115.06	ตามล�าดับ	และ

มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงั

เรียนเท่ากับ	 10.85	 และ	 22.79	 ตามล�าดับ	 ซึ่งแสดงว่า

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการก�ากับตนเองในการ

เรียน	 มีการก�ากับตนเองในการเรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.01		ปรากฏผลดังตาราง	1

ตาราง	 1	 การเปรียบเทียบการก�ากับตนเองในการเรียน

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วย

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ

ก�ากับตนเองในการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ		.01

	 2.	 นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการก�ากับตนเองในการ
เรียนมีการก�ากับตนเองในการเรียนท้ัง	 3	 ด้านและผล
สมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรียนสงูกว่า	นกัเรยีนกลุม่ทีเ่รยีน

;                                       

 

 
 
  2. วิเคราะห์เปรียบเทยีบคะแนนการก ากับ

ตนเองในการเรยีนของนักเรียนหลงัเรียน ระหว่างกลุ่มที่
เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และกลุ่มที่

เรียนด้วยแบบปกติ โดยทดสอบสมมติฐานด้วย F-test 
(One-way MANOVA) 
 

ผลการศึกษา  
 1. นักเรียนกลุ่มทีเ่รียนด้วยรปูแบบการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตรเ์พื่อส่งเสริมการก ากับตนเองในการ
เรียน มีคะแนนการก ากับตนเองในการเรียนด้านความรู ้
กระบวนการเรียนรู้ และการรับรูค้วามสามารถของตนเอง

เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.73 11.52 และ 80.70 และหลัง
เรียนเท่ากับ 21.30 26.55 และ 115.06 ตามล าดับ และมี

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรยีนและหลัง
เรียนเท่ากับ 10.85 และ 22.79 ตามล าดบั ซึ่งแสดงว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการ

เรียนรู้วิทยาศาสตรเ์พื่อส่งเสริมการก ากับตนเองในการ
เรียน มีการก ากับตนเองในการเรยีนและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01  ปรากฏผลดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 การเปรียบเทยีบการก ากับตนเองในการเรยีน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนกลุม่ทีเ่รยีนด้วย

รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตรเ์พื่อส่งเสริมการ
ก ากับตนเองในการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

 
 

 
 

 

ผลการ

วิเคราะห ์

การก ากับตนเองในการเรียน ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการ
เรียน 

ด้าน
ความรู ้

ด้าน
กระบวน 

การเรยีนรู ้

ด้านการรบัรู้
ความสามารถ

ของตนเอง 

  ก่อนเรียน 11.73 11.52 80.70 10.85 

S.D. 1.91 2.43 10.37 1.35 

  หลังเรียน 21.30 26.55 115.06 22.79 

S.D. 1.47 1.91 7.96 1.87 

t 26.875** 24.894** 14.724** 33.532** 

p .000 .000 .000 .000 

 
** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 
 2. นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยรปูแบบการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตรเ์พื่อส่งเสริมการก ากับตนเองในการ
เรียนมีการก ากับตนเองในการเรยีนทัง้ 3 ด้านและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า นักเรียนกลุม่ที่

เรียนด้วยแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01  
ผลปรากฏดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทยีบการก ากับตนเองในการเรยีน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่

เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรเ์พื่อ
ส่งเสริมการก ากบัตนเองในการเรยีน และนักเรียนกลุ่มที่
เรียนด้วยแบบปกต ิ

 
 

 

ด้วยแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 
ผลปรากฏดังตาราง	2

ตาราง	 2	 การเปรียบเทียบการก�ากับตนเองในการเรียน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่
เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่ง
เสรมิการก�ากบัตนเองในการเรยีน	และนักเรยีนกลุม่ทีเ่รยีน
ด้วยแบบปกติ

**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

สรุปผลและอภิปรายผล 

	 1.	 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการก�ากับตนเองในการเรียนมี

การก�ากับตนเองในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	.01	

	 ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า	การก�ากบัตนเองในการ

เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจาก

เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการก�ากับตนเองในการเรียนสูง

ขึน้ได้	เนือ่งมาจากผูว้จิยัได้พฒันารปูแบบการจดัการเรยีน

รู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการก�ากับตนเองในการเรียน

อย่างเป็นล�าดับขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนรู้	 โดยมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	ก�าหนด

องค์ประกอบท่ีส�าคัญและแสดงความสัมพันธ์ขององค์

ประกอบที่สอดคล้องกัน	 เมื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรี ยนรู ้ แล ้ วก ่ อนน� า ไปใช ้มี การวิ จั ย เพื่ อทดสอบ

ประสทิธภิาพของรูปแบบ	โดยการน�าไปใช้ในสถานการณ์

;                                       

 

 
 
สถิติทดสอบ Hypo 
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**  มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ  .01 
 

สรุปผลและอภปิรายผล  
 1. นักเรียนท่ีเรียนด้วยรปูแบบการจัดการเรยีนรู้

วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสรมิการก ากบัตนเองในการเรยีนมี
การก ากับตนเองในการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่

ระดับ .01  
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การก ากับตนเองในการ

เรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนหลังจาก
เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสรมิการก ากบัตนเองในการเรยีน

สูงขึ้นได ้ เนื่องมาจากผู้วิจยัไดพ้ัฒนารูปแบบการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรเ์พื่อส่งเสริมการก ากับตนเองในการ

เรียนอย่างเป็นล าดับขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนา
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยมีการศึกษาข้อมลูพื้นฐาน 
ก าหนดองค์ประกอบท่ีส าคัญและแสดงความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบทีส่อดคล้องกัน เมื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แล้วก่อนน าไปใช้มีการวิจัยเพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยการน าไปใช้ในสถานการณ์
จริงและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบใหส้มบูรณ์และการตรวจ 
สอบคุณภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญและน าข้อค้นพบมาปรับปรุง

แก้ไข (ทิศนา  แขมมณ,ี 2547 :  245 ;   Joyce and 
Weil, 2011 : 6)  และได้ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีที่

น ามาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อ

ส่งเสริมการก ากบัตนเองในการเรยีนทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้

นักเรียนเรียนรูต้ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
การก ากับตนเองในการเรียน โดยผ่านกิจกรรมบทเรียนท่ี

ท้าทาย สามารถคดิวิเคราะหค์วามสามารถของตนเอง
เกี่ยวกับความรูเ้ดิมเพื่อเช่ือมโยงกรอบโครงสร้างความคดิ
รวบยอดของเนื้อหาใหม่อย่างเข้าใจ และใช้กระบวนการ

เรียนรู้ในการวางแผนวิธีการที่หลากหลาย ก ากับตรวจสอบ  
ประเมินผลและสะท้อนผลการเรยีนรู้ของตนเองที่

เหมาะสมกับความสามารถของตนเองเพื่อแก้ปัญหาในการ
เรียนให้บรรลเุป้าหมายได้ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของณรงค์ 
โสภณิ และคนอื่นๆ (2556  :  32) ที่พัฒนายุทธศาสตร์

การจัดการการเรียนรู้ตามแนวคดิการสืบสอบและการรูค้ิด
เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความสามารถ

การก ากับตนเองในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา พบว่า ผลการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการ
เรียนรูส้่งผลใหน้ักเรยีนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถการก ากับตนเองในการเรยีนรู้หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

 การก ากับตนเองในการเรียนด้านความรู้และด้าน
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเกดิจากการไดร้ับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทั้ง 4 

ร่วมกัน โดยการสอนให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดเพื่อ
สร้างเป็นความรู้และการใช้กลวิธีการวางแผน การก ากับ

ตรวจสอบ การประเมินผล และการสะท้อนผล สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Nicol D., J. และ Macfarlane - Dick, 
D. (2005 : 2) ทีไ่ด้ศึกษารูปแบบการการประเมินระหว่าง

เรียนและการสะท้อนผลในการเรยีนเพื่อการส่งเสรมิการ
ก ากับตนเองในการเรยีนของผู้เรยีน พบว่า หลักการ

สะท้อนผลเป็นกลวิธีที่สามารถน าไปใช้ได้ง่ายมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสรมิใหผู้้เรยีนเป็นผู้ทีม่ีการก ากับ
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จริงและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบให้สมบูรณ์และการตรวจ	

สอบคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญและน�าข้อค้นพบมาปรบัปรงุ

แก้ไข	(ทิศนา		แขมมณี,	2547	:		245	;	Joyce	and	Weil,	

2011	 :	 6)	 และได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีน�ามาใช้ใน

การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม

การก�ากับตนเองในการเรียนทั้ง	 3	 ด้าน	 เพื่อให้นักเรียน

เรยีนรู้ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ร่วมกบัการก�ากบั

ตนเองในการเรียน	 โดยผ่านกิจกรรมบทเรียนที่ท้าทาย	

สามารถคิดวิเคราะห์ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับ

ความรูเ้ดมิเพือ่เชือ่มโยงกรอบโครงสร้างความคดิรวบยอด

ของเนื้อหาใหม่อย่างเข้าใจ	 และใช้กระบวนการเรียนรู้ใน

การวางแผนวิธีการที่หลากหลาย	 ก�ากับตรวจสอบ		

ประเมินผลและสะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเองท่ีเหมาะ

สมกับความสามารถของตนเองเพื่อแก้ปัญหาในการเรียน

ให้บรรลุเป้าหมายได้	 สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์	

โสภณิ	และคนอืน่	ๆ 	(2556	:	32)	ทีพ่ฒันายทุธศาสตร์การ

จดัการการเรียนรู้ตามแนวคดิการสบืสอบและการรูค้ดิเพือ่

ส่งเสริมผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความสามารถการ

ก�ากับตนเองในการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนระดับประถม

ศกึษา	พบว่า	ผลการใช้ยทุธศาสตร์การจดัการเรยีนรูส่้งผล

ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถ

การก�ากับตนเองในการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

	 การก�ากับตนเองในการเรียนด้านความรู้และด้าน

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดจากการได้รับการ

จดัการเรยีนรู้โดยใช้หลกัการ	แนวคดิ	และทฤษฎทีัง้	4	ร่วม

กัน	โดยการสอนให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดเพื่อสร้าง

เป็นความรู้และการใช้กลวิธีการวางแผน	 การก�ากับตรวจ

สอบ	 การประเมินผล	 และการสะท้อนผล	 สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	Nicol	D.,	J.	และ	Macfarlane	-	Dick,	D.	

(2005	 :	 2)	 ที่ได้ศึกษารูปแบบการการประเมินระหว่าง

เรียนและการสะท้อนผลในการเรียนเพื่อการส่งเสริมการ

ก�ากับตนเองในการเรียนของผู ้เรียน	 พบว่า	 หลักการ

สะท ้อนผลเป ็นกลวิ ธีที่ สามารถน�าไปใช ้ ได ้ ง ่ ายมี

ประสิทธิภาพ	 และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีการก�ากับ

ตนเองในการเรียนได้ดี	 และงานวิจัยของ	 Cazan	 A.	M.	

(2013	:	743)	ได้ศึกษาวิธีการสอนกลวิธีการก�ากับตนเอง

ในการเรียนให้แก่นักศึกษาจิตวิทยา	 โดยการสอนกลวิธ	ี

การตั้งเป้าหมาย	การประเมินตนเอง	และการสะท้อนผล

ในกลุ่ม	การจดบันทึก	การใช้กลวิธีการเรียนที่ยืดหยุ่น	กับ

นกัศกึษาจติวทิยาชัน้ปีที	่1	พบว่า	การฝึกการใช้กลวธิกีาร

ก�ากบัตนเองในการเรยีนโดยรวมกลวธิเีมตาคอกนชัินและ

กลวธิกีารรูค้ดิเข้าด้วยกนัสามารถพฒันาการก�ากบัตนเอง

ในการเรยีนได้	ดงันัน้การฝึกฝนการควบคมุตนเองด้านการ

รู้คิดจึงส่งผลทางบวกต่อการก�ากับตนเองด้านแรงจูงใจ

และพฤตกิรรมด้วย	แม้ว่าสองด้านนีจ้ะไม่ได้รบัการฝึกฝน

	 การก�ากับตนเองในการเรียนด ้านการรับรู  ้

ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ในการส่งเสริม

การก�ากบัตนเองในการเรยีนด้านความรูแ้ละกระบวนการ

เรียนรู้	 โดยนักเรียนที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ในระดบัสูงจะส่งผลให้เกดิการก�ากบัตนเองในการเรยีนสงู

ขึ้นด้วย	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 อุรัจฉทาธ์	 นามรักษ์	

(2555	 :	 99)	 ที่ศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการ

ก�ากบัตนเองในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	

พบว่า	 การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์

ทางบวกกบัการก�ากบัตนเองในการเรยีนอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 2.	 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการก�ากับตนเองในการเรียนมี

การก�ากับตนเองในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยแบบปกติ	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่าการก�ากบัตนเองในการ

เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจาก

เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการก�ากับตนเองในการเรียนสูง

กว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบปกติ	 เนื่องมาจากนักเรียนที่

มีการก�ากับตนเองในการเรียนได้เป็นอย่างดีจะส่งผลให ้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย	 ซึ่งสอดคล้องกับ 
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ผลการวจิยัของ	Turan	S.	and	Demirel	O.	(2010	:	279)	

ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการก�ากับตนเองกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่	

3	 ในมหาวิทยาลัย	 Hacettepe	University	Medical	

School	พบว่า	กลวธิทีีน่กัศกึษาใช้ในการเรยีนเพือ่ให้มผีล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง	 ได้แก่	 การตั้งเป้าหมาย

การเรียน	วางแผนการเรยีนรู	้และการประเมนิผลการเรยีน

ของตนเอง	และงานวิจัยของ	Tunde,	O.		(2014	:	799)		

ที่ศึกษากลวิธีการก�ากับตนเองในการเรียนต่อความเข้าใจ

ในหลกัการวชิาเคมขีองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย

ในรัฐออนโด	ประเทศไนจเีรยี	พบว่า	นกัเรยีนทีม่กีลวธิกีาร

ก�ากับตนเองในการเรียนสามารถท�านายผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาเคมไีด้และครคูวรใช้กลวธิเีหล่านัน้ในการ

สอนด้วย

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

	 	 1.	 สามารถน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที่

พัฒนาขึ้นไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาการก�ากับตนเองในการ

เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้	

โดยศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจ	

ศึกษาความรู้พื้นฐานของนักเรียน	 เทคนิคการใช้ค�าถาม

กระตุน้	การจดัการเรยีนรูท้ีเ่ร้าความสนใจเพือ่น�าเข้าสูบ่ท

เรยีน	เพือ่ให้นกัเรยีนเกดิกระบวนการคดิ	การวางแผน	การ

ก�ากับตรวจสอบ	การประเมินผล	และการสะท้อนผลการ

เรียนรู้ของตนเอง	 รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการเรียน

จากการรับรู้ความสามารถของตนเอง	

	 	 2.	 ควรค�านึงถึงการน�าระบบสนับสนุนไปใช้

อย่างเป็นรูปธรรม	โดยการสร้างความเข้าใจและขอความ

ร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา	 คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 และผู้

ปกครองในการสนับสนุนงบประมาณ	การบริหารจัดการ

ชั้นเรียน	 การจัดซื้อวัสดุ	 อุปกรณ์ในการเรียน	 และควร

ประสานความร่วมมอืกนัตลอดเวลาระหว่างบคุคลทีก่ล่าว

มาทัง้หมด	เพือ่ช่วยให้นกัเรยีนได้เรยีนรูเ้ตม็ศกัยภาพและ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 ควรศกึษาการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาโดย

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเป็นแนวทางใน

การส่งเสริมก�ากับตนเองในการเรียนและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษา
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บทคัดย่อ

	 ชุมชนหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจาย		และก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อดีต		โดยตั้งอยู่

ใกล้แหล่งน�้า	ป่าไม้	ท้องทุ่ง	ที่ส�าคัญชุมชนต่าง	ๆ	เหล่านี้ต่างก็มีการติดต่อเชื่อมโยงทั้งทางตรงหรือทางอ้อม	วัตถุประสงค์

ของโครงการวิจัยเชิงคุณภาพนี้เพื่อศึกษาความเป็นมา	 สภาพปัจจุบัน	 การมองเห็นคุณค่า	 การใช้ประโยชน์	 การอนุรักษ์		

และพัฒนา	เส้นทางโบราณระหว่างนครจ�าปาศรีกับชุมชนเมืองเสือ

	 โครงการวจิยันีด้�าเนนิการโดยใช้งบประมาณสนบัสนนุการวจิยั	ประจ�าปีงบประมาณ		2559	โดยเก็บรวบรวมข้อมลู

ภาคสนามและข้อมลูเอกสารระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม	2559	พืน้ทีว่จิยัม	ี3	หมูบ้่าน	คอื	บ้านดงน้อย	หมู	่	4	ต�าบล

พระธาตุ	อ�าเภอนาดูน,	บ้านดงบาก	ต�าบลภารแอ่น	อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	และบ้านเมืองเสือ	ต�าบล

เมืองเสือ	อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	ผู้ให้ข้อมูลวิจัยมีจ�านวน	52	คน	เลือกแบบเจาะจง	เครื่องมือการวิจัย

ได้แก่		แบบส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน	แบบสังเกต	และแบบสัมภาษณ์เจาะลึก	วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางคุณภาพ		และน�า

เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์	ผลการวิจัยมีดังนี้

	 	 1.	ความเป็นมาของเส้นทางโบราณระหว่างนครจ�าปาศรีกับชุมชนบ้านเมืองเสือ

	 	 	 ในอดตีนัน้รววพทุธศตวรรษท่ี		10-18	(ศรศัีกร		วลัลิโภคม,		2534)		พืน้ทีภ่าคอสีานตอนกลางมศูีนย์กลาง

ของความเจริญหลายแห่ง	อาทิเช่น	นครจ�าปาศรี	ปัจจุบันตั้งอยู่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	ชุมชนโบราณเมืองเสือ	

อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 เชื่อว่าผู้คนสมัยก่อนของชุมชนดังกล่าวไปมาหาสู่กันโดยใช้เส้นทางโบราณ		 

โดยเริ่มจากพื้นที่รอบ	ๆ 	กู่สันตรัตน์ผ่านชุมชนบ้านต่าง	ๆ 	ไปทางทิศใต้ซึ่งมีหลายชุมชน		จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส่วน

ใหญ่มีอายุ	60	ปีขึ้นไปพบว่า	พวกตนเกิดมาพอรู้ความก็ได้เห็นเส้นทางโบราณแห่งนี้แล้ว	หลายคนบอกว่าพ่อแม่ของพวก
ตนเกิดมาก็เห็นเส้นทางโบราณเส้นน้ีเช่นเดียวกัน	 ร่องรอยทางโบราณคดีส�าคัญ	 ๆ	 ที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางเส้นนี้	 ได้แก่	 
หนองน�้า	สระน�้า	ดอนปู่ตา	เตาเผา	แหล่งท�าอิฐ		ต้นไม้ขนาดใหญ่	(ต้นยางนา)	ขึ้นอยู่ใกล้เส้นทางโบราณเส้นนี้
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	 	 2.	 สภาพเส้นทางโบราณและการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันของเส้นทางโบราณระหว่างนครจ�าปาศรีกับชุมชน
บ้านเมืองเสือ
	 	 	 ปัจจุบันเส้นทางโบราณระหว่างนครจ�าปาศรีกับชุมชนเมืองเสือมีระยะทางประมาณ	 26	 กิโลเมตร	 
ในอดีตคนเดินทางได้ประมาณ	 25	 กิโลเมตรต่อวัน	 สภาพถนนเป็นทราย	 ลูกรัง	 ลาดยาง	 และบางแห่งก็เป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก	 ท้ังน้ีถ้าเป็นถนนในชุมชนก็ได้รับการดูแลและใช้ประโยชน์ในการคมนาคม	ถ้าอยู่นอกหรือห่างเขต
ชมุชนหมู่บ้าน	เส้นทางเป็นดินทรายหรอืลกูรงับาง	ๆ 	สภาพเส้นทางเป็นหลมุเป็นบ่อ	มต้ีนไม้ใหญ่ข้ึนสองข้างทาง	หนาบ้าง	
เบาบางบ้างตลอดเส้นทาง	ขณะเดียวกันเส้นทางโบราณถูกเบียดด้วย	โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นใหม่		เช่น		ถนน	หรือ
แหล่งน�า้		หรอืคนันาขนาดใหญ่ของชาวบ้าน	นอกจากนัน้การขยายตัวของเขตชมุชนทีอ่ยูอ่าศยักม็ผีลต่อการคงสภาพของ
เส้นทางโบราณเส้นนี้ได้เช่นเดียวกัน	สังเกตได้ชัดเจนคือพื้นที่ในเขตชุมชนเมืองอ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย
	 	 3.	ความส�าคญั	การอนรุกัษ์	การพฒันา	และการมองเหน็คุณค่าทางด้านประวตัศิาสตร์	โบราณคดขีองเส้นทาง
โบราณระหว่างนครจ�าปาศรีกับชุมชนบ้านเมืองบัว
	 	 	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้อธิบายว่าพวกตนมองเห็นความส�าคัญเส้นทางโบราณเส้นดังกล่าวตลอดมา	 
ชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน	 ซ่ึงสะดวกไม่เป็นอันตราย	 เป็นเส้นทางเก่าแก่	 ชาวบ้านจึงช่วยกันรักษาและ
พัฒนาตามความสามารถของชุมชน	ในระยะหลัง	ๆ	มานี้เส้นทางเก่าแก่ได้รับการพัฒนาให้มั่นคงแข็งแรง	เพื่อให้สะดวก
และปลอดภยัส�าหรบัการใช้รถใช้ถนนมากข้ึน		ผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่เหน็ว่า		หน่วยงานทีร่บัผิดชอบควรพฒันาเส้นทางโบราณ
นี้ได้เป็นถนนประวัติศาสตร์	 ระหว่างชุมชนโบราณเมืองเสือและนครจ�าปาศรี	 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ตลอดทั้งอนุรักษ์	โบราณสถาน	โบราณวัตถุที่มีในชุมชนหมู่บ้านตลอดเส้นทางโบราณนี้เส้นนี้ให้อยู่คู่บ้านเมืองสืบต่อไป

 ค�าส�าคัญ  :		เส้นทางโบราณ		การมองเห็นคุณค่า		การใช้ประโยชน์	การอนุรักษ์และพัฒนา		นครจ�าปาศรี		ชุมชน
เมืองเสือ

Abstract

	 Isan	communities	were	located	scatteredly	throughout	the	Isan	region.		Some	were	situated	

near	rivers,	open	fields,	woods	or	even	forests.		Wherever	they	were,	they	often	communicated	with	
one	another	directly	or	indirectly	like	most	Isan	communities	are	doing	today.		The	research	objective	
was	to	study	the	historical	background,	current	circumstances,	perceived	value,	utnitization,	conservation	
and	development	of	an	ancient	route	located	between	Nakhon	Champasri	and	Muang	Sue	community.		
The	research	was	carried	out	during	July-December,	2016.		The	villages	purposively	chosen	were	Ban	
Dong	 Noi,	 Tambon	 Phra	 That,	 Amphoe	 Na	 Dun	 ;	 Ban	 Dong	 Barg,	 Tambon	 Phan	 An,	 Amphoe	
Phayakkhaphum	Phisai;	and	Ban	Muang	Sue,	Tambon	Muang	Sue,	Amphoe	Phayakkhaphum	Phisai,	
Maha	Sarakham	province.		Fifty-two	informats	were	also	chosen	purposively.		The	research	tools	were	
a	basic	surrey,	observations,	and	indepth-interviews.		The	data	were	analyzed	qualitatively,	and	the	

result	presented	descriptively.		They	were	as	follows:
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	 	 1.	Historical	Background	:	In	the	distant	past,	believed	to	be	between	10-18	Buddhist	centuries	

(Srisak	Vallipodom,	1991),		there	were	large	and	small	communities	or	settlements	that	reached	certain	

levels	of	development,	such	as	Nakhon	Champasri,	now	located	in	Amphoe	Na	Dun	and	Ban	Muang	

Sue,	now	located	in	Amphoe	Phayakkhaphum	Phisai,	Maha	Sarakham	respectively.		The	people	from	

these	two	large	settlements	were	believed	to	take	various	routes	visiting	or	exchanging	basic	necessities	

with	each	other.		The	route	believed	to	play	an	important	role	bringing	these	two	ancient	settlements	

was	the	one	that	went	from	Nakhon	Champasri	through	Ban	Dong	Noi,	Tambon	Phra	That,	Amphoe	

Na	Dun	to	Ban	Muang	Sue,	Amphoe	Phayakkhaphum	Phisai,	Maha	Sarakham	province.		The	majority	

of	the	informants,	who	were	60	years	old	or	older	agreed	that	they	saw	the	ancient	route	when	they	

were	young.		Their	parents,	now	passed	away,	also	told	them	that	they	also	saw	this	ancient	route	

when	they	were	young.		The	ancient	remnants	left	besides	the	route	itself	were	large	and	small	ponds,	

ancestral	woods,	pottery	and	brick	furnaces,	large	trees,	known	as	Yang	Na;	now	were	standing	along	

the	sides	of	the	route.

	 	 2.		Current	Circumstances	of	the	Ancient	Route	:	The	route	under	study	is	about	26	kilometers.		

The	distant	was	a	one-day	walk	by	the	ancient	Khmer	standard.		(Isan,	1991).		The	physical	condition	

of	the	route	was	mostly	dirt,	gravel,	asphalt	paved	or	concrete	depending	where	the	route	was	located.		

If	 the	 route	went	 through	 villages,	 its	 condition	was	 improved	 either	 asphalt	 paved	or	 concrete.		

Otherwise,	the	route	was	dirt	or	gravel.		Some	parts	of	the	route	were	forced	to	change	its	width	or	

even	direction	due	to	modern-day	infrastructure	such	as	roads	or	large	public	ponds.		The	spread	of	

village	or	town	limit	also	hampered	the	width	and	direction	or	condition	of	the	route	to	a	large	extent.

	 	 3.		Perceived	Value,	Utilization,	Conservation,	and	Development

	 	 	 The	majority	of	the	informants	agreed	that	they	themselves	had	valued	the	ancient	

route	under	study	very	highly.		They	had	used	and	would	continue	to	use	this	route	for	the	years	to	

come.		They	indicated	that	the	route,	up	to	the	present	day,	was	a	little	bit	rough,	but	it	was	safe	and	

convenient	to	take.		It	should	be	the	people’s	responsibility	to	conserve	and	develop	the	route	using	

their	own	 resources	so	 that	 it	could	be	used	all	year	 round,	be	part	of	 their	 life	with	safety	and	

convenience.	 	They	agreed	that	 local	authorities	should	have	concrete	plans	 for	 improvement	or	

development	of	the	route,	at	least	for	Nakhon	Champasri	and	Ban	Muang	Sue.		Such	action	could	

open	up	a	lot	of	activities,	such	as	cultural	tourism	in	the	area	both	now	and	in	the	future.		Also,	the	

archeological	 sites	 and	 artifacts	 kept	 in	 the	 area	 could	 be	 conserved	 and	maintained	 for	 future	

generations.

 Keywords :	Ancient	route,	perceived	value,	utilization,	conservation	and	development,	Nakhon	

Champasri,	and	Ban	Muang	Sue
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บทน�า

 ที่มาและความส�าคัญของปัญหาวิจัย

	 	 มนษุย์ประกอบขึน้เป็นสงัคม		มกีารไปมาหาสู่

กนัทัง้ใกล้และไกล		สมยัก่อนถ้าเป็นการเดนิทางระยะใกล้

ก็ใช้วิธีเดินเท้า	 ถ้าเดินทางเป็นระยะไกลและมีสิ่งของท่ีมี

น�้าหนัก	ผู้เดินทางหรือขณะเดินทางก็อาจจะใช้ล้อเกวียน

หรือช้าง	 สมัยก่อนผู้คนที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานของไทย		

ตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างกระจัดกระจาย	 ตามพ้ืนท่ีท่ีมีความ

อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติโดยเฉพาะน�้า	 ข้าวปลา	 อาหาร	 

มีการแลกเปลี่ยนหรือซ้ือขายสิ่งของเครื่องใช้และผลผลิต

จากไร่นาเกษตรกรหรือชาวบ้านก็น�าเงินไปซ้ือหาของใช้

จ�าเป็นจากตลาดใกล้บ้านต่อไป

  ภายในพืน้ทีภ่าคอีสานตอนกลาง		(มหาสารคาม  

ร้อยเอ็ด	 และกาฬสินธุ์)	 มีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานชุมชน

โบราณหลายแห่ง	 ชุมชนโบราณบ้านเมืองบัว	 อ�าเภอ

เกษตรวสิยั	จงัหวดัร้อยเอด็	เป็นชมุขนาดใหญ่	มีความเจรญิ

รุ ่งเรืองเมื่อกว่า	 2,000	 ปีมาแล้ว	 ชุมชนโบราณนคร 

จ�าปาศร	ีอ�าเภอนาดูน	จงัหวดัมหาสารคาม		ชมุชนโบราณ

บ้านแดง	 ต�าบลหนองแสง	 อ�าเภอวาปีปทุม	 จังหวัด

มหาสารคาม	ชมุชนโบราณทัง้		2		แห่งมคีวามเจริญรุง่เรอืง

ในช่วงพุทธศักราชระหว่าง	 1,000-1,800	 ปีตามล�าดับ		

(บุญสม	ยอดมาลี.	2551		:		16-28)	ชุมชนบ้านเมืองเสือ		

ต�าบลประหลาน	อ�าเภอพยคัฆภมูพิสิยั	จงัหวดัมหาสารคาม  

ชุมชนต่าง	 ๆ	 เหล่านี้มีความเป็นมาและความเจริญตาม 

ยคุสมยัแตกตางกนัประการส�าคญั	ชุมชนโบราณเหล่านีไ้ม่

ได้อยู่อย่างโดดเด่ียวหากแต่มีชุมชนใกล้ชิดหรือชุมชน

บริวารใกล้ไกล	 ท�าให้มีการไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่อง		 

แต่เนื่องจากการเดินทางในสมัยก่อนน้ันไม่มีถนนเหมือน

ในปัจจบุนั	หากแต่มหีนทางหรอืเส้นทาง	(Route)	เส้นทาง

เหล่านั้นอาจผ่านป่า		แม่น�้า		ล�าห้วย		ท้องทุ่ง		ตลอดทั้ง

ชุมชนโบราณตามรายทาง	 ส ่วนใหญ ่ มีความตรง	 

ส่วนบริเวณแม่น�า้		ห้วย		ทีร่าบลุม่น�า้ท่วมถงึอาจจะมคีวาม

วกไปเวียนมาตามฤดูกาล	 ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับ 

การเดนิทาง		เกวยีน		ล้อ		หรอืช้าง	เป็นต้น		ชมุชนโบราณ

ในเขตอ�าเภอนาดูนปัจจุบัน	 	 มีเหล่ือมกันด้านเวลาและ

สถานที่	ชุมชนเก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่บริเวณบ้านดงน้อย	หมู่	4		

ต�าบลพระธาต	ุอ�าเภอนาดนู	ร่องรอยทีป่รากฏให้เหน็ได้แก่		

ฐานวิหาร	 เตาเผา	 เครื่องปั้นดินเผา	กระจัดกระจายเป็น

บริเวณกว้าง	 ชุมชนตั้งอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณทิศตะวัน

ตกของบ้านดงน้อยในปัจจุบนั	ด้านตะวนัตกของชุมชนเป็น

ล�าห้วยและท้องนาที่	 ๆ	 มีการขุดพบสถูปบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ		เมื่อ		22		มิถุนายน		2522		ชุมชนโบราณแห่ง

นี้มีความส�าคัญเจริญระหว่างพุทธศักราช	 1000-1300		

(ศรีศักร		วัลลิโภคม.	2534)		

	 	 ชุมชนโบราณขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในเขต

อ�าเภอนาดูน	 ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของชุมชนโบราณแห่ง

แรกมพีืน้ทีก่ว้างใหญ่กว่ามาก	พืน้ทีช่มุชนโบราณแห่งที	่	2		

นีม้พีืน้ทีเ่ป็นกูน้่อย		กูส่นัตรตัน์	และศาลานางขาว		ชมุชน

ด้านในและชุมชนด้านนอก		มพีืน้ทีก่ว้างใหญ่มากกว่า		10		

ตารางกโิลเมตร		มคีวามเจรญิรุง่เรอืงระหว่างพทุธศตวรรษ

ที่		15-18

  ความเจรญิรุง่เรอืงของนครโบราณ	นครจ�าปาศรี  

โดยเฉพาะยุคที่	 2	 สมัยลพบุรี	 เป็นความเจริญที่ได้รับ

อิทธิพลโดยตรงจากโบราณที่ก่อนหน้านั้นมีความเจริญ

รุ ่งเรืองอยู ่ ในเขตอีสานใต ้	 ป ัจจุบันบริ เวณจังหวัด

นครราชสีมา	สุรินทร์	 และศรีสะเกษ	 โดยมีศูนย์กลางอยู่

พระนคร	การเดนิทางของคนสมยัโบราณในเขตอสีานใต้มี

ทั้งทางบกและทางน�้า	 พื้นที่บริเวณราบลุ่มแม่น�้ามูลมีน�้า

หลากในช่วงฤดูฝน

	 	 การเดินทางจากเขตอสีานใต้เข้าสู่อสีานกลาง

น่าจะมด้ีวยกนัหลายเส้นทาง		หนึง่ในนัน้คอืเส้นทางทีเ่ข้า

สู ่ชุมชนโบราณเมืองเสือ	 ต�าบลปะหลาน	 อ�าเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย	 และตรงไปยังชุมชนนครจ�าปาศรี	 อ�าเภอ

นาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	ชุมชนโบราณบ้านเมืองเสือมี

ความเจรญิรุง่เรอืงเมือ่ประมาณ		2,500		ปีมาแล้วร่วมสมยั

กับความเจริญกับชุมชนบ้านเมืองบัว	 อ�าเภอเกษตรวิสัย		

จังหวัดร้อยเอ็ด	 เมื่อกาลเวลาเปล่ียนไปความเจริญของ

ขอมโบราณได้แพร่กระจายสู่เขตอีสานกลางสู ่บริเวณ 
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นครจ�าปาศรี		(ยุคแรก)	ซึ่งจากชุมชนโบราณเมืองเสือถึง

นครจ�าปาศรีมรีะยะทางประมาณ		25-30		กโิลเมตร		(ทิวา		

ศุภจรรยา,	2532)

	 	 ตลอดระยะทางดงักล่าวเส้นทางผ่านป่าแหล่ง

น�า้ธรรมชาตอิยูบ้่านแต่ขนาดเลก็		ส่วนด้านตะวนัออกของ

เส้นทางคมนาคมโบราณมีล�าห้วย		เช่น		ล�าเตา		ล�าฟ้าห่

วน		และล�าเสยีว		ซึง่มนี�า้หลากให้ช่วงฤดฝูน		เพือ่ให้ความ

สะดวกแก่นักเดินทางและผู้คนสัญจรตามเส้นทางโบราณ

ดังกล่าวจึงได้มีการขุดแหล่งน�้าเป็นการเฉพาะกิจหลาย

แห่ง		ได้แก่		สระทีบ้่านสีเ่หลีย่ม	อยูท่างทศิเหนอืของเมอืง

พยัคฆภูมิพิสัยประมาณ		4		กิโลเมตร		และสระพังอยู่ห่าง

จากสระหนองแล้งไปทางทศิเหนือประมาณ	5-8		กโิลเมตร

	 	 แม้กาลเวลาผ่านไปเนิ่นนานและความเจริญ

รุ่งเรืองเมืองนครจ�าปาศรีก็ได้เสื่อมสลายไปแล้วก็ตาม		 

สิ่งที่หลงเหลืออยู่ได้แก่	 เส้นทาง	 ซ่ึงตอนหลังในบางช่วง

เวลาตอนใต้ได้รบัการบรูณะหรอืพฒันาเพือ่ให้สะดวกและ

ปลอดภยัต่อการเดนิทางการใช้รถใช้ถนน	นอกจากนัน้จาก

การสังเกตพบว่าชาวบ้านต่างให้การเคารพ	 ศรัทธา	 

เส้นทางโบราณดังกล่าวอยู่มาก	 ไม่ปรากฏว่ามีการรุกล�้า

เส้นทางจนใช้การไม่ได้		ชาวบ้านบางส่วนได้เคยใช้เส้นทาง

ดังกล่าวเพื่อไปสักการะกู่สันตรัตน์	 ตลอดจนได้พบเห็น

ขบวนเกวียน	ม้า	ใช้เส้นทางในอดีต	รวมทั้งได้รับการบอก

เล่าของคนรุ่นก่อน	 ๆ	 เก่ียวกับสภาพของการใช้สัญจร		

คมนาคมตดิต่อกนัระหว่างชุมชนขนาดใหญ่		น้อยตามเส้น

ทาง		สภาพแวดล้อมตามเส้นทาง		ซึง่ถ้าน�ามาเปรยีบเทยีบ

กนัสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัน่าจะแตกต่างกันไม่น้อยควร

มกีารศกึษาวจิยัก่อนทีส่ิง่ต่าง	ๆ 	เหล่านีจ้ะสญูสลายไปตาม

กาลเวลา

	 	 ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า		การศกึษาเส้นทางโบราณ

ระหว่างนครจ�าปาศรกีบัชมุชนโบราณเมอืงเสอื	จะสะท้อน

คณุค่ามรดกทางสงัคมวฒันธรรมของคนในพืน้ที	่พร้อมทัง้

อดีตความเป็นมา	 สภาพปัจจุบันบ่งบอกการอนุรักษ์และ

พัฒนามรดกทางสังคมวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ใน

ปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 เพื่อศึกษาความเป็นมา	 สภาพปัจจุบัน	 การมอง

เห็นคณุค่า	การใช้ประโยชน์		การอนรุกัษ์		และพฒันาเส้น

ทางโบราณระหว่างกู่สันตรัตน์กับชุมชนเมืองเสือ

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 วิธีด�าเนินการวิจัย

	 	 วิธีด�าเนินการวิจัยมีดังนี้

	 	 1.	พื้นที่วิจัยและผู้ให้ข้อมูลวิจัย

	 	 	 1.1	พื้นที่วิจัย

	 	 	 ผู้วิจัยเลือกพื้นที่วิจัย	 (หมู่บ้าน)	 แบบ

เจาะจง	 เกณฑ์การเลือกก็คือเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีประวัติ

ความเป็นมายาวนาน	 ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางความเจริญใน

พื้นที่	 หรือเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่เคยเป็นศูนย์กลาง

ความเจริญมาก่อนหรือเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทาง

โบราณ	หมู่บ้านที่เลือกศึกษามี	3	แห่ง	คือ	1)	บ้านดงน้อย	

หมู่	 4	 ต�าบลพระธาตุ	 อ�าเภอนาดูน	 2)	 หมู่บ้านดงบาก		

ต�าบลภารแอ่น		อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย		และ		3)	บ้านเมือง

เสือ	ต�าบลเมอืงเสือ		อ�าเภอพยคัฆภูมพิสัิย	ตัง้อยูใ่นจงัหวดั

มหาสารคามทั้ง		3		แห่ง

	 	 	 บ้านดงน้อยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกู่สันต

รัตน์ประมาณ	1	กิโลเมตร	มีถนนหลวงจังหวัดที่แยกจาก

ปากทางเข้าอ�าเภอนาดูน	 ผ่านด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน		

บ้านดงบากเป็นหมู่บ้านขนาดกลาง		ตั้งอยู่ห่างจากกู่สันต

รตัน์ไปทางทศิใต้	ประมาณ	16		กโิลเมตร	และอยูห่่างบ้าน

เมืองเสือประมาณ		10		กิโลเมตร		ส่วนบ้านเมืองเสือนั้น

ตัง้อยูห่่างกูสั่นตรัตน์ประมาณ		26		กโิลเมตร		และอยูห่่าง

ตัวอ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัยประมาณ		6		กิโลเมตร

	 	 	 1.2		ผู้ให้ข้อมูลวิจัย

	 	 	 ผู ้ ให ้ข ้อมูลวิจัยมีทั้ งหมด	 52	 คน		 

เลอืกแบบเจาะจง	เกณฑ์ทีใ่ช้ประกอบการเลอืกคอื	1)	เป็น

ผูม้อีาย	ุ60	ปีขึน้ไป	2)	มคีวามยนิดแีละเตม็ใจทีจ่ะให้ข้อมลู

วิจัย		และ	3)	เป็นผู้ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านเป้าหมาย		

ในจ�านวน	52	คน	มเีพยีง	2	คนทีอ่ายนุ้อยกว่า	60	ปี		ได้แก่		



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

278

1)	ก�านันต�าบลเมืองเสือ	ขณะนั้นอายุ	51		ปี		และนาย

ยนัต์		บตุรสงิห์		ชาวบ้านเมอืงเสอื		อาย	ุ	44		ปี		คณุสมบตัิ

จบการศกึษาชัน้		ป.6		แบ่งจ�านวนผูใ้ห้ข้อมลูแต่ละหมูบ้่าน

ได้ดังนี้

	 	 	 	 1.2.1	บ้านดงน้อย		12		คน

	 	 	 	 1.2.2	บ้านดงบาก		18		คน

	 	 	 	 1.2.3	บ้านเมืองเสือ		22		คน

	 	 2.	 การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวม

ข้อมูลวิจัย

	 	 	 2.1	 การสร้างเครื่องมือ	 เครื่องมือวิจัย		

ได้แก่	แบบส�ารวจ	แบบสังเกต	และแบบสัมภาษณ์

	 	 	 แบบส�ารวจ	 สร้างตามเกณฑ์การเลือก

พื้นที่และผู้ให้ข้อมูลวิจัย		

	 	 	 พ้ืนที	่:	เป็นหมูบ้่านเก่าแก่	ตัง้อยูใ่กล้นคร

จ�าปาศรอียูร่ะหว่างศนูย์กลางความเจรญิทัง้		2		แห่ง		และ

ตั้งอยู่ใกล้หรือติดกับเส้นทางโบราณที่ศึกษาวิจัย

	 	 	 ผูใ้ห้ข้อมลู	:	เครือ่งมอืส�ารวจกถ็ามเกีย่ว

กบั		1)		อาย	ุ	2)		ทีต่ัง้บ้านเรอืน		3)		ความยนิดหีรอืเตม็ใจ

ที่จะให้ข้อมูลวิจัย

	 	 	 แบบสมัภาษณ์	สร้างขึน้ตามวตัถปุระสงค์

การวิจัยมี		3		ตอน		ดังนี้

	 	 	 	 ตอนท่ี	 1	 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ	์	

ชื่อ		ที่อยู่		อายุ		และระดับการศึกษา

	 	 	 	 ตอนที	่	2		สร้างตามวตัถุประสงค์

การวิจัย	 	 คือ	 	 ความเป็นมาของเส้นทางโบราณระหว่าง

นครจ�าปาศรีกับชุมชนหรือบ้านเมืองเสือ

	 	 	 	 ตอนที	่	3		สร้างตามวตัถุประสงค์

การวิจัยคือ		สภาพปัจจุบันของเส้นทางโบราณข้างต้น

	 	 	 	 ตอนที	่	4		สร้างตามวตัถุประสงค์

การวิจัยคือ	 การมองเห็นคุณค่า	 การใช ้ประโยชน	์ 

การพัฒนาและการอนุรักษ์เส้นทางโบราณข้างต้น

	 	 	 2.2		การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย

   การเกบ็รวบรวมข้อมลูวจิยั	ได้ด�าเนนิการ  

2	ระยะ		ดังนี้

	 	 	 ระยะที	่1	ส�ารวจข้อมลูเบ้ืองต้นประกอบ

การเลือกพื้นที่และผู้ให้ข้อมูลวิจัย	 	 ด�าเนินการในเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม		2559

	 	 	 ระยะที่	 2	 การลงปฏิบัติงานภาคสนาม

เพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลวิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์ด�าเนิน

การโดยมีผู้ช่วยวิจัยหมู่บ้านละ		3		คน		ดังนี้

	 	 	 	 1.	บ้านดงน้อย	วนัที	่	13		ตลุาคม		

2559

    2.	บ้านดงบาก	วนัที	่5		พฤศจกิายน		

2559

    3.	บ้านเมอืงเสอื	วนัที	่25	ธนัวาคม		

2559

	 	 	 สถานท่ีท่ีใช้ในการสัมภาษณ์บ้านดงน้อย		

และบ้านเมืองเสือ	ใช้บริเวณวัดประจ�าหมู่บ้าน		ส่วนบ้าน

ดงบากใช้บริเวณศาลากลางบ้าน

  3.	การวเิคราะห์ข้อมูลและการน�าเสนอรายงาน

การวิจัย

	 	 	 3.1	การวเิคราะห์ข้อมลู		ใช้การวเิคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ดังนี้

	 	 	 	 3.1.1	 สรุปข้อมูลที่ได้จากการ

สังเกต	การส�ารวจ	 	 และการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์

การวิจัย

	 	 	 	 3.1.2	 จัดล�าดับค�าอธิบายหรือ

ค�าตอบตามข้อ		3.1.1		โดยใช้ความถี	่	(จ�านวนผูใ้ห้ข้อมลู)		

จากมากไปหาน้อยซึ่งสอดคล้องตามค�าถามหรือประเด็น

ย่อยของวัตถุประสงค์แต่ละข้อ

	 	 	 3.2		การน�าเสนอรายงานการวจิยั		เขยีน

รายงานวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์	 (Descriptive	

Analysis)	 โดยการดูความสอดคล้องของข้อมูลกับ

วัตถุประสงค์หากจ�าเป็นต้องเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จากการ

สังเกตภาคสนามกเ็พิม่เตมิข้อความหรือเนือ้หาวจิยัได้ตาม

เหมาะสม	การกระท�าซ�้า	ๆ 	เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมค�าตอบหรือ

ค�าอธิบายให้ถูกต้องครบถ้วน	สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ผลการวิจัย

	 ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล

	 	 1.	อายขุองผู้ให้ข้อมลู	อายเุฉลีย่ของผูใ้ห้ข้อมลู		

52	คน	คือ	70.90	ปี		ในจ�านวน	3	หมู่บ้าน	อายุเฉลี่ยของ

ผูใ้ห้ข้อมลูบ้านดงน้อยสงูทีสุ่ด	คอื	72.75		ปี		ตามด้วยอายุ

เฉลี่ยบ้านเมืองเสือ		(71,	77	ปี)	อายุเฉลี่ยของผู้ให้ข้อมูล

บ้านดงบากต�่าที่สุดคือ		68.61	ปี		

	 	 2.	ด้านระดับการศึกษาของผู้ให้ข้อมูล

	 	 	 ผู้ให้ข้อมูลวิจัยส่วนใหญ่จบช้ันประถม

ศึกษาปีที่	 4	 (88.46%)	 ผู้ให้ข้อมูลบ้านดงบาก	 17	 คน		

(94.44%)	จบชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	บ้านเมอืงเสอื	19		ใน		

22		คน	(86.36%)	จบชั้นประถมศึกษาปีที่		4	ส่วนบ้าน

ดงน้อย	10		ใน		12		คน		(83.33%)	จบชั้นประถมศึกษา

ปีที	่	4		โดยรวมทัง้	3	หมูบ้่านมีผูม้กีารศกึษาสงูกว่าประถม

ศึกษา		6		คน		(11.53%)		แยกเป็น	ปริญญาตรี		จ�านวน		

1	คน	มัธยมศึกษาปีที่	6	จ�านวน	2	คน	มัธยมศึกษาปีที่		3	

จ�านวน	1	คน	เปรียญ	6	ประโยค		จ�านวน		1	คน		และ

อีก		1		คน		จบชั้นประถมศึกษาปี		6	

	 1.	 ความเป็นมาของเส้นทางโบราณระหว่างนคร

จ�าปาศรีกับชุมชนหรือบ้านเมืองเสือ

	 	 1.1	ผูใ้ห้ข้อมลูเกือบทัง้หมดของทัง้		3		หมูบ้่าน

รู้หรือพอรู้ว่าเส้นทางระหว่างนครจ�าปาศรีบริเวณกู่สันต

รัตน์กับบ้านเมืองเสือเป็นถนนเก่าแก่มีเพียง	 1	 คน		 

(เป็นสะใภ้บ้านดงน้อย)	ในจ�านวน		5		คน		ทราบจากปู่ย่า

ตายาย	15	คน		ได้เห็นเส้นทางเก่าแก่ดังกล่าวตั้งแต่สมัย

เป็นเด็ก		อายุระหว่าง		11-13	ปี	ส่วนที่เหลืออีก	31	คน	

ทราบจากพ่อแม่ของพวกตน	 ในจ�านวนนี้บางส่วนมีอายุ

ระหว่าง		14-20		ปี

	 	 1.2	 สภาพเส้นทางที่กลุ ่มผู ้ให้ข ้อมูลเห็น 

ครั้งแรก	 (ตอนถามที่จ�าได้)	 โดยภาพรวมผู้ให้ข้อมูลของ

แต่ละหมู่บ้านได้เห็นสภาพเส้นทางใกล้หมู่บ้านของตน		

ชาวบ้านดงน้อยส่วนใหญ่	 (9	 คน)	 เห็นเส้นทางโบราณที่

ปัจจบุนัอยูท่างทศิตะวนัตกของหมูบ้่าน		ทางทศิเหนอืเป็น

บ้านกูส่นัตรตัน์		ทางทศิใต้คอืบ้านโต้นและบ้านโกทา		ชาว

บ้านดงน้อยอธิบายด้วยว่ามีเส้นทางโบราณอีกเส้นทาง

หนึ่งที่ผ่านหมู่บ้านดงน้อย	 ทางด้านตะวันออกเส้นทาง 

ไปถงึโนนขีก้ิง้	ทางด้านตะวนัตกไปสิน้สดุบรเิวณหนองบวั		

ป ัจจุบันได ้รับการพัฒนาให้เป ็นแหล่งน�้าที่มีขนาด 

ใหญ่กว่าเดิม	 ชาวบ้านดงบากและบ้านเมืองเสือก็มี

ลักษณะคล้ายกนั		ชาวบ้านดงบากบางคนเห็นเส้นทางเก่า

แก่ใกล้หมู่บ้านของตน	มี	5	คน	บอกว่าตนเองได้เห็นเส้น

ทางเก่าแก่จากหมู่บ้านของตน	 และทอดยาวไปถึงบ้าน

หนองแคนและบ้านหนองพอก	ซึง่ระยะทางประมาณ		7-8		

กโิลเมตร	ส่วนผูใ้ห้ข้อมลูบ้านเมอืงเสอืนัน้คนส่วนใหญ่บอก

ว่าตนเองเห็นเส้นทางเก่าแก่ครั้งแรกก็คือ	 เส้นทางที่อยู่

รอบหมู่บ้าน	5	คน	บอกว่า	ตอนแรกที่เห็นเห็นว่าเป็นเส้น

ทางทีเ่ก่าแก่และยิง่ใหญ่มากเพราะอยูร่อบหมูบ้่านเมอืงเสอื  

ปัจจุบันนี้เส้นทางเก่าแก่เหล่านั้นก็ยังคงอยู่และได้รับการ

พัฒนามากขึ้น

	 	 1.3		เส้นทางทีไ่ด้เหน็ตามข้อ		1.2		อยูใ่นสภาพ

อย่างไร

	 	 	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ของทั้ง	 3	 หมู่บ้าน

บอกว่า		สภาพเส้นทางเก่าแก่ทีผ่่านหมูบ้่านของตนนัน้เป็น

ดนิทรายพอถงึฤดฝูนเส้นทางเตม็ไปด้วยโคลนตม	ชาวบ้าน

ดงน้อยบอกว่าเส้นทางเก่าแก่จากบ้านดงน้อยผ่านไปทาง

บ้านกู่		บ้านสระบัว		เป็นทางเกวียน

	 	 	 ผู้ให้ข้อมลูบ้านดงมากบอกว่าพวกตนได้

เป็นเส้นทางเก่าแก่จากหมูบ้่านของตนไปทางบ้านขาม		ซึง่

ตั้งอยู่หากจากบ้านดงบากไปทางทิศใต้		และเส้นทางที่ไป

ทางทิศเหนือจนถึงบ้านเหล่าน้อย

  	 ผูใ้ห้ข้อมลูบ้านเมอืงเสอืส่วนใหญ่บอกว่า
เส้นทางเก่าแก่รอบหมู่บ้านเป็นดินทรายสองข้างเส้นทาง
มต้ีนไม้ใหญ่ขึน้		พืน้เส้นทางไม่เรยีบเป็นหลมุเป็นบ่อ		หน้า
ฝนการไปมาไม่สะดวก		พอถึงหน้าแล้งหรือหน้าหนาวถ้า
มลีมพดัแรงมทีรายพุง่ขึน้ไปในอากาศ		เส้นทางแคบทัง้คน
และเกวียนก็ใช้เส้นทางเหล่านี้
	 	 1.4		สมัยก่อนนั้น		ผู้ให้ข้อมูลทั้ง		3	หมู่บ้าน
เคยเห็นขบวนช้าง	 ม้า	 เกวียน	 รวมทั้งผู้คนจ�านวนมาก 

หรือไม่	ค�าตอบส่วนใหญ่แบ่งได้ดังนี้
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  	 1.4.1	ชาวบ้านดงน้อยบอกว่าพวกตนได้

เห็นขบวนเกวียนข้ึนทางเหนือ-ลงทางใต้ผ่านหมู่บ้านของ

พวกตน	 (10	 คน)	 พวกพ่อค้าจากทางสุรินทร์	 บุรีรัมย	์	 

น�าหน่อไม้	 ปลาร้ามาแลกข้าวเปลือก	 ขณะเดียวกันก็มี

พ่อค้าวัว	 (นายฮ้อยวัว)	 ต้อนฝูงวัวไปขายทางภาคกลาง		

โดยเดินทางผ ่านเส ้นทางเก ่าแก ่ น้ี ไปทางอ�า เภอ

พยัคฆภูมิพิสัย		อ�าเภอพุทไธสง		พวกตนไม่เคยเห็นขบวน

ช้างเดินผ่านเส้นทางสายนี้เคยเห็นพวกเจ้านายขี่ม้าไป

ท�างานในเมืองวาปีปทุมและเมืองพยัคฆภูมิพิสัย

	 	 	 1.4.2	 ผู้ให้ข้อมูลบ้านดงบากและบ้าน

เมืองเสือบอกว่า		พวกตนเคยเห็นขบวนเกวียนของพ่อค้า

ขึ้นลงผ่านหมู่บ้านของพวกตน	 เกวียนส่วนใหญ่บรรทุก

สินค้าพื้นเมือง	พริกแห้ง		เกลือ		ปลาร้า		ปลาเค็ม		ปลา

แห้ง		หม้อดนิเผา		ไม่เคยเหน็ขบวนช้างเดนิทางขึน้ลงผ่าน

หมู่บ้าน	นาน	ๆ	จะมีขบวนช้างร่วมในพิธี		เช่น		ขบวนแห่

นาค	(บญุบวช)	และขบวนแห่บญุผะเหวด	มผีูใ้ห้ข้อมลูบ้าน

เมืองเสือ		6	คนบอกว่า	พวกตนเคยเห็นคาราวานเกวียน

ขึน้ลงผ่านหมูบ้่านของพวกตน		บางครัง้มเีกวยีนเป็นร้อยๆ		

เล่ม		ส่วนใหญ่เกวียนเดินทางในหน้าแล้ง

	 	 1.5	 ผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าอะไรให้ฟังโดยเฉพาะ

เกี่ยวกับเส้นทางโบราณเส้นนี้

	 	 	 1.5.1	 ผู้ให้ข้อมูลบ้านดงน้อยส่วนใหญ่

เล่าว่า		ผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งได้แก่	ปู่		ย่า		ตา		ยาย		ได้เล่าว่าเส้น

ทางเส้นนีป้กตจิะเงยีบ	แคบ	และสองข้างทางรกด้วยต้นไม้

ใหญ่น้อยนานาชนดิ	เวลากลางวนัแม้ดรู่มรืน่ด้วยร่มเงาแต่

ดูมืด	 การเดินทางไปทางกู่สันตรัตน์	 บ้านสระบัว	 กู่น้อย		

ศาลานางขาวก็จะต้องไปกันหลายคน	ถ้าเป็นช่วงบ่ายถึง

ค�า่มดืผูค้นไม่กล้าเดนิผ่านไปผ่านมากลวัสตัว์ป่าและอะไร

ที่มองไม่เห็น

	 	 	 1.5.2	ผู้ให้ข้อมูลบ้านดงบาก	ส่วนใหญ่

อธิบายว่าเส้นทางโบราณเส้นน้ีดูค่อนข้างเปลี่ยวเหมาะที่

จะเดินทางกันหลายคน		หรือไปลักษณะคาราวานเกวียน		

หรือนายฮ้อยวัว	ถ้าเป็นชาวบ้านก็จะต้องไปพร้อม	ๆ	กัน

หลายคน		ที่ส�าคัญเส้นทางโบราณจากหมู่บ้านดงบากกับ

บ้านหนองแคน	 (ปัจจุบันช่ือบ้านหนองแคนพัฒนา)		

นอกจากจะแคบซ่ึงเป็นทางเกวียนแล้วยังปกคลุมด้วย

ต้นไม้ใหญ่น้อยนานาชนิด		ดังนั้นการเดินทางด้วยเกวียน

ก็จะต้องไปด้วยกันหลายเล่มเป็นคาราวาน		ผู้เฒ่าผู้แก่ยัง

ได้เล่าว่าเส้นทางโบราณนีม้คีวามส�าคญัมากผูค้นในต�าบล

ภารแอ่นและต�าบลใกล้เคียงใช้สัญจรไปมาร่วมกัน		

อย่างไรก็ดีมีผู้ให้ข้อมูลบ้านดงบาก		(13		คน)		เล่าว่าเส้น

ทางโบราณส่วนทีใ่กล้หมูบ้่านของพวกตน		เปล่ียว		น่ากลัว		

โดยเฉพาะในเวลาค�่าคืนและตอนใกล้มืดค�่า

	 	 	 1.5.3	 ผู้ให้ข้อมูลบ้านเมืองเสือจ�านวน		

15	คน	เล่าว่า	พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าว่าตลอดระยะทาง

ยาวไกลประมาณเกือบ		20		กิโลเมตร		มีที่พักริมทางเป็น

ระยะ	ๆ 	อาจพกัเพียงช่ัวคราวหรือพกัค้างแรม	ซึง่ส่วนใหญ่

จะมีแหล่งน�้าอยู ่ใกล้	 ๆ	 เช่น	 หนองแคน	 หนองพอก		 

หนองสระบัว	ชาวบ้านเมืองเสือ	7	คน	 เล่าว่าพ่อแม่ของ

พวกตนเล่าว่าสมัยก่อนใกล้หมู่บ้านเมืองเสือ	 มีเสือและ

สัตว์ป่าต่าง	ๆ	จ�านวนมาก	ปัจจุบันป่าได้หมดไปนานแล้ว

สัตว์ก็หมดไปเช่นเดียวกัน	ขณะเดียวกันมี		3	คน	บอกว่า

เดมินัน้เส้นทางโบราณผ่านหมูบ้่านของพวกตนออกไปทาง

บ้านหนองกก	 หนองแคน	 จึงจะถึงบ้านประหลาน		

(ปัจจุบันตั้งเป็นอ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย)

	 2.	สภาพของเส้นทางโบราณและการใช้ประโยชน์

ในปัจจุบัน

	 	 2.1	สภาพของเส้นทางโบราณในปัจจุบัน

	 	 	 ผูใ้ห้ข้อมลูทัง้	3		หมูบ้่าน		เหน็ว่าปัจจบุนั

นี้เส้นทางเส้นนี้ได้รับการพัฒนาเป็นเพียงบางที่บางแห่ง		

โดยเฉพาะบริเวณในชุมชนหมู่บ้าน	 ทางแห่งนี้มีการเท

คอนกรตี		บางแห่งเป็นถนนลกูรงั		จากการสงัเกตพบว่าที่

ใดมีการพัฒนาถนนที่นั่นถนนมักจะกว้างกว่าส่วนที่ยังไม่

ได้รับการพัฒนา	 หลุมบ่อก็ไม่ค่อยมี	 ถ้าเป็นพื้นที่นอก

ชุมชนหมู ่บ ้านสภาพเส้นทางโบราณตลอดสายจาก 

บ้านดงน้อย	ต�าบลพระธาต	ุอ�าเภอนาดนู	ถงึบ้านเมอืงเสือ		

อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 เส้นทาง

นอกจากจะแคบถูกเบียดด้วยรั้วต้นไม้	 คันนา	 หรือ 
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รัว้ลวดหนาม	ผูว้จิยัเคยขึน้รถผ่านเส้นทางจากบ้านดงน้อย

ถงึบ้านหนองแคนพัฒนาพบว่า	ถนนหรอืเส้นทางได้รบัการ

พัฒนาโดยท�าเป็นถนนลูกรัง	 ตอนนั้นเป็นหน้าต้นฤดูฝน

ถนนหรือเส้นทางยงัพอขับรถผ่านไปได้		แต่หลงัจากฤดฝูน

ผ่านไปสภาพถนนหรือเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อจนยากที่

รถยนต์ทัว่ไปจะผ่านไปมาได้		ในขณะทีเ่กบ็รวบรวมข้อมลู

วิจัย 	 ส ่วนของถนนนอกชุมชนก็ยั ง เป ็นดินทราย		 

มีบางช ่องทางตอนเป ็นหินลูกรังบางท่ีบางแห่งถูก

โครงสร้างใหม่	ๆ	เช่น	คันนา	คูน�้า	(บริเวณบ้านเหล่าน้อย		

ซึ่งอยู่ห่างบ้านดงบากประมาณ	4		กิโลเมตร)	ขาดหายไป		

ชาวบ้านต้องเลือกใช้เส้นทางอื่นซึ่งอยู่ใกล้	ๆ 	กันแทนแล้ว

จึงเดินทางขึ้นเหนือได้	 และทะลุยาวผ่านใกล้บ้านหนอง

แคนพัฒนา	บ้านหนองพอก	นาหาด	โกทา	บ้านโต้น		และ

บ้านดงน้อย	เข้าสู่กู่สันตรัตน์

	 	 	 ส่วนเส้นทางโบราณทีผ่่านบ้านดงบากก็

มกีารเปลีย่นแหลงบางส่วน		เริม่จากบรเิวณหน้าวัดประจ�า

หมู่บ้าน		มีถนนแยกเป็น	2	เส้นทาง	เส้นทางแรกแยกตรง

จากบริเวณหน้าวัดตรงและบางส่วนลัดเลาะผ่านท่ีนา		

ทะลุออกที่ถนนใหญ่ระหว่างอ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัยกับ

อ�าเภอวาปีปทมุ		โดยไปทะลอุอกบรเิวณใกล้หมูบ้่านหนอง

ตาเตน็	ต�าบลภารแอ่น	อ�าเภอพยคัฆภมูพิสิยั	ท�าให้สะดวก

สบายที่จะเข้าถึงถนนใหญ่		ซึ่งเป็นถนนด�าและเปิดใช้เป็น

ครั้งแรกปี		พ.ศ.	2514		เป็นถนน	2	เลน	ส่วนอีกเส้นหนึ่ง

มุ ่ ง ต ร ง ไปห มู ่ บ ้ านหนองขาม 	 บ ้ านหนองสนม	 

บ้านสามเหลี่ยม	 บ้านปะหลาน	 (ปัจจุบันคือตัวอ�าเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย)		บ้านหนองแคน	บ้านหนองกก		และบ้าน

เมืองเสือ	 เส้นทางโบราณระหว่างป้านปะหลานกับบ้าน

เมืองเสือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากในบางท่ีบางแห่ง

แทบไม่มสีภาพเดมิให้เหน็	หรอืหลงเหลอือยูเ่ลย	ถกูอาคาร

บ้านเรือน	 ถนน	 ตลาด	 ร้านค้าสร้างทับ	 บริเวณบ้าน

สีเ่หลีย่มกถ็กูชุมชนชาวเมอืงพยคัฆภมูพิสิยัเบยีด		มสีถาน

ที่ราชการ	 สถานศึกษาเบียดจนไม่มีสภาพเส้นทางเดิม		

บางทีพ่อเหน็	เช่น	บรเิวณหน้าวดัสระทอง	ซ่ึงต้ังอยูต่ดิถนน

ด้านตะวันออกก่อนเข ้าสู ่ตัวอ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 

ในท�านองเดียวกับบริเวณทิศใต้ของอ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย

กับชุมชนเมือง	ร้านค้า	ที่อยู่อาศัย	และถนนในเมืองเบียด

หรอืสร้างทบัจนแทบจะมองไม่เหน็สภาพเดมิของเส้นทาง

โบราณทีจ่ะทะลอุอกไปสูห่มูบ้่านหนองแคน	บ้านหนองกก 

และบ้านเมืองเสือ	 ที่ส�าคัญมีถนนด�า	 2	 เลนเปิดใช้ปี		 

พ.ศ.	 2514	 ผ่านด้านตะวันออกของหมู่บ้านเมืองเสือไป

ทางอ�าเภอสตึก	จังหวัดบุรีรัมย์		เส้นทางโบราณที่พอหลง

เหลืออยู่บ้าน	 	คือเส้นทางที่อยู่ด้านตะวันตกของหมู่บ้าน		

บ้านเมืองเสือที่มุ่งไปสู่บ้านหนองกก		หนองแคน		ซึ่งอยู่

ห่างออกไปประมาณ		5-6		กิโลเมตร		เส้นทางได้รับการ

พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี	 	 บางส่วนได้รับการ

พัฒนาสมัยรัฐบาล		ม.ร.ว.คึกฤทธิ์		ปราโมท

	 	 2.2	การใช้ประโยชน์เส้นทางโบราณในปัจจบุนั

	 	 	 เป็นทีน่่าสงัเกตว่าปัจจบัุนนีป้ระชาชนที่

อาศัยอยู่ในชนบทใกล้หรือไกลเมืองมีรถยนต์		รถมอเตอร์

ไซต์ใช้กัน	บางครอบครัวมีรถยนต์หลายคัน	คันหนึ่งเอาไว้

ใช้งานในการท�านา	อกีคันเอาไว้ใช้ในการน�าผลผลิตไปขาย

ในเมือง	 บางครอบครัวทั้งสามีภรรยามีธุรกิจหลังการท�า

นาโดยน�าพืชผัก		ปลา		ไก่	อาหารพื้นบ้านไปขายในเมือง

	 	 	 ด้วยความจ�าเป็นดงักล่าวชาวบ้านต่างก็

พากันช่วยกันพัฒนาถนนหนทางระหว่างหมู่บ้านของตน

ไปสู่ถนนใหญ่		ซึ่งชาวบ้านเรียกถนนด�าให้เร็วและสะดวก

ที่สุด	 	 มีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อแจ้งให้องค์การ

บริหารส่วนต�าบลของพวกตนได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับ

ปัญหาการใช้รถใช้ถนนภายในหมูบ้่านได้มกีารตดัสนิใจให้

มกีารเปิดเส้นทางสายใหม่	(บ้านดงบาก)	เพือ่ไปสูถ่นนใหญ่

ให้เร็วที่สุด		สั้นที่สุด	และสะดวกที่สุด

	 	 	 จากการลงปฏิบัติงานภาคสนามผู้วิจัย

พบว่า	เส้นทางระห่างชุมชนโบราณทั้ง	2	แห่งมีผู้คนใช้แม้

ไม่มากแต่ผู้คนก็เลือกใช้เส้นทางดังกล่าวเช่นเดียวกัน		

เหตุผลที่ทราบจากผู้ให้ข้อมูลบ้านดงน้อย	8	คนคือ

	 	 	 	 1.	การจราจรไม่หนาแน่นเหมอืน

ถนนใหญ่ที่อยู่คู่ขนานกับเส้นทางโบราณ
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   	 2.	 การใช ้รถใช ้ถนนมีความ

ปลอดภัยมากกว่าการใช้บนถนนใหญ่	 ซ่ึงมักมีอุบัติเหตุ

เสมอ	ส่วนการใช้เส้นทางโบราณนัน้ถนนไม่ค่อยดแีต่รถไม่

มากมคีวามเหมาะสมกบัคนขับทีเ่ป็นชาวบ้าน	ๆ 		มากกว่า

	 	 	 	 3.	 การใช้เส้นทางโบราณแม้ใช้

เพยีงบางส่วน		เช่น		ไปผนืนาของคนไปท�าบญุหมูบ้่านใกล้

เคียงชาวบ้านก็เลือกใช้เส้นทางโบราณนี้

	 	 	 	 4.	ผูใ้ห้ข้อมลูบ้านดงบากจ�านวน		

13	 คน	 บอกว่า	 ผู้คนใช้เส้นทางโบราณก็เฉพาะท่ีจ�าเป็น

เท่านั้น	เช่น	การเดินทางระยะใกล้	ๆ	ระหว่างหมู่บ้าน	ซึ่ง

ห่างกนัระหว่าง	3-5-6		กโิลเมตร	กเ็ลอืกใช้เส้นทางโบราณ		

บางคนบอกว่าเป็นเส้นทางสายรองหรอืเป็นถนนชาวบ้าน		

ชาวบ้านใช้เส้นทางสายรองน้ี	 สมัยก่อนเป็นเส้นทาง

สายเอกด้วยความสบายใจมีความรู ้สึกว ่าปลอดภัย	 

ขับรถยนต์ก็ใช้ความเร็วแบบชาวบ้าน	 ผู้ให้ข้อมูลกลุ่ม

เดยีวกนันีบ้อกว่าผูค้นในละแวกเส้นทางนีเ้ลอืกใช้เส้นทาง

นี้ในฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝนเพราะไม่ต้องกลัวว่ารถยนต์จะ

ติดหล่ม

	 	 	 กรณผีูใ้ห้ข้อมลูบ้านดงบากนัน้ผูค้นส่วน

ใหญ่ยงัใช้เส้นทางโบราณสายนีโ้ดยเช่ือมต่อกบัหมู่บ้านใกล้

เคียงคือบ้านเหล่าน้อยและบ้านหนองขาม		หนองสนม

	 	 	 ผู้ให้ข้อมูลบ้านเมืองเสือ	3	คน	บอกว่า		

ชาวบ้านในพื้นที่ที่เส้นทางผ่านต่างก็รู้ดีว่าถนนหรือเส้น

ทางระหว่างชมุชนโบราณ	2	แห่งนัน้เปลีย่ว	ชมุชนใกล้เส้น

ทางตั้งอยู ่ห่างกันเวลาบ่าย	 เวลาค�่ายังเปลี่ยวดูวังเวง	 

แม้กลางวันแท้	 ๆ	 ก็เคยมีการฆาตกรรมบนรถยนต์โดย

สายบรุรีมัย์-วาปีปทมุ		โดยคนขับรถโดยสารเป็นคนลงมอื

ท�าร้ายผูโ้ดยสารซึง่ตอนก่อเหตนุัน้มผีูโ้ดยสารคนเดยีวเหตุ

เกิดประมาณกลางปี	 2559	 คนขับรถโดยสารขับรถ	 ซ่ึง

ขณะน้ันมุ่งหน้าไปทางอ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย	 แต่ได้เลี้ยว

ขวาลงจากถนนใหญ่ไปทางบ้านเหล่าน้อย	 รถยนต์ไปเจอ

ทางลาดชนับริเวณใกล้คหูนองน�า้ก่อนถงึบ้านเหล่าน้อยคน

ขับจอดรถไว้ตรงนั้นและก็หลบหนีไป

	 3.	ความส�าคญั	การอนรุกัษ์		การพฒันา		การมอง

เหน็คณุค่าทางด้านประวตัศิาสตร์		โบราณคดีของเส้นทาง

โบราณระหว่างนครจ�าปาศรีกับชุมชนบ้านเมืองบัว

	 	 3.1	ความส�าคัญของเส้นทางโบราณ

	 	 	 ผู้ให้ข้อมูลบ้านดงน้อย		3		คน		บอกว่า

เส้นทางประวัติศาสตร์เส้นนี้มีความส�าคัญมากทั้งต่อ

หมู่บ้านหรือชุมชนตามรายทางและศูนย์กลางความเจริญ

ทัง้		2		แห่ง	(นครจ�าปาศรแีละชมุชนบ้านเมอืงเสอื)	เพราะ

ถ้าไม่มีเส้นทางเส้นนี้ความเจริญในด้านต่าง	 ๆ	 อาจจะ

เข้าไปไม่ถึงชุมชนต่าง	ๆ	เหล่านี้ได้เท่าที่ควร	นอกจากนั้น

เส้นทางเส้นนี้มีถนนเชื่อมต่อไปได้หลายทางในช่วงเวลาที่

สมเดจ็กรมพระยาด�ารงราชานภุาพเสดจ็ไปตรวจราชการ

มณฑลนครราชสีมาและมณฑลอีสาน	 ในปี	พ.ศ.	 	 2449	

น้ันได้เสด็จผ่านเส้นทางโบราณจากบ้านกุดอ้อไปยังบ้าน

หนองผง		และผ่านอกีหลายหมูบ้่านจงึเสดจ็ถงึกูส่นัตรตัน์		

(สมยันัน้เรยีกกูแ่สนดารดั)	จากนัน้ได้เสดจ็ผ่านบ้านนาหาด 

ซ่ึงอยู่ไม่ไกลบ้านดงน้อยและบ้านโกทา	 จากน้ันจึงเล้ียว

ขวาท่ีบ้านนาหาดเพือ่เสดจ็ต่อไปบ้านหนองซ�า	บ้านหวัดง		

และบ้านหวัช้าง	ซึง่จากบ้านนาหาดและตรงไปทางใต้กจ็ะ

เป็นหมู่บ้านเก่าแก่	2	หมู่บ้านอยู่ติดกันบ้านดงบังอยู่ทาง

ตะวันออก	บ้านหนองพอก	 โดยมีหนองน�้าขนาดใหญ่คั่น

ระหว่าง	2	หมู่บ้าน	จากนั้นเส้นทางโบราณเส้นดังกล่าวก็

จะผ่านหลายหมู่บ้านจนถึงบ้านเมืองเสือ

   ผู้ให้ข้อมูลบ้านดงบาก	 12	 คน	 บอกว่า

ปัจจุบันนี้เส้นทางโบราณเส้นนี้มีความหมายมีความส�าคัญ

ส�าหรบัชาวบ้านมาก	แม้สภาพเส้นทางไม่ค่อยดมีหีลมุมบ่ีอ

อยู่ท่ัวไป	 	 แต่ผู้น�าหมู่บ้านและผู้น�าองค์การบริหารส่วน

ต�าบลได้มองเหน็ความส�าคญัของเส้นทางประวติัศาสตร์เส้น

นีช้าวบ้านมคีวามรูส้กึว่าพ่อแม่ปูย่่าตายายของพวกตนกค็ง

ได้ใช้เส้นทางเส้นนี้มาก่อนเหมือนกัน	 ผู้ให้ข้อมูลบ้านเมือง

เสือ	13	คนบอกว่าเส้นทางโบราณเส้นนี้มีความส�าคัญมาก

บ้านเมืองเสือคงเจริญรุ่งเรืองในอดีตไม่ได้		ถ้าหากไม่มีเส้น

ทางเส้นส�าคัญ	ๆ	เชื่อมต่อกับชุมชนรอบข้างกับชุมชนที่อยู่

ไกลออกไป	 	 สมัยก่อนชาวบ้านใช้เส้นทางโบราณเวลาไป
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ตลาดอ�าเภอพยคัฆภมูพิสิยั		อาจเดนิหรอืไปเกวียนโดยผ่าน

หมู่บ้านใกล้เคียง	 	 2	 หมู่บ้าน	 ปัจจุบันนี้ชาวบ้านเมืองเสือ

จ�านวนมากยังให้ความส�าคัญเส้นทางโบราณเส้นดังกล่าว

	 	 3.2	การพัฒนาเส้นทางโบราณ

	 	 	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ของท้ัง	 3	 หมู่บ้าน 

มีความเห็นสอดคล้องกันว่า	 แม้ในอดีตเส้นทางเส้นนี ้

ไม่ทันสมัย	 ไม่ได้รับการพัฒนาแต่ส�าหรับชาวบ้านท่ัวไป

กลับเห็นว่า	 พวกตนมีเส้นทางคมนาคมที่เอื้อประโยชน์ 

ต่อการเดินทางได้ก็มีความสุขแล้ว	 ส่วนใหญ่ใช้เกวียน	 

ใช้ม้า	รวมทั้งการเดินเท้า		ผู้ให้ข้อมูลบ้านดงน้อยบางส่วน

อธิบายว่า	 ทุกเส้นทางที่เชื่อมไปยังนครจ�าปาศรีในอดีต

ปัจจุบันก็ยังพอมีให้เห็น		บางส่วนได้รับการพัฒนาให้เป็น

ถนนด�า	 ผู ้คนจ�านวนไม่น้อยเริ่มเข้าไปท่องเท่ียวตาม

เทศกาลไหว้พระธาตนุาดนู	และการไปสกัการะกูส่นัตรตัน์		

การมีผู้คนจ�านวนมากและเวียนเข้าไปในพื้นที่นครจ�าปา

ศรีได้กระตุน้ให้องค์การบรหิารส่วนท้องถ่ินได้หนัมาเอาใจ

ใส่ในด้านการพัฒนาถนนหนทางให้สะดวก	 ม่ันคง		

ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน	 	 เส้นทางโบราณบริเวณบ้านดงน้อย

และหมู่บ้านใกล้เคียงก็พลอยได้รับการพัฒนาตามไปด้วย

	 	 3.3	การอนุรักษ์เส้นทางโบราณ

	 	 	 ผู ้ให้ข้อมูลบ้านดงบากจ�านวน	 9	 คน		

เสนอแนะผู้วิจัยว่า	 ถ้าหาทางการท่ีเก่ียวข้องท�าป้ายชื่อ

ถนนอาจตั้งชื่อเป็นถนนโบราณประกอบกับมีป้ายบอก

สถานที่ส�าคัญ	ๆ	ใกล้เส้นทางก็น่าจะสร้างแรงจูงใจแก่นัก

ท่องเท่ียวได้มากกว่าเดิม	 อย่างน้อยท่ีสุดก็เป็นการ

ประชาสัมพันธ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างนครจ�าปาศรี		

ชุมชนเมืองเสือ	 และสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์		

โบราณคดีอ่ืน	 ๆ	 ด้วย	 เส้นทางโบราณนี้ควรได้รับการ

พัฒนาให้สามารถรองรับความเจริญของชุมชนหมู่บ้านใน

ปัจจุบันและอนาคต		สมัยก่อนเส้นทางเส้นนี้อาจเป็นเส้น

ส�าคัญของคนสมัยก่อนท่ีเช่ือมต่อกับแหล่งความเจริญใน

อสีานกลางและอสีานเหนอื		และหากเส้นทางสายนีไ้ด้รบั

การอนุรักษ์โดยมีป้ายบอกชื่อเส้นทางและป้ายบอก 

โบราณสถาน	 ตลอดท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวส�าคัญในพื้นท่ีก็

ยิ่งจะช่วยให้สังคมได้มองเห็นความส�าคัญ	 คุณค่า	 มรดก

ทางวัฒนธรรมนี้	 ซึ่งต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน		

เป็นการอนุรักษ์ของเก่าให้อยู่ต่อ	 เป็นการส่งต่อให้คนรุ่น

หลังได้ช่วยกันคิดอ่านทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ให้สมกับเป็น

เส้นทางโบราณเส้นส�าคัญต่อไป

	 	 	 ผู้ให้ข้อมูลบ้านดงบาก	11	คนได้อธิบาย

เพิม่เตมิว่า	เส้นทางโบราณนีค้วรได้รบัการอนรุกัษ์อย่างยิง่

เพราะเส้นทางดังกล่าวผูกพันกับชุมชนรอบข้างมา

ยาวนาน	สมยัก่อนเส้นทางน้ีมคีวามเจรญิรุง่เรอืง	ผูค้นเดนิ

ทางผ่านไปมาตลอดเวลา	ทั้งนี้สถานที่เก่าแก่ใกล้เส้นทาง

ก็ควรได้รับการพัฒนาควบคู่ไปด้วย	 ผู้ให้ข้อมูลบ้านเมือง

เสือเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวที่จะอนุรักษ์และพัฒนา

เส้นทางโบราณนี้อย่างจริงจังต่อเนื่อง	หากจ�าเป็นอาจขอ

ความสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนต่อไป

 	 3.4	ร่องรอยส�าคญัทางประวตัศิาสตร์		โบราณคดี  

ใกล้เส้นทางโบราณ

	 	 	 ผู้ให้ข้อมูลบ้านดงน้อยจ�านวน	 12	 คน		

สะท้อนว่าในอดีตนั้นบ้านดงน้อยตั้งอยู่บริเวณตะวันตก		

ปัจจุบันได้ถูกทิ้งร้าง	 มีต้นไม้ป่าไม้ข้ึนหนาทึบ	 หมู่บ้าน

โบราณแห่งนี้ตั้งอยู ่ใกล้ทั้งกู ่สันตรัตน์และบริเวณที่ขุด

พบพระบรมสารรีกิธาต	ุผูว้จิยัเคยเดินส�ารวจพืน้ทีด่งักล่าว

โดยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์วีรพงษ์		สิงหบัญชา		

เมื่อปี	พ.ศ.	2536-2537	ในขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย

โครงการวจิยัเรือ่งการสบืค้นประวตัชิมุชน		แบบประชาชน

มส่ีวนร่วม	กรณบ้ีานสระบัว	ต�าบลกูส่นัตรตัน์	อ�าเภอนาดูน	

จังหวัดมหาสารคาม	 ได้พบซากเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา		

ฐานโบสถ์	หรอืวหิาร	ซึง่ถกูปล่อยทิง้อยูก่ลางป่าไม้และใน

ระยะหลังสังเกตว่ามีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่	 รวมทั้งมี

การขดุเอาหนิลกูรงัไปใช้ประโยชน์		ในการท�าถนนหนทาง

ในพืน้ทีด่งักล่าว		นอกจากนัน้พ้ืนทีท่ีอ่ยูด้่านตะวนัตกของ

บ้านดงน้อยเก่า	 มีหนองน�้า	 “หนองบัว”	 เป็นหนองน�้า

ธรรมชาติ	 แม้มีขนาดไม่กว ้างใหญ่แต่มีน�้าซึมและ 

ขังตลอดปี	 สมัยก่อนและปัจจุบันนี้ก็มีผู ้คนแวะเวียน 

ไปใช้น�้าจากหนองน�้าแห่งนี้		ผู้ให้ข้อมูลบ้านดงน้อยเล่าว่า		
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ผูค้นสมยัก่อนทีเ่ดนิทางผ่านไปมามกัแวะหนองน�า้	เพือ่พกั

ผ่อนและสกัการะพระภมิูเจ้าที	่ชาวบ้านให้ความเคารพมาก 

ชาวบ้านดงน้อยบอกด้วยว่า	โนนขีก้ิง้	เป็นลกัษณะเหมอืน

ภเูขาลกูเลก็		ตัง้อยูท่ศิตะวนัออกของหมูบ้่านก็เป็นอกีแห่ง

หนึ่งที่มีความส�าคัญและผูกพันกับบ้านดงน้อยมาแต่อดีต

จนถงึปัจจบุนั	บางคนเรยีกภูเขาน้อยลกูนีว่้า	โนนดนิก่ีหรือ

โพนอิฐ	 อาจจะเพราะขุดลึกลงไปมีก้อนอิฐโบราณอยู่

จ�านวนมาก

	 	 	 ผูใ้ห้ข้อมลูบ้านดงบาก		จ�านวน		14		คน		

ได้ชีใ้ห้เห็นว่า	โบราณสถานหรอืสถานทีเ่ก่าทีต่ัง้อยูใ่กล้เส้น

ทางโบราณเส้นนี้	 	 ได้แก่	 ดอนปู่ตา	ปัจจุบันเป็นพื้นที่ป่า

หนาทึบมาก	และใกล้	 ๆ	ป่าแห่งนี้ก็มีวัดป่าหลวงตามหา

บวัต้ังอยู	่	เป็นวดัทีค่นในพืน้ทีแ่ละจากต่างจงัหวดัให้ความ

ศรัทธา	ชาวบ้านใกล้-ไกลต่างกแ็วะไปฟังเทศน์	ร่วมกจิกรรม

ของวดัอย่างต่อเนือ่ง		นอกจากนัน้ใกล้	ๆ 	บ้านดงบากมป่ีา

โคกใหญ่เรยีกว่า	โคกอหีมดิ	มแีหล่งน�า้หรอืหนองน�า้ขนาด

ใหญ่อยู่ใกล้	ๆ	เหมาะส�าหรับนักเดินทางได้พักผ่อน	หรือ

ค้างแรม	 อย่างไรก็ตามหลายอย่างได้สูญสลายไปกับกาล

เวลา	เช่น	บ่อน�้าดื่ม	ที่พัก	ริมทาง	แหล่งดินใช้ในการปั้นอิฐ  

เป็นต้น

	 	 	 ส�าหรบัผูใ้ห้ข้อมลูบ้านเมอืงเสอื		จ�านวน		

13		คน	ได้เล่าว่า	โบราณสถานส�าคัญภายในหมู่บ้านนั้นมี

มายาวนานแล้วที่นั่นเคยเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ	่ 

มีก�าแพงรอบ	 3	 ชั้น	 ลักษณะบางส่วนคล้ายกับนคร 

จ�าปาศรี	 มีแหล่งน�้า	 และคันดินโบราณรอบหมู ่บ้าน		

ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้แบ่งเป็น		3		หมู่		คือ		หมู่		2,		7		

และ	 9	 ชาวบ้านได้ขุดพบเศษกระเบ้ือง	 หม้อดินเผา		 

ร่องรอยของเส้นทางอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

ชุมชน	 ทอดยาวไปสู่บ้านใกล้เคียง	 ลักษณะโดดเด่นอีก

อย่างหนึง่ของชมุชนโบราณแห่งนีค้อื	ต้นยางนาขนาดใหญ่	 

ต้นกระหนวนก็เช่นกันมีขนาดใหญ่	 ส่วนสิ่งก่อสร้างส่วน

ใหญ่ได้สูญสลายไปตามกาลเวลา

อภิปรายผล

	 ผู้วจิยัมีความประสงค์ทีจ่ะอภปิรายผลการวจิยัใน		

4		ประเดน็	คอื	1)	ประวตัคิวามเป็นมาของเส้นทางโบราณ

ระหว่างนครจ�าปาศรีกับชุมชนบ้านเมืองบัว	 2)	 การให้

ความส�าคัญและการใช ้ประโยชน ์ เส ้นทางโบราณ	 

3)	การอนรุกัษ์และพฒันาเส้นทางโบราณ	และ	4)	การเผย

แพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางโบราณ

	 	 1.	 ประวัติความเป็นมาของเส้นทางโบราณ

ระหว่างนครจ�าปาศรีกับชุมชนบ้านเมืองบัว

	 	 	 จากการวจิยัผูใ้ห้ข้อมลูวจิยัรูว่้ามเีส้นทาง

โบราณหรือเส้นทางเก่าแก่จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตน	

ตอนนัน้ผู้ให้ข้อมลูมีอายรุะหว่าง	7-20	ปี	การรูป้ระวตัเิส้น

ทางก็รู้ว่าเป็นเส้นทางเก่าแก่	 ไม่มีการพูดคุยแลกเปล่ียน

เรยีนรูอ้ะไรเพิม่เตมิอกีเลย	มเีพยีงคนสองคน	(ผูช้าย)	ทีไ่ด้

มีโอกาสเดินทางไกล	ๆ	จากหมู่บ้านของตนจึงได้รู้ว่าเส้น

ทางโบราณเส้นดงักล่าวมคีวามเป็นมายาวนานและมคีวาม

ส�าคญัต่อประชาชนในท้องทีต่ลอดมา	โดยเส้นทางดงักล่าว

ถ้ามกีารจดักจิกรรมเพิม่เตมิเพือ่เตมิเตม็ความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับความเป ็นมาของเส ้นทางตลอดทั้งการใช ้

ประโยชน์ร่วมกันของคนในสังคมก็น่าจะน�ามาซ่ึงความ

เจริญรุ่งเรืองในท้องถิ่นได้

	 	 2.	การให้ความส�าคัญและการใช้ประโยชน์ของ

เส้นทางโบราณ

	 	 	 ผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่มองเหน็ความส�าคญั

ของเส้นทางโบราณและเส้นทางดังกล่าวได้มส่ีวนน�าความ

เจริญรุ่งเรืองจากภายนอกมาสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเช่น

เดียวกัน	 	 แม้ปัจจุบันนี้ได้มีถนนด�า	 (ถนนใหญ่)	 ระหว่าง

บุรีรัมย์กับมหาสารคามแล้วก็ตามชาวบ้านในละแวกก็ยัง

ให้ความส�าคัญของเส้นทางโบราณ

	 	 3.	การอนุรักษ์และพัฒนาเส้นทางโบราณ

	 	 	 แม้ชาวบ้านในละแวกเส้นทางโบราณพอ

รูป้ระวตัคิวามเป็นมาของเส้นทางนีก้ต็ามแต่จะให้ร่วมกนั

คิดเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเส้นทางให้เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนในพืน้ทีอ่ย่างเต็มทีน่ัน้กค็งท�าได้ยาก		
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ด้วยการขาดแคลนปัจจยัสนบัสนนุต่าง	ๆ 		จากค�าบอกเล่า

ของผูใ้ห้ข้อมลูนัน้ในส่วนของชาวบ้านอาจพอช่วยได้		โดย

เฉพาะด้านแรงงานแต่ด้านงบประมาณ	 อุปกรณ์นั้นชาว

บ้านมีข้อจ�ากัด	 ก็ได้แต่หวังว่าภาครัฐภาคเอกชนองค์กร

ส่วนท้องถิ่นร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาเส้นทางให้สะดวก		

มัน่คง		ปลอดภยั		เพือ่รองรบันกัท่องเท่ียวทีเ่ข้ามาในพืน้ที่

ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาในปัจจุบันและอนาคต

	 	 4.		การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เส้นทางโบราณ

ระหว่างนครจ�าปาศรีกับชุมชนเมืองเสือ

	 	 	 ในส่วนของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เส้นทางโบราณดังกล่าว	 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจจะต้อง

ออกแรงกันเพิ่มขึ้นอีกเพราะที่ผ่านมาสื่อของภาครัฐ		

เอกชน	 และองค์กรส่วนท้องถิ่นยังจ�ากัดอยู่ค่อนข้างมาก		

มีการเผยแพร่	 	 ประชาสัมพันธ์เพียงบางช่วงบางตอน	 

	โดยเฉพาะในช่วงมกีารจดังานไหว้พระบรมธาตนุาดนู	ซึง่

จดัในช่วงประมาณต้นปีของทกุปี	พอหลงัจากนัน้การท่อง

เทีย่วในพืน้ทีก่ช็ะลอตวัอย่างเหน็ได้ชัด		อย่างไรกต็ามกย็งั

มนีกัท่องเทีย่วใกล้-ไกลเดนิทางไปไหว้พระบรมธาตนุาดนู

ในช่วงเทศกาลส�าคัญ	ๆ 		เช่น		ช่วงเข้าพรรษา		ปีใหม่		และ

สงกรานต์		จากการที่ได้สัมผัสโดยตรงกับพื้นที่นครจ�าปา

ศรใีนช่วงหลงัเทศกาลเข้าพรรษาปี	พ.ศ.	2560		โดยการน�า

นิสิตปริญญาโท	 สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์	 คณะ

วัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ภาคเรียนที่		

3/2559	ลงปฏิบัติงานภาคสนาม	1	วัน	 โดยศึกษาดูงาน

ในเขตนครจ�าปาศรี		12		จุด		ได้พบนักท่องเที่ยวน้อยมาก		

ยกเว้นบริเวณพระบรมธาตุนาดูนเท่านั้นท่ีมีนักท่องเที่ยว

หนาตา	ส่วนจุดอืน่	ๆ 		ในพืน้ทีเ่ดยีวกนัจ�านวนนกัท่องเทีย่ว

ไม่ถึง		12		คน
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 ศึกษาความเป็นเมืองน่าอยู่	 วิเคราะห์พลังชุมชนท้อง
ถิ่นและขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่	 ในพื้นที่เทศบาลต�าบลรางกระทุ่ม	 อ�าเภอบางเลน	 จังหวัด
นครปฐม	โดยมีขั้นตอนการวิจัย	2	ระยะ	ได้แก่	ระยะที่	1	การศึกษาความเป็นเมืองน่าอยู่	และวิเคราะห์พลังชุมชนในกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่	โดยการประชุมกลุ่ม	การส�ารวจข้อมูลชุมชน	การสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก	จ�านวน	40	คน	และ	ระยะที่	2	การขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่	ในกลุ่มผู้มีส่วน
ร่วม	จ�านวน	40	คน	โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในขั้นวางแผน	ปฏิบัติการ	สังเกต	และสะท้อนผล	โดยเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม	การประชุมกลุ่ม	การจดบันทึก	การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	และน�ามาวิเคราะห์เนื้อหา	ผลการศึกษาพบว่า	
มิติของความเป็นเมืองน่าอยู่	ประกอบด้วย	6	ด้าน	1)	ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมชุมชน,	2)ด้านสุขภาพของคน,	3)ด้าน
การเรยีนรูช้มุชน,	4)	ด้านสงัคมในชมุชน,	5)	ด้านเศรษฐกจิชมุชน	และ	6)	ด้านการบรหิารจดัการชมุชน	ส�าหรบั	พลังชมุชน
ท้องถิ่นที่ค้นพบมี	 2	 ลักษณะ	 ได้แก่	 1)	 พลังชุมชนในส่วนปัจเจกชนบุคคล	 ได้แก่	 ผู้น�า	 บุคคลท่ีมีคุณลักษณะผู้มีส่วน
ร่วมพฒันา	และความรูใ้นชมุชนท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้าน		2)	พลงัชมุชนในกลุม่และหน่วยงานทีม่คีวามสมัพนัธ์กันตามบทบาท
และอ�านาจหน้าที่ทางสังคม	 เชิงระบบ	 และทางกฎหมาย	 มีจ�านวน	 19	 หน่วย	 ผลการขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถิ่นใน	 
2	วงจรการศึกษาในขั้นตอนการวางแผน	ปฏิบัติ	สังเกต	และสะท้อนผล	ได้แก่	1)	การขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อจัดท�าแผน
แม่บทชุมชน	พบว่าผู้มีส่วนร่วมสามารถร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์	เป้าประสงค์และยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา	และจัดท�าแผน
งานโครงการที่สอคคล้องแบบมีส่วนร่วมได้	 และ	 2)	 ผลการขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถิ่นในโครงการบ้านฉัน	 ชุมชนฉัน
ปลอดขยะ	โดยพลังชุมชนในส่วนปัจเจกชนบุคคล	จ�านวน	45	คน	และพลังชุมชนที่เป็นกลุ่มและหน่วยงาน	4	แห่ง	คือ	
เทศบาลต�าบลรางกระทุ่ม	กองทุนหลักประกันสุขภาพ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	และ	โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม	 
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พบว่าผู้มีส่วนร่วมที่เป็นปัจจเจกชนบุคคล	 มีด้านความรู้	 ทัศนคติ	 และการปฏิบัติ	 จากตนเองสามารถถ่ายทอดสู่สมาชิก 
ในบ้าน	ชมุชน		ส�าหรบัผลทีเ่กดิขึน้ในกลุม่และหน่วยงานสามารถบรูณาการแผนการพฒันาเมอืงน่าอยูแ่บบภาคเีครือ่ข่าย
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมที่เป็นปัจจเจกชนบุคคลได้	ผลที่เกิดผลต่อการพัฒนาพบว่า	บ้าน	ชุมชน	หน่วยงาน		มีปริมาณ
ของขยะท่ีเกดิขึน้และน�าออกทีล่ดลง	และ	กลุม่บุคคล	องค์กรหรอืหน่วยงานในกลุม่ผูม้ส่ีวนร่วมจดัเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นต้น
แบบการจัดการขยะได้		

 ค�าส�าคัญ : ชุมชนท้องถิ่น, พลังชุมชน, เมืองน่าอยู่,การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

Abstract

	 This	Participatory	action	research	aims	to:	Studying	is	a	healthy	city.	Analyze	local	community	
powers	and	drive	local	communities	to	be	a	healthy	city	.	In	the	community	area	of	Rangkrathum	
Municipality,	Nakhon	Pathom	Province.	There	are	2	stages	of	research:	stage	1,	study	of	the	livable	
city,	Analyze	community	strengths	in	stakeholder	groups	to	improve	the	healthy	city	by		group	meeting	
community	survey	In-depth	interviews	with	40	key	informants	and	Phase	2	A	driving	local	communities	
powers	to	develop	into	a	healthy	city.	The	participants	were	40	participants	by	participatory	learning	
in	 planning,	 observing,	 and	 reflecting.	 The	 data	 collected	 from	 the	 group	meeting,	 note	 taking,	
participatory	observation	and	to	analyze	the	content.	The	study	indicated	that	the	dimension	of	the		
healthy	city	is	pleasant	with	6	elements.1)	The	landscape	and	the	community	environment,	2)	The	
health	of	the	people,	3)	The	community	learning,	4)	The	social	aspects	of	the	community,	5)	The	
community	economy	and	6)	Community	management.	The	local	community	powers	has	2	characteristics	
are	1)	community	power	in	the	individual	person,	ie,	the	leader	of	the	person	who	has	the	characteristics	
of	the	co-developer,	individual	with	knowledge	of	local	wisdom.	2)	The	community	power	in	the	group	
and	the	agencies	that	are	related	in	terms	of	roles	and	social	roles	in	the	system	and	legal	are	19	
units,	the	result	of	mobilizing	local	community	power	in	2	cycles.	There	are	4	steps	planning,	action,	
observations	and	reflections	are	as	follows:	1)	Community	empowerment	for	community	master	plan	
find	out	who	the	participants	can	jointly	define	their	vision.	Development	goals	and	strategies	and	2)	
the	results	of	local	community	mobilization	in	Zero	waste	in	home		and	community	by		45	individuals	
in	the	community	and	4	agencies	in	the	community	such	as	health	insurance	fund,	district	health	
promotion	hospital,	school		and	Rangkrathom	municipality	It	was	found	that	the	participants	were	
individuals	has	knowledge,	attitude	and	practice	and	self-management	can	be	passed	on	to	members	
of	the	home	and	community,	for	the	outcome	of	the	group,	and	the	agency	can	integrate	a	urban	
development	plan	into	a	cooperative	network	with	a	participant	who	is	an	individual.	The	result	of	
the	development,	 community	 houses	 have	 reduced	 the	 amount	 of	waste	 that	 is	 generated	 and	
disposed	of,	and	the	groups	or	agencies	in	the	participant	groups	have	become	a	source	or	learning	
center.

 Keywords : Local	community,	Community	power,	Healthy	city	,	Participatory	learning	
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บทน�า

	 แนวคิดเรื่องเมืองน่าอยู ่	 ได้เริ่มเป็นโครงการ	 

11	เมอืง	ในทวปียโุรป	เมือ่ปี	พ.ศ.	2529	โดยการสนบัสนนุ

จากองค์การอนามัยโลก	และ	ค�าว่าเมืองน่าอยู่	(Healthy	

Cities)	มีผู้น�ามาใช้หรือพัฒนาแนวคิด	คือเมืองโตรอนโต

(Toronto)	ประเทศแคนาดา	โดยองค์กรปกครองท้องถิ่น

ตัง้หน่วยส่งเสริมสุขภาพข้ึนปี	พ.ศ.	2522	และประกาศตวั

เมื่อปีพ.ศ.	 2527	 ว่า	 โตรอนโตจะเป็นเมืองน่าอยู่ในปี	 

พ.ศ.2543	 ซึ่งแนวคิดเรื่องเมืองน่าอยู่มีลักษณะเดียวกัน

กับการเคลื่อนตัวครั้งส�าคัญในเรื่องการดูแลอนุรักษ์	 และ

ฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมโลก	 (ลือชา	วนรัตน์.	2542	 :	

11)	 ตามแผนแม่บทปฏิบัติการ	 21	 ระดับโลก	 (Local	

Agenda	21)	ซึง่เป็นแผนแม่บทของโลกว่าด้วยการพฒันา

ที่สมดุลและยั่งยืน	 ครอบคลุมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	

สังคม	 ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม	ทีม่แีนวทางมุง่เน้นกระบวนการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในสังคม	 ร่วมกัน	 กับเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 

เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองโดยให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการ

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิและสิง่แวดล้อม	ซึง่จะ

ตรงกบัหลักการปกครองท้องถ่ินตามระบอบประชาธปิไตย	

เพราะจะช่วยให้คนในท้องถิ่นได้เสนอปัญหาและหาทาง

แก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง	(โกวิทย์	พวงงาม.	2549	:	32)	

และในการประชุมสหประชาชาติในปี	พ.ศ.2555	 ได้เน้น

การพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจสีเขียว	 (Green	

Economy)	 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูก	 จิตส�านึก

แก่ประชาชน	 โดยการส่งเสริมบทบาทภาคี	 ทุกภาคส่วน

ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนและ

ท้องถิ่นของตนเองสู่สังคมสีเขียวที่ยั่งยืน	

	 ในการพัฒนาเมืองให้น ่าอยู ่ในระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในประเทศไทย	โดยสมาคมสันนบิาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย	ได้จดัท�าโครงการเทศบาลเมอืง	

น่าอยู่	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2544	 เพื่อให้เทศบาลต่าง	ๆ	 ได้เกิด

ความตระหนกัและมคีวามตืน่ตวัในการพฒันาเมอืงให้เป็น	

"เมืองน่าอยู่"	 ตามเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น	 โดยใช้

แนวทางการบรหิารจดัการเมอืงแบบชมุชนมส่ีวนร่วม	และ

ด�าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล	 รวมทั้งการเผยแพร่

ข้อมลูข่าวสาร	การสร้างเวทปีระชาคมทีแ่สดงถงึพลงัแห่ง

การมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

โดยเน้นให้ประชาชนในท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการสร้างเมอืง

น่าอยู่	ตามวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง	

	 ผลการด�าเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่ของท้องถ่ิน

ไทยในช่วงที่ผ่านมา	 ส่วนใหญ่เป็นการขับเคล่ือนการ

พัฒนาที่เกิดจากหน่วยงานภาครัฐระดับบนสู่ระดับล่าง	

ได้แก่	 กระทรวงมหาดไทย	 และกระทรวงสาธารณสุข	 

สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน	ซึ่ง	เป็นการ

สนับสนุนจากองค์กรภายนอกท้องถิ่นเป็นแรงกระตุ้น

ส�าคัญต่อผู้ปฏิบัติตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่และประชาชนในท้องถิน่	โดยได้ให้ความส�าคญักบั

ผลลัพธ์ของการด�าเนินการโครงการต่าง	ๆ 	มากกว่าความ

ส�าคัญของกระบวนการพัฒนา	 และ	 เป็นในลักษณะของ

การพัฒนาเมืองทางด้านกายภาพและสิ่งอ�านวยความ

สะดวกของชุมชน	 มากกว่าแนวคิดของกระบวนการที่จะ

ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการ

พฒันาทีย่ัง่ยนื	(มนัทนา	บวัวฒันาและคณะ.	2552	:	110)	

นอกจากนีใ้นผลการศกึษาเมอืงน่าอยู	่และชมุชนน่าอยูใ่น

เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเมืองที่มีต่อ

โครงการเมืองน่าอยู่	 ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา	

(วารณีุ	วชัรเสว.ี	2544	:	1)	พบว่าประชาชนยงัไม่ได้มส่ีวน

ร่วมในการด�าเนินการ	 หรือระดมความคิดเห็นในการแก้

ปัญหาของชุมชน	 ส่วนการศึกษาการด�าเนินงานเมืองน่า

อยู่ของอ�าเภอไดจิงประเทศจีน	 พบว่า	 ชุมชนต้องมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 รวมทั้งมีแผนพัฒนาที่ดี	 มีกลไกที่

จะน�าไปปฏบิตัแิละก�ากบัอย่างมปีระสทิธผิล	(แซนด์	ไลมงิ, 

2537:22)	 ในการศึกษาของพนัส	พฤกษ์สุนนท์และคณะ	

(2545:	 3)	 ของสมาชิกชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู	่ 

พบว่า	 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นกุญแจส�าคัญที่จะ

ท�าให้เกิดการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นชุมชน
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น่าอยู่	 ทั้งนี้ความเป็นเมืองน่าอยู่	 ควรจะเป็นความน่าอยู่

ในบริบทของชุมชนท้องถิ่นท่ีอยู่ในพื้นท่ีน้ัน	 ๆ	 ท่ีเกิดจาก

กระบวนการมส่ีวนร่วม	ในการใช้พลงัท้องถิน่หรอืการเสรมิ

สร้างพลังชุมชนท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาด้วยตนเอง	 ไม่ใช่เกิด

จากบริบทของคนนอกชุมชน	 ด้วยเหตุน้ีวิธีการและการ

วางแผนทีจ่ะท�าให้เกดิกระบวนการมส่ีวนร่วมในทางสงัคม

ที่จะส่งผลขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่ในบริบทของชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งต้องการ

ค้นพบ	

	 ผู ้ศึกษาได ้ศึกษาในพื้นท่ีพื้นท่ีชุมชนท้องถิ่น

เทศบาลต�าบลรางกระทุ่ม	อ�าเภอบางเลน	จงัหวัดนครปฐม	

เนื่องจากเป็นพื้นที่มีการยกฐานะเมืองจากสุขาภิบาลมา

เป็นเทศบาล	 และประสบปัญหาในเรื่อง	 การจัดการสิ่ง

แวดล้อม	และเศรษฐกจิชุมชน	อกีทัง้เป็นเมอืงทีย่งัมคีวาม

ต้องการวางแผนการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่โดยการมีส่วน

ร่วมของประชาชน	ในการศกึษาครัง้นีใ้ช้หลกัทฤษฎกีารมี

ส่วนร่วม	 แนวคิดและทฤษฎีทีเกี่ยวข้องในการสร้างพลัง	

กระบวนการทางสังคม	 การพึ่งตนเอง	 ความเข้มแข็งของ

ชุมชน	การพัฒนาสามมิติ	ทฤษฎีระบบ	และ	แนวคิดการ

วจิยั	เชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	Action	

Research:PAR)	ทีเ่ป็นมติใิหม่ของวธิวิีจัยเพือ่พฒันาชมุชน

ท้องถิ่น	เพิ่อค้นหา	วิเคราะห์	แก้ไขปัญหา	ที่เป็นกระบวน

การ เรี ยนรู ้ แ ละ เกิ ดการพัฒนาแบบมี ส ่ วนร ่ วม	 

ก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย	ดังแสดงตามภาพที่	1		

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
ชุมชนท้องถิ่น พื้นทีเ่ทศบาลตําบลรางกระทุ่ม อําเภอ บาง
เลน จังหวัดนครปฐม  

1.เพื่อศึกษาความเป็นเมืองน่าอยู่ในมุมมองชุมชน
ท้องถิ่นในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.เพื่อวิเคราะห์พลังชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อน
ความเป็นเมืองน่าอยู่ตามความหมายที่ชุมชนท้องถิ่นกําหนด  

3.เพื่อจัดทําแผนแม่บทชุมชนท้องถิ่นและ
ขับเคลื่อนตามแผนสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  

 

 
 
4.เพื่อสะท้อนผลกระบวนการขับเคลื่อนแผน

แม่บทชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเมอืงน่าอยู่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ใน 2 ระยะ ได้แก ่ 
ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นเมอืงน่าอยู่และการ

วิเคราะห์พลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่  

กระบวนการขับเคลื่อนพลังชมุชนท้องถิ่น 
1.การสังเคราะห์และก าหนดความหมายของความเป็นเมืองน่าอยู่โดยชุมชนท้องถิ่น 
2.การวิเคราะห์พลังชุมชนท้องถิน่เพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
3.การจัดท าแผนแม่บทของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู ่
4.การจัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็น
เมืองน่าอยู ่
5. การด าเนินการตามโครงการและแผนปฏิบัติการ  โดยการขับเคลื่อนพลังชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู ่
6.การสะท้อนผลการขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาสูค่วามเป็นเมืองน่าอยู่ 
                             

กรอบแนวคิดทฤษฎ ี
1.ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  
2.ทฤษฎีการสร้างพลัง  
3. กระบวนการทางสังคม 
และการเรียนรู้ทางสังคม 
4.ทฤษฎีความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
5.ทฤษฎีการพ่ึงตนเอง 
6.ทฤษฎีการพัฒนาสามมิติ 
7.ทฤษฎีระบบ 
 
 

ตัวแบบเชิงกระบวนการ                     
ขับเคลื่อนพลังชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา              

สู่ความเป็น 
เมืองน่าอยู ่

พลัง
ชุมชน 

ความเป็นเมืองน่าอยู่ 

ผู้มีส่วน
ร่วม 

ชมุชนเขตเทศบาลต าบลรางกระทุ่ม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ในชุมชนท้องถ่ิน	พื้นที่เทศบาลต�าบลรางกระทุ่ม	 อ�าเภอ	

บางเลน	จังหวัดนครปฐม	

	 	 1.	 เพื่อศึกษาความเป็นเมืองน่าอยู่ในมุมมอง

ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 	 2.	 เพื่อวิเคราะห์พลังชุมชนท้องถิ่นในการขับ

เคลื่อนความเป็นเมืองน่าอยู่ตามความหมายท่ีชุมชนท้อง

ถิ่นก�าหนด	

	 	 3.	เพือ่จดัท�าแผนแม่บทชมุชนท้องถิน่และขับ

เคลื่อนตามแผนสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่	

	 	 4.	เพือ่สะท้อนผลกระบวนการขบัเคลือ่นแผน

แม่บทชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่

วิธีด�าเนินการวิจัย

 เป็นการศกึษาวจัิยเชงิปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วม	ใน 

2	ระยะ	ได้แก่	

 ระยะท่ี 1 การศึกษาความเป็นเมืองน่าอยู่และ

การวิเคราะห์พลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเป็น

เมืองน่าอยู	่ประกอบด้วย	2	ขั้นตอน	ได้แก่	

	 	 1)	การศึกษาความเป็นเมืองน่าอยู่	ตามความ

หมายในบริบทของชมุชนท้องถ่ินในเขตเทศบาลต�าบลราง

กระทุ่ม	โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล	จากแบบส�ารวจ	แบบ

สัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง	 และไม่มีโครงสร้าง	 ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากผูท้รงคณุวฒุแิละผูเ้ช่ียวชาญ	5	ท่าน	ในกลุม่

ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัจ�านวน	40	คน	และ	การใช้แบบสงัเกตจาก

การประชมุกลุ่ม	และน�าข้อมลูมาวเิคราะห์	เชงิเนือ้หา	และ	

		 	 2)	 การวิเคราะห์พลังชุมชนท้องถิ่นโดยการ

ประชมุกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	จ�านวน	40	คน	ได้แก่	ผูน้�า

ท้องถิน่	จ�านวน	1	คน	ผู้ช่วยผู้บรหิารท้องถิน่	จ�านวน	1คน	

สมาชกิสภาเทศบาล	3	คน	ประธานชุมชนและกรรรมการ

ชมุชน	8	คน	ผูน้�ากลุม่อาสาสมคัรสาธารณสุข	(อสม.)	และ

สมาชิก	จ�านวน	8	คน	ผอ.รพสต.	และเจ้าหน้าที่	รพสต.	

จ�านวน	2	คน	ครโูรงเรียน	จ�านวน	1	คน	พนกังานเทศบาล	

จ�านวน	3	คน	ผูน้�ากลุม่ชมรมผูส้งูอาย	ุและสมาชกิ	จ�านวน	

3	คน	ผู้น�ากลุ่มสตรีและสมาชิก	จ�านวน	3	คน	ผู้น�าชมรม

จักรยาน	 และสมาชิก	 จ�านวน	 2	 คน	 ผู้น�ากลุ่มกองทุน

สวัสดิการและสมาชิก	 จ�านวน	 2	 คน	 กลุ่มเยาวชนและ

สมาชิก	จ�านวน	3	คน	เสีย	โดยเก็บข้อมูลจากแบบสรุปใน

ใบงานของกลุ่ม	 และแบบสังเกต	 และ	 น�าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาเชิงบรรยาย

  ระยะที ่2 กระบวนการขบัเคลือ่นพลงัชมุชน

ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 

	 	 	 ในกลุ่มผู้มีส่วนร่วม	 40	 คนที่ได้จากขั้น

ตอนการวิเคราะห์พลังชุมชนในระยะที่	1	โดยจะเป็นการ

ขับเคลื่อนพลังชุมชน	ใน	2	วงจร	ได้แก่	1)	การจัดท�าแผน

แม่บทชุมชน	 การก�าหนดวิสัยทัศน ์	 เป ้าประสงค	์

ยทุธศาสตร์การพฒันา	แผนงานโครงการพฒันาความเป็น

เมืองน่าอยู่	 2)	 ขับเคล่ือนแผนงานโครงการเพื่อพัฒนา 

เมืองน่าอยู ่	 โดยการประชุมกลุ่ม	 และการเก็บข้อมูล 

จากการสังเกต	 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 การบันทึก	 

ตามภาพที่	2	ขั้นตอนการด�าเนินการ	
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1)การศึกษาความเป็นเมืองน่าอยู่ ตามความหมาย
ในบริบทของชุมชนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมลู จากแบบสํารวจ แบบสัมภาษณ์ที่
มีโครงสร้าง และไมม่ีโครงสร้าง ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ๕ ทา่น ในกลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลัก
จํานวน 40 คน และ การใช้แบบสังเกตจากการประชุมกลุม่ 
และนําข้อมลูมาวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา และ  

 2) การวิเคราะห์พลังชุมชนท้องถิ่นโดยการ
ประชุมกลุม่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย จาํนวน 40 คน ได้แก่ ผู้นํา
ท้องถิ่น จํานวน 1 คน ผู้ช่วยผู้บรหิารท้องถิ่น จํานวน 1คน 
สมาชิกสภาเทศบาล 3 คน ประธานชุมชนและกรรรมการ
ชุมชน 8 คน ผู้นํากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และ
สมาชิก จํานวน 8 คน ผอ.รพสต. และเจา้หน้าท่ี รพสต. 
จํานวน 2 คน ครูโรงเรยีน จํานวน 1 คน พนักงานเทศบาล 
จํานวน 3 คน ผู้นํากลุ่มชมรมผูสู้งอายุ และสมาชิก จํานวน 
3 คน ผู้นํากลุ่มสตรีและสมาชิก จาํนวน 3 คน ผู้นําชมรม

จักรยาน และสมาชิก จํานวน 2 คน ผู้นํากลุ่มกองทุน
สวัสดิการและสมาชิก จํานวน 2 คน กลุ่มเยาวชนและ
สมาชิก จํานวน 3 คน เสีย โดยเกบ็ข้อมูลจากแบบสรุปในใบ
งานของกลุ่ม และแบบสังเกต และ นําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาเชงิบรรยาย 

 
ระยะที่ 2 กระบวนการขับเคลือ่นพลังชมุชนท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  

ในกลุ่มผู้มสี่วนร่วม 40 คนที่ไดจ้ากขั้นตอนการ
วิเคราะห์พลังชุมชนในระยะที่ 1 โดยจะเป็นการขับเคลื่อน
พลังชุมชน ใน 2 วงจร ได้แก่ 1)การจัดทําแผนแม่บทชุมชน 
การกําหนดวสิัยทัศน ์ เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงานโครงการพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่ 2)ขับเคลื่อน
แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ โดยการประชุมกลุม่ 
และการเก็บข้อมูลจาก การสังเกต การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
การบันทึก ตามภาพท่ี 2 ขั้นตอนการดําเนินการ  

 

 
 

ขั้นการวางแผน 
Planning 

- การประชุมกลุม่(Focus Group) ในกลุ่มผู้มสี่วนร่วมเพื่อนําเข้าและให้รับทราบข้อมลูที่ได้จาก
การสํารวจในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน ในบริบทของความเป็นเมือง
น่าอยู่ และ ข้อมูลจากการวิเคราะห์พลังชุมชนท้องถิ่น  
- เก็บรวบรวมข้อมลู แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม โดยใช้แบบสังเกต  

 
 

ขั้นปฏิบัติการ  
Action 

-การประชุมกลุ่ม(Focus Group)กลุ่มผูม้ีส่วนร่วมเพื่อให้ความหมายของความเป็นเมืองน่าอยู่   
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัทําแผนแม่บทชุมชนเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ และแผนงาน/
โครงการทีจ่ะใช้พลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่  
- การประชุมกลุม่(Focus Group) ในกลุ่มผู้มสี่วนร่วม วางแผนขับเคลื่อนพลังชุมชน 
- การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่  
- เก็ยรวบรวมข้อมลู แบบสังเกต/ ในกลุ่มผู้มสี่วนร่วม แบบบันทึกภาคสนาม/การประชุม 

 
 

ขั้นสังเกต 
Observation 

- การสังเกตโดยใช้แบบสังเกต  แบบบันทึก ในข้ันปฏิบัติการ  
- การสัมภาษณ์ในกลุม่ผูม้ีส่วนร่วม ในขั้นปฏิบัติการ  
 

 
 
 
 
 

 

ขั้นสะท้อนผล 
Refecion 

- การนําผลจากการสังเกต  การบนัทึกภาคสนาม การสมัภาษณ์ และสะท้อนผล สู่กลุ่มผู้มสี่วน
ร่วม ในขั้นปฏิบัติการ และขั้นการสังเกตเพื่อตรวจสอบและยืนยันขอ้มูลให้ถูกต้องตรงกัน  
- การอภิปรายกลุ่ม สรุปผลการดําเนินการในทุกข้ันตอน นําเสนอต่อกลุ่มผูม้ีส่วนร่วม  

ภาพที่  2 แผนผังขั้นตอนการดําเนินการ 
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ผลการวิจัย

 ระยะที ่1 ผลการศกึษาความเป็นเมืองน่าอยูต่าม

บริบทของชุมชนท้องถิ่นและการวิเคราะห์พลังชุมชน

ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู ่

	 	 1.1	 ผลการศึกษาความเป็นเมืองน่าอยู่ตาม

บริบทของชุมชนท้องถิ่น

	 	 	 1.1.1	 ข้อมูลบริบทชุมชนท้องถิ่น	 โดย

การสรุปจากข้อมูลทุติยภูมิที่มีการรวบรวมไว้	พบว่า	ที่ตั้ง	

ชมุชนท้องถิน่เทศบาลต�าบลรางกระทุม่	ตัง้อยูใ่นเขตต�าบล

บางภาษี	อ�าเภอบางเลน	จงัหวดันครปฐม	มพีืน้ทีป่กครอง	

6.08	ตารางกิโลเมตร	ประกอบด้วยชุมชน	4	ชุมชน	ได้แก่	

ชุมชนเศรษฐกิจ	หมู่ที่	 5	ชุมชนรางก�าหยาด	หมู่ที่	 4,12	

ชมุชนตลาดรางกระทุ่ม	หมูท่ี	่5,6	และชมุชนตลาดสมจติร	

หมู่ที่	 4	 ข้อมูลประชากร	ณ	 เดือนกันยายน	พ.ศ.	 2559	 

มจี�านวน	2,267	คน	แยกเป็น	ชาย	1,093	คน	หญงิ	1,174	

คน	จ�านวนครัวเรือน	627	ครัวเรือน	ความหนาแน่นของ

ประชากร	 372.86	 คน/ตารางกิโลเมตร	 ประชากรส่วน

ใหญ่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็น	 ร้อยละ	 99.70	 สภาพ

ลกัษณะทางภมูศิาสตร	์พืน้ทีส่่วนใหญเ่ปน็ทีร่าบลุม่แม่น�้า

ท่าจีน	 มีล�าคลองไหลผ่าน	 5	 สาย	 ได้แก่	 คลองบางภาษี	

คลองรางปลาหมอ	คลองพระมอพสิยั	คลองพระพมิลและ

คลองรางน�า้ใส	สภาพภมูอิากาศ	จากสถติข้ิอมลูของสถานี

อุตุนิยมวิทยานครปฐม	 อุณหภูมิ/ปริมาณน�้าฝนเปรียบ

เทียบย้อนหลัง	 5	 ปี	 (พ.ศ.	 2553–2557)	 ปรากฏว่า	

อณุหภมูโิดยทัว่ไปอยูใ่นเกณฑ์ปกต	ิ25-35	องศาเซนเซยีส	

ปริมาณน�้าฝนจะอยู่ในช่วง	 1,100–1,200	 มิลลิเมตร	 

ในพื้นที่มีสถาบันการศึกษา	2	แห่ง	ได้แก่	ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก	1	แห่ง	และ	 โรงเรียน	1	แห่ง	ด้านการสาธารณสุข	 

มโีรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	จ�านวน	1	แห่ง	คลนิคิ

เอกชน	 1	 แห่ง	 สนามกีฬา	 นันทนาการ/พักผ่อน	 สนาม

ฟุตบอล	 มีสนาม	 จ�านวน	 8	 แห่ง	 ด้านสิ่งแวดล้อมและ

มลพิษ	 มีปริมาณน�้าเสียประมาณ	 467.08	 ลบ.ม./วัน	

ปริมาณขยะ	มีประมาณ	3	ตัน	/	วัน	ประชากรส่วนใหญ่

มอีาชพีเกษตรกรรมเป็นอาชพีหลกั	ได้แก่การปลกูพชืและ	

การท�าประมง	ได้แก่	เลี้ยงปลา	เลี้ยงกุ้ง	การอุตสาหกรรม

มีโรงงาน	 7	 แห่ง	 การพาณิชยกรรมและบริการจ�านวน

สถานบริการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ	

จ�านวน	99	แห่ง	และ	สถานประกอบการด้านการบริการ	

จ�านวน	52	แห่ง	มีสถานที่ท่องเที่ยว	1	แห่ง	ได้แก่ตลาด

โบราณ	100	ปี	ตัง้อยูร่มิแนวคลองพระพมิลและคลองบาง

ภาษี	ซึ่งในอดีตตลาดแห่งนี้	เคยเป็นศูนย์กลางการค้าทาง

เรอืทีคึ่กคักเจรญิรุง่เรอืงมาก่อน	มจี�านวน	ของ	กลุ่มชุมชน	

องค์กร	หน่วยงาน	และสถาบัน	จ�านวน	19	แห่ง	

	 	 	 1.1.2	การให้ความหมายของความเป็น	

เมืองน่าอยู ่	 จากการวิเคราะห์	 และสังเคราะห์ข้อมูล	 

จากแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง	ในกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั	

จ�านวน	 40	 คน	 และการประชุมย่อย	 (Focus	 group)	 

ในกลุ่มผู้มีส่วนร่วม	 จ�านวน	 40	 คน	พบว่า	 การก�าหนด

ความหมายของเมอืงน่าอยูใ่นชมุชนท้องถิน่เทศบาลต�าบล

รางกระทุ่ม	 มี	 3	 ลักษณะ	 ได้แก่	 การให้ความหมายของ

เมืองน่าอยู่ในอดีต	 ความเป็นเมืองน่าอยู่ในปัจจุบัน	 และ

ได้น�าความหมายที่เป็นเมืองน่าอยู่ในอดีต	 และปัจจุบันที่

ต ้องการคงสภาพไว ้ 	 พร ้อมกับสรุปเป ็นภาพและ 

ความหมาย	ความต้องการที่จะพัฒนาให้เมืองน่าอยู่	และ	 

เพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขีน้ในชมุชน	โดยกลุ่มผู้มส่ีวนร่วม	ซึง่

จะเห็นภาพของความเป็นเมืองน่าอยู่	ในระยะ	0-4	ปี	โดย

ได้สรุปและวเิคราะห์เนือ้หา	ในมิติของความเป็นเมืองน่าอยู่ 

ประกอบด้วย	 6	 ด้าน	 1)	 ด้านภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม

ชุมชน,	2)	ด้านสุขภาพของคน,	3)	ด้านการเรียนรู้ชุมชน,	

4)	 ด้านสังคมในชุมชน	 ,	 5)	 ด้านเศรษฐกิจชุมชน	 และ	 

6)	ด้านการบริหารจัดการชุมชน	ดังแสดงในตารางที่	1
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ตารางที่ 1 การให้ความหมายของความเป็นเมืองน่าอยู่ (รางกระทุ่มน่าอยู่)

7 
 
  

 

ตารางที่ 1 การใหค้วามหมายของความเป็นเมืองน่าอยู่(รางกระทุ่มนา่อยู่) 
 

มตใินแต่ละด้าน
ของความเป็น
เมืองน่าอยู่ 

ตัวอย่างของความคิดเห็น 
(อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ในกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลัก) 

สรุปการให้
ความหมายของเมือง

น่าอยู่ในมติที่
เกี่ยวข้อง  

1.ด้านภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

“ในอดีตน้ําในลําคลอง ใส สะอาด เด็กๆเล่นน้ําในลําคลองได้ มีปลาชุกชุมมาก 
กุ้งก็เยอะ เป็นอู่ข้าวอู่น้ํา การสัญจรเดิมไปมาใช้ทางเรือเป็นหลัก มีลําคลองทั่วถึง 
เมื่อมีงานบุญ งานแต่งงาน งานบวช ก็จะมีการแห่ขบวนโดยเรือ ทางน้ํา บ้าน
ของผู้คนตามแนวคลองจะเป็นแถวไม้เรียงติดกัน มีต้นกระทุ่มตามริมคลอง วิถี
ชีวิตคนรางกระทุ่มเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีถนนตัดผ่าน คนใช้ถนนเป็นทางสัญจรแทน
การใช้เรือทางน้ํา ” (จิราพร ลําภาษี.2560: สัมภาษณ์) 
 “ปัจจุบัน ตามถนนหนทาง ในคลองมีผักตบชวา และขยะมาก เกิดจากคนทิ้ง
ขยะไม่เป็นที่ ทิ้งน้ําเสียจากบ้าน จากสวนเกษตร ที่นา ลงคลอง น้ําไม่สะอาด
เหมือนเดิม ไม่กล้าใช้น้ําจากลําคลอง คงใช้เพื่อการทํานา ปลูกพืชอย่างเดียว” 
(ชเอม วงจันทร์ไพศาล.2560: สัมภาษณ์) 
“อยากทําให้บ้านเมืองสะอาด สวยงาม ดูแลบ้านตนเองให้สะอาด ทําบ้านตัวเอง
ไม่ให้มีขยะ ไม่ทิ้งขยะตามถนนทางเดิน คนริมน้ําก็ต้องไม่ทิ้งขยะลงคลอง อยาก
ให้มจีิตอาสาพัฒนาดูแล พัฒนาบ้านเกิดของเราเอง ให้คนรางกระทุ่มมีความรู้ใน
เรื่องขยะ และจะทําอย่างไรกับขยะ ระดมความคิด ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ
พัฒนา ผู้นําทําให้เขาเห็น ชักชวนให้ทําตาม ให้มีจิตสํานึกรักบ้านเกิด” (มานพ 
กองม่วง.2560: สัมภาษณ์) 

บ้านเมืองสะอาด 
เป็นระเบียบ 
ปลอดภัย ลําคลองใส
สะอาดสวยงาม 
สิ่งแวดล้อมดีไม่มี
มลพิษ 

2.ด้านสุขภาพของ
คน 

“การกินอาหาร คนรางกระทุ่ม ส่วนใหญ่ปลูกเอง เลีย้งเอง ทําเอง กินเอง จึงมี
ความปลอดภัยมากกว่าสมยันี้”(นพรัตน์ ธรรมเจรญิ.2560:สัมภาษณ์) 
“มีสถานีอนามัยซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตาํบล อยาก
ให้มีหมอ มาประจํา เมื่อ ปุวย ไข ้จะไดดู้แลเราได้ ส่วนเทศบาลเองควรจะ
สนับสนุนให้กับ รพสต.เต็มที่”(สิวาพร ศรีตงกิม.2560:สัมภาษณ์) 
“อสม. รวมกลุ่มกันทํางาน เอาใจใส่ในสุขภาพ ของชาวบ้านเป็นอย่างดี ไปเยี่ยม
ชาวบ้าน วัดความดัน ช่วยหมอตรวจ แจกทรายกําจัดลูกน้ํา อยากให้ อสม.
ทํางานเกาะกลุ่มกันทํางานแบบนีต้่อไป”(ทศพล วัฒนพันธ์ศักดิ์.2560:สัมภาษณ์) 

ทุกชีวิตได้รับการดูแล
และส่งเสรมิสุขภาพ
ให้กายใจสังคม
สมบูรณ์แข็งแรง 

3.ด้านการเรียนรู้
ชุมชน 

“มีโรงเรยีน รพสต. เทศบาล เป็นที่เรียนรู้ และที่พ่ึงคนทุกคน มีความรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้านที่สําคญัพวก ทําอาหาร ขนม ต่อเรือ และทําเครื่องมือจับสัตว์
น้ํา ” (สีนวล ศรีโตกลิ่น.2560:สัมภาษณ์) 
“เทศบาลได้จัดใหม้ีการอบรมและพาไปศึกษาดูงานบ่อยๆ ทําให้ได้มโีอกาส มี
ความรู้มากขึ้น จากท่ีไม่เคยไปไหน ก็ได้มีโอกาสได้เห็น ไดส้ัมผสั ก็อยากจะนําสิ่ง
ที่ไปเห็นมาช่วยพัฒนารางกระทุ่ม” (อัมพร ศรีวงศ์อยู่.2560:สัมภาษณ์) 

ผู้คนได้ศึกษาเล่า
เรียน มีแหล่งความรู้ 
ร่วมมือสืบสาน
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
จากรุ่นต่อรุ่น 
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ตารางที่ 1 การให้ความหมายของความเป็นเมืองน่าอยู่(รางกระทุ่มนา่อยู่) (ต่อ) 
 
มตใินแต่ละด้าน
ของความเป็น
เมืองน่าอยู่ 

ตัวอย่างของความคิดเห็น 
(อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ในกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลัก) 

สรุปการให้
ความหมายของ
เมืองน่าอยู่ในมติ

ที่เกี่ยวข้อง 
4.ด้านสังคมใน
ชุมชน 

“คนรางกระทุ่ม อยู่แบบพ่ีน้อง เครือญาติ มคีรอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัว
ใหญ่อยุ่กันหลายคน ไม่แตกแยก มีวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติแบบเรยีบง่าย ปัญหา
การลักขโมยไม่มี ในพ้ืนท่ีมีอาหาร พืชผัก อุดมสมบรูณ์ ทุกบ้านมีท่ีดนิ มีน้ํา กุ้ง
ปลาหาได้ง่าย ” (ธวัตร์ ธรรมเจรญิ.2560: สัมภาษณ์) 
“เดิมการใช้ชีวิตแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน พึ่งพาอาศัยกัน โจรขโมยไม่ม ีอยู่กันแบบ
มีความสุข แต่ก่อนความเป็นอยู่หากินง่าย ปัจจุบันต้องซื้อทุกอย่าง” 
(นฤมล ศรสี้มแก้ว.2560:สัมภาษณ์) 
 “พวกวัยรุ่น ที่ไม่มีงานทํา จับกลุม่กันเสพยาเสพตดิ การลักขโมยของเริ่มมีให้
เห็น ทําให้รู้สึกว่ารางกระทุ่มไม่ปลอดภัยแล้ว ควรจะมีการักษาความปลอดภัยใน
ชุมชนมากยิ่งข้ึน มีกล้องวงจรปิดในชุมชน” (คนึง ศรีตงกิม.2560:สมัภาษณ์) 

ผู้คนมสีุข ในวิถี
ชีวิตเครือญาติที่ 
เรียบง่าย
ช่วยเหลือเกื้อกูล 
มีจิตอาสารักถ่ิน
เกิด ร่วมมือ
พัฒนา ชุมชนเข็ม
แข็ง ปลอดภัย
จากอบายมุข สิ่ง
เสพติด 

5.ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน 

“ตลาดรางกระทุ่ม สมัยก่อนรุ่งเรืองเฟื่องฟูมาก เป็นแหล่งค้าขายทางเรือ เป็น
เส้นทางสญัจรทีส่ําคัญ ใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะพัก” (สุนี ธรรมเจริญ.2560:
สัมภาษณ์) 
“ตลาดเป็นจุดศูนย์รวมการค้าขาย เป็นทา่เรือท่ีจะเดินทางไปบางบัวทอง ไปบาง
เลน การค้าขายดี ตลาดเปิดตั้งแตเ่ช้ามึด ถึงเที่ยงคืน ผู้คนคึกคกัมาก ตลาดราง
กระทุ่มมสีินค้าทุกอย่างท่ีทุกคนตอ้งการ แต่เดี๋ยวนี้มีถนนตัดผ่าน ชาวบ้านไปซื้อ
ของที่อ่ืน การค้าขายเลยเงียบเหงาลง แต่ก็พออยู่ไดไ้ม่ดมีากนัก” (จริาพร ลํา
ภาษี .2560:สัมภาษณ์) 
“อยากให้มีการพัฒนาตลาดรางกระทุ่ม ท่ีเป็นโบราณร้อยกว่าปี ให้เป็นท่ีสนใจ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี ทําให้การค้าขายกลับมาคึกคักเหมือนในอดีต ให้
เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นกว่านี”้(สนุี ธรรมเจริญ.2560:สัมภาษณ์) 

เศรษฐกิจความ
เป็นอยู่ดี มีงาน
ทําในถ่ินเกิด 
มั่นคงตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงของพ่อ 
การเกษตรที่
ปลอดภัย 

6.ด้านการบรหิาร
จัดการชุมชน  

“รางกระทุ่มมผีู้นําดี เก่ง การทํางานร่วมกันก็เหมือนลงเรือลําเดียวกัน ผู้นํา
เหมือนหางเสือเรือคอยคดัท้าย จะทําสิ่งใดก็ต้องเช่ือผู้นํา มีความเห็นตรงกัน มี
ความรักความศรัทธาในตัวผู้นํา ก็จะพาเรือล่องไปถึงจุดหมาย คนให้ความรวม
มือ ถึงจะประสบวามสาํเรจ็” (มานพ กองม่วง.2560: สัมภาษณ์) 
“คนรางกระทุ่มใหร้่วมมือร่วมใจดใีนการพัฒนาบ้านเกิด มีกิจกรรมอะไรกร็่วมกัน
ทํา สุนกสนาน ใช้แรงคนท่ีเป็นจิตอาสาพัฒนา กวาดถนน ปลูกต้นไม้ ทําความ
สะอาดชุมชนขุดลอกและเก็บผักตบชวา” (สีนวล ศรีโตกลิ่น.2560: สัมภาษณ์) 

ผู้นําเก่งดีนําการ
พัฒนาตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
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จากตารางที่	 1	 การให้ความหมายของความเป็นเมือง 

น่าอยู่	 (รางกระทุ่มน่าอยู่)	 ในกลุ่มผู้มีส่วนร่วม	ได้ผลสรุป 

ร่วมกันในความหมายของความเป็นเมืองน่าอยู่	 (ในระยะ	

0-4	ปี)	ว่า	“รางกระทุ่มน่าอยู่	ผู้คนมีสุข	ในวิถีชีวิตเครือ

ญาติที่	 เรียบง่าย	ช่วยเหลือเกื้อกูล	มีจิตอาสา	รักถิ่นเกิด	

ร่วมมือพัฒนา	 ชุมชนเข็มแข็ง	 ปลอดภัยจากอบายมุข	 

สิ่งเสพติด	 ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย	 ผู้น�าเก่งดีน�าการ

พัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล	 ผู ้คนได้ศึกษาเล่าเรียน	 

มแีหล่งความรู	้เศรษฐกจิความเป็นอยูด่	ีมงีานท�าในถิน่เกดิ	

มั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ	 การเกษตรที่

ปลอดภัย	 บ้านเมืองสะอาด	 เป็นระเบียบ	 ปลอดภัย	

ล�าคลองใสสะอาดสวยงาม	 สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษ	 

ทุกชีวิตได้รับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้กายใจสังคม

สมบูรณ์แข็งแรง	 ร ่วมมือสืบสานอนุรักษ์ภูมิป ัญญา

วฒันธรรมท้องถิน่	จากรุน่ต่อรุน่”	ผลการสงัเกตในขัน้ตอน

การให้ความหมายความเป็นเมืองน่าอยู่	 กลุ่มผู้มีส่วนร่วม

ได ้ รับ รู ้ข ้อ มูลของพ้ืนที่ ใน	 ลักษณะทางการภาพ	 

สิ่งแวดล้อม	ข้อมูลทางด้านสังคม	เศรษฐกิจ	การเมืองการ

ปกครอง	ส�าหรบัเครือ่งมอื	วธิกีาร	และกจิกรรม	การเรยีน

รู้ที่ใช้ในขั้นตอนนี้	 ได้แก่	 การประชุมกลุ่ม	 การเรียนรู้

สมาชิก/ทีม	การท�างานเป็นทีม	การวาดภาพ	การศึกษา 

ดูงาน	สรุปเป็นแผนที่ความคิดพร้อมค�าอธิบายเชิงเนื้อหา	

ซึ่ง	สมาชิกในกลุ่มสามารถ	บอกได้ว่า	ความเป็นเมืองน่า

อยู่มีลักษณะเป็นอย่างไร	 และ	 จะมีภาพของการพัฒนา

เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างไรตามท่ีได้ลงมติเป็นข้อ

สรุปแบบประชาธิปไตยร่วมกัน	

	 	 1.2	 ผลการวิเคราะห์พลังชุมชนท้องถ่ินเพื่อ

พัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่	

	 	 	 จากการประชุมกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในท้องถิ่น	ได้แก่	นายกเทศมนตรีต�าบลรางกระทุ่ม	1	

คน	รองนายกเทศมนตร	ี1	คน	ประธานสภาเทศบาล/รอง

ประธานสภา	 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลรางกระทุ่ม	

จ�านวน	3	คน	ปลดัเทศบาลแลพนกังานเทศบาลต�าบลราง

กระทุ่ม	จ�านวน	3	คน	ผอ.รพสต.บางภาษี	จนท	รพสต.

บางภาษ	ีจ�านวน	2	คน	ประธานกรรมการชมุชนตลาดราง

กระทุ ่ม/ตลาดสมจิตร/เศรษฐกิจ/รางก�าหยาด	 และ

กรรมการ	จ�านวน	8	คน	ประธาน	อสม.และสมาชกิ	จ�านวน	

15	 คน	 ประธานกลุ่มสตรีและสมาชิก	 จ�านวน	 3	 คน	 

คร	ูรร.	ตลาดรางกระทุม่	1	คน	โดยและผูเ้ข้าร่วมอืน่ได้แก่	

ประชาชนและเยาวชน	จ�านวน	3	คน	และรวม	40	คน	

เพื่อวิเคราะห์พลังชุมชนเพื่อการพัฒนาความเป็นเมืองน่า

อยู่	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก	 ผลสรุปของการประชุม

กลุ่ม	ซึ่งสามารถประมวล	พลังชุมชนท้องถิ่น	ได้	2	กลุ่ม	

ได้แก่	1)	พลังชุมชนส่วนของปัจเจกชนบุคคล	ได้แก่	ผู้น�า

ชุมชนท้องถิ่น	มีลักษณะส�าคัญ	5	ด้าน	ปัจเจกบุคคลที่มี

พลังในตัวเองเพื่อการพัฒนามีลักษณะ	21	ประการ	และ	

ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นความรู้เพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู	่

จ�านวน	32	ราย	และ	2)	พลงัชมุชนทีเ่ป็นกลุม่และหน่วยงาน 

ทีม่บีทบาทหน้าที	่ทางสงัคม	เชงิระบบ	และ	ทางกฎหมาย	

จ�านวน	19	แห่ง	

	 	 	 ผลการสังเกตในขั้นตอนการวิเคราะห์

พลังชุมชนท้องถิ่น	 ซึ่งเมื่อกล่าวถึงพลังชุมชนเพื่อการ

พัฒนาเมืองน่าอยู่	 ความเห็นในกลุ่มมีส่วนร่วม	 ส่วนใหญ่

จะนึกถึง	 องค์กร	 หน่วยงานอื่นที่จะมาช่วยเป็นพลังการ

พัฒนาก่อนเป็นล�าดับแรก	 เช่น	หน่วยงานในระดับต�าบล	

อ�าเภอ	จงัหวดั	ซึง่เป็นพลังการพฒันาจากภายนอกทีไ่ม่ใช่

พลังชุมชนจากตนเอง	แต่เมือ่มีการประชุมกลุ่ม	การระดม

ความคดิเหน็	การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกลุม่	ทีห่ลากหลาย

วิธี	 สรุปเป็นแผนที่ความคิด	 ก็ได้ข้อค้นพบใหม่ของพลัง

ชุมชนเพื่อการพัฒนา	 ในลักษณะอื่น	 ที่เป็นคุณลักษณะ

ของตวัปัจเจกชนบคุคล	ใน	49	ลกัษณะ	โดยมผีูน้�าท้องถิน่

ส�าคัญที่สุด	 และปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นความรู้ชุมชนเพื่อ

การพัฒนามีมากถึง	 42	 ราย	 และเมื่อน�ามารวมกับพลัง

ชุมชนที่เป็น	กลุ่ม	องค์กร	หน่วยงาน	จะท�าให้เกิดรูปแบบ

การพัฒนาแบบภาคีความร่วมมือในส่วนปัจเจกชนบุคคล	

ร่วมกับ	กลุม่	องค์กร	หน่วยงานทกุภาคส่วน	ทีไ่ม่แยกส่วน

การพัฒนาเหมือนเช่นอดีต	ดังที่แสดงในตารางที่	2		
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์พลังชุมชนเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่  
 

ลักษณะ
ของ พลัง
ชุมชน 

อธิบายลักษณะของพลังชุมชน ตัวอย่างของความเห็น 
(อ้างอิงจากการประชุมกลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย) 

1.พลัง
ชุมชนที่เป็น
ปัจเจกชน
บุคคล  

1.1.ผู้น าชุมชนท้องถิ่น มลีักษณะสําคัญ 5 
ด้าน ได้แก่ มีความรู้ มคีวามสามารถนําคน
พัฒนา เข้มแข็ง น่าเชื่อถือ เป็น
ประชาธิปไตย ไดแ้ก่ผู้นําองค์กร หน่วยงาน 
และผู้นาํกลุ่ม เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นํา
ชุมชน ผู้นํา อสม. ผู้นํากลุ่มสตรี ผูน้ํากลุ่ม
ผู้สูงอาย ุผู้นําองค์กร ผู้นําชมรมตา่งๆ ใน
พื้นที ่ 

“ผู้นําจะต้องเป็นทีร่ักของประชาชน มีวิสัยทัศน์ท่ีดีกว้างไกล 
รอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ มีความรู้ เข้มแข็ง มีความน่าเชื่อถือ 
อัธยาศรัยดี เข้ากบัทุกคนได้” (กลุม่ดาวเรืองของพ่อ.2560: 
ประชุมกลุม่) 
“ผู้นําท่ีดีต้องเป็นตัวอยา่งให้กับคนในชุมชน มีความกล้าคิดกล้า
ทํา นําปัญหาประชาชนมาแก้ไข สามารถรับฟังความคิดเห็นได้
ทุกเรื่อง ต้องพึ่งได้เมื่อประชาชนเดือดร้อนสามารถเป็นที่
ปรึกษาได้” (กลุ่มรักษ์ถ่ินเกดิ.2560: ประชุมกลุ่ม) 

1.2.ปัจเจกบุคคลทีม่ีพลังในตัวเองเพ่ือการ
พัฒนา มีลักษณะ สําคัญ 5 ด้าน คือ การมี
จิตอาสาพัฒนา มีความรู้ ความร่วมมือ
ทํางานเป็นทีม สุขภาพแข็งแรง และ มี
คุณธรรม  
 

“มีจิตที่แท้จริงในการอาสา ต้องสมัครใจ เสียสละเวลา ทํางาน
เพื่อสังคม ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อัธยาศรัย
ดี ไม่หวังสิ่งตอบแทน ครอบครัวให้ความสนับสนุน” (กลุ่มราง
กระทุ่มประสานใจ.2560: ประชุมกลุ่ม)  
“ความรู้ ท่ีเรียนรู้จาก อินเตอร์เนตในยุคนี้ จากการศึกษาดูงาน
นอกพ้ืนท่ี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้มีการสืบสานภมูิปัญญา 
และเป็นบณัฑติรักถ่ินเกดิ คนจบการศึกษาแล้วกลับมาพัฒนา
บ้านเกิดตนเอง” (กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด.2560: ประชุมกลุม่) 
“คนจะร่างกายแข็งแรง โดยชมรมต่างๆในพ้ืนท่ีส่งเสริมให้ออก
กําลังกาย ตรวจสุขภาพประจําปี รับประทานอาหารปลอดภยั 
ใช้สิ่งของเกี่ยวกับสุขภาพที่ ปลอดภัย และ ม ีอสม. เป็นคน
สําคัญที่เป็นผู้ดูแลสุขภาพ” (กลุ่มรางกระทุ่มน่ารัก.2560: 
ประชุมกลุม่) 
“การทํางานเป็นทีม เป็นพลังการพัฒนา จะต้องสามัคครีักไคร่
กลมเกลียว มจีดุมุ่งหมายเดียวกัน มีความศรัทธาเพื่อร่วมงาน มี
ความเสยีสละอดทน พร้อมรับฟังความคิดเห็นผูร้่วมงาน” (กลุ่ม
รักษถ์ิ่นเกิด.2560: ประชุมกลุม่) 

1.3.ปราชญ์ชาวบ้าน ที่เป็นความรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้แก่ ความรู้เพื่อพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ มี ช่างไม/้ซ่อมบํารุง 6 ราย, ด้าน
เกษตร 3 ราย, ดา้นสมุนไพร 2 ราย, ด้าน
อาหาร8 ราย, ดา้นเครื่องมือจับสตัว์น้ํา 5 
ราย, สิ่งประดิษฐ์ 6 ราย, ในด้านสขุภาพ 10 
ราย, และ ด้านศาสนา ประเพณี พิธีกรรม 
จํานวน 2 ราย รวมทั้งหมด 42 ราย  

“ประมาณ ปี พ.ศ.2524 ที่รางกระทุ่ม เป็นช่วงที่มีการการ
เดินทางและการค้าขายทางเรือที่เฟื่องฟูมาก แทบทุกบ้านจะมี
เรือเป็นของตนเอง มีเรือปลาหลด เรือไม้ ขนาด 4 วา 2 ศอก 
เรือแปะที่ทําจากไมส้ัก ช่างไม้ ช่างต่อเรือจากไม้จึงมีมาก” และ 
“รุ่นปูุ รุ่นย่า ถักแห อวน เพื่อหาปลา และ ไว้ขาย ความรู้ใน
การถักแห อวน ก็ได้จากรุ่นปูุย่า ก็เป็นความรูต้ิดตัวไดเ้รื่อยมา
จนถึงปัจจุบันทําเป็นอาชีพเลี้ยงตวัได้” (กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด.2560: 
ประชุมกลุม่) 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์พลังชุมชนเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ (ต่อ) 
 

ลักษณะ
ของ พลัง
ชุมชน 

อธิบายลักษณะของพลังชุมชน ตัวอย่างของความเห็น 
(อ้างอิงจากการประชุมกลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย) 

2.พลัง
ชุมชนใน
กลุ่มบุคคล 
องค์กร และ
หน่วยงาน  
 

2.1.กลุ่มที่มีบทบาทภารกจิหน้าทีท่าง
สังคม ได้แก ่กลุ่มมีหน้าที่ในการจดั
สวัสดิการ สงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เรียกร้องสิทธิทาํ
ประโยชน์ในกลุม่เฉพาะเรื่อง ได้แก่ ชมรม
ผู้สูงอายุ, กลุม่สตรีแมบ่้านชุมชน ,ชมรมคน
รักสองล้อ,ชมรมแอโรบคิ, มูลนิธิบางภาษี
สันติสุข ,กองทุนหมู่บ้าน,กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน,ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน  
 

“กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นกองทุนที่ประชาชนดูแลตนเอง 
นําเงินจากสมาชิกออมวันละ หนึ่งบาท ดูแลสวสัดิการของ
สมาชิกตั้งเกิด ยันตาย เมื่อตั้งมาได้สักหนึ่งปี จะมีงบประมาณ
สมทบจาก เทศบาลและรัฐบาลใหด้้วย จํานวนของสมาชิกก็จะ
เพิม่ขึ้นเรื่อยๆ”(กลุ่มรางกระทุ่มประสานใจ.2560: ประชุมกลุ่ม) 
“ชมรมแอโรบิค เทศบาล มสี่วนสาํคัญให้ชาวบ้านมีสุขภาพดี 
ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ตอนเย็นจะมีการเต้นประกอบเพลง มี
คนทุกเพศ ทุกวัยมาร่วมเต้น” และ “ชมรมคนรักสองล้อ ตั้งข้ึน
มาใหม่ โดยนายณรงค์ เหมือนใจ ชวนคนรางกระทุ่มท่ีรักการ
ปั่นจักรยาน ร่วมกันออกกําลังกาย และชมบรรยากาศสวยงาม
ของรางกระทุ่ม ตามถนนและแนวคลอง จะเริม่ปั่นในช่วง
เช้ามึด ” (กลุ่มดาวเรืองของพ่อ.2560: ประชุมกลุ่ม) 

 2.2.กลุ่มที่มีบทบาทภารกจิหน้าที่เชิงระบบ 
ได้แก ่กลุ่ม มีหน้าท่ีด้านเฝูาระวัง ควบคุม 
สง่เสริมสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุข และ กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
เพื่อดําเนินการในเรื่องการควบคมุ ปูองกัน 
ยาเสพตดิ 
 

“กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนพระราชทานเพื่อ
ดําเนินการ ควบคมุ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน ซึ่งไดร้ับพระราชทานเงินทุนมา และมีประชาชน 
หน่วยงาน ให้การสบทบ กองทุนได้มีการเบิกจ่ายเงินไปใช้เพื่อ
กิจกรรมรณรงค์ยาเสพตดิ” (กลุ่มรางกระทุ่มประสานใจ.2560: 
ประชุมกลุม่) 
“กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข มสีมาชิก 40 คน เป็นกลุ่มทีม่ี
ความเข้มแข็ง เป็นผู้นาํในด้านสุขภาพ ให้ความรู้ชาวบ้าน 
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของเทศบาล และ 
รพสต. ทํางานร่วมกัน มีกิจกรรมให้ทําโดยตลอด” (กลุ่มราง
กระทุ่มประสานใจ.2560: ประชุมกลุ่ม) 

 2.3. กลุ่มทีม่ีบทบาทภารกิจหน้าที่ ทาง
กฎหมาย ได้แก ่การศึกษาและเปน็แหล่ง
เรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,ศูนย์การเรยีนรู้ หน้าท่ี 
ในการรักษาพยาบาล ปูองกัน และส่งเสริม
สุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ตําบล. หน้าท่ีในการพัฒนา และ บริหาร
จัดการท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตําบลราง
กระทุ่ม  

“ศูนย์การเรยีนรู้ของเทศบาล ต้งอยู่ติดสะพานรมิคลองพระ
พิมล บรรยากาศดเีป็นสถานท่ีทุกคนสามารถไปนั่งอ่านหนังสือ
หนังสือพิมพ์ หน้งสืออ่ืนๆ พบปะกัน ประชุมกลุ่มต่างๆ 
เทศบาลจดัให้มีมมุเรยีนรู้ ในด้านสุขภาพและยาเสพตดิ และ
ศูนย์นีต้ั้งอยู่ติดโรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม ทีเ่ป็นที่เรยีนของเด็ก
ประถมด้วย” และ “ ถ้าหากนึกถึงหน่วยงานสําคัญในพ้ืนท่ีทุก
คนจะนึกถึงเทศบาลตําบลรางกระทุ่มก่อนเลย ชาวบ้านและ
เทศบาลผูกพันธ์กันมานานตั้งแตส่มัยสุขาภิบาล ท่ีมผีู้นําท้องถิ่น
เข้มแข็งและเป็นคนเดยีวกันตั้งแตส่มัยเป็นสุขาภบิาลจนถึง
ปัจจุบัน” (กลุ่มรางกระทุ่มประสานใจ.2560: ประชุมกลุม่) 
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  ระยะท่ี 2 กระบวนการขบัเคลือ่นพลงัชมุชน

ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 

	 	 	 ในกลุ่มผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบด้วย	ผู้วิจัย

และ	กลุม่พลังชุมชนทีเ่ป็นปัจเจกชนบคุคล	และ	กลุม่พลัง

ที่เป็นองค์กรใน	ท้องถิ่น	จ�านวน	45	คน	 โดยการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม	 ประกอบด้วย	 การสนทนากลุ ่มย่อย	

ประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็น	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู	้

การน�าเสนอความเหน็	การฝึกอบรม	การศกึษาดงูาน	โดย

ใช้เครื่องมือรวบรวมขอ้มูล	ได้แก่	แบบสังเกต	แบบบันทึก	

และการสัมภาษณ์	 ซึ่งเป็นการด�าเนินวิจัยในขั้นวางแผน

(Planning),	 ขั้นปฏิบัติการ(Action),	 ข้ันการสังเกต

(Observation)	 และ	 ขั้นการสะท้อนผล	 (Reflection)	 

ผลการขับเคลื่อน	ใน	2	วงจรการศึกษา	พบว่า	

 2.1	ผลการขบัเคลือ่นพลงัชมุชนเพือ่การจดัท�าแผน

แม่บทชมุชนท้องถ่ินเพือ่การพฒันาสูค่วามเป็นเมืองน่าอยู่  

ในขั้นตอนนี้เป็นการขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อจัดท�าแผน

แม่บทชมุชน	จากการประชมุกลุม่	ของผูม้ส่ีวนร่วม	พบว่า	

มเีรยีนรูร่้วมกนั	การประชมุวางแผนร่วมกนัก�าหนดอนาคต	

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่ใน

ระยะ	0-4	ปี	ตามความหมายที่ก�าหนดไว้	โดยการจัดฝึก

อบรมในกลุ่มใหญ่	และกลุ่มย่อย	เพื่อฝึกปฏิบัติให้สมาชิก

ในกลุ่ม	 ได้มีความรู้แนวทางการเขียนแผนงาน	 โครงการ

ให้สอดคล้องกับ	วิสัยทัศน์	เป้าประสงค์	และยุทธศาสตร์	

การพัฒนาเมืองน่าอยู่	 มีรายละเอียดประกอบด้วย	 ช่ือ

โครงการ	 หลักการเหตุผล	 วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 วิธี

ด�าเนนิการ	ก�าหนดเวลา	ค่าใช้จ่าย/แหล่งเงนิ	ผูร้บัผดิชอบ

โดยตรงและ	 ผู้สนับสนุน/ให้ความร่วมมือ	 การประเมินผล

โครงการและแผนปฏบิตักิาร	ได้แผนงานและโครงการ	ทัง้	

6	 ยุทธศาสตร์	 โดยสามารถ	 เขียนแผนงานโครงการย่อย	

จ�านวน	50	โครงการ	ที่ได้มีการน�าเสนอในกลุ่มย่อย	กลุ่ม

ใหญ่	 เพื่อแสดงความคิดเห็น	 และทีมวิทยากรจาก	 โรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางภาษี	 ส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	ทั้งนี้	ในส่วน

แผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ที่	

ได้น�ามาบูรณาการร่วมกัน	 ในแผนงานโครงการ	 ที่

สอดคล้องกนั	ตามเป้าประสงค์และยทุธศาสตร์การพฒันา

ด้วย	และจากผลการประชุมกลุ่ม	จะน�าแผนงานโครงการ

บ้านฉัน	ชุมชนฉัน	ปลอดขยะ	ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมในชุมชนเป็นล�าดับแรก	

	 ผลการสังเกตในขัน้ตอนการจดัท�าแผนแม่บท	พบ

ว่า	 เป็นเร่ืองที่ยากที่กลุ่มผู้มีส่วนร่วมจะด�าเนินการได้ใน

การก�าหนดวิสัยทัศน์	 เป้าประสงค์	 และยุทธศาสตร์การ

พฒันา	แต่เมือ่ผ่านการจดัอบรมให้ความรู	้การศกึษาดงูาน	

การประชุมกลุ่มย่อย	 การประชุมกลุ่มใหญ่	 การน�าเสนอ

และการสรุปเป็นแผนที่ความคิด	 ในระยะเวลา	 3	 วัน	

สมาชิกกลุ่มผู้เข้าร่วม	 สามารถเขียนแผนงาน	 โครงการ	

แผนงานโครงการปฏิบัติ	 ที่สอดรับกับ	 ความหมาย	 วิสัย

ทัศน์	สภาพปัญหาและความต้องการได้	 ในขั้นการจัดท�า

แผนแม่บท	ดังนี้	

	 	 2.1.1	การก�าหนดวสัิยทศัน์การพฒันารางกระ

ทุ่มน่าอยู่	ได้แก่	

“บ้าน	ชุมชนสะอาด	คนสุขภาพดี	อยู่อย่างมีความสุข”

	 	 2.1.2	เป้าประสงค์ของการพัฒนารางกระทุ่ม

น่าอยู่

   1)	เพือ่ให้รางกระทุม่สะอาด	เป็นระเบยีบ 

ปลอดภัย	ล�าคลองสวยใส	สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษ

	 	 	 2)	 เพื่อให้คนรางกระทุ่มมีความสุข	

สุขภาพ	กายใจ	สมบูรณ์	แข็งแรง

   3)	เพือ่ให้คนรางกระทุม่ได้ศกึษาเล่าเรยีน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	สืบสานภูมิปัญญา	วัฒนธรรม
   4)	เพ่ือให้เศรษฐกจิรางกระทุม่ด	ีค้าขายดี 
มีงานท�า
	 	 	 5)	 เพื่อหามาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชน
	 	 	 6)	เพือ่ให้มกีารพฒันาชมุชนท้องถิน่แบบ
มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
	 	 2.1.3	ยทุธศาสตร์การพฒันารางกระทุ่มน่าอยู่
	 	 	 ยทุธศาสตร์	ที	่1	การพฒันาภูมทิศัน์	และ	

สิ่งแวดล้อมชุมชน	(มีจ�านวน	11	โครงการ)	
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	 	 	 ยทุธศาสตร์	ที	่2	การพฒันาความรู้ชุมชน	

(มีจ�านวน	5	โครงการ)	

	 	 	 ยทุธศาสตร์	ที	่3	การพฒันาและส่งเสรมิ

เศรษฐกิจชุมชน	(มีจ�านวน	5	โครงการ)	

	 	 	 ยุทธศาสตร์	ที่	4	การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสังคมในชุมชน	(มีจ�านวน	10	โครงการ)

	 	 	 ยุทธศาสตร์	 ท่ี	 5	 การส่งเสริมสุขภาพ

คนในชุมชน	(มีจ�านวน	15	โครงการ)	

	 	 	 ยุทธศาสตร์	ที่	6	การพัฒนาชุมชนท้อง

ถิ่นแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล	 (มีจ�านวน	 4	

โครงการ)

	 2.2	 ผลการขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถ่ินเพื่อการ

พัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่	ในโครงการบ้านฉัน	ชุมชน

ฉันปลอดขยะ	 ได้มีการขับเคลื่อนตามขั้นตอนการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม	โดยให้แต่ละกลุ่มย่อยได้มีการฝึกทบทวน	

กระบวนการขบัเคลือ่นพลงัชุมชน	และมกีารน�าเสนอแลก

เปลีย่นเรยีนรูใ้น	กลุม่ทัง้	4	กลุม่	และ	ทีส่�าคญัเพือ่ให้มกีาร

แลกเปลีย่นเรยีนรู	้ในท้องถิน่อืน่ทีเ่ป็นต้นแบบการจดัการ

ขยะ	เพือ่ให้ผูร่้วมวจิยัได้มคีวามรู	้ทกัษะ	ประสบการณ์	ใน

การน�าแผนขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถ่ินสู่การปฏิบัติจริง	

ตามกระบวนการขับเคลื่อนท่ีผู้วิจัยได้สรุปผลในแต่ละขั้น

ตอน	ได้แก่	ปัจจัยน�าเข้า	กระบวนการ	และผลลัพธ์	ดังนี้	

	 	 2.2.1	ปัจจัยน�าเข้า	(input)

	 	 	 ในการขับเคลื่อนแผนงาน	 โครงการ 

บ้านฉัน	 ชุมชนฉันปลอดขยะ	 ได้น�าผลจากการเรียนรู	้ 

จากการประชุมกลุ่ม	การท�าเวทีร่วมกัน	ของกลุ่มผู้มีส่วน

ร่วม	45	คน	บนพื้นฐานของความรู้	ความเข้าใจร่วมกันที่

ตรงกนั	ใน	ความหมายของเมอืงน่าอยู	่บรบิทชมุชน	สภาพ

ปัญหา	 ความต้องการ	 ท่ีได้มีการเสนอและเห็นชอบแบบ

ประชาธิปไตย	 และ	 พลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา	 

มปัีจจยัน�าเข้า	ได้แก่	ข้อมลูการให้ความหมายของเมอืงน่า

อยู ่และบริบทชุมชน	 พลังชุมชนเพื่อการพัฒนาและ	

ทรัพยากรที่ใช้	ดังนี้คือ

	 	 	 	 2.2.1.1	น�าเข้าข้อมลูในทีป่ระชมุ

กลุ่ม	ที่ได้จาก	การประชมุกลุ่มของผู้มีส่วนร่วมในขั้นตอน	

การให้ความหมายและการจัดท�าแผนแม่บทเพื่อพัฒนา

เมืองน่าอยู่	ได้แก่	ข้อก�าหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาเมืองน่า

อยู่	(รางกระทุ่มน่าอยู่)	“บ้าน	ชุมชนสะอาด	คนสุขภาพดี	

อยู่อย่างมีความสุข”	ที่มีเป้าประสงค์ตามข้อ	1	ที่ว่า	เพื่อ

ให้รางกระทุม่สะอาด	เป็นระเบยีบ	ปลอดภยั	ล�าคลองสวย

ใส	สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษ	ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	ที่	

1	ในเรือ่ง	การพฒันาภมูทัิศน์	และ	สิง่แวดล้อมชมุชน	เพือ่

เป็นแนวคดิให้กลุม่ผูม้ส่ีวนร่วมใช้ในการวางแผนขบัเคลือ่น

โครงการ	 และมีกรอบแนวทางที่ชัดเจนตรงประเด็นการ

พัฒนา	 ประกอบข้อมูลบริบทชุมชน	 ในลักษณะทาง

กายภาพ	ภูมิศาสตร์	 สิ่งแวดล้อม	 ด้านสังคม	 การศึกษา	

ศาสนา	วัฒนธรรม	ประเพณี	

   	 2.2.1.2	การน�าเข้าข้อมลูในกลุม่

ผู้มีส่วนร่วม	น�าข้อมูลที่ได้มีการวิเคราะห์จากกลุ่มผู้มีส่วน

ได้เสียในเรื่องพลังชุมชนเพื่อการพัฒนา	 ใน	 2	 ลักษณะ	

ได้แก่	พลังชุมชนในส่วนปัจจเจกชนบุคคล	ใน	3	ลักษณะ	

และพลังชุมชนในส่วน	กลุ่ม	องค์กร	สถาบัน	จ�านวน	19	

แห่ง	 เพ่ือให้กลุ่มผู้มีส่วนร่วมใช้เป็นฐานข้อมูล	 แนวคิด	

แนวทาง	 ในการคัดเลือกและเลือกใช้พลังชุมชนทีมีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกบัโครงการขบัเคล่ือนให้มากท่ีสุด	

	 	 	 	 2.2.1.3	การใช้ทรพัยากรทีใ่ช้ขบั

เคลื่อนโครงการ	 ในส่วนของวัสดุ	 การอบรม	 การจัด

กิจกรรม	สื่อความรู้	และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	เมื่อมีการรวม

กลุ่มท�ากิจกรรม	 ได้รับการสนับสนุนจาก	 กองทุนหลัก

ประกันสุขภาพ	 ในด ้านการจัดหาวัสดุ 	 และการ

ประชาสัมพันธ์,	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

สนบัสนนุทางวชิาการ	วทิยากรการฝึกอบรม	และการเป็น

ศูนย์การเรียนรู้,	 เทศบาลต�าบลรางกระทุ่ม	 สนับสนุน	

บคุลากร	งบประมาณ	การประชุมกลุม่	การฝึกอบรม	และ

การศกึษาดงูาน	และ	โรงเรยีนตลาดรางกระทุม่	เป็นแหล่ง

เรยีนรูส้�าหรบัเดก็และเยาวชน	นอกจากนัน้ยงัมทีรพัยากร

สนับสนุนในการขับเคล่ือนที่กลุ่มผู้มีส่วนร่วมน�าเข้าด้วย
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ตนเองในกิจกรรม	

	 	 	 2.2.2	กระบวน	(Process)

	 	 	 	 โดยการน�าปัจจัยน�าเข้า	 สู่การ

ประชมุกลุม่	และก�าหนดวธิกีาร/กจิกรรม	เพือ่ให้เรยีนรูไ้ป

ด้วยกนัและสร้างการยอมรบัในกลุม่แบบประชาธปิไตยไป

ด้วย	

	 	 	 	 2.2.2.1	 ผลการประชุมกลุ ่ม 

ผู้มีส่วนร่วมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ	 พบว่า	 

มีกิจกรรม	 วิธีการที่จะด�าเนินการขับเคลื่อนโครงการให้

ส�าเร็จได้	ประกอบด้วย	1)	การเรยีนรูใ้นกลุม่	กิจกรรม	การ

ค้นหาปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข	การค้นหาพลังชุมชน

ทีเ่กีย่วข้องในการแก้ไขปัญหาและการพฒันา	2)	การอบรม

การจัดการขยะที่บ้าน	ชุมชน	องค์กร	หน่วยงาน	3)	การ

ศึกษาดูงานชุมชนจัดการขยะดีเด่น	ได้แก่	บ้านส�านักเย็น	

จังหวัดกาญจนบุรี	 4)	 การทบทวนความรู้ประสบการณ์

จากการศึกษาดูงาน	 5)การน�าความรู้	 จากการเรียนรู้ใน

กลุ่มการอบรมและศึกษาดูงาน	 จัดท�าแผนงาน/โครงการ	

6)	การก�าหนดกติกา/ปฏิบัติของบ้าน	ชุมชน	ปลอดขยะ/

ผูต้รวจสอบภายใน/ภายนอก/ประเมนิ	7)	การด�าเนนิการ

ตามแผน	ที่บ้าน	ชุมชน	หน่วยงาน	องค์กร	สถานบัน	8)	

การติดตามผลการด�าเนินงาน	/สะท้อนผล/สรุป

	 	 	 	 2.2.2.2	ผลการประชมุกลุม่เพือ่	

ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและการจัดการขยะในชุมชน	

ร่วมกนั	มข้ีอสรุปจากการประชมุกลุม่	ได้แก่	1).ปัญหาจาก

ตัวขยะ	เป็นแหล่งเมลพิษ	พาะพันธุ์โรค	เหตุร�าคาญ	กลิ่น

เหม็น	2)	พฤติกรรมของคนท�าให้เกิดขยะ	ทิ้งขยะไม่เป็น

ที่	ไม่แยกขยะก่อนทิ้ง	ทิ้งขยะมีพิษ/มีคม	ลงถังขยะทั่วไป	

ซึง่เกดิจากไม่มจีติส�านกึ	ไม่มคีวามรูใ้นการคดัแยกขยะ	ทิง้

ขยะมีพิษ/มีคม	 ท�าให้เกิด	 3)	 ปัญหาต่อสภาพแวดล้อม	

ความสกปรกในพื้นที่สาธารณะ	ถนน	คู	คลอง	สุนัข	สัตว์	

คุ้ยเขี่ยขยะ	 และ	 4)	 ปัญหาจากการบริหารจัดงานของ

หน่วยงาน	 เก็บขยะไม่เป็นเวลา	 ถังขยะไม่เพียงพอไม่มี

ความรู้การจัดการขยะ	และไม่มีแหล่งเรียนรู้

	 	 	 	 2.2.2.3	การคัดเลือกพลังชมุชน

ท้องถิ่นที่กลุ่มผู้มีส่วนร่วมได้วิเคราะห์ไว้และท�าการคัด

เลือกพลังชุมชนที่มีความเหมาะสมส�าหรับการขับเคล่ือน

โครงการ	ผลการประชุมกลุ่ม	พบว่า	พลังชุมชนท้องถิ่นที่

ใช้เพื่อการขับเคลื่อนในโครงการบ้านฉัน	ชุมชนฉันปลอด

ขยะ	ดงันี	้พลงัชุมชนท่ีเป็นกลุม่	องค์กร	หน่วยงาน	สถาบนั	

ส�าคัญ	4	หน่วย	 (จากทั้งหมด	19	หน่วย)	ประกอบด้วย	 

1)เทศบาลต�าบลรางกระทุ่ม	 ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในฐานะ

เป็นหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่น	 และมีงบประมาณ	

สนับสนุนโครงการ	 เทศบาล	 จัดอบรม	 จัดแหล่งเรียนรู	้

วางแผนจดัเกบ็ขยะ	ประกาศใช้กฎ	กตกิาทีช่มุชนเสนอใน

การท�าให้บ้าน/ชมุชนปลอดขยะ	จดัตัง้ศนูย์แยกขยะ	ศนูย์

สาธติท�าปุย๋	2)	โรงเรยีนตลาดรางกระทุม่	เป็นแหล่งความ

รูท้ีส่�าคญัและมีบทบาทในการสร้างความรู	้ความเข้าใจ	ใน

การจัดการขยะ	ส�าหรับเด็กนักเรียน	ผู้ปกครอง	ผ่านการ

เรยีนรู	้และฝึกปฏบิตั	ิ3)	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ	เป็น

ศูนย์การเรียนรู้	 ในการการจัดการขยะแบบครบวงจร	 

ทีม่วีธีิการจดัการขยะและการให้ความรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไป	 

4)	กองทนุหลกัประกนัสขุภาพท้องถิน่	ทีม่งีบประมาณเพือ่

การบริหารจัดการ	 ส�าหรับพลังชุมชนในส่วนของปัจเจก

ชนบุคคล	 ได้แก่	 1)	 ผู้น�าท้องถิ่น	 ได้แก่	 นายกเทศมนตรี	

และคณะผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล	 และ	 ผู้น�าชุมชน	 

4	ชมุชน	ผูน้�ากลุม่สตร	ีกลุม่ผูส้งูอาย	ุ2)	คนทีเ่ป็นจติอาสา	

ได้แก่	 อสม.	 ที่เป็นผู้น�าขับเคลื่อนด้านสุขภาพและสิ่ง

แวดล้อม	 กรรมการชุมชน	 และคนที่มีจิตอาสาที่เป็น

ประชาชนทั่วไป	นักเรียน	เยาวชน	ผู้สูงอายุ	ร่วมมือ	ร่วม

รณรงค์	รวมได้	45	คน	

    2.2.2.4	 การฝึกอบรมและการ
ศึกษาดูงาน	การจัดการขยะ	ในกลุ่มผู้มีส่วนร่วม	45	คน	
ในหมู่บ้านส�านักเย็น	 อ�าเภอท่ามะกา	 จังหวัดกาญจนบุร	ี
ในหัวข้อ	 ชุมชนปลอดขยะได้อย่างไร	 โดยรวบรวมข้อมูล
จากแบบสังเกตพบว่า	การอบรมและดูงาน	ท�าให้ผู้มีส่วน
ร่วมมคีวามรู	้และประสบการณ์	และวธิกีารปฏบิตัอิย่างง่าย 
ในการลดปรมิาณขยะ	จากบ้าน	และชุมชน	โดยมตีวัอย่าง

ความคิดเห็นจาก	การศึกษาดูงาน	ดังนี้



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

302

	 	 	 	 “ธนาคารกิง่ไม้	ใบหญ้า	ในชุมชน	

มวีธิที�าง่าย	ๆ 	ด้วยการล้อมคอกต้นไม้ใหญ่ให้ห่างจากโคนต้น 

ระยะ	 2	 เมตร	 ด้วยวัสดุไม้หรือวัสดุท่ีย่อยง่ายท่ีหาได้ใน

พืน้ท่ีไม่ต้องซือ้หา	ท�าเป็นคอกเพือ่ใส่	ใบไม้ทีร่่วง	กิง่ไม้	ใบ

หญ้า	เศษไม้ทีย่่อยง่าย	ลดการทิง้เศษไม้ใบหญ้าลงถงัขยะ	

และเมื่อหมักไว้สักพัก	 จะเป็นปุ๋ยพืชได้	 เป็นตัวอย่างที่ดี

เมื่อกลับไปที่บ้าน	ก็จะไปดูที่เหมาะ	ๆ	และ	ท�าการล้อม

ท�าตามที่เห็น”(อัมพร	ศรีวงศ์อยู่.	2560	:	สัมภาษณ์)

	 	 	 	 “การคัดแยกขยะที่บ้านท�าได้

ง่ายมาก	ท�าจนรู้สึกว่าการแยกขยะเป็นธรรมชาติของทุก

คนบ้าน	 เป็นนิสัยและไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ	 โดยแยกเศษ

อาหารไปท�าปุ๋ย	แยกสิ่งที่ขายได้	คือ	ขวดแก้ว	พลาสติก	

กระดาษ	 และขายไม่ได้	 จากเดิมท่ีไม่ได้คัดแยกถังขยะที่

บ้านจะขนาดใหญ่	ปัจจบุนั	ถงัขยะมขีนาดเลก็ลง	บางครัง้

สิง่ทีจ่ะทิง้มนีดิเดยีว	บางบ้านแทบไม่ม”ี(สนีวล	ศรโีตกลิน่.

2560:สัมภาษณ์)

	 	 	 	 “ที่หมู่บ้านส�านักเย็น	 จังหวัด

กาญจนบรุ	ีมตี�ารวจขยะในหมูบ้่าน	มหีน้าทีต่รวจสอบการ

คัดแยกขยะของคุ้มบ้านต่าง	ๆ	เพื่อดูว่าบ้านไหนมีการทิ้ง

สิ่งที่ขายได้ลงถัง	บ้าง	หรือบ้านใดไม่แยกขยะตามที่ตกลง

กันไว้บ้าง	ต�ารวจขยะก็จะให้ค�าแนะน�า	 เป็นวิธีการตรวจ

สอบและตดิตามผลการคดัแยกขยะในหมูบ้่านทีไ่ด้ปฏบิตัิ

มา”	(พรรณี	พัฒนภิบูลย์ชัย.	2560	:	สัมภาษณ์)

	 	 	 	 2.2.2.5	 การก�าหนด	 กฎกติกา

บ้านฉนั/ชมุชนฉนั	ปลอดขยะ	ผลจากการประชุม	ได้ข้อสรุป 

ดังนี้	 กฎกติกาท�าที่บ้าน	 1)	 ให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติ

แยกขยะ	 สมาชิกในบ้านทุกคน	 รักษาความสะอาดบ้าน	

หน้าบ้าน	ทีส่าธารณะหน้าบ้าน	2)	แยกขยะในบ้านขายได้

เกบ็ไว้ขาย	ขายไม่ได้ทิง้	แยกขยะอนัตราย/ของมคีมไปทิง้

ที่เฉพาะ	ที่เทศบาลจัดไว้	 3)	 ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษ

ทิชชู่	งดใช้กล่องโฟม	ใช้สินค้า	สิ่งของต่าง	ๆ	ที่ย่อยสลาย

ได้ง ่าย	 เน้นวัสดุธรรมชาติ	 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 

4)	เศษใบไม้กวาดรวมกนัล้อมคอกหมกัท�าปุย๋	เศษอาหาร

ในครัว	น�ามาท�าปุ๋ย	เลี้ยงปลา	และ	5)	ลดขนาดถังขยะใน

บ้าน	ให้น้อยลงเรื่อย	ๆ	ส�าหรับ	กฎ/กติกา	ท�าที่ชุมชน/ที่

สาธารณะ	ได้แก่	1)	ดื่มน�้าจากขวดที่เป็นขวดแก้วเพื่อลด

การใช้ขวดพลาสติก	และมีแก้วน�้าส่วนตัว	2)	ลดใช้ถุงพล

สติกใช้ตระกร้า	ถุงผ้า	ใช้กล่องข้าว/ปิ่นโต	ไปตลาด	และ	

3)	คิดก่อนทิ้ง	และแยกทิ้งขยะในจุดคัดแยกให้ถูกต้อง	

	 	 	 	 2 .2 .2 .6 	 การลง มือปฏิบัติ	 

ตามแผนการปฏิบัติ	 โดยการน�าพลังชุมชนที่เกี่ยวข้อง	 

มาปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม	ได้แก่	1)	 เทศบาล/โรงเรียน/

รพสต./กลุ่มผู้มีส่วนร่วม	 ก�าหนดบทบาท/หน้าที่	 ในการ

เป็นผู้ให้ความรู	้/วธิกีารในการท�าให้บ้านชุมชน	ปลอดขยะ	

น�าความรู้ที่ได้	 ไปใช้ปฏิบัติทันที	 โดยเริ่มที่ผู้เข้ารับการ

อบรมก่อน	และกลุ่มหรือบุคคล	ที่เป็นพลังชุมชน	เริ่มท�า

ทีบ้่าน	ขยายไปเพือ่นบ้าน	ชมุชน	และเทศบาล	ตามล�าดบั	

ตามกฎ/กติกา	 เพื่อบ้าน/ชุมชนปลอดขยะ	 2)	 เทศบาล

ประกาศใช้	 กฎ/กติกา	 ชุมชน	 ให้ประชาชนรับทราบ/

ปฏบิตัอิย่างทัว่ถงึ	3)	ก�าหนดกลุม่รับผดิชอบ	วธิกีารตรวจ

ติดตาม	การคัดแยกขยะ	ในบ้าน	ในชุมชน	ได้แก่	กลุ่มที่

เข้าร่วมทุกคน	จ�านวน	40	คน	 เป็นผู้ตรวจสอบ	ติดตาม	 

4)	 ก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จ	 ได้แก่	 ขยะในบ้านลดลง	

การทิง้ขยะทัว่ไปลดลง	มคีดัแยกขยะมากข้ึน	ขนาดถังขยะ

ลดลง	 ไม่ปรากฎมีขยะพิษ/ของมีคมในถังขยะทั่วไปใน

ชุมชน	เศษอาหาร	ใบไม้	ใช้หมักท�าปุ๋ย	ทั้งหมด	ไม่มีขยะ

ในแหล่งน�้า	คู	คลอง	ที่สาธารณะ	มีบ้าน/องค์กร	หน่วย

งานเป็นต้นแบบการจัดการขยะ	 5)	 การประเมินจาก

ตนเอง	หน่วยงานในพื้นที่/หน่วยงานภายนอกพื้นที	 เพื่อ	

การสะท้อนและคืนข้อมลูในกลุ่มผู้เข้าร่วม	ในทกุวนัองัคาร	

สัปดาห์ที่	สองของทุกเดือน	

	 	 	 2.2.3	ผลลัพธ์	(Output)

	 	 	 	 ในการขับเคลื่ อนโครงการ 

บ้านฉัน	 ชุมชนฉันปลอดขยะ	 เป็นการขับเคล่ือนตาม

กระบวนการในกลุม่ผูม้ส่ีวนร่วมอย่างต่อเนือ่ง	มผีลลพัธ์ที่

เกิดขึ้นในกลุ่มผู้มีส่วนร่วม	 ชุมชน	 หน่วยงานและสภาพ

แวดล้อม	
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	 	 	 	 2.2.3.1	 ผลที่เกิดข้ึนในกลุ่มผู้มี

ส่วนร่วมที่มีการเรียนรู ้ร ่วมกัน	 จากการประชุมกลุ ่ม	 

การร่วมคิด	 ร่วมวางแผน	 ร่วมปฏิบัติ	 ร่วมรับประโยชน์	

ผลลัพธ์ท่ีเป็นประโยชน์ในกลุ ่มในส่วนของปัจจเจกช

นบุคคล	โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสังเกต	ได้แก่	ความรู้	

และประสบการณ์เรยีนรูด้้วยกนั	มกีารสานสมัพนัธ์ในกลุม่	

มคีวามรกัใครสามคัค	ีท�างานเป็นทมีได้	การมส่ีวนร่วมกล้า

แสดงออก	 มีความม่ันใจ	 และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่

สมาชกิในบ้านและชมุชนในบ้านและชมุชนได้	ส่วนผลลพัธ์

ที่เกิดในกลุ่ม	 องค์กร	 สถาบน	 พบว่า	 มีการท�าทบทวน

บทบาท	อ�านาจหน้าที	่ของตนเอง	มคีวามพร้อมเป็นหน่วย

ต้นแบบและเครือข่ายการพัฒนาและสนับสนุนการขับ

เคลือ่นแผนงาน	โครงการบ้านฉนั	ชุมชนฉนัปลอดขยะ	ใน

ทุกขั้นตอนได้อย่างเป็นระบบ	 ตามแผนงานท่ีได้วางแผน

ร่วมกัน

	 	 	 	 2.2.3.2	ผลทีเ่กดิขึน้ในบ้าน	และ

ชมุชน	โดยรวบรวมข้อมลูจากแบบสงัเกต	ก่อนการด�าเนนิ

การและหลงัการด�าเนนิการ	พบว่า	ผลส�าเรจ็จากบ้านของ

กลุม่ผูม้ส่ีวนร่วม	สามารถด�าเนนิการลดขยะ	และแยกขยะ

ได้	 ตลอดจนสมาชิกในบ้านทุกคนให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดี	ขยะในบ้านมีน้อยลง	เนื่องจาก	ลด	และเลี่ยงการ

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะ	ตามหลักมีการใช้น้อย	ใช้ซ�้า	

และใช้ใหม่	(หลัก	3	ช)	และเคารพในกติกาที่มีตกลงร่วม

กันในการจัดการขยะที่บ้าน	ส�าหรับผลที่เกิดขึ้นในชุมชน	

พบว่า	ปริมาณขยะทีห่น้าบ้านผูม้ส่ีวนร่วมและทีส่าธารณะ	

ได้แก่	ถนน	ทางเท้า	คู	คลองมีน้อยลง	ทั้งนี้	ผู้มีส่วนร่วม

ได้ให้ข้อสังเกต	ว่า	ในการขยายผลการด�าเนินการจากลุ่ม

ผู้มีส่วนร่วมไปยังบ้านเรือนประชาชนที่ไม่ใช่บ้านกลุ่มผู้มี

ส่วนร่วม	 จะต้องใช้เวลาในการให้ความรู้	 ความเข้าใจใน

การปฏิบัติ	 ตามกฎกติกาของชุมชนในการท�าให้บ้าน	

ชมุชนปลอดขยะ	อย่างต่อเนือ่ง	ผ่านการบอกต่อ	ผ่านทาง

สื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน	 หอกระจายข่าว	 และศูนย์การ

เรยีนรู	้ส�าหรบั	ผลลพัธ์ทีเ่กดิข้ึนท่ี	กลุม่	องค์กรและ	หน่วย

งาน	พบว่าหน่วยงานเข้าร่วม	 ได้แก่	 โรงเรียน	ส�านักงาน

เทศบาล	และ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จัดเป็น

ศูนย์เรียนรู ้และหน่วยงานต้นแบบในการจัดการขยะ	 

ได้เป็นอย่างดี

	 	 	 	 2.2.3.3	 ผลที่เกิดขึ้นในการใช้

พลังชุมชนเพื่อการขับเคล่ือนโครงการบ้านฉัน	 ชุมชนฉัน

ปลอดขยะ	 พบว่าจะต้องเกิดข้ึนในรูปของคณะท�างาน

เฉพาะกจิ	เพือ่เป็นกลุ่มน�าการพฒันาให้ต่อเนือ่งและยงัยนื	

และก�าหนดเป้าหมายให้กลุ่มผู้มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นเร่ือย	 ๆ	

ในการประเมนิการด�าเนนิงานในแต่ละเดอืน	ตลอดจนจะ

ต้องมีการดึงพลังชุมชนที่มีอยู่	 มาเข้าร่วมให้ได้มากที่สุด	

ในพลังชุมชนในส่วนปัจเจกชนบุคคล	 และกลุ่มองค์กร	

หน่วยงาน	สถาบนัให้ครบ	ทกุหน่วยทัง้	19	แห่ง	ในอนาคต	

เพื่อให้การด�าเนินงานครอบคลุมในสมาชิกชุมชนทุกบ้าน	

ทุกครัวเรือน	ทุกกลุ่มองค์กรและ	หน่วยงาน	

	 2.3	 การสะท้อนผลการขับเคล่ือนแผนโดยพลัง

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่	 โดย

การประชุมกลุ่มเพื่อประเมินและสรุปผลการด�าเนินการ	

ตัง้แต่การเรยีนรูก้ระบวนการ	ในทกุขัน้ตอนของการจดัท�า

แผนแม่บทและแผนงานโครงการเพือ่พฒันา	สรปุได้ว่าใน

ส่วนปัจเจกบุคคล	 มีความรู้	 ทักษะ	 การปฏิบัติ	 สามารถ

เขยีนแผนงานโครงการได้	สามารถอธบิายในกระบวนการ	

และขั้นตอนการขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ได	้

โดยสามารถน�าพลังชุมชนท้องถิ่น	 หรือทุนทางสังคมที่มี

อยู	่ไปใช้เป็นขมุพลังชมุชนในการจดัท�าและขับเคลือ่นแผน

สู ่การพัฒนาเมืองน ่าอยู ่ 	 ที่สอดคล้องกันวิ สัยทัศน ์	

เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาได้	

อภิปราย สรุปผลการวิจัย

	 1.	 การให้ความหมายความเป็นเมืองน่าอยู่ในมุม

มองของชุมชนท้องถิ่น	 โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 

ในการสังเคราะห์และก�าหนดความหมาย	 ผู้มีส่วนร่วมมี

ความตืน่ตวั	และ	ได้ร่วมการเรยีนรูใ้นหลากหลายวธิ	ีท�าให้

ได้ความหมายของเมืองน่าอยู ่เพื่อการพัฒนาในระยะ	 

0-4	ปี	ตามทีค่วรจะเป็นตามความต้องการและเป็นไปตาม



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

304

บริบทของชุมชน	 ตามการรับรู้และความรู้สึกของชุมชน	

(Emic	View)	โดยพบว่ามมีติขิองความเป็นเมอืงน่าอยู	่ใน	

6	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมชุมชน,	 

2)	ด้านสุขภาพของคน,	3)	ด้านการเรียนรู้ชุมชน,	4)	ด้าน

สังคมในชุมชน,	5)	ด้านเศรษฐกิจชุมชน	และ	6)	ด้านการ

บรหิารจดัการชมุชน	ซึง่มคีวามสอดคล้องกับองค์ประกอบ

ของเทศบาลน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื	ของสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย	

ในปี	2559	ที่ก�าหนด	ไว้ใน	4	ด้าน	 ได้แก่	1)	 เมืองอยู่ดี	 

ในด้านการใช้ที่ดิน	 โครงสร้างพื้นฐาน	 ความมั่นคงด้านท่ี

อยู่อาศัย	ปลอดภัย	 เศรษฐกิจมั่นคง	2)	คนมีสุข	ในเรื่อง

สขุภาพ	การศกึษา	สวสัดกิาร	ครอบครวัอบอุน่	ชมุชนเอือ้

อาทร	 มีกิจกรรม	 การสังคม	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	3)สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	มีการจัดการพื้นที่

ภมูทิศัน์	ของเสยีและมลพิษ	4)	องค์กรแห่งการเรียนรแูละ

การบรหิารจดัการทีด่	ีและสอดคล้องกบัผลการศึกษาเมอืง

น่าอยูแ่ละชมุชนน่าอยู	่(สมชาย	ดรุงค์เดชและคณะ,	2545	

:	30)	เมอืงน่าอยูแ่ละชุมชนน่าอยู	่มอีงค์ประกอบ	คอื	เมอืง

ที่มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี	มีสังคมเอื้ออาทร	

มีชุมชนเข้มแข็ง	 มีความสะดวกสบาย	 มีความลปอดภัย 

ในชี วิตและทรัพย ์สิน 	 มีระบบเศรษฐกิจดี ม่ันคง	 

มีวัฒนธรรม	และมีจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง

และชุมชน	

	 2.	จากผลการวเิคราะห์พลงัชมุชนท้องถิน่เพือ่การ

พัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ในกลุ่มผู้ม่ส่วนได้เสียใน

ชุมชน	มีพลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาได้	2	

ลักษณะ	 ได้แก่	 1)	 พลังที่เป็นส่วนของปัจเจกชนบุคคล	

ได้แก่	พลงัชมุชนทีเ่ป็นผูน้�า	พลงัชมุชนทีเ่ป็นความรูช้มุชน

(ปราชญ์ชาวบ้าน)	 และพลังชุมชนท่ีมีในบุคคลท่ีมีส่วน

ร่วมพัฒนา	 ได้แก่	 การมีจิตอาสาพัฒนา	 มีความรู้	 ความ

ร่วมมอื	สามารถท�างานเป็นทมี	สขุภาพแขง็แรง	มคีณุธรรม	

และ	มีเงินทุน	และ	2)	พลังชุมชนท้องถิ่นในกลุ่ม	องค์กร	

หน่วยงาน	 ตามบทบาทหน้าที่ทางสังคม	 เชิงระบบ	 และ

ทางกฎหมาย	 โดยผลการวิเคราะห์พลังชุมชน	 จะได้กลุ่ม

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นใหม่	 โดยเป็นกลุ ่มผู ้มีส่วนร่วมที่

สามารถเชื่อมโยงการน�าพลังชุมชนท้องถิ่น	 เข ้าสู ่

กระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนการพัฒนาให้เกิดผล

เป็นรูปธรรมได้	 โดยจะมีลักษณะการร่วมบุคคลหรือรวม

กลุม่ความร่วมมอื	ซึง่สอดคล้องกนักบัการศกึษาการสร้าง

พลงั	(พนสั	พฤกษ์สนุนท์และคณะ,	2548	:	15)	ทีว่่าเป็นก

ระบวนการทางสังคมที่ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ตนเอง	 องค์กรและชุมชน	 ให้มีความเป็นตัวของตัวเอง	

สามารถควบคุมตนเอง	 ในการเลือกและก�าหนดอนาคต

ของชุมชนได ้และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2545:20)	 ได้ศึกษาว่า

บทบาทภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองน่า

อยู	่ได้แก่	กลุ่มชมชนและประชาสังคม	ภาคการเมอืง	ภาค

ราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	องค์กรพฒันาเอกชน	

ผูท้รงคณุวฒุ	ินกัวิชาการ	ภาคธุรกจิเอกชน	และส่ือมวลชน

	 3.	 ในกระบวนการขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถิ่น

เพือ่การพฒันาเมอืงน่าอยู	่ในการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตักิาร

แบบมีส่วนร่วม	2	วงรอบ	ในขั้นการวางแผน	ปฏิบัติการ	

สังเกต	 และสะท้อนผล	 และเกิดผลการขับเคล่ือน	 ใน	 2	

ลักษณะ	ได้แก่	

	 	 1)	การขบัเคลือ่นพลงัชมุชนท้องถิน่เพือ่จดัท�า

แผนแม่บทการพัฒนาเมืองน่าอยู่	 เม่ือได้ก�าหนดความ

หมายของเมืองน่าอยู่แล้ว	 สามารถก�าหนดเป็นวิสัยทัศน	์

เป้าประสงค์	 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการขับเคล่ือน

พลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ได้	 ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่	 (มูลนิธิ

ชมุชนไทย,	2544	:	4)	โดยชุมชนและท้องถิน่	ควรเป็นแกน

หลักเป็นจุดเร่ิมต้น	 เป็นเจ้าของเป็นผู้ริเริ่มของขบวนการ

พฒันาเมอืงทีจ่ะเรยีนรู	้ด�าเนนิการและจดัการร่วมกนั	ทัง้นี้

ในการเรียนรู้ตนเอง	 เรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม	 การน�า

เสนอ	สงัเกต	ุสะท้อนความรู	้ความคิด	ท�าให้มภีาพอนาคต

ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่	

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบประชาคม	

กล่าวคอื	การทีค่นในสงัคม	ซึง่มจีติส�านกึร่วมกนัมารวมตวั

กันในลักษณะเป็นหุ้นส่วน	 มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	 มองเห็น
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อนาคตร่วมกันถึงทิศทางท่ีจะไปดวยกันหรือท�ากิจกรรม

ร่วมกนั	เพือ่ให้ประชาคมมพีลงัและเป้าหมายร่วมกนั	และ

สอดคล้องกับแนวคิดท้องถิ่นนิยม	ซึ่งคนในท้องถิ่นเองก็มี

ความภาคภมูใิจในความเป็นท้องถิน่ของตนเอง	และน�าสิง่

ทีม่อียูใ่นท้องถิน่มาเป็นทรพัยากรในกระบวนการวางแผน

พัฒนาชุมชน	 (ดุษฎี	อายุวัฒน์,	2550	 :	9)	 ในการจัดท�า

แผนแม่บทชุมชนท้องถ่ินเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง

น่าอยู่	 เป็นกระบวนการมีส่วนร่วม	 ท่ีน�าความหมายของ

เมืองน่าอยู ่ที่ก�าหนดไว้	 มาก�าหนดเป้าประสงค์	 และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาควรเกิด

ขึ้นจากพี้นฐานของข้อมูล	 และข้อเท็จจริงในพ้ืนที	่ 

ควรสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการจัดท�าแผน

พัฒนาของตน	(มูลนิธิชุมชนไท,	2544	:	4)	และในการท�า

แผนชมุชน	เป็นเครือ่งมอืการเรยีนรูเ้ชงิกระบวนการอย่าง

หนึ่ง	 ซึ่งจะท�าให้เวทีเรียนรู้เป็นเวทีท�างานส่วนรวมของ

ชุมชนพร้อมกับก่อให้เกิดการเรียนรู้ในหลายมิติ	 นับแต่

ยุทธศาสตร์การคิดและการก่อความร่วมกันของการมอง

ไปยังอนาคต	 (สุพัตรา	 ศรีวณิชชากร,	 2554	 :	 8)	 และ

ลกัษณะและปัจจยัค่อการพฒันาเมอืงน่าอยู	่ทีส่�าคญักล่าว

คือ	การมีสุขภาวะที่ดี	ชุมชนมีส่วนร่วมและเข้มแข็ง	

	 	 2)	การขบัเคลือ่นพลงัชมุชนท้องถิน่เพือ่พฒันา

เมอืงน่าอยู	่ในโครงการบ้านฉนั	ชมุชนฉนั	ปลอดขยะ	โดย

เป็นวงจรการศกึษารอบที	่2	เพือ่น�าพลงัชมุชนทีว่เิคราะห์

ได้	และการคดัเลอืกแผนงานโครงการจากกลุม่ผูม้ส่ีวนร่วม	

ไปขับเคลื่อนโครงการที่เป็นปัญหาในชุมชนอย่างแท้จริง	

โดยมขีัน้ตอนการเรียนูเ้พือ่การขบัเคลือ่นท่ีส�าค�ญ	ใน	5	ขัน้

ตอน	ได้แก่	การเรียนรู้ในกลุ่ม	เรียนรู้จากการอบรมศึกษา

ดงูาน	การศกึษาสภาพปัญหาขยะในชมุชน	ทีก่ลุม่ผูม้ส่ีวน

ร่วมสามารถค้นหาปัญหา	สาเหต	ุแนวทางการแก้ไขปัญหา

ขยะในชุมชน	 การวิเคราะห์พลังชุมชนในบุคคลและกลุ่ม

ทีจ่ะมบีทบาทส�าคญัให้การแก้ไขปัญหาขยะชมุชน	ก�าหนด

เป็นกติกาชุมชนในการจัดการ	 และวางแผนด�าเนิน 

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ตลอดจนสะท้อนผลการเรียนรู้ในทุกขั้น

ตอน	ผูม้ส่ีวนร่วมสามารถด�าเนนิการได้ภายในกลุม่เรยีนรู้	

สามารถอภิปรายขั้นตอน	 การวางแผนและรายละเอียด

การด�าเนินการ	จนถึงขั้นปฏิบัติ	และ	สะท้อนผลการเรียน

รู้ในกลุ่ม	และสามารถถ่ายทอดสู่กลุ่มอื่น	ๆ	 ได้อย่างเป็น

รูปธรรม

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

	 	 1.1	การวจิยัการศึกษาวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบ

มส่ีวนร่วมในครัง้นี	้เป็นการวจิยัทีมุ่ง่เน้นการพฒันาให้เป็น

ชุมชน	 ท้องถิ่นน่าอยู่	 เมืองน่าอยู่	 ตามความหมายของ

ชุมชนก�าหนดซึ่งเป็นไปตามบริบท	ความต้องการ	ในการ

ค้นหาปัญหา	 การหาสาเหตุของปัญหา	 และแก้ไขปัญหา

ของชมุชน	เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาในทศิทางของชมุชนท้อง

ถิ่นพื้นที่ที่ท�าการศึกษานั้น	 ๆ	 ซึ่งหากท้องถิ่นอื่นจะไปใช	้

จะเป็นการน�ากระบวนการไปปรับใช้มากกว่าการน�าผล

โดยตรงจากการศึกษาไปใช้	

	 	 1.2	กระบวนการขับเคลือ่นพลงัชมุชนท้องถิน่

เพื่อจัดท�าแผนแม่บทชุมขนและกิจกรรมโครงการเพื่อ

พัฒนา	 และด�าเนินการพัฒนาจนเกิดผลของการพัฒนา	

ตามทีไ่ด้ท�าการศกึษาจดัเป็นนวตักรรมการพฒันาเมอืงน่า

อยูแ่บบภาคคีวามร่วมมอืในทกุขัน้ตอนสอดคล้องตามหลัก

ประชาธิปไตย	ที่มีความแตกต่างจากแนวทางการพัฒนา

ในรูปแบบเดิม	

  1.3	ในการขับเคลื่อนพลังชุมชนท้องถิ่น	เพื่อ
พฒันาเมอืงน่าอยู	่ในพ้ืนทีศ่กึษานี	้ไม่สิน้สดุเพยีงเท่านี	้ยงั
มีวิสัยทัศน์	 เป้าประสงค์การพัฒนา	 อีก	 6	 ด้าน	 และ	 6	
ยทุธศาสตร์การพฒันา	จ�านวนโครงการทีไ่ด้ร่วมกนัจัดท�า
ตามแผนไว้	 ซ่ึงกลุ ่มที่เป็นพลังชุมชนท้องถิ่นจะต้อง
วางแผนขับเคลื่อนตามกระบวนการที่ได้มีการเรียนรู้ร่วม
กัน	จนบรรลุตามวิสัยทัศน์	การพัฒนาเมืองน่าอยู่	ตามที่

ได้ให้ความหมายไว้	ในระยะ	0-4	ปี	
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	 	 1.4	การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา

จากผลการศกึษา	มพีลงัในส่วนของปัจเจกชนบคุคลทีเ่พิม่

มากขึ้นในบุคคล	 ได ้แก ่	 พลังท่ีเป ็นความรู ้	 ทักษะ	

ประสบการณ์เพื่อการพัฒนา	พลังความสามัคคี	และพลัง

การมีส่วนร่วม	ในส่วนของพลังกลุ่ม	องค์กร	หน่วยงานใน

พืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ได้มพีลงัการพฒันาแบบ

เป็นภาคีเครือข่ายขยายผลความร่วมมือ	 ตลอดจนเกิด

การกระตุ้นและทบทวนบทบาทหน้าท่ีเพื่อพัฒนาตาม

หน้าท่ีชุมชนท้องถิ่นในเชิงสังคม,ระบบและทางกฎหมาย	

มากยิ่งขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

	 	 2.1	กระบวนการขับเคลือ่นพลงัชมุชนท้องถิน่

เพือ่พฒันาเมอืงน่าอยู	่ในครัง้นีท้�าในพืน้ทีอ่งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในรปูแบบเทศบาล	แต่ยงัมท้ีองถิน่ของไทยใน

รูปแบบอื่น	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	องค์การบริหารส่วน

จังหวัด	องค์การบริหารส่วนต�าบล	และ	รูปแบบพิเศษ	ซึ่ง

เม่ือน�ากระบวนการที่ได้ศึกษาน้ีไปทดลองใช้	 อาจจะมี

กระบวนการใหม่และพลังชุมชนที่เป็นต้นทุนทางสังคม

เพื่อการพัฒนาในลักษณะอื่น	ๆ	ที่เป็นนวัตกรรมของการ

พฒันาเมอืงน่าอยู	่ในลกัษณะทีแ่ตกต่าง	จงึเป็นสิง่ทีน่่าจะ

มีการศึกษาในอนาคต	

เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ

		 งานวิจัยเรื่อง	 นิทานก้อมอีสาน	 :	 คุณค่าและการอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตของคนอีสานนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ	 
1.	เพือ่ศกึษาคณุค่าและวถิชีีวติของคนอสีานทีป่รากฏในนทิานก้อมอสีาน	2.	เพือ่ศกึษาแนวทางในการอนรุกัษ์และส่งเสรมิ
วถิชีวีติของคนอสีานจากนทิานก้อมอสีาน	ทัง้นีผู้ว้จิยัได้ใช้วธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	โดยได้รวบรวมนทิานก้อมอสีานจากหนงัสอื
นิทานพื้นบ้าน	 และหนังสือนิทานก้อม	 รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้าน	 จ�านวน	 53	 เรื่อง	 และน�ามา
วิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ตั้งไว้	โดยน�าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
	 ผลการวจิยัพบว่า	คณุค่าและวถิชีีวติของคนอสีานทีป่รากฏในนทิานก้อมอสีานแสดงให้เหน็สภาพของสงัคมอสีาน	 
ซึง่ในสมยัก่อนยงัห่างไกลความเจรญิ	มวีถิชีวีติความเป็นอยูท่ีเ่รยีบง่าย	ยอมรบัธรรมชาต	ิไม่ชอบการแข่งขนัจงึไม่ค่อยเกดิ
การพัฒนา	พูดตรงไปตรงมาและมีไหวพริบในการเจรจาโต้ตอบแต่แอบแฝงไปด้วยความตลกขบขัน	เคารพในสถาบันทาง
สงัคม	ประกอบอาชพีหลักด้านเกษตรกรรมทีไ่ด้รบัการสบืทอดมาจากบรรพบุรษุ	เพราะภาคอสีานมทีรพัยากรทางธรรมชาติ
ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน�้าอุปโภคบริโภคและมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมไปด้วยพืชสมุนไพรที่ทรงคุณค่าหลากหลาย
ชนิด	 กิจวัตรประจ�าวันของคนอีสาน	 ผู้ชายมีหน้าที่ท�าไร่ท�านา	 หาอาหารและเลี้ยงสัตว์	 ส่วนผู้หญิงนั้นอยู่กับบ้านเรือน 
คอยประกอบอาหารและดูแลบ้านเรือน	 ชาวอีสานมีอาหารการกินเรียบง่าย	 ไม่พิถีพิถัน	 โดยมีข้าวเหนียวและปลาร้า 
เป็นอาหารหลัก	 อีกท้ังยังมีอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ในการท�ามาหากินที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อการด�ารงชีวิตของชาวอีสาน
อย่างชาญฉลาด
		 จากการศึกษาวิจัยนี้พบว่า	 นิทานก้อมอีสานถือเป็นภูมิปัญญาของคนอีสานในการเรียนรู้วัฒนธรรม	 วิถีชีวิต	 
เป็นข้อคดิ	คตเิตอืนใจ	เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูสู้ค่นรุน่ใหม่	เป็นสิง่ทีท่�าให้เกดิความสขุทางใจ	และผ่อนคลายความเครยีด
ในชีวิตประจ�าวันได้เป็นอย่างดี	โดยสรุป	นิทานก้อมอีสานเป็นสิ่งที่มีคุณค่า	เป็นกระจกเงาสะท้อนสภาพสังคม	ชีวิตความ
เป็นอยู่	 ความเชื่อ	 คตินิยม	 และอารมณ์ขันของคนอีสาน	 ซึ่งในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปมากตามสังคมวัตถุนิยม	 
นับวันจะถูกลืมเลือนไป	จึงควรแก่การอนุรักษ์สืบทอด	และสร้างสรรค์ให้คงอยู่กับสังคมอีสานต่อไป
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Abstract

		 The	research	E-San	Folk	Tales	:	The	Values	and	conservation	to	support	Lifestyles	of	E	–San	

People	was	aimed	to	1)	study	the	values	and	lifestyles	of	E-San	people	in	E-San	Folk	Tales	2)	study	

how	to	conserve	and	support	lifestyles	of	E-San	people	in	Stories	of	E-San	Folk	Tales.	This	research	

uses	Qualitative	 research	methodology.	The	data	was	 gathered	 from	E-San	Folk	Tales	books	and	

interviewed	the	knowledgeable	Local	people	and	include	53	Folk	Tales	to	study.	The	research’s	finding	

presented	in	descriptive	Analysis.

	 The	result	of	the	research	found	that	the	values	and	the	lifestyles	of	E-San	people	in	E-San	

Folk	Tales	show	the	E-San	society	formerly	that	still	not	yet	developed	with	Simple	lifestyles,	accept	

nature,	not	competition,	honestly,	flair	 in	negotiations,	lots	of	Senses	of	humor,	respect	for	social	

institutions,	main	occupation	in	agriculture	that	inherited	from	ancestors.	E-San	region	has	an	abundance	

of	natural	resources	with	waters,	valuable	forest	and	medicinal	herbs.	The	daily	routine	of	E-San	men	

are	farming	but	women	work	at	homes	and	prepare	food	for	families.	E-San	people	are	easily	eating,	

the	cultural	super	–	food	are	sticky	rice	and	Pa-Ra.	They	are	very	clever	to	make	equipment	to	use	

at homes.

	 E-San	Folk	Tales	are	the	very	important	Local	wisdom	of	E-San	people	that	we	can	learn	diversity	

about	culture	Lifestyles,	apocalyptic	motto	and	transfer	to	the	new	generation.	E-San	Folk	Tales	can	

give	pleasure	to	the	heart,	relaxation	to	people.

	 In	conclusion,	E-San	Folk	Tales	are	very	valuable	for	Social	reflection,	state	of	society,	believes,	

values,	E-San	Sense	of	humor	that	have	changed	a	lot	caused	by	materialistic	society	so	that	we	

should	conserve	and	inherit	to	E-San	Society	forever.	

 Keywords :	E-San	Folk	Tales,	The	Values,	Conservation,	Lifestyles	of	E	–San	People

บทน�า

	 วิถีชีวิตของคนในไทยปัจจุบันต่างมีความเร่งรีบ

และมคีวามเป็นอยูท่ี่แตกต่างกนัออกตามชาตพินัธุห์รอืถิน่

ที่อยู่อาศัยซึ่งแบ่งออกอย่างชัดเจนเป็น	 4	 ภูมิภาคอัน

ประกอบไปด้วย	 เหนือ	 อีสาน	 กลางและใต้	 โดยแต่ละ

ภมูภิาคนัน้มวีถิชีวีติ	ประเพณ	ีวฒันธรรม	จารตี	ฯลฯ	ทีไ่ม่

เหมือนกันโดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความแตก

ต่างกันของแต่ละภาคอย่างชัดเจน	 เช่น	 ภาคเหนือมี

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขาอาจมีวิถีชีวิตหรือการ

ด�ารงชีพโดยการหากินของป่าหรือท�าไร่ท�าสวนซึ่งตรงกัน

ข้ามกบัภาคใต้ทีม่ลีกัษณะทางกายภาพทีเ่ป็นทะเล	แม่น�า้

แน่นอนว่าวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ต้องท�ามาหากินใน

ทะเล	เช่น	จบัปลา	จบัสตัว์น�า้ประทงัชวีติและท�าเป็นอาชพี

หลกัสร้างรายได้ให้แก่คนในครอบครวัวนเวยีนไปมาอย่าง

นี้จนกลายเป็นความเคยชินและไม่มีวันเลือนหายไป	 เมื่อ

เสร็จจากการประกอบอาชีพในแต่ละวันที่เมื่อยล้าจบลง

สิง่ทีท่กุคนแม้จะอยูต่่างกนัคนละทีถ่วลิหานัน้คอืการผ่อน

คลายอันเป็นหนทางในการปลอบประโลมจิตใจให้มีแรง
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ลุกขึ้นต่อสู้ในวันต่อไป	

		 การผ่อนคลายของคนอีสานท่ีว่าน้ีก็มีทั้งการ 

ร้องเพลง	ร้องหมอล�า	ค�าสอย	การเล่านิทานหรือเรื่องเล่า

ตลก	ๆ 	ในวงสนทนาเวลาค�า่คนืก่อนทีจ่ะแยกย้ายกนักลบั

เข้านอน	 คนอีสานหรือผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทยก็มีการผ่อนคลายในลักษณะ

ดังทีก่ล่าวมาหลายอย่าง	เช่น	การร้องหมอล�า	การเล่านทิาน 

การจ่ายผญา	 เป็นต้น	ซึ่งการเล่านิทานก็เป็นต้นเหตุส่วน

หนึง่แห่งการน�าไปร้องเป็นหมอล�า	นทิานทีว่่านีก้ค็อืนทิาน

ก้อม	 ซึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องเล่าขนาดสั้นที่สามารถสร้าง

เสียงหัวเราะให้กับผู้ท่ีได้ฟังเป็นอย่างดีเพราะในน้ันสอด

แทรกด้วยความตลกขบขนัและเรือ่งทีล่ะเมดิกฎเกณฑ์ทาง

สังคมเพื่อให้ผ่อนคลายจากสภาวะความเป็นจริงท่ีท�าได้

ยาก	นอกจากนทิานก้อมแล้วกย็งัมนีทิานอีกหลายชนดิดงั

ทีจ่ารวุรรณ	ธรรมวตัร	(2537	:	65)	กล่าวว่านทิานพืน้บ้าน

อีสานมีอยู่มากมายหลายประเภท	ทั้งนิทานต�านานเกี่ยว

กับสถานที่	 นิทานอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ	

นทิานเกีย่วกบัประวตับิคุคลส�าคญั	นทิานเกีย่วกบัเทพเจ้า	

นิทานคติสอนใจ	 นิทานตลกขบขัน	 ในจ�านวนนิทานพื้น

บ้านเหล่านี้	นิทานก้อมอีสาน	เป็นนิทานอีกประเภทหนึ่ง

ที่ได้รับความนิยมในการเล่าต่อ	ๆ	กันมา	เป็นวรรณกรรม

นิทานท้องถ่ินขนาดสั้น	 สอดแทรกคุณธรรม	 มีมุขตลก

สร้างสรรค์น่าสนใจ	มคีวามส�าคญัและมปีระโยชน์มากมาย	

ไม่ว่าจะเป็นการให้ความบันเทิงใจ	 ก่อให้เกิดเกิดความ

เข้าใจในค่านิยมและโลกทัศน์ท้องถิ่น	 ก่อให้เกิดจิตส�านึก

หวงแหนมาตุภูมิและความรักสามัคคีของคนในท้องถิ่น	

	 นทิาน	เป็นมรดกทางวฒันธรรมประเภทวรรณกรรม

มขุปาฐะ	เป็นเรือ่งทีเ่ล่าสบืทอดต่อ	ๆ 	กนัมา	เป็นเครือ่งบ่ง

ชี้การด�าเนินชีวิตของผู ้คนในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน	 

แฝงไว้ด้วยแนวคดิ	คตสิอนใจ	การใช้หลกัพระพทุธศาสนา

ในการปกครองรวมทั้งการปฏิบัติตนตามประเพณี

วฒันธรรมเพือ่ให้การอยูร่่วมกนัในสงัคมเกดิความสงบสขุ	

กิ่งแก้ว	อัตถากร	(2529	:	12)	กล่าวว่านิทานเป็นเรื่องเล่า

สืบต่อกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม	 ส่วนใหญ่ถ่ายทอด

ด้วยวธิมีขุปาฐะ	แต่กม็อียู่ส่วนมากทีบ่นัทกึเป็นลายลักษณ์

อักษรไว้	 และนอกจากนี้ยังอธิบายว่านิทานเป็นเรื่องเล่า

ทัว่ไป	มไิด้จงใจแสดงประวตัคิวามเป็นมา	จดุใหญ่เล่าเพือ่

ความสนุกสนาน	บางครั้งก็จะแทรกคติเพื่อสอนใจไปด้วย	

นิทานมิใช่เรื่องเฉพาะเด็ก	นิทานส�าหรับผู้ใหญ่ก็มีจ�านวน

มาก	และเหมาะส�าหรบัผู้ใหญ่เท่านัน้	เช่นเดยีวกบักหุลาบ	

มัลลิกะมาส	(2518	:	99	-	100)	กล่าวถึง	“นิทาน”	ไว้ใน

หนังสือคติชาวบ้านว่า	 นิทานเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะท่ี

เล่าสืบต่อกนัมาหลายช่ัวอายคุน	เพือ่ความสนกุสนานเบกิ

บานใจ	 ผ่อนคลายความตึงเครียด	 เพื่อเสริมศรัทธาใน

ศาสนา	 เทพเจ้า	สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 เป็นคติเตือนใจ	ช่วยอบรม

บ่มนิสัย	 ช่วยให้เข้าใจส่ิงแวดล้อมและปรากฏการณ์

ธรรมชาต	ิเนือ้เรือ่งของนทิานเป็นเรือ่งนานาชนดิ	อาจเป็น

เรื่องเกี่ยวกับการผจญภัย	 ความรัก	 ความโกรธ	 เกลียด	

ริษยา	 อาฆาต	 ตลกขบขัน	 หรือเรื่องแปลกประหลาดผิด

ปกติธรรมดา	 ตัวละครในเรื่องก็มีลักษณะต่าง	 ๆ	 กัน	 

อาจเป็นคน	สตัว์	เจ้าหญงิ	เจ้าชาย	อมนษุย์	แม่มด	นางฟ้า	

แต่ให้มคีวามรู้สกึนกึคดิ	พฤตกิรรมต่าง	ๆ 	เหมอืนคนทัว่ไป

หรืออาจจะเหมือนที่เราอยากจะเป็น	 เมื่อนิทานตกไปอยู่

ในท้องถ่ินใดก็มกัมกีารปรบัเนือ้เร่ืองให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม

ของถิ่นนั้น		นิทานในแต่ละท้องถิ่นจึงมีเนื้อเรื่องส่วนใหญ่

คล้ายคลึงกัน	 คือ	 สภาพความเป็นมนุษย์	 อารมณ	์ 

ความรู้สึกรัก	เกลียด	ความโง่	ฉลาด	ขบขัน	อาฆาตแค้น	

หรือทุกข์	 สุข	 ส่วนรายละเอียดจะแตกต่างไปบ้าง	 ตาม

สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของวัฒนธรรมความเชื่อของ	

แต่ละท้องถิน่	ซึง่มลัีกษณะตามทีท่ศริิญญ์	ล่วนลอย	(2548	

:	4)	กล่าวว่า	นิทานพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะที่เห็นเด่นชัด	

คือ	เป็นเรื่องเล่าที่มีการด�าเนินเรื่องอย่างง่าย	ๆ 	โครงเรื่อง

ไม่ซับซ้อน	วิธีการที่เล่าเป็นไปอย่างง่าย	ๆ	ตรงไปตรงมา	

มกัจะเริม่เรือ่งโดยการกล่าวถงึตวัละครส�าคัญของเรือ่ง	ซึง่

อาจจะเป็นรุ่นพ่อแม่ของพระเอกหรือนางเอกแล้วด�าเนิน

เรื่องไปตามเวลาปฏิทินตัวละครเอกพบอุปสรรคปัญหา

แล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคหรือแก้ปัญหาลุล่วงไปจนจบเรื่องซึ่ง

มักจะจบแบบมีความสุข
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	 นอกจากนี้นิทานพื้นบ้านยังมีบทบาทส�าคัญต่อ

การถ่ายทอดการเรียนรู้	เสริมสร้างบุคลิกภาพ	มีพลังโน้ม

น้าวความคิด	 ทัศนคติ	 และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล	 

รวมทัง้มคีวามส�าคัญต่อชวีติมนษุย์และสงัคมในหลายด้าน	

ดงันี	้1)	นทิานพืน้บ้านเป็นเครือ่งช่วยให้มนษุย์เข้าใจสภาพ

ของมนษุย์โดยทัว่ไปได้ดยีิง่ขึน้	เพราะในนทิานพืน้บ้านเป็น

ที่ประมวลแห่งความรู้สึกนึกคิด	 ความเชื่อ	 ความนิยม	

ความกลัว	ความบันเทิงใจ	ระเบียบแบบแผน	และอื่น	ๆ	

2)	 นิทานพื้นบ้านเป็นเสมือนกรอบล้อมชีวิตให้อยู ่ใน

ขอบเขตที่มนุษย์ในสังคมนั้น	ๆ	นิยมว่าดีหรือถูกต้อง	แม้

กฎหมายบ้านเมืองก็ยังไม่สามารถบังคับจิตใจของมนุษย์

ได้เท่า	เพราะมนุษย์ได้ฟัง	ได้ซึมซับสั่งสมการอบรมนั้น	ๆ	

ไว้ในวิถีชีวิตตั้งแต่เด็ก	3)	นิทานพื้นบ้านท�าให้มนุษย์รู้จัก

สภาพชีวิตท้องถิ่นโดยพิจารณาตามหลักท่ีว่าคติชาวบ้าน

เป็นพื้นฐานชีวิตของคนชาติหนึ่ง	 ๆ	 หรือชนกลุ่มนั้น	 ๆ	 

4)	นทิานพ้ืนบ้านเป็นมรดกของชาตใินฐานะเป็นวฒันธรรม

ประจ�าชาติเป็นเรื่องราวเก่ียวกับชีวิตมนุษย์แต่ละชาติ

แต่ละภาษา	 มีการจดจ�าและถือปฏิบัติกันต่อ	 ๆ	 มา	 

5)	นิทานพื้นบ้านเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์	เป็นต้นเค้าแห่ง

ศาสตร์ต่าง	ๆ	และช่วยให้การศึกษาในสาขาวิชาอื่นกว้าง

ขวางยิ่งขึ้น	6)	นิทานพื้นบ้านท�าให้เกิดความภาคภูมิใจใน

ท้องถิ่นของตน	 ช่วยให้คนแลเห็นสภาพของตนว่า

คล้ายคลงึกบัคนอืน่	ๆ 	ความคดิเช่นนีก่้อให้เกดิความเป็นก

ลุ่มไม่เกิดการแบ่งแยกนิทานพื้นบ้านเป็นเครื่องบันเทิงใจ

ยามว่างของมนุษย์	(ประยูร	ทรงศิลป์.	2542	:	6)	นิทาน

ก้อมอสีาน	จดัอยู่ในประเภทนทิานมขุตลก	เป็นนทิานชวน

ให้หวัเราะ	ส่วนใหญ่บอกเล่ามาในรปูของมขุปาฐะทีเ่ล่าใน

ชวีติประจ�าวนั	เป็นนทิานสัน้	ๆ 	เนือ้เรือ่งมทีัง้แบบทีห่ยาบ

โลนและไม่หยาบโลน	มขุตลกท่ีหยาบโลนมกัเป็นเรือ่งเพศ	

มขุตลกทีไ่ม่หยาบโลนมกัเป็นเรือ่งเชิงเสยีดสหีรอืล้อเลยีน	

แนวคิดที่ปรากฏในมุขตลกท่ีเล่ากันในชุมชนท่ีพูดภาษา

ไท-ลาว	 ได้แก่	 ความฉลาด	 ความโง่	 ความเกียจคร้าน	 

คนพิการ	 ผู ้มีสถานะสูงส่ง	 คนต่างถิ่นหรือต่างชาติ	 

(จารุวรรณ	ธรรมวัตร.	2538	:	83)

	 สภาวะนทิานก้อมอสีานในปัจจบุนั	เริม่ถกูลืมเลือน

ไปจากสังคม	 เนื่องจากสังคมชนบทมีผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับ

นทิานก้อมทีน้่อยลง	สงัคมของคนอสีานไม่ค่อยได้อยูพ่ร้อม

หน้าพร้อมตากันเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนเดิม	 สาเหต ุ

มาจากความยากจนท�าให้ต้องพลัดถิ่นไปท�างานต่าง

จังหวัดหรือต่างประเทศท�าให้ภาพความเป็นครอบครัว

ใหญ่ในอดีตนัน้จางหายไป	หรอืถกูวฒันธรรมจากแหล่งอืน่

เข้ามาแทรกแซง	มีสื่อหรือสิ่งอื่นที่น่าสนใจมากกว่าเข้ามา

มีบทบาท	 เช่น	 ภาพยนตร์ในโรงหนัง	 ภาพยนตร์เกาหลี	

เพลงหรือละครโทรทัศน์ที่มีความหลากหลายในเร่ืองของ

บทบาทการแสดง	 ท�าให้คนรุ่นใหม่หันไปสนใจรูปแบบ

การน�าเสนอดังกล่าวมากกว่านิทานก้อม	ส่งผลให้วิถีชีวิต	

ความเป็นอยู่	 จารีต	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 การละเล่น	

อาหารการกนิ	ฯลฯ	ของคนอสีานทีม่มีาตัง้แต่อดตีทีผู้่เฒ่า

ผู้แก่ได้สอดแทรกลงไปในนิทานก้อมเร่ิมสูญหายไปตาม

กาลเวลา	 ด้วยเลง็เหน็ความส�าคญั	ผูว้จิยัมคีวามสนใจที่

จะน�าเอานทิานก้อมในรปูแบบของวรรณกรรมจากผูเ้ขยีน

หลาย	ๆ	ท่านในภาคอีสานมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณค่าของ

นิทานก้อมในด้านต่าง	 ๆ	 รวมทั้งหาแนวทางเพื่อที่จะ

อนุรักษ์วิถีชีวิตของคนอีสานที่ปรากฏในนิทานก้อมให้คง

อยู่คู่คนอีสานตลอดไปตราบนานเท่านาน	 โดยการศึกษา

ในครัง้นีเ้ป็นวธิวิีทยาทีส่�าคญัอย่างหนึง่ของการศกึษาด้าน

วฒันธรรมเพือ่เป็นการมองและช่วยให้เข้าถงึผูค้นหรือกลุ่ม

คนในภาคอีสานที่มีความหลากหลายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	

โดยมุ่งประเด็นส�าคัญในการวิเคราะห์ว่าสามารถสะท้อน

คณุค่าความเป็นคนอสีานในด้านวถิชีวีติและความเป็นอยู่

ที่ถือเป็นอัตลักษณ์ที่ดีงามออกมาในด้านใดบ้างหรือมี

ภูมปัิญญาในการเล่าเรือ่งเพือ่ให้เกดิความสนกุสนานคลาย

เครียดเพื่อปลดเปล้ืองความทุกข์ใจของคนอีสานอย่างไร

บ้าง	 และอีกประการหนึ่งที่ส�าคัญคือ	 เพื่อเป็นการหา

แนวทางการอนรุกัษ์และหาวธิกีารยดือายนุทิานก้อมอสีาน

ให้อยูคู่ก่บัคนอสีานให้นานทีส่ดุ	ให้สมกบัทีเ่ป็นมรดกทาง

ภูมิปัญญาที่ถือเป็นรากเหง้าแห่งความคิดของคนอีสานที่

มีคุณค่าให้ตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตนี้ต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาคุณค่าและวิถีชีวิตของคนอีสานที่

ปรากฏในนิทานก้อมอีสาน

	 2.	 เพื่อศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริม

วิถีชีวิตของคนอีสานจากนิทานก้อมอีสาน

วิธีการศึกษา

		 การวิจัยเรื่อง	นิทานก้อมอีสาน	 :	คุณค่าและการ

อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตของคนอีสาน	เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ	(Qualitative	Research	Methodology)	โดย

มกีารศกึษาเบือ้งต้น	(Primary	Research)	จากการศกึษา

ค้นคว้า	และรวบรวมเอกสารทางวิชาการ	ต�ารา	รายงาน	

แนวความคดิ	และบทความจากวารสารต่าง	ๆ 	ทีเ่ป็นหลกั

การ	แนวความคิด	และทฤษฎี	ที่เกี่ยวข้องกับนิทานก้อม

อีสาน	 ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดกรอบแนวคิด	 แนวทางในการ

ศกึษา	ทัง้นีผู้ว้จิยัได้ก�าหนดกรอบของการวจิยัไว้ดงัต่อไปนี้

 1. ขอบเขตของการวิจัย

		 	 1.1	ด้านเนือ้หาผูว้จิยัเกบ็รวบรวมตวับทนทิาน

ก้อมจากหนังสือ	 นิทานพื้นบ้าน	 (ประมวล	 พิมพ์เสน	 :	

2547)	 นิทานก้อม	 (ปานเพชร	 สุขค�าแสง	 และประมวล	

พิมพ์เสน	 :	 2553)	และจากการสัมภาษณ์ผู้รู้	 รวมนิทาน

ก้อมทั้งสิ้น	53	เรื่อง	โดยมีชื่อเรื่อง	ดังนี้	1)	ผู้เฒ่าได้เมียสาว 

2)	 พ่อเฒ่ากับลูกเขย	 ตอนรื้อบ่อน�้า	 3)	 ยายสาขี่รถเมล์  

4)	พ่อเฒ่ากับลูกเขย	ตอนกลอนล�าพาไป	5)	ย่านคุณนาย

บ่แน่จริง	6)	จับราว	7)	ที่นี่สถานีวิทยุ	8)	 เชือกควายฮะ	 

9)	คน	คน	คน	10)	ให่เพิ่นสาหล่า	11)	พ่อเฒ่ากับลูกเขย	

ตอนบ่อต่อกะแตน	12)	กีฬาโบก	13)	บักเห็บ	14)	แมงตา

แตก	 เฮ็ดจั่งได๋กินกะแซบ	 15)	 เมียน้อย	 16)	 พ่อตากับ

ลูกเขยไปเก็บใบตอง	17)	ทิดบวชโดน	18)	ผู้ใหญ่บ้าน...

ตงิต๊อง	19)	ย่านลกูคนัคาย	20)	เซยีงเมีย่ง	1	ตอน	แม่ใหญ่

ลงส่าง	21)	นกเถิด	เถิด	เถิด	22)	หอมจริงหรือ	23)	หลวง

พ่อบักน�้า	 24)	 หลวงพ่อเจ้าเล่ห์	 25)	 ล�าไยกะโหลก	 

26)	200	กับ	2	บาท	27)	เครือตดหมา	28)	แม่เล่าให้ฟัง	

29)	สาวแหล่บ้านโนนหินห่าว	30)	บ่าวชัยไปเล่นสาวภา	

31)	 ของใหม่	 32)	 อีหยังหวา...	 33)	 ไหว้พระตอนเดิก 

34)	แม่บ้านบ�านาญ	35)	หอยสะเม่น	36)	ใครเห็นนมครู

บ้าง	37)	แครอท	แคหลอด	38)	อสม.	อศม.	39)	ห้ามกิน

ของดอง	 40)	 นั่งเหล่น....ห�า...!	 41)	 หลงบ้านเลขที่	 42)	

นิทานพ่อเฒ่ากับลูกเขย	ตอน	แกงบักอึ	43)	ลืมไป	บ่อได้

ซื้อ	44)	พ่อเฒ่ากับลูกเขย	ตอน	ซดฮ้อน	ๆ 	45)	พ่อเฒ่ากับ

ลูกเขย	ตอน	หมาเอาไปกิน	46)	ลุกอยู่บ้อ	47)	เรื่องเสียง

ดัง	48)	เรื่องไฟไหม้	49)	ไคแหน่...	50)	โอเลี้ยงบ่อมี	มีแต่

ขันปากบาน	51)	 ร้อยเอ็ดครับ	 52)	 จ่าซื้อหวย	 ได้กล้วย

แทน	 ย้อนใช้	 พลทหารไปซื้อ	 53)	 สูนแฮง	 โดยได้จาก

หนังสือทั้งหมด	2	เล่ม	จ�านวน	45	เรื่อง	สัมภาษณ์จากผู้รู้

ทั้งหมด	8	เรื่อง	รวมเป็น	53	เรื่อง

	 	 1.2	ด้านระยะเวลา

	 	 	 การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยใช้เวลาในการ

ศึกษาตั้งแต่เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2556	ถึงเดือน	ธันวาคม	

พ.ศ.	2560

 2. วิธีด�าเนินการวิจัย

		 	 2.1	 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางและ

ก�าหนดการแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา

	 	 2.2	เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ	นิทานพื้น

บ้าน	(ประมวล	พิมพ์เสน	:	2547)	นิทานก้อม	(ปานเพชร	

สุขค�าแสง	และประมวล	พิมพ์เสน	:	2553)	และจากการ

สัมภาษณ์ผู้รู้	

	 		 2.3	 น�านิทานก้อมมาวิเคราะห์ตามกรอบ

แนวคิดและทฤษฎีที่ตั้งไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งค�าตอบ	 ตามจุด

มุ่งหมายที่ตั้งไว้	 คือ	 เพื่อศึกษาคุณค่าและวิถีชีวิตของคน

อสีานทีป่รากฏในนิทานก้อมอสีาน	และเพือ่ศกึษาแนวทาง

ในการอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตของคนอีสานที่ปรากฏ

ในนิทานก้อมอีสาน

		 		 2.4	 การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข ้อมูล	 

น�าเสนอผลการวิเคราะห์มูลตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 

ในรปูของการพรรณนาวเิคราะห์	(Descriptive	Analysis)
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ผลการศึกษา

 คุณค่าและวิถีชีวิตของคนอีสานที่ปรากฏใน

นิทานก้อมอีสาน 

	 	 นิทานก้อมอีสานสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม

คนอีสานเป็นผู ้คนท่ีห่างไกลความเจริญ	 ขึ้นอยู ่ กับ

ธรรมชาติ	 มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงยากและพูดตรงไป 

ตรงมา	 มีสภาพสถาบันทางสังคมว่ามีสถาบันที่ครบถ้วน

อันประกอบไปด้วยสถาบันครอบครัว	 สถาบันการศึกษา	

สถาบันศาสนาและสถาบันการปกครอง	 และในเนื้อหา

นิทานก้อมมีเนื้อที่พูดถึงสถาบันทางสังคมมากท่ีสุด	 โดย

ส่วนใหญ่อาชีพของชาวอีสานท่ีมีอาชีพท�าไร่	 –	 นาหลัก

และปรากฏในเนื้อหานิทานก้อมมากท่ีสุด	 รองลงมาคือ

อาชีพขบัรถรบัจ้าง	อาชพีค้าขาย	อาชีพรบัจ้าง	อาชพีเลีย้ง

สตัว์	การทีช่าวอสีานมอีาชพีในการท�านานัน้เนือ่งจากภาค

อีสานมีสภาพทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มี

แหล่งน�้าอุปโภคบริโภคท่ีดีและมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดม

สมบูรณ์ดี	 มีมากมายจนสามารถน�ามาท�าเป็นท่ีอยู่อาศัย	

โดยมลีกัษณะเป็นบ้านสองชัน้ยกใต้ถนุสงูด้านล่างแบ่งเป็น

คอกววั	คอกควาย	และมคีวามฉลาดในการเจาะรพูืน้บ้าน

ไว้เป็นที่ส�าหรับปัสสาวะในเวลากลางคืน	 ท้ังน้ีก็เพราะว่า

เวลากลางคืนเป็นเวลาท่ีน่ากลัวและเงียบสงัดไม่มีแม้แสง

ไฟฟ้าจะมเีพียงแต่ไฟจากกองไฟทีก่่อขึน้เพือ่ไล่ยุง่หรอืสตัว์

ปีกที่จะมากัดและต่อยควาย	ที่ส�าคัญในสมัยก่อนนั้นยังมี

โจรที่ออกหาปล้นจึงท�าให้ชาวอีสานไม่อยากลงไปใต้ถุน

บ้านในเวลากลางคนืเพราะอาจเกดิอนัตรายได้	เมือ่ตืน่เช้า

ขึน้มาต่างคนกจ็ะท�ากจิวตัรประจ�าวนัของตน	ผูช้ายมหีน้า

ที่ท�าไร่	นา	หาอาหาร	หาของป่า	และเลี้ยงสัตว์ส่วนผู้หญิง

นั้นให้อยู่กับบ้านเรือนคอยท�ากับข้าวหุงหาอาหารไว้รอ

สามีกลับมาจากท�างาน	 เม่ือกลับจากไร่	 –	 นาก็จะได้

วัตถุดิบในการหุงหาอาหารติดไม้ติดมือกลับมาด้วย

สะท้อนให้เห็นสภาพอาหารการกินที่มีความหลากหลาย

ตามฤดกูาลและมคีวามเรยีบง่ายไม่พถิพีถินัแต่อดุมไปด้วย

คุณค่าทางโภชนาการและมีผลไม้ให้กินอุดมสมบูรณ์ตาม

ฤดกูาลและทีส่�าคญัมข้ีาวเหนยีวเป็นอาหารหลกัทีถื่อเป็น

หวัใจของชาวอีสาน	ทัง้ยงัมคีวามฉลาดในการท�าเครือ่งมอื

เครือ่งใช้ทีห่ลากหลายทัง้อปุกรณ์ทางการเกษตร	เช่น	จอบ	

เสียม	 เป็นต้น	 อุปกรณ์ดักสัตว์	 เช่น	 ซิง	 ข่อง	 เป็นต้น	

อุปกรณ์ถนอมอาหาร	 อุปกรณ์ใส่สิ่งของต่างๆ	 รวมถึง

เครือ่งใช้ทีม่มีลูค่าอย่างผ้าซ่ินไหมทีท่�ารายได้ให้กบัแม่บ้าน

ชาวอีสานได้อย่างมหาศาล	 เมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยชาว

อสีานจะรกัษาพยาบาลทีเ่รยีบง่ายจากหมอยาสมนุไพรใน

หมู่บ้าน	 หรือดูแลรักษาตัวเองด้วยยาสมุนไพรเบ้ืองต้น

ก่อน	เช่น	เมือ่มบีาดแผลกจ็ะใช้ใบสาบเสอืหรอืทีช่าวอสีาน

ส่วนใหญ่เรียกว่า	 “ใบมุ่งกระต่าย”	 ที่มีสรรพคุณใสการ

ห้ามเลือดได้อย่างชะงัด	เมื่อเห็นว่าไม่สามารถรักษาได้จึง

เข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์	 ทั้งนี้อาจมีความจ�าเป็น

ในเร่ืองของการคมนาคมของชาวอสีานจงึท�าให้ชาวอสีาน

พึ่งพาการแพทย์แผนปัจจุบันในน้อยที่สุด	 เน่ืองจากชาว

อสีานนัน้ส่วนใหญ่อยูแ่ต่กบับ้านจงึไม่มคีวามจ�าเป็นต้องมี

รถยนต์ไว้เป็นของตนเอง	 เมื่อจะไปในเมืองก็จะใช้บริการ

รถสองแถวประจ�าทางในการเดินทางเป็นประจ�า

	 	 นทิานก้อมอสีานมรีากฐานอยูท่ีโ่ลกแห่งความ

เป็นจริง	 เน้ือหาสาระสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคม	 วิถี

ชีวิตของคนในท้องถ่ิน	 ตลอดจนประเพณี	 ค่านิยมและ

ความเชื่อ	ความคิดและปรัชญาในการด�าเนินชีวิตที่ท�าให้

เกดิขนบธรรมเนยีมประเพณขีองสังคมสภาพสังคมในอดตี

ของชาวอสีาน	นทิานก้อมจงึเปรยีบเสมอืนกระจกเงาบาน

ใหญ่ที่ช่วยส่องให้เห็นตัวตนของชาวอีสานอย่างแท้จริง

 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการอนุรักษ์และ 

ส่งเสรมิวิถีชวิีตของคนอสีานทีป่รากฏในนทิานก้อมอสีาน

	 	 จากการศึกษาวเิคราะห์คณุค่าและวถิชีีวติของ

ชาวอีสานที่ปรากฏในนิทานก้อมนั้น	ท�าให้ผู้วิจัยสามารถ

มองเหน็วถิชีวีติทีไ่ด้รบัการส่ังสมมาตัง้แต่บรรพบรุษุทีม่ทีัง้

จารตี	ประเพณ	ีวฒันธรรมและแนวทางในการด�าเนนิชวีติ

ในด้านต่าง	ๆ	ที่ถือว่าเป็นมรดกอันล�้าค่าที่ตกทอดมาจาก

รุ่นสู่รุ่นท�าให้มองเห็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวอีสาน

แม้ผ่านกาลเวลาก็ไม่สามารถลบเลือนวิถีชีวิตของชาว

อสีานออกไปได้	ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะน�าเสนอแนวทางในการ
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อนรุกัษ์รวมไปถงึส่งเสรมิวถิชีวีติของชาวอสีานทีด่งีามผ่าน

วิธีการ	ดังต่อไปนี้

	 	 1)	รวมนิทานก้อมตีพิมพ์เป็นหนังสือ

   การรวบรวมนทิานก้อมจากผูเ้ล่าหลาย	ๆ  

คนต่างกันในบริบทของที่อยู่อาศัยแน่นอนว่าในบางพื้นที่

ต้องมเีรือ่งราวทีเ่หมอืนและคล้ายคลงึกนัซึง่ส่วนใหญ่กจ็ะ

มตีวัละครหลกัทีเ่หมอืนกนั	ต่างกัน	ก็เพยีงการด�าเนนิเรือ่ง

ในเกดิความสนกุสนานซึง่กเ็ป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้ขยีนทีจ่ะ

ท�าให้ผู ้อ่านเกิดมีความตลกขบขันไปด้วย	 จากนั้นก็มี

การน�ามาจดัเรียงเป็นหมวดหมูข่องเรือ่งราว	เช่น	เรือ่งของ

หลวงพ่อกับเณรน้อยในตอนต่าง	 ๆ	 พ่อเฒ่ากับลูกเขยใน

ตอนต่าง	ๆ 	เซยีงเมีย่งทีม่ลีกัษณะนสิยัอนัฉลาดหลกัแหลม

ในตอนต่าง	ๆ	หรือตามที่ทรงศักดิ์	ประทุมศิลป์	(2558	:	

สมัภาษณ์)	ทีบ่อกว่าควรมกีารแต่งขึน้มาให้โดยก�าหนดตวั

ละครข้ึนมาใหม่โดยผู้เขียนสร้างบุคลิกลักษณะตัวละคร

ใหม่ที่มีความตลกหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะที่คนอ่านแล้วก็

เกดิอารมณ์ขนัตาม	จากน้ันก็รวมเล่มเป็นหนงัสอืขนาดพก

พาเพื่อง่ายต่อการน�าไปอ่านหรือพกติดตัวไปยังสถานที่

ต่าง	ๆ 	โดยออกแบบให้สวยงามน่าอ่านและมคีวามทนัสมยั

เพื่อดึงดูดใจผู้อ่าน

	 	 2)	สร้างภาพยนตร์สั้นจากนิทานก้อม

	 		 	 การผลิตภาพยนตร์สั้นจากนิทานก้อม

ถือว่าเป็นแนวทางในการต่ออายุให้กับนิทานก้อมรวมทั้ง

เป็นการน�าเสนอและส่งเสรมิวิถชีวีติของชาวอสีานได้อย่าง

เป็นรูปธรรมมากที่สุด	กล่าวคือ	เมื่อผู้คนได้ชมภาพยนตร์

สั้นจากนิทานก้อมแล้วจะสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น	

เหน็สภาพวถีิชวีติทีแ่ท้จรงิผ่านตวัละครทีส่ามารถถ่ายทอด

บทบาทออกมาได ้อย ่างสมจริง	 หรือด ้านฉากและ

บรรยากาศในนิทานก้อมก็สื่อให้เห็นสภาพความเป็นอยู่

ของคนอีสานสมัยก่อนตามค�าบอกเล่าและยังเป็นการน�า

ทนุทางวฒันธรรมต่าง	ๆ 	มาเพิม่มูลค่าให้กบันทิานก้อมซึง่

ถือว่าเป็นวัฒนธรรมการเล่าเรื่องตลกของชาวอีสานที่

สามารถบ่งบอกถงึความเป็นอยู่ของคนอีสานได้เป็นอย่างดี	

(สมพงศ์	หอมพนา.	2558	:	สมัภาษณ์)	ผูว้จิยัมองว่าถ้าเรา

น�าสิง่ทีเ่รามอียูแ่ล้วมาร่วมสร้างสรรค์ให้ดยีิง่ขึน้กจ็ะท�าให้

นทิานก้อมนัน้มคีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้	โดยผูว้จิยัหวงัว่า

มีการปรับเล็กผสมน้อยหรือน�าวิทยาการสมัยใหม่เข้าไป

ช่วยก็จะสามารถท�าให้นิทานก้อมนั้นยืนหยัดคู ่กับคน

อีสานได้อย่างยาวนานต่อไป

	 	 3)	การจัดการแข่งขันประกวดนิทานก้อม

	 		 	 จัดให้มีการประกวดชิงเงินรางวัลเกี่ยว

กับนิทานก้อม	เช่น	การเล่าเรื่องนิทานก้อม	การเล่นละคร

นิทานก้อม	เป็นต้น	โดยเน้นไปที่เยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อย

รูจ้กัเรือ่งราวของนทิานก้อมให้หนัมาฟังการเล่าเรือ่งนทิาน

ก้อมเพื่อน�ามาประกวดแข่งขันหาผู้ชนะที่มีความสามารถ

ในการเล่าเรื่องหรือการเล่นละครนิทานก้อมที่มีความ

สนุกสนานผ่านลีลาการเล่าเรื่องของแต่ละคนที่เป็น

เอกลักษณ์ที่ยากจะหาใครมาเปรียบได้เพราะส่ิงนี้ถือเป็น

พรสวรรค์และความสามารถเฉพาะบุคคล	 หรือการเพิ่ม

รายการประกวดเล่นละครหรือเล่านิทานก้อมอีสานลงไป

ในการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนที่มีการ

แข่งขนักนัทกุปีเพือ่หาคนทีม่คีวามรูค้วามสารถในการเล่า

เร่ืองนทิานก้อมและถ่ายทอดออกมาอย่างสมบทบาท	โดย

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนคนอีสานส่วนใหญ่ต้อง

รูจ้กัเรือ่งราวของนทิานก้อมอย่างแน่นอน	เช่นเรือ่งระหว่าง

หลวงพ่อกับเณรน้อย	พ่อเฒ่ากับลูกเขย	เป็นต้น	

		 	 4)	จัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 	 	 หลักจากการรวบรวมนิทานก้อมในรูป

แบบหนงัสอืแล้วยงัสามารถอนรุกัษ์คณุค่าและส่งเสรมิวถิี

ชีวิตของคนในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 เปิด

เวบ็ไซต์	แฟนเพจเฟซบุก๊	แอพลเิคชัน่ในมอืถอื	เพือ่ให้ง่าย

ต่อการตดิตามของผู้อ่านทีไ่ม่มเีวลาจะอ่านในหนงัสามารถ

อ่านได้	ในสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ซึง่มคีวามทนัสมยั	ท�าให้ผูอ่้าน

เกิดความสนใจที่อยากจะอ่านนิทานก้อมภาษาอีสานซ่ึง

ถอืว่าเป็นมรดกทางภมูปัิญญาของชาวอสีานทีม่คีณุค่าน�า

มาอนรุกัษ์ในรปูแบบทีท่นัสมยัมากยิง่ขึน้และสามารถเข้า

ถึงประชาชนหรือเยาวชน	 น�าวิถีชีวิตของชาวอีสานตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาเพราะ
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สิ่งนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ล�้าค่าที่บรรพบุรุษชาวอีสานได้

สร้างไว้และเมือ่ผ่านเวลาไปกีปี่กต็ามแต่นทิานก้อมเหล่านี้

กย็งัถอืว่าเป็นสิง่ทีช่่วยปลอบประโลมจติใจของชาวอสีาน

ที่เหนื่อยล้าจากการท�างานให้มีความสดช่ืนขึ้นมาอีกครั้ง

ก่อนที่จะกลับไปสู้งานในวันต่อไป

	 	 5)	สร้างแหล่งเรียนรู้

		 	 	 หลกัจากสร้างนทิานก้อมเป็นภาพยนตร์

สัน้แล้ว	จดัท�าในรูปแบบของหนงัสอืแล้วจากนัน้กส็ามารถ

อนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตของชาวอีสานท่ีได้จากนิทาน

ก้อมคือการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ที่ถ่ายทอด

เรื่องราววิถีชีวิตของชาวอีสานที่ปรากฏในนิทานก้อมโดย

สร้างเป็นรูปปั้นหรือโมเดลท่ีบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของ

คนอีสานเพื่อไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา	 เพื่อให้เด็ก

รุ่นหลังนั้นได้ใช้ประโยชน์จากการเข้าชมแหล่งเรียนรู้ที่มี

ความส�าคัญในการต่ออายุนิทานก้อมให้อยู่คู่กับคนอีสาน

ต่อไป

สรุปและอภิปรายผล

	 จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า	 นิทานก้อมอีสาน	 

ซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาท่ีมีคุณค่าควรแก่การ

อนุรักษ์	ที่ได้รับการสั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการเล่าสู่กัน

ฟังในเวลาว่าง	ยามพักผ่อน	หรือที่ที่มีคนมาอยู่รวมกัน	ถึง

แม้ว่าปัจจุบันการเล่านิทานก้อมจะได้รับความนิยมน้อย

ลงอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท�าให้คน

รุ่นใหม่หันไปใส่ใจสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความทันสมัยน่า

สนใจก็ตาม

	 ส่วนประเด็นที่น่าสนใจจากการรวบรวมนิทาน

ก้อมอีสานจาก	สามารถวิเคราะห์ได้	ดังนี้คือ

	 		 1.	นิทานก้อมอีสานส่วนใหญ่แล้วต่างมีความ

ตลกและพิเรนซ่อนอยู่ในตัวซ่ึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ

นิทานก้อมจะมีความคล้ายคลึงกันกับนิทานพื้นบ้านเขมร

ถิ่นซึ่งวลีรัตน์	มันทุราช	(2547	:	113)	ปรากฏว่า	จากการ

รวบรวมนิทานพ้ืนถิ่นเขมรท่ีพบมากที่สุดคือ	 นิทานตลก	

ซึ่งมีตลกเกี่ยวกับคนพิการ	 ความฉลาด	 ความมีปฏิภาณ

ไหวพริบ	 บ้างเป็นความขัดแย้งระหว่างพ่อตากับลูกเขย	

พระกับเณร	 พระกับชาวบ้านเป็นต้น	 นิทานทุกประเภท

ทุกเรื่องมีบทบาทหน้าที่แรกที่ส�าคัญที่สุดคือการให้ความ

บันเทิงแก่ผู้ฟัง	 และช่วยผ่อนคลายความเครียดจากชีวิต

จริงของมนุษย์ที่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

ของสังคมตั้งไว้	 และนิทานมุขตลกก็เป็นนิทานประเภท

หนึ่งที่ให้ความบันเทิงมากที่สุดเพราะจากการรวบรวม

นิทานพื้นบ้านถิ่นเขมรต�าบลศรีสะอาดพบว่านิทานตลก

เป็นนิทานที่พบมากที่สุด

	 	 2.	นทิานก้อมอสีานมตีวัละครทีเ่ป็นเอกลักษณ์

นั้นก็คือ	 “เซียงเมี่ยง”	 ที่เป็นตัวละครที่มีความเป็นชาย

ขอบไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากสังคมเน่ืองจากเป็นที่

ฉลาดหลักแหลมออกไปทางเจ้าเล่ห์	 ท�าให้มีคนพยายาม

กลั่นแกล้งอยู่เสมอแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเซียงเมี่ยงได้

ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ	วลีรัตน์	มันทุราช	(2547	:	

113)	 ที่ศึกษานิทานพ้ืนถิ่นเขมรศรีสะอาดหลายเรื่อง 

ตวัละครเอกมกัมีฐานะยากจน	ถกูกล่ันแกล้งจากขาวบ้าน

ต่าง	ๆ	นานาแต่สุดท้ายก็มักจะพบประสบกับความโชคดี	

บ้างก็โชคดีที่ผีช่วย

	 	 3.	จากการวิเคราะห์นิทานก้อมอีสานปรากฏ

สภาพอาชีพของชาวอีสานมากที่สุดคือ	 อาชีพท�าไร่นา	

เนือ่งจากเป็นสิง่ทีไ่ด้รบัการสัง่สมมาตัง้แต่บรรพบรุษุคอืมี

การท�านาเป็นหลักและบริโภคข้าวเหนียวเป็นชีวิตจิตใจ	

เนือ่งมาจากมสีภาพภมูปิระเทศทีเ่หมาะแก่การเพาะปลกู

ข้าวมฤีดกูาลทีเ่หมาะสมทีสุ่ดและมภีมูปัิญญาในการท�านา

มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

	 	 4.	การใช้ภาษาอีสานในการเล่าเรื่องในนิทาน

ก้อมอีสานก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในภาษาแม่ที่มี

ความส�าคัญและให้อรรถรสในการเล่านทิานและเกดิความ

เข้าใจท่ีตรงกนักับผูฟั้งนทิานสอดคล้องกบั	เอือ้มพร	จรนา

มล	(2556	:	28-38)	ที่บอกว่าการใช้ภาษาผ่านนิทานพื้น

บ้าน	 ก็สามารถใช้เป็นพื้นท่ีในการปลดปล่อยชนชั้นท่ีถูก

กดขี่ได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน	 อาทิ	 เซี่ยงเมี่ยง	 และศรี

ธนญชัย	เป็นตัวอย่างส�าหรับพื้นที่แห่งการระบายออกซึ่ง
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ความคับข้องใจ	การที่ไม่สามารถกระท�าต่อชนชั้นที่เหนือ

กว่าได้	ดงันัน้	การใช้นทิานเป็นสือ่กลางในการระบายออก	

และเลือกที่จะให้ชนชั้นสูง	 เช่น	พระ	หรือพ่อตา	มีชะตา

กรรม	 หรือถูกท�าให้กลายเป็นตัวตลก	 ก็อาจเป็นวิธีการ

ปลดปล่อยความคับข้องใจที่แยบยล	 และแก้เผ็ดแก้ล�าไป

ในตัว

	 	 5.	เมือ่โลกเข้าสูย่คุโลกาภิวฒัน์แน่นอนว่าการ

รบัรูข้องคนย่อมเปลีย่นไปซึง่แนวทางทีจ่ะท�าให้นทิานก้อม

อีสานให้ยังคงอยู่ต่อไปได้โดยการรวบรวมนิทานก้อมทั้ง

รปูแบบลายลกัษณ์และทัง้การน�ามาท�าเป็นภาพยนตร์รวม

ทุกอย่างไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็

สามารถเข้าไปดอูะไรหลาย	ๆ 	อย่างได้แล้ว	สอดคล้องกนก

ศักดิ์	ธานี	(2544	:	181)	ที่กล่าวว่า	การเสพนิทานก้อมใน

อดีตคือวรรณกรรมมุขปาฐะที่ต้องอาศัยโอกาสที่เหมาะ

สมในการเล่า	ความสามารถพิเศษของผู้เล่า	รวมทั้งสถาน

ที่ฟัง	 เรียกว่าต้องอาศัยกาลเทศะ	 แต่การปรับเปลี่ยนมา

เป็นนทิานก้อมในรปูแบบวดีทีศัน์เป็นการสร้างวฒันธรรม

ทางสายตาให้ปรากฏ	ทัง้เพือ่เป็นการสร้างอตัลกัษณ์	ทาง

วฒันธรรมของชาวอสีานให้ปรากฏเป็นรปูธรรมชดัเจนคง

อยูค่วบคูก่บักาลเวลานอกจากนีย้งัเป็นการท�าความเข้าใจ

กับผู้คนเพื่อรับรู้	“การสร้างความหมาย”	จากการบริโภค

วฒันธรรมมวลชน	และเป็นรปูแบบหนึง่ของการตอบสนอง

ต่อระบบทนุนยิมและเพือ่ความอยูร่อดในสงัคมยุคปัจจบุนันี ้

กนกศักดิ์	ธานี	(2544	:	181)	กล่าวย�้าว่าการปรับตัวเพื่อ

การอยู่รอดของนิทานก้อมและบทบาทหน้าท่ีของนิทาน

ก้อมที่ต้องการสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมด้าน

ต่าง	 ๆ	 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการน�านิทานก้อมมาเป็น

สินค้าทางวัฒนธรรมของชาวอีสานท่ีจ�าหน่ายให้แก่คน

อีสานเองหรือคนภาคอื่น	 ๆ	 ได้ชมน้ันก็สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีของโลกไร้พรมแดนท่ีข้อมูลทุกอย่างต้องตอบ

สนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว	 แต่ถึง

กระนั้นนิทานก้อมก็ยังสามารถแสดงอัตลักษณ์ที่ส�าคัญ

ของชาวอีสานคือ	อารมณ์ขัน	และแสดงให้เห็นความเป็น

นกัสูข้องคนอสีานอนัเป็นวฒันธรรมทีใ่ช้ธ�ารงความเป็นตวั

ตนของชาวอสีานให้คงอยูไ่ด้ท่ามกลางความเปลีย่นแปลง

ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์	

  

ข้อเสนอแนะ 

		 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัได้พบประเดน็ต่าง	ๆ 	

ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตคนอีสานจาก

นิทานก้อมอีสาน	ที่จะเสนอเป็นข้อแนะน�าใน	2	ส่วนด้วย

กัน	คือ	

	 	 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไป

ใช้ประโยชน์	

		 	 ข้อค้นพบ	 วิธีการอนุรักษ์นิทานก้อมให้คงอยู่

ได้นานทีส่ดุควรน�าความรูน้ีไ้ปเผยแพร่แก่	คร	ูอาจารย์	ใน

สถานศึกษา	 แนะน�าแก่นักอนุรักษ์นิทานก้อมอีสาน	

กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะ

สม	 และเพื่อน�าผลการวิจัยไปก�าหนดแนวนโยบาย	

แนวทางในอนรุกัษ์ส่งเสรมินทิานก้อมอสีานให้หลากหลาย

ช่องทาง	 นอกจากน้ีผู้ผลิตภาพยนตร์ส้ันจากนิทานก้อม

อีสานควรน�าวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พบในนิทานก้อมไป

พัฒนาและประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยยิ่งขึ้น	

	 	 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	

		 		 	 2.1	 ควรศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษา

สุภาพในนิทานก้อมอีสาน	

		 		 	 2.2	ควรศกึษาเกีย่วกับการใช้มขุตลกใน

นิทานก้อมอีสาน	

	 	 	 2.3	 ควรศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าและการ

อนุรักษ์นิทานชาดก

	 	 	 2.4	ควรศกึษาเกีย่วกบันกัเล่านทิานและ

นักแต่งนิทานก้อมในภาคอีสาน
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บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้	1)	เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์	2)	เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การ

บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	 สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาหนองคายเขต	1	ประชากรและกลุม่เป้าหมาย		ได้แก่ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ครผูู้สอน		บคุลากร

ทางการศกึษา	ประกอบด้วย		ผูบ้รหิารสถานศกึษา	จ�านวน		37	คน	ครผููส้อน	จ�านวน		442		คน	รวมกลุม่เป้าหมายทัง้หมด		

479	คน	เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยแบบสอบถามประมาณค่า		5	ระดับ		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล		ได้แก่	ร้อยละ		

ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

 ผลการวิจัยพบว่า  

	 	 1.	 สภาพปัจจุบันการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มี

ประสทิธผิล	โดยภาพรวมมรีะดับปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน		พบว่า		ด้านทีม่กีารปฏิบตัสูิงสุด		ได้แก่		

ด้านการบริหารงานบุคคล	รองลงมา	 ได้แก่	ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไป	ด้านการบริหารงานงบประมาณ	ด้านการ

บริหารงานวิชาการ	 และสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล		โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก		เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน		พบว่า		ด้านที่มีการปฏิบัติ

สูงสุด	 	 ได้แก่	 	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 	 ได้แก่	 	 ด้านการบริหารงานงบประมาณ	 	 ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไป		 

ด้านการบริหารงานวิชาการ	

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
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 	 2.	 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มี
ประสิทธิผล	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย	 เขต	 1	 ประกอบด้วย	 4	 ยุทธศาสตร์	 ดังนี้	 1)	
ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ		ประกอบด้วย		10		มาตรการ		2		ตัวบ่งชี้		2)	ยุทธศาสตร์การบริหารงานงบประมาณ		
ประกอบด้วย	 	11	 	มาตรการ	2	ตัวบ่งชี้	 3)	ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคล	ประกอบด้วย	10	มาตรการ	2	ตัวบ่งชี้	 
4)	ยุทธศาสตร์การบริหารงานบริหารทั่วไป	ประกอบด้วย	13	มาตรการ	2	ตัวบ่งชี้

 ค�าส�าคัญ: ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา,	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,	
ประสิทธิผล	

Abstract

	 The	purposes	of	the	research	were	to	(1)	To		investigate	the	current	and	desirable	conditions	
of	the	effective	management	of	educational	opportunity	expansion	schools	based	on	the	sufficiency	
economy	philosophy	under	Nong	Khai	Primary	Education	Service	Area	Office	1,	and	(2)	to	create	the	
strategies	 for	 effective	management	 of	 educational	 opportunity	 expansion	 schools	 based	 on	 the	
sufficiency	economy	philosophy	under		Nong	Khai	Primary	Education	Service	Area	Office	1.	The		samples		
used	in	this	research	were	37	Directors,	were	442	Teachers.	The	quantitative	data	obtained	by	using	
5	level	scale	quantitative.	Statisties	used	were	used	for	contents	analysis,	the	percentage,	mean	(x̄),	
standard	deviation	(S.D.)	
 The findings of the research indicated that; 
	 	 1.	 On	 the	whole,	 the	 current	 conditions	 of	 the	 strategies	 for	 effective	management	 of	
educational	opportunity	extension	schools	based	on	the	sufficiency	economy	philosophy	under	Nong	
Khai	Primary	Education	Service	Area	Office	1	were	at	the	high	level.	When	each	aspect	was	considered,	
it	was	found	that	the	highest	mean	score	seemed	to	be	the	personnel	management.	Moreover,	the	
lowere	mean	 scores	 general	management,	 budget	management,	 and	 academic	management	
respectively.	On	the	whole,	the	desirable	conditions	of	the	strategies	for	effective	management	of	
educational	opportunity	expansion	schools	based	on	the	sufficiency	economy	philosophy	under	Nong	
Khai	Primary	Education	Service	Area	Office	1	were	at	the	high	level.	When	each	aspect	was	considered,	
it	was	found	that	the	highest	mean	score	was	be	personnel	administration.	Moreover,	the	lower	scores	
were	of	budget	administration,	general	administration,	and	academic	administration	respectively.	
	 	 2.	The	strategies	for	effective	administration	of	educational	opportunity	expansion	schools	
based	on	the	sufficiency	economy	philosophy	under	Nong	Khai	Primary	Education	Service	Area	Office	
1	consisted	of	4	strategies	as	follows:	1)	The	strategies	for	effective	academic	management	has	10	
measures,	2	indicators.	2)	The	strategies	for	effective	budget	management	has	11	measures,	2	indicators.	
3)	The	strategies	for	effective	personnel	management	has	10	measures,	2	indicators.	4)	The	strategies	
for	effective	general	management	has	13	measures,	2	indicators.

 Keywords: Strategic	Management	of	Primary	Extension	Schools,	Through	Philosophy	of	Sufficiency	

	Economy,	Effectiveness	
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บทน�า

	 เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญาหรือแนวปฏิบัติท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	ทรงมีพระราช

ด�ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า	 30	 ปี	

ส�านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และสังคม

แห่งชาติได้ประมวลและกลั่นกรองพระราชด�ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่ง

พระราชทานในวโรกาสต่าง	ๆ 	รวมทั้งพระราชด�ารัสอื่น	ๆ

ทีเ่กีย่วข้อง	โดยได้รบัพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้

น�าไปเผยแพร่	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2552	เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยท่ัวไป	 

ความว่า	“เศรษฐกิจพอเพียง”	เป็นปรัชญาชี้ถึงการด�ารง

อยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว	 ระดับชุมชน	 จนถึงระดับรัฐท้ังในการพัฒนา

และบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง	 โดย

เฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ	 เพื่อให้ก้าวทันต่อยุค	 โลกาภิ

วัตน์	ความพอเพียง	หมายถึง	ความพอประมาณ	ความมี

เหตุผล	 รวมถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน

ตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด	ๆ 	อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน	 ท้ังน้ีจะต้องอาศัย

ความรอบรู้	ความรอบคอบ	และความระมดัระวังอย่างยิ่ง

ในการน�าวิชาการต่าง	ๆ	มาใช้ในการวางแผนและด�าเนิน

การทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน	 จะต้องเสริมสร้างพื้น

ฐานจิตใจของคนในชาติ	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 

นักทฤษฎี	 และนักธุรกิจในทุกระดับให้ส�านึกในคุณธรรม	

ความซ่ือสตัย์สุจริตและให้มคีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม	ด�าเนนิ

ชีวิตด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติปัญญา	และความ

รอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และกว้างขวางท้ังด้านวัตถุ	

สงัคม	สิง่แวดล้อม	และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น

อย่างดี	(กระทรวงศึกษาธิการ	:	2552)

	 การจัดท�าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่

แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	1	จนถึงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	10	มี

พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์	 เงื่อนไข	

และการเปล่ียนแปลงในมติิต่าง	ๆ 	ทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ	แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	8	(พ.ศ.	2540-2544)	เป็น

จดุเปลีย่นส�าคญัของการวางแผนพัฒนาประเทศทีใ่ห้ความ

ส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม	 และ 

มุ่งให้	 “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”	 พร้อมทั้งปรับ

เปล่ียนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อให้

เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล	 ต่อมาแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 9	 

(พ.ศ.2545-2549)	 ได้อัญเชิญ“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง”เป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาและบริหาร

ประเทศควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณา

การเป็นองค์รวมที่มี	 “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”	 

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	8	ส�าหรับแผนพัฒนาฯ	

ฉบบัที	่10	(พ.ศ.	2550-2554)	ยงัคงน้อมนา	“ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”	มาเป็นแนวทางปฏิบัติ	และให้ความ

ส�าคญักบัการพฒันาทีย่ดึ	“คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา”	

ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 8-9	 และการพัฒนา 

ที่สมดุลทั้งคน	 สังคมเศรษฐกิจ	 และส่ิงแวดล้อม	 โดยมี

การเตรียม	 “ระบบภูมิคุ้มกัน”	 ด้วยการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบริหารจัดการ

ความเสีย่งให้พร้อมรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทัง้

ภายนอกและภายในประเทศ	 เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	

และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย	 ทุกคน	 ในช่วงของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 12	 

(พ.ศ.	 2560-2564)	 ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ

แวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ 	ที่อาจก่อ

ให้เกดิความเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกประเทศอาทิ

กระแสการเปิดเศรษฐกจิเสร	ีความท้าทายของเทคโนโลยี

ใหม่	 ๆ	 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 การเกิดภัยธรรมชาติที่

รุนแรง	ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง	ๆ	ทั้งเศรษฐกิจ

สงัคม	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศใน

ปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน	 เช่น	 ปัญหา

ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน	 คุณภาพ

การศึกษา	 ความเหล่ือมล�้าทางสังคม	 เป็นต้น	 ท�าให้การ

พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	 จึงจ�าเป็นต้องยึด
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กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีส�าคัญ	 ดังนี้	
(1)	การน้อมน�าและประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง	(2)	คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม	 (3)	 การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศ	และ	 (4)	การพัฒนาสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
	 การพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนและ
ประชาชนคนไทยให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย	ความรู้	
คณุธรรม	มจีติส�านกึในการเป็นพลเมอืงของไทย	ท่ามกลาง
สภาพสังคมปัจจุบันนับเป็นสิ่งยากยิ่ง	 โดยเฉพาะในยุคที่
สงัคมโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	
สังคม	 การศึกษา	 วัฒนธรรม	 และการเมือง	 ซ่ึงส่งผลท้ัง
โดยตรงและโดยอ้อมต่อการด�ารงชีวิตของคนทุกเพศทุก
ช่วงวัยของชีวิต	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
หนองคาย	 เขต	 1	 ได้เห็นปัญหาของครอบครัว	 ชุมชน	
นกัเรยีนในระดบัช่วงชัน้ต่าง	ๆ 	ทีม่ปัีญหาในการเรยีนมาก	
จงึมคีวามตระหนกั	พยายามแก้ปัญหาเยาวชน	ชมุชน	และ
นักเรียนโดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
โดยจัดท�ายุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มี
ประสิทธิผล	 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	
จ�านวน	28	โรงเรียน	
	 จากสภาพการณ์ดังกล่าว	 ผู้วิจัยได้เห็นปัญหาใน
การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 ส่วนใหญ่
มีความเข้าใจไม่ชัดเจนและน�าไปประยุกต์ใช้ยังไม่แพร่
หลายเท่าทีค่วร	ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา	เนือ่งจากยทุธศาสตร์
การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามหลัก
ป รัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ให ้ มีประสิทธิ ผล	 
เป็นแนวทางที่จะน�าไปใช้ในการบริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย	เขต	1	ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล

สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย

เขต	1		

	 2.	เพือ่พัฒนายทุธศาสตร์การบรหิารโรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงให้มีประสิทธิผล	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคายเขต	1

 

วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 การวิจัยครั้งนี้ด�าเนินการเป็น	6	ขั้นตอนดังนี้	

	 	 ขั้นตอนที่	 1	 ศึกษา	 ทบทวนวรรณกรรม	

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อสร้างกรอบแนวคิดและ

เครื่องมือในการวิจัย	มีรายละเอียดดังนี้	

	 	 ขั้นตอนที่	 2	 สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา

แบบไม่เป็นทางการ	(Pilot	Study)	โดยสอบถามข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา	 เพื่อตรวจสอบกรอบการบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้มีประสิทธิผล	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต	1	

	 	 ขั้นตอนที่	 3	 จัดประชุมการสนทนากลุ่มของ

ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ตรวจสอบกรอบการบรหิารโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงให้มีประสิทธิผลสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคายเขต	1	พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขกรอบยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์	

	 	 ขั้นตอนที่	4	ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่

พึงประสงค์ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้

มีประสิทธิผล	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาหนองคายเขต	1	ทัง้เชิงปรมิาณและคุณภาพ	ส�าหรบั

การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามมาตราประมาณค่า

แบบ	5	ระดับ	เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	

ขั้นตอนที่	5	ยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
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เพียงให้มีประสิทธิผล	 โดยสัมภาษณ์โรงเรียนที่มีแนว

ปฏิบัติผลงานที่เป็นเลิศ	(Best	Preactices)	

	 	 ขั้นตอนที่	6	เขียนสรุปและเขียนรายงานการ

วิจัย

	 	 1.	ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

	 	 	 ประชากร	(Population)	ได้แก่	ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา	ครผููส้อน	ประกอบด้วย	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	

จ�านวน	37	คน	ครูผู้สอน	จ�านวน	442	คน	รวมประชากร

ทั้งหมด	 479	 คน	 กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถาน

ศึกษา	 ครูผู้สอน	 จ�านวน	 28	 โรงเรียน	 รวมจ�านวนกลุ่ม 

เป้าหมาย	479	คน	โรงเรยีนทีม่กีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ	(Best	

Practice)	 จ�านวน	 3	 โรงเรียน	 และผู้ทรงคุณวุฒ	ิ 9	 คน	 

ทีไ่ด้รับเชิญให้เข้าร่วมในการสนทนากลุม่	(Focus	Group	

Discussion)	เพือ่ตรวจสอบ	ยนืยนั	กลัน่กรองยทุธศาสตร์

การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล

	 	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 	 	 แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์	 โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้มีประสิทธิผล	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม

ที่สร ้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัย	 ตามเน้ือหา	 

จ�านวน	 2	 ชุด	 ซึ่งได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเท่ียง

ตรง	 จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว	 ชุดที่	 1	 แบบสอบถามสภาพ

ปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้มีประสิทธิผล	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศกึษาประถมศกึษาหนองคายเขต	1	ชดุที	่2	แบบสมัภาษณ์

กึ่งโครงสร้างส�าหรับเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มเป้า

หมายจากโรงเรยีนทีม่กีารปฏบิตัเิป็นเลศิ	(Best	Practice)	

3	โรงเรียน

		 	 3.	การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้	 

ผูว้จิยัด�าเนนิการดงันี	้1)	ผูว้จิยัขอหนงัสอืแนะน�าตวัผูว้จิยั

จาก	 คณะศึกษาศาสตร์	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ถึงส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต	1	ที่เป็นพื้นที่

ของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม	 เพื่อขอความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	2)	ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง	และส่งเครือ่งมอืข้อมลูการวิจยั

ทางไปรษณีย์

		 	 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 	 	 การวเิคราะห์แบบสอบถาม	ผู้วจิยัเมือ่ได้

รับแบบสอบถามคืน	 ได้ด�าเนินการดังนี้	 ตอนที่	 1	 เป็น

แบบสอบถามสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถามมี

ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Checklist)	วเิคราะห์

โดยการแจกแจงความถี่	 (Frequency)	 และค่าร้อยละ	

(Percentege)	ตอนที่	2	เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน

และสภาพที่พึงประสงค์	 ใช้แบบสอบถามแบบตอบสนอง

คู่	(Dual	Responses)	มาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	

(Rating	Scale)	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย	 (Mean	 :		

x̄)	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation	:	S.D.)

และดัชนีจัดเรียงล�าดับความต้องการจ�าเป็น	 (Modified	

Priority	Needs	Index	:	PNI 
mod ified

)	ซึง่เป็นดชันจีดัเรยีง

ล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นที่ใช้หลัก

ประเมินความแตกต่างเป็นวิธีที่หาผลต่างของสภาพ

ปัจจบุนัและสภาพปัญหา	(I-D)	แล้วหารด้วยค่าของสภาพ

ปัญหา	 (D)	 เพื่อควบคุมขนาดความต้องการจ�าเป็นให้อยู่

ในพิสัยที่ไม่มีช่องกว้างมากเกินไปและให้ความหมายเชิง

เปรียบเทียบ	 เมื่อใช้ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐานใน

การค�านวณค่าอัตราการพัฒนาเข้าสู่สถานที่คาดหวังของ

กลุ่ม	

	 ตอนที่	 3	 ส�าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เน้ือหาและน�า

เสนอโดยการบรรยายเป็นความเรียง

	 	 5.	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 	 สถติพิืน้ฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (บุญชม	ศรีสะอาด.2545	 :	 99)	



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

324

สถิติที่ใช ้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 ค่า	 IOC	 และค่าความเชื่อมั่น	

(Reliability)	ตามวิธีของครอนบาค	(Cronbach)	

สรุปและอภิปรายผล

 1. สรุปผลการวิจัย 

	 	 ผลศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้มีประสิทธิผล	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต	1	โดยภาพรวมมีระดับ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	

ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดได้แก่ด้านการบริหารงานบุคคล	

รองลงมา	 ได้แก่	 ด้านการบริหารงาน	 บริหารท่ัวไป	 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ	 ด้านการบริหารงาน

วิชาการ	ผลศึกษาสภาพที่พึงประสงค์การบริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้มีประสิทธิผล	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย	 เขต	1	สรุปผลการวิจัยได้

ดังนี้	ผลศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ยุทธศาสตร์การบริหาร

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 ตามหลักปรัชญา	 

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	 สังกัดส�านักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคายเขต	1	โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็น	 รายด้าน	 พบว่า	

ด้านทีม่กีารปฏบิตัสิงูสดุ	ได้แก่	ด้านการบรหิารงานบคุคล	

รองลงมา	ได้แก่	ด้านการบริหารงาน	ด้านการบริหารงาน

บริหารทั่วไป	ด้านการบริหารงานวิชาการ	

	 	 จากการศกึษาหลกัการบรหิารสถานศึกษาขัน้

พื้นฐาน	นโยบาย	จุดเน้นการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้

มปีระสทิธผิล	ตามกรอบภารกจิหลกั	และการศกึษาสถาน

ศกึษาต้นแบบ	(Best	Practice)	พบว่าการบรหิารโรงเรยีน

ขยายโอกาสทางการศกึษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงให้มีประสิทธิผล	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต	 1	 ประกอบด้วย	 4	

ยุทธศาสตร์	คือ	

	 	 1)	 ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	

ประกอบด้วย	10	มาตรการ	2	ตัวบ่งชี้

	 	 2)	ยทุธศาสตร์การบรหิารงานงบประมาณตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	

ประกอบด้วย	11	มาตรการ	2	ตัวบ่งชี้

	 	 3)	ยทุธศาสตร์การบรหิารงานบคุคลตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	ประกอบ

ด้วย	10	มาตรการ	2	ตัวบ่งชี้

	 	 4)	 ยุทธศาสตร์การบริหารงานบริหารทั่วไป

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	

ประกอบด้วย	13	มาตรการ	2	ตัวบ่งชี้

  2. อภิปรายผลการวิจัย

	 	 ผลการวจิยัครัง้นี	้มปีระเดน็ส�าคญัทีค้่นพบจาก	

ยทุธศาสตร์การบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา

ตาม	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	

สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย

เขต	1	และสามารถน�ามาอภปิรายเพือ่ให้เกดิความชดัเจน

ต่อการน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ของการ

วิจัย	ได้ดังนี้

	 	 	 2.1	 การปฏิบัติงานและความต้องการ

จ�าเป็นต่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	

พบว่า	โรงเรยีนมกีารปฏบิตังิานตามภาระงานในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านที่

มกีารปฏบิตัสิงูสดุได้แก่	ด้านการบรหิารงานบคุคล	รองลง

มา	ได้แก่	ด้านการบรหิารงานงบประมาณ	ด้านการบรหิาร

งานบรหิารทัว่ไป	ด้านการบรหิารงานวชิาการ	ชีใ้ห้เหน็ว่า

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต	 1	 มีความ

จ�าเป็นต้องก�าหนดยทุธศาสตร์ใช้ในองค์กรเพือ่ทีจ่ะช่วยให้

สามารถพัฒนาองค ์กรของตนเองให ้ทันต ่อการ

เปลี่ยนแปลง
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		 	 2.2	 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนขยาย

โอกาสทาง	 การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงให้มีประสิทธิผลสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองคายเขต	1	จากข้อค้นพบ	ยุทธศาสตร์

การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	ประกอบ

ด้วย	4	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

		 	 	 1)	 ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	

การบรหิารงานวิชาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียงให้มีประสิทธิผล	 มีตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกโดย

ประเมินความต้องการจ�าเป็น	(Modified	Piority	Need	

Index)	 จ�านวน	 10	 ตัวแปร	 ค่าเฉลี่ยของความต้องการ

จ�าเป็น	(PNI)	ด้านการบรหิารงานวชิาการ	โดยรวม	เท่ากบั	

0.06	ประกอบด้วย	1)	การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาให้

สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลาง	2551	และความต้องการ

ของชุมชน	2)	การก�าหนดวิสัยทัศน์	เป้าหมาย	ภารกิจ	ใน

หลักสตูรสถานศกึษา	3)	การปรับปรงุพฒันาหลกัสตูร	โดย

จัดให้มี	 การประเมินผลการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของชุมชน	4)	การพัฒนากระบวนการเรียน

รูแ้ละส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูโ้ดยค�านงึถงึความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล	 5)	 การก�าหนดกิจกรรมทางวิชาการให้

สามารถยดืหยุน่ทนักับการเปลีย่นแปลง	และให้สอดคล้อง

กับบริบทชุมชนและท้องถิ่น	 6)	 การส่งเสริมการผลิตสื่อ

นวัตกรรมสอดคล้องกับวัสดุธรรมชาติของท้องถิ่นอย่าง

เหมาะสมและเพียงพอ	 7)	 การพัฒนาเครื่องมือวัดและ

ประเมนิผลของสถานศกึษาอย่างต่อเนือ่งให้สอดคล้องกบั

บริบทของสถานศึกษา	8)	การส่งเสริมให้จัดเนื้อหาสาระ	

กิจกรรมที่หลากหลายให้	สอดคล้องกับความถนัด	ความ

สนใจของผู้เรียนอย่าง	เหมาะสมกับวัย	9)	การส่งเสริมให้

ครู	บุคลากร	จัดท�าสื่อ	นวัตกรรม	ให้เพียงพอและเหมาะ

สมกับหลักสูตรแกนกลาง	พ.ศ.	2551	10)	การก�าหนดรูป

แบบการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบวิธีตาม

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ	

		 	 	 2)	 ยุทธศาสตร ์การบริหารงานงบ

ประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มี

ประสทิธผิล	การบรหิารงานงบประมาณตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	 มีตัวแปรที่ได้รับ

การคดัเลอืกโดยประเมนิความต้องการจ�าเป็น	(Modified	

Piority	Need	Index)	จ�านวน	11	ตัวแปร	ค่าเฉลี่ยของ

ความต้องการจ�าเป็น	 (PNI)	 ด้านการบริหารงานงบ

ประมาณ	 โดยรวม	 เท่ากับ	 0.06	 ประกอบด้วย	 1)	 การ

วางแผนการใช้จ่ายเงิน	 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	 แผน

ปฏิบัติการประจ�าปี	และแผนการใช้จ่ายเงิน	งบประมาณ

ประจ�าปี	2)	การบริหารงบประมาณ	มีความเป็นธรรมใน

การจัดสรรงบประมาณ	3)	การจัดท�าแผนการตรวจสอบ

การด�าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาอย่าง

ชัดเจน	 4)	 การส�ารวจความต้องการที่จ�าเป็นของสถาน

ศึกษา	 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้ได้เสีย	 เพื่อใช้

ก�าหนดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	 5)	 ใช้หลักการการมี

ส่วนร่วมทีถ่กูต้องในการบรหิารจดัการงบประมาณ	6)	การ

ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา	

บคุลากรและชุมชน	เพือ่ใช้ก�าหนดการจดัสรรงบประมาณ

ของสถานศกึษา	7)	มาตรการการใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่าง

จ�ากัดให้เกิดประโยชน์	 สูงสุดแก่ส่วนรวม	 8)	 การจัดท�า

รายงานทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานเสนอต่อหน่วย

งานต้นสังกัด	9)	การจัดเก็บบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ	

ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอด	10)	จัดให้มี

การการก�ากับ	 ติดตาม	 การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ	11)	โครงการวางแผน

ด้านการติดตามตรวจสอบการจัดเตรียมงบประมาณ	

สอดคล้องกับ	

	 	 	 3)	ยทุธศาสตร์การบรหิารงานบคุคลตาม

หลักปรัชญา	ของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	การ

บรหิารงานบคุคล	ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ให้มปีระสทิธผิล	มตัีวแปรทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกโดยประเมนิ

ความต้องการจ�าเป็น	(Modified	Piority	Need	Index)	

จ�านวน	10	ตวัแปร	ค่าเฉลีย่ของความต้องการจ�าเป็น	(PNI)	
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ด้านการบริหารงาน	 งบประมาณ	 โดยรวม	 เท่ากับ	0.06	

ประกอบด้วย	 1)	 การปรับปรุงการก�าหนดต�าแหน่งที่

ต้องการเพิม่/ลดเสนอต่อส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	2)	

การก�าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการครูตาม

ต�าแหน่งและความต้องการของ	 สถานศึกษา	 3)	 การส่ง

เสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู	 4)	 การจัดอบรมสัมมนา	

ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความ

ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบ	อย่างที่ดี	5)	

การส ่ง เสริมข ้าราชการครูที่อยู ่ ใน	 ระเบียบวิ นัย	 

จดักจิกรรมการเรียนการสอนดใีห้ได้รบัการพจิารณาความ

ดคีวามชอบ	6)	การด�าเนนิการสอบคดัเลอืกข้าราชการครู

และครูอตัราจ้างอย่างโปร่งใส	7)	การอนญุาตให้ข้าราชการ

ครู	ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างไม่มีเงื่อนไข	8)	การ

จัดเก็บรวบรวมข้อมูล	 ประวัติของข้าราชการครูที่มีอยู่

อย่างเป็นระบบ	9)	การแจ้งเกณฑ์การประเมนิผลงานของ

ข้าราชการครูรายบุคคล	 10)	 การแจ้งสิทธิประโยชน์ของ

ข้าราชการครูพึงได้รับระหว่างรับราชการและหลังออก

จากราชการ	

	 	 	 4)	 ยุทธศาสตร์การบริหารงานบริหาร

ทั่วไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให ้มี

ประสิทธิผล	 การบริหารงานบุคคลตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	 มีตัวแปรท่ีได้รับการ

คัดเลือกโดยประเมินความต้องการจ�าเป็น	 (Modified	

Piority	Need	Index)	จ�านวน	13	ตัวแปร	ค่าเฉลี่ยของ

ความต้องการจ�าเป็น	 (PNI)	 ด้านการบริหารงานบริหาร

ทั่วไป	 โดยรวม	 เท่ากับ	 0.06	 ประกอบด้วย	 1)	 ครูและ	

บุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	 2)	 การ

ประชา	 สัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและ

ข่าวสารให้ผูป้กครองทราบอย่างทัว่ถงึและต่อเนือ่ง	3)	การ

ลงทะเบียนจัดเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จแล้วเข้าแฟ้ม

ระหว่างปีตามระบบการเก็บหนังสือราชการอย่างเป็น

ระบบ	4)	การจดัให้มกีารส�ารวจปัญหา	ความต้องการของ

ชมุชนเพ่ือน�ามาก�าหนดนโยบาย	และ	วางแผนในการสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน	 5)	 การจัดแบ่งหน้าที่ให้บุคลากร
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เหมาะสม
และเพียงพอ	6)	การให้ชุมชน	คณะกรรมการสถานศึกษา
มีส่วนร่วมรับผิดชอบการบริหารจัดการอาคารสถานที่	7)	
การวางแผนน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการบริหาร
และการจดัการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสม	8)	มกีารส่งเสรมิและ
ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
สามารถด้านสารสนเทศ	 9)	 การส่งเสริมการจัดการวัสดุ	
ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามความ	ต้องการของ	บุคลากรอย่าง
เสมอภาค	10)	การจัดบริการสุขภาพให้กับนักเรียนอย่าง
เสมอภาค	11)	การจัดสรรสื่อ	การเรียนการสอนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์สูงสุด	12)	มีการจัดบริการด้าน
ธุรการให้กับบุคลากรอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	
13)	 มีการมอบหมายหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบการจัดเก็บ
เอกสารส�าคัญของโรงเรียนไว้อย่างเป็นระบบเพื่อสะดวก

ในการใช้และตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.1	จากผลการวจิยั	พบว่า	สภาพปัจจบุนั	ด้าน
ที่มีการปฏิบัติต�่าสูงสุดได้แก่	ด้านการบริหารงานวิชาการ
ดงันัน้	ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรน�ายทุธศาสตร์การบรหิาร
งานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มี
ประสิทธิผล	มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา	โดยสร้างเครือ
ข่ายงานวชิาการและโดยเน้นให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมใน
การพฒันา	หลกัสูตร	ให้เกดิเป็นรปูธรรมและมปีระสทิธผิล	
	 	 1.2	จากผลการวจิยั	พบว่า	สภาพทีพึ่ง่ประสงค์
ด้านที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนา	ได้แก่	
ด้านการบริหารงานวิชาการ	ดังนั้น	ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรน�า	 ยุทธศาสตร์การบริหารงาน	 วิชาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	มาปฏิบัติ
และใช้ให้เกดิเป็นรูปธรรม	โดยสร้างเครอืข่ายงานวชิาการ	
เน้นให้ชุมชน	ผู้ปกครอง	มีส่วนร่วมในการจัดท�าหลักสูตร
การวดัการประเมนิ	ผลให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลาง	

พ.ศ.	2551	
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	 	 1.3	 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็น		

ของการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง	 การศึกษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงให้มปีระสทิธผิล	สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต	

1	ศึกษาสภาพที่พึงประสงค์	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	

ด้านที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องได้รับการพัฒนาก่อน

เป็นล�าดับแรก	 คือ	 ด้านการบริหารงานงบประมาณ	

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา	ควรส่งเสรมิให้โรงเรยีนขยาย

โอกาสทางการศึกษาน�ายุทธศาสตร์ไปใช้ให้เกิดเป็นรูป

ธรรม	

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรท�าการวิจัยยุทธศาสตร์การบริหาร

โรงเรียนขยายโอการทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิผล	ในสังกัดอื่น

	 	 2.2	 ควรมีการพัฒนา	 ตัวแบบ	 ตัวช้ีวัด	 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน	 เพื่อให้ผู้

บริหารสถานศึกษาน�าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อศึกษาทัศนคติของนักกีฬาฟุตบอลต่ออาชีพนักฟุตบอลในประเทศไทย	และ	

2)	เพือ่เปรียบเทยีบทศันคตขิองนกักฬีาฟตุบอลอาชพีในประเทศไทย	การวิจยันีใ้ช้วธิวีจิยัแบบผสมผสาน	โดยมกีลุม่ตวัอย่าง	

2	ประเภท	คือ	1)	การวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องด้านฟุตบอลอาชีพ	จ�านวน	5	คน	2)	การวิจัย

เชิงปริมาณ	ใช้กลุ่มตัวอย่างนักฟุตบอลอาชีพชาวไทย	จ�านวน	360	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสัมภาษณ์	และ

แบบสอบถาม	 วิเคราะห์ข้อมูลโดย	 การวิเคราะห์เน้ือหา	 วิเคราะห์สถิติบรรยาย	 เช่น	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 	 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	วิเคราะห์สถิติอนุมาน	โดยการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม	โดยการทดสอบค่าที	(t-Test)	และการ

ทดสอบค่าเอฟ	 (F-Test)	ผลการวิจัยที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้	1)	ทัศนคติที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในอาชีพนักกีฬาฟุตบอลของ

ประเทศไทย	มี	4	องค์ประกอบหลัก	ได้แก่	องค์ประกอบด้านสมรรถนะ	องค์ประกอบด้านจิตใจ	องค์ประกอบด้านสังคม	

และสิ่งบ่งชี้ความส�าเร็จ	 2)	นักกีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง	 26-30	ปี	 คิดเป็นร้อยละ	

50	สถานภาพโสด	ร้อยละ	55.9	มวีฒุกิารศกึษาสงูสดุ	ระดบัปรญิญาตร	ีร้อยละ	70.6	และมปีระสบการณ์การเป็นนกักีฬา

ฟุตบอลอาชีพ	6-10	ปี	 ร้อยละ	36.8	และ	3)	ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของนักกีฬาฟุตบอลต่ออาชีพนักฟุตบอลไทย	

เมื่อแยกตามสถานภาพสมรส	ตามวุฒิการศึกษา	และตามประสบการณ์การเล่นฟุตบอลอาชีพ	พบว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญที่	.05
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Abstract 

	 The	research	is	to	determine	following	objectives	1)	To	study	attitudes	of	Thai	football	players	
towards	Thai	football	player	career	and	2)	To	compare	attitudes	of	professional	football	player	career	
in	Thailand.	This	study	combines	two	research	methodology	and	conduct	among	2	groups	of	sample	
1)	Qualitative	 research	by	doing	 in-depth	 interview	with	person	who	 involved	with	professional’s	
football	industry	2)	Quantitative	research	by	interviewing	360	Thai	football	players.	Tooling	for	research	
are	1)	Discussion	guide	questions	2)	Questionnaire.	Analysis	methodology	by	analysing	content	and	
descriptive	statistic	such	as	percentage,	mean,	standard	deviation,	inferential	statistic	and	comparing	
different	groups	by	using	t-test	and	F-test.	The	research	results	were	follows:	1)	Attitude	reflecting	to	
being	successful	professional	football	player	in	Thailand	are	composed	of	4	factors	which	are	capability,	
mental	health,	social	and	 indication	to	successfulness.	2)	Thai	professional	 football	player	mostly	
average	age	26-30	years	old	at	50%,	marital	status	is	single	at	55.9%,	have	bachelor	degree	as	their	
high	education	level	at	70.6%	and	have	professional	football	experiences	from	6-10	years	at	36.8%	

and	 3)	 Comparison	 attitude	 results	 among	 Thai	 football	 player	when	divided	 into	marital	 status,	

education	level	and	experience	in	football	game	found	to	be	difference	at	95%	significant	level..

 Keywords :	Attitude,	Professional	football	players,	Professional	football	

บทน�า  
	 ปรากฏการณ์ของฟตุบอลไทยในช่วง	4-5	ปีทีผ่่าน
มา	ได้สร้างกระแสความฮอืฮาเป็นอย่างมาก	โดยนบัตัง้แต่
ที่	บริษัท	ไทยลีก	จ�ากัด	ได้ยกระดับมาตรฐานขึ้นมาแบบ
ก้าวกระโดด	ไปจนถึงการพฒันาระดบัทมีชาตทิีท่�าผลงาน
ได้ดีอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้วงการฟุตบอลไทยเดินทางมา
ถงึจดุเปลีย่นครัง้ส�าคญัจากเกมกฬีากลายเป็นเกมธรุกจิที่
ทุกคนจับตามอง	 ในขณะเดียวกันปรากฏการณ์นี้ได้
สอดคล้องไปกับหลักพื้นฐานของการตลาด	เมื่อฟุตบอลมี
ความนิยมเพิ่มมากขึ้น	สปอนเซอร์	และหลากหลายธุรกิจ
ก็เดินหน้าเข้าหาสโมสรฟุตบอลกันอย่างมากมาย	 เพราะ
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของแบรนด์นั้นๆได้ง่ายและตรง
กลุ่ม	ในขณะเดียวกันแบรนด์ต่าง	ๆ	ก็ต้องคิดถึงวิธีการใน
เกมการตลาดนีอ้ย่างรอบคอบ		เพราะมนัอาจไม่ใช่แค่การ
ท�า	 Sport	 Marketing	 ที่หลายคนมอง	 แต ่นี่คือ	
Community	 ขนาดใหญ่ของลูกค้าของแบรนด์	 สืบ
เนือ่งจากความนยิมของผูค้นในกีฬาฟตุบอล	ท�าให้แบรนด์
ต่างๆ	เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อตลาดฟุตบอลมากขึ้นเรื่อยๆ	

ส่งผลให้มูลค่าของตลาดฟุตบอลมีเม็ดเงินหมุนเวียนเป็น
จ�านวนมาก	 โดยผ่านทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับตลาด
ฟุตบอล	 จากการประเมินข้อมูลเบ้ืองต้น	 ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทยคาดว่าในปี	 2559	 ที่ผ่านมา	 พบว่าการเติบโตของ
ฟตุบอลลีกของไทยจะก่อให้เกดิเมด็เงนิหมนุเวยีนในระบบ
เศรษฐกจิอยูท่ีป่ระมาณ	12,000	ล้านบาท	ส�าหรับเมด็เงนิ
ที่เกิดขึ้นในฟุตบอลลีกของไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ	0.1	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (แบรนด์
เอจ,	2017	:	ออนไลน์)
	 โดยในปี	พ.ศ.2557	มผีูป้ระกอบการในธรุกจิกฬีา
ฟตุบอลทัง้สิน้	75	ราย	มมีลูค่าทนุจดทะเบยีน	1,532	ล้าน
บาท	และมีมูลค่าสินทรัพย์รวม	3,033	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นจากปี	พ.ศ.2554	ที่มีผู้ประกอบการ	51	ราย	มีมูลค่า
ทุนจดทะเบียน	265	ล้านบาท	และมีมูลค่าสินทรัพย์รวม
เพียง	169	ล้านบาท
	 โดยในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	อตุสาหกรรมกฬีาถอื
เป็นอกีหนึง่ธรุกจิทีส่ร้างรายได้ให้กบัประเทศ	อนัเนือ่งจาก
อุตสาหกรรมกีฬา	 หรือธุรกิจด้านกีฬานั้นเป็นตัวชี้วัดที่
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แสดงให้เหน็ถงึคณุภาพชวีติของประชากรในประเทศ	โดย
เฉพาะอย่างยิง่ด้านกฬีาอาชีพ	ซ่ึงถือเป็นแกนหลกัทีส่�าคญั
ของอุตสาหกรรมกีฬา	 เพราะประเทศท่ีมีการพัฒนาด้าน
การกีฬาจนสามารถส่งเสริมนักกีฬาจนสามารถประกอบ

อาชีพทางการกีฬาเป็นอาชีพหลักที่ใช้ในการยังชีพและ

เล้ียงดูครอบครัว	ย่อมถือเป็นสิง่สงูสดุในการพฒันาวงการ

กีฬา	และหากพูดถึงกีฬาอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน

ระดับโลก	คงจะไม่มีผู้ใดไม่คิดถึง	กีฬาฟุตบอลอาชีพ	ซึ่ง

เป็นกฬีายอดนยิมของคนทัง้โลก	รวบถงึประเทศไทย	กฬีา

ฟุตบอลในประเทศไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่าง

มากโดยมีผู้สนใจเข้าชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ล่าสุดเมื่อปี	

2558	มผีูเ้ข้าชมรวมทกุสนามตลอดฤดกูาลของการแข่งขัน

ฟุตบอลอาชีพ	ลีกสูงสุด	รายการ	โตโยต้า	ไทยพรีเมียร์ลีก	

โดยมีผู้เข้าชม	1,828,655	คน	จากการแข่งขันทั้งสิ้น	614	

เกมการแข่งขัน	 โดยเฉลี่ยจะมีผู ้ชมต่อเกมท่ีประมาณ	

2,979	 คน	 (บริษัท	 ไทยพรีเมียร์ลีก	 จ�ากัด,	 2558	 :	

ออนไลน์)

	 ซึง่จะเหน็ได้ว่า	จ�านวนผูช้มมีอตัราการเพิม่ขึน้หาก

เปรียบเทียบกับจ�านวนผู้ชมในอดีต	 และมีมูลค่าลิขสิทธิ์

ถ่ายทอดที่จ่ายโดย	บริษัท	ทรูวิชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ถึงปี

ละ	600	ล้านบาท	เพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกคู่	ให้ผู้

ชมทางบ้าน	ซึง่สร้างรายได้ให้กบัวงการกฬีาฟตุบอลอย่าง

มหาศาล	ท�าให้อตัราการจ้างงานในส่วนของบคุลากรกฬีา

ด้านฟุตบอล	เช่น	นักกีฬา	ผู้ฝึกสอน	ตลอดจนเจ้าหน้าที่

ต่าง	ๆ	ภายในสโมสรมีอัตราเพิ่มมากขึ้น	และมีมูลค่าการ

จ้างงานที่สูงขึ้น	 สามารถสร้างรายได้และเลี้ยงชีพตนเอง

และครอบครัว	 ซึ่งเป็นท่ีตระหนักได้ว่า	 กีฬาฟุตบอลของ

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นกีฬาอาชีพอย่างเต็มตัว	

ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับท่ี	 5	

(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	 2555)	 ที่ว่าด้วยเรื่อง

การมุ่งเน้นการพัฒนากีฬาสู่การเป็นกีฬาอาชีพ	 เพื่อให้

นักกฬีา	และบคุลากรทางการกีฬา	สามารถประกอบอาชพี

ด้านการกีฬา	 และสามารถหารายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว	 โดยทางภาครัฐได้เห็นถึงความส�าคัญของการ

สร้างรากฐานทีม่ัน่คงของกฬีาอาชพีจงึให้ความสนใจ	และ

มุ่งวางมาตรฐานของการด�าเนินงานในอนาคตต่อไป	 โดย

การออกพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	 เมื่อวันที่	 16	

ธันวาคม	2556	และมีผลบังคับใช้ในวันที่	14	กุมภาพันธ์	

2557	มวีตัถุประสงค์	เพือ่ให้เป็นกฎหมายทีค่อยดแูล	และ

ให้ความคุ้มครองทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ	สโมสรต้น

สังกัด	และนักกีฬา	ซึ่งเปรียบเสมือนกลไกหลักส�าคัญของ	

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพนี้	 (พระราชบัญญัติส่ง

เสริมกีฬาอาชีพ	พ.ศ.๒๕๕๖,	2556)	 เพื่อสร้างความเท่า

เทียม	 ไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบ	 อีกทั้งยังเป็นการวาง

รากฐานในการขึ้นทะเบียนนักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬา

อาชีพ	เป็นฐานข้อมลูของวงการกฬีาอาชพี	เพือ่ประโยชน์

ในการศึกษาและวางแผนพัฒนาต่อไป	 และทางภาค

รัฐบาลยังคงเน้นย�้าในเรื่องการประสบความส�าเร็จของ

วงการกฬีาของประเทศไทยในระดบัต่างๆ	โดยเหน็ได้จาก

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับท่ี	 6	 ต้องการให้

ประชากรทุกภาคส่วนมีความสนใจในการออกก�าลังกาย

และเล่นกีฬา,	 นักกีฬาผู้แทนของไทยประสบความส�าเร็จ

ในการแข่งขนักฬีาทัง้ในระดบัอาเซยีน	เอเชยี	และโลก	เพือ่

สร้างความสามัคคีน�ามาซ่ึงความภาคภูมิใจแก่คนในชาติ	

และอตุสาหกรรมการกฬีาของไทยสามารถช่วยสร้างมลูค่า

เพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ	 และมีการเติบโตต่อเนื่อง	

อย่างยัง่ยนื	นางกอบกาญจน์	วฒันวรางกรู	รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	กล่าวว่า	แผนพฒันาการ

กีฬาฉบับที่	6	จะเน้นการท�างานแบบเชื่อมโยงกับทุกฝ่าย

มากขึน้	มงีบประมาณจากกองทนุพฒันาการกฬีาแห่งชาติ	

เป็นกลไกในการ	 ขับเคล่ือนการท�างาน	 มีคณะกรรมการ

ก�ากับนโยบายการกีฬาแห่งชาติ	หรือซุปเปอร์บอร์ด	คอย

ดูทิศทาง	แนวทางสิ่งที่ควรจะเป็นของกีฬาไทย	รวมทั้งมี	

มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติและอุตสาหกรรมกีฬา	 เกิดขึ้น

ควบคูก่นัไป		โดยจะเดินหน้าผลกัดนัให้มกีารบรรจุงานให้

กับนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาต	ิ

อย่างเป็นเรือ่งเป็นราว	ซึง่จะได้เสนอประเดน็นีใ้ห้ซปุเปอร์

บอร์ดได้พิจารณา	 เพื่อท�าเป็นนโยบายต่อไป	พร้อมกันนี	้

การที่จะมีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติขึ้นมา	 ก็จะท�าให้
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วิชาชีพด้านนี้แข็งแกร่งเป็นที่ต้องการของสังคมกว่าเดิม	

หางานได้ง่ายขึ้น	(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,	2560	:	ออนไลน์)

	 เมื่อเรามองการพัฒนาในข้างต้นจะพบว่า	 กีฬา

อาชพีในประเทศไทยมกีารพัฒนามากขึน้	โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่กฬีาฟตุบอลทีม่กีารพฒันาตวัเองอย่างเหน็ได้ชดั	ทัง้ใน

ด้านผู้ชมที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	 ระบบการบริหารจัดการที่มี

การพัฒนาสู ่ความเป็นมืออาชีพ	 การใช้รูปแบบธุรกิจ	

(business	model)	มาใช้	ในการบริหารและพัฒนา	เพื่อ

เพิ่มมูลค่า	 (added	 value)	 และสร้างอัตตะลักษณ์	

(brand)	 เพื่อสร้างรายได้เพิ่มกับสโมสร	 (วิญญู	 กิ่งหิรัญ

วัฒนา,	2553)

	 โดยจุดแข็งของกีฬาไทยในตอนน้ีอีกข้อคือ	 กีฬา

อาชีพที่มีนักกีฬาประสบความส�าเร็จอย่างสูง	 อาทิ	

แบดมินตัน,	กอล์ฟ,	วอลเลย์บอล,	ฟุตบอล	จึงต้องมีการ

พัฒนาให้แข็งแกร่งมากขึ้นด้วยการศึกษาวงจรชีวิตของ

นักกีฬาที่ประสบความส�าเร็จตั้งแต่วัยเด็กจนถึงเลิกเล่น

เพื่อน�ามาสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนานักกีฬาในรุ่นต่อ

ไป	(หนังสือพิมพ์มติชน,	2559	:	ออนไลน์)		โดยล่าสุดถือ

ได้ว่าเปน็อีก	1	ความภาคภูมใิจของชาวไทยทกุคน	โดยส่ง

ผลดีต่อตลาดฟุตบอลในบ้านเรา	เมื่อ	คอนซาโดเล่	ซับโป

โร	 ได้ตกลงซื้อ	 ชนาธิป	 นักเตะไทยไปร่วมทีมอย่างถาวร

แล้ว	โดยสัญญาจะเริ่มต้นในฤดูกาล	2019	เป็นต้นไป		แต่

ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาแต่อย่างใด	ซึ่ง

คาดว่า	 เมสซี่เจ	 จะได้รับค่าเหน่ือยสูงข้ึนกว่าเดิมอย่าง

แน่นอน		และท�าให้	ดาวยิงเบอร์	18	เป็นนักเตะไทยคน

แรกที่ได้สัญญาถาวรในเวที	 เจลีก	 ของประเทศญ่ีปุ่น	

(หนังสือพิมพ์ข่าวสด,	 2561	 :	 ออนไลน์)	 ซ่ึงน่ีก็เป็นอีก

ตัวอย่างของนักเตะไทยท่ีก้าวกระโดดไปในเวทีโลก	 และ

ยังส่งผลต่อแรงบันดาลใจของนักเตะรุ่นใหม่ๆอีกด้วย	

เมือ่หนักลบัมามองถึงการพฒันาบคุลากรทีพ่ร้อมจะขึน้มา

เป็นนักกีฬาที่ประสบความส�าเร็จระดับต่างๆ	ได้นั้น	มี	2	

องค์ประกอบหลัก	 	 คือด้านทักษะท่ีควรได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง	 ประสบการณ์ท่ีได้สั่งสมมา	 ซ่ึงถือว่าเป็น

สมรรถนะทางกาย		แต่อกีด้านทีม่กัไม่ค่อยได้รบัการสนใจ

มากนัก	 คือสมรรถะทางจิตใจ	 ซ่ึงถือว่าเป็นด้านที่ควรให้

ความส�าคญัเช่นกนั	สบืเนือ่งจากด้านสมรรถะทางจติใจจะ

ส่งผลต่อการแสดงความสามารถของนกักฬีาโดยตรง	หรอื

ถ้าพูดอย่างละเอียดคือ	 ความพึงพอใจต่ออาชีพการงาน	

และชีวิต	 ได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้าง	 เพื่อนร่วม

งาน	เจ้านาย	และมีความสุขกับสิ่งที่ท�า	เกิดแรงบันดาลใจ

ที่จะท�าสิ่งนั้นๆ	 ให้ดีข้ึนจนส่งผลไปยังการประสบความ

ส�าเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งใจไว้	

หากแต่นักกีฬาที่เติบโตมาด้วยกัน	กลับมีความสามารถที่

ไม่เท่ากัน	 มีความพร้อมทางร่างกายที่แตกต่างกัน	ท�าให้

มูลค่าของนักกีฬาแต่ละคนมีมูลค่าที่สูงต�่าต่างกันไป	

เพราะนักกีฬาแต่ละคนมีปัจจัยที่แตกต่างกัน	 ทั้งในด้าน

สภาพร่างกาย	 ด้านทักษะ	 และด้านจิตใจ	 ซึ่งเป็นองค์

ประกอบหลักที่มีผลต่อการแสดงความสามารถของ

นักกีฬา	 (สมบัติ	 กาญจนกิจ	 และ	 สมหญิง	 จันทรุไทย,	

2542)

	 ดงันัน้ทางผูว้จัิย	จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา	ผลการ

ศกึษาทศันคตขิองนกักฬีาฟตุบอลต่ออาชพีนกัฟตุบอลใน

ประเทศไทย	เพือ่เป็นการพฒันาวงการกฬีาฟตุบอลอาชพี

ของประเทศไทย	 อีกท้ังยังเป็นการสร้างความมั่นคงใน

อาชีพของนักกีฬาฟุตบอลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

	 1.	เพือ่ศกึษาทศันคตขิองนกักฬีาฟตุบอลต่ออาชพี

นักฟุตบอลในประเทศไทย

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักกีฬาฟุตบอล

อาชีพในประเทศไทย

ขั้นตอนการวิจัย

	 ข้ันตอนที	่1	การพฒันากรอบแนวคดิการวจิยั	โดย

การ	 ก�าหนดปัญหาวิจัย	 วัตถุประสงค์การวิจัย	 นิยามค�า

จ�ากัดความของตัวแปรในกรอบแนวคิด	 ซึ่งศึกษาจาก

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	เรือ่งทศันคตขิองนกักฬีา

ฟุตบอลต่ออาชีพนักฟุตบอลในประเทศไทย	 โดยศึกษา
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ	ทศนคติ	ความส�าเร็จในอาชีพ	

องค์ประกอบด้านสมรรถนะ	องค์ประกอบด้านจิตใจ	องค์

ประกอบด้านสงัคม	และพฒันากรอบความคดิ	ดงัแสดงใน

การตรวจเอกสาร

	 ขั้นตอนที่	 2	 การพัฒนาเครื่องมือวัดทัศนคติของ

นักกีฬาฟุตบอลต่ออาชีพนักฟุตบอลในประเทศไทย	 จาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญด้านนักกีฬาฟุตบอล

อาชพี	จ�านวน	5	ท่าน	โดยมขีัน้ตอน	คอื	การพฒันาเครือ่ง

มือวัด	 การรวบรวมข้อมูล	 และการตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ	แบ่งเป็น	

	 	 1.	 ผู้บริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพ	 จ�านวน	 2	

ท่าน

	 	 2.	ผู้ฝึกสอนฟุตบอลอาชีพ	จ�านวน	3	ท่าน

	 ขั้นตอนที่	3	การรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัย	มี

ขัน้ตอนในการประสานงานกบัสโมสรฟตุบอลอาชีพในการ

แข่งขนัลกีสงูสดุของประเทศไทย	ทัง้	18	สโมสร	เพือ่ตดิต่อ

ขอนัดเวลา	 เพื่อแจกแบบสอบถามให้กับนักกีฬา	และจัด

เก็บรวบรวมข้อมูล	ลงในฐานข้อมูล	โดยสุ่มสโมสรละ	20	

คน	รวม	360	คน

	 ขั้นตอนที่	4	การวิเคราะห์ข้อมูล	โดยด�าเนินการ

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

วิธีด�าเนินการวิจัย 

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 ประชากร	ทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ประกอบด้วย

นักกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย	เฉพาะนักกีฬา

สัญชาติไทย	 ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของ

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประจ�าปี	2559	–	2560	

โดยแบ่งเป็น	4	ลีก	คือ	ไทยลีก	1	จ�านวน	18	สโมสร	ไทย

ลีก	2	จ�านวน	16	สโมสร	ไทยลีก	3	จ�านวน	29	สโมสร	

และไทยลีก	 4	 จ�านวน	 61	 สโมสร	 ซึ่งมีนักกีฬาฟุตบอล

อาชพีสญัชาตไิทยทีข่ึน้ทะเบยีนกบั	บรษิทั	พรเีมยีร์ลกีไทย

แลนด์	จ�ากัด	จ�านวน	3,395	คน	และผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา

ฟุตบอลอาชีพ	จ�านวน	20	คน

	 	 กลุม่ตวัอย่าง	ก�าหนดโดยใช้สตูรของ	ทาโร	ยา

มาเน่	(Taro	Tamane,	1973	อ้างถึงใน	สมหวัง	พิธิยานุ

วฒัน์,	2541)	ก�าหนดความคาดเคลือ่นของการสุม่ตวัอย่าง

ที่ระดับ	 .05	 จากการค�านวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	

อย่างน้อยท่ีสุด	จ�านวน	358	คน	ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

ครัง้นี	้ผู้วจิยัใช้วิธกีารสุม่อย่างง่าย	โดยกลุ่มตวัอย่างจ�านวน

ทั้งสิ้น	360	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยสร้างข้อค�าถามให้กับเครื่อง

มือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้

	 	 1.	 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างการ

ศกึษาทศันคตขิองนกักฬีาฟตุบอลต่ออาชพีนกัฟตุบอลใน

ประเทศไทย	มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	0.8	–	

1.0

	 	 2.	 แบบสอบถามการศึกษาทัศนคติของ

นักกีฬาฟุตบอลต่ออาชีพนักฟุตบอลในประเทศไทย	 โดย

มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	0.8	–	1.0	และมีค่า

ความเชื่อมั่นที่	.923

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นขั้นตอน	ดังนี้

	 	 1.	 ผู้วิจัยด�าเนินการติดต่อนัดหมายเพื่อขอ

สัมภาษณ์กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาฟุตบอลอาชีพของ

ประเทศไทย	 จ�านวน	 5	 ท่าน	 โดยผู้วิจัยได้ส่งหัวข้อการ

สัมภาษณ์ไปยังผู้เชี่ยวชาญก่อนเดินทางไปสัมภาษณ์	 ใน

การสมัภาษณ์ผูว้จิยัด�าเนนิการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง	พร้อม

บนัทกึเสยีง	โดยใช้เวลาในการสมัภาษณ์ประมาณ	1	ชัว่โมง

ต่อ	1	ท่าน

	 	 2.	 น�าข ้อมูลที่ ได ้จากการสัมภาษณ์	 มา

สงัเคราะห์	และจดัท�าเป็นร่างแบบสอบถามเพือ่ศึกษาองค์

ประกอบที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในอาชีพนักกีฬาฟุตบอล

ลีกอาชีพของประเทศไทย	 โดยผ่านขั้นตอนตรวจสอบ
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คณุภาพจากอาจารย์ทีป่รกึษาและน�าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ

จ�านวน	5	ท่าน

	 	 3.	 เตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอ	 ใช้การ

โทรศัพท์ประสานงานผู้ดูแลสโมสรฟุตบอลอาชีพ	 เพื่อให้

ทราบถงึวตัถปุระสงค์ของงานวจิยั	ประโยชน์ของงานวจิยั	

มาตรการการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ	 พร้อมช้ีแจ้ง	

และท�าการขออนญุาตเข้าเกบ็ข้อมลู	และชีแ้จงให้นกักฬีา

ทราบก่อนการเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง

	 	 4.	 น�าเก็บรวบรวมแบบสอบถาม	 โดยผู้วิจัย

เป็นผูต้ดิต่อและประสานงานในการแจกแบบสอบถามและ

เก็บแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง

 	 5.	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม	

และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	 เตรียมข้อมูลและ

ท�าการลงเลขบนัทึกชดุข้อมูล	เพือ่น�าไปวเิคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วจิยัด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูกลุม่ตวัอย่างเป็น

ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 1.	การวิเคราะห์	ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์เนื้อหา	 โดยการแยกแยะ	 แจกแจงเนื้อหาหรือ

แนวคิด	องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในอาชีพของ

นักกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย	 โดยแบ่ง

ประเภท	 จ�านวน	 และหัวข้อท่ีเป็นประเด็นส�าคัญ	 และ

ประเด็นรองที่ต้องการศึกษา

	 	 2 . 	 ก า ร วิ เ ค ร า ะห ์ ข ้ อ มู ล เ ชิ งป ริ ม าณ	

แบบสอบถาม	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ประมวลผลส�าเร็จรูปส�าหรับการวิจัย	ประมวลผลและจัด

ตารางวเิคราะห์ทางสถติ	ิเพือ่น�าเสนอ	และสรปุผลการวจิยั	

โดยเมือ่ท�าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม

แล้ว	 ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์สามารถน�ามาใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลได้	 วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย	 เช่น	ค่า

ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การเปรียบเทยีบ

ระหว่างกลุ่ม	 โดยการทดสอบค่าที	 (t-Test)	 และการ

ทดสอบค่าเอฟ	(F-Test)

ผลการวิจัย

	 การวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัได้ก�าหนดสัญลักษณ์และการ

แปลผลไว้ในส่วนแรก	ส่วนการน�าเสนอผลการวิจัย	จะน�า

เสนอจากการวิเคราะห์ข้อมูลใน	 4	ประเด็น	 คือ	 ผลการ

ศึกษาผลการศึกษาทัศนคติของนักกีฬาฟุตบอลต่ออาชีพ

นกัฟตุบอลในประเทศไทย	ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน

ของผูต้อบแบบสอบถาม	และผลการเปรยีบเทียบทศันคติ

ของนักกีฬาฟุตบอลต่ออาชีพนักฟุตบอลในประเทศไทย

	 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั	ผู้วจัิยใช้การเกบ็ข้อมลูเชงิ

คุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬา

ฟตุบอลอาชพี	โดยการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง	จ�านวน	5	

คน	และเก็บขอ้มลูเชิงปริมาณ	โดยการสุม่ตัวแทนนกักฬีา

จาก	ไทยลีก	ทั้ง	18	สโมสร	สโมสรละ	20	คน	รวมทั้งสิ้น	

360	คน	เพื่อศึกษาทัศนคติของนักกีฬาฟุตบอลต่ออาชีพ

นักฟุตบอลในประเทศไทย	 โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ส�าหรบัข้อมลูคณุภาพ	และใช้การวเิคราะห์ทางสถติ	ิได้แก่	

ฐานนยิม	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และการเปรยีบ

เทียบโดยการทดสอบค่าที	 (t-Test)	 และการทดสอบค่า

เอฟ	(F-Test,	One	way	ANOVA)โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 1.	 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความ

ส�าเรจ็ในอาชพีนกักฬีาฟตุบอลอาชพีของประเทศไทยจาก

การศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อทัศนคติในอาชีพนัก

ฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย	 จากการสัมภาษณ์ผู้ทรง

คุณวุฒิทั้ง	5	ท่าน	พบว่า	หากจ�าแนกองค์ประกอบความ

ส�าเร็จตามรูปแบบที่น�าเสนอจะจ�าแนกองค์ประกอบได้	4	

องค์ประกอบดังนี้

	 	 	 1.1	องค์ประกอบด้านสมรรถนะ	ได้แก่	

สมรรถภาพทางกาย	 ทักษะฟุตบอล	 เทคนิคในการเล่น	

ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเล่น	 ความรู้ความเข้าใจ

ในสถานการณ์	ข้อมูลคู่แข่งขัน	

	 	 	 1.2	องค์ประกอบด้านจติใจ	ได้แก่	ความ

สามารถการตดัสนิใจ	ความเชือ่มัน่ในตนเอง	การรบัรูค้วาม

สามารถแห่งตน	เรยีนรูข้้อผดิพลาด	การก�าหนดเป้าหมาย	
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ความมุ่งมั่น	การควบคุมอารมณ์	จิตวิญญาณนักสู้	

	 	 	 1.3	 องค์ประกอบด้านสังคม	 ได้แก่	

โอกาส	การสนับสนนุจากเพ่ือนร่วมทมี	การสนบัสนนุจาก

ผูฝึ้กสอน	การสนบัสนนุจากสโมสรต้นสงักดั	การสนบัสนนุ

จากสมาคมฟุตบอล	และการสนับสนุนจากสังคม

	 	 	 1.4	 องค์ประกอบที่บ่งชี้ความส�าเร็จใน

อาชีพ	คือ	ชัยชนะ	รายได้	ชื่อเสียง	การยอมรับจากสังคม	

การเป็นตัวแทนทีมชาติ	 ความพึงพอใจในงาน	 ความพึง

พอใจในอาชีพ	บรรลุเป้าหมายที่ตนวางไว้	 เกียรติประวัติ

รางวลัทีไ่ด้รับ	และการมอีาชพีรองรบัหลงัเลกิเล่นฟตุบอล

อาชีพ	ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลไว้

	 	 2.	 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	 การวิเคราะห์ทัศนคติของนักกีฬาฟุตบอล

ต่ออาชพีนกัฟุตบอลในประเทศไทยนกักฬีาฟตุบอลอาชีพ

ของประเทศไทยส่วนใหญ่มช่ีวงอายรุะหว่าง	26-30	ปี	คดิ

เป็นร้อยละ	50	รองลงมาคือ	ช่วงอายุระหว่าง	21-25	ปี	

คิดเป็นร้อยละ	26.5	ช่วงอายุระหว่าง	31-35	ปี	คิดเป็น

ร้อยละ	 20.6	 และท้ายสุดคือช่วงอายุระหว่าง	 15-20	 ปี	

คิดเป็นร้อยละ	2.9	ตามล�าดับ

	 	 	 นักกีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด	 ร้อยละ	 55.9	 รองลงมาคือ	

สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน	 ร้อยละ	 41.2	 และมี

สถานภาพสมรส	แต่แยกกนัอยู	่และ	สถานภาพหม้าย-หย่า	

เท่ากันที่ร้อยละ	1.5		ตามล�าดับ

   นักกีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย
ส่วนใหญ่	มีวุฒิการศึกษาสูงสุด	ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	
70.6	 รองลงมา	 ระดับมัธยมศึกษา	 ร้อยละ	 19.1	 และ	
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี	ร้อยละ	8.8	ตามล�าดับ
	 	 	 นักกีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย
ส่วนใหญ่	 มีประสบการณ์การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ	
6-10	ปี	ร้อยละ	36.8	รองลงมา	1-5	ปี	ร้อยละ	27.9	และ	
15	ปีขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ	19.1	ตามล�าดับ
	 	 3.	 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของ
นกักฬีาฟตุบอลต่ออาชพีนกัฟตุบอลในประเทศไทยของผู้
ตอบแบบสอบถาม

	 	 	 3.1	จ�าแนกตามสถานภาพการสมรส	1)	
ในด้านสมรรถนะ	พบความแตกต่างกันในข้อ	สมรรถภาพ
ทางกาย	 ทักษะฟุตบอล	 และความรู้	 ความเข้าใจ	 ในรูป
แบบการเล่น	มผีลต่อความส�าเรจ็ในอาชพีนกักฬีาฟตุบอล	
2)	ในด้านจติใจ	พบความแตกต่างกนัในข้อ	ความสามารถ
ในการตัดสินใจในสถานการณ์แข่งขัน	 การเรียนรู้ข้อผิด
พลาดของตน	 และจิตวิญญาณการต่อสู้	 มีผลต่อความ
ส�าเร็จในอาชีพนักกีฬาฟุตบอล	3)	ในด้านสังคม	พบความ
แตกต่างกันในข้อ	 การสนับสนุนจากผู้ฝึกสอน	 การ
สนับสนุนจากสโมสรฯ	 ต้นสังกัด	 และการสนับสนุนจาก
สมาคมฟุตบอลฯ	 มีผลต่อความส�าเร็จในอาชีพนักกีฬา
ฟุตบอล	4)	ในด้านสิ่งบ่งชี้ความส�าเร็จ	พบความแตกต่าง
กันในข้อ	 การเป็นตัวแทนทีมชาติ	 ความพึงพอใจในงาน	
และการได้รบัถ้วยรางวัลชนะเลิศ	เป็นสิง่ชีว้ดั	ความส�าเรจ็
ในอาชีพนักกีฬาฟุตบอล	
	 	 	 3.2	จ�าแนกตามวุฒกิารศึกษา	1)	ในด้าน
สมรรถนะ	 พบความแตกต่างกันในข้อ	 ทักษะฟุตบอล	
เทคนิคในการเล่น	 และการศึกษาข้อมูลคู่แข่ง	 มีผลต่อ
ความส�าเร็จในอาชีพนักกีฬาฟุตบอล	2)	ในด้านจิตใจ	ไม่
พบความแตกต่างกันในทุกรายข้อ	 3)	 ในด้านสังคม	 พบ
ความแตกต่างกันในข้อ	 โอกาส	 การสนับสนุนจากเพ่ือน
ร่วมทีม	 การสนับสนุนจากผู้ฝึกสอน	 การสนับสนุนจาก
สโมสรฯ	ต้นสังกดั	และการสนบัสนนุจากสมาคมฟตุบอลฯ	
มผีลต่อความส�าเรจ็ในอาชพีนกักฬีาฟตุบอล	4)	ในด้านสิง่
บ่งชี้ความส�าเร็จ	 พบความแตกต่างกันในข้อ	 รายได้	 ชื่อ
เสยีง	การเป็นตวัแทนทมีชาต	ิความพงึพอใจในงาน	ความ
พึงพอใจในอาชีพ	 การได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	 การมี
อาชีพรองรับหลังเลิกเล่น	และชัยชนะ	เป็นสิ่งชี้วัด	ความ
ส�าเร็จในอาชีพฯ	
	 	 	 3.3	 จ�าแนกตามประสบการณ์การเป็น
นักฟุตบอล	1)	ในด้านสมรรถนะ	พบความแตกต่างกันใน
ข้อ	 สมรรถภาพทางกาย	 ทักษะฟุตบอล	 ความรู้	 ความ
เข้าใจ	 ในรูปแบบการเล่น	 ความรู ้	 ความเข้าใจ	 ใน

สถานการณ์แข่งขัน	 และการศึกษาข้อมูลคู่แข่ง	 มีผลต่อ

ความส�าเรจ็ในอาชพีนกักฬีาฟตุบอล		2)	ในด้านจติใจ	พบ

ความแตกต่างกันในข้อ	ความสามารถในการตัดสินใจ	ใน
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สถานการณ์แข่งขัน	ความเชื่อมั่นในตนเอง	การรับรู้ความ

สามารถตนเอง	 การเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตน	 และการ

ก�าหนดเป้าหมาย	 มีผลต่อความส�าเร็จในอาชีพนักกีฬา

ฟุตบอล	 3)	 ในด้านสังคม	 พบความแตกต่างกันในข้อ	

โอกาส	 การสนับสนุนจากผู้ฝึกสอน	 การสนับสนุนจาก

สโมสรฯ	ต้นสงักดั	และการสนบัสนนุจากสมาคมฟตุบอลฯ	

มผีลต่อความส�าเรจ็ในอาชพีนกักฬีาฟตุบอล	4)	ในด้านสิง่

บ่งชี้ความส�าเร็จ	พบความแตกต่างกันในข้อ	การยอมรับ

ของสังคม	การได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	และการมีอาชีพ

รองรบัหลงัเลกิเล่นฟตุบอลอาชพี	เป็นสิง่ชีว้ดั	ความส�าเรจ็	

ด้านสิ่งบ่งชี้ความเสร็จ

สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล

	 1.	 ผลวิเคราะห์ข ้อมูลเชิงคุณภาพ	 โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อความ

ส�าเรจ็ในอาชพีนกักฬีาฟตุบอลอาชพีของประเทศไทย	การ

ศกึษาทศันคตขิองนกักฬีาฟตุบอลต่ออาชพีนกัฟตุบอลใน

ประเทศไทยในคร้ังนี	้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ	

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติที่ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จในอาชีพ	 จากกลุ่มผู้เก่ียวข้องในฟุตบอลอาชีพของ

ประเทศไทย	 พบว่า	 จากการศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผล

ต่อทัศนคติในอาชีพนักฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย	

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง	 5	 ท่าน	 พบว่า	 หาก

จ�าแนกองค์ประกอบความส�าเรจ็ตามรปูแบบทีน่�าเสนอจะ

จ�าแนกองค์ประกอบได้	4	องค์ประกอบดังนี้

	 	 1.1	 องค์ประกอบด้านสมรรถนะ	 ได้แก่	

สมรรถภาพทางกาย	 ทักษะฟุตบอล	 เทคนิคในการเล่น	

ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเล่น	 ความรู้ความเข้าใจ

ในสถานการณ์	ข้อมลูคูแ่ข่งขนั	และการศกึษาข้อมลูคูแ่ข่ง	

ถือเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส�าคัญเป็นอันดับแรก	 ดังที	่

ณรงค์วิทย์	แสนทอง	(2545)	กล่าวว่า	สมรรถนะ	หมาย

ถึง	ความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	และแรงจูงใจที่มีความ

สัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของเป้าหมาย

ของงานใน	 ต�าแหน่งนั้นๆ	 และเมื่อแบ่งนักฟุตบอลออก

ตามสถานภาพสมรสจะเห็นได้ชดัว่า	การศกึษาข้อมลูคูแ่ข่ง

และ	 เทคนิคในการเล่น	 ยังเป็นองค์ประกอบที่ทุกคนให้

ความสนใจ	 แต่ในล�าดับต่อมาส�าหรับนักฟุตบอลที่มี

สถานภาพโสด	จะพบว่าอกีหนึง่องค์ประกอบทีน่กัฟตุบอล

ให้ความส�าคัญ	 คือ	 ทักษะฟุตบอล	 ในทางกลับกันนัก

ฟุตบอลที่มีสถานภาพสมรส	 กลับให้ความส�าคัญในเรื่อง	

ความรูค้วามเข้าใจในรูปแบบการเล่น	โดย	2	องค์ประกอบ

นี้	 เรียกว่าสมรรถนะที่แยกความแตกต่างของนักกีฬา	ดัง

ที่	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 (2548)	

กล่าวว่า	สมรรถนะทีแ่ยกความแตกต่าง	(differentiating	

competencies)	ได้แก่ปัจจยัต่างๆ	ทีผู่ป้ฏบิตังิานทีด่มีแีต่

ผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับปานกลางไม่มี	สมรรถนะกลุ่มนี้จึง

เป็นส่ิงทีบ่อกความแตกต่างระหว่างผูท้ีม่ผีลการปฏบิตังิาน

ดี	และผู้ที่มีผลงานในระดับปานกลาง

	 	 1.2	 องค์ประกอบด้านจิตใจ	 ได้แก่	 ความ

สามารถในการตัดสินใจ	 ความเช่ือม่ันในตนเอง	 การรับรู้

ความสามารถแห่งตน	เรียนรู้ข้อผิดพลาด	การก�าหนดเป้า

หมาย	ความมุ่งมั่น	การควบคุมอารมณ์	จิตวิญญาณนักสู้	

โดย	Juravichi	and	Babiak	(2015)	เสนอแนวคดิแนะน�า

รปูแบบความฉลาดทีส่่งผลกระทบต่อการปฏบิตังิานในทมี

กฬีาในทางบวก	โดยเฉพาะความฉลาดทางอารมณ์	ในการ

รูจ้กัควบคุมอารมณ์ตนเอง	รูจ้กัข้อผิดพลาด	มกีารก�าหนด

เป้าหมาย	อีกทั้ง	ความรู้	ความเข้าใจ	ในรูปแบบการเล่น	

และสถานการณ์การแข ่งขัน	 เป ็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจาก

ประสบการณ์การเรยีนรู	้ซึง่คอื	ความฉลาดทางปัญญา	เช่น

เดียวกับ	Saville	and	Bray	(2016)	ที่ท�าการวิจัยวิธีการ

ดูความสามารถของตน	การรับรู้ความสามารถตนเอง	ผล

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของนักกีฬามี

แนวโน้มเพิม่ขึน้	ซึง่พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรม

การฝึกและการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมส่ีวนช่วยใน

การพัฒนาตนเอง	 ดังนั้นการผลิตนักกีฬาฟุตบอลตั้งแต่

เยาวชน	เราควรมุง่พฒันาในความฉลาดด้านความรู	้ความ

ฉลาดด้านอารมณ์	 ความฉลาดด้านคุณธรรมพร้อมกัน	

(วทิยา	นาควชัระ,	2544)	และเมือ่แบ่งนกัฟตุบอลออกตาม	
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ประสบการณ์จะเห็นได้ว่า	 การรับรู้ความสามรถแห่งตน	

การก�าหนดเป้าหมาย	การเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตน	นั้น	

มีความแตกต่างระหว่างนักฟุตบอลประสบการณ์	 1-5	ปี	

และ	6-10	ปี	และ	15	ปีขึ้นไป	แต่ส�าหรับสถานภาพสมรส

ไม่ค่อยมีความแตกต่างหนัก

	 	 1.3	องค์ประกอบด้านสงัคม	ได้แก่	โอกาส	การ

สนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีม	 การสนับสนุนจากผู้ฝึกสอน	

การสนับสนุนจากสโมสรต้นสังกัด	 การสนับสนุนจาก

สมาคมฟุตบอล	 และการสนับสนุนจากสังคม	 ดังที่	

Esenberger	et	al.,	(1986)	กล่าวว่า	การสนับสนุนจาก

องค์กร	 หมายถึง	 การรับรู้ของบุคคลท่ีเก่ียวกับองค์กรใน

เรื่องของการให้การสนับสนุนในด้านต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะ

เป็นการสนับสนุนด้านการบริหาร,	 โอกาสท่ีจะได้รับการ

พัฒนาในองค์กร	 ตลอดจนการใส่ใจขององค์กรเก่ียวกับ

ความเป็นอยูท่ี่ดขีองพนกังานและการทีอ่งค์กรเหน็คุณค่า

ของผลงานทีพ่นกังานท�า	ซึง่องค์ประกอบด้านสงัคมนัน้	มี

ความแตกต่างเกือบทกุปัจจยั	เมือ่แยกนกักีฬาฟุตบอลออก

ตามจ�านวนปีของประสบการณ์	นอกจากนี้	Daniel	J.,	et	

al.	(2014)	ได้ท�าการวจิยัสภาพแวดล้อมทีส่ร้างแรงบันดาล

ใจ	โดยมุง่เน้นความสนใจเชงิประจกัษ์ทีม่ากขึน้ในการสร้าง

แรงบันดาลใจระหว่างโค้ชริเริ่มสภาพแวดล้อมกับสภาพ

แวดล้อมที่เริ่มโดยครอบครัว	ซึ่งพบว่าโค้ชเป็นผู้ที่นักกีฬา

ให้ความส�าคัญ	 ในอาชีพมากกว่าครอบครัว	 และในส่วน

ของการสนับสนุนจากทีม	 เรื่อง	 โอกาส	 เพื่อนร่วมทีม	 ผู้

ฝึกสอน	และสโมสรฯ	เป็นการส่งเสริมความส�าเร็จในการ

สนับสนุนอีกด้วย

	 	 1.4	 องค์ประกอบด้านสิ่งบ่งชี้ความส�าเร็จ	

ได้แก่	ชัยชนะ	รายได้	ชื่อเสียง	การยอมรับจากสังคม	การ

เป็นตัวแทนทีมชาติ	ความพึงพอใจในงาน	ความพึงพอใจ

ในอาชีพ	บรรลุเป้าหมายที่ตนวางไว้	เกียรติประวัติรางวัล

ทีไ่ด้รบั	และการมอีาชพีรองรบัหลงัเลกิเล่นฟตุบอลอาชีพ	

ตามทีผู่ท้รงคณุวฒุไิด้ให้ข้อมลูไว้	ส�าหรบัองค์ประกอบด้าน

สิ่งบ่งช้ีความส�าเร็จนี้	 Judge	 and	 Bretz	 (1994)	 และ	

Whitely,	Dougherty,	and	Dreher	(1991)	ได้กล่าวไว้

ว่า	 ความส�าเร็จในอาชีพแบ่งได้เป็น	 2	 แบบ	 คือ	 ความ

ส�าเรจ็ในอาชพีเชงิปรนยันัน้ประเมนิจากค่าตอบแทน	และ

จ�านวนการเล่ือนขั้น	 ส่วนความส�าเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย

นั้นประเมินจากความพึงพอใจในงาน	และความพึงพอใจ

ในอาชีพ	เช่นเดียวกับที่	Pfeffer	(1977)	กล่าวว่า	การวัด

ความส�าเรจ็ในอาชพีเชิงปรนัยวดัจากระดับเงนิเดอืน	และ

ต�าแหน่งหน้าที่	และ	Bass	(1981)	กล่าวว่า	ความส�าเร็จ

ในอาชีพเป็นความก้าวหน้าตามล�าดับขั้นของบุคคลใน

อาชีพ	 และ	 Lau	 and	 Shaffer	 (1999)	 ได้มีการศึกษา

ความส�าเรจ็ในอาชพีเชงิปรนยั	และอตันยั	โดยสร้างโมเดล

ขึ้นมาเพ่ือศึกษาตัวท�านายความส�าเร็จในอาชีพทั้ง	 3	

ตัวแปร	ได้แก่	1)	บุคลิกภาพ	2)	ความเหมาะสมระหว่าง

บุคคลกับสิ่งแวดล้อม	3)	ผลการปฏิบัติงาน	

	 2 . 	 ผลวิ เคราะห ์ข ้อ มูลพื้นฐานของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	 การวิเคราะห์ทัศนคติของนักกีฬาฟุตบอล

ต่ออาชีพนักฟุตบอลในประเทศไทย

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	 คือนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ

ของประเทศไทย	 ในไทยพรีเมียร์ลีก	 จ�านวนทั้งสิ้น	 340	

คน	ผลการวิจัยพบว่า	 ข้อมูลพื้นฐานของนักกีฬาฟุตบอล

อาชีพของประเทศไทย	 ได้แก่	 นักกีฬาฟุตบอลอาชีพของ

ประเทศไทยส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง	 26-30	 ปี	 มี

สถานภาพโสด	 มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี	 มี

ประสบการณ์การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ	6-10	ปี	

	 3.	การศกึษาทศันคตขิองนกักฬีาฟตุบอลต่ออาชพี

นักฟุตบอลในประเทศไทย

	 	 3.1	ด้านสมรรถนะ	นกักฬีาฟตุบอลอาชพีของ

ประเทศไทยมีความคิดเห็นด ้านองค ์ประกอบทาง

สมรรถนะ	ดังนี้	 สูงสุดคือ	 สมรรถภาพทางกาย	 โดยมีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	4.74	เมื่อสมรรถภาพทางกายพร้อม	ปัจจัย

ในด้านอื่นก็สามารถประสบความส�าเร็จได้อย่างง่ายดาย	

ในที่นี้รวมถึงปัจจัยในองค์ประกอบด้านอื่นๆอีกด้วย

	 	 3.2	 ด้านจิตใจ	 นักกีฬาฟุตบอลอาชีพของ

ประเทศไทยมีความคิดเห็น	 ด้านองค์ประกอบด้านจิตใจ

ดงันี	้สงูสุดคอื	ความมุง่มัน่โดยมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั	4.75		เมือ่
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สมรรถภาพทางกายพร้อม	 สิ่งต่อมาที่ต้องให้ความส�าคัญ

รองลงมา	คือ	องค์ประกอบทางด้านจิตใจของนักฟุตบอล

เพื่อให้มีก�าลังใจที่ดี	 และมีแรงกระตุ้นให้เกิดความมุ่งม่ัน

ในตัวเอง	 ตามที่	 Rogers,	 C.	 (1959)	 กล่าวว่า	 บุคคลที่

สมบูรณ์แบบนั้น	 ต้องมีปัจจัยในเรื่องของความเชื่อม่ันใน

ตนเอง	 ที่หมายถึงการมีความเชื่อในความสามารถของ

ตนเองว่าสามารถที่จะกระท�าสิ่งต่างๆ	 ได้ด้วยตนเองโดย

ไม่ขึน้กับบคุคลอืน่	หรอืเรยีกอกีอย่างว่าความมุง่มัน่นัน่เอง

	 	 3.3	 ด้านสังคม	 นักกีฬาฟุตบอลอาชีพของ

ประเทศไทยมีความคิดเห็นด้านองค์ประกอบทางสังคม	

ดังนี้	สูงสุดคือ		โอกาส	และ	การสนับสนุนของสโมสรต้น

สังกัด	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.57	ตามที่	Tharenou	and	

Conroy	(1994)	ได้มกีารศกึษาถงึผลของปัจจยัส่วนบคุคล

และปัจจัยด้านสถานการณ์การท�างานต่อความก้าวหน้า

ในอาชพี	พบว่า	ตวัแปรด้านสถานการณ์การท�างาน	ได้แก่	

การส่งเสริมสนับสนุนในงาน	ในอาชีพจากองค์กร	โอกาส

ทีจ่ะได้รับการพัฒนา	และโครงสร้างองค์กร	มอีทิธพิลมาก

ที่สุดต่อความก้าวหน้าในอาชีพ	 	 โดยมีอิทธิพลมากกว่า

ปัจจัยส่วนบุคคล	 และเมื่อกล่าวถึงการสนับสนุนจากต้น

สังกัดหรือองค์กรนั้น	Ray	and	Miller,	1994	พบว่า	การ

สนบัสนนุจากแหล่งทีท่�างานหรอืองค์กรนี	้สิง่ทีส่�าคญักค็อื	

การได้รบัการสนบัสนนุจากหวัหน้างานและเพือ่นร่วมงาน	

จึงเห็นได้ว่าสโมสรฟุตบอลแต่ละสโมสร	 มีการสนุบสนุน

และผลประโยชน์ต่างๆตามท่ีนักกีฬาฟุตบอลอาชีพพึงจะ

ได้	 เพื่อสามารถรักษานักกีฬาฟุตบอลอาชีพท่ีดีเอาไว้กับ

ทางสโมสร

	 	 3.4	ด้านสิ่งบ่งชี้ความส�าเร็จ	นักกีฬาฟุตบอล

อาชีพของประเทศไทยมีความคิดเห็นสิ่งบ่งชี้ความส�าเร็จ

ในอาชีพ	ดังนี้	สูงสุดคือ	การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.41	 ตามท่ี	 DuBrin	 (1994)	 กล่าวว่า	

ความส�าเร็จในอาชีพ	หมายถึง	การประสบความส�าเร็จที่

เกดิขึน้จากการเริม่ต้น	โดยมวีตัถุประสงค์และค่านยิมส่วน

บุคคล	 อันเป็นความเชื่อท่ีท�าให้เกิดการท�างานรวมไปถึง

การได้รับการฝึกฝนตามล�าดับ	จึงถือได้ว่าการมีเป้าหมาย

ในอาชีพ	ถอืว่าเป็นส่ิงทีส่�าคัญมาก	เพือ่น�าทางให้ตวัเองได้

เดนิไปถึงจดุหมายได้เรว็ขึน้	ในขณะเดยีวกนัการทีจ่ะบรรลุ

เป้าหมายทีต่ัง้ไว้ได้นัน้	ต้องมกีารประเมนิตวัเองในทกุด้าน	

กนกวรรณ	กุลชาติชัย	(2545)	ได้กล่าวไว้ว่า	ความส�าเร็จ

ในอาชพี	หมายถงึ	การประเมนิตนเองในมมุมองของความ

รู้สึกนึกคิด	 และความคิดเห็นที่ดีมีผลต่อผลลัพธ์ของการ

ท�างานก�าลงัใจ	และบรูณาการในการท�างาน	การประเมนิ

ตนเองในมุมมองของความส�าเร็จในการท�างาน	 ความ

ก้าวหน้าในหน้าที่การท�างาน	ประสิทธิภาพในการท�างาน	

และการรับรู้ถึงการประเมินเชิงบวกโดยเปรียบเทียบกับ

บุคคลที่ประกอบธุรกิจประเภทหรือสายอาชีพเดียวกัน

	 4.	 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของนักกีฬา

ฟุตบอลต่ออาชีพนักฟุตบอลในประเทศไทย	 จ�าแนกตาม

สถานภาพการสมรส

	 	 4.1	ในด้านสมรรถนะ	พบความแตกต่างกนัใน

ข้อ	สมรรถภาพทางกาย	ทกัษะฟตุบอล	และความรู	้ความ

เข้าใจ	 ในรูปแบบการเล่น	 มีผลต่อความส�าเร็จในอาชีพ

นกักฬีาฟตุบอล	ในด้านของสมรรถะ	อกุฤษณ์	กาญจนเกตุ	

(2543)	 ได้กล่าวว่า	 สมรรถนะ	 หมายถึง	 ความสามารถ

ความ	 ช�านาญด้านต่างๆ	 ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่

ท�าให้บุคคลสามารถกระท�าการหรืองดเว้นการ	กระท�าใน

กิจการใดๆ	 ให้ประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลว	 ส�าหรับ

นักกีฬาที่มีสถานภาพโสดมีทัศนคติต่อเร่ืองสมรรถภาพ

ทางกาย	 ทักษะฟุตบอล	 ว่ามีผลต่อความส�าเร็จในอาชีพ

นกักฬีาฟตุบอลสงูกว่านกักฬีาฟตุบอลทีม่สีถานภาพสมรส	

ในทางกลับกันนักกีฬาฟุตบอลที่มีสถานภาพสมรสกับมี

ทศันคติต่อเร่ือง	เทคนคิในการเล่น	และ	ความรู้	ความเข้าใจ

ในรูปแบบของการเล่น	 ว่ามีผลต่อความส�าเร็จในอาชีพ

นักกีฬาฟุตบอลสูงกว่านักกีฬาฟุตบอลที่มีสถานภาพโสด

	 	 4.2	 ในด้านจิตใจ	พบความแตกต่างกันในข้อ	

ความสามารถในการตัดสินใจในสถานการณ์แข่งขัน	 การ

เรียนรู้ข้อผิดพลาดของตน	และจิตวิญญาณการต่อสู้	มีผล

ต่อความส�าเร็จในอาชีพนักกีฬาฟุตบอล	 จากการวิจัยใน

ครั้งนี้	 พบว่านักกีฬาที่มีสถานภาพโสดมีทัศนคติต่อเรื่อง	
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ความสามารถในการตดัสนิใจในสถานการณ์แข่งขนัสงูกว่า

นักกีฬาฟุตบอลท่ีมีสถานภาพสมรสเพื่อให้มีความส�าเร็จ

ในอาชีพ	แต่การวิจัยนี้ไม่ได้กล่าวถึงว่าเป็นการตัดสินใจที่

ถกูหรอืผดิ	ซึง่สอดคล้องไปกบัในเรือ่งของการเรยีนรูถ้งึข้อ

ผิดพลาดของตัวเอง	ว่านักกีฬาฟุตบอลที่มีสถานภาพโสด

มี	 มีทัศนคติต ่อเร่ืองนี้น ้อยกว่านักกีฬาฟุตบอลที่มี

สถานภาพสมรส	 แต่ในขณะเดียวกันนักกีฬาฟุตบอลท่ีมี

สถานภาพสมรสกลับมีคะแนนทัศนคติต่อเรื่องของจิต

วิญญาณการต่อสู้ที่สูงกว่านักกีฬาฟุตบอลที่มีสถานภาพ

โสดเพื่อประสบความส�าเร็จในอาชีพนักกีฬาฟุตบอล

	 	 4.3	ในด้านสังคม	พบความแตกต่างกันในข้อ	

การสนบัสนนุจากผูฝึ้กสอน	การสนบัสนนุจากสโมสรฯ	ต้น

สังกัด	 และการสนับสนุนจากสมาคมฟุตบอลฯ	 มีผลต่อ

ความส�าเร็จในอาชพีนกักฬีาฟตุบอล	ในนกักฬีาฟตุบอลที่

มสีถานภาพสมรสโสดมทีศันคตต่ิอเรือ่ง	การสนบัสนนุจาก

ผู้ฝึกสอน	 การสนับสนุนจากสโมสรฯ	 ต้นสังกัด	 และการ

สนับสนุนจากสมาคมฟุตบอลฯ	 สูงกว่านักกีฬาฟุตบอลที่

มีสถานภาพสมรส	ตามที่	Blau	(1988)	เสนอทฤษฎีไว้ว่า	

การแลกเปลี่ยนทางสังคมเป็นการกระท�าซึ่งเป็นผลต่อ

เนื่องจากการตอบสนองซึ่งเป็นการให้รางวัลจากผู้อื่น	

บคุคลจะสร้างความสัมพนัธ์ทางสงัคมต่อกันจากรางวลัซ่ึง

แต่ละคนมีให้กันและกัน

	 	 4.4	ในด้านสิ่งบ่งชี้ความส�าเร็จ	พบความแตก

ต่างกันในข้อ	 การเป็นตัวแทนทีมชาติ	 ความพึงพอใจใน

งาน	และการได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	เป็นสิ่งชี้วัด	ความ

ส�าเร็จในอาชีพนักกีฬาฟุตบอล	 ในส่วนขององค์ประกอบ

ด ้านสิ่ งที่บ ่งชี้ความส�าเร็จนั้น	 นักกีฬาฟุตบอลที่มี

สถานภาพโสด	 มีทัศนคติต่อเรื่องการเป็นตัวแทนทีมชาต	ิ

และการได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศสูงกว่า	นักกีฬาฟุตบอล

ที่มีสถานภาพสมรส	เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จในสายอาชีพ	

แต่เม่ือพูดถึงเรื่องของความพึงพอใจในงาน	 นักกีฬา

ฟุตบอลที่มีสถานภาพสมรสกลับมีทัศนคติในเรื่องนี้ที่สูง

กว่าเล็กน้อยกว่านักกีฬาฟุตบอลที่มีสถานภาพโสด

	 5.	 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของนักกีฬา

ฟุตบอลต่ออาชีพนักฟุตบอลในประเทศไทย	 จ�าแนกตาม

วุฒิการศึกษา

	 	 5.1	ในด้านสมรรถนะ	พบความแตกต่างกนัใน

ข้อ	ทกัษะฟตุบอล	เทคนคิในการเล่น	และการศกึษาข้อมลู

คู่แข่ง	 มีผลต่อความส�าเร็จในอาชีพนักกีฬาฟุตบอล	 จาก

การวิจัยพบว่า	 ทัศนคติของนักกีฬาฟุตบอลท่ีส�าเร็จการ

ศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาและนักกีฬาฟุตบอลที่ส�าเร็จการ

ศึกษาในระดับปริญญาตรีมีความแตกต่างกันในเรื่องของ

ทักษะฟุตบอล	และเทคนิคการเล่น	นอกจากนั้นทัศนคติ

ต่อเรื่องเทคนิคการเล่น	 ยังพบความแตกต่างระหว่าง

นักกีฬาฟุตบอลที่ส�าเร็จการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาและ
นักกฬีาฟุตบอลท่ีส�าเรจ็การศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี

	 	 5.2	 ในด้านจิตใจ	 ไม่พบความแตกต่างกันใน

ทุกรายข้อ	 อาจกล่าวได้ว่าในเร่ืององค์ประกอบทางด้าน

จติใจนัน้	เป็นส่ิงส�าคญัส�าหรบันกักฬีาฟตุบอลในทกุระดบั

วุฒิการศึกษา	

	 	 5.3		ในด้านสังคม	พบความแตกต่างกันในข้อ	

โอกาส	การสนับสนนุจากเพ่ือนร่วมทมี	การสนบัสนนุจาก

ผู้ฝึกสอน	 การสนับสนุนจากสโมสรฯ	 ต้นสังกัด	 และการ

สนับสนุนจากสมาคมฟุตบอลฯ	 มีผลต่อความส�าเร็จใน

อาชีพนักกีฬาฟุตบอล	ในเรื่องของ	โอกาส	การสนับสนุน

จากเพื่อนร่วมทีม	 การสนับสนุนจากผู้ฝึกสอนและการ

สนบัสนนุจากสมาคมฟตุบอลฯ	พบว่ามคีวามแตกต่างทาง

ด้านทัศนคติของนักกีฬาฟุตบอลที่ส�าเร็จการศึกษาในชั้น

มัธยมศึกษาและนักกีฬาฟุตบอลท่ีส�าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี	นอกจากนั้นในเรื่องการสนับสนุนจากผู้

ฝึกสอน	 ยังพบความแตกต่างระหว่างนักกีฬาฟุตบอลที่

ส�าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมและนักกีฬาฟุตบอลที่

ส�าเรจ็การศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญาตรแีละเมือ่พดูถงึ

ความแตกต่างทางทศันคตริะหว่างนกักฬีาฟุตบอลทีส่�าเรจ็

การศกึษาในระดบัระหว่างปรญิญาตรแีละนกักฬีาฟตุบอล

ที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี	 พบว่ามี

ทัศนคติแตกต่างกันในเรื่องของ	 การสนับสนุนจากเพื่อน
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ร่วมทีม	 การสนับสนุนจากสโมสรฯ	 ต้นสังกัด	 และการ

สนับสนุนจากสมาคมฟุตบอลฯ	อีกด้วย

	 	 5.4	ในด้านสิ่งบ่งชี้ความส�าเร็จ	พบความแตก

ต่างกันในข้อ	 รายได้	 ช่ือเสียง	 การเป็นตัวแทนทีมชาติ	

ความพึงพอใจในงาน	 ความพึงพอใจในอาชีพ	 การได้รับ

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ	การมีอาชีพรองรับหลังเลิกเล่น	และ

ชัยชนะ	เป็นสิ่งชี้วัด	ความส�าเร็จในอาชีพฯ	ส�าหรับปัจจัย

ในด้านสิ่งบ่งช้ีความส�าเร็จ	 มีความแตกต่างของทัศนคติ

ระหว่าง	นกักฬีาฟตุบอลทีส่�าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยม

และนักกีฬาฟุตบอลที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตร	ี

และยังมีความแตกต่างกันทางทัศนคติระหว่างนักกีฬา

ฟุตบอลที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับระหว่างปริญญาตรีและ

นกักฬีาฟตุบอลทีส่�าเรจ็การศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี

	 6.	 ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติของนักกีฬา

ฟุตบอลต่ออาชีพนักฟุตบอลในประเทศไทย	 จ�าแนกตาม

ประสบการณ์การเป็นนักฟุตบอล

	 	 6.1	ในด้านสมรรถนะ	พบความแตกต่างกนัใน

ข้อ	 สมรรถภาพทางกาย	 ทักษะฟุตบอล	 ความรู้	 ความ

เข้าใจ	 ในรูปแบบการเล่น	 ความรู ้	 ความเข้าใจ	 ใน

สถานการณ์แข่งขัน	 และการศึกษาข้อมูลคู่แข่ง	 มีผลต่อ

ความส�าเรจ็ในอาชพีนกักฬีาฟตุบอล	ศริิรตัน์	พริยิธนาลยั,	

จุฑา	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา.	(2553)	กล่าวว่า		สมรรถภาพ

ทางกาย	 ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นตัวแปรส�าคัญดังที	่

ในการแข่งขันและฝึกซ้อม	 เนื่องจากการที่นักกีฬามี

สมรรถภาพทางกายที่ดีหรือเหนือกว่า	 ย่อมได้เปรียบคู่

แข่งขนั	จากการวจิยัพบความแตกต่างทางทศันคตริะหว่าง

นกักฬีาฟุตบอลทีม่จี�านวนปีประสบการณ์ต่างกนัในเกอืบ

ทกุกลุม่	ซึง่สามารถแยกย่อยถึงความแตกต่างทางทศันคติ

ได้ดังนี้	 ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ์	1-5	ปี	

และ	6-10	ปี,	ระหว่างประสบการณ์	1-5	ปี	และ	15	ปี

ขึน้,	ระหว่างประสบการณ์	6-10	ปี	และ	10-15	ปี,	ระหว่าง

ประสบการณ์	6-10	ปี	และ	15	ปีขึ้นไป	และมีความแตก

ต่างระหว่างนักกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสบการณ์	 10-15	 ปี	

และ	15	ปีขึ้นไป	 ในส่วนของเรื่องทักษะฟุตบอล	ความรู้	

ความเข้าใจ	 ในรูปแบบการเล่น	 ความรู้	 ความเข้าใจ	 ใน

สถานการณ์แข่งขัน	และการศึกษาข้อมูลคู่แข่ง	ล้วนแต่มี

ความแตกต่างทางทัศนคติระหว่างนักกีฬาฟุตบอลที่มีปี

ประสบการณ์แตกต่างกัน	 ส่วนใหญ่จะมีความแตกต่าง

ระหว่างนกักฬีาฟตุบอลทีม่ปีระสบการณ์	1-5	ปี	และ	6-10	

ปี,	มีความแตกต่างระหว่างประสบการณ์	1-5	ปี	และ	15	

ป ีขึ้นไป	 และมีความแตกต ่างระหว ่างนักฟุตบอล

ประสบการณ์	6-10	ปี	และ	15	ปีขึ้นไป	โดยเรื่องเหล่านี้

ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่นักฟุตบอลสั่งสม

มาระหว่างการเป็นนกักฬีา	ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์จรงิ	

หรือจากการเรียนรู้จากคนอื่นก็ดี	 ย่อมส่งผลต่อความ

ส�าเร็จในอาชีพนักกีฬาฟุตบอล

	 	 6.2	 ในด้านจิตใจ	พบความแตกต่างกันในข้อ	

ความสามารถในการตดัสนิใจ	ในสถานการณ์แข่งขัน	ความ

เชื่อมั่นในตนเอง	การรับรู้ความสามารถตนเอง	การเรียน

รู้ข้อผิดพลาดของตน	และการก�าหนดเป้าหมาย	มีผลต่อ

ความส�าเร็จในอาชีพนักกีฬาฟุตบอล	 ส�าหรับความความ

สามารถในการตัดสินใจในสถานการณ์แข่งขัน	และความ

เช่ือมั่นในตนเอง	 พบว่ามีความแตกต่างระหว่างนักกีฬา

ฟุตบอลที่มีประสบการณ์	1-5	ปี	และ	15	ปีขึ้นไป	และมี

ความแตกต่างระหว่างนักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ	์

6-10	 ปี	 และ	 15	 ปีขึ้นไป	 และมีความแตกต่างระหว่าง

นักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ์	10-15	ปี	และ	15	ปีขึ้น

ไป	 ในเรื่องของการเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตน	 และการ

ก�าหนดเป้าหมาย	 นักกีฬาฟุตบอลที่มีปีประสบการณ์ที่

แตกต่างกันนั้น	 มีทัศนคติที่แตกต่างกันระหว่างนักกีฬา

ฟุตบอลที่มีประสบการณ์	1-5	ปี	และ	6-10	ปี	,	ระหว่าง

นักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ์	1-5	ปี	และ	15	ปีขึ้นไป,	

ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ์	 6-10	 ปี	 และ	

10-15	ปี	และส�าหรับเรื่องการเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตน	

มีความแตกต่างระหว่างนักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ์	

10-15	ปี	และ	15	ปีขึ้นไป	แต่เรื่องการก�าหนดเป้าหมาย	

พบความแตกต ่ า ง ระหว ่ า งนั กกี ฬ าฟุ ตบอลที่ มี

ประสบการณ์ 	 6-10	 ป ี 	 และนักกีฬาฟุตบอลที่ มี
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ประสบการณ์	15	ปีขึน้ไป	ส่วนเรือ่งการรบัรูค้วามสามารถ

ตนเอง	 ตามที่	 Bandura	 (1986)	 ได้ให้ค�าจ�ากัดความว่า	

การรับรู้ความสามารถในตนเองเป็นการที่บุคคลตัดสินใจ

เกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและด�าเนิน

การกระท�าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 จาก

การวิจัยพบความแตกต่างทางทัศนคติต่อเรื่องการรับรู้

ความสามารถตนเอง	 ดังนี้	 พบถึงความแตกต่างทาง

ทัศนคติระหว่างนักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ์	 1-5	ปี	

และ	 6-10	 ปี,	 ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสบการณ	์

1-5	 ปี	 และ	 10-15	 ปี,	 ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลท่ีมี

ประสบการณ์	6-10	ปี	และ	10-15	ปี,	 ระหว่างนักกีฬา

ฟุตบอลที่มีประสบการณ์	6-10	ปี	และ	15	ปีขึ้นไป	และมี

ความแตกต่างระหว่างนักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ์	

10-15	ปี	และนกักีฬาฟุตบอลท่ีมีประสบการณ์	15	ปีขึน้ไป

	 	 6.3	ในด้านสังคม	พบความแตกต่างกันในข้อ	

โอกาส	 การสนับสนุนจากผู้ฝึกสอน	 การสนับสนุนจาก

สโมสรฯ	ต้นสงักดั	และการสนบัสนนุจากสมาคมฟตุบอลฯ	

มผีลต่อความส�าเรจ็ในอาชพีนกักฬีาฟตุบอล	พบว่าในเรือ่ง

โอกาส	และการสนบัสนนุจากสโมสรฯ	ต้นสงักดั	มทีศันคติ

ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างนกัฟตุบอลประสบการณ์	1-5	ปี	และ	

15	 ปีขึ้นไป,	 ระหว่างนักกีฬาฟุตบอลท่ีมีประสบการณ	์

6-10	 ปี	 และ	 15	 ปีข้ึนไป	 และมีความแตกต่างระหว่าง

นักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ์	10-15	ปี	และ	15	ปีขึ้น

ไป	 ส่วนในเรื่องของการสนับสนุนจากผู้ฝึกสอนและการ

สนับสนุนจากสมาคมฟุตบอลฯ	 มีความแตกต่างทาง

ทัศนคติระหว่างนักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ์	 1-5	ปี	

และ	 6-10	 ปี	 และพบความแตกต่างระหว่างนักกีฬา

ฟุตบอลที่มีประสบการณ์	1-5	ปี	และ	10-15	ปี	นอกจาก

นั้นส�าหรับการสนับสนุนจากสมาคมฟุตบอลฯ		พบความ

แตกต่างระหว่างนักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ์	10-15	

ปี	และ	15	ปีขึ้นไปอีกด้วย

	 	 6.4	ในด้านสิ่งบ่งชี้ความส�าเร็จ	พบความแตก

ต่างกันในข้อ	การยอมรับของสังคม	การได้รับถ้วยรางวัล

ชนะเลศิ	และการมอีาชพีรองรบัหลงัเลกิเล่นฟตุบอลอาชพี	

เป็นสิ่งชี้วัด	 ความส�าเร็จ	 ด้านสิ่งบ่งชี้ความเสร็จ	 เป็นอีก

หนึ่งองค์ประกอบที่มีความส�าคัญที่ส่งผลต่อทางจิตใจอีก

ทางหนึ่ง	ดังที่	พิณผกา	พิณวานิช	(2549)	กล่าวว่า	ความ

ส�าเรจ็ในอาชพีคอืการรบัรูข้องบุคคลเกีย่วกบัความส�าเรจ็

ของตนเองที่มีผลบวกทางด้านจิตใจ	 ที่ได้รับมาจาก

ประสบการณ์การท�างาน	และส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ

ในการท�างาน	ส�าหรบัการยอมรบัของสงัคม	พบว่านกักฬีา

ฟุตบอลมีทัศนคติที่แตกต่างกันระหว่างนักกีฬาฟุตบอลที่

มีประสบการณ์	1-5	ปี	และ	6-10	ปี	และมีความแตกต่าง

ระหว่างนกักฬีาฟตุบอลทีม่ปีระสบการณ์	6-10	ปี	และ	15	

ปีขึน้ไป	ส่วนในเรือ่งการได้รบัถ้วยรางวลัชนะเลศิ	พบว่ามี

ความแตกต ่ า งทางทั ศนคติ ระหว ่ า งนั กฟุ ตบอล

ประสบการณ์	 1-5	 ปี	 และ	 6-10	 ปี	 ,	 ระหว่างนักกีฬา

ฟุตบอลที่มีประสบการณ์	1-5	ปี	และ	15	ปีขึ้นไป	และมี

ความแตกต่างระหว่างนักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ	์

6-10	ปี	และ	15	ปีขึ้นไป	และเรื่องสุดท้ายคือการมีอาชีพ

รองรับหลังเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพ	 นักกีฬาฟุตบอลที่มี

ประสบการณ์	1-5	ปี	และ	15	ปีขึ้นไป	มีทัศนคติที่แตก

ต่างกันออกไป	 และมีความแตกต่างระหว่างนักกีฬา

ฟุตบอลที่มีประสบการณ์	6-10	ปี	และ	15	ปีขึ้นไป	และ

มีความแตกต่างระหว่างนักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ์	

10-15	ปี	และ	15	ปีขึ้นไป	เช่นกัน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรท�าการวิจัย	 เพื่อเปรียบเทียบกีฬาอาชีพ

ชนิดอื่นๆ

	 2.	 ควรมีการศึกษาทัศนคติของบุคคลากรในด้าน

อื่นๆ	ของกีฬาฟุตบอลอาชีพเพิ่มเติม
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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมที่ปรากฏในบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตร	ี	โดยจะศกึษาจากบทเพลงทีพ่ลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรัฐมนตร	ี	ประพันธ์ขึน้ในช่วงทีด่�ารงต�าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี	 จ�านวน	 6	 เพลง	 ได้แก่	 เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย	 เพราะเธอคือประเทศไทย	 เพลงความหวัง	 
ความศรัทธา	 เพลงสะพาน	 เพลงใจเพชร	 และเพลงสู้เพื่อแผ่นดิน	 ด้วยวิธีการศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	 ตามแนวคิด																		
เชิงวาทกรรมวิพากษ์	 ผลการวิจัยพบว่า	 ปรากฏวาทกรรม	 ดังนี้	 1)	 วาทกรรมความรักชาติ	 2)	 วาทกรรมผู้สร้างชาติ																					
และพัฒนาชาติ	 3)	 วาทกรรมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์	 4)	 วาทกรรมความมั่นคงของประเทศ	 5)	 วาทกรรม													
ลดความตงึเครยีด	6)	วาทกรรมการขอความร่วมมอืร่วมใจของคนในชาต	ิและ	7)	วาทกรรมค�าสญัญาของพลเอกประยทุธ์	
จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งวาทกรรมผ่านบทเพลงที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นวาทกรรมของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี		ที่ให้ไว้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ		

 ค�าส�าคัญ : วาทกรรม,	บทเพลง,	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา,	นายกรัฐมนตรี

Abstract

	 This	study	purposed	to	analyze	patriotic	discourse	in	the	songs	which	General	Prayut	Chan-o-
cha	composed	during	he	takes	the	position	of	the	Prime	Minister	including	6	songs:	Keun	Kwansook	
Hai	Prated	Thai	song,	Proe	Ter	Keu	Prated	Thai	song,	Kwam	Wang	Kwam	Satta	song,	Sapan	song,	Jai	
Phet	song,	and	Soo	Peua	Pandin	song.	The	study	was	a	qualitative	research	based	on	critical	discourse.	
Results	of	research	found	that	discourse	as	7	types	including	1)	Patriotic	discourse	2)	Nation	founder	 
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and	national	development	discourse	3)	Harmony	reconciliation	discourse	4)	Homeland	security	discourse	
5)	Reducing	tension	discourse	6)	Asking	for	cooperation	from	the	people	in	the	country	discourse	and	
7)	Promise	discourse	of	General	Prayut	Chan-o-cha,	Prime	Minister.	These	patriotic	discourses	in	the	

songs	all	of	were	given	by	General	Prayut	Chan-o-cha,	the	Prime	Minister,	to	all	Thai	people.

 Keywords :	Discourse,	Patriotic,	Songs,	General	Prayut	Chan-o-cha,	Prime	Minister

บทน�า
 เพลงเป็นสือ่กลางในการถ่ายทอดความอารมณ์และ
ความรู้สึกนึกคิดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน	 โดยมีจุดประสงค์
เพือ่ชกัชวนให้ประชาชนเกดิความรูส้กึนกึคดิและให้มกีารก
ระท�าอย่างใดอย่างหน่ึงตามเหตุการณ์น้ันๆ	 ส่วนมากจะ
ชกัชวนให้รกัชาต	ิเสยีสละเพือ่ชาต	ิให้มีความสามัคคี	ขณะ
เดยีวกนัได้น�ามาใช้เป็นส่ือ	เพ่ือช่วยหล่อหลอม	และตอกย�า้
จิตใจให้เกิดความรักชาติและความหวงแหนต่อผืนแผ่นดิน
ไทย	(วรรณลดา	พิรุณสาร,	2543	:		1-2	)	
	 เพลงเป็นอีกหน่ึงมนต์เสน่ห์ของวรรณกรรม																				
ซึ่ งมี อิท ธิพลต ่อสั งคมของมนุษย ์ เพราะสามารถ																					
เข้าถงึจิตใจของผูค้นได้อย่างกว้างขวางกอปรกบัมีส่วนช่วย
ในกระบวนการขัดเกลาจิตใจของคนเราหรือท�าให้บุคคล
คล้อยตามได้	อนัเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการด�าเนนิชวีติของ
คนเราอย่างมากสามารถน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงได้หลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมอิทธิพลของ
เพลงมีส่วนสัมพันธ์กับสังคมอย่างแยกกันไม่ออก	 เราจะ
เห็นว่า	 เพลงบางครั้งก่อให้เกิดความรู้สึกท้ังผ่อนคลาย
สนุกสนานฮึกเหิมคล้อยตาม	ชักชวน	จูงใจ	ปลุกใจ	เร้าใจ	
หรือแม้แต่ความรู้สึกอาลัยเศร้าสร้อยได้เช่นกัน
	 ในช ่วงเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.2556	 ถึงเดือน
พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2557	 ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์
ทางการเมืองขึ้นอย่างยืดเยื้อและรุนแรง	 กล่าวคือ	 คณะ
กรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้
เป็นประชาธปิไตยท่ีสมบรูณ์อนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมขุ	(กปปส.)	ชมุนมุประท้วงรฐับาลนางสาวยิง่ลกัษณ์	
ชินวัตร	 ยาวนานถึง	 9	 เดือน	 โดยมีสาเหตุมาจากการท่ี
รัฐบาลพรรคเพื่อไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ	 อดีตนายก

รัฐมนตรี	พันต�ารวจโททักษิณ	ชินวัตร	นอกจากนี้ยังเกิด
ความขัดแย้งกับฝ่ายแนว่วมประชาธิไตยต่อต้านเด็จการ
แห่งชาติ	 (นปช.)	 และเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุม
และเจ้าหน้าที่ต�ารวจอีกด้วย	 (Nation	 T.V.	 วันที่	 3	
มถินุายน	2557	อ้างถงึใน	ฐาปนวชิญ์	ชยัชนะ	และสมชาย	
ส�าเนียงงาม,	2559	:	2)	
		 สังคมไทยในป ัจ จุบันตกอยู ่ ในภาวะวิกฤติ																			
เกิดความขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งพวก	 แบ่งภาคแบ่ง
ชาติพันธุ์	แบ่งสีแบ่งฝ่าย	แตกความสามัคคีของคนในชาติ
อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน	 ตามสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้
ชุมนุม	 	 ทางการเมืองหลายกลุ่มได้ท�าการชุมประท้วงใน
พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	เขตปรมิณฑล	ตลอดจนพืน้ทีต่่างๆ																			
ของประเทศและมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความ
รนุแรงด้วยการใช้อาวธุสงครามต่อประชาชน	และสถานที่
ส�าคัญอย่างกว้างขวาง	 เป็นผลให้ประชาชนผู ้บริสุทธ์ิ	 
เสียชีวิต	 ได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่เหตกุารณ์ดงักล่าวมแีนวโน้มจะก่อให้เกดิ
เหตุการณ์จลาจล	 และความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรง
ในหลายพืน้ทีอ่นักระทบต่อความมัน่คงของชาต	ิและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม	เพื่อ
ให้การรกัษาความสงบเรยีบร้อยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ		
และน�าความสขุกลบัคนืสู่ประชาชนทกุกลุม่ทกุฝ่ายโดยเรว็		
	 พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	ผูบ้ญัชาการทหารบก	
ในขณะน้ันได้น�าความกราบบังคมทูลว่า	 เน่ืองจาก
สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 และ
พืน้ทีอ่ืน่	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้มาอย่างต่อเนือ่ง	และมแีนวโน้มขยาย
ตัวจนอาจน�าไปสู่การเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเหตุ
จลาจล	 ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนโดยรวม	เพือ่
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ให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปรกติโดยเร็ว	
ประชาชนในชาตเิกดิความรกั	ความสามัคค	ีตลอดจนเพือ่
เป็นการปฏริปูโครงสร้างทางการเมอืงและอืน่	ๆ 	อนัจะก่อ
ให้เกดิความชอบธรรมกบัทกุกลุม่	ทกุฝ่าย	คณะทหาร	และ
ต�ารวจ	 ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 เป็นหัวหน้าได้
เข้าควบคุมอ�านาจการปกครองประเทศ	 ตั้งแต่วันท่ี	 22	
เดือนพฤษภาคม	พุทธศักราช	2557		เวลา	16.30	นาฬิกา	
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 	 (คสช.)	 	จึงจ�าเป็นเข้ามา
รักษา	ความสงบเรียบร้อย	เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไป
ได้และเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส�าคัญ	และ
ตั้งบัดนี้เป็นต้นไป	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	
จึงมีนโยบายการสร้าง	ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ	(สันติ	ทิพนา,	2559	:	177)	
	 พลเอกประยทุธ	์จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ี	และ
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ	(คสช.)	ได้ประพันธ์
เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย	 เพื่อสื่อความหมายท่ี
ต้องการคืนความสุขให้กับประชาชน	 จากใจของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 โดยใช้เวลาประพันธ์เน้ือ
เพลงเพยีงแค่	1	ชัว่โมงเท่านัน้	โดยด้วยลายมอืทีเ่ขยีนก่อน
จะส่งให้พลเอกกฤษฎา	 สาริกา	 ผู้บังคับการกองดุริยางค์
ทหารบก	โดยให้	นายวเิชยีร	ตนัตพิมิลพนัธุน์�าไปเรียบเรยีง
ค�าร้องและท�านอง		ซึ่งพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา		ระบุ
ว่าต้องการให้สื่อถึงการจัดกิจกรรมคืนความสู่คนไทย																												
เพื่อสื่อความหมายไปยังประชาชนไทยท่ัวประเทศ																				
การกระท�าดังกล่าวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ																	
จดัว่าเป็นวาทกรรมในเชิงอ�านาจและอดุมการณ์อย่างหน่ึง
	 วาทกรรมเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของมนุษย์ท่ีไม่
สามารถแยกออกจากกันได้		และต่างก็มีผลกระทบซึ่งกัน
และกนัหรือทีเ่รยีกว่าความสมัพนัธ์เชงิวภิาษวธิ	ี(dialectic	
relationship)	ในแง่นีก้ค็อื	วาทกรรมเป็นการกระท�าทีค่น
ปฏบิตัต่ิอโลกต่อคนอืน่ซึง่กนั		และกนัโดยวาทกรรมอยูใ่น
รูปตัวแทนทางความคิดท่ีผ่านทางภาษาและสัญลักษณ์		
(กฤษดาวรรณ		หงศ์ลดารมภ์		และจันทิมา		เอียมานนท์,
2549	:	7-8)	วาทกรรมเป็นมากกว่าเรือ่งราวของภาษาหรอื
ค�าพดู	แต่มภีาคปฏบิติัการจรงิของวาทกรรม		(discursive	
practices)	 	 ซึ่งรวมถึงจารีตปฏิบัติ	 ความคิด	 ความเชื่อ	

คุณค่า	 และสถาบันต่างๆ	 ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
นั้น	ๆ	ด้วยมิเซลฟูโกต์	กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า	วาทกรรม
ถูกสร้างขึ้นมาจากความแตกต่างระหว่างสิ่งที่สามารถพูด
ได้อย่างถูกต้องในช่วงเวลาหนึ่ง	 (ภายใต้กฎเกณฑ์และ
ตรรกะชุดหนึ่ง)กับสิ่งที่ถูกพูดอย่างแท้จริง	สนามของวาท
กรรมในขณะใดขณะหนึง่กคื็อกฎเกณฑ์ว่าด้วยความ	แตก
ต่างนี	้ฉะนัน้วาทกรรมจงึสร้างสรรค์สรรพสิง่ต่าง	ๆ 	ขึน้มา	
ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนชุดหนึ่ง	 กฎเกณฑ์นี้จะเป็นตัว
ก�าหนดการด�ารงอยูก่ารเปลีย่นแปลงหรอืการเลือนหายไป
ของสรรพสิ่ง	 นั่นคือควบคู่ไปกับสรรพสิ่งต่าง	 ๆที่สังคม
สร้างขึน้ยงัมกีารสร้างและ	การเปล่ียนแปลงสิง่ทีถ่กูพดูถงึ
โดยวาทกรรมอีกด้วย	(ไชยรัตน์	เจริญสินโอฬาร,	2545	:		
21-32)	ภาษาจงึเป็นส่วนส�าคญัในวาทกรรม	เพราะภาษา
เป็นเครื่องมือ	 ที่ถูกใช้ในการก�าหนด	 เพื่อให้ความส�าคัญ	
และสร้างความส�าคัญของส่ิงต่างๆ	 โยงใย	 ให้เห็นความ
สัมพันธ์ของผู้คน	 ที่หลากหลายในสังคมก่อให้เกิดความ
เข้าใจ	ในปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ได้
	 ความรักชาติเป็นมโนทัศน์เรื่องหนึ่งที่ยังคงส�าคัญ
อยู่เสมอ	 ความรักชาติเป็นสิ่งท่ียึดเหนี่ยวจิตใจให้คนร่วม
ชาตเิป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั	มเีป้าหมายร่วมกัน	พร้อมทีจ่ะ
เสียสละเพื่อส่วนรวม	 ความรักชาติจึงสามารถใช้เป็น
อุดมการณ์ทางการเมืองได้ด้วย	 เนื่องจากการอ้างถึงเรื่อง
ความรักชาติย่อมมีส่วนช่วยปลูกเร้าความเป็นพวกพ้อง	
ภาษาทีใ่ช้สือ่สารย่อมก่อให้เกิดพลงัในการพฒันาหรอืการ
เปล่ียนแปลง	 การส่ือสารเรื่องความรักชาติให้มีพลังมาก
พอทีจ่ะกระตุน้จติส�านกึหรือจงูใจให้ประชาชนปฏบิตั	ิ	จงึ
เป็นวาทกรรมชดุหนึง่ทีม่คีวามน่าสนใจ	(พมิพ์พาภรณ์	บญุ
ประเสริฐ.	2555	:	2)
ภทัทิรา	วภิวภญิโญ	(2558	:	158)	กล่าวว่า	การสร้างสรรค์
บทเพลง	 “คืนความสุขให้ประเทศไทย”	 ซึ่งจัดอยู ่ใน
ประเภทวรรณกรรมที่ต้องอาศัยการส่ือสารผ่านภาษาขึ้น
มาชิ้นหน่ึงจึงเปรียบเสมือนการสร้าง	 วาทกรรมข้ึนมาชุด
หนึ่งเช่นกันกล่าวคือ	 ผู้ประพันธ์เพลงจะมีอ�านาจในการ
เลือกสร้างเลือกน�าเสนอหรือเลือกปิดกั้นอุดมการณ์บาง
อย่างจนอาจกล่าวในอีกแง่มุมหนึ่งได้ว่า	 แท้ที่จริงแล้ว	
“วรรณกรรม”	ก็คือ	ภาคปฏิบัติการของ	วาทกรรม	เหตุ
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เพราะว่าวรรณกรรมย่อมสมัพนัธ์และ	เป็นเครือ่งมอือย่าง
ใดอย่างหนึ่งของสังคม
	 บทเพลง 	 “ คืนความสุ ข ให ้ประ เทศไทย”																								
เป็นบทประพันธ์ของ	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	
ได้รบัการเรยีบเรยีงค�าร้องและท�านองโดย	นายวิเชยีร	ตนัติ
พิมลพันธุ์	และขับร้องโดยกองดุริยางค์ทหารบก	โดยคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาติได้เผยแพร่บทเพลงคืนความสุขให้
ประเทศไทย	เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2557	ใน
รายการ	“ใต้ร่มธงไทย”	ทางสถานีวิทยุกองทัพบก	และต่อ
มาได้เผยแพร่ในรายการคนืความสขุให้คนในชาต	ิ	หลงัจาก
ท�ารัฐประหารส�าเร็จ	คือ	หลังวันที่	 22	พฤษภาคม	2557	
เพียงไม่ก่ีวันเพลงดังกล่าวก็เป็นที่จดจ�าและประชาชน
สามารถร้องตามได้อย่างคล่องแคล่ว	ซึ่งเป็นการแสดงออก
ถึงสัญญาใจระหว่างพลเอกประยุทธ์	 	 จันทร์โอชา	 	 กับ
ประชาชนชาวไทย		โดยสาระของเนื้อหาเพลงนี้		สมควรที่
จะบนัทกึเป็นประวัตศิาสตร์ไว้ให้อนชุนรุ่นหลงัได้เรยีนรู	้ดงั
ตัวอย่าง		เพลง	“คืนความสุขให้ประเทศไทย”	
	 	 “วนัทีช่าตแิละองค์ราชา	มวลประชาอยูม่าพ้น
ภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจ	นี่คือค�าสัญญา	วันนี้ชาติเผชิญ
พาลภยั	ไฟลกุโชนขึน้มาทกุครา	ขอเป็นคนทีเ่ดนิเข้ามา	ไม่
อาจให้สายไป
	 	 *	เพื่อน�ารักกลับมา	ต้องใช้เวลาเท่าไร
โปรดจงรอได้ไหม	จะข้ามผ่านความบาดหมาง
	 	 **	เราจะท�าตามสัญญา	ขอเวลาอีกไม่นาน
แล้วแผ่นดนิทีง่ดงามจะคนืกลบัมา		เราจะท�าอย่างซือ่ตรง
ขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธา
แผ่นดินจะดีในไม่ช้า	ขอคืนความสุขให้เธอประชาชน
	 	 วันนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็รู้	จะขอสู้กับอันตราย	
ชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่าย	นี่คือค�าสัญญา
	 วันนีช้าตเิผชญิพาลภยั	ไฟลกุโชนขึน้	มาทกุคราขอ
เป็นคนที่เดินเข้ามา	ไม่อาจให้สายไป							
แผ่นดินจะดีในไม่ช้า	 ความสุขจะคืนมา..ประเทศไทย”		 

(ซ�้า	*,	**)	 	 	

	 	 (คนืความสขุให้ประเทศไทย	:	พลเอกประยุทธ์	

จันทร์โอชา)

 จากตัวอย่างบทเพลงข้างต้นแสดงให้เห็นว่า																
พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 	 มีความรู้
ความสามารถในการประพันธ์เพลง	ทั้งด้านการใช้ถ้อยค�า
ภาษา	 ค�าคล้องจอง	 ค�าสัมผัส	 เป็นอย่างยิ่งรวมทั้ง																	
การใช้วาทกรรมแฝงไว้ในบทเพลง	 ตั้งแต่เข้ามาบริหาร
ประเทศในปีพุทธศักราช	 2557	 ก็ได้ประพันธ์เพลงออก
เผยแพร่สู่สาธารณะมาแล้ว	จ�านวน	6	เพลง	คือ		เพลงคืน
ความสุขให้ประเทศไทย		เพลงเพราะเธอคือประเทศไทย		
เพลงความหวังความศรัทธา	 เพลงสะพาน	 เพลงใจเพชร	
และเพลงเพื่อแผ่นดิน	 ซึ่งเพลงทั้งหมดได้ถูดกเผยแพร	่										
ออกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ	ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	2557-
2561	 เพื่อสื่อความหมายวาทกรรมต่าง	 ๆ	 ผ่านบทเพลง						
ไปยังประชาชนทั่วไป	 แสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ของ														
การเข้ามาบริหารประเทศ	 ท่ามกลางความขัดแย้ง																
ทางสังคมและการเมือง	เพื่อให้ประเทศชาติสุขสงบต่อไป	
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจจะศกึษาวเิคราะห์วาทกรรมที่
ปรากฏในบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	 	 จันทร์โอชา		
นายกรัฐมนตรี		จ�านวน	6	เพลง	เพื่อให้เห็นถึงวาทกรรม
ต่าง	ๆ 	ทีป่รากฏอยูใ่นบทเพลงของพลเอกประยทุธ์		จนัทร์
โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งจะน�าไป	 สู ่ความมั่นคงของ
ประเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพือ่ศึกษาวเิคราะห์วาทกรรมทีป่รากฏ	ในบทเพลง
ของพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา		นายกรัฐมนตรี

ขอบเขตของการวิจัย
	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบของการวิเคราะห์วาทกรรม
ที่ปรากฏในบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา		
นายกรัฐมนตรี	 โดยจะศึกษาจากบทเพลงที่	 พลเอก
ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ประพันธ์ขึ้นในช่วง
ที่ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	 และหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ		(คสช.)		จ�านวน		6		เพลง		ดังนี้

  1.	เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย		(2557)																									
	 	 2.	เพราะเธอคือประเทศไทย		(2558)
	 	 3.	เพลงความหวังความศรัทธา		(2559)
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	 	 4.		เพลงสะพาน		(2560)
	 	 5.		เพลงใจเพชร		(2561)	
	 	 6.		สู้เพื่อแผ่นดิน		(2561)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 การ วิจั ยนี้ ผู ้ วิ จั ย ใช ้ เ ค ร่ื อ ง มือ ในการวิ จั ย																					
โดยแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย	 คืออาศัยแนวคิด																								
วาทกรรมเชิงวพิากษ์	(Critical	Discourse	Analysis)	ตาม
แนวคิดของนอร์แมน	 แฟร์เคล้าฟ์	 (1992)	 ในเรื่อง																											
การวิเคราะห์ตัวบท	 (Text)	 และตามแนวคิดของ																			
พิมภาภรณ์	 บุญประแสริฐ	 (2555)	 และแนวคิดของ																			
สันติ	 ทิพนา	 (2559	 :	 182)	 มาใช้เป็นแนวทางและ																		
เป็นกรอบในการิวิจัยในครั้งนี้

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 ผู ้วิจัยได้ก�าหนดขั้นตอนวิธีการด�าเนินการวิจัย																																															
ไว้ดังนี้
	 1.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัย
ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	ที่มีลักษณะ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการวิจัย	ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
	 	 1.1	รวบรวมบทเพลงทีพ่ลเอกประยทุธ์	จนัทร์
โอชา	นายกรัฐมนตรี			จ�านวน		6		เพลง
	 	 1.2	 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง										
กับวาทกรรม	ความหมาย/ชนิด/บทบาทของวาทกรรม
	 	 1.3	 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบทเพลง
	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู ้วิจัยจะด�าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ตั้งไว้		
	 3.	การน�าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูผูว้จัิยจะน�า
เสนอผลการวิจยั	โดยการพรรณนาวเิคราะห์		(Descriptive	
Analysis)		

ผลการวิจัย
 1. วาทกรรมความรักชาติ
	 	 วาทกรรมความรักชาติ	 หมายถึง	 ข้อความที่
กล่าวถงึความหวงแหนชาต	ิการรกัษาแผ่นดนิ	ความรกัใน

ชาติบ้านเมือง

	 วาทกรรมความรักชาตผ่ิานบทเพลงของ				พลเอก

ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 โดยวิเคราะห์จากเนื้อหาของ

บทเพลงทีป่ระพันธ์ขึน้ในช่วงทีเ่ข้ามาบรหิารประเทศต้ังแต่																

ป ีพุทธศักราช	 2557	 จากการวิเคราะห์วาทกรรม																					

ความรกัชาตผ่ิานบทเพลงของพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	

นายกรฐัมนตร	ีจากการศึกษาวิเคราะห์ผูว้จัิย	พบว่า	มกีาร

กล่าววาทกรรมความรักชาติในบทเพลงของพลเอก

ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 จ�านวน	 5	 เพลง		 

ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเพลง		ดังนี้	

	 “วนัทีช่าตแิละองค์ราชา	มวลประชาอยูม่าพ้นภยั	

ขอดูแลคุ้มครองด้วยใจ	นี่คือค�าสัญญา

	 วันนี้ชาติเผชิญพาลภัย	ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา

ขอเป็นคนที่เดินเข้ามา	ไม่อาจให้สายไป”

	 	 (คืนความสุขให้ประเทศไทย	 :	 พลเอกประยุทธ	์ 

จันทร์โอชา)

	 จากบทเพลงดังกล่าวข้างต้น	 พบว่า	 พลเอก

ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ได้ประพันธ์เพลง	

“คืนความสุขให้ประเทศไทย”	 	 เพื่อสื่อความหมาย	วาท

กรรมความรักชาติและต ้องการคืนความสุขให ้กับ

ประชาชน	ภายหลงัเข้ามาบรหิารประเทศในปีพทุธศกัราช	

2557	 โดยมีวาทกรรมความรักชาติ	 	 ด้วยการประพันธ์

เพลงที่มีเนื้อเพลงมีการอธิบายว่าแผ่นดินหรือชาติไทยจะ

ดีไนไม่ช้า	และจะขอคืนความสุขให้ประชาชน	ขอเข้ามาบ

ริหารประเทศ	เพื่อดูแลคุ้มครองประชาชนด้วยใจ	นั่นคือ	

ค�าสญัญาของพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา		นายกรฐัมนตร	ี	

ที่จะอาสาเข้ามาดูแลด้วยใจ	 ท�าให้คนไทยมีความสุข		 

เพื่ออยากโน้มน้าวให้คนไทยรักกันและรักประเทศไทย	 

จนกลายเป็นวาทกรรมความรักชาติ	ดังกล่าว

			 บทเพลง	 สู้เพ่ือแผ่นดิน	 เป็นบทเพลงล่าสุดที	่						

พล เอกประยุ ทธ ์ 	 จั นทร ์ โ อชา 	 นายกรั ฐมนต รี																							

ประพันธ์ขึ้นในปีพุทธศักราช	 2561	 โดยมีเนื้อหาบ่งบอก

ถึงความพยายามท�าเพื่อประเทศชาติ	 ดังตัวอย ่าง																	

บทเพลงตอนหนึ่งว่า
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	 “ฉันตั้งใจสู้เพื่อแผ่นดิน		แม้มีใครติฉินเท่าไหร่	

ทุกวันเหนื่อยกาย	อดทนต้องเก็บเอาไว้	เพราะเสียงหัวใจ	

บอกให้ท�าเพื่อแผ่นดิน

	 *เธอจะมองอย่างไร	แต่หัวใจฉันยังซื่อตรง	

ยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอ”

	 (สู้เพื่อแผ่นดิน	:	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)

	 จากบทเพลงข้างต้น	พบว่า	พลเอกประยทุธ์	จนัทร์

โอชา	นายกรฐัมนตร	ีได้ประพนัธ์ขึน้โดยพยายาม	บ่งบอก

ถงึความพยามจะบริหารประเทศชาตใิห้ประชาชนมีความ

สุข	 และท�าเพ่ือประเทศชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง	 แม้จะมี

ค�าตฉินินนิทาหรอืเสียงวิพาก		ษ์วจิารณ์	กไ็ม่เป็นอปุสรรค

ต่อความตั้งใจของนายกรัฐมนตรี	 เพราะได้สัญญากับ

ประชาชนคนไทยว ่า 	 จะท�า ทุกอย ่างอย ่ าง ต้ัง ใจ																			

และมีหัวใจที่ชื่อตรง	 จะพยายามท�าเพื่อประเทศชาต	ิ																		

แม้จะมีค�าติฉินนินทาหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่เป็น

อุปสรรค	 เพราะท�าทุกอย่างด้วยหัวใจซื่อตรง	 เพื่อท�าวัน

พรุ่งนี้ให้ดีกว่าเดิม

	 จากบทเพลงที่กล่าวทั้งหมด	จ�านวน	5	เพลง	เป็น

บทเพลงที่พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	

ประพันธ์ขึ้นตั้งแต่ที่เข้ามาบริหารประเทศ		ปีพุทธศักราช	

2557-2561	 โดยกล่าวถึงความส�าคัญของประเทศชาติที่

ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน	 	 ในการท�าให้ประเทศไทยมี

ความสุข	 	 มีความสงบและมีความเจริญรุ่งเรือง	 สามารถ

ก้าวข้ามความขัดแย้งของคนในชาติ	 	 มีความสามัคคี

ปรองดองสมานฉนัท์	โดยขอความร่วมมอืร่วมใจในการรกั

ชาติรักแผ่นดินผ่านบทเพลงท่ีประพันธ์ข้ึน	 โดยเพลเอก

ประยุทธ ์ 	 จันทร ์ โอชา	 ใช ้บทเพลงเป ็นช ่องทาง																									

ในการสื่อสารวาทกรรมความรักชาติ	 เพราะบทเพลง

สามารถเข้าถึงประชาชนชนได้ง่าย	เพราะสามารถเปิดซ�้า	

เป ิดบ่อยๆ	 ได ้	 เป ็นลักษณะการตอกย�้าวาทกรรม																				

ความรักชาติรักแผ่นดินอย่างสูงสุด								

	 2.	วาทกรรมผู้สร้างชาติและพัฒนาชาติ

		 	 วาทกรรมผูส้ร้างชาตแิละพฒันาชาต	ิหมายถงึ	

ข้อความที่กล่าวถึงการสร้างชาติและพัฒนา	 ให้มีความ

เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน	เพื่อให้ประชาชน	มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

		 จากการศกึษาวเิคราะห์วาทกรรมผูส้ร้างชาตแิละ

พัฒนาชาติผ่านบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตร	ี	ทีแ่ฝงวาทกรรมผูส้ร้างชาตแิละพฒันาชาติ	

วาทกรรมประเภทนี้ปรากฏในบทเพลง	 จ�านวนทั้งสิ้น	 5	

เพลง	ที่ท่านเป็นผู้ประพันธ์		ดังบทเพลง		บทเพลง	“เธอ

คือประเทศไทย”	เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ท่านประพันธ์ขึ้น

ในช่วงปีใหม่	ปีพทุธศกัราช	2559	เพือ่เป็นของขวญักับคน

ไทยทั้งประเทศและใช้สื่อเป็น	 วาทกรรมการผู้สร้างชาติ

และพัฒนาชาติ		ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า

	 “ชีวิตที่เกิดมาเธอคือสิ่งที่ยึดมั่น

	 	 ทั้งรักทั้งผูกพันยิ่งสิ่งใด

	 	 เพราะเธอนั้นคือประเทศไทย

	 	 จะไม่ยอมให้ใครมาท�าลาย”								

	 ( เธอคือประเทศไทย	 : 	 พลเอกประยุทธ 	์																	

จันทร์โอชา)

	 จากบทเพลงข้างต้น	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	ได้สร้างวาทกรรมผู้สร้างชาติและผู้พัฒนา

ชาติ	 โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้

เข ้าใจและยอมรับว ่าท ่านขออาสาเข ้ามาบริหาร

ประเทศไทยในยามที่ประเทศมีพาลภัย	 โดยยึดถือเอา																		

ความเป็นประเทศชาติเป็นหลัก	 โดยมีการอ้างให้เหตุผล

ส�าคัญว่า	พลเอกประยทุธ์		จนัทร์โอชา		นายกรฐัมนตรนีัน้		

กล่าวถึงเนื้อเพลงว่าท่านมีความรักชาติเป็นอย่างยิ่ง	และ

มีความผูกพันกับประเทศไทยเป็นอย่างมากมาก	จึงจะไม่

ยอมให้ใครมาท�าลายประเทศไทยได้อย่างแน่นอน					

	 บทเพลง	ความหวงัความศรทัธา	เป็นผลงานเพลง

ทีพ่ลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีประพนัธ์ใน

ปีพุทธศักราช	2559	ผลงานเพลงนี้มีการสร้างวาทกรรมผู้

สร้างชาติและพัฒนาชาติ	โดยกล่าวถึง	ความร่วมมือและ
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ความหวังความศรัทธาของคนในชาติ	 ดังตัวอย่างบทที่

เพลงว่า

	 “ความศรัทธาความหวัง	สร้างพลังที่แสนยิ่งใหญ่

ร่วมมือร่วมใจ	ก้าวเดินไปสู่ปลายทาง

อย่าท้อแท้หวั่นไหว	แม้มีทุกข์ภัยขวากหนาม

รวมพลังกันก้าวข้าม	เพื่อความเป็นไทย

	 *	สองมือและหนึ่งหัวใจ	ของคนไทยทั้งชาติ

ร่วมมือกันประกาศ	ชาติไทยยิ่งใหญ่นิรันดร์

	 **	ขอเพียงจริงใจ	ขอเพียงสามัคคี	ตั้งมั่นในความ

ดี	ตลอดไป		ขอเพียงเชื่อมั่น	ขอเพียงมีพลังใจ	สิ่งที่หวังไว้	

จะกลายเป็นจริง”

	 (ความหวังความศรัทธา	:	พลเอกประยุทธ์	จันทร์

โอชา)

	 จากบทเพลงข้างต้น	 พบว่า	 บทเพลงความหวัง

ความศรัทธา	ที่นายกรัฐมนตรี	ประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้สื่อสาร

กบัคนไทยทัง้ประเทศ	โดยสร้างวาทกรรมผูส้ร้างชาตแิละ

พัฒนาชาติว่าความศรัทธาความหวังของประชาชน																			

ชาวไทย	คอื	การสร้างพลงัทีย่ิง่ใหญ่	ด้วยการร่วมมอืร่วมใจ

ของคนในชาติ 	 เพื่อก ้าวข ้ามความขัดแย ้ง ท้ังปวง																				

และร่วมประกาศศักดิ์ศรีของความเป็นไทย	 เพื่อให้ชาติ

ไทยยิ่งใหญ่ตราบนานเท่านาน	

	 จากบทเพลงท่ีข้างต้น	 ล้วนมุ่งเน้นการสร้าง							

วาทกรรมการสร้างชาติและพัฒนาชาติ	 เพื่อให้ประเทศ

ชาติทัดเทียมกับนานาประเทศ	 มีความเจริญรุ ่งเรือง	 

มีความสุข	 มั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	 ตามปณิธานของพล

เอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ที่จะสร้าง

ประเทศไทยให้หลุดพ้นความขัดแย้ง	ท�าให้ประชาชนเกิด

ความสมานฉนัท์	สามคัคปีรองดองของคนในชาต	ิจนกลาย

เป็นการสร้างวาทกรรมขึ้นมาดังกล่าว

 2. วาทกรรมสามัคคีสมานฉันท์ปรองดอง

วาทกรรมความสามัคคีสมานฉันท์ปรองดอง	 หมายถึง	

ข้อความทีก่ล่าวถงึความสามคัค	ีสมานฉนัท์ปรองดองของ

คนในชาติ	เช่น	การร่วมมือร่วมใจ	การรวมพลัง	ฯลฯ

	 จากการวิ เคราะห ์วาทกรรมความสามัคคี

สมานฉันท์ปรองดองผ่านบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	

จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	 	 จากการศึกษาพบว่า	มีการ

สร้างปรากฏการณ์วาทกรรมความสามัคคีสมานฉันท์

ปรองดอง	วาทกรรมประเภทนี้ปรากฏในบทเพลงจ�านวน		

4	 	 เพลง	 	 ดังบทเพลง	 	 “เธอคือประเทศไทย”	 เป็นอีก

บทเพลงหนึ่งท่ีประพันธ์	 โดยท่านประพันธ์ข้ึน	 เพื่อเป็น

ของขวัญกับคนไทยท้ังประเทศ	 มีผลตอบรับ	 การเข้าชม

บทเพลงดังกล่าว	 และใช้ส่ือเป็นวาทกรรม	 ความสามัคคี

สมานฉันท์ปรองดองผ่านบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	

จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ดังตัวอย่างเพลง	ตอนหนึ่งว่า

	 “ความศรัทธาความหวัง	สร้างพลังที่แสนยิ่งใหญ่

ร่วมมือร่วมใจ	ก้าวเดินไปสู่ปลายทาง

อย่าท้อแท้หวั่นไหว	แม้มีทุกข์ภัยขวากหนาม

รวมพลังกันก้าวข้าม	เพื่อความเป็นไทย

	 *	สองมือและหนึ่งหัวใจ	ของคนไทยทั้งชาติ

ร่วมมือกันประกาศ	ชาติไทยยิ่งใหญ่นิรันดร์

	 **	ขอเพียงจริงใจ	ขอเพียงสามัคคี	ตั้งมั่นในความ

ดี	ตลอดไป	ขอเพียงเชื่อมั่น	ขอเพียงมีพลังใจ	สิ่งที่หวังไว้	

จะกลายเป็นจริง”

	 (ความหวังความศรัทธา	:	พลเอกประยุทธ์	จันทร์

โอชา)

	 จากบทเพลงข้างต้น	 พบว่า	 เพลงความหวัง										

ความศรทัธา	มกีารแฝงวาทกรรมความสามคัคสีมานฉนัท์

ปรองดองผ่านบทเพลง	โดยใช้เนือ้หาของเพลงคอื	การขอ

ความร่วมมอืร่วมใจจากทกุฝ่าย	เพือ่ก้าวเดนิไปสูจ่ดุหมาย

ปลายทางที่ต้องการหวัง	 คือ	 การน�าพาประเทศไทยพ้น

วกิฤต	ิขอเพยีงอย่าท้อแท้และหวัน่ไหว	แม้มนัจะมทีกุข์ภยั

ขวากหนาม	 ท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอเพียงให้คนไทยรวม

พลังกัน	 ดังข ้อความที่ว ่ า	 “รวมพลังกันก ้าวข ้าม																					

เพื่อความเป็นไทย”		อีกทั้งยังขอความร่วมมือมือคนไทย

ทกุคน	ดงัข้อความทีว่่า	“สองมอืและหนึง่หัวใจของคนไทย
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ทั้งชาติ”	มีความจริงใจ	ขอเพียงสามัคคี	ตั้งมั่นในความดี													

มคีวามเชือ่ม่ันและศรทัธา		และความหวังนัน้จะกลายเป็น

จริงในที่สุด	 จึงเป็นการสร้างวาทกรรมสามัคคีสมานฉันท์

ปรองดองที่แฝงไว้ในบทเพลงดังกล่าว	

	 บทเพลง	ใจเพชร	เป็นผลงานเพลงที่ประพันธ์ขึ้น

ในเดือนมกราคม	 ปีพุทธศักราช	 2561	 มีการสร้าง																			

วาทกรรมสามัคคีสมานฉันท์ปรองดองผ่านเน้ือหาของ																		

บทเพลง	ดังตัวอย่างบทเพลงตอนหนึ่งว่า

	 “เหนื่อยเท่าไร	ยากเท่าไร	จับมือกันไว้ไปด้วยกัน

ยังมั่นคง	พร้อมฝ่าฟัน	ยังคงมีศรัทธาไม่หวั่นไหว

	 ท�าใจให้เป็นเพชรแท้	ไม่แพ้อะไรเสียอย่าง

วันนี้มีเราเคียงข้าง	อุปสรรคก็ไร้ความหมาย

	 บทเรยีนสอนเรา	ไม่เหมอืนในวนัวานความฝันทีใ่จ

ของเราต้องการ	ต้องสร้างมันด้วยกันจึงยั่งยืน”

		 (ใจเพชร	:	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)

	 จากบทเพลงข้างต้น	 พบว่า	 นายกรัฐมนตรียังคง

ตอกย�้าวาทกรรมสามัคคีสมานฉันท์ปรองดองอย่างต่อ

เนื่อง	 ซึ่งแฝงเนื้อหาผ่านบทเพลงท่ีมีสามารถสื่อสารกับ

ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย	 ดังข้อความที่ว่า	 “ความฝันที่ใจ

ของเราต้องการ	 ต้องสร้างมันด้วยกันจึงยั่งยืน”	 เป็นการ

น�าวาทกรรมแฝงในบทเพลงเพื่อสร้างความสามัคคี																								

แม้เหนือ่ยยากเท่าไร	จะจบัมือประชาชนชนคนไทยไว้และ

เดนิหน้าประเทศไทยไปด้วยกนั	พร้อมทีจ่ะฝ่าฟัน	ขอเพยีง

มศีรทัธา	หวัใจทกุดวงขอให้เป็นเพชรแท้	ใจไม่ยอมแพ้เสยี

อย่างอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงก็ไร้ความหมาย	 น่ันคือ																	

การสร้างวาทกรรมความสามัคคีสมานฉันท์ปรองดอง																		

อย่างต่อเนื่อง

	 จากการศึกษาวิ เคราะห ์วาทกรรมสามัคคี

สมานฉันท ์ปรองดองผ ่านเนื้อหาของบทเพลงของ																				

พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	พบว่า	มีการ

สร้างวาทกรรมสามัคคีสมานฉันท์ปรองดองผ่านเนื้อหา

ของบทเพลง		จ�านวน	4	เพลง	โดยมีการสร้างวาทกรรม

สามัคคีสมานฉันท์ปรองดองแฝงไว้ในบทเพลงอย่างต่อ

เนื่อง	 	 จะเห็นได้จากเพลงที่พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	

ประพันธ์	 จาก	 6	 เพลง	 มีการสร้างวาทกรรมสามัคคี

สมานฉันท์ปรองดองผ่านเนือ้หาของเพลง	จ�านวน	4	เพลง	

ดังที่กล่าวมาข้างต้น

	 3.	วาทกรรมความมั่นคงของประเทศ

วาทกรรมความม่ันคงของประเทศ	 หมายถึง	 ข้อความที่

กล่าวถึงความมั่นคงของประเทศ	 ความเจริญ	 ความสงบ

สุข	และความยั่นยืนของประเทศ

	 จากการวิเคราะห์วาทกรรมความมั่นคงของ

ประเทศผ่านบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	 	 จากการศึกษาพบว่า	 มีการสร ้าง

ปรากฏการณ์วาทกรรมความมัน่คงของประเทศ	วาทกรรม

ประเภทนีป้รากฏในบทเพลงจ�านวน		6		เพลง		ดงับทเพลง	

“คืนความสขุให้ประเทศไทย”	ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึง่ว่า		

	 “เราจะท�าตามสัญญา	ขอเวลาอีกไม่นาน

แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา	เราจะท�าอย่างซื่อตรง	

ขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธา	แผ่นดินจะดีในไม่ช้า	ขอคืน

ความสุขให้เธอ	ประชาชน

วนันีต้้องเหนด็เหนือ่ยกร็ู	้จะขอสู้กับอนัตรายชาตทิหารไม่

ยอมแพ้พ่าย	นี่คือค�าสัญญา

	 วันนี้ชาติเผชิญพาลภัย	ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา

ขอเป็นคนที่เดินเข้ามา	ไม่อาจให้สายไป

	 แผ่นดินจะดีในไม่ช้า	 ความสุขจะคืนกลับมา	

ประเทศไทย”

(คืนความสุขให้ประเทศไทย	:	พลเอกประยุทธ์		จนัทร์โอชา)

	 จากตัวอย่างบทเพลงข้างต้น		พบว่า	บทเพลง	คืน

ความสุขให้ประเทศไทย	 ซ่ึงพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา		

นายกรฐัมนตร	ีประพันธ์ขึน้ในปีพทุธศกัราช	2557	ซึง่เป็น

บทเพลงแรกที่ได้สร้างวาทกรรมความมั่นคงขึ้นภายหลัง

เข้ามาบรหิารประเทศ	โดยถ่ายทอดเนือ้หาของบทเพลงที่

ว่า	“เราจะท�าตามสัญญา	ขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดิน

ทีง่ดงามจะคืนกลับมา”	หมายถงึ	การสัญญาต่อคนไทยทกุ

คนทีต่นเองได้ท�าการรฐัประหารหรอืท�าการปฏบิตัแิล้ว	จะ

พัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น	ขอเวลาอีกไม่นาน	

โดยใช้เกียรติของความเป็นชายชาติทหารท่ีจะไม่ยอมแพ้
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ต่ออุปสรรค์	ถึงแม้จะเหนื่อย	แต่ก็จะข้อสู้กับปัญหาต่างๆ	

จนความสุขของประเทศไทยจึงกลับคืนมา		

	 บทเพลง	 เพราะเธอคือประเทศไทย	 เป็นอีก

บทเพลงหนึ่งที่ท่านได้ประพันธ์ข้ึน	 โดยใช้วาทกรรม																				

ความมั่นคงของประเทศแฝงไว้ในบทเพลง	 ตัวอย่างเพลง

ตอนหนึ่งว่า

	 “ชีวิตไม่จีรัง	 แต่แผ่นดินต้องย่ังยืนอยากเห็นเธอ

ฟื้นคืน	และสดใสถ้าตัวฉันเองยังหายใจ

จะยากเย็นแค่ไหน	ก็ไม่ท้อ

	 แต่มีเพียงสองมือ	กับหนึ่งลมหายใจ

พลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไป

แต่หากเราร่วมมือ	ต่อเติมลมหายใจ

วันที่หวังนั้นคงไม่ไกล	เพื่อประเทศไทยของทุกคน”

(เพราะเธอคอืประเทศไทย	:	พลเอกประยทุธ์		จนัทร์โอชา)

	 จากตัวอย่างบทเพลงน้ีได้สะท้อนให้เห็นความมุ่ง

มัน่ตัง้ใจของนายกรัฐมนตรทีีจ่ะรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ของชาติเท่ากับชีวิตตนเอง	ดังข้อความที่ว่า	“ชีวิตไม่จีรัง	

แต่แผ่นดินต้องยั่งยืน”	แม้ชีวิตของตนจะไม่จีรังยั่งยืน	แต่

ประเทศชาติต้องยัง่ยนืต่อไป	ตราบใดทีท่่านยงัมีลมหายใจ

อยู่		แม้การบริหารประเทศจะยากเย็นแค่ไหน	ก็จะไม่ท้อ	

และไม่ย้อมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆ	 เป็นการกล่าวถึงวาท

กรรมความมัน่คงของประเทศ	เพือ่ช่วยปลกุเร้าประชาชน

ให้มคีวามรกัชาตริกัความมัน่คงของประเทศ	จะไม่ยอมให้

ใครมาท�าลายได้	 และความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน	 ของ

คนในชาต	ิ	โดยนายกรฐัมนตร	ีเป็นผูน้�าเพือ่สร้างพลงัวาท

กรรมความมั่นคงของประเทศดังกล่าว

	 บทเพลง	สะพาน	ซึ่งพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	 ประพันธ์ข้ึนในปีพุทธศักราช	 2560	 ได้

กล่าวถึงวาทกรรมความมั่นคงของประเทศผ่านบทเพลง	

ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า

	 “อาจจะนานที่สุดเพื่อเธอ	

เพื่อแผ่นดินที่แสนรักมั่น	นานแค่ไหนรู้ไว้ไม่หวั่นหัวใจ

เมื่อต้องเจอแม่น�้าเชี่ยวกราก	อุปสรรคที่แสนยิ่งใหญ่	

จะพาเธอให้พ้นทุกข์ภัยเช่นไร

	 อย่าเพิ่งท้อแท้	เพราะฉันไม่เคยจะท้อถอย	

สองมือจะไม่ปล่อยขอจงอย่าหวั่นใดใด”

	 	(สะพาน	:	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)

	 จากบทเพลงข้างต้น	พบว่า	บทเพลงมีเนื้อหาเพื่อ

กระตุ้นและย�้าเตือนถึงภารกิจส�าคัญของนายกรัฐมนตรี

และคณะรัฐมนตรี	 ที่จะท�าแผ่นดินไทยให้มีความสุข	 ซ่ึง

เปรียบตนเองเป็นเสมือนสะพานที่จะพาประชาชนผ่าน

ภาวะของความยากล�าบากยากจนให้มีเศรษฐกิจที่ด	ี 

มคีวามเป็นอยูท่ีดี่	ก้าวข้ามความขดัแย้ง	มคีวามรักสามคัคี

ปรองดองสมานฉนัท์ของประเทศ		เพือ่น�าประเทศไปสูท่าง

ที่ดีกว่าและพบเจอกับสิ่งใหม่ที่ดียิ่งขึ้นไป	 และเพื่อความ

มั่นคงของประเทศต่อไป

	 พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	และ

คณะรัฐมนตรี	 เปรียบตัวเองเป็นสะพานให้ประชาชน

เหยียบและก้าวข้ามพ้นน�้าหรืออุปสรรคที่เชี่ยวกราก		

เปรียบเสมือนอุปสรรคที่มีส่ิงกีดขวางทั้งหมด	 และข้าม

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ	ไปให้ได้	รวมทั้งอยากให้ประชาชน

คนไทยทุกคนร่วมกันข้ามเป็นสะพานนี้	 ไปสู่ความสุข	

ความมั่นคง	ความมั่งคั่ง	และความยั่งยืน	สืบต่อไป

	 จากการวิเคราะห์วาทกรรมความมั่นคงของ

ประเทศ	จากบทเพลงที่กล่าวมาทั้งหมด	จ�านวน	6	เพลง	

ประพันธ์โดยพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	

ได้สร้างวาทกรรมความมัน่คงของประเทศ	ผ่านเนือ้หาของ

บทเพลงทีเ่ก่ียวกบัยดึมัน่ทีจ่ะท�าหน้าทีบ่รหิารประเทศไทย	

เพื่อให้เกิดความมั่นคง	 และความปลอดภัย	 ความมั่งคั่ง	

และยั่งยืน		เกิดความรักชาติ	เกิดความสามัคคีสมานฉันท์

ปรองดองของคนในชาต	ิโดยใช้บทเพลงทัง้หมดทีม่เีนือ้หา

เกี่ยวกับความรักชาติ	 รักแผ่นดินของนายกรัฐมนตร	ี

สะท้อนความหวัง	ความศรัทธา	และความในใจที่มีความ

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	และ

ประชาชน	ของพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี
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	 5.	วาทกรรมการลดความตึงเครียด

	 วาทกรรมลดความตึงเครียด	 หมายถึง	 ข้อความ

ห รือ เสี ย งดนต รีที่ ไ ด ้ ฟ ั ง แล ้ ว เกิ ดความสบายใจ																								

และผ่อนคลายลดความตึงเครียดได้	

	 จากการศึกษาวิเคราะห์วาทกรรม	 ลดความ

ตึงเครียดผ่านบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	

นายกรฐัมนตร	ีจากการศกึษาพบว่า	มกีารสร้างวาทกรรม

เพื่อลดความตึงเครียดของผู้คนในสังคมไทย	 จ�านวน	 3	

เพลง	 ด้วยการใช้บทเพลงเพื่อสร้างความบันเทิงและช่วย

ลดความตงึเครยีดของคนในชาต	ิดงับทเพลง	คนืความสขุ

ให้ประเทศไทย”	โดยประพันธ์ขึ้นในปีพุทธศักราช	2557	

ตามบทเพลงที่ว่า		

	 “วนัทีช่าตแิละองค์ราชา	มวลประชา	อยูม่าพ้นภยั		

ขอดูแลคุ้มครองด้วยใจ	นี่คือค�าสัญญา

วันนี้ชาติเผชิญพาลภัย	ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา	

ขอเป็นคนที่เดินเข้ามา	ไม่อาจให้สายไป	

	 *	เพือ่น�ารกักลบัมา	ต้องใช้เวลาเท่าไร		โปรดจงรอ

ได้ไหม	จะข้ามผ่านความบาดหมาง

	 **	 เราจะท�าตามสัญญา	 ขอเวลาอีกไม่นาน																		

แล้วแผ่นดนิทีง่ดงามจะคนืกลบัมา		เราจะท�าอย่างซือ่ตรง	

ขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธา

	 แผ่นดินจะดีในไม่ช ้า	 ขอคืนความสุขให้เธอ

ประชาชน		วันนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็รู้	จะขอสู้กับอันตราย

ชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่าย	นี่คือค�าสัญญา

	 วันนีช้าตเิผชญิพาลภยั	ไฟลกุโชนขึน้มาทกุคราขอ

เป็นคนที่เดินเข้ามา	ไม่อาจให้สายไป							

แผ่นดินจะดีในไม่ช้า	 ความสุขจะคืนมา..ประเทศไทย”		 

	 (ซ�้า	*,	**)

	 (คืนความสุขให้ประเทศไทย	 :	 พลเอกประยุทธ์	

จันทร์โอชา)

	 บทเพลงดงักล่าวข้างต้น		ทีท่่านได้ประพนัธ์ขึน้มา

ตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศไทย	 เนื่องจากสถานการณ์

ทางการเมือง	 ได้ก่อให้เกิดความแตก	 ความสามัคคีของ

คนในชาติส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสุขสงบ

ประเทศชาติ	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา		จึงได้ตัดสินใจ

เข้าท�าการรัฐประหาร	 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของ

คนในชาติและรักษาไว้ถึงเอกราชและ	 ความม่ันคงของ

ประเทศ	และได้ประพนัธ์เพลง	คืนความสุขให้ประเทศไทย		

ขึน้มาเพือ่เผยแพร่บทเพลงออกสูส่าธารณะ	เพือ่ค�าสญัญา

ต่อคนในประเทศไทย	 และเพื่อสร้างความสุข	 และผ่อน

คลายความตึงเครียดและส่ือทรรศนะต่อการเข้ามาก�ากับ

ดูแลประเทศไทย	 ภายใต้ภาวะที่ประชาชนคนไทยก�าลัง

เคร่งเครยีด		และกงัวล	บทเพลงนีจ้ะเป็นการให้ความหวงั	

และก�าลังใจ	ให้คนไทยทุกจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น	รู้สึกดีขึ้น

กับการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาล

	 บทเพลง	 ใจเพชร	 เป็นอีกบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้น																				

ในป ีพุทธศักราช	 2561	 	 ด ้วยค�าร ้องและท�านอง																							

จั งหวะดนตรีที่ ค วามสนุกสนาน	 คึก คัก 	 เร ้ า ใจ																													

ดังบทเพลงที่ว่า

	 “ปีผ่านปีเท่าไรที่เราได้ร่วมกันฟันฝ่า

มีปัญหาเข้ามาครั้งใหม่เสมอ

เธอคือแรงพลังแรงใจให้ฉันสู้เพื่อเธอ

ยิ้มจากเธอรู้ไหมคือคือสุขของฉัน

เหนื่อยเท่าไร	ยากเท่าไร	จับมือกันไว้ไปด้วยกัน

ยังมั่นคง	พร้อมฝ่าฟัน	ยังคงมีศรัทธาไม่หวั่นไหว

ท�าใจให้เป็นเพชรแท้	ไม่แพ้อะไรเสียอย่าง

	 วันนี้มีเราเคียงข้าง	อุปสรรคก็ไร้ความหมาย

บทเรียนสอนเรา	ไม่เหมือนในวันวาน

ความฝันทีใ่จของเราต้องการ	ต้องสร้างมนัด้วยกนัจงึย่ังยนื

ฟ้าค�ารามเท่าไรยังมุ่งไปตั้งใจเต็มที่	

รู้แค่ใจคิดดีไม่เคยสะท้าย

ยามตกน�้าไม่ไหลแม้ตกไฟย่อมจะพ้นผ่าน

มีความดีเท่านั้นแคล้วคลาดเสมอ

บทเรียนสอนเรา	ไม่เหมือนในวันวาน

ความฝันที่ใจเราต้องการ	ต้องสร้างมันด้วยกันจึงยั่งยืน”

	 (ใจเพชร	:	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)

	 จากบทเพลงข้างต้น	 พบว่า	 บทเพลงใจเพชร																	

ที่ท ่านประพันธ์ขึ้นโดยมีค�าร ้องท่วงท�านองดนตรีที่
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สนกุสนานเร้าใจเป็นอย่างมาก	เมือ่มกีารเปิดฟังเสยีงดนตรี

ของเพลงท�าให้ดูคึกคักครึกครื้นตามจังหวะดนตรี	 ด้วย

ภาษาทีใ่ช้ทีม่คีวามกระชบั	ตรงประเดน็	ผนวกกบัรปูแบบ

ทางดนตรีที่มีความสนุกสนาน	 น่าจะสื่อสารชุดความคิด

ของท่านผูน้�าได้อย่างชัดเจน	บทเพลงนีเ้นือ้หาโดยรวมคอื

ต้องการให้ก�าลังใจคนเสียสละ	 ท�าความดีต่อชุมชน	 

ท�าประโยชน์เพือ่สงัคม	ประเทศชาตแิละคนไทย		ซ่ึงหมาย

ถงึทกุคนในสงัคมร่วมมอืร่วมใจกนัสูก้บัปัญหาต่างๆ	แม้จะ

เหน็ดเหนื่อยเท่าไร	ยากเท่าไร	ขอให้คนไทยทุกคนจับมือ

กันไว้แล้วก้าวไปด้วยกัน	

	 	 นอกจากน้ียังน�าเสนอความพยายามแก้ไข

ปัญหาของประเทศชาติของนายกรัฐมนตรี	 เน้นย�้าการ

ท�าความดีจะท�าให้แคล้วคลาดปลอดภัย	 อุปสรรคก็ไร้

ความหมาย	ด้วยหวัใจทีเ่ป็นเพชรแท้จะไม่แพ้อะไร	ซึง่เป็น

บทเพลงในท�านองที่มีจังหวะสนุกสนาน

	 	 จากการวิเคราะห์วาทกรรมการลดความ

ตึงเครียดจากบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	สรุปได้ว่า	บทเพลงทั้ง	3	เพลงที่กล่าวมา

ข้างต้น	 ล้วนเป็นบทเพลงที่ให้ก�าลังให้ความหวัง	 ให้ค�า

สญัญากบัคนไทยทัง้ประเทศ	ด้วยค�าร้องทีม่	ี																ความ

คล้องจอง	 และท่วงท�านองที่มีความไพเราะน่าฟัง																		

และมี จั งหวะดนตรีที่ ส นุกสนานครึกครื้น 	 เร ้ า ใจ																										

เมื่อประชาชนได้ฟังก็จะมีความผ่อนคลายความตึงเครียด

กับสถานการณ์บ้านเมืองท่ีเกิดความวุ่นวาย	 อย่างน้อย																	

บทเพลงของท่านกจ็ะช่วยให้ประชาชนคนไทยทัง้ประเทศ

ได้สบายใจ	และผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้

  6. วาทกรรมการขอความร่วมมือร่วมใจ                  

ของคนในชาติ

	 	 วาทกรรมการขอความร่วมมือร่วมใจ	 ของ

คนในชาติ 	 หมายถึง 	 ข ้อความที่กล ่าวถึ งการขอ																				

ความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติ	 	 ในการปฏิบัติตาม

กฎหมาย	และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง	

	 วาทกรรมการขอความร่วมมือร่วมใจของคน																	

ในชาติผ่านบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	 จากการศึกษาพบว่ามีการกล่าวถึง																	

วาทกรรมขอความร ่ วมมือร ่ วมใจผ ่ านบทเพลง																						

จ�านวนทั้งสิ้น	 4	 บทเพลง	 	 เช่นบทเพลง	 เพราะเธอคือ

ประเทศไทย	ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า	

	 “ฉันมีเพียงสองมือ	กับหนึ่งลมหายใจ

	 พลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไป

	 แต่หากเราร่วมมือ	ต่อเติมลมหายใจ

	 วนัทีห่วงันัน้คงไม่ไกล	เพือ่ประเทศไทยของทกุคน”

(เพราะเธอคอืประเทศไทย	:	พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา)

	 จากบทเพลงข้างต้น	 พบว่า	 ผู้ประพันธ์เพลงดัง
กล่าว	ได้ใช้วาทกรรมการขอความร่วมมอืร่วมใจของคนใน
ชาติ	 โดยมีเนื้อหาเป็นการกล่าวเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วม
มอืร่วมใจในการพฒันาประเทศ	เนือ่งจากมเีพยีงสองมอืมิ
อาจท�าได้	 	ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไทยทุกคน	 ได้
เพือ่ปฏิบตัติามกฎหมาย	และท�าหน้าทีข่องพลเมอืงทีด่ขีอง
ประเทศชาติ	 และยังขอความร่วมมือในการให้ก�าลังให้
ความหวัง	 และความศรัทธากับการท�าหน้าที่	 นายก
รัฐมนตรี	 และการบริหารประเทศของคณะรัฐบาลชุด
ปัจจุบัน	
		 บทเพลง	 ความหวังความศรัทธา	 เป็นเพลง																
ที่มีการสร้างวาทกรรมการขอความร่วมมือร่วมใจของ
คนในชาติ	 อีกหน่ึงบทเพลงของท่านท่ีประพันธ์ขึ้น																																													

ในปีพุทธศักราช	2559	ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า

	 “สองมือและหนึ่งหัวใจ	ของคนไทยทั้งชาติ

ร่วมมือกันประกาศ	ชาติไทยยิ่งใหญ่นิรันดร์

ขอเพียงจริงใจ	ขอเพียงสามัคคี	ตั้งมั่นในความดี	ตลอดไป

ขอเพี ยง เ ช่ื อ ม่ัน 	 ขอ เพี ย ง มีพ ลั ง ใจ 	 ส่ิ งที่ หวั ง ไว ้																												

จะกลายเป็นจริง”

				(ความหวังความศรัทธา	:	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)

	 จากบทเพลงข้างต้น	 พบว่า	 นายกรัฐมนตร	ี																		

ได้สอดแทรกวาทกรรมการขอความร่วมมือร่วมใจของ

คนในชาตแิฝงไว้ในบทเพลง	ดงับทเพลงตอนหนึง่ว่า	“ร่วม

มือกันประกาศชาติไทยยิ่งใหญ่นิรันดร์”	กล่าวคือ	การขอ

ให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจ	 เชื่อมั่นและสามัคคี	 เพื่อก้าวข้าม
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อุปสรรคหากทุกคนในชาติร่วมมือกัน	 ประกาศความรัก

ชาต	ิสามคัค	ีปรองดอง	สมานฉันท์ของประเทศไทยให้โลก

หรอืนานาประเทศทราบ	ประเทศไทยก็จะกลบัมายิง่ใหญ่

อีกครั้งหนึ่ง

	 บทเพลง	ใจเพชร	เป็นผลงานเพลงทีเ่กดิข้ึนในช่วง

ปีพุทธศักราช	2561	โดยการประพันธ์ของนายกรัฐมนตรี	

แฝงวาทกรรมการขอความร่วมมอืร่วมใจของคนในชาต	ิดงั

ตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า

	 “ท�าใจให้เป็นเพชรแท้	ไม่แพ้อะไรเสียอย่าง

วันนี้มีเราเคียงข้าง	อุปสรรคก็ไร้ความหมาย

บทเรียนสอนเรา	ไม่เหมือนในวันวาน

ความฝันที่ใจของเราต้องการ	 ต้องสร้างมันด้วยกัน                   

จึงยั่งยืน”

	 (ใจเพชร	:	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)

	 จากบทเพลงข ้างต ้น	 พบว ่า	 ท ่านต ้องการ														

ขอความร่วมมือจากคนในชาติอยู่เคียงข้าง	 และสร้าง

ประเทศไทยไปด้วยกันกับท่านในการน�ามาประเทศไทย

ไปสู่ความฝันที่ทุกคนต้องการ	คือ	น�าพาประเทศไทยไปสู่

ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ

ที่ได้ประกาศไว้

	 บทเพลง	 สู ้เพื่อแผ่นดิน	 ประพันธ์โดยพลเอก

ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีในช่วงเดอืนเมษายน	

2561	โดยมกีารสร้างวาทกรรมการขอความร่วมมอืร่วมใจ

ของคนในชาติ	ดังตัวอย่างบทเพลงตอนหนึ่งว่า	

	 “ขอฟ้าดินคุ้มแผ่นดินไทย	

ขอให้คนร้ายพ่ายสกัวนั	ให้คนหลงทางตืน่ตนสว่างใจพลนั	

หันมาร่วมกัน	ร่วมท�าเพื่อแผ่นดินเรา”

	 (สู้เพื่อแผ่นดิน	:	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)

	 จากบทเพลงข้างต้น	พบว่า	ท่านได้ประพันธ์เพลง

น้ีขึน้มาเป็นเพลงล่าสดุ	โดยแฝงวาทกรรมการขอความร่วม

มือร่วมใจของคนในชาติ	 ดังข้อความในเพลงตอนหน่ึงว่า		

“หนัมาร่วมกนั	ร่วมท�าเพือ่แผ่นดนิเรา”	กล่าวคือ	ขอความ

ร่วมมอืร่วมใจให้ประชาชนคนไทยทัง้ชาตหินัมาร่วมกนัท�า

เพื่อแผ่นดินไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

	 จากการวิเคราะห์วาทกรรมการขอความร่วมมือ

ร่วมใจของคนในชาติผ่านบทเพลงของ	 พลเอกประยุทธ์	

จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีทัง้ส้ินจ�านวน	4	เพลง	ดงักล่าว

มาข้างต้น	 โดยแฝงวาทกรรมการขอความร่วมมือร่วมใจ

ของคนในชาต	ิสอดแทรกเรือ่งสร้างความหวงัความศรทัธา

ที่จะสามารถสร้างพลังยิ่งใหญ่ได้	 โดยให้คนไทยร่วมมือ

ร่วมใจกนั	และรวมพลังของความเป็นไทยให้ร่วมมอืกนัใน

การน�ามาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง		

 7. วาทกรรมค�าสัญญาของพลเอกประยุทธ ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

	 วาทกรรมค� า สัญญาของพลเอกประยุทธ 	์																		

จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	หมายถึง	ข้อความที่กล่าวถึง						

ค�าสัญญาที่พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	ได้ถ่ายทอดไว้ใน

บทเพลง	 เช่น	 เราจะท�าตามสัญญา	 แผ่นดินจะสุขสงบ	

ความสุขประชาชนจะกลับคืนมา	ฯลฯ

	 วาทกรรมค� า สัญญาของพลเอกประยุทธ 	์																				

จันทร ์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 จากการศึกษาพบว ่า																													

มีการกล่าวถึงวาทกรรมค�าสัญญาของนายกรัฐมนตรี															

ผ่านบทเพลง	 จ�านวนทั้งส้ิน	 4	 บทเพลง	 	 เช่นบทเพลง																					

คืนความสุขให้ประเทศไทย	ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า

	 “เราจะท�าตามสัญญา	ขอเวลาอีกไม่นาน

แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา

เราจะท�าอย่างซื่อตรง	ขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธา

แผ่นดินจะดีในไม่ช้า	ขอคืนความสุขให้เธอประชาชน”

คนืความสขุให้ประเทศไทย	:	พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา)

	 จากบทเพลงข้างต้น	พบว่า	ท่านได้สร้างวาทกรรม

ค�าสัญญาของตนเองแฝงไว้ในบทเพลง	 ดังข้อความของ

เพลงตอนหนึ่งว่า	 “เราจะท�าตามสัญญา	 ขอเวลาอีกไม่

นาน”		และ	“ขอคืนความสุขให้เธอประชาชน”กล่าวคือ
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จะท�าตามสญัญาคอืการท�าให้ประเทศไทย	มคีวามสงบสขุ	

ขอเวลาท�าหน้าที่อีกไม่นานความสุขนั้นจะกลับคืนมาสู่

ประเทศไทย	 จึงเป็นดั่งวาทกรรมค�าสัญญาท่ีให้ไว้ผ่าน

บทเพลงดังกล่าว

	 บทเพลง	 เพราะเธอคือประเทศไทย	 ผลงาน																

การประพันธ์ของท่านอีกบทเพลง	 ได้สร้างวาทกรรม																

ค�าสัญญาของท่าน		ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า	

	 “ชีวิตที่เกิดมา	เธอคือสิ่งที่ยึดมั่น

	 ทั้งรักทั้งผูกพัน	ยิ่งสิ่งใด

	 เพราะเธอนั้นคือ	ประเทศไทย

	 จะไม่ยอมให้ใคร	มาท�าลาย”

(เพราะเธอคอืประเทศไทย	:	พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา)

	 จากบทเพลงดังกล่าวข้างต้น	พบว่า	ท่านได้สร้าง

วาทกรรมค�าสัญญาของตนเองแฝงไว ้ ในบทเพลง																	

ดังข้อความของเพลงตอนหนึ่งว่า	 “จะไม่ยอมให้ใคร															

มาท�าลาย”	 หมายถึง	 	 หลังจากที่เข้ามาบริหารประเทศ

แล้ว	 จะไม่ยอมให้ใครมาท�าลายประเทศไทยเป็นอันขาด	

จะท�าหน้าทีเ่พ่ือประเทศชาตไิทยต่อไป	และท�าให้ประเทศ

ฟื้นคืนมาได้		แม้จะยากเย็นเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ท้อ	แต่ก็ขอ

ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วย
	 บทเพลง	สะพาน	ผลงานการประพันธ์ของ	นายก
รฐัมนตรี	ท่านได้สร้างวาทกรรมค�าสญัญา	ดงัตวัอย่างเพลง
ตอนหนึ่งว่า
	 “เราจะท�าตามสัญญา	ขอเวลาอีกไม่นาน	
แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา
ฉันพร้อมจะเป็นสะพาน	เพื่อให้เธอข้ามไป	
ปลายทางที่ฝัน	จะพาถึงฝั่ง	ดังที่ตั้งใจ
ฉันพร้อมจะเป็นสะพาน	เพื่อให้เธอ
ข้ามสู่ความร่มเย็นสดใส
วันนั้นอีกไม่ไกล	สิ่งที่ฝันไว้...จะกลายเป็นจริง”
	 (สะพาน	:	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)	
	 จากบทเพลงข้างต้น	 พบว่า	 ท่านได้ประพันธ์ขึ้น
โดยน�าเอาค�าร้องบางส่วนของเพลง	 “คืนความสุขให้
ประเทศไทย”	 	 มาเพิ่มเข้าไปในบทเพลง	 สะพาน	 ด้วย								
คอืท่อนเพลงท่ีว่า	“เราจะท�าตามสัญญา	ขอเวลาอกีไม่นาน	

แล้วแผ่นดนิทีง่ดงามจะคืนกลับมา”		เพือ่มาตอกย�า้ในวาท
กรรมค�าสัญญาของได้สร้างวาทกรรมค�าสัญญาของท่าน
ดังกล่าว	
	 นอกจากนี้ยังย�้าวาทกรรมค�าสัญญาอีกคือ	 ค�าว่า	
“จะพาถึงฝั่ง	ดังที่ตั้งใจ”	หมายถึง	จะพาประเทศไทยไปสู่
ฝั่งฝัน	 คือ	 	 คืนความสุขให้ประเทศไทย	ตามค�าสัญญาที่
เคยให้ไว้	 เพราะสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริงอีกไม่นาน	ดัง
ท่อนเพลงที่ว่า	 “ส่ิงที่ฝันไว้...จะกลายเป็นจริง”	 แม้จะมี
ปัญหาอปุสรรค		แต่กข็อเป็นสะพานไปสูจ่ดุมุง่หมายปลาย
ทางคือน�าประชาชนคนไทยทุกคนข้ามไปสู่ความสุขและ
ร่มเย็นสดใส

	 บทเพลง	 ใจเพชร	 เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ได้สร้าง

วาทกรรมค�าสญัญาของพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายก

รัฐมนตรี	ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า

	 “ฟ้าค�ารามเท่าไรยังมุ่งไปตั้งใจเต็มที่

รู้แค่ใจคิดดีไม่เคยสะท้าย

ยามตกน�้าไม่ไหลแม้ตกไฟย่อมจะพ้นผ่าน

มีความดีเท่านั้นแคล้วคลาดเสมอ”
	 (ใจเพชร	:	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)

	 จากบทเพลงข้างต้น	พบว่า	ท่านได้ประพันธ์เพลง
ใจเพชรขึ้นมาด้วยจังหวะดนตรีที่มีความสนุกสนานเร้าใจ	
เพื่อมาตอกย�้าในวาทกรรมค�าสัญญาของได ้สร ้าง														
วาทกรรมค�าสญัญาของพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายก
รัฐมนตรี	ดังข้อความเพลงตอนหนึ่งว่า	“ฟ้าค�ารามเท่าไร	
ยงัมุง่ไปตัง้ใจเตม็ที”่	หมายถงึ	การท�าหน้าทีน่ายกรฐัมนตรี
และการบรหิารประเทศ	ถงึแม้จะมอุีปสรรคมากมายเท่าไร	
ก็ยังจะมุ่งมั่นและตั้งใจท�าหน้าที่ต่อไป	 ไม่หวั่นไหวต่อ
อุปสรรคใด	ๆ
	 นอกจากนีย้งัขอให้ทกุคนร่วมมอืร่วมใจ	และท�าให้
ใจให้เป็นเพชรแท้		และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใด	ๆ	และ
มุ่งมั่นท�าความดีต่อไป
	 บทเพลง	 สู ้ เพื่อแผ่นดิน	 เป็นบทเพลงที่แฝง																		
วาทกรรมค�าสญัญาของพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายก
รัฐมนตรี	ดังตัวอย่างเพลงตอนหนึ่งว่า
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	 “ฉันตั้งใจสู้เพื่อแผ่นดิน
	 แม้มีใครติฉินเท่าไหร่	
	 ทุกวันเหนื่อยกาย	อดทนต้องเก็บเอาไว้	
	 เพราะเสียงหัวใจ	บอกให้ท�าเพื่อแผ่นดิน”
	 (สู้เพื่อแผ่นดิน	:	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)
	 จากบทเพลงข้างต้น	พบว่า	ท่านได้ประพันธ์เพลง
สู้เพื่อแผ่นดินขึ้นมาเพื่อมาตอกย�้าในวาทกรรม	ค�าสัญญา
ของได้สร้างวาทกรรมค�าสญัญาของท่าน	ดงัข้อความเพลง
ตอนหนึ่งว่า	“ฉันตั้งใจสู้เพื่อแผ่นดิน”	 	 โดยผู้ประพันธ์ใช้
สรรพนามค�าว่า	“ฉัน”	หมายถึง	พลเอกประยุทธ์	จันทร์
โอชา	นายกรฐัมนตร	ีจะตัง้ใจท�างาน	จะสูเ้พือ่แผ่นดนิไทย	
เพื่อให้ประเทศไทยมีความสุข	 จึงเป็นดั่งวาทกรรมค�า
สัญญาของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี		 
ที่ให้ไว้ผ่านบทเพลงดังกล่าว
	 จากการวิเคราะห์วาทกรรมค�าสัญญาของพลเอก
ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ผ่านบทเพลง																				
ทีท่่านเป็นผูป้ระพันธ์ได้สร้างวาทกรรมค�าสญัญาให้กบัคน
ไทยทั้งประเทศว่าจะต้ังใจท�างานเพื่อคืนความสุขให้
ประเทศไทยและประชาชน		ยังคงสู้เพื่อแผ่นดิน	และเชื่อ
ว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิม	 และขอให้ฟ้าดินคุ้มครองแผ่น
ดินไทย	จะท�าให้ประเทศมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	 และยั่งยืน		
ผ่านบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาเอง

สรุปผลการศึกษา
	 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิด
ของนอร์แมน	 แฟร์เคล้าฟ์	 (1992)	 ในเรื่องการวิเคราะห ์
ตัวบท	 (Text)	 และตามแนวคิดของพิมภาภรณ์	 บุญประ
แสรฐิ		(2555)	และแนวคดิของ	สนัต	ิทพินา	(2559	:	182)																				
ซึง่มกีรอบแนวคดิทัง้หมด	6	ประเภทนัน้	ผูว้จิยัได้วเิคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า	 วาทกรรมท่ีปรากฏในบทเพลงของพล
เอกประยุทธ ์ 	 จันทร ์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 พบว ่า	 
มีวาทกรรมทั้งหมด	7		ประเภท	ดังนี้
	 	 1.	วาทกรรมความรักชาติ
	 	 2.	วาทกรรมผู้สร้างชาติและพัฒนาชาติ
	 	 3.	 วาทกรรมความสามัคคี	 สมานฉันท ์	
ปรองดอง

	 	 4.	วาทกรรมความมั่นคงของประเทศ
	 	 5.	วาทกรรมการลดความตึงเครียด
	 	 6.	 วาทกรรมการขอความร่วมมือร่วมใจ																		
ของคนในชาติ
	 	 7.	 วาทกรรมค�าสัญญาของพลเอกประยุทธ์	
จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี
	 จากการศึกษาวิจัยผู ้วิจัยได้ค ้นพบวาทกรรม														
เพิม่ขึน้ในบทเพลง	จ�านวน	2	วาทกรรม	คอื	วาทกรรมการ
ขอความร่วมมือร่วมในของคนในชาติ	 และวาทกรรมค�า
สัญญาของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	
ส่วนวาทกรรมเชดิชคูณุค่า	และจติวญิญาณความเป็นไทย		
ในกรอบแนวคดิไม่ปรากฏในบทเพลงของพลเอกประยทุธ์	
จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี
	 จากข้อสรุปท�าให้ทราบว่าวาทกรรมความรักชาติ
ผ่านบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายก
รัฐมนตรี	ได้แฝงวาทกรรมเชิงอ�านาจ	อุดมการณ์ทางการ
เ มือง 	 ผ ่ านภาษาและผ ่ านบทเพลง เพื่ อ ส่ื อสาร	 
กับประชาชน	เพื่อให้ประชาชนยอมรับและปฏิบัติตาม

อภิปรายผล
	 การวจัิยเรือ่ง	“วาทกรรมทีป่รากฏ	ในบทเพลงของ
พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร”ี	โดยใช้เนือ้หา
ของบทเพลงทีพ่ลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ี	
ประพันธ์ขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช	 2557-2561	 จ�านวน	 6	
เพลง	ผูศ้กึษาวจิยัจะได้น�าเสนอการอภปิรายผลในประเดน็
ต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เกิด	 ความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นตามประเด็น
เรียงตามล�าดับดังต่อไปนี้
	 ประเด็นแรก	 วาทกรรมความรักชาติผ ่าน																			
บทเพลงของพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี															
ได้ประพันธ์เพลงแรกเพ่ืออธิบายถึงเหตุผลของการเข้ามา																					
บริหารประเทศ	 และเพื่อแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 ของประเทศ	
และที่ส�าคัญได้ใช้บทเพลง	“คืนความสุขให้ประเทศไทย”		
เป็นดั่งค�าสัญญาต่อประชาชนไทยทั้งประเทศว่าจะคืน
ความสุขให้ประชาชนและประเทศไทย		สอดคล้องกบั	ดวง
กมล	บางขวด	(2554)	กล่าวว่า	การถ่ายทอดบทเพลงไทย
สากลประเภทปลุกใจ	 การน�าเสนอบทเพลงปลุกใจเพื่อ
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สร้างส�านกึความรกัชาต	ิผลการศกึษาพบว่า	บทเพลงไทย
สากลเพลงปลุกใจระหว่าง	 พ.ศ.	 2453-2554	 มีเน้ือหา
สาระท่ีเกิดจากการเชื่อมโยงเก้ือหนุนของพลานุภาพ																
แห่งความศรัทธา	 เชื่อมั่น	 พลานุภาพที่เกิดขึ้นมีบทบาท
หน้าที่เพ่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนา	 การตระหนักรู้																				
และการกระท�าของบุคคล	 ชุมชนและสังคม	 ในการ
แสดงออกถึงความรักชาติ	 น่ันคือ	 ความสามัคคีและการ
เหน็ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	การถ่ายทอดผ่าน
สื่อสาธารณะ	การจัดกรรมพิเศษ	เป็นต้น		
	 ประเด็นที่สอง	 วาทกรรมผู้สร้างชาติและพัฒนา
ชาติผ่านบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายก
รัฐมนตรี	 เป็นเสมือนตัวเองเป็นผู้น�าในการสร้างชาติ	 ที่
กล่าวถึงการเข้ามาบริหารประเทศไทยแล้ว	 จะไม่ยอมให้
ใครมาท�าลายโดยเด็ดขาด		โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ												
พิมพาภรณ์	บุญประเสริฐ	(2555:	7)		ได้สรุปในประเด็น
ต่างๆ	 จากการศึกษาวาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทย	
ตั้งแต่	พ.ศ.	2475	ถึง	พ.ศ.2550			ท�าให้สามารถพิสูจน์ได้
ว่าการน�าทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์มาใช้ศึกษาการสร้าง
ความหมายเรื่องชาตินิยมของรัฐบาล	 ได้ท�าให้เห็นว่า																			
การสื่อสารของรัฐบาลเป็นการสร้างคุณค่าและความ
ส�าคัญของรัฐบาลในฐานะผู้สร้างวาทะเรื่อง	ความรักชาติ	
รัฐบาลมีความชอบธรรมในการกล่าวอ้างวาทะเก่ียวกับ
ความรักชาติใช้ลายลักษณ์	 อักษรและค�าพูดเผยแพร่วาท
กรรม	 	 โดยมีกระบวนการสร้างความหมายผ่านนโยบาย
ของรัฐ	การสื่อสารมีลักษณะแบบบนลงล่าง	กระบวนการ
สือ่สารเพ่ือประชาสมัพนัธ์หรอืปลูกฝังอดุมการณ์ชาตนิยิม		
จงึสมัพันธ์กบัการสร้างมโนทศัน์เรือ่งผูน้�าท่ีมคีวามรกัชาติ
และท�าเพื่อประชาชน		นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ	วรรณ
ลดา	พริณุสาร	(2543)	กล่าวว่า	การสือ่สารความหมายใน
เพลงปลุกใจสี่เหล่าทัพที่พบว่า	 เพลงปลุกใจสี่เหล่าทัพมี
การโน้มน้าวใจผู้รับสารท่ีเป็นประชาชนและทหารให้เกิด
ความรักชาติ	 เกิดความสามัคคีในชาติเช่นกันก็ตาม	 แต่
เนื่องจากเพลงปลุกใจสมัย	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
เกิดข้ึนโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ผู ้ท�าการ
รัฐประหาร	 บทเพลงดังกล่าวจึงมีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่
แตกต่างไปจากเพลงปลุกใจ	ในอดีตแฝงอยู่		นั่นก็คือ	การ

สร้างความมัน่ใจให้คนไทยเชือ่มัน่ว่าคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ	 จะเป็นผู้ต่อสู้	 กับภยันตราย	 จัดการดูแลความ
สงบเรยีบร้อยในประเทศ	และน�าความสขุกลบัคนืมาให้แก่
ทุกคนในชาติดังเดิม
	 ประเด็นที่สาม	 วาทกรรมสามัคคีสมานฉันท์
ปรองดองผ่านบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	 มีการสร้างวาทกรรมโดยการขอร้องหรือ
เชิญชวนให้ประชาชนคนไทยหันมาร ่วมมือร ่วมใจ																														
ในการพัฒนาประเทศไทย	 ดังบทเพลง	 “เธอคือ																				
ประเทศไทย”	 สอดคล้องกับ	 อัจฉรา	 ใครบุตร	 (2549)															
ได ้ศึกษาเชิงวิ เคราะห์การใช ้ภาษาในเพลงปลุกใจ																			
ผลการศึกษาพบว่า	 เน้ือหาเพลงปลุกใจมีอยู่	 7	 ลักษณะ	

คอื	เพลงเกีย่วกบัหน่วยงานหรือสถาบัน	การสรรเสรญิพระ

มหากษัตริย์	 เพลงเกี่ยวกับวีรกรรม	 เพลงเกี่ยวกับความ

ความห่วงใย	 ความรักชาติ	 ความสามัคคี	 และเพลงแห่ง

การปรามาส	จากการวเิคราะห์เพลงปลกุใจมอิีทธพิลอย่าง

มากต่อระบบการเมือง		

	 ประเด็นที่ส่ี	 วาทกรรมความม่ันคงของประเทศ

ผ่านบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายก

รัฐมนตรี	 	 มีการสร้างวาทกรรมความมั่นคงผ่านบทเพลง	

เธอคอืประเทศไทย	เนือ้เพลงตอนหนึง่ว่า	“ชวีติไม่จรีงั	แต่

แผ่นดินต้องย่ังยืน”	 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ	

20	ปี	(2560-2579)		กล่าวว่า	“ประเทศไทยมคีวามมัน่คง	

มัง่คัง่	ยัง่ยนื”เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	ด้วยการพฒันาตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	 ทั้งนี้	 วิสัยทัศน์ดังกล่าว

จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ	อันได้แก่	การ

มีเอกราช	อธิปไตย	และบูรณภาพแห่งเขตอ�านาจรัฐ	การ

ด�ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการ

ด�ารงอยูอ่ย่างมัน่คงของชาตแิละประชาชนจากภยัคกุคาม

ทกุรูปแบบ	การอยูร่่วมกนัในชาตอิย่างสนัตสุิขเป็นปึกแผ่น																

มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี

เกยีรตแิละศักดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์	ความเจรญิเตบิโต

ของชาต	ิความเป็นธรรมและความอยูด่มีสีขุของประชาชน	

	 นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั	ไพรตัน์	ไพพรรณรตัน์	

(2556)	 กล่าวถึง	 เพลงปลุกใจที่สะท้อนและส่ิงเสริมให้



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

360

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการทางการเมอืง	ผลการศกึษาพบ

ว่า	รัฐบาลพยายามทีใ่ช้เพลงปลกุใจเพือ่ส่งเสรมิการพฒันา

ทางการเมืองความเสถียรภาพของรัฐบาล	เน้นโครงสร้าง

ทางการเมือง	เน้นความส�าคญั	ตามนโยบายของรฐั	อบรม

กล่อมเกลาให้เป็นคนมทีศันคติ	ความเช่ือและค่านยิมตาม

ทีป่ระเทศชาตหิรอืสงัคมต้องการ	ลดความขดัแย้งระหว่าง

กลุ่มต่าง	ๆ

	 ประเด็นที่ห้า	 	 วาทกรรมการลดความตึงเครียด

ผ่านบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายก

รัฐมนตรี	 ดังบทเพลง	 “ใจเพชร”	 เป็นผลงานเพลงท่ีมี

จังหวะสนุกสนาน		ครึกครื้น		เร้าใจ		ส�าหรับคนฟังเพลง	

เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดกับสถานการณ์บ้านเมือง	

สอดคล้องกับกับแนวคิดของชุติมา	 ทองวชิระ	 (2554	 :																			

1-14)	 การใช้ดนตรีบ�าบัดสามารถน�าท้ังดนตรีประเภท

บรรเลงและประเภทบทเพลงที่มีค�าร้องมาใช้	 โดยเฉพาะ

ในบทเพลงซึ่งมีเนื้อหาที่ไพเราะ	 โดยการเลือกสรรภาษา

และถ้อยค�าที่บรรจุลงในท่วงท�านองของดนตรีเพื่อหลอม

รวมให้เป็นบทเพลง	 บทเพลงแต่ละเพลงน้ัน	 ผู้ประพันธ์

ย่อมมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทรรศนะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป

ยังผู้ฟังซึ่งก็คือผู้รับสาร	 เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลตามท่ีผู้ส่ง

สารมุ ่ งหวังโดยอาศัยคุณลักษณะส�าคัญอันได ้แก ่																							

การสรรถ้อยค�าทีม่คีวามหมายและความไพเราะของเสยีง

สมัผสัคล้องจอง	ประกอบกบัรปูแบบโครงสร้างประโยคที่

มีความกระชับไม่ซับซ้อนมาผสานเข้ากับท่วงท�านองที่

นอกจากจะสามารถท�าให้ผู้รับสารจดจ�าได้ง่าย	 ยังท�าให้

เกิดความคงทนด้านความจ�าของผู้รับสารได้ดี	นอกจากนี้

การสื่ อสารผ ่ านบทเพลงยั ง เป ็นการกล ่อมเกลา																						

ด้านอารมณ์และพฤติกรรมของผู้รับสารให้คล้อยตาม

ทรรศนะของผู้ส่งสารโดยปราศจากความรุนแรงอีกด้วย			

	 ประเดน็ทีห่ก	วาทกรรมการขอความร่วมมอืร่วมใจ

ของคนในชาติผ ่ านบทเพลงของพลเอกประยุทธ 	์																		

จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 	 มีการสร้างวาทกรรม																									

ขอความร ่วมมือร ่วมใจของคนในชาติ	 ในบทเพลง																									

“สู้เพื่อแผ่นดิน”	ด้วยถ้อยค�าที่ว่า	“หันมาร่วมกัน	ร่วมท�า

เพื่อแผ่นดินเรา”	 	 สอดคล้องกับ	 รายการคืนความสุข																				

ให้คนในชาติ	 (18	 กรกฎาคม	 2557)	 กล่าวโดย	 พลเอก

ประยุทธ์	จันทร์โอชา	ความว่า	การพัฒนาประเทศในด้าน

ต่าง	 ๆ	 จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาค

ส่วนที่ต้องช่วยกันทุ่มเทแรงกายแรงใจ	ก�าลังความคิด	สติ

ปัญญา	เพือ่ประโยชน์สขุของคนไทยทกุคนอย่างทัว่ถงึและ

เท่าเทียม	

	 ประ เด็ นที่ เจ็ ด 	 ว าทกรรมค� า สัญญาของ																					

พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ซึ่งท่านได้ให้																				

ค�าสัญญาผ่านบทเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย																				

บทเพลงเพราะเธอคือประเทศไทย	 บทเพลงความหวัง

ความศรัทธา	 บทเพลงสะพาน	 บทเพลงใจเพชร																							

และบทเพลงสู้เพื่อแผ่นดิน	เพื่อเป็นการตอกย�้าวาทกรรม

ที่จะท�าท�าหน้าท่ีนายกรัฐมนตรีและการบริหารประเทศ		

ถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายเท่าไร	ก็ยังจะมุ่งมั่นและตั้งใจ

ท�าหน้าที่ต ่อไป	 ไม ่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใด	 ๆ	 ให ้

ประเทศไทยไปสู่ความสุขที่แท้จริง		

	 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง	 วาทกรรมที่ปรากฏ																	

ในบทเพลงของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายก

รัฐมนตรี	 พบว่า	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายก

รัฐมนตรี	 	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประพันธ์

เพลง	จ�านวน	6		เพลง		เพราะบทเพลงแต่ละบทเพลงนั้น	

ถูกประพันธ์ขึ้นมาในเวลาไม่นาน		แสดงให้เห็นถึงความรู้

ความสามารถใช้การประพันธ์เพลง		รวมทั้งการใช้ถ้อยค�า

ภาษาทีต่รงไปตรงมา	มคีวามคล้องจอง	และท่วงท�านองท่ี

ม	ี					ความไพเราะน่าฟัง		และมจีงัหวะดนตรทีีส่นกุสนาน

ครึกครื้น	เร้าใจ	ลีลาการใช้ภาษาในการโน้มน้าวจิตใจของ

ผูฟั้งเป็นอย่างมาก	สอดคล้องกบั	ฐาปนวชิญ์	ชยัชนะ		และ

สมชาย		ส�าเนียงงาม	(2559)		ได้ศึกษาเพลงปลุกใจที่แต่ง

ขึ้นโดยสถาบันทางทหารในสมัยพลเอกประยุทธ์	 จันทร์

โอชาเป็นเครื่องมือส่ือสารที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด	 ที่

รัฐบาลมีต่อประชาชนและสถานการณ์ในชาติ	 อีกทั้งยัง

เป็นเครือ่งมอืในการโน้มน้าวใจ	ปลกุเร้าจติใจประชาชนให้

เกดิความรกัชาต	ิ	ให้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไปในทศิทางที่
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รฐับาลต้องการ	คอื	ให้ทกุคนมคีวามรกั	ความสามคัคี	เป็น

อนัหนึง่อนัเดยีวกนั	เนือ่งจากเพลงปลกุใจดงักล่าว	แต่งขึน้

ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์แตกความสามัคคี	 	 ในบ้านเมืองที่

ส่งผลกระทบต่อความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ		กองทัพ

บกจงึเน้นการกระตุน้ความต้องการความรกัและการมส่ีวน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะโดยน�าเพลงปลุกมาใช้ใน

การแก้ปัญหาดังกล่าว	เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง	

และยังสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้ปกป้องดูแลและน�า

ความสขุของชาตกิลับคนืมาของคณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติให้ชัดเจนขึ้นด้วย	

	 นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายก

รัฐมนตรี	 	 ยังใช้บทเพลงในการสร้างวาทกรรมต่างๆ																										

ที่กล่าวมาข้างต้น	 เพื่อใช้บทเพลงในการอธิบายเหตุผล

ความจ�าเป็นในการเข้ามาบริหารประเทศ	 รวมไปถึงค�า

สญัญาต่อประชาชนคนไทยทัง้ประเทศ	สอดคล้องกบัสนัต	ิ

ทิพนา	(2559	:	196-197)	กล่าวว่า		ผลของการเข้ามาบริ
หารของประเทศจากคณะรกัษา	ความสงบแห่งชาต	ิสาระ
หลักที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	จะสื่อสารใน
วาทกรรมชุดนี้ได้แก่เป็น	การบอกถึงความตั้งใจของคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ทีจ่ะกระท�ามากกว่าเพยีง
แค่สร้างความเชือ่มัน่	แต่ต้องการให้ความเชือ่ม่ันนัน้ตัง้อยู่
หรอืคงอยูใ่นความรูส้กึของประชาชนไปตลอดความเจรญิ

ก้าวหน้าของประเทศเป็นผลมาจากความสามารถในการ
บริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	
ประชาชนควรร่วมมือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	
แสดงความสามัคคี	เพื่อพัฒนาประเทศร่วมกัน	สิ่งที่คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติน�าเสนอล้วนส่งผลดีต่อประเทศ
ชาติ	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 มุ่งม่ันพัฒนาคนเพื่อ
ให้สามารถแข่งขนัได้ในโลกยคุใหม่ได้อย่างเท่าเทียมนานา
ประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 	 สามารถน�าผลการวิจัยน�าไปปรับใช้	 ในการ
จัดการเรียนการสอน		เพื่อจัดท�าเป็นชุดการสอน	ในการ
ปลกูฝังความรกัชาตบ้ิานเมอืง	ความรกั	ความสามคัคขีอง
คนในชาต	ิ	และความสมานฉนัท์ปรองดอง	และการให้ร่วม
มอืร่วมใจของคนในชาติ	ให้กบันกัเรยีน	นกัศึกษา	เยาวชน		
และประชาชนได้
 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัย ในครั้งต่อไป
 	 1.	 ควรศึกษาวาทกรรมความรักชาติผ่าน
วรรณกรรมประเภทอื่น	ๆ	
	 	 2.		ควรศกึษาวาทกรรมประเภทอืน่ในบทเพลง																		
ของนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	1)	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม	Kahoot	 เรียนรู้
ค�าศัพท์รายวิชาภาษาจีนกลาง	1	ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนชั้นปีที่	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 
2)	เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนชั้นปีที่	1	ระหว่าง
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยโปรแกรม	Kahoot	3)	เพือ่ศึกษาระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใช้โปรแกรม	Kahoot	กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นีไ้ด้จากการเลอืกแบบเจาะจง	ได้แก่กลุม่นกัศกึษาสาขา
วิชาการสอนภาษาจีน	ชั้นปีที่	1มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	ในรายวิชาภาษาจีนกลาง	1	จ�านวน	47	คน		เครื่องมือ
ทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้แก่	1)	สือ่การสอนจากโปรแกรมKahootรายวชิาภาษาจนีกลาง	12)	แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีนของจ�านวน	20	ข้อ	3)	แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศึกษาต่อการใช้ส่ือการสอนจากโปรแกรม	Kahoot	จ�านวน	
20	ข้อ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ร้อยละค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและt-testDepentdent
													ผลวิจัยพบว่า	1)	การเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาจีนด้วยสื่อการสอน	Kahootมีประสิทธิภาพเท่ากับ	73.40/83.80	
เป็นไปตามเกณฑ์	70/70	2)	คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนรูค้�าศพัท์ภาษาจนีของนกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยส่ือการสอน	Kahoot	
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.5	และ	3)	 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้
สื่อการสอนKahootอยู่ในระดับดีมาก	(x̄ =	4.56,S.D.	=	0.26)
	 ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถประยุกต์ใช้วิธีการเรียนรู้ค�าศัพท์ด้วยโปรแกรม	 Kahoot	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้เพิ่มสูงขึ้นในนักศึกษาชั้นปีที่	1	ได้

 ค�าส�าคัญ: 	โปรแกรม	Kahoot,การเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาจีน,	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,ความพึงพอใจของนักศึกษา		
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Abstract

 This	research	aims	:	1)	to	study	the	effectiveness	of	teaching	and	learning	using	the	Kahoot	

program	to	learn	Chinese	vocabulary	1	for	Chinese	1st	year	studentsofRajabhatMahaSarakham	University;	

2)	To	compare	the	learning	achievement	in	Chinese	vocabulary	skills	of	first	year	Chinese	language	

teaching	students	at	RajabhatMahaSarakham	University;3)	To	study	the	level	of	satisfaction	of	teaching	

using	the	Kahootprogram.The	sampling	group	of	this	research	was	selected	from	47	students	in	the	

first	year	of	Chinese	language	teaching	at	RajabhatMahaSarakham	University.The	instruments	used	in	

the	 study	were	 1)	 Kahoot	 program,	 2)	 pre-test	 and	 post-test	 achievement	 test,	 3)	 satisfaction	

questionnaire	on	Kahootprogram.Statistics	used	for	data	analysis	were	mean,	standard	deviation	and	

t-test	dependent

	 The	research	found	that:	1)	The	Kahoot	program	has	the	ability	to	learn	Chinese	vocabulary	

with	an	efficiency	of	73.40	/	83.80,	which	is	70/70	effective;	2)	The	achievement	scores	for	the	Kahoot	

program	after	the	study	were	significantly	higher	than	the	pre-study;	and	3)	the	level	of	satisfaction	

of	the	Kahoot	program	is	very	good.	(x̄=	4.56,	S.D.	=	0.26)

	 The	results	of	this	research	can	be	applied	to	the	Kahoot	program	in	order	to	improve	the	

achievement	of	vocabulary	learning	in	the	first	year	students.
 

 Keywords:	Kahoot	program,	Chinese	Language	Learning,	Achievement,	Student	satisfaction

บทน�า

	 ในอดีตการเรียนการสอนภาษาจีนจ�ากัดเพียงลูก

หลานผู้มีเชื้อสายจีนหรือแม้กระท่ังการใช้ภาษาจีนส่วน

ใหญ่จะเป็นการใช้ภาษาถิ่นของผู้มีเชื้อสายจีนเท่าน้ันแต่

ในปัจจบุนัการเรียนการสอนภาษาจนีในประเทศไทยได้รบั

ความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประถมมัธยมและ

อดุมศกึษาโดยมแีนวโน้มว่าจะมคีวามนยิมเพิม่มากข้ึนตาม

ความต้องการของโลกปัจจุบัน

	 เนือ่งจากสาธารณรฐัประชาชนจนีเข้ามามบีทบาท

สูงในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและใน

ภมูภิาคต่าง	ๆ 	ของโลก	ซึง่มแีนวโน้มท่ีจะขยายบทบาทใน

ประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้นภาษาจีนจึงนับเป็น

ภาษาต่างประเทศที่มีความส�าคัญอีกภาษาหนึ่ง	ซึ่งภาษา

จีนมีผู้ใช้มากเกือบ	2,000	ล้านคนทั่วโลก	และจีนก็นับว่า

เป็นประเทศที่มีจ�านวนประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของ

โลก	 ท�าให้ในประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 มีคนจีนอาศัยอยู่	 

มีการค้าการลงทุนเป็นอันดับต้น	ๆ	ของโลก	รัฐบาลไทย

และคนไทยจึงเห็นความส�าคัญของภาษาจีนมากขึ้น

	 สถาบันการศึกษาต่างๆ	 ทั่วประเทศไทย	 ก็มีการ

จัดการเรียนการสอนภาษาจีนมากขึ้น	 เพื่อให้สอดคล้อง

กบัโครงการความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างสถาบนัการ

ศึกษาในประเทศไทยกับต่างประเทศ	 ซึ่งประเทศจีนนับ

เป็นประเทศหน่ึงที่มีความร่วมมือทางการศึกษากับ

ประเทศไทยอย่างต่อเนือ่งมาเป็นเวลานาน	ทัง้ในด้านการ

แลกเปล่ียนบุคลากรของสถาบันการศึกษาและนักศึกษา	

และการจัดท�าแบบเรียนและหลักสูตรการสอนภาษา

	 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน

เป็นแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารซ่ึงมุ่งเน้นการสร้างและ

การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านการฟังพูดอ่านและ

เขียนเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารซึ่งในการเรียนการสอน
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นัน้ความรูเ้รือ่งค�าศพัท์มคีวามสมัพนัธ์กบัทักษะท้ัง	4	ด้าน	

และการทีจ่ะเรยีนรู้ภาษาให้ได้ดนีัน้ผูเ้รยีนทีรู้่ศพัท์มากจ�า

ได้แม่นสามารถน�ามาใช้ได้อย่างถูกต้องย่อมเรียนได้ผลดี

ยิ่งขึ้น	(ธนิตา	วัชรพิชิตชัย,	2555)	

	 ในการเรียนภาษาน้ันเห็นว่า	 การเรียนรู้ค�าศัพท์

ถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญ	 ความส�าเร็จในการเรียนภาษาต่าง

ประเทศส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้องค์

ประกอบของภาษา	 ซึ่งประกอบด้วย	 เสียง	 โครงสร้าง

ไวยากรณ์	และค�าศัพท์	ซึ่งองค์ประกอบทั้งสามประการนี้

จะช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถเข้าใจเรือ่งทีผู่อ้ืน่พดู	และสามารถ

พูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้	 ค�าศัพท์จึงนับเป็นหัวใจส�าคัญอย่าง

หนึ่งในการเรียนภาษา	(เสาวลักษณ์	รัตนวิชช์,	2531)

	 ดังที่	 พรสวรรค์	 สีป้อ	 (2550)	 ได้เสนอแนะว่า	 

การเรียนรู้ค�าศัพท์ในการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นสิ่ง

ส�าคัญและจ�าเป็น	 เพราะค�าศัพท์เป็นองค์ประกอบที่

เกี่ยวข้องกับทุกทักษะของการเรียนภาษา	ภาษาเป็นสิ่งที่

มนษุย์ใช้สือ่ความถงึความรูส้กึนกึคดิถงึ	ความต้องการ	การ

มีความรู้และความสามารถใช้ค�าศัพท์ของบุคคลคนหน่ึง

ถอืเป็นปัจจยัหลักทีจ่ะบ่งบอกว่า	บคุคลนัน้สามารถสือ่สาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด	 สอดคล้องกับ	 บุญโฮม	 

ชูสกุล	 (2553)	 ค�าศัพท์เป็นส่วนหน่ึงของภาษาท่ีต้อง 

ค่อย	 ๆ	 พัฒนาเพิ่มพูนไปทีละน้อยให้เหมาะสมกับระดับ

การเรียนรู้ของผูเ้รียน	และเป็นสิง่ทีผู่ส้อนต้องค�านงึถงึและ

ให้ความส�าคัญ	 ค�าศัพท์เป็นตัวก�าหนดความส�าเร็จใน

ทักษะภาษาอื่น	 ๆ	 ผู้สอนจึงควรช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ค�า

ศพัท์แล้วจงึให้น�าค�าศพัท์นัน้ไปใช้ส�าหรบัการสือ่สารให้ถกู

ต้องตามหลักภาษา

	 นอกจากนี	้ข้อมลูจากกรมวชิาการ	(2554)	บนัทกึ

ไว้ว่า	 ผู้เรียนที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค�าศัพท์	 

จะไม่สามารถเข้าใจความหมายของค�าศัพท์และไม่สามารถ

ประยุกต์ใช้ค�าศัพท์ในการติดต่อสื่อสารได้ในสังคม	 ซึ่งมี

สาเหตุจากการขาดความเข้าใจในการเรียนรู้	 ผู้สอนโดย

ส่วนใหญ่มักจะเน้นให้ผู้เรียนท่องจ�า	 ค�าศัพท์	 จึงท�าให้ผู้

เรียนเกิดความเบื่อหน่าย	ไม่สนใจการเรียน	การเรียนการ

สอนส่วนใหญ่มักจะเน้นผู้สอนและการปฏิบัติตามค�าส่ัง

ของผู้สอนเป็นส�าคัญ	 การเรียนรู้ดังกล่าวจึงไม่สัมฤทธิ์ผล	

และผู้เรียนไม่สามารถน�า	ไปใช้ในการสื่อสารที่ถูกต้อง

	 การแก้ปัญหาดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาเป็น

ประเดน็ส�าคญั	และถูกน�ามาพฒันาเป็นแนวคดิการจดัการ

เรียนการสอนใหม่ซ่ึงใช้เกมเข้ามามีส่วนร่วม	 การจัดการ

เรียนการสอนแบบเกมหมายถึงกระบวนการที่ผู้สอนช่วย

ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู	้ภายใต้เงือ่นไขการเล่นเกมตามกติกา	มี

การอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่น	 วิธีการเล่น	 และ

พฤติกรรมการเล่นเพื่อสรุปการเรียนรู้	

	 กิจกรรมเกม	 เป็นส่ือการสอนรูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งผู้

สอนสามารถน�า ไปใช ้ เพื่ อสร ้ างความสนุกสนาน	 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร	สุขกรง	 (2553)	พบ

ว่า	การใช้เกมในการเรียนรู้มีประโยชน์ในด้านความสนใจ

ของผู้เรียนและยังช่วยให้การเรียนการสอนสนุกสนาน	 

ผู ้ เรียนเกิดความกระตือรือร ้นที่จะติดตามบทเรียน	

นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถใช้เกมในขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ของ

การเรียนการสอน	 คือ	 ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน	 ขั้นตอนการ

สอนเนื้อหา	ขั้นตอนการทวนบทเรียน	เป็นต้น	การใช้เกม

จะช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเรว็	ถกูต้องและ

จ�าสิ่งต่าง	ๆ	ได้แม่นย�ายิ่งขึ้น

	 โปรแกรม	Kahoot	คือ	 โปรแกรมที่สามารถเล่น

เกมผ่านทางเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคช่ัน

จากสมาร์ทโฟน	 เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ในการจัด

กิจกรรมในห้องเรียน	ดังเช่น	 เกรียงไกร	ลิ่มทอง	 (2560)	

ได้น�าโปรแกรม	 Kahootเข้ามาใช้ในงานวิจัย	 เรื่อง	 การ

ประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกมส�าหรับการเข้าชั้น

เรยีนและการมส่ีวนร่วมในชัน้เรยีน	งานวจิยันีไ้ด้ศึกษาการ

ผสมผสานระหว่างกจิกรรมผา่นเกมและการมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรยีนเพือ่สร้างแรงจงูใจในการเรยีน	แทรกเนือ้หาความ

รู้ผ่านเกม	 และกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าเรียนตรงต่อเวลา

มากขึ้น	 ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ทั้งผู้เรียนและ 

ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันมาก	 ขึ้น	 บรรยากาศการเรียนการ

สอนไม่เคร่งเครยีด	ซึง่จะท�าให้ส่งผลดีท้ังทางตรงและทาง
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อ้อมต่อผู้เรียน	ผู้สอนและสถาบันการศึกษา

	 จากสถิตทิีท่�าการศกึษาเกีย่วกบัผูท้ีเ่ล่นเกม	พบว่า	

ร้อยละ	68	ของผูท้ีช่ืน่ชอบการเล่นเกมเป็นบคุคลอายตุัง้แต่	

18	 ปีขึ้นไป	 ข้อค้นพบน้ีชี้ให้เห็นว่าการน�าเอาโปรแกรม	

Kahoot	 ซึ่งมีองค์ประกอบของเกมมาใช้ในการเรียนการ

สอนนั้นควรพิจารณาจากกลุ่มผู้เรียนที่มีความสอดคล้อง

กับช่วงอายุดังกล่าว	โดยในประเทศไทยกลุ่มเป้าหมายที่มี

ช่วงอาย	ุ18	ปีขึน้ไป	โดยมากเป็นนกัศกึษาในระดับปริญญา

ตรี	แต่เนือ่งจากการใช้โปรแกรม	kahoot	จดัการเรยีนการ

สอนในประเทศไทยนั้นยังไม่มีความแพร่หลายมากนัก	จึง

ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนในการสร้างและปรับปรุงรูปแบบ

การเรียนการสอนในลักษณะนี้เท่าที่ควรส�าหรับการเรียน

การสอนในระดับมหาวิทยาลัย	 เก่ียวกับค�าศัพท์ภาษาจีน

ในแต่ละบทการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน	ชั้นปีที่	 1	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนั้น

ซึ่งผู ้วิจัยเป็นผู ้สอนรายวิชาภาษาจีนกลาง	 1	 พบว่ามี

อุปสรรคและปัญหาในการเรียนภาษาจีน	 คือ	 นักศึกษามี

ความรูเ้กีย่วกบัค�าศพัท์ค่อนข้างน้อย	แม้จะมีการท่องศพัท์

ทุกวัน	ผู้เรียนไม่สามารถจดจ�าความหมายของค�าศัพท์	ไม่

สามารถน�าค�าศัพท์มาใช้ได้อย่างถูกต้อง	 ท�าให้นักศึกษามี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนค่อนข้างต�า่	เนือ่งจากปรมิาณของ

ค�าศัพท์ที่มีมาก	 และนักศึกษามีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนที่

แตกต่างกันมาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา	

	 จากความเป็นมาที่กล่าวไปในข้างต้น	 คณะผู้วิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางท่ีจะช่วยให้นักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีได้จดจ�าค�าศัพท์	 โดยน�าโปรแกรม	 kahoot	 

มาใช้ในการเรยีนรู้ค�าศัพท์ภาษาจนีซึง่จากการส�ารวจเบือ้ง

ต้น	คณะผูว้จิยัพบว่า	นกัศกึษาทัง้หมดต่างกม็สีมาร์ทโฟน

แท็บเล็ตหรือโน ้ตบุ ๊กเป ็นของตัวเองดังนั้นหากใช ้

โปรแกรมKahootมาจัดกิจกรรมประกอบการเรียนและ

การประเมินผลผู้เรียนก็น่าจะเหมาะสม	 และเพื่อสร้าง

ความสนุกสนาน	ความสนใจในการเรียน	ท�าให้ผู้เรียนเกิด

ความกระตือรือร้น	และมีความสุข	ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มยิ่งขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

โดยใช้โปรแกรมKahoot	เรียนรู้ค�าศัพท์รายวิชาภาษาจีน

กลาง	1ส�าหรบันกัศกึษาสาขาวชิาการสอนภาษาจนี	ชัน้ปี

ที่	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษา

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน	ชั้นปีที่	 1	 ระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วยโปรแกรม	Kahoot

	 3.เพือ่ศึกษาระดบัความพงึพอใจของนกัศึกษาทีม่ี

ต่อการจัดการเรียนการสอน	โดยใช้โปรแกรม	Kahoot

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 การศึกษาครัง้นีใ้ช้กรอบการวจัิยก่ึงทดลอง	(Quasi	

experimental	research)	รปูแบบ	one	Group	pretest-

posttest	design

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 นักศึกษาสาขา

วิชาการสอนภาษาจีน	ชั้นปีที่	1	ปีการศึกษา	2561คณะ

ครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจ�านวน	 

165	คน

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้	คือ	นักศึกษาสาขา

วิชาการสอนภาษาจีน	 ชั้นปีท่ี	 1	 ที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาภาษาจีนกลาง	1	ในภาคเรียนที่	1	จ�านวน	47คน	

ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมอืที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัยครั้งนี	้ประกอบด้วย

	 1.	 สื่อการสอนด้วยโปรแกรมKahootประกอบ

รายวิชาภาษาจีนกลาง	1

	 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค�า

ศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาจ�านวน	19	ข้อ

	 3.	 แบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อ

การใช้สื่อการสอนด้วยโปรแกรม	Kahoot
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การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    

	 ได้ด�าเนินตามขั้นตอนดังนี้	 	

	 1.	 การพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรมKahoot	

รายวิชาภาษาจีนกลาง	1ได้ด�าเนินตามขั้นตอนดังนี้

	 	 1.1	 ศึกษาเอกสาร	 ต�ารา	 และงานวิจัยที่

เกีย่วข้องกบัการจัดท�าแผนการเรยีนการสอนภาษาจนีและ

สื่อประกอบบทเรียน

	 	 1.2	จดัท�าสือ่การสอนจากโปรแกรม	Kahoot	

รายวชิาภาษาจนีกลาง	1	โดยคณะผูวิ้จยัได้น�าจดุประสงค์

การเรียนรู้ของรายวิชาภาษาจีนกลาง	1	มาวิเคราะห์เพื่อ

ก�าหนดเนื้อหาแต่ละบทในการจัดท�าสื่อการสอนจาก

โปรแกรมKahoot	และจัดท�าประเด็นการสอบถามความ

คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ	 โดยให้คลอบคลุมเนื้อหาและ

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

	 	 1.3	 น�าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้

เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและค�าศัพท์ท่ีใช้ในสื่อการสอนจาก

โปรแกรม	Kahoot	มาวเิคราะห์เพือ่จดัเป็นแนวทางในการ

จัดท�า	Story	Borad

											 1.4	จัดท�า	Story	Boradรวมทั้งรายละเอียดเ

กี่ยวกับการวัดประเมินผล

	 	 1.5	 ด�า เนินการจัดท�าสื่อการสอนจาก

โปรแกรม	Kahoot	โดยใช้ค�าศัพท์จากเนื้อหาในบทเรียน

ทั้งหมด	10	บท

											 1.6	 น�าสื่อการสอนจากโปรแกรม	 Kahoot	

เสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	เพื่อประเมินคุณภาพสื่อ	โดย

ก�าหนดคะแนนระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็น

มาตราส่วนประเมินค่า	 5	 ระดับ	 ตามแนวคิดของลิเคิร์ท	

(จรัสสมปานบุตร,	2560)

	 	 1.7	น�าสื่อการสอนจากโปรแกรม	Kahoot	ที่

ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์		ชั้นปีที่	1ที่ต้องเรียนในรายวิชาภาษาจีน	1	

คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง	 เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการ

สอนด้วยโปรแกรม	 Kahoot	 โดยได้ด�าเนินการหา

ประสิทธิภาพของ ส่ือการสอนจากการทดลองใช ้

โปรแกรมKahootแบบกลุ่ม	 (Group	 try-out)	 จ�านวน	 

25	คน

	 	 1.8	 น�าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ

ของส่ือการสอนจากโปรแกรม	 Kahoot	 ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก�าหนดและด�าเนินการปรับปรุง

แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 	 1.9	 น�าสื่อการสอนด้วยโปรแกรม	 Kahoot	

รายวิชาภาษาจีนกลาง	1ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขา

วิชาการสอนภาษาจีน	ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

	 2.	 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนโดยมีวิธีการสร้าง

และวิเคราะห์แบบทดสอบ	ดังนี้

	 	 2.1	 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

	 	 2.2	วเิคราะห์เนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของบท

เรยีน	เพือ่สร้างแบบทดสอบปรนยั	แบบ	4	ตวัเลอืก	จ�านวน	

80	 ข้อ	 ซึ่งได้ก�าหนดค่าของคะแนนคือ	 ตอบถูกได้	 1	

คะแนน	ตอบผิดได้	0	คะแนน

	 	 2.3	 น�าแบบทดสอบที่สร ้างขึ้นเสนอผู ้

เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา	

(content	 validity)	 และหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ

แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นรายข้อ	 (IOC)	

โดยพจิารณาคดัเลือกแบบทดสอบรายข้อมค่ีา	IOC	เท่ากบั

หรือมากกว่า	0.5

	 	 2.4	 น�าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกไป

ทดลองใช ้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	 คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ชัน้ปีที	่1ทีเ่รยีนในรายวชิา

ภาษาจีน	1	จ�านวน	25	คน	เพื่อหาความยากง่าย	(level	

o f 	 d i f ficu l ty : 	 p ) 	 และหาค ่ าอ� านาจจ� าแนก	

(discrimination	index:	r)	ของแบบทดสอบ

	 	 2.5	 น�าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความ

ยากง่าย	 โดยมีค่า	 เท่ากับ	 0.4	 –	 0.6	 และหาค่าอ�านาจ

จ�าแนก	ของแบบทดสอบ	มค่ีาเท่ากบั	0.6-0.8	จากจ�านวน
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แบบทดสอบทั้งหมด	80	ข้อ	มีแบบทดสอบที่มีความยาก

ง่าย	(p)	ระหว่าง	0.4	–	0.6	และค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	ที่

มีค่า	0.4	ขึ้นไป	จ�านวน	20		ข้อ

	 	 2.6	น�าแบบทดสอบทีผ่่านการคดัเลอืกทัง้	20	

ข้อ	 มาวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ัน	 (reliability)	 ของแบบ

ทดสอบ	 โดยใช้สูตร	KR-20	ของคูเดอร์-รีชาร์ดสัน	 (จรัส

สม		ปานบุตร,2560)โดยแบบทดสอบทัง้	20	ข้อ	มค่ีาความ

เชื่อมั่นเท่ากับ0.86

	 	 2.7	 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ผ่านเกณฑ์ไปใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์		ชัน้ปีที	่1	ทีเ่ป็นกลุม่

ตัวอย่างจ�านวน	 47	 คนต่อไป	 เพื่อน�าผลทดสอบไป

วเิคราะห์เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ก่อนและ

หลังเรียนด้วยโปรแกรมKahootโดยค�านวณค่าเฉลี่ย	 (x̄)	

และส ่ วนเบี่ ย ง เบนมาตรฐาน	 (S .D . ) 	 ด ้ วยสถิติ	

t-testDependent.

	 3.	สร้างแบบสอบถามความพงึพอในของนกัศกึษา

ต่อการเรียนด้วยโปรแกรมKahootโดยมีวิธีการและขั้น

ตอนดังนี้

	 	 3.1	 ศึกษาแนวคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใน

การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 3.2	 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักศกึษาทีม่ต่ีอการใช้โปรแกรมKahootโดยก�าหนดระดบั

ความพึงพอใจเป็นมาตราส่วนประเมินค่า	 5	 ระดับ	 ตาม

แนวคิดของลิเคิร์ท		จ�านวน	20	ข้อ

	 	 3.3	 น�าแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักศกึษาทีส่ร้างขึน้เสนอผูเ้ชีย่วชาญ	3	ท่าน	เพือ่ตรวจสอบ

ความถูกต้องของเนื้อหา	(content	validity)	และหาค่า

ดัชนีความสอดคล้อง	 (index	 of	 item	 objective	

congruence:	IOC)

	 	 3.4	น�าข้อมลูทีไ่ด้จากผูเ้ชีย่วชาญมาวเิคราะห์

หาดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	พบว่าแบบสอบถามความ

พงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมต่ีอการใช้โปรแกรมKahoot	มค่ีา

ดัชนีความสอดคล้อง	IOC	เท่ากับ	0.50-0.78

	 	 3.5	 น�าแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการใช้โปรแกรมKahootไปสอบถามกับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์		ชั้นปีที่	1ที่ต้องเรียนในรายวิชาภาษาจีน	1	

คล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 25	 คน	 โดยวิเคราะห์ค่า

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัศึกษา

ทีม่ต่ีอการใช้โปรแกรมKahootแล้วปรบัปรงุแก้ไขก่อนน�า

ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผู้วิจัยด�าเนินการน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา

วเิคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปูทางสถติดิงันี้

	 	 1.	วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของการเรียน

การสอนโดยใช้โปรแกรมKahootเรียนรู้ค�าศัพท์รายวิชา

ภาษาจีนกลาง	1ด้วย	การหาประสิทธิภาพ	E1/E2

	 	 2.	 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

เฉล่ียก่อนและหลังเรียนด้วยโปรแกรมKahoot	 โดยใช้

สถิติt-test	แบบ	Dependent	Samples	

	 	 3.	 วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการเรียนรู้ค�าศัพท์รายวิชาภาษาจีนกลาง	

1โดยใช ้โปรแกรมKahootตามแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า	(rating	scale)	5	ระดบัของลเิคร์ิท	

(Likert	Scale)ด้วยค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

	 จากการใช้โปรแกรม	 Kahoot	 รายวิชาภาษาจีน

กลาง	1ส�าหรบันกัศกึษาสาขาวชิาการสอนภาษาจนี	ชัน้ปี

ที่	 1	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนั้น	 ผู้วิจัยได้สรุป

ผลการศึกษาไว้	3	ขั้น	ดังนี้

	 1.	การเรยีนรู้ค�าศพัท์รายวชิาภาษาจนีกลาง	1โดย

ใช้โปรแกรมKahootส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอน

ภาษาจนีชัน้ปีที	่1	มปีระสทิธภิาพเท่ากบั73.40/83.80ซึง่

สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้70/70
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	 2.	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูค้�าศพัท์รายวชิาภาษา

จีนกลาง	1	ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนชั้นปี

ที	่1	หลงัใช้โปรแกรมKahootสงูกว่าก่อนการเรยีนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05แสดงว่าผลการใช้วิธี

โปรแกรมKahoot	สามารถส่งเสริมผลการเรียนรู้ค�าศัพท์

รายวิชาภาษาจีนกลาง	1	ของนักศึกษา

	 3.	ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน

ภาษาจีนชั้นปีที่	1	ที่มีต่อการเรียนรู้ค�าศัพท์รายวิชาภาษา

จีนกลาง	1	โดยใช้โปรแกรม	Kahoot	โดยรวมอยู่ในระดับ

ดีมาก	(x̄=	4.56,	S.D.	=	0.26)	เมื่อพิจารณารายข้อพบ

ว่า	ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียอยูใ่นสูงสุดได้แก่	นกัศึกษามคีวามเข้าใจ

บทเรียนมากขึ้น	เมื่อเรียนโดยใช้โปรแกรม	Kahoot	รอง

ลงมาคอื	นกัศกึษาชืน่ชอบและให้ความร่วมมอืกบัอาจารย์

ผูส้อนทีใ่ห้เล่นเกม	ให้ความร่วมมอืในการท�ากจิกรรมเป็น

อย่างดีและนักศึกษารู้สึกดีใจเมื่อถูกเรียกให้ออกไปท�า

กิจกรรมหน้าชั้นเรียน	เป็นล�าดับสุดท้าย

ตารางที	่1	แสดงผลการศกึษาประสทิธภิาพด้านกระบวนการ	(E1=70)	ของโปรแกรม	Kahoot	จากนกัศกึษาสาขาวชิาการ

สอนภาษาจีน	ชั้นปีที่	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	จ�านวน	47	คน

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพดา้นกระบวนการ (E1=70) ของโปรแกรมKahoot จากนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 47 คน 
 

บทเรียน คะแนนเต็ม จ านวนผู้ตอบถูก ร้อยละ 
บทที่ 1 50 37 74.00 
บทที ่2 50 38 76.00 
บทที ่3 50 39 78.00 
บทที ่4 50 38 76.00 
บทที ่5 50 35 70.00 
บทที ่6 50 38 76.00 
บทที ่7 50 37 74.00 
บทที ่8 50 39 78.00 
บทที ่9 50 34 68.00 
บทที ่10 50 32 64.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 73.40 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพและผลโดยรวม (E2=70) ของโปรแกรมKahoot จากนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 47 คน 
  

บทเรียน คะแนนเต็ม จ านวนผู้ตอบถูก ร้อยละ 
บทที่ 1 50 43 86.00 
บทที ่2 50 44 88.00 
บทที ่3 50 42 84.00 
บทที ่4 50 40 80.00 
บทที ่5 50 41 82.00 
บทที ่6 50 42 84.00 
บทที ่7 50 42 84.00 
บทที ่8 50 40 80.00 
บทที ่9 50 44 88.00 
บทที ่10 50 41 82.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 83.80 
 
 
ตารางที่ 3แสดงการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลังเรียนของของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ช้ันปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ตารางที่	2	แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพและผลโดยรวม	(E2=70)	ของโปรแกรม	Kahoot	จากนักศึกษาสาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน	ชั้นปีที่	1	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	จ�านวน	47	คน

ตารางที่	 3	 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนของของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน	 ชั้นปีที่	 1	
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่	0.05

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพดา้นกระบวนการ (E1=70) ของโปรแกรมKahoot จากนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 47 คน 
 

บทเรียน คะแนนเต็ม จ านวนผู้ตอบถูก ร้อยละ 
บทที่ 1 50 37 74.00 
บทที ่2 50 38 76.00 
บทที ่3 50 39 78.00 
บทที ่4 50 38 76.00 
บทที ่5 50 35 70.00 
บทที ่6 50 38 76.00 
บทที ่7 50 37 74.00 
บทที ่8 50 39 78.00 
บทที ่9 50 34 68.00 
บทที ่10 50 32 64.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 73.40 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพและผลโดยรวม (E2=70) ของโปรแกรมKahoot จากนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 47 คน 
  

บทเรียน คะแนนเต็ม จ านวนผู้ตอบถูก ร้อยละ 
บทที่ 1 50 43 86.00 
บทที ่2 50 44 88.00 
บทที ่3 50 42 84.00 
บทที ่4 50 40 80.00 
บทที ่5 50 41 82.00 
บทที ่6 50 42 84.00 
บทที ่7 50 42 84.00 
บทที ่8 50 40 80.00 
บทที ่9 50 44 88.00 
บทที ่10 50 41 82.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 83.80 
 
 
ตารางที่ 3แสดงการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลังเรียนของของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ช้ันปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
 

คะแนนเฉลี่ย    
 

S.D. df t p 

ก่อนเรียน 10.91 2.07 46 14.24 *0.00 
หลังเรียน 16.59 1.63 

 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 
 
ตารางที่ 4แสดงผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
 

รายการประเมิน    
 

S.D. ระดับคุณภาพ 

ความเข้าใจบทเรยีน 4.72 0.32 ดีมาก 
ช่ืนชอบและให้ความร่วมมือ

กับอาจารยผ์ู้สอน 
4.64 0.26 ดีมาก 

กิจกรรมหนา้ช้ันเรียน  4.31 0.23 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 0.27 ดี 

 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้3ข้อ
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 
 1. การเรียนรู้ค าศัพท์รายวิชาภาษาจีนกลาง 1 โดย
ใช้โปรแกรมKahootส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนช้ันปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.40/83.80ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 70/70 แสดงว่าสื่อการ
เรียนรู้ค าศัพท์รายวิชาภาษาจีนกลาง 1 โดยใช้โปรแกรม
Kahootส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนช้ันปี
ที่ 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะโปรแกรมมีการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
เพราะใช้แค่สมาร์ทโฟน เช่ือมต่อกันเพื่อตอบค าถามตาม
โจทย์ที่อาจารย์ให้ ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะมีผลคะแนน
ขึ้นมาของแต่ละคน ท าให้ผู้ เรียนสนุกเหมาะส าหรับ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาจีนรายวิชาภาษาจีนกลาง 1โดยใช้โปรแกรม
Kahootทีค่ณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมีกิจกรรมเกมที่เหมาะสมกับ
วัย ความสนใจและความสามารถของผู้ เรียน ส่งเสริมให้
ผู้ เ รียนมี เจตคติ ท่ีดีต่อการเรียนภาษาและเกิดการ
พัฒนาการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่
วิธีการจัดการเรียนรู้เท่านั้นที่จะส่งผลต่อความสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาจีนของนักศึกษา สื่อการเรียนการสอน

ก็เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งเช่นกันที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
การเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสุรภี เทพา
นวล (2550) ที่ได้เสนอแนะว่า การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ดี เกิดจากการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับทฤษฎีความต่างระหว่างบุคคลจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความพอใจในบทเรียนและท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน
เนื้ อหาน า ไปสู่ กา รมี ผลสั มฤทธิ์ ทา งการ เ รี ยนที่ มี
ประสิทธิภาพได้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมัลติมีเดียอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวางแผนการ
ด าเนินการสร้าง การน าเทคโนโลยี มัลติมีเดียเข้ามาช่วย
สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นจึงส่งผลให้แผนการ
เรียนรู้ด้วยโปรแกรมKahootช่วยพัฒนาทักษะการจ า
ค าศัพท์ภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์รายวิชา
ภาษาจีนกลาง 1 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนช้ันปีที่ 1 หลังใช้โปรแกรมKahootสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05แสดงว่า
ผลการใช้วิธีสอนโดยใช้โปรแกรมKahootที่คณะผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นนั้นสามารถส่งเสริมผลการเรียนรู้ค าศัพท์รายวิชา
ภาษาจีนกลาง 1ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน
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คะแนนเฉลี่ย    
 

S.D. df t p 

ก่อนเรียน 10.91 2.07 46 14.24 *0.00 
หลังเรียน 16.59 1.63 

 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 
 
ตารางที่ 4แสดงผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
 

รายการประเมิน    
 

S.D. ระดับคุณภาพ 

ความเข้าใจบทเรยีน 4.72 0.32 ดีมาก 
ช่ืนชอบและให้ความร่วมมือ

กับอาจารยผ์ู้สอน 
4.64 0.26 ดีมาก 

กิจกรรมหนา้ช้ันเรียน  4.31 0.23 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 0.27 ดี 

 
อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้3ข้อ
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 
 1. การเรียนรู้ค าศัพท์รายวิชาภาษาจีนกลาง 1 โดย
ใช้โปรแกรมKahootส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนช้ันปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.40/83.80ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 70/70 แสดงว่าสื่อการ
เรียนรู้ค าศัพท์รายวิชาภาษาจีนกลาง 1 โดยใช้โปรแกรม
Kahootส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนช้ันปี
ที่ 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะโปรแกรมมีการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
เพราะใช้แค่สมาร์ทโฟน เช่ือมต่อกันเพื่อตอบค าถามตาม
โจทย์ที่อาจารย์ให้ ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะมีผลคะแนน
ขึ้นมาของแต่ละคน ท าให้ผู้ เรียนสนุกเหมาะส าหรับ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาจีนรายวิชาภาษาจีนกลาง 1โดยใช้โปรแกรม
Kahootทีค่ณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมีกิจกรรมเกมที่เหมาะสมกับ
วัย ความสนใจและความสามารถของผู้ เรียน ส่งเสริมให้
ผู้ เ รียนมี เจตคติที่ ดีต่อการเรียนภาษาและเกิดการ
พัฒนาการเรียนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่
วิธีการจัดการเรียนรู้เท่านั้นที่จะส่งผลต่อความสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาจีนของนักศึกษา สื่อการเรียนการสอน

ก็เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งเช่นกันที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
การเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสุรภี เทพา
นวล (2550) ที่ได้เสนอแนะว่า การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ดี เกิดจากการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับทฤษฎีความต่างระหว่างบุคคลจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความพอใจในบทเรียนและท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน
เนื้ อหาน า ไปสู่ กา รมี ผลสั มฤทธิ์ ทา งการ เ รี ยนที่ มี
ประสิทธิภาพได้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมัลติมีเดียอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวางแผนการ
ด าเนินการสร้าง การน าเทคโนโลยี มัลติมีเดียเข้ามาช่วย
สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน ดังนั้นจึงส่งผลให้แผนการ
เรียนรู้ด้วยโปรแกรมKahootช่วยพัฒนาทักษะการจ า
ค าศัพท์ภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์รายวิชา
ภาษาจีนกลาง 1 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีนช้ันปีที่ 1 หลังใช้โปรแกรมKahootสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05แสดงว่า
ผลการใช้วิธีสอนโดยใช้โปรแกรมKahootที่คณะผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นนั้นสามารถส่งเสริมผลการเรียนรู้ค าศัพท์รายวิชา
ภาษาจีนกลาง 1ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ตารางที	่4	แสดงผลระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาวชิาการสอนภาษาจนี	ช้ันปีท่ี	1	มหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม

อภิปรายผล

	 การอภิปรายผลเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้3ข้อ

ตามล�าดับดังต่อไปนี้	

	 	 1.	 การเรียนรู้ค�าศัพท์รายวิชาภาษาจีนกลาง	

1	โดยใชโ้ปรแกรมKahootส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ

สอนภาษาจีนชั้ นป ีที่ 	 1 	 มีประสิทธิภาพเท ่ า กับ	

73.40/83.80	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 คือ	 70/70	

แสดงว่าสื่อการเรียนรู้ค�าศัพท์รายวิชาภาษาจีนกลาง	 1	

โดยใช้โปรแกรมKahootส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ

สอนภาษาจีนชั้นปีที่	 1	มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ทีก่�าหนดไว้	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโปรแกรมมกีารใช้งานง่าย	

ไม่ซับซ้อน	 เพราะใช้แค่สมาร์ทโฟน	 เชื่อมต่อกันเพื่อตอบ

ค�าถามตามโจทย์ที่อาจารย์ให้	ตามเวลาที่ก�าหนด	ซึ่งจะมี

ผลคะแนนขึ้นมาของแต่ละคน	 ท�าให้ผู้เรียนสนุกเหมาะ

ส�าหรับน�าไปใช้ในการเรียนการสอน	 และกิจกรรมการ

เรียนการสอนภาษาจีนรายวิชาภาษาจีนกลาง	 1โดยใช้

โปรแกรมKahootที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมีกิจกรรมเกมที่

เหมาะสมกบัวยั	ความสนใจและความสามารถของผูเ้รยีน	

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาและเกิด

การพฒันาการเรยีนภาษาอย่างมปีระสทิธภิาพ	ไม่เพยีงแต่

วิธีการจัดการเรียนรู้เท่าน้ันท่ีจะส่งผลต่อความสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีนภาษาจนีของนกัศกึษา	สือ่การเรยีนการสอน

ก็เป็นส่วนส�าคัญส่วนหน่ึงเช่นกันท่ีช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ

การเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับสุรภี	 เทพา

นวล	 (2550)	 ที่ได้เสนอแนะว่า	 การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ดี	 เกิดจากการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบ	โดยการวเิคราะห์เนือ้หา	วเิคราะห์ความสอดคล้อง

กับทฤษฎีความต่างระหว่างบุคคลจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด

ความพอใจในบทเรียนและท�าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน

เนื้ อหาน� า ไปสู ่การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ มี

ประสิทธิภาพได้	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

โดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาบทเรียน	คอมพิวเตอร์ช่วย

สอนมัลติมีเดียอย่างเป็นระบบ	 เริ่มจากการวางแผนการ

ด�าเนินการสร้าง	 การน�าเทคโนโลยี	 มัลติมีเดียเข้ามาช่วย

สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน	 ดังนั้นจึงส่งผลให้แผนการ

เรยีนรูด้้วยโปรแกรม	Kahoot	ช่วยพฒันาทกัษะการจ�าค�า

ศัพท์ภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก�าหนดไว้

	 	 2.	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค�าศัพท์รายวิชา

ภาษาจีนกลาง	1	ส�าหรบันกัศกึษาสาขาวชิาการสอนภาษา

จีนช้ันปีท่ี	 1	 หลังใช้โปรแกรม	 Kahoot	 สูงกว่าก่อนการ

ทดลอง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05แสดงว่าผล

การใช้วิธีสอนโดยใช้โปรแกรม	 Kahoot	 ที่คณะผู้วิจัยได้

สร้างขึน้นัน้สามารถส่งเสรมิผลการเรยีนรูค้�าศัพท์รายวชิา

ภาษาจนีกลาง	1ของนกัศึกษาสาขาวชิาการสอนภาษาจนี

ชัน้ปีที	่1	ให้สงูขึน้ได้	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโปรกรม	Kahoot	

ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นได้เน้นในเรื่องค�าศัพท์กลุ่มค�าและ

แบบฝึกหดัให้นกัศึกษาสามารถฝึกตอบค�าถามได้อย่างต่อ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

372

เนื่องท�าให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจและความสนใจต่อการ

เรียนรู ้ค�าศัพท์ภาษาจีนมากขึ้นจนผู ้ เรียนเกิดความ

เพลดิเพลนิระหว่างเรยีนจงึส่งผลให้นกัศกึษามผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนสงูขึน้นอกจากนัน้อาจเป็นเพราะคณะผูว้จิยั

ได้จัดการเรียนรู้โดยใช้เกมท่ีเหมาะสมกับเพศ	 อายุของ

นักศึกษา	โดยมีเกมมาประกอบในการสอน	เพื่อให้ผู้เรียน

ได้ฝึกด้านการสะกดค�า	ด้านความหมาย	และด้านการน�า

ไปใช้ในรูปประโยค	ขณะที่เล่นเกม	ท�าให้นักศึกษาเรียนรู้

ค�าศัพท์รายวิชาภาษาจีนกลาง	 1	 ได้อย่างถูกต้อง	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จริยาพร	ศรีพิทักษ์พลรบ	และ

รุ่งทิพย์	 ด�าจ่าง	 (2551)	 ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผล

สัมฤทธิ์การเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี	4	ทีส่อนโดยใช้เกมประกอบและการสอน

ตามคู่มือครู	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผลการเปรียบเทียบผล

สมัฤทธิก์ารเรยีนค�าศพัท์ภาษาองักฤษด้วยการสอนโดยใช้

เกมประกอบการสอนและการสอนตามคู ่มือครูของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 พบว่า	 มีผลสัมฤทธิ์การ

เรยีนค�าศัพท์ภาษาองักฤษสงูกว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอน

ตามคู่มือครู	 อย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ	 .01	 เป็นไปตาม

สมมติฐาน	และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ของ	กรุณา	

ดิษเจริญ	 (2548)	 ซ่ึงศึกษาผลการสอนโดยใช้เกมท่ีมีต่อ

ความสามารถในการเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษและ

เจตคตต่ิอวชิาภาษาองักฤษ	ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี

ที่1โดยผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้

เกมจ�านวนร้อยละ	86.67	มคีวามสามารถในการเรยีนรูค้�า

ศัพท์	 ภาษาอังกฤษ	 ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ	 75	 ของ

คะแนนเต็ม	

	 	 3.	 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการ

สอนภาษาจีนชั้นปีที่	 1	ที่มีต่อการเรียนรู้ค�าศัพท์รายวิชา

ภาษาจีนกลาง	 1โดยใช้โปรแกรมKahoot	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก	(x̄=	4.56,S.D.	=	0.26)	เมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่า	 ข้อที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในสูงสุดได้แก่	 นักศึกษามีความ

เข้าใจบทเรียนมากข้ึน	 เม่ือเรียนโดยใช้โปรแกรมKahoot	

รองลงมาคือ	 นักศึกษาช่ืนชอบและให้ความร่วมมือกับ

อาจารย์ผู ้สอนที่ให้เล่นเกมให้ความร่วมมือในการท�า

กิจกรรมเป็นอย่างดีและนักศึกษารู้สึกดีใจเมื่อถูกเรียกให้

ออกไปท�ากจิกรรมหน้าชัน้เรยีนเป็นล�าดบัสดุท้ายแสดงให้

เห็นว่าการเรียนรู้ค�าศัพท์รายวิชาภาษาจีนกลาง	 1โดยใช้

โปรแกรม	Kahoot	ท�าให้นกัเรยีนเกดิความพงึพอใจในการ

เรยีนรูค้�าศพัท์ภาษาจนี	ในรายวชิาภาษาจนีกลาง	1ได้เป็น

อย่างดี	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโปรแกรม	 Kahoot	 ที่คณะผู้

วจิยัสร้างขึน้	ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิการกระตุน้ให้เกดิการแข่งขนั

สร้างความสนุกสนานระหว่างผู้เรียนโดยให้คะแนนแตก

ต่างกันโดยวัดจากความถูกต้องของค�าตอบและรวดเร็ว

ของการส่งค�าตอบ	โดยมอีาจารย์ผูส้อนเป็นเพยีงผูอ้�านวย

ความสะดวกหรือให้ค�าแนะน�าปรึกษาสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	 บลูม	 (Bloom	อ้างถึงใน	 ยมลรัตน์	 เลาหบุตร,	

2555)	 ที่เสนอแนะว่า	 ถ้าสามารถจัดให้นักเรียนได้ท�า

กิจกรรมตามที่ตนเองต้องการ	ก็น่าจะคาดหวังได้แน่นอน

ว่านกัเรยีนทุกคนได้เตรยีมใจส�าหรับกิจกรรมทีต่นเลอืกนัน้

ด้วยความกระตือรือร้น	พร้อมทั้งความมั่นใจ	เราสามารถ

สังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อมด้านจิตใจได้

ชดัเจนจากการปฏบิตัขิองนกัเรยีนต่องานทีเ่ป็นวิชาบงัคบั

กับวิชาเลือก	 หรือจากส่ิงนอกโรงเรียนที่นักเรียนอยาก

เรียน	เช่น	การขับรถยนต์	ดนตรีบางชนิด	เกม	หรืออะไร

บางอย่างที่นักเรียนตัดสินใจได้โดยเสรีในการเรียน	การมี

ความกระตือรือร้นและความสนใจเมื่อเริ่มเรียน	 จะท�าให้

นักเรียนเรียนได้เร็วและประสบความส�าเร็จสูง	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 สุภาษิต	 พาณยง	 (2555)	 ได้ศึกษาการ

พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้

เกมการศึกษา	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	

โรงเรยีนสวนรฐัวทิยา	กรงุเทพมหานคร	ผลการวจิยัพบว่า

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้

เกมการศึกษาอยู่ในระดับมาก	 รวมทั้งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของสิริวรรณ	ใจกระเสน	(2554)	ได้ศึกษาการพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 	 โดยใช ้ เกม

วิทยาศาสตร์	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	

โรงเรียนบ้านหนองบัว	 จังหวัดล�าพูน	 ผลการวิจัยพบว่า
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นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์	อยู่ในระดับมาก

ที่สุด

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ควรค�านงึถึงการออกแบบข้อสอบวตัถปุระสงค์
ของการเรียน	ปริมาณเนื้อหาให้มีความเหมาะสม	ส�าหรับ
ผู้เรียน

	 2.	 ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตหากอินเตอร์เน็ตมีปัญหา
อาจท�าให้การทดสอบมีปัญหาตามไปด้วยได้
	 3.	ควรศกึษาวธิกีารสอนแบบอืน่ๆ	มาสอนค�าศพัท์	
นอกจากวิธีนี้	
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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาระดับความผูกพันต่องาน	2)	ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ	3)	ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร	 4)	 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความ
ผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ	และ	5)	น�าเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความผูกพันต่องานและความ
ผกูพนัต่อองค์การของบคุลากรทีม่หีน้าทีด่แูลคนพกิารในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้	คอื	บคุลากร
ทีม่หีน้าทีด่แูลคนพกิารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล	จ�านวน	266	คนเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม8ตอน	ประกอบ
ด้วย	แบบสอบคุณลักษณะทั่วไป,	แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล,	แบบสอบถามปัจจัยลักษณะงาน,	แบบสอบถาม
ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ,	 แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมการท�างาน,	 แบบสอบถามปัจจัยลักษณะ
องค์การ,	แบบสอบถามความผกูพนัต่องาน	และแบบสอบถามความผกูพนัต่อองค์การ	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	
ค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบความแตกต่างของสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ระดับความผูกพันต่องานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง	 เมื่อพิจารณารายด้านพบ
ว่าองค์ประกอบพบว่าบุคลากรมีความผูกพันกับงานด้านความทุ่มเทอุทิศตัวสูงที่สุด	 รองลงมาคือความขยันขันแข็ง	 และ
ความจดจ่ออยู่กับงานอยู่ในระดับปานกลาง2)	 ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับสูง	 เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่าองค์ประกอบด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดีมีระดับสูงท่ีสุด	 รองลงมาคือ	 องค์ประกอบด้าน

การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ	และองค์ประกอบด้านการคงอยู่กับองค์การอยู่ในระดับปานกลาง3)	ความผูกพันต่องาน 
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โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	(r	=	
.695)	4)	ปัจจัยที่สามารถท�านายความผูกพันต่องาน	ได้แก่	ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง	ปัจจัยสภาพ
แวดล้อมการท�างานและปัจจยัประสบการณ์ในงานท่ีรบัผิดชอบ	ซึง่ทัง้	3	ปัจจยัสามารถร่วมกนัท�านายความผกูพนัต่องาน
ได้ร้อยละ	 43.5	 และปัจจัยท่ีสามารถท�านายความผูกพันต่อองค์การ	 ได้แก่	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท�างาน	 ปัจจัย
คุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิงและปัจจัยลักษณะองค์การ	 ซึ่งทั้ง	 3	 ปัจจัยสามารถร่วมกันท�านายความผูกพัน
ต่อองค์การได้ร้อยละ	46.8

 ค�าส�าคัญ :	ความผูกพันต่องาน,	ความผูกพันต่อองค์การ,	บุคลากรผู้ดูแลผู้พิการ

Abstract

 The	research	aimed	to:		1.)	study	the	level	of	work	engagement	2.)	study	the	level	of	organization	
engagement	3.)	study	the	relations	between	work	engagement	and	organization	engagement	4.)	study	
thefactors	 affecting	 the	 level	 of	 work	 engagement	 and	 organization	 engagement,	 and	 5.)	make	
suggestions	to	enhancework	engagement	and	organization	engagement.		
	 The	sample	group	was	266disabilities	caregivers	in	Bangkok	Metropolitan	Region.		Data	were	
collected	by	questionnaires	including	eight	factors:	general	characteristics,personal	characteristics,	job	
characteristics,assignmentexperiences,work	environment,organization	characteristics,	work	engagement,	
and	organization	engagement.Statisticaldata	analysis	techniques	consisted	of		frequency,	percentage,		
mean,	 standard	 deviation,	 independent	 sample	 T-test,	 	 one-	 way	 ANOVA,	 Pearson’s	 correlation	
coefficient,		and	multiple	regression	analysis.
	 The	findings	were	found	as	follow.	1)The	overall	 level	of	work	engagement	was	high.When	
consideringindividual	element,dedication	was	higher	than	vigor.	Absorption	was	at	a	moderate	level.	
2)	The	level	of	organization	engagement	was	generally	high.		When	considering	individual	element,	
the	Say	element	was	found	to	be	higher	than	the	Strive.The	Stay	was	at	a	moderate	level.		3)	Work	
engagement	yielded	highly	positive	correlation	with	organization	engagement	at	 the	0.01	 level	of	
significance	(r	=	.695)	4.)	Factors	that	could	predict	work	engagement	included	personal	characteristic,	
work	environment,	and	assignment	experiences.	Thethree	factors	could	predict	workengagement	at	
43.5	percent.		In	addition,	factors	that	could	predict	organization	engagement	were	work	environment,	
personal	characteristics,	and	organization	characteristics.	The	three	factors	could	predict	organization	
engagement	at	46.8	percent.

 Keywords : Work	Engagement,	Organization	Engagement,	Disabilities	Caregivers
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บทน�า  

	 ในการพัฒนาประเทศนั้น	ย่อมต้องค�านึงถึงความ

เจริญเติบโต	 ความก้าวหน้า	 และการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพสังคม	เศรษฐกิจ	การเมืองเป็นส�าคัญ	ในการด�าเนิน

การบรหิารให้สามารถพฒันาไปได้นัน้ทรพัยากรมนษุย์ถอื

เป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่า	เป็นปัจจยัจ�าเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญั

ในการขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนาและเติบโต	 ผู้น�าจึง

แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้ประเทศ

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก	 น�ามาสู่แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห ่งชาติ 	 ฉบับที่ 	 12	 

(พ.ศ.2560-2564)	ที่ใช้นั้นเน้นประเด็นส�าคัญของแผนไป

ที่มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

และการพัฒนาสังคมสู่ความม่ันคง	 ม่ังคั่ง	 ยั่งยืน	 คนใน

สงัคมอยูร่่วมกนัอย่างมีความสขุ	(ส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2558)

	 อย่างไรก็ตามในทุกสังคมน้ันย่อมมีความไม่

สมบูรณ์	 ถึงแม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับไหน

ก็ตาม	 ก็ย่อมมีประชากรส่วนหนึ่งที่มีความบกพร่องทาง

ร่างกาย	 จิตใจ	 พฤติกรรมและสติปัญญาอยู่ร่วมด้วย	 

(บุญเลิศสิริภัทรวณิช,	 2541)	 ประชากรเหล่านั้นคือคน

พิการ	 ซึ่งตามค�านิยามของพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร	พ.ศ.2550	ให้ความหมายว่า	

คนพิการ	 หมายถึง	 “บุคคลซ่ึงมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม	

เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น	 การได ้ยิน	 

การเคลื่อนไหว	การสื่อสาร	จิตใจ	อารมณ์	พฤติกรรม	สติ

ปัญญา	การเรียนรู้	หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับ

มีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความจ�าเป็นพิเศษที่จะต้อง

ได้รับความช่วยเหลือด้านหน่ึงด้านใด	 เพื่อให้สามารถ

ปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ�าวนั	หรอืเข้าไปมส่ีวนร่วมทาง

สังคมได้อย่างบุคคลปกติทั่วไป”(กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ส�านักงานส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,	2550	หน้า	2-3)

	 ในสงัคมไทยนัน้ได้ให้ความส�าคญักบักลุม่คนพกิาร

โดยเห็นได้จาก	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พ.ศ.2550	 มีเนื้อหาโดยรวมเน้นที่สิทธิความเท่าเทียมกัน

ทางสังคมของคนทุกกลุ่ม	 ซึ่งได้บรรจุประเด็นที่เก่ียวข้อง

กบัคนพกิารไว้ในมาตรา	30	ว่าบคุคลย่อมเสมอภาคกนัใน

กฎหมายและได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายท่ีเท่าเทยีม

กัน	 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ

แห่งความแตกต่างในเรื่องของความพิการ	สภาพทางกาย

หรือสุขภาพจะกระท�ามิได้	 และมาตรา	54	ว่า	บุคคลซึ่ง

พิการหรือทุพพลภาพ	 มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

สวัสดิการ	สิ่งอ�านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ	และ

ความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ	 (ราชกิจจานุเบกษา,	

เล่ม	124	ตอนที่	61	ก	ลงวันที่	27	กันยายน	2550)	อีก

ทั้งในประเทศไทยยังมี	 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แห่งชาต	ิซึง่ถอืได้ว่าเป็นแผนแม่บททีก่�าหนดแนวทาง	การ

ด�าเนนิงานด้านคนพกิารของประเทศไทยให้กบัหน่วยงาน

ทัง้ภาครฐั	เอกชนและทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องโดยในแต่ละ

แผนนั้นมีระยะเวลา	 5	 ปีในการด�าเนินงานปัจจุบันได้ใช้

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่	 4	พ.ศ.

2555-2559โดยมีสาระส�าคัญคือ	 ให้คนพิการด�ารงชีวิต

อิสระร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างมีความสุข	 สามารถ

เข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 อีกทั้งยังมี

เป้าประสงค์ที่ให้ความส�าคัญกับองค์การด้านคนพิการที่

กล่าวว่า	องค์การด้านคนพกิาร	ผูน้�าคนพกิารและเครอืข่าย

ทุกระดับ	ทุกพื้นที่	มีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนงานด้าน

คนพกิารให้เกดิประสทิธผิลต่อเนือ่งและยัง่ยนื	(กระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	2554)

	 จากการส�ารวจผู้พกิารของส�านกังานสถติแิห่งชาติ	

พ.ศ.2555	พบว่า	มีประชากรที่พิการประมาณ	1.5	ล้าน

คนหรือร้อยละ	 2.2	 ของประชากรทั่วประเทศ	 โดยพบผู้

หญิงมีร้อยละของผู้พิการสูงกว่าผู้ชายเล็กน้อย	 (ในอัตรา

ร้อยละ	2.3	และ	2.1	ตามล�าดับ)(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	

2555)	 จากข้อมูลสถิติข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าประชากรที่

พิการนั้นมีจ�านวนมากและมีบางส่วนที่อาจไม่ได้รับการ

ดแูลทีถ่กูวธิ	ีบรกิารของรฐัและเอกชนจงึจ�าเป็นต้องเข้ามา
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ท�าหน้าที่ทดแทน	 ดูแล	 และให้บริการแก่คนพิการ	
บุคลากรที่ท�าหน้าที่ดูแลคนพิการจึงเรียกได้ว ่าเป็น
บุคลากรท่ีมีความส�าคัญต่อประเทศไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
บุคลากรกลุ่มอื่น
	 ในทุกองค์การนั้น	 ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่
ส�าคัญที่น�าความส�าเร็จมาสู่องค์การ	 องค์การต่างๆจึง
พยายามลงทนุเพือ่พฒันาศกัยภาพของบคุลากร	นอกจาก
นี้ยังแสวงหาวิธีบ�ารุงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้คงอยู่
และพร้อมอุทิศตนท�างานให้องค์การอย่างเต็มความ
สามารถ	เพ่ือประสทิธภิาพการด�าเนนิงานขององค์การ	แต่
ในหลายองค์การนั้นปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มักพบ
อยู่เสมอ	 อาทิ	 ปัญหาการลาออกของบุคลากร	 ซ่ึงใน
ประเทศไทยนัน้	แม้ว่าจะมกีารให้ความส�าคญักบัคนพกิาร
ดังท่ีได้กล่าวถึงข้างต้น	 แต่องค์การด้านคนพิการนั้นยัง
ประสบปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ไม่น้อย	 ทั้งเรื่อง
ปัญหาจ�านวนผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อหน้าท่ีความรับ
ผิดชอบที่มีมาก	ปัญหาคนที่เข้ามาท�างานในองค์การส่วน
ใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวซ่ึงมีอุดมการณ์และความมุ่งม่ันแต่
ขาดทกัษะความรูค้วามเข้าใจในการรบัผดิชอบงานและยงั
ไม่เข้าใจในบริบทงานท่ีต้องใช้ความอดทนและความเสีย
สละในการท�างาน	 ในขณะที่ค่าตอบแทนไม่ได้สูงมากนัก	
(กรภัทร	 จารุก�าเนิดกนก,	 2554)	 ซ่ึงวิธีหน่ึงในการจูงใจ
และรักษาบุคลากรไว้ในองค์การคือการสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร	 (Employee	 Engagement)	 (จิรประภา	
อัครบวร,	2549)		โดยความผูกพันของบุคลากรหมายถึง
การที่บุคลากรรู ้สึกว่าตนเป็นสมาชิกขององค์การ	 จะ
ปฏิบัติงานตามที่ตนได้รับ	 และจะแสดงถึงความรู้สึกน้ัน
ออกมาในรูปของพฤติกรรมการรับรู้และอารมณ์	ระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตน	(Kahn,	1990	อ้างถึงใน	
เกตุนภัส	เมธีกสิวัฒน์,	2555)
	 สืบเนื่องจากปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การด้านคนพิการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น	 ผู ้วิจัยได้
ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องของความผูกพันของ
บุคลากรเพราะถือเป็นตัวแปรที่ส�าคัญในการบริหาร
ทรพัยากรมนษุย์	หากบคุลากรมคีวามผกูพนัในระดบัทีส่งู
จะส่งผลถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรท�าให้ปฏิบัติงาน
อย่างเตม็ความสามารถ	คงอยูก่บัองค์การ	อกีทัง้ยงัเป็นตวั
ชี้ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพขององค์การ

	 การศึกษาความผูกพันของบุคลากร	(Employee	
Engagement)	จ�าแนกการศึกษาได้เป็น	2	มิติ	คือ	ความ
ผกูพนัของบคุลากรทีม่ต่ีองาน	(Work	Engagement)	และ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ	 (Organization	
Engagement)	(Saks,	2006)	เหตทุีต้่องมกีารจ�าแนกการ
ศึกษา	เนื่องจากการก�าหนดขอบเขตที่ต้องการศึกษาให้มี
ความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่า	 ความผูกพัน
ของบคุลากรทีม่ต่ีองานมีความส�าคญัเพราะมส่ีวนส่งเสรมิ
ให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมเชิงบวกในการท�างาน	 ได้แก่	มี
ความขยันขันแข็ง	 (Vigor)	 มีความทุ ่มเทอุทิศตัว	
(Dedication)	 การจดจ่ออยู ่กับงาน	 (Absorption)
(Schaufeli,	 2002)	 ยิ่งบุคลากรมีความผูกพันต่องานสูง
เท่าไหร่	 จะยิ่งมีความพึงพอใจในงานสูงเท่านั้น	 ส่งผลให้
บุคลากรมีความรักและสนุกกับงานที่ตนเองท�า	 มีการ
ศึกษาพบว่าความผูกพันในงานเป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญของ
การเกดิประสทิธิภาพและประสทิธผิลขององค์การอีกด้วย	
(Bakker	and	Demerouti,	2008)
	 ในส่วนของความผูกพันของบุคลากรที่มีต ่อ
องค์การถอืเป็นปัจจยัส�าคัญอกีประการทีเ่ปรยีบเสมอืนตวั
เชือ่มระหว่างความต้องการของบคุคลให้สอดคล้องกบัเป้า
หมายขององค์การ	 การที่บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์การน้ัน	 จะส่งผลให้บุคลากรมีความพยายาม	 เต็มใจ
ในการท�างาน	 และมีการด�ารงความเป็นสมาชิกของ
องค์การต่อไป	(Steer	and	Porter,	1991)	หากบุคลากร
มีความผูกพันต่อองค์การ	 จะแสดงพฤติกรรมหลัก	 3	
ลักษณะได้แก่	การกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี	(Say)	การ
คงอยู่กับองค์การ	 (Stay)	 และการช่วยเหลือสนับสนุน
องค์การ	(Strive)(Hewitt	Associates,	2011)
	 จากทีก่ล่าวมาความผกูพนัต่องานและความผูกพนั
ต่อองค์การมีความแตกต่างกันโดยความผูกพันของ
บคุลากรทีม่ต่ีอองค์การจะเน้นความสมัพันธ์ทีเ่กีย่วข้องกบั
องค์การเป็นหลัก	จะกล่าวถึงทัศนคติ	อารมณ์	และความ
รู้สึกที่มีต่อองค์การ	 โดยมิได้มุ่งไปที่บทบาท	 หน้าที่หรือ
ความพงึพอใจในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย	ซึง่ความผกูพนัต่อ
งานนัน้จะเกีย่วข้องกบังานโดยตรง	ผูว้จิยัจงึสนันษิฐานได้
ว่าความผูกพนัต่องานและความผกูพนัต่อองค์การอาจเป็น
แนวคิดที่มีความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
	 อนึ่งในการวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยเน้นเป้าประสงค์ไปที่
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บคุลากรทีดู่แลคนพิการ	ซึง่บคุลากรเหล่านีไ้ม่ได้อยูใ่นภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม	 แต่อยู่ในองค์การที่บริการและดูแล
บุคคลที่ด้อยโอกาสทางสังคม	 อีกท้ังลักษณะงานในการ
ดแูลคนพกิารนัน้เป็นงานทีล่ะเอยีดอ่อนและมคีวามเครยีด
ในการท�างานสูง	 อีกท้ังบรรยากาศในการท�างานไม่ได้
สะดวกสบายมากนกั	ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจในการศกึษาว่า
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้บุคลากรท่ีดูแลคนพิการเหล่าน้ีมี
ความผูกพันต่องานท่ีตนเองท�า	 และมีความผูกพันต่อ
องค์การที่ตนเองด�ารงอยู่	 และความผูกพันต่องาน	ความ
ผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กันหรือไม่	 เพื่อน�าผลที่
ได้จากการศกึษาเป็นแนวทางส�าหรบัผูบ้รหิารและนกัวจิยั
ท่านอื่น	ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การในบริบทที่แตก
ต่างกันออกไป	 มีความผูกพันท้ังกับงานและองค์การเพิ่ม
มากขึ้นซ่ึงจะส่งผลให้บุคลากรท่ีดูแลคนพิการน้ันท�างาน
ได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ	 ประชนชนท่ัวไป
ทราบและเข้าใจการท�างานในองค์การเก่ียวกับคนพิการ	
และการให้ความส�าคัญในสิทธิที่เท่าเทียมกับบุคลปกติ
ทั่วไป	อีกทั้งองค์การเองก็สามารถด�าเนินงานได้บรรลุเป้า
หมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 1.	เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่องาน
	 2.	เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ
	 3.	เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความผกูพันต่อ
งานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
	 4.	 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อ
งานและความผูกพันต่อองค์การ
	 5.	เพือ่น�าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิและพฒันา
ความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ

วิธีการศึกษา 
	 1.	รปูแบบการวจิยั	การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิ
ปริมาณ	(Quantitative	Research)
	 2.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 ประชากรที่ศึกษาคือบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแล
คนพิการ	 ซึ่งปฏิบัติงานกับองค์การดูแลผู้พิการในเขต

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลทีท่ีย่นิดแีละเตม็ใจในการ

ทีใ่ห้ผูว้จิยัด�าเนนิการศกึษา	ดงัสามารถแสดงประชากรได้

ในตาราง	1

ตาราง	 1	 จ�านวนประชากรบุคลากรดูแลคนพิการของ

องค์การเขตกรุงเทพและปริมณฑล

 
 

 
 

4 

ผูกพันต่อองค์การ จะแสดงพฤติกรรมหลัก 3 ลักษณะ
ได้แก่ การกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี (Say) การคงอยู่กับ
องค์การ (Stay) และการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การ 
(Strive)(Hewitt Associates, 2011) 
 จากท่ีกล่าวมาความผูกพันต่องานและความผูกพัน
ต่อองค์การมีความแตกต่างกัน โดยความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์การจะเน้นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การเป็นหลัก จะกล่าวถึงทัศนคติ อารมณ์ และ
ความรู้สึกที่มีต่อองค์การ โดยมิได้มุ่งไปที่บทบาท หน้าที่
หรือความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งความ
ผูกพันต่องานนั้นจะเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ผู้วิจัยจึง
สันนิษฐานได้ว่าความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ
องค์การอาจเป็นแนวคิดที่มีความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
 อนึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นเปูาประสงค์ไปที่
บุคลากรที่ดูแลคนพิการ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม แต่อยู่ในองค์การที่บริการและดูแล
บุคคลที่ด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้งลักษณะงานในการ
ดูแลคนพิการนั้นเป็นงานท่ีละเอียดอ่อนและมีความเครียด
ในการท างานสูง อีกทั้งบรรยากาศในการท างานไม่ได้
สะดวกสบายมากนัก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาว่า
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้บุคลากรที่ดูแลคนพิการเหล่านี้มี
ความผูกพันต่องานที่ตนเองท า และมีความผูกพันต่อ
องค์การที่ตนเองด ารงอยู่ และความผูกพันต่องาน ความ
ผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ เพื่อน าผลที่ได้
จากการศึกษาเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารและนักวิจัย
ท่านอื่น ในการพัฒนาบุคลากรในองค์การในบริบทที่
แตกต่างกันออกไป มีความผูกพันทั้งกับงานและองค์การ
เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรที่ดูแลคนพิการนั้น
ท างานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ประชนชน
ทั่วไปทราบและเข้าใจการท างานในองค์การเกี่ยวกับคน
พิการ และการให้ความส าคัญในสิทธิที่เท่าเทียมกับบุคล
ปกติทั่วไป อีกท้ังองค์การเองก็สามารถด าเนินงานได้บรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่องาน 
 2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ
งานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อ
งานและความผูกพันต่อองค์การ 

 5. เพื่อน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
ความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ 
 
 
วิธีการศึกษา  
 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษาคือบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลคน
พิการ ซึ่ งปฏิบัติ งานกับองค์การดูแลผู้พิการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ท่ียินดแีละเต็มใจในการที่
ให้ผู้วิจัยด าเนินการศึกษา ดังสามารถแสดงประชากรได้ใน
ตาราง1 
ตาราง1 จ านวนประชากรบุคลากรดูแลคนพิการของ
องค์การเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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จ านวน
บุคลากร 

(คน) 
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระ
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สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและ
ปัญญา (บา้นเฟื่องฟูา) 

57 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ
ปัญญา (บา้นราชาวดี) 

77 

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ 28 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) 

20 

โรงเรียนศรีสังวาลย ์ 38 

โรงเรียนประชาบด ี 17 

รวม 325 

  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)ตามความสมัครใจของ
องค์การและผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น มีจ านวนทั้งหมด 
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 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการวิจัยครั้งนี้ใช ้การสุ ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)ตามความ
สมัครใจขององค์การและผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น	 มี
จ�านวนทั้งหมด	 177	 คน	 ซึ่งมาจากการค�านวณหากลุ่ม
ตัวอย่าง	 โดยใช้สูตรก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างของ	
Krejcie	และ	Morgan	(1970)
	 3.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 ข้อค�าถามในแบบสอบถามพัฒนามาจากการ
ศกึษาเอกสาร	ต�ารา	และผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้องโดยมกีาร
สร ้างและดัดแปลงข ้อค�าถามให้เหมาะสมกับกลุ ่ม
ประชากรเป้าหมาย	 ซ่ึงแบบสอบถามมีด้วยกัน	 8	 ส่วน	
ประกอบด้วย	แบบสอบคุณลักษณะทั่วไป,	แบบสอบถาม
คณุลกัษณะส่วนบคุคล,	แบบสอบถามปัจจยัลกัษณะงาน,	
แบบสอบถามปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ,	
แบบสอบถามป ัจจัยสภาพแวดล ้อมการท� างาน,	
แบบสอบถามปัจจยัลกัษณะองค์การ,	แบบสอบถามความ
ผูกพันต่องาน	และแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ	
	 4.	การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	
	 	 ผู้วิจัยได้ท�าการตรวจสอบโดยทดสอบความ
เทีย่งตรง	(Validity)	และหาค่าความเชือ่มัน่	(Reliability)	
โดยน�าแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่ใช้ในการ
ศึกษาซึ่งคล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน	
จากนั้นน�าข ้อมูลมาค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นโดย
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค	
(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)ซึง่จากผลการทดสอบ
พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ	
.953
	 5.	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 ผู ้วิจัยเก็บข ้อมูลโดยการท�าจดหมายขอ
อนญุาตทอดแบบสอบถามในองค์การทีด่แูลคนพกิารตาม
ตารางที่	 1	 ที่กล่าวไปข้างต้น	 โดยมอบให้ตัวแทนใน
องค์การนั้นด�าเนินการทอดแบบสอบถามโดยในการทอด
แบบสอบถามนั้นผู้วิจัยได้ท�าการทอดแบบสอบถามตาม
จ�านวนของกลุ่มตัวอย่างที่จากสูตรการค�านวณรวมทั้งสิ้น
จ�านวน	177	คนแต่ในการเก็บครัง้แรกนัน้ได้แบบสอบถาม
กลับคืนมาไม่ครบตามจ�านวนที่ต้องการท�าให้ผู้วิจัยต้อง
ท�าการทอดแบบสอบถามตามจ�านวนของประชากรคือ	
325	คน	จ�านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนจ�านวน	266	ชุด	

คดิเป็น	ร้อยละ	81	ของแบบสอบถามทีท่อดไปทัง้หมด	ดงั
แสดงรายละเอียดในตารางที่	2

ตาราง	 2	 แสดงจ�านวนแบบสอบถามที่แจกและ

แบบสอบถามได้คืน

	 6.	การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 การวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม	ใช้สถิติ

เชงิพรรณนาในการวเิคราะห์ปัจจยัคณุลกัษณะทัว่ไป	สถติิ

ที่ใช ้	 ได้แก่	 ค ่าร ้อยละ	 (Percentage)	 ค่าความถี	่

(Frequency)	 ค่าคะแนนเฉล่ีย	 (Mean)	 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	(Standard	Deviation)	การทดสอบความแตก

ต่างของ	 2	 กลุ ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน	 (Independent	

Sample	 T-test)การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียว	 (One-way	 ANOVA)	 หาความสัมพันธ์ของความ

ผกูพนัต่องานและความผกูพนัต่อองค์การ	สถติทิีใ่ช้	ได้แก่	

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	
(Pearson’s	Correlation	Coefficient)	และหาปัจจัยที่

 
 

 
 

5 

177 คน ซึ่งมาจากการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan 
(1970) 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ข้อค าถามในแบบสอบถามพัฒนามาจากการศึกษา
เอกสาร ต ารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีการสร้าง
และดัดแปลงข้อค าถามให้เหมาะสมกับกลุ่มประชากร
เปูาหมาย ซึ่งแบบสอบถามมีด้วยกัน 8 ส่วน ประกอบด้วย 
แบบสอบคุณลักษณะทั่วไป, แบบสอบถามคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล , แบบสอบถามปัจจัยลักษณะงาน , 
แบบสอบถามปัจจัยประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ , 
แบบสอบถามปั จจั ยสภ าพแวดล้ อมการท า ง าน , 
แบบสอบถามปัจจัยลักษณะองค์การ, แบบสอบถามความ
ผูกพันต่องาน และแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ  
 4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบโดยทดสอบความ
เที่ยงตรง(Validity) และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่ ใช้ใน
การศึกษาซึ่งคล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คน จากนั้นน าข้อมูลมาค านวณหาค่าความเช่ือม่ันโดย
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)ซึ่งจากผลการทดสอบ
พบว่าค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 
.953 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการท าจดหมายขออนุญาต
ทอดแบบสอบถามในองค์การที่ดูแลคนพิการตามตารางที่ 
1 ที่กล่าวไปข้างต้น โดยมอบให้ตัวแทนในองค์การนั้น
ด าเนินการทอดแบบสอบถามโดยในการทอดแบบสอบถาม
นั้นผู้วิจัยได้ท าการทอดแบบสอบถามตามจ านวนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่จากสูตรการค านวณรวมทั้งสิ้นจ านวน 177 คน
แต่ในการเก็บครั้งแรกนั้นได้แบบสอบถามกลับคืนมาไม่
ครบตามจ านวนที่ต้องการท าให้ผู้วิจัยต้องท าการทอด
แบบสอบถามตามจ านวนของประชากรคือ 325 คน 
จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนจ านวน 266 ชุด คิดเป็น 
ร้อยละ 81 ของแบบสอบถามที่ทอดไปทั้งหมด ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2 
 
ตาราง 2 แสดงจ านวนแบบสอบถามท่ีแจกและ
แบบสอบถามได้คืน 

องค์การ จ านวนที่
แจก (ชุด) 

จ านวนที่
ได้คืน 
(ชุด) 

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ ์ 25 13 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุร ี 20 18 
ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร 13 13 
โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 30 24 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการ
ทางสมองและปัญญา  
(บ้านเฟื่องฟูา) 

57 50 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทาง
สมองและปัญญา(บา้นราชาวดี) 77 64 

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ 28 28 
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด 
(บ้านนนทภูมิ) 

20 5 

โรงเรียนศรีสังวาลย์ 38 34 
โรงเรียนประชาบดี 17 17 

รวม 325 266 
 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะทั่วไป สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบความแตกต่างของ 2 
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample T-test)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) หาความสัมพันธ์ของความผูกพันต่องานและ
ความผูกพันต่อองค์การ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่า
สั มประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ แบบ เพี ย ร์ สั น  (Pearson’s 
Correlation Coefficient) และหาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
ความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ สถิติที่ใช้ 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ  ( Multiple 
Regression Analysis) 
ผลการศึกษา  
 1. ระดับความผูกพันต่องานของบุคลากรที่ดูแลคน
พิการในภาพรวมพบว่า มีความผูกพันต่องานอยู่ ใน
ระดับสูงมีค่าเฉลี่ย 3.70เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
องค์ประกอบด้านความทุ่มเทอุทิศตัวสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ย 
3.84รองลงมาคือความขยันขันแข็งมีค่าเฉลี่ย 3.82และ
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ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ
องค์การ	 สถิติที่ใช้	 ได้แก่	 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	
(Multiple	Regression	Analysis)

ผลการศึกษา 
	 1.	 ระดับความผูกพันต่องานของบุคลากรที่ดูแล
คนพิการในภาพรวมพบว่า	 มีความผูกพันต่องานอยู่ใน
ระดับสูงมีค่าเฉลี่ย	 3.70เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าองค์
ประกอบด้านความทุ ่มเทอุทิศตัวสูงท่ีสุดมีค ่าเฉลี่ย	
3.84รองลงมาคือความขยันขันแข็งมีค่าเฉลี่ย	 3.82และ
องค์ประกอบด้านความจดจ่ออยู่กับงานอยู่ในระดับปาน
กลางมีค่าเฉลี่ย	3.50
	 2.	 ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรท่ี
ดูแลคนพิการในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย	
3.93	 เเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยด้านการกล่าว
ถงึองค์การในทางทีดี่มค่ีาสงูทีส่ดุ	คอื	4.20	รองมาคอื	ด้าน
การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การมีค่าเฉลี่ย	3.94	และด้าน
การคงอยู่กับองค์การมีค่าเฉลี่ย	3.67	ตามล�าดับ
	 3.	การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความผกูพนั
ต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร	 โดยหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 พบว่าความผูกพันต่องานและ
ความผกูพนัต่อองค์การมคีวามสมัพนัธ์กนัทัง้โดยรวมและ
รายองค์ประกอบโดยเมือ่พจิารณาระดบัความสมัพนัธ์ราย
องค์ประกอบนัน้จะพบว่าความผกูพนัต่องานองค์ประกอบ
ด้านความขยันขันแข็งมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี	 (r=	 .516)	
ด้านการคงอยู่กับองค์การ	 (r=.527)	 ในระดับปานกลาง	
และด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การในระดับสูง	 
(r	=	.673)	องค์ประกอบของความผกูพนัต่องานด้านความ
ทุ่มเทอุทิศตัวมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ด้านการกล่าวถงึองค์การในทางทีด่	ี(r=	.545)	ด้านการคง
อยู่กับองค์การ	(r=.493)	ในระดับปานกลาง	ด้านการช่วย
เหลือสนับสนุนองค์การในระดับสูง	(r	=	.694)	และความ
ผูกพันต่องานองค์ประกอบด้านความจดจ่ออยู่กับงานมี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์การด้านการกล่าวถึง
องค์การในทางที่ดี	 (r=	 .385)	 ด้านการคงอยู่กับองค์การ

(r=.465)	 และด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การใน
ระดับสูง	(r	=	.489)	ในระดับปานกลาง
	 4.	 การวิเคราะห์ผลอ�านาจในการท�านายปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานของบุคลากรที่ดูแลคน
พิการ	โดยใช้การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ	(Multiple	
Regression	 Analysis)	 ด้วยวิธี	 Stepwise	 โดยการน�า
ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง	 ปัจจัย
ลักษณะงาน	 ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ	
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 และปัจจัยลักษณะ
องค์การเป็นตัวท�านายความผูกพันต่องานของบุคลากร	
โดยได้ท�าการวิเคราะห์เป็นผลโดยรวมผลการวิเคราะห์
แสดงได้ดังตาราง3

ตาราง	3	แสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูโดยรวมเพือ่

ท�านายความผูกพันต่องาน

 

 

 

 

		 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูโดยรวมของความ

ผูกพันต่องาน	พบว่าตัวแบบที่ดีที่สุดในการท�านายความ

ผูกพันต่องานมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน	 (R2)	 เท่ากับ	

0.435	 นั่นคือสามารถท�านายความผูกพันต่องานได  ้

ร้อยละ	 43.5	 (	 F=	 67.335,	 P	 <	 0.01)	 และมีค่า

สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน	(β)	เท่ากับ	0.426	,	

0.274	และ	0.146	สมการท�านายความผูกพันต่องานโดย

รวม	=	7.197	+	0.380	(ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชาย

ความเป็นหญิง)	 +	 0.257	 (ปัจจัยสภาพแวดล้อมการ

ท�างาน)	+	0.216	(ปัจจยัประสบการณ์ในงานทีรั่บผิดชอบ)
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องค์ประกอบด้านความจดจ่ออยู่กับงานอยู่ในระดับปาน
กลางมีค่าเฉลี่ย 3.50 
 2. ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่
ดูแลคนพิการในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย 
3.93 เเมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าค่าเฉลีย่ดา้นการกลา่วถึง
องค์การในทางที่ดีมีค่าสูงที่สุด คือ 4.20 รองมาคือ ด้าน
การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การมีค่าเฉลี่ย 3.94 และด้าน
การคงอยู่กับองค์การมีค่าเฉลี่ย 3.67 ตามล าดับ 
 3.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพัน
ต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่าความผูกพันต่องานและ
ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กันทั้งโดยรวมและ
รายองค์ประกอบโดยเมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ราย
องค์ประกอบนั้นจะพบว่าความผูกพันต่องานองค์ประกอบ
ด้านความขยันขันแข็งมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี (r= .516)ด้าน
การคงอยู่กับองค์การ(r=.527)ในระดับปานกลาง และด้าน
การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การในระดับสูง (r = .673)
องค์ประกอบของความผูกพันต่องานด้านความทุ่มเทอุทิศ
ตัวมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้านการ
กล่าวถึงองค์การในทางที่ดี (r= .545)ด้านการคงอยู่กับ
องค์การ(r=.493)ในระดับปานกลาง ด้านการช่วยเหลือ
สนับสนุนองค์การในระดับสูง (r = .694)และความผูกพัน
ต่องานองค์ประกอบด้ านความจดจ่ออยู่ กับงานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้านการกล่าวถึง
องค์การในทางที่ดี (r= .385)ด้านการคงอยู่กับองค์การ
(r=.465) และด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การใน
ระดับสูง (r = .489)ในระดับปานกลาง 
 4. การวิเคราะห์ผลอ านาจในการท านายปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานของบุคลากรที่ดูแลคน
พิการ โดยใช้การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise โดยการน า
ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง ปัจจัย
ลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยลักษณะ
องค์การเป็นตัวท านายความผูกพันต่องานของบุคลากร 
โดยได้ท าการวิเคราะห์เป็นผลโดยรวมผลการวิเคราะห์
แสดงได้ดังตาราง3 
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยรวมเพื่อ
ท านายความผูกพันต่องาน 
 
 

ตัวท านาย B β R    F 
Constant 7.197  

.660 .435 67.335 

คุณลักษณะ
ความเป็นชาย
ความเป็นหญิง 

.380 .426 

สภาพแวดล้อม
ในการท างาน .257 .274 

ประสบการณ์ใน
งานท่ีรับผิดชอบ .216 .146 

  
 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยรวมของความ
ผูกพันต่องาน พบว่าตัวแบบที่ดีที่สุดในการท านายความ
ผูกพันต่องานมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น     เท่ากับ 
0.435 นั่นคือสามารถท านายความผูกพันต่องานได้ร้อยละ 
43.5( F= 67.335, P < 0.01)และมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอยมาตรฐาน (β)เท่ากับ 0.426 , 0.274 และ 0.146 
สมการท านายความผูกพันต่องานโดยรวม = 7.197 + 
0.380 (ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง) + 
0.257 (ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน)+ 0.216 (ปัจจัย
ประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ) 
 การวิเคราะห์ผลอ านาจในการท านายปัจจยัที่ส่งผล
ให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ 
โดยการน าปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง 
ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยลักษณะ
องค์การเป็นตัวท านายความผูกพันต่องานของบุคลากร 
โดยได้ท าการวิเคราะห์เป็นผลโดยรวมผลการวิเคราะห์
แสดงได้ดังตาราง 4 
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยรวมเพื่อ 

 

ท านายความผูกพันต่อองค์การ 

ตัวท านาย B β R    F 
Constant 12.418  

.684 .468 76.681 

สภาพแวดล้อม
ในการท างาน .438 .423 

คุณลักษณะ
ความเป็นชาย
ความเป็นหญิง 

.285 .289 

ลักษณะ
องค์การ .462 .151 
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	 การวิเคราะห์ผลอ�านาจในการท�านายปัจจัยที่ส่ง

ผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคน

พิการ	 โดยการน�าปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความ

เป็นหญงิ	ปัจจยัลกัษณะงาน	ปัจจยัประสบการณ์ในงานที่

รบัผดิชอบ	ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท�างาน	และปัจจยั

ลักษณะองค์การเป็นตัวท�านายความผูกพันต่องานของ

บุคลากร	 โดยได้ท�าการวิเคราะห์เป็นผลโดยรวมผลการ

วิเคราะห์แสดงได้ดังตาราง	4

ตาราง	4	แสดงผลการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูโดยรวมเพือ่

ท�านายความผูกพันต่อองค์การ

	 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูโดยรวมของความ

ผูกพันต่อองค์การ	 พบว่าตัวแบบท่ีดีท่ีสุดในการท�านาย

ความผกูพนัต่อองค์การมค่ีาสมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่	(R2)	

เท่ากับ	 0.468	 นั่นคือสามารถท�านายความผูกพันต่อ

องค์การได้ร้อยละ	46.8	(F=	76.681,	P	<	0.01)	และมี

ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน	 (β)	 เท่ากับ	

0.423,0.289	และ	0.151	สมการท�านายความผูกพันต่อ

องค์การโดยรวม	 =	 12.418	 +	 0.438	 (ปัจจัยสภาพ

แวดล้อมการท�างาน)	+	0.285		(ปัจจัยคุณลักษณะความ

เป็นชายความเป็นหญงิ)	+	0.462	(ปัจจัยลกัษณะองค์การ)

สรุปผลการวิจัย	 ปัจจัยท่ีสามารถท�านายความผูกพันต่อ

งาน	ได้แก่	ปัจจยัคณุลกัษณะความเป็นชายความเป็นหญงิ	

ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท�างานและปัจจัยประสบการณ์

ในงานทีร่บัผดิชอบ	ซึง่ทัง้	3	ปัจจยัสามารถร่วมกนัท�านาย

ความผูกพันต่องานได้ร้อยละ	43.5	และปัจจัยที่สามารถ
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องค์ประกอบด้านความจดจ่ออยู่กับงานอยู่ในระดับปาน
กลางมีค่าเฉลี่ย 3.50 
 2. ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่
ดูแลคนพิการในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉลี่ย 
3.93 เเมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าค่าเฉลีย่ดา้นการกลา่วถึง
องค์การในทางที่ดีมีค่าสูงที่สุด คือ 4.20 รองมาคือ ด้าน
การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การมีค่าเฉลี่ย 3.94 และด้าน
การคงอยู่กับองค์การมีค่าเฉลี่ย 3.67 ตามล าดับ 
 3.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพัน
ต่องานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่าความผูกพันต่องานและ
ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กันทั้งโดยรวมและ
รายองค์ประกอบโดยเมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ราย
องค์ประกอบนั้นจะพบว่าความผูกพันต่องานองค์ประกอบ
ด้านความขยันขันแข็งมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ดี (r= .516)ด้าน
การคงอยู่กับองค์การ(r=.527)ในระดับปานกลาง และด้าน
การช่วยเหลือสนับสนุนองค์การในระดับสูง (r = .673)
องค์ประกอบของความผูกพันต่องานด้านความทุ่มเทอุทิศ
ตัวมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้านการ
กล่าวถึงองค์การในทางที่ดี (r= .545)ด้านการคงอยู่กับ
องค์การ(r=.493)ในระดับปานกลาง ด้านการช่วยเหลือ
สนับสนุนองค์การในระดับสูง (r = .694)และความผูกพัน
ต่องานองค์ประกอบด้ านความจดจ่ออยู่ กับงานมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้านการกล่าวถึง
องค์การในทางที่ดี (r= .385)ด้านการคงอยู่กับองค์การ
(r=.465) และด้านการช่วยเหลือสนับสนุนองค์การใน
ระดับสูง (r = .489)ในระดับปานกลาง 
 4. การวิเคราะห์ผลอ านาจในการท านายปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานของบุคลากรที่ดูแลคน
พิการ โดยใช้การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise โดยการน า
ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง ปัจจัย
ลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยลักษณะ
องค์การเป็นตัวท านายความผูกพันต่องานของบุคลากร 
โดยได้ท าการวิเคราะห์เป็นผลโดยรวมผลการวิเคราะห์
แสดงได้ดังตาราง3 
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยรวมเพื่อ
ท านายความผูกพันต่องาน 
 
 

ตัวท านาย B β R    F 
Constant 7.197  

.660 .435 67.335 

คุณลักษณะ
ความเป็นชาย
ความเป็นหญิง 

.380 .426 

สภาพแวดล้อม
ในการท างาน .257 .274 

ประสบการณ์ใน
งานท่ีรับผิดชอบ .216 .146 

  
 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยรวมของความ
ผูกพันต่องาน พบว่าตัวแบบที่ดีที่สุดในการท านายความ
ผูกพันต่องานมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น     เท่ากับ 
0.435 นั่นคือสามารถท านายความผูกพันต่องานได้ร้อยละ 
43.5( F= 67.335, P < 0.01)และมีค่าสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอยมาตรฐาน (β)เท่ากับ 0.426 , 0.274 และ 0.146 
สมการท านายความผูกพันต่องานโดยรวม = 7.197 + 
0.380 (ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง) + 
0.257 (ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน)+ 0.216 (ปัจจัย
ประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ) 
 การวิเคราะห์ผลอ านาจในการท านายปัจจยัที่ส่งผล
ให้เกิดความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ 
โดยการน าปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิง 
ปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยลักษณะ
องค์การเป็นตัวท านายความผูกพันต่องานของบุคลากร 
โดยได้ท าการวิเคราะห์เป็นผลโดยรวมผลการวิเคราะห์
แสดงได้ดังตาราง 4 
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยรวมเพื่อ 

 

ท านายความผูกพันต่อองค์การ 

ตัวท านาย B β R    F 
Constant 12.418  

.684 .468 76.681 

สภาพแวดล้อม
ในการท างาน .438 .423 

คุณลักษณะ
ความเป็นชาย
ความเป็นหญิง 

.285 .289 

ลักษณะ
องค์การ .462 .151 

ท�านายความผกูพนัต่อองค์การ	ได้แก่ปัจจยัสภาพแวดล้อม

การท�างาน	 ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นชายความเป็น

หญิงและปัจจัยลักษณะองค์การ	ซึ่งทั้ง	3	ปัจจัยสามารถ

ร่วมกันท�านายความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ	46.8

อภิปรายผล

	 ผลการศึกษาระดับความผูกพันต ่องานของ

บุคลากรที่ดูแลคนพิการ	 พบว่า	 ความผูกพันต่องานโดย

รวมอยู่ในระดับสูง	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน

ความขยนัขนัแขง็และด้านความทุม่เทอทุศิตวัอยูใ่นระดับ

สูง	ด้านความจดจ่ออยู่กับงานอยู่ในระดับปานกลาง	การ

ที่บุคลากรท่ีดูแลคนพิการมีความขยันขันแข็งและความ

ทุ่มเทอุทิศตัวอยู่ในระดับที่สูงนั้น	 อาจเนื่องมาจาก	 การ

ท�างานด้านการดูแลคนพิการเป็นงานที่มีความซับซ้อน	

ละเอยีดอ่อนเป็นอย่างมาก	เพราะคนพิการแต่ละคนนัน้ก็

จะมีความต้องการการดูแลและความจ�าเป็นด้านสุขภาพ

ที่แตกต่างกัน	 บุคลากรที่ท�าหน้าที่ในการดูแลจ�าเป็นต้อง

ใช้ความอดทน	ความเสียสละ	รวมทั้งทักษะต่าง	ๆ 	ในการ

ท�างานเพือ่คอยดูแลและให้ก�าลงัใจแก่คนพกิาร	ยิง่ไปกว่า

นัน้ในอนาคตพวกเขาจะสามารถเข้าสังคม	และอยูร่่วมกบั

คนทั่วไปในสังคมอย่างปกติสุข	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสินี	 กวนไวยบุตร	 (2541)ที่ท�าการศึกษาเร่ืองความรู	้

ทศันคต	ิและการปฏบิตังิานของพีเ่ลีย้งในสถานสงเคราะห์

เด็กอ่อนที่มีเลือดเป็นบวก	ผลการศึกษาพบว่า	เจ้าหน้าที่

พี่เลี้ยงมีความพึงพอใจในหน้าท่ีการงานที่ตนรับผิดชอบ

ดแูลเลีย้งดเูดก็ทีม่เีลอืดบวก	โดยมเีหตผุลทางด้านอารมณ์	

ความรูสึ้กรกัและสงสารเดก็เป็นส�าคญัมผีลท�าให้เจ้าหน้าที่

พีเ่ลีย้งเดก็ให้ความสนใจ	ดแูลเอาใจใส่เดก็ทีม่เีลือดบวกไม่

แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไปท�าให้เด็กได้รับการตอบสนอง

ความต้องการได้อย่างครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายละ

จิตใจ	 ส่วนความผูกพันต่องานด้านความจดจ่ออยู่กับงาน

แม้จะอยู่ในระดับปานกลาง	 ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ

ลักษณะงานของการดูแลคนพิการนัน้จ�าเป็นต้องท�าหลาย

สิ่งพร้อมกัน	เพราะบุคลากร	1	คนมีหน้าที่ในการดูแลคน



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

383

พิการมากกว่า	1	คนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ�านวนของบุคลากรที่

ดแูลและจ�านวนของคนพิการตามองค์การทีด่แูลคนพกิาร	

อีกทั้งบางองค์การได้มีการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการท�าให้

บคุลากรทีด่แูลคนพกิารนัน้ท�าหน้าทีเ่ป็นครผููส้อนอกีด้วย	

ด้วยเหตุต่างๆเหล่าน้ีจึงอาจส่งผลให้ความผูกพันต่องาน

ด้านความจดจ่ออยู่กับงานอยู่ในระดับปานกลาง	 เพราะ

บุคลากรอาจไม่สามาจดจ่ออยู่กับงานที่ตนท�าได้ตลอด

เวลา	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุกัญญา	 มีสกุลทอง	

(2556)ที่ท�าการศึกษาการสร้างความผูกพันในงานของ

บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ผลการ

วิจัยพบว่า	 บุคลากรท่ีดูแลผู้ป่วยมีทัศนคติท่ีดีในการช่วย

เหลือผู้อื่น	ส่งผลต่อความรัก	ความทุ่มเทและความผูกพัน

ต่องาน	แต่ในงานของการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายบคุลากร

ทางการแพทย์มปีรมิาณงานทีม่าก	บางครัง้ต้องท�างานเกนิ

เวลา	แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมของความผูกพันต่องาน

ยังคงอยู ่ในระดับสูง	 ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ

แนวคิดของ	Lodahl	andKejner	(1965);	Kahn	(1992);	

Robbins	(1993);	Rothbard	(2001);	Schfaufeli	(2001)

และที่เสนอว่า	 ความผูกพันต่องานเป็นความรู้สึกของ

บุคคลที่มีต่องานในด้านบวก	โดยบุคลากรให้ความส�าคัญ

กบังาน	ท�างานตามบทบาทหน้าท่ีทีต่นได้รบัมอบหมายนัน้	

บุคคลจะมีความขยันขันแข็ง	 ความทุ่มเทอุทิศตัว	 และมี

ความจดจ่ออยู่กับงานเหมือนกับว่างานเป็นส่วนหนึ่งที่มี

ความส�าคัญต่อชีวิตและภาพลักษณ์ของตน	อีกทั้งผลจาก

งานที่ท�านั้นท�าให้บุคคลตระหนักถึงความมีคุณค่าของ

ตนเอง	ซึง่ความผกูพนัต่องานจะส่งผลให้บคุลากรใช้ความ

มานะพยายามในการท�างาน	มคีวามคงทนต่องาน	และไม่

ย่อท้อต่ออปุสรรคต่าง	ๆ 	ทีต้่องเผชญิในการท�างานผลการ

ศกึษาระดบัความผกูพนัต่อองค์การของบคุลากรทีด่แูลคน

พิการ	พบว่า	ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับ

สูง	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการกล่าวถึง

องค์การในทางที่ดีและด้านการช่วยเหลือสนับสนุน

องค์การอยู่ในระดับสูง	 ด้านการคงอยู่กับองค์การอยู่ใน

ระดับปานกลาง	

	 การที่บุคลากรที่ดูแลคนพิการมีการกล่าวถึง

องค์การในทางทีด่แีละการช่วยเหลอืสนบัสนนุองค์การอยู่

ในระดับที่สูงนั้น	อาจเนื่องมาจากองค์การที่ดูแลคนพิการ

ได้ท�าหน้าที่ให้บริการและคอยช่วยเหลือคนพิการในด้าน

ต่างๆด้วยความเตม็ใจไม่เลอืกปฏบิตั	ิส่งผลให้ตวับคุลากร

มีความภูมิใจในงานที่ท�า	 พร้อมท่ีจะรักษาช่ือเสียงของ

องค์การ	และรู้สึกยินดีเมื่อองค์การมีการพัฒนาไปในทาง

ทีด่ขีึน้	ทัง้นีอ้งค์การทีด่แูลคนพกิารเองถือเป็นองค์การทีม่ี

ความมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่รู ้จักของบุคคล

ทั่วไปด้วย	 จึงส่งผลให้ความผูกพันต่อองค์การด้านการ

กล่าวถึงองค์การในทางที่ดีและการช่วยเหลือสนับสนุน

องค์การอยู่ในระดับสูง	 โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ	

Steers	and	Porter	(1991);	Allen	and	Meyer	(1993);	

Miller	 andLee	 (2001)	 และSchultz	 and	 Schultz	

(2001)ทีเ่สนอว่า	ความผกูพนัต่อองค์การเกดิจากการเชือ่

และยอมรับในเป้าหมายขององค์การ	 ส่งผลให้บุคลากรมี

พฤตกิรรมทีส่อดคล้องกบัผลประโยชน์ขององค์การ	อกีทัง้

บุคลากรมีความมีภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์การพร้อมให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานขององค์การ

ให้บรรลุเป้าหมาย	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของซัลวานา	

ฮะซานี	 (2555)ที่ท�าการศึกษาเรื่องความผูกพันของ

พนกังานต่อองค์การ	กรณศึีกษาพนกังานโรงงานแยกก๊าซ

ธรรมชาตจิงัหวดัระยอง	บรษิทั	ปตท.จ�ากดั	(มหาชน)	และ

งานวิจัยของรัชมงคล	 ชูค�้า	 (2556)ที่ท�าการศึกษาเร่ือง

ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชวีติในการท�างานกบัความ

ผกูพนัต่อองค์การของเจ้าหน้าทีศู่นย์ฝึกและอบรมเดก็และ

เยาวชนชายบ้านกรุณา	 ผลการศึกษาพบว่าความผูกพัน

ของบุคลากรต่อองค์การอยู่ในระดับสูงเช่นกัน	ส่วนความ

ผกูพนัต่อองค์การในด้านการคงอยูก่บัองค์การอยูใ่นระดบั

ปานกลางที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะบุคลากรไม่ได้คาดหวังที่

จะอยู่ท�างานในองค์การไปตลอด	 หากมีงานอื่นที่มีค่า

ตอบแทนดีกว่าอาจเปลี่ยนงานได้	แต่ในขณะที่ท�างานอยู่

นั้นบุคลากรก็มีความเชื่อมั่นในเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์การ	มคีวามเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความพยายามอย่างมาก
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เพื่อประโยชน์ขององค์การ	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	

Becker	 (1960)	ที่เสนอว่า	บุคคลจะเกิดความผูกพันต่อ

สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะบุคคลได้สร้างการลงทุนต่อสิ่งๆนั้นไว้	

บุคคลที่ท�างานให้กับองค์การมานานก็จะท�าให้เกิดการ

สะสมทรัพยากรที่จะได้รับจากการจ้างงานมากขึ้นในรูป

ของเงินเดือน	 อ�านาจหน้าที่	 หากมีองค์การอื่นสามารถ

ตอบสนองความต้องการของบคุคลได้มากกว่าองค์การเดมิ

อาจส่งผลให้บุคคลโยกย้ายงานไปเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของตนเอง

	 ผลการศกึษาความผกูพนัต่องานและความผกูพนั

ต่อองค์การของบุคลากรที่ดูแลคนพิการ	 พบว่ามีความ

สมัพนัธ์กนัในระดบัสงู	ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ	Saks	

(2006)	 ที่พบว่าความผูกพันต่องานมีความสัมพันธ์กับ

ความผูกพันต่อองค์การ	 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าความ

ผกูพันต่องานในด้านความขยนัขันแข็ง	ความทุม่เทอทุศิตัว	

และความจดจ่ออยู่กับงานสามารถท�าให้เกิดความผูกพัน

ต่อองค์การได้	และในขณะเดยีวกันเมือ่บคุลากรเกดิความ

ผูกพันต่อองค์การในด้านการกล่าวถึงองค์การในทางที่ด	ี

การคงอยูก่บัองค์การ	และการช่วยเหลอืสนบัสนนุองค์การ	

ก็จะท�าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การได้เช่นกัน	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของเกตุนภัส	 เมธีกสิวัฒน์	 (2555)

และพิมพรรณ	 วิไลรัตน์	 (2556)ที่ท�าการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่องานกับความผูกพันต่อ

องค์การ	ผลการศึกษาพบว่าความผกูพนัต่องานและความ

ผกูพนัต่อองค์การมคีวามสมัพนัธ์กนัในทางบวก	อาจกล่าว

ได้ว่า	 ความผูกพันต่องานเปรียบเสมือนแรงหนุนส�าคัญที่

ช่วยให้บคุลากรเกดิความทุม่เทต่อองค์การได้มากขึน้	หาก

บคุลากรมคีวามผกูพนัต่องานและความผกูพนัต่อองค์การ

ควบคูก่นัไปกจ็ะยิง่ส่งผลให้บคุลากรสามารถปฏบิตังิานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มคงอยู่กับองค์การต่อ

ไปในระยะยาว	

	 ปัจจัยท่ีสามารถท�านายความผูกพันต่องานได้	 มี	

3	ปัจจยั	ได้แก่	ปัจจยัคณุลกัษณะความเป็นชายความเป็น

หญิง	 ป ัจจัยสภาพแวดล ้อมการท�างานและปัจจัย

ประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ	ซึ่งทั้ง	 3	ปัจจัยที่กล่าว

มานัน้สามารถร่วมกนัท�านายความผูกพนัต่องานได้ร้อยละ	

43.5สามารถอธบิายได้ว่าปัจจยัคณุลกัษณะส่วนบคุคลใน

ที่นี้นั้นหมายถึง	ความเป็นเพศ	 (Gender)	ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่

ได้ติดตัวมาแต่ก�าเนิดแต่ถูกสร้างและหล่อหลอมขึ้นจาก

สังคม	วฒันธรรมและปัจจยัอืน่	ๆ 	ทีส่่งผลต่อความคดิ	การ

ด�าเนินชีวิต	 บทบาทของบุคคล	 หากบริบทของสังคม

เปลี่ยนแปลงไป	 ความเป็นเพศก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้	

(Rakow,	1986;	Scott,	1988;	Kervin,	1990;	Corrigan,	

1997)	เนือ่งจากบคุลากรท่ีดแูลคนพกิารต้องมคีวามอดทน	

ความเข้มแขง็และอ่อนโยนไปพร้อมกนั	โดยความเป็นชาย

จะถูกคาดหวังให้มีความกล้าหาญ	อดทน	ในขณะที่ความ

เป ็นหญิงนั้นจะถูกคาดหวังให ้มีความอ ่อนโยน	 มี

มนษุยสัมพนัธ์	หากบคุลากรไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศ

หญงิมคีวามเป็นเพศอยูใ่นตัวบคุคลตามทีก่ล่าวมานัน้กจ็ะ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความสุขใน

การท�างานและเกิดเป็นความผกูพนัต่องานในทีส่ดุ	ในส่วน

ของปัจจยัสภาพแวดล้อมการท�างาน	ถอืเป็นส่วนส�าคญัใน

การเกิดความผูกพันต่องาน	 โดยบุคลากรจะท�างานให้

ส�าเร็จได้การมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับหัวหน้างาน	 เพื่อน

ร่วมงานก็จะช่วยให้สามารถปฏิบตังิานได้อย่างราบรืน่หาก

มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันก็จะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจ

เกดิขึน้	อกีทัง้เมือ่เกดิปัญหาหวัหน้างานและเพือ่นร่วมงาน

ก็จะคอยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่	 สอดคล้องกับ

แนวคิดของ	 Maslow	 (1954);	 Herzberg	 (1968)	

และAlderfer	(1972)ท่ีเสนอว่าบคุคลมีความต้องการทาง

สงัคมในการมคีวามสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่	ต้องการทีจ่ะเป็นส่วน

หนึ่งทางสังคมได้รับความรักและการเอาใจใส่จากบุคคล

รอบข้างมากไปกว่านั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

Brown	 (1996)และธนยุทธ	 บุตรขวัญ	 (2554)ที่พบว่า

บุคคลจะมีความรู ้ สึกผูกพันต่องานสูงเน่ืองมาจากมี

สัมพันธภาพที่ดีกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา	และได้

รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนางานที่

ท�าได้อย่างสม�า่เสมอ	ส�าหรบัปัจจยัประสบการณ์ในงานที่
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รบัผดิชอบเป็นปัจจยัในลกัษณะทีเ่กดิจากความผกูพนัด้วย

ใจรักของบคุลากร	องค์การทีท่�าหน้าทีใ่นการดูแลคนพกิาร

ถือเป็นองค์การที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับจาก

บุคคลทั่วไป	 เพราะเป็นองค์การท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ

แก่บุคคลที่มีความพิการในสังคม	 บุคลากรที่ท�างานใน

องค์การนี้ก็จะรับรู้ได้ถึงความมั่นคงและน่าเชื่อถือของ

องค์การส่งผลให้ปฏบิตังิานด้วยความเตม็ใจ	สอดคล้องกบั

แนวคดิของ	Steers	(1977)ทีเ่สนอว่าปัจจยัประสบการณ์

ในงานที่รับผิดชอบมีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากร	

การตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของบคุลากรนัน้ไม่ว่า

จะเป็นในเรื่องของค่าตอบแทน	หรือสวัสดิการต่างๆ	 แม้

ในการท�างานดูแลคนพิการค่าตอบแทนในส่วนน้ีจะไม่ได้

มากนักแต่บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับในเรื่องนี้ว่า

จ�าเป็นต้องเป็นไปตามกระบวนการและโครงสร้างของค่า

ตอบแทนและยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความ

สามารถซึง่ส่งผลให้ตวับคุคลเองรบัรูไ้ด้ถงึความส�าคญัของ

ตนที่มีต่อองค์การ	 ซ่ึงมีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับ

งานวิจัยของกมลวรรณ	มั่งนุ้ย	 (2553)	ที่ศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทย	 ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานปฏิบัติงานสาขาใน

กรุงเทพมหานคร	ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยประสบการณ์

ในงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับความผูกพันของ

บุคลากร

	 ปัจจยัทีส่ามารถท�านายความผกูพนัต่อองค์การได้	

มี	3	ปัจจัย	ได้แก่	ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท�างาน	ปัจจัย

คุณลักษณะความเป็นชายความเป็นหญิงและปัจจัย

ลกัษณะองค์การ	ซึง่ทัง้	3	ปัจจัยทีก่ล่าวมานัน้สามารถร่วม

กนัท�านายความผกูพนัต่อองค์การได้ร้อยละ	46.8สามารถ

อธิบายได้ว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมการท�างานช่วยท�าให้

บคุลากรเกดิความผกูพนัต่อองค์การ	โดยบคุลากรทีท่�างาน

กับคนพิการจะมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 เพราะ

ลักษณะของงานที่ท�าน้ันต้องท�าหลายสิ่งในเวลาเดียวกัน	

บรรยากาศการท�างานจึงมีลักษณะของความร่วมมือ	ร่วม

แรงกนัทัง้ในเร่ืองของการท�างานและการแก้ปัญหา	มคีวาม

รู้สึกดีและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อให้องค์การบรรลุ

เป้าหมายถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลการเกิดความ

ผกูพนัต่อองค์การสอดคล้องกบังานวิจัยของสวุรรณ	ีโกเมศ	

(2554)และวรนาท	สามารถ	(2557)	ทีผ่ลการศกึษาพบว่า

ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท�างาน	ได้แก่	ความรู้สึกว่าตนมี

ความส�าคัญต่อองค์การ	 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	

ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานส่งผลให้บุคคลเกิดความ

ผูกพันต่อองค์การได้	 ในส่วนของปัจจัยคุณลักษณะความ

เป็นชายความเป็นหญิง	 จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากร

ที่ดูแลคนพิการน้ันเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายซ่ึงอาจ

กล ่าวได ้ว ่ า เพศหญิงมีความละเอียดอ ่อน	 และมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่ในขณะเดียวกันงานในการดูแลคน

พกิารนีก้ต้็องใช้ทัง้ความอดทนและเข้มแขง็ในเวลาเดยีวกนั

ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะของความเป็นชาย	 ในการ

คัดเลือกบุคคลเข้ามาท�างานองค์การจึงต้องการบุคคลที่มี

ทั้งความเป็นหญิงและความเป็นชายที่มีอยู ่ในตัวของ

บคุลากรเพือ่ส่งเสรมิความผูกพนัต่อองค์การของบุคคลให้

คงอยูก่บัองค์การ	เพราะงานเหล่านีต้้องใช้รายละเอยีดบาง

อย่างทีต้่องใช้ทัง้ความเป็นหญงิในบคุลากรทีเ่ป็นชาย	หรอื

อาจใช้ความเป็นชายในบุคลากรที่เป็นเพศหญิง	หรืออาจ

ใช้ทั้งความเป็นหญิงและความเป็นชายที่มีภายในของ

บุคลากรทุกคนที่ท�างานดูแลคนพิการเหล่าน้ีเกื้อหนุนซ่ึง

กันและกันสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Kimmel(1987);	

Scott(1988);	Wicks	and	Mills(2000)	และHofstede

(2001)	 ที่เสนอว่าความเป็นเพศน้ันสามารถปรากฏได้ทั้ง

ในเพศชายและเพศหญงิซึง่เป็นสิง่ทีส่ามารถเปลีย่นแปลง

ได้ตลอดเวลาตามบริบทของสังคม	ส�าหรับปัจจัยลักษณะ

องค์การ	 องค์การที่ดูแลคนพิการนั้นมีลักษณะของระบบ

โครงสร้างการบรหิารงานภายในทีช่ดัเจนเป็นระบบและมี

แบบแผน	มีการแบ่งหน่วยงานและหน้าที่เด่นชัดซึ่งท�าให้

สามารถบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่ในการ

บริหารงานนั้นบุคลากรทุกคนในองค์การต้องการทราบ

นโยบายหรือทิศทางในการด�าเนินงานขององค์การและ

ของตนเองอย่างชัดเจน	 เพื่อให้ทราบว่าหน้าที่ของตนเอง



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

386

นัน้มส่ีวนช่วยให้องค์การสามารถบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ได้

อย่างไร	 สร้างความภูมิใจในงานท่ีตนท�า	 เกิดความรัก	

ความผูกพันและศรัทธาในองค์การท่ีตนเองท�างานอยู่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 Allen	 และ	 Meyer	

(1990);	Steers	และ	Porter	(1991)และทองพันชั่ง	พงษ์

วารินทร์	 (2551)ที่พบว่าลักษณะขององค์การมีความ

สัมพันธ์ทางบวกต่อความผกูพนัต่อองค์การ	โดยการกระจา

ยอ�านาจในองค์การ	ความชดัเจนของกฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	

ความชดัเจนของขัน้ตอนการท�างานมีความสัมพันธ์ทางบวก

กบัความผกูพนัต่อองค์การอย่างมีนัยส�าคญัทางสถติ	ิอีกทัง้

ยังสอดคล้องกบัทฤษฎีสองปัจจยัของ	Herzberg	(1968)	ที่

เสนอว่าในการบริหารองค์การต้องค�านึงปัจจัยที่อาจก่อให้

เกดิความไม่พึงพอใจในงาน	เช่น	ลกัษณะองค์การ	นโยบาย

การท�างาน	ความสมัพันธ์กบับุคคลอ่ืนๆ	ความม่ันคงในงาน	

เป็นต้น	 หากมีการบริหารจัดการส่ิงเหล่าน้ีได้อย่างเหมาะ

สมแล้ว	 จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การ

มากขึน้	ตัง้ใจปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถและด�ารง

อยู่กับองค์การต่อไป

ข้อเสนอแนะ

	 สามารถจัดท�าข้อเสนอแนะได้	2	ประการ	 โดยมี

รายละเอียด	ดังนี้

	 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไป

ประยุกต์ใช้	

	 	 ผลการศึกษาวิจัยพบว่าบุคลากรท่ีดูแลคน

พิการมีความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การ

โดยรวมอยู่ในระดับสูง	 เม่ือพิจารณาความผูกพันต่องาน

เป็นรายด้านพบว่าด้านความขยันขันแข็งและความทุ่มเท

อทุศิตวัอยูใ่นระดบัสงู	แต่ด้านความจดจ่ออยูก่บังานอยูใ่น

ระดบัปานกลาง	ดงันัน้ผูบ้รหิารหรอืผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องควร

เน้นและให้ความส�าคัญในการพัฒนาความผูกพันต่องาน

ในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น	 โดยการก�าหนดขอบเขตของงานที่

ต้องรับผิดชอบให้มีความชัดเจนเพื่อให้บุคคลากรตั้งใจ

จดจ่ออยู่กับงานท่ีตนรับผิดชอบ	 ผลักดันให้บุคลากรมี

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการท�างาน	 เปิดให้มีการ

ฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะ	 รวมทั้งเทคนิควิธีการ

ต่างๆในการท�างานเก่ียวกับผู้พิการให้มากขึ้นทั้งนี้เมื่อ

บุคคลได้รับโอกาสหรือความไว้วางใจให้มีอ�านาจในการ

ก�ากับดูแล	และเลือกวิธีการท�างานอย่างอิสระด้วยตนเอง	

ซึง่การทีบ่คุคลสามารถรบัผดิชอบด้วยตนเองทัง้หมดตัง้แต่

เริม่จนจบกระบวนการนัน้	จะส่งผลให้บุคลากรมผีกูพนัต่อ

งานทีต่นรบัผดิชอบมากขึน้	เพราะบคุคลเสมอืนได้เหน็ถงึ

ความส�าคัญของบทบาทของตนเองต่องานที่ท�า	 เมื่อพบ

ปัญหาในการท�างานก็ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาน้ันได้	

เนื่องจากตนมีบทบาทในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

ท�างาน	 จึงทราบรายละเอียดของงานเป ็นอย ่างดี	

(Koyuncu,	et	al.,	2006)	มีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ	

นวัตกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย	 เพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่ท�าหน้าที่ดูแลคน

พิการสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นและตัวคนพิการเองได้

รับความสะดวกสบาย	 เช่น	 โปรแกรมศิลปกรรมบ�าบัด

ส�าหรับผู้บกพร่องทางสติปัญญา	 คือ	 การใช้กิจกรรมทาง

ศลิปะช่วยในการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ดขีึน้	

เน้นที่กระบวนการและกิจกรรมทางศิลปะไม่ได้เน้นที่ผล

งานทางศลิปะถอืเป็นโปรแกรมทีน่�าศาสตร์หลายแขนงมา

บูรณาการ	มีความยืดหยุ่นสูงสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้

ทุกกลุ ่มความพิการและมีการวางแผนการบ�าบัดให้

สอดคล้องตอบสนองต่อสภาพปัญหาของแต่ละบคุคล	จาก

ผลการศึกษาผู้พกิารหลังจากเข้ารบัการบ�าบดัในโปรแกรม

ศิลปกรรมบ�าบัด	พบว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง	มีสมาธิ

ดีขึ้นและเรียนรู้ได้มากขึ้นอีกด้วย	 (สถาบันราชานุกูล,	

2558)	อกีทัง้ควรมกีารให้ความรูถ้งึวธิกีารปฏบิตังิานทีถ่กู

ต้อง	เกีย่วกบัอปุกรณ์เครือ่งมอื	นวตักรรมใหม่ๆทีน่�ามาใช้

เพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุนอกจากนีอ้งค์การควรส่งเสรมิ

สัมพนัธภาพทีด่ใีนองค์การให้บคุลากรเกดิการท�างานร่วม

กันเป็นทีมเพราะการท�างานเป็นทีมจะท�าให้เกิดความ

ผูกพันต่องานสูงกว่าการที่บุคลากรท�างานเพียงคนเดียว	

(Schultz	and	Schultz,	1998)	อาจมีการจัดการอบรม
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พัฒนาการท�างานเป็นทีม	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ

ท�างานร่วมกันมากขึ้น	 ทั้งในระดับผู้บริหาร	 หัวหน้างาน

และเพือ่นร่วมงาน	มกีารส่งเสรมิ	สนบัสนุนการท�ากจิกรรม

ร่วมกันภายในองค์การ	โดยจัดกิจกรรมนันทนาการ	อาทิ	

จดัให้มกีารแข่งกฬีาร่วมกนั	จดัสมัมนา	ดงูานนอกสถานที	่

จดักจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่สังคม	นอกจากจะยิง่ช่วย

สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในองค์การแล้วยังถือ

เป็นการช่วยลดความเครียดในการท�างานส่งเสริมให้เกิด

ความสามัคคีภายในองค์การอีกด้วย	 โดยเม่ือบุคลากรมี

สมัพนัธภาพทีดี่ต่อกนัย่อมส่งผลให้เกดิการท�างานทีด่	ีและ

ลดปัญหาการขัดแย้งในการท�างานได้	 ควบคู่ไปกับการ

พยายามสร้างบรรยากาศในการท�างานเพื่อให้บุคลากรมี

ความผูกพันต่องานที่ตนเองท�า	ไม่เพียงแต่การปฏิบัติงาน

ตามหน้าที่เท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงการคิดค้นวิธีการท�างาน

ใหม่ๆเพือ่ท�าให้สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมาก

ขึน้	ส�าหรับผลการศกึษาความผกูพนัต่อองค์การนัน้ในภาพ

รวมอยู่ในระดับสูง	 เมื่อพิจารณาความผูกพันต่อองค์การ

เป็นรายด้านพบว่าด้านการกล่าวถงึองค์การในทางทีด่แีละ

การช่วยเหลอืสนบัสนนุองค์การอยูใ่นระดบัสูง	แต่ด้านการ

คงอยู่กับองค์การอยู่ในระดับปานกลาง	 ดังนั้นผู้บริหาร

หรอืผูท่ี้มส่ีวนเกีย่วข้องควรเน้นและให้ความส�าคญัในการ

พัฒนาความผูกพันต่องานในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น	 โดยเริ่ม

ตัง้แต่กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลเข้ามาท�างาน

ในองค์การ	 ควรคัดเลือกจากบุคคลที่มีแนวคิด	 ค่านิยม

สอดคล้องกับองค์การ	 และมีความสามารถเหมาะสมกับ

งานที่ท�า	โดยอาจได้จากการท�าแบบทดสอบขององค์การ	

หรือการสัมภาษณ์	 เนื่องจากการที่ค่านิยมของบุคคลใกล้

เคียงกับองค์การยิ่งมากเพียงใด	จะยิ่งท�าให้บุคคลมีความ

ผูกพันต่อองค์การมากเพิ่มขึ้น	(ณัฐวรรณ	แก้วมณี,	2556)	

ในขณะเดียวกันองค์การเองต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนว่า

องค์การต้องการประสิทธภิาพการท�างานอย่างไรในตวัของ

บุคลากร	ซึ่งถือเป็นการสื่อสารความคาดหวังบุคลากรรับ

รู ้ความต้องการขององค์การ	 ในส่วนของการให้ผล

ตอบแทนและสวัสดิการก็ถือเป็นเรื่องส�าคัญ	 เน่ืองจาก

บุคคลจะรู ้สึกผูกพันต่อองค์การหากทั้ง	 2	 ฝ่ายต่างมี

ประโยชน์ร่วมกันจากการท�างาน	 สอดคล้องกับแนวคิด

ของ	 Becker	 (1960)	 ที่เสนอว่า	 เมื่อบุคคลเข้ามาเป็น

สมาชิกขององค์การต้องเกิดการลงทุนทั้งเวลา	 ความ

พยายาม	ความรู้ความสามารถเพือ่ใช้ในการท�างาน	บคุคล

จงึคาดหวงัทีจ่ะพบกบัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยในการ

ท�างานและคุณลักษณะงานต่างๆทีม่คีวามเหมาะสมพร้อม

ทั้งค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม	รางวัล	สวัสดิการต่างๆ	

เพราะบุคคลถือว่าตนได้ลงทุนก�าลังกาย	 ก�าลังปัญญาให้

กับองค์การไปแล้ว	หากองค์การสามารถตอบสนองความ

ต้องการของบุคลากรได้	 ก็จะส่งผลให้บุคคลอยากปฏิบัติ

งานต่อไปด้วยความจงรักภักดี	 และบุคลากรคงอยู่	 ตั้งใจ

ท�างานให้แก่องค์การ	 และองค์การควรมีการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การ	 และ

ระหว่างบคุลากรด้วยกนั	มากไปกว่านัน้องค์การควรมกีาร

ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงผลงานของ

องค์การที่ผ่านมา	 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์การ	อันจะ

ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจให้บุคลากรผู้เป็นสมาชิกของ

องค์การนั้น	 บุคลากรจะสามารถรับรู้ถึงความม่ันคงและ

มชีือ่เสยีงขององค์การ	ส่งผลให้บคุลากรคงอยูก่บัองค์การ

ต่อไป	ถือเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่ดีในการ

ปฏิบัติงานด้านน้ีต่อไปรวมทั้งจัดท�าแผนระยะยาวในการ

ดูแลบุคลากรตั้งแต่เริ่มท�างานจนกระทั่งเกษียณอายุ	เพื่อ

ให้บุคลากรมีความรู้สึกม่ันคง	 รักและผูกพันกับงานที่ท�า

และองค์การที่ตนอยู่	 มีทัศนคติที่ดีต่อการท�างานและ

องค์การ	รวมถงึบคุลากรด้วยกนั	ซึง่จะส่งผลต่อบรรยากาศ

ที่ดีขององค์การอันจะท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธภิาพผลการศึกษาในส่วนของปัจจยัทีส่่งผลให้เกดิ

ความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การพบว่า	

ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล	 ปัจจัยลักษณะงาน	 ปัจจัย

ปัจจัยประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ	และปัจจัยสภาพ

แวดล้อมการท�างานส่งผลให้เกิดความผูกพันต่องานและ

ความผูกพันต่อองค์การ	 ปัจจัยลักษณะองค์การส่งผลให้

เกิดความผูกพันต่อองค์การ	 ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า
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ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลเรื่องของความเป็นชายและ

ความเป็นหญิงนั้นสามารถร่วมกันท�านายความผูกพันได้	

การสรรหา	 คัดเลือกบุคลากรเข้ามาท�างานน้ันควรมีกี่

พจิารณาความสมดลุของความเป็นชายและความเป็นหญงิ

ของผู้สมัครเพื่อช่วยส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร	ดัง

นั้นผู้บริหารควรให้ความส�าคัญในการพิจารณาคัดเลือก

บุคลากรใหม่ที่จะเข้ามาท�างานให้มีคุณสมบัติตรงตามท่ี

องค์การต้องการ	 นอกจากนี้องค์การต้องมีการอบรม

บุคลากรเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย	 มีการพัฒนาความรู	้

ความสามารถ	และทักษะในการท�างานให้แก่บุคลากรอยู่

เสมอ	เพ่ือให้บคุลากรปรับตวัให้มคีวามสอดคล้องตามเป้า

หมายขององค์การ	 อีกทั้งผู้บริหารควรมอบหมายหน้าที	่

ความรับผิดชอบ	 การตัดสินใจต่างๆให้เหมาะสมกับ

ต�าแหน่งของบคุลากรเพือ่ให้บคุลากรมอีสิระในการท�างาน	

อาจมีการหมุนเวียนหน้าท่ีในการปฏิบัติงานโดยให้

บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถใกล้เคียงกันมี

โอกาสเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ	 เพื่อลดความเบื่อ

หน่ายและความจ�าเจในการท�างาน	 (กมลวรรณ	 มั่งนุ้ย,	

2553)	 ในส่วนของผู้บริหารเองก็ต้องให้ความส�าคัญกับ

บุคลากรเช่นกัน	เมื่อเกิดปัญหาผู้บริหารควรมีส่วนร่วมใน

การแก้ปัญหา	ไม่ทอดทิ้งบุคลากร	ปฏิบัติกับบุคลากรทุก

คนในองค์การด้วยความยุติธรรม	 อาจมีการให้รางวัลแก่

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อเป็นการให้

ความส�าคญัแก่ตวับุคลากรและเป็นส่งผลให้บุคลากรมแีรง

จงูใจทีจ่ะปฏบิตังิานนีต่้อไป	สิง่ต่างๆเหล่านีจ้ะช่วยส่งเสรมิ

ให้บุคลากรมีความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ

องค์การมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

	 2.	ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยในครั้งต่อไป

	 	 2.1	การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความพิการ

ในภาพรวมไม่ได้มีการศึกษาเฉพาะเจาะจงประเภทของ

ความพกิาร	ทัง้นีเ้นือ่งจากความพกิารในแต่ละประเภทจะ

มีลักษณะในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีดูแลคนพิการ

แตกต่างกัน	ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา

แยกประเภทของความพิการด้วย

	 	 2.2	 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการศึกษาในเขต

กรงุเทพและปรมิณฑลเท่านัน้	การศกึษาวจิยัในครัง้ต่อไป

ควรมกีารศกึษาวจัิยเปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่่งผลให้เกดิความ

ผกูพนัต่องานและความผกูต่อองค์การในเขตอืน่	ๆ 	เพือ่ให้

มีเกณฑ์หรือมาตรฐานส�าหรับการพัฒนาความผูกพัน 

ต่อไป

	 	 2.3	การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาองค์การที่

ท�าหน้าทีด่แูลคนพกิาร	โดยมไิด้แบ่งแยกองค์การทีท่�าการ

ศึกษาว่าเป็นองค์การของภาครัฐหรือของเอกชน	 ในการ

วิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาโดยท�าการแยกการศึกษา

ของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผลการศึกษาสามารถน�า

ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบริบทขององค์การ

	 	 2.4	การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	

โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล	 ดังนั้นในการวิจัย

ครั้งต่อไป	 ควรมีการท�าวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กันไปด้วย	

โดยการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนผลการวิจัยและ

อาจท�าให้เกิดการค้นพบข้อมูลด้านอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์

ต่อทั้งตัวบุคคลและต่อองค์การอีกด้วย	

	 	 2.5	 การวิจัยครั้งต ่อไปควรมีการศึกษา 

ตัวแปรอื่น	 ๆ	 นอกเหนือจากการศึกษาในครั้งนี้ที่อาจมี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่องานและความผูกพันต่อ

องค์การ	เช่น	คณุภาพชวีติการท�างาน	ความสมดลุของชวีติ

และการท�างาน	 ภาวะผู้น�าของหัวหน้า	 เป็นต้น	 เพื่อเป็น

แนวทางให้แก่องค์การในการส่งเสริมให้บุคลการมีความ

ผูกพันต่องานและความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น	 อีกทั้ง

ยังเป็นการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์การต่อไป
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บทคัดย่อ
 
	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตตามพระบรมราโชวาทและ
พระราชด�ารัสของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตามตัวแปร	 เพศ	 ระดับอายุ	 และคณะวิชาที่ศึกษา		
กลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน	324	คน	ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของKrejeieและ	Morgan		จากนักศึกษาทั้งหมด	2,158	
คน		ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในคณะวิชาต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปีการศึกษา	2560	เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า	(Rating	Scale)		5		ระดับ		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	
ค่าร้อยละ		(%)		ค่าเฉลี่ย	(x̄)		ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และวิเคราะห์ค่า	t-test	(Independent)	และ	F-test	
(One-way	ANOVA)
 ผลการวิจัยพบว่า
	 	 1.	การปฏบิตัใินการด�าเนนิชวิีตตามพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสของนกัศกึษามหาวทิยาลยัภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ	โดยรวมทั้ง	7	หมวด	อยู่ในระดับมาก		และเมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด	แต่ละหมวดต่างก็มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน	เมื่อเรียงตามคะแนนเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	ได้แก่	หมวดความซื่อสัตย์	ความอ่อนโยน	ความรับ
ผิดชอบ	ความเพียร		ความพอเพียง	ความรู้ตน	และความเสียสละ
2.		ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต	จ�าแนกตามตัวแปรที่ศึกษาพบว่า
   2.1		นกัศกึษาทีมี่เพศต่างกนั	มีระดับการปฏบิตัใินการด�าเนนิชีวติแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส�าคญัทางสถติิ
  	 2.2	นกัศกึษาทีม่อีายแุตกต่างกนั	มรีะดบัการปฏบัิติในการด�าเนนิชวีติแตกต่างกันอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
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  	 	 	 2.3	นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิชาที่แตกต่างกัน	มีระดับการปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตแตก
ตางกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ยกเว้น	เพียงหมวดเดียว	คือ		ความรู้ตน		ซึ่งมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน
	 	 3.	 ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ	 ก็คือ	 มหาวิทยาลัยควรน�าแนวปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสเป็น	
ประเด็นที่จะชักน�าชักจูง	หล่อหลอม	เป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาและควรกระท�าอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดความยั่งยืน	และ
ถือเป็นแนวปฏิบัติ

 ค�าส�าคัญ :	พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสการปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to	study	and	to	compare	behavioral	practice	in	ways	of	life	
according	 to	 Royal	 guidance	 and	 speech	 of	 King	 BhumibolAdulyadej	 as	 perceived	 by	 Northeastern	
University	students	different	in	genders,	ages,	and	faculties	studying.	324	students	as	assigned	by	Krejcie	
and	Morgan	were	randomly	selected	from	the	total	2,158	students	studying	in	different	faculties	of	the	
university,	academic	year	2017.	The	instrument	for	data	collection	were	5-level	rating	scale	questionnaires.	
Percentage	(%),	mean	(x̄),	Standard	Deviation	(S.D.),	t-test	(Independent),	and	F-test	(One-way	ANOVA)	
were	used	to	analyze	the	obtained	data.
 The major findings were as follows :
	 	 1.	Behavioral	&	practice	in	ways	of	life	of	Northeastern	University	students	as	a	whole	were	
high	–	raking	from	honesty,	gentleness,	responsibility,	attempt,	sufficient,	awareness,	and	sacrifice.
	 	 2.	In	comparisionhigh	to	low	were	each	aspect	of	behavioral	practice	in	ways	of	life	of	students	
with	different	genders,	ages,	and	faculties	of	studying,	the	followings	were	found	:
	 	 	 2.1	There	were	no	significant	differences	between	students	with	differences	in	genders.
	 	 	 2.2		There	were	significant	differences	among	students	with	differences	in	ages.
	 	 	 2.3	There	were	significant	differences	among	students	with	differences	in	faculties	studying	
except	that	of	awareness	aspect	which	was	found	no	significant	differences.
	 It	was	also	recommended	that	the	university	take	more	consideration	in	guiding	students’	behavior	
to	conform	with	Royal	guidance.

 Key Words :Royal	Guidance	and	Speech	Behavioral	Practice	in	ways	of	Life.

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 เนือ่งด้วยพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพล
อดุลยเดช	รัชกาลที่	9	ทรงเป็นทั้งปราชญ์	และนักพัฒนาที่
น�าพาแผ ่นดินไทยสู ่ความรุ ่งเรือง	 พระองค ์ท ่านได ้
พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสเพ่ือให้
พสกนิกรได้น้อมน�าไปปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางด�าเนินชีวิต	

และปรากฏอยูใ่นเอกสารหลายรปูแบบ	อาท	ิ:		บรษิทั	ปตท.	
จ�ากัด	 (มปพ.),	 กลุ ่มประชาสัมพันธ์	 ส�านักงานปลัด	
กระทรวงวัฒนธรรม.	 (มปพ.),	 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	
(2559),	 มูลนิธิพระดาบส	 (2553),	 มูลนิธิราชประชานุ
เคราะห์	 (มปพ.),	 อมรินทร์	 (2559),	 และซัม	 สาวพัตร	์
(มปพ.)	 เป็นต้น	 	 จากการวิเคราะห์เอกสารดังระบุข้างต้น	 
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ผูว้จิยัเหน็ว่า	งานสงัเคราะห์เอกสารจากบรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	
มีความชัดเจนและจัดได้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมพระบรม
ราโชวาทและพระราชด�ารัสในส่วนที่เกี่ยวกับการด�าเนิน
ชวิีต	เนือ่งด้วยได้อญัเชญิ	70	ค�าสอนของพระองค์ท่านทีไ่ด้
พระราชทานในโอกาสต่างๆ		 เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ได้น้อมน�าไปปฏิบัติ	 ซึ่งจัดแบ่งออกได้เป็น	 7	 หมวด	 คือ	
ความรู้ตน	 ความเสียสละ	 ความซื่อสัตย์	 ความอ่อนโยน	
ความเพียร	ความรับผิดชอบ	และความพอเพียง	ดังนั้น	จึง
เห็นสมควรที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งในหรือนอกแผ่นดิน
ไทยรวมทั้งบรรดานักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ทั้งหลายจักได้
น้อมน�าพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสไปปฏิบัติใน
การด�าเนินชีวิตเพ่ือให้เกิดความร่มเย็น	 อยู่ดี	 กินดี	 และ
เป็นสขุ		และนกัศกึษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีง
เหนอืกอ็ยูใ่นฐานะทีค่วรน้อมน�าเอาพระบรมราโชวาทและ
พระราชด�ารัสไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง
	 มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ได้รบัอนมุตัิ
จากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	พ.ศ.	2531	โดย	นายสุบิน		ปิ่น
ขยัน	ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น	
เป็นผูล้งนามออกใบอนุญาตจัดตัง้ในนามของวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 (ว.ภ.น.)	 หรือ	 North	 Eastern	
College	 (N.E.C.)	 	ผู้ริเริ่มในการก่อตั้งซึ่งได้รับอนุมัติเป็น
ผู้รับใบอนุญาต	 คือ	 ดร.	 ประภา	 ภักดิ์โพธ์ิ	 ด้วยความ
สนบัสนนุของ	ดร.มงักร		ภกัดิโ์พธ์ิ		ซึง่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
นายกสภาวิทยาลัยในขณะนั้นจึงถือว่าบุคคลทั้งสองเป็นผู้
ให้ก�าเนิดแก่สถาบันการศึกษาแห่งน้ี	 เปรียบเสมือนเป็นผู้
เปิดโอกาสทางการศึกษาและสัมมาชีพในระดับสูงให้แก่
กุลบุตรกลุธดิาของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ได้มีทางเลอืก
ในการเข้าศกึษาต่อในระดบัอุดมศึกษาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
	 คณะผู้ด�าเนินการก่อตั้งวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	 ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนมากที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
และให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถด�าเนินการก่อตั้ง
ได้ตามก�าหนดเวลาซึ่งในวันรับมอบใบอนุญาตก่อต้ัง	
ศาสตราจารย์	ดร.วจิติร		ศรสีะอ้าน		ปลดัทบวงมหาวทิยาลยั
ในขณะนั้นได้กล่าวค�าปราศรัยในตอนหนึ่งว่า	 “ทบวง

มหาวิทยาลัยขอต้อนรับวิทยาลัยเอกชนแห่งที่	25	และขอ
ชมเชยที่วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวิทยาลัย
เอกชนแห่งแรกที่สามารถยื่นเร่ืองขอจัดต้ังเสร็จ	 ในระยะ
เวลาที่ทบวงมหาวิทยาลัยก�าหนด	คือ	ภายในระยะเวลา	3	
เดือน	เนื่องจากวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพร้อม
ในด้านต่างๆ	 เป็นอย่างมาก	 เช่น	 ด้านเงินทุน	 ที่ดิน	 และ
ทรพัย์สนิต่างๆ		ซึง่ผูข้อจดัตัง้รายอืน่น่าจะยดึเป็นแบบอย่าง
ได้”
	 ด้วยผลงานการพฒันาวทิยาลยัด้านต่างๆ	ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสังคมในเรื่องการจัดการศึกษา	ที่สามารถผลิต
บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณวุฒิ		คุณธรรม	และคุณภาพ	
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จึงได้รับใบอนุญาตให้
เปล่ียนประเภทจากวิทยาลัย	 เป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนอื	(North	Eastern	University	:	N.E.U.)	เมือ่
วันที่	 27	 ธันวาคม	 2542	 	 โดยนายประจวบ	 	 ไชยสาส์น	
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู ้ลงนาม	 ในใบ
อนุญาตให้เปล่ียนประเภทสถาบันอุมดศึกษาเอกชนที่มี
ปณิธานว่า	 “มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ที่เน้นการผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้	 ความสามารถ	มีคุณธรรม	สามารถน�าความรู้
และประสบการณ์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ด้วยหลัก
จริยธรรม	 คุณธรรม	 และยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 สนับสนุนส่งเสริม
การศกึษา	ค้นคว้า	วจัิยและให้บรกิารทางวชิาการแก่ชมุชน	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดย
เชือ่มโยงความรู้และวชิาการเข้ากับชมุชน”		(คู่มือนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.	2559)	ที่ส่งผลให้
มหาวทิยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนอื	ได้พฒันาการปฏบิติั
ภารกิจที่หลากหลาย	อาทิ	:
	 ปีการศกึษา	2531		ทบวงมหาวทิยาลยัได้อนมุติัให้
เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 4	 สาขาวิชา	 คือ	
สาขาวิชาการบัญชี		สาขาวิชาการตลาด	สาขาวิชาการเงิน
การธนาคาร	และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
	 ปีการศกึษา	2532		ทบวงมหาวทิยาลยัได้อนมุติัให้
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	ใน	2	สาขาวิชา	
คือ	 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 และสาขาวิชาวิศวกรรม
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อิเล็กทรอนิกส์		หลักสูตร	4	ปี	.(วศ.บ.)		และหลักสูตรต่อ
เนื่อง	2	ปี	(อส.บ.)
	 ปีการศกึษา	2533		ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัตใิห้
เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	 หลักสูตร	 4	 ปี	 
ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา		และในปี
การศึกษา	2537	เปิดสอนสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์
	 ปีการศึกษา	 2535	 	 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
เปิดสอนในระดบับณัฑติศกึษา	“หลักสตูรบรหิารธรุกจิมหา
บัณฑิต”	 ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทั่วไป	 (บธ.ม.	 หรือ	
M.B.A.)
	 ปีการศกึษา	2540		ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัตใิห้
เปิดสอนวิชาด้านกฎหมาย	หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
	 ปีการศกึษา	2541		ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัตใิห้
เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 เพิ่มอีกหนึ่ง
สาขาวิชา	คือ	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
	 ปีการศกึษา	2543		ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัตใิห้
เปิดสอนหลักสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติเพิม่อีกหนึง่สาขาวิชา	
คือ	 สาขาวิชาการจัดการ	 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตเพ่ิมอีกหนึ่งสาขาวิชา	 คือ	 สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล	และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	(ป.วค.)		
ส�าหรับผู้ที่ต้องการคุณวุฒิด้านวิชาการศึกษา	(วิชาชีพครู)
	 ปีการศึกษา	2544	ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้
เป ิดสอนหลักสตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	 และบัณฑิต
วิทยาลัยได้เปิดสอน	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต	 (รป.ม.	หรือ	M.P.A.)	 	 โดยได้รับอนุมัติจากทบวง
มหาวิทยาลัย
	 ปีการศกึษา	2545		ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัตใิห้
จัดตั้ง	 คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เปิด
สอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ	หลกัสตูร	4	ปี	สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 และบัณฑิตวิทยาลัย	 ได้เปิด
สอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา	โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย
	 ในปี	2546	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	
และMerray	State	University	ประเทศสหรฐัอเมรกิา		ได้
ลงนามความร่วมมือในการแลกเปล่ียนทางวิชาการ	
บุคลากร	 และการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตร	ี
โท	 และเอก	 นอกจากนั้นมีการจัดศูนย์ภาษาอังกฤษที่

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับบุคคลที่มีความสนใจด้วย
	 ปีการศกึษา	2547		คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้ด�าเนนิ
การเดสอนระดับปริญญาตรี	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑติ	สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม	หลกัสตูร	4	ปี	โดย
ได้รับการรับทราบจากส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
	 ปีการศึกษา	2550		บัณฑิตวิทยาลัยได้ด�าเนินการ
เป ิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร	ู
(ป.บัณฑิต)	 หลักสูตร	 1	 ปี	 โดยได้รับการรับทราบจาก
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและได้รับรอง
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา
	 ปีการศึกษา	 2551	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	 โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ให้การรับรองมหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื	เป็นสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีไ่ด้รบัการรบัรอง
วทิยฐานะ	เพือ่จะท�าการสอนเพือ่ให้ปริญญาในชัน้ปริญญา
เอก	 และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก	2	หลักสูตร	คือ	หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต	สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา	Ph.D.	(Educational  
Administration)	 และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	
(D.B.A.)	ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ได้รับ
ทราบหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรแล้ว	 และส�านักงาน
ข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)	ได้ให้การรับรองคุณวุฒิ
	 ปีการศึกษา	2552		สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 (M.Sc)	 และ
วทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ	(D.Sc)	สาขาวชิา	การจดัการธรุกจิ
บริการระหว่างประเทศ	 ซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษาได้รบัทราบหลกัสตูรทัง้สองหลกัสตูรแล้ว	และมี
ศูนย์ประสานงานวชิาการมหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียง
เหนือ	ณ	สีลมคอมเพล็กซ์	กรุงเทพมหานคร
	 ปีการศึกษา	 2553	 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้
เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์	 ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้รับทราบหลักสูตรแล้ว	 และได้จัดตั้งคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์	 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประ
ศาสนศาสตรบัณฑิต	หลักสูตร	4	ปี
	 ปีการศกึษา	2554	คณะวศิวกรรมศาสตร์ได้ด�าเนนิ
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การเปิดสอนระดับปริญญาตรี	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑติ	สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	หลกัสตูร	4	ปี	โดย
ได้รับการรับทราบจากส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
	 ปีการศกึษา	2557		คณะบณัฑติวิทยาลยัได้ด�าเนิน
การเปิดสอนระดับปริญญาเอก	 หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑติ	สาขาหลกัสตูรและการสอน	และระดบั
ปริญญาตรี	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	โดยได้รับความเห็นชอบ
จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	 ปีการศึกษา	 2559	 	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนอืได้จดัตัง้คณะใหม่	1	คณะ	คอื	คณะศกึษาศาสตร์	
และมีการควบรวมคณะจากเดิม	8	คณะ	ควบรวมเหลือ	4	
คณะ	ดงันี	้คณะบรหิารธุรกจิ,	คณะวิศวกรรมศาสตร์,	คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 และคณะศึกษาศาสตร์	 
ที่เปิดการเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตรตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก	 ปัจจุบัน	 (ปีการศึกษา	 2560)		 
มีนักศึกษารวมทั้งหมด	2,158	คน
	 ด้วยเหตุผลและความเป็นมาดังระบุข้างต้น	 ผู้วิจัย
จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการปฏบิตัใินการด�าเนนิชีวติของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ว่ามีการ
ปฏิบัติ เป ็นอย ่างไร	 ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั	ได้พระราชทานให้ทัง้	7	หมวด	ซึง่ในปัจจุบนั
ยังไม่มีข้อมูลที่จะชี้แนะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	จึงหวัง
เป็นอย่างยิง่ว่า	ผลการวจิยัในเร่ืองนีจ้ะเป็นข้อสนเทศทีเ่ป็น
ประโยชน์ทัง้ต่อมหาวิทยาลัย	ได้แก่ผู้บริหารและครูอาจารย์	
รวมทั้งผู ้ปกครองและตัวนักศึกษาส�าหรับการชี้น�าและ
บริหารจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับการประพฤติตนของ
นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.		เพ่ือศกึษาการปฏบิตัใินการด�าเนินชวิีตตามแนว
พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสของนักศึกษาทั้งโดย
ภาพรวมและจ�าแนกตามเพศ	อายุ	และคณะวิชา
	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต
ตามแนวพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส	ของนักศึกษา
จ�าแนกตามเพศ	อายุ	และคณะวิชาที่สังกัด
	 3.		เพ่ือรวบรวมข้อคดิเหน็ของนกัศกึษาทีเ่สนอแนะ
ต่อมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตตาม
แนวพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส

สมมติฐานของการวิจัย
	 1.		นกัศึกษามหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
ที่มีเพศต่างกัน	มีการปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตแตกต่างกัน
	 2.		นกัศึกษามหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	
ที่มีอายุต่างกันมีการปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตแตกต่างกัน
	 3.		นกัศึกษามหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	
ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในคณะวิชาที่ต่างกัน	 มีการปฏิบัติในการ
ด�าเนินชีวิตแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 ประชากร	 ได้แก่	 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่สังกัดคณะบริหารธุรกิจ	คณะ
วศิวกรรมศาสตร์	คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์	และ
คณะศึกษาศาสตร์	 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่	 2	 ปี
การศึกษา	2559		จ�านวน	2,158	คน
	 	 กลุม่ตัวอย่าง		ได้แก่	นกัศกึษาของมหาวทิยาลยั
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	จ�านวน	324	คน	ทีผู่ว้จิยัก�าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้จ�านวนประชากรเทียบกับตาราง
ของKrejcie		และ	Morgan	และท�าการสุม่ตัวอย่างง่ายตาม
สัดส่วนของประชากรในแต่ละคณะ	ทั้ง	4	คณะ
	 2.		ตัวแปรที่ศึกษา
	 	 2.1	ตัวแปรพื้นฐาน	ได้แก่
	 	 	 		1.		เพศ
	 	 	 		2.		อายุ
	 	 	 		3.		คณะวิชา
	 	 2.2	 		ตวัแปรทีศ่กึษา		ได้แก่	ระดบัการปฏบิตัิ
ในการด�าเนนิชวีติ	ตามพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสั
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 7	
หมวด	ได้แก่
	 	 	 		1.	ความรู้ตน
	 	 	 		2.	ความเสียสละ
	 	 	 		3.	ความซื่อสัตย์
	 	 	 		4.	ความอ่อนโยน
	 	 	 		5.	ความเพียร
	 	 	 		6.	ความรับผิดชอบ
	 	 	 		7.	ความพอเพียง
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้	 จะเป็นข้อสนเทศแก่ผู้
บริหารมหาวทิยาลยั	ครอูาจารย์	ตลอดจนผูป้กครอง	ในอนั
ที่จะตรวจสอบ	 ให้ค�าแนะน�าปรึกษา	ปรับปรุง	 แก้ไข	 แก่
นักศึกษาในการปฏิบัติตนในการด�าเนินชีวิต	 ตามแนว
พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส	 ให้อยู่ในกรอบ	 ดูดี	
และสง่างาม	 สมกับพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั	ทรงเมตตามอบให้พสกนิกรของพระองค์ท่าน

นิยามศัพท์เฉพาะ
	 1.		พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส	หมายถึง	
ค�าสอนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช	ทีพ่ระราชทานแก่มวลพสกนิกรในโอกาสต่างๆ	ซึง่แบ่ง
ออกเป็น	7	หมวด	ได้แก่
	 	 1.1		ความรูต้น		หมายถงึ	การรบัรู้ในความเป็น
จริงของตนเอง	 ทั้งความคิดและพฤติกรรม	 อันจะน�าไปสู่
การควบคุมตนเองให้ปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบ
	 	 1.2	ความเสยีสละ	หมายถงึ		การกระท�าเกือ้กลู
ตามก�าลังความเหมาะสมส่วนตน	ที่มุ่งผลเพื่อส่วนรวมโดย
ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
	 	 1.3	ความซือ่สตัย์	หมายถงึ	ประพฤตจิริงใจ	ไม่
เอนเอียง	ยึดมั่นในความถูกต้อง	ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
	 	 1.4	ความอ่อนโยน	หมายถงึ	ความนิม่นวล	การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างสุภาพตามกาลเทศะ	 และสถานภาพ
ตน	โดยมีความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานในจิตใจ
	 	 1.5		ความเพยีร		หมายถงึ		ความพยายาม	บาก
บ่ัน	ไม่ย่อท้อ	ปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ		เพือ่ให้เกดิความส�าเรจ็
	 	 1.6	ความรับผดิชอบ	หมายถงึ	การปฏบิตัหิน้าที่
ของตนเต็มความสามารถ	 และยอมรับผลอันเกิดจากการ
ดูแลของตน
	 	 1.7	 ความพอเพียง	 หมายถึง	 การด�าเนินชีวิต
ตามทางสายกลางและใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจอย่าง
รอบคอบรอบด้าน	(บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	มปพ.)
	 2.		นักศึกษา		หมายถึง		นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่
ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 	 ทุกคณะวิชา		
และทกุระดบัการศกึษาทีไ่ด้ลงทะเบยีนเรียนในภาคเรียนที	่
2	ปีการศึกษา	2559
	 3.		คณะวิชาในมหาวิทยาลัย		หมายถึง		หน่วยงาน
ทางการศกึษาในมหาวทิยาลยัท่ีดแูลรบัผดิชอบ	การจดัการ

เรียนการสอน	ทัง้ระดับปริญญาตรี	และระดับบณัฑติศึกษา	
ในปีการศึกษา	2559	–	2560	นี้ด้วยกัน	4	คณะวิชา		คือ
	 	 3.1	คณะบริหารธุรกิจ
	 	 3.2	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 	 3.3	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
	 	 3.4	คณะศึกษาศาสตร์
	 4.	 เพศของนักศึกษา	 หมายถึง	 สภาวะหรือรูป
ลักษณ์ที่แสดงให้เห็นหรือบ่งบอกความเป็นเพศของ
นักศึกษา	จ�าแนกเป็น
	 	 4.1	เพศชาย
	 	 4.2	เพศหญิง
	 5.	อายขุองนกัศกึษา		หมายถึง		ช่วงวยัทีแ่สดงอายุ
ของนักศึกษา	จ�าแนกเป็น
	 	 5.1	21	ปี	หรือต�่ากว่า	(อายุจริง...ปี)
	 	 5.2	22	–	24	ปี		(อายุจริง	......ปี)
	 	 5.3	25	ปีหรือมากกว่า(อายุจริง..	ปี)
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3.1  คณะบริหารธุรกิจ 
  3.2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  3 . 3   ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
มนุษยศาสตร์ 
  3.4  คณะศึกษาศาสตร์ 
 4.  เพศของนักศึกษา  หมายถึง  สภาวะ
หรือรูปลักษณ์ที่แสดงให้เห็นหรือบ่งบอกความ
เป็นเพศของนักศึกษา จ าแนกเป็น 
  4.1  เพศชาย 
  4.2  เพศหญิง 
 5.  อายุของนักศึกษา  หมายถึง  ช่วงวัย
ที่แสดงอายุของนักศึกษา จ าแนกเป็น 
  5.1  21 ปี หรือต่ ากว่า (อายุจริง...ปี) 
  5.2  22 – 24 ปี  (อายุจริง ......ปี) 
  5.3  25 ปีหรือมากกว่า(อายุจริง.. ปี) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  ตัวแปรที่ศึกษา จ าแนกเป็น 
  1.1  ตัวแปรอิสระ ได้ แก่  เพศ 
ระดับอายุ และคณะที่ศึกษา 
  1.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  การปฏิบัติ
ในการด าเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ตามพระบรม
ราโชวาทและพระราชด ารัส ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช จ านวน 7 
หมวด ได้แก่ หมวดความรู้ตน หมวดความ
เสียสละ หมวดความซื่อสัตย์  หมวดความ
อ่อนโยน  หมวดความเพียร  หมวดความ
รับผิดชอบ  และหมวดความพอเพียง 
 2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1  ประชากร ได้แก่ นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ ในคณะวิชาต่างๆ  ในปีการศึกษา 
2560 รวมทั้งหมด 2,158 คน 
  2.2  กลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครซี่
และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 324 คน 
แล้วท าการสุ่ มอย่ างง่ ายตามสั ดส่ วนของ
นักศึกษาที่ เป็นประชากรในคณะวิชาต่างๆ  
จ าแนกเป็นกลุ่มตัวอย่างจาก คณะบริหารธุรกิจ 
100 คน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  119 คน  
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 56 คน 
และคณะศึกษาศาสตร์ 49 คน   
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ได้แก่ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท
(Likirt’s Scale)  แบบสอบถามประกอบด้วย 
ข้อค าถามทั้งหมด 70 ข้อ จ าแนกเป็นหมวด
ความรู้ตน 11 ข้อ  หมวดความเสียสละ 11 ข้อ 
หมวดความซื่อสัตย์  11 ข้อ  หมวดความ
อ่อนโยน 7 ข้อ หมวดความเพียร 11 ข้อ หมวด
ความรับผิดชอบ 11 ข้อ และหมวดความ
พอเพียง 8 ข้อ แบบสอบถามแต่ละข้อจากทุก

ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ 
 1.  เพศ จ าแนกเป็น 
  1.1)  เพศชาย 
  1.2)  เพศหญิง 
 2.  อายุ  จ าแนกเป็น 
  2.1)  ไม่เกิน 21 ปี 
  2.2)  22 – 24 ป ี
  2.3)  25 ปี ขึ้นไป 
 3.  คณะวิชาที่สังกัด 
  3.1)  คณะบริหารธุรกิจ 
  3.2)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  3.3)  คณะสังคมศาสตร์และ 
มนุษยศาสตร์ 
  3.4)คณะศึกษาศาสตร์ 

พระบรมราโชวาทและ
พระราชด ารัส  จ าแนก
เป็น 7 หมวด ได้แก ่
หมวดที่ 1  ความรู้ตน 
หมวดที ่2  ความเสียสละ 
หมวดที่ 3  ความซ่ือสัตย ์
หมวดที่ 4  ความอ่อนโยน 
หมวดที่ 5  ความเพยีร 
หมวดที่ 6  ความ
รับผิดชอบ 
หมวดที่ 7  ความพอเพียง 

การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ตามพระบรมราโชวาทและพระ
ราชด ารสัของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.		ตัวแปรที่ศึกษา	จ�าแนกเป็น
	 	 1.1		ตัวแปรอิสระ	ได้แก่	เพศ	ระดับอายุ	และ
คณะที่ศึกษา
	 	 1.2	ตวัแปรตาม	ได้แก่	การปฏบิตัใินการด�าเนิน
ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ตามพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส	 ในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล	 อดุลยเดช	 จ�านวน	 7	 หมวด	
ได้แก่	 หมวดความรู้ตน	 หมวดความเสียสละ	 หมวดความ
ซื่อสัตย์	 	 หมวดความอ่อนโยน	 หมวดความเพียร	 	 หมวด
ความรับผิดชอบ		และหมวดความพอเพียง
	 2.	ประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง
	 	 2.1		ประชากร	ได้แก่	นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีก่�าลงัศกึษาอยู่ในคณะวิชาต่างๆ		
ในปีการศึกษา	2560	รวมทั้งหมด	2,158	คน
	 	 2.2		กลุม่ตวัอย่าง		ผู้วิจัยก�าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง	โดยใช้ตารางของเครซีแ่ละมอร์แกน	ได้ขนาดกลุม่
ตัวอย่าง	324	คน	แล้วท�าการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของ
นักศกึษาทีเ่ป็นประชากรในคณะวชิาต่างๆ	จ�าแนกเป็นกลุม่
ตัวอย ่างจาก	 คณะบริหารธุรกิจ	 100	 คน	 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์	 119	 คน	 คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์	56	คน	และคณะศึกษาศาสตร์	49	คน		
	 3.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 ได้แก่	แบบสอบถามแบบประมาณค่า	(Rating	
Scale)	 5	 ระดับ	 ตามวิธีของลิเคิรท(Likirt’s	 Scale)		
แบบสอบถามประกอบด้วย	 ข้อค�าถามทั้งหมด	 70	 ข้อ	
จ�าแนกเป็นหมวดความรู้ตน	11	ข้อ		หมวดความเสียสละ	
11	ข้อ	หมวดความซื่อสัตย์	11	ข้อ		หมวดความอ่อนโยน	
7	ข้อ	หมวดความเพียร	11	ข้อ	หมวดความรับผิดชอบ	11	
ข้อ	และหมวดความพอเพียง	8	ข้อ	แบบสอบถามแต่ละข้อ
จากทุกหมวดมีค่า	 IOC	 (Index	 of	 Item	 Objective	
Congruence)1.00	 และมีค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)		
ทัง้ฉบับ		ตามวธิคีรอนบาร์ค(Cronbach’s	⍺	-	Coefficeint)	
เท่ากับ	.951	
	 4.		การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากคณะวิชาต่างๆ	ตาม
จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก�าหนดในคณะวิชาต่างๆ	 เม่ือได้

จ�านวนข้อมลูครบถ้วนแล้ว	จงึได้ท�าการวเิคราะห์ข้อมลู	โดย
ท�าการตรวจสอบแบบสอบถามให้เรียบร้อยสมบูรณ์	 แยก
เป็นหมวดหมูต่ามคณะวชิา	เพือ่ท�าการลงรหัสข้อมลูส�าหรบั
การวเิคราะห์ต่อไป	โดยมเีกณฑ์ก�ากับค่าน�า้หนกั	ในการลง
รหัสดังนี้
	 5		 หมายถึง	 ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
	 4	 หมายถึง	 ระดับการปฏิบัติมาก
	 3	 หมายถึง	 ระดับการปฏิบัติปานกลาง
	 2	 หมายถึง	 ระดับการปฏิบัติน้อย
	 1	 หมายถึง	 ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด
	 เมื่อได้ลงรหัสข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงได้ค�านวณหา
ค่าเฉลี่ย	(x̄)	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)		เพื่อทราบ
ระดบัการปฏบิตัเิป็นรายข้อ	รายหมวด	ครบถ้วนทัง้โดยรวม
และจ�าแนกตามตวัแปรอสิระทีศ่กึษาได้แก่	เพศ	ระดบัอายุ	
และคณะวิชาที่ศึกษา	 ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ได้ใช้เกณฑ์ดังนี้		(บุญชม		ศรีสะอาด,	2543)
	 4.51-5.00	หมายถึง	ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
	 3.51-4.50	หมายถึง	ระดับการปฏิบัติมาก
	 2.51-3.50	หมายถึง	ระดับการปฏิบัติปานกลาง
	 1.51-2.50	หมายถึง	ระดับการปฏิบัติน้อย
	 1.00-1.50	หมายถึง	ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด

	 หลงัจากนัน้จงึได้ด�าเนนิการเปรยีบเทยีบการปฏบิตัิ
ในการด�าเนนิชวีติตามพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส
ของนักศึกษา	จ�าแนกตามตัวแปรอิสระ	ได้แก่	เพศ	ระดับ
อาย	ุและคณะวชิาทีศ่กึษา	โดยใช้สถติ	ิt-test	(Independent) 
และ	F-test	(One-way	ANOVA)	ดังนี้
	 	 1.		ใช้สถิติ	t-test		ส�าหรับตัวแปรอิสระ	เพศ
	 	 2.		ใช้สถิติ	F-test		ส�าหรับตัวแปรอิสระระดับ
อายุ	และคณะวิชาที่ศึกษา
	 5.		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 1)		สถิติพื้นฐาน	ได้แก่
	 	 	 1.1		ค่าร้อยละ	(%)
	 	 	 1.2		ค่าเฉลี่ย(x̄)
	 	 	 1.3		ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

398

	 	 2)		สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน
	 	 	 2.1		t-test	(Independent)
	 	 	 2.2		F-test	(One-way	ANOVA)
	 	 3)		สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
	 	 	 3.1		ค่า	IOC
	 	 	 3.2	ค่าความเชื่อมั่น
	 	 	 	 (⍺	-	Coefficient)

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 การปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตตามพระบรม
ราโชวาทและพระราชด�ารสัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยรวมทัง้	7	หมวด	อยูใ่นระดบัมาก		
และเมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด	 แต่ละหมวดต่างก็มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันเรียงตามคะแนนเฉลี่ย
จากสูงไปหาต�่า	ได้แก่	ความซื่อสัตย์		ความอ่อนโยน	ความ
รบัผดิชอบ	ความเพยีร	ความพอเพยีง	ความรูต้น	และความ
เสียสละ
	 2.	 ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติในการ
ด�าเนินชีวิต	จ�าแนกตามตัวแปรที่ศึกษา	พบว่า
	 	 2.1		นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนั	มรีะดบัการปฏบิตัิ
ในการด�าเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
	 	 2.2		นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน	มีระดับการ
ปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ
	 	 2.3		นกัศกึษาทีศึ่กษาอยู่ในคณะวิชาทีแ่ตกต่าง
กันมีระดับการปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ	ยกเว้นเพียงหมวดเดียว	คือ	ความรู้ตน	
ซึ่งมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน
	 3.		ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ	ก็คือ		มหาวิทยาลัยควร
น�าแนวปฏบิตัติามพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสั	เป็น
ประเด็นที่จะชักน�าชักจูงหล่อหลอมเป็นอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาและควรกระท�าอย่างต่อเนื่อง	 ให้เกิดความยั่งยืน
และถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดไป

อภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยในครั้งนี้	 มีประเด็นที่ควรน�ามา
อภิปรายผลดังนี้
	 1.		จากผลการวิจัยที่พบว่า	นักศึกษามหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มีการปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต
ตามพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสอยู่ในระดับมาก	
ทั้งโดยภาพรวมทุกหมวดและจ�าแนกเป็นรายหมวดและ
จ�าแนกตามตัวแปรทีศึ่กษาซ่ึงได้แก่	เพศ	อาย	ุและคณะวิชา
ที่ศึกษาก็พบว่าต่างก็มีระดับการปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต
อยู่ในระดับมาก	 เหตุที่เป็นเช่นนี้	 อาจเนื่องด้วยสาเหตุว่า
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่าง
ส�านกึในพระเมตตาทีพ่ระองค์ท่านได้พระราชทานพระบรม
ราโชวาท	และพระราชด�ารสัในโอกาสต่างๆ	เพือ่น�าไปสูก่าร
ประพฤติปฏบัิติอนัเป็นประโยชน์และเป็นศริมิงคลให้ก�าลงั
ใจในการศึกษาเล่าเรียนและการประพฤติปฏิบัติตนได้เป็น
อย่างดี	การที่พสกนิกรได้ส�านึกและน�าสู่การปฏิบัตินั้น	ได้
ระบุในเอกสารหลายฉบับ	อาทิ	:		ซัม	สาวพัตร์	(2559)		ได้
กล่าวว่า	 “ตลอดระยะเวลากว่า	 70	ปี	 	 แห่งการเสด็จขึ้น
เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ	 	 ของพระองค์พระจริยวัตรพระราช
กรณียกิจ	 พระราชอัจฉริยภาพหลากหลายแขนงของ
พระองค์ล้วนแล้วแต่พากระท�าเพื่อพสกนิกรของพระองค์
แทบทัง้สิน้	พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัทีพ่ระองค์
ทรงเปล่งออกมาจากพระโอษฐ์	 	 เปรียบดั่งน�้าทิพย์ชะโลม
ใจให้กับเหล่าพสกนิกรท่ีได้ยินได้ฟังต่างปลาบปล้ืมปิติเป็น
ยิ่งนัก	หากผู้ใดได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมน�าไปประพฤติ
ปฏบิติัต่อ	ๆ 	กนั	กจ็ะท�าให้ชวีติตนเองและครอบครวัประสบ
แต่ความผาสกุ	เจรญิรุง่เรอืงยิง่	ๆ 	ขึน้ไป”	นอกจากนีบ้รษิทั
อมรินทร์	พริ้นติ้งแอนด์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(2559)	ได้กล่าว
ว่า	 “นับเป็นโชคของคนไทยที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรม
โพธิสมภาร	 ได้มีพระองค์เป็นหลักชัยเป็นตัวอย่างให้ได้
ด�าเนินรอยตาม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมราโชวาทของ
พระองค์นับเป็นเครื่องชี้แนะอันมีค่าที่คนไทยท้ังปวงจะ
น้อมน�ามาใช้เป็นหลกัเพือ่ความสขุและความมัน่คงของชวีติ
อย่างยัง่ยนื”	และในเอกสารพระบรมราโชวาท	:	ค�าพ่อสอน
ที่จัดพิมพ์โดยสถาบันบันลือธรรมได้กล่าวว่า	 “...และเพื่อ
เป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อหลวงของแผ่นดิน	เราจัก
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ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท	 และพระราช
ด�ารัสของพระองค ์พระประมุขที่ทรงมีพระเมตตา
พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทย	 ในวโรกาสส�าคัญ
ต่างๆ	ของชาตไิทย	...พระบรมราโชวาท	และพระราชด�ารัส
ของพระองค์ทรงงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและสูงสุด	
เหมาะแก่บุคคลทุกเพศทุกวัย	ทุกชนชั้น	อย่างน่าอัศจรรย์		
ตั้งแต่สามัญชนจนกระทั่งบัณฑิตผู้ทรงปัญญา”
	 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด	 พบว่า	 หมวดความ
ซื่อสัตย์	ความอ่อนโยน	และความรับผิดชอบ	มีระดับการ
ปฏิบัติอยู ่ในระดับสูงกว่าหมวดอื่นๆ	 ก็แสดงให้เห็นว่า
นักศกึษามหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มคีณุธรรม	
จริยธรรม	เป็นลักษณะไทยที่เน้นเรื่องความซื่อสัตย์	ความ
อ่อนโยนเป็นส�าคัญ	และสอดคล้องกับค่านิยมไทย	ที่ได้ยก
เอาเรื่องความซื่อสัตย์อยู่ในระดับต้น	ๆ 		และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนงลักษณ์		วรัชชัย	และคณะ	(2551)		ที่พบว่า
ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีความส�าคัญและจ�าเป็นเร่ง
ด่วนในสังคมไทย	“มี	5	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	ความซื่อสัตย์สุจริต		
ความรับผิดชอบ...”		และ	ภานิชญา		สมสุวรรณ	(2548)		
พบว่า	 คุณธรรม	จริยธรรม	ของนักศึกษาอาชีวศึกษาตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานทีต้่องการมากทีสุ่ด	คือ	รู้จัก
สามคัค	ีพากเพยีร	อดทน	เสริมสร้างคนดแีละซือ่สัตย์สุจริต		
และในหมวดทีน่กัศกึษามีการปฏบิติัอยูใ่นระดับต�า่	3	หมวด
น้ัน	กถื็อว่าไม่ถงึกบัอยู่ในภาวะเป็นทกุข์	เพราะอยู่ในระดบั
มาก	 เช ่นเดียวกับหมวดต ้นๆ	 แต ่ก็ เป ็นประเด็นท่ี
มหาวิทยาลัย/ผู้เกี่ยวข้องพึงเฝ้าระมัดระวัง	ปรับปรุง	แก้ไข	
ให้มีการปฏิบัติดีขึ้นกว่าเดิม
	 ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติในการ
ด�าเนินชีวิตตามตัวแปร	เพศ	อายุ	และคณะวิชาที่ศึกษานั้น	
มีประเด็นที่ควรน�ามาอภิปราย	อาทิ	 :	 	 ในเรื่องเพศ	ที่พบ
ว่าการปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน	 เป็นเพราะ
ว่ามีการคละกัน	คือ	ทั้งเพศชาย	และเพศหญิง	ปะปนอยู่
ทุกคณะวิชา	 และทุกระดับอายุ	 และมีเพศหญิง/เพศชาย	
มากบ้างน้อยมาก	และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย	แต่ละเพศจึง
ไม ่แตกต่างกัน	 ผลการศึกษาในคร้ังนี้สอดคล้องกับ
กรรณิการ์		ภิรมรัตน์	(2555)		ที่ศึกษาแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทั้ง	6	แห่ง	ในเขตกรุงเทพฯ	พบว่า	พฤติกรรม
ทางจริยธรรมของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง	 ได้แก่	
ความขยันหมั่นเพียร	 ความซื่อสัตย์	 ความอดทน	 อดกลั้น	
ความยุติธรรม	ความรับผิดชอบ	ความมีระเบียบวินัย	และ
ความเสยีสละ		แต่ทีต่่างกนักค็อื	นกัศกึษาหญงิมพีฤตกิรรม
ทางจริยธรรมสูงกว่านักศึกษาชาย		ส่วนอายุที่ต่างกัน	และ
ชัน้ปีทีศ่กึษามพีฤตกิรรมไม่แตกต่างกนั		ทีน่่าสงัเกต	คอื		ใน
การศึกษาวิจัยของผู้วิจัย	 ในครั้งนี้เป็นการน�าเอาพระบรม
ราโชวาทและพระราชด�ารัส	ขึ้นมาเป็นประเด็นที่ศึกษาหา
ใช่พฤติกรรม	คณุธรรมจรยิธรรมทัว่	ๆ 	ไป	นีอ่าจเป็นสาเหตุ
ให้ผลการวิจัยที่ออกมาไม่สอดคล้องกัน

ข้อเสนอแนะ
	 1.		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 	 1.1	 เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช	 ได้ประทานพระบรมราโชวาท	 และพระ
ราชด�ารสัเพือ่ให้พสกนกิรได้น้อมน�าไปสูก่ารปฏบิติั	เพือ่เป็น
แนวทางในการด�าเนินชีวิต	 ดังนั้นสถาบัน/มหาวิทยาลัย	
ควรได้น�าแนวทางตามพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสั	
ไปสูก่ารปฏบิติัอย่างจรงิจงั	อาจจดัอยูใ่นแผนหรอืโครงการ
ให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ		ในมหาวิทยาลัยได้เป็นแนวทางและ
ถือปฏิบัติ
	 	 1.2	 มหาวิทยาลัย/สถาบัน	 ควรมีแนวทาง
สนบัสนนุคนด	ีบคุลากรด	ีนกัศกึษาดทีีป่ระพฤตปิฏบิตัติาม
แนวทางพระบรมราโชวาทด้านใด	ด้านหนึง่	หรือหลายด้าน
โดยประกาศ	ให้รางวัลในโอกาสที่เห็นสมควร
	 	 1.3	ในส่วนที่เกี่ยวกับนักศึกษานั้น	ควรได้เน้น
แนวทางการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท	 และพระราช
ด�ารัส	 ในรูปแบบต่างๆ	 	 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ/ปฏิบัติ	
เพือ่หล่อหลอมให้เกดิอตัลกัษณ์แห่งตนในหมูน่กัศกึษาเป็น
แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนตลอดไป
	 2.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 	 2.1	 มหาวิทยาลัยควรได้รับทราบผลการวิจัย
ในครั้งนี้และหาแนวทางเพื่อส่งเสริม	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบทั้งในหมู่นักศึกษาและชุมชน
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	 	 2.2	 มหาวิทยาลัยควรได้ศึกษาผลการวิจัยใน
ครั้งนี้เพื่อน�าประเด็นที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุง	 ทั้งในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง	 หรือประเด็นที่ควรน�าไป
ปรับปรุงอัตลักษณ์	 หรือเอกลักษณ์ของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่อไป
	 3.		ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
	 	 3.1	 ควรหาแนวทางศึกษาวิจัยเพื่อให้การ
ปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต	ตามพระบรมราโชวาท	และพระ
ราชด�ารัสให้คงอยู่และยั่งยืน

	 	 3.2	ควรศึกษาการคงอยู่	 (Retension)	 	ของ
พฤติกรรมการปฏิบัติของนักศึกษา	 เพื่อให้คงอยู่เป็นอัต
ลักษณ์ที่ยั่งยืนตลอดไป
  3.3	 ควรขยายขอบเขตของการศึกษาไปสู ่
โรงเรียน	กลุ่มโรงเรียน	หรือเขตพื้นที่	รวมถึงชุมชน	เพื่อให้รู้ 
เข้าใจ	และร่วมคิดหรือพัฒนาต่อไป
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บทคัดย่อ

													การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(1)	ศึกษาบริบทของชุมชน	สภาพปัจจุบันปัญหา	และความต้องการอนุรักษ์
และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์	 (2)	 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	 (3)	 ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจาก
การจดัการเรยีนรูแ้บบมีส่วนร่วมของชุมชน		ใช้ระเบยีบวิธีวจิยัและพฒันา	โดยประยกุต์ใช้การวจิยัปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	
3	ระยะ	แบ่งเป็น		6	ขั้นตอน	15	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	กลุ่มผู้ร่วมวิจัย	จ�านวน	22	คน	และกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม	 96	 คน	 โดยการเลือกแบบเจาะจง	 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบสัมภาษณ์แบบ
สังเกต		แบบบันทึกผลก่อนการปฏิบัติ		แบบบันทึกผลหลังการปฏิบัติ	แบบประเมินตัวชี้วัดความส�าเร็จ	แบบประเมินผลการ
จัดกิจกรรมน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	 แบบสอบถามความพึงพอใจ	 และแบบประเมินจากการปฏิบัติส่วนตนและ 
ส่วนรวม	คู่มือการด�าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชน		สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	และพรรณนาวิเคราะห์	
 ผลการวิจัยพบว่า 
	 	 1.	จากศึกษาบริบทของ	สภาพปัจจุบันปัญหา	และความต้องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชน
ทั้ง	5	แห่ง	คือ	1)	แหล่งประวัติศาสตร์กู่พระโกนา	ชุมชนต�าบลสระคู		อ�าเภอสุวรรณภูมิ		2)	แหล่งประวัติศาสตร์กู่กาสิงห์		
ชมุชนต�าบลกู่กาสงิห์	อ�าเภอเกษตรวิสัย	3)	แหล่งประวัตศิาสตร์ปรางกู	่ชมุชนต�าบลมะอ	ึอ�าเภอธวชับรุ	ี4)	แหล่งประวตัศิาสตร์
พระธาตุศรีแก้ว	ชุมชนต�าบลศรีแก้ว	อ�าเภอเมือง		5)	แหล่งประวัติศาสตร์พระมหาธาตุ		ชุมชนต�าบลพนมไพร	อ�าเภอพนมไพร  
พบว่า	มีองค์ความรู้	6	ด้าน	คือ	1.	ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	2.	ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิต	3.	ด้านเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง	การระดมทุน	4.	ด้านสังคม		ทุนทางสังคม	ประชาสังคม	ชุมชนเข้มแข็ง		5.	ด้านการจัดการทรัพยากร	6.	ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	    
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ซึง่ชมุชนไม่ได้มีการน�าประวตัิศาสตรท์อ้งถิน่	ภมูิปัญญาท้องถิ่น	ประเพณ	ีวฒันธรรมและพธิีกรรม	ความเชือ่	ทีม่ีในชุมชนมา
เป็นฐานการจัดการเรียนรู้	 	 สภาพแหล่งประวัติศาสตร์ยังไม่ได้มีการจัดเป็นแหล่งเรียนรู้	 และชุมชนไม่ได้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของแหล่งประวัติศาสตร์	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประเพณี	วัฒนธรรมและพิธีกรรมความเชื่อ				
	 	 2.	 การสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านพนมไพร	 โดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม	 
6		ขั้นตอนและการด�าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	15	กิจกรรม		มีผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	เป็นผู้ประเมินและ
ตรวจสอบเครือ่งมอืของกระบวนการจัดการแหล่งเรยีนรูฯ้	คอื	1)	ประเมนิความเป็นไปได้	2)	ประเมนิความถกูต้อง	3)	ประเมนิ
ความเหมาะสม	4)	ประเมินความเป็นประโยชน์		อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด		
	 	 3.	ผลการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้จากการจดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมของชมุชน	พบว่า	1)	มคีวามสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการมีส่วนร่วม	อยู่ในระดับมาก	2)	มีการปฏิบัติพฤติกรรมตัวชี้วัดความส�าเร็จของกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนรว่มของชมุชนเพือ่การอนรุักษ์และพฒันาทีน่�าไปสู่การปฏบิัตไิดจ้รงิ	อยูใ่นระดบัด	ี	3)	กระบวนการมีส่วนรว่มกบั
ชมุชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้จริง	โดยการวิจยัแบบมีส่วนร่วม	6	ขัน้ตอนและการด�าเนนิงานจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
มีส่วนร่วม	15	กิจกรรม	4)	ผลการสอบถามความพึงพอใจ	ในการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วม		อยู่ในระดับมากที่สุด

 ค�าส�าคัญ :	กระบวนการจัดการเรียนรู้,	การมีส่วนร่วมของชุมชน,	การอนุรักษ์และพัฒนา,แหล่งประวัติศาสตร์

Abstract

	 This	research	aimed	to		(1)	study	the	context	of	the	communities	;	current	problems	and	needs	
to	conserve	and	develop	historical		sites.	(2)	To	study	the	process	of	the	community	participatory	learning.	
(3)	To	study	the	result	of	community	participatory	learning.	Research	and	development	methodology	
were		used	Participatory	action	research		was	divided	into	3	stages	with,	6	stepsand,	15	activities.	Target	
group	consisted	of	22		Research		Participatory	and	96	persons	who	involved		in	Community		Participatory		
learning	process	which		selected	by	purposin	approach.			Tools		used	to	collect	data.	were	1)	interview		
2)	observation		3)	pre-practice	record	form	4)	post-implementation	result	form				5)	evaluation	form	of	
success	 indicators.	 6)	 evaluation	 form	 of	 activities,	 presentation	 of	 performance.	 7)	 satisfaction	
questionnaire	 8)	 assessment	 form	 for	 personal	 and	 group	 practice	 and	 9)	 community	 participation		
handbook	.	Statistics	used	in	data	analysis.	include	Percentage,	mean,	standard	deviation	
 The results revealed that: 
  1.	From	the	context	study.	current	problems		and	the	need	to	conserve	and	develop	of	the		
5	communities		historical	sites.	Found	the	knowledge	in	six	aspects	which	were	1.	the	local	history.									
2.	cultural	aspects	of	living.		3.economic		community		sufficiency	economy,	fundraising		4.society,	
social	capital,	civil	society,	strong	community		5.	resource	management		and		6.local		wisdom	The	
communities	did		not	utization		local	history,		local	with	wisdom	,	tradition,	culture	and	a	custom	the	
belief			the	community		in	learning	management.	Historical	sites		had		not	yet	been	arrangel		as	learning	
resources.	and	the	communities		were		not		aware		of		the	importance		of		historical		sites.	local	
wisdom,	customs,	culture	and	rituals	of	faith.
	 	 2.	Creating	a	participatory	learning	management	process	Of	Ban	Phanom	Phrai	Community	.	
Participatory	action	research,	6	steps	and	activities,	15	participatory	learning	activities	which	had		5	experts	
who	evaluated	and	reviewers		the	learning	process	management	tools.	for	feasibility	evaluation,	validation,	
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evaluation	of	appropriateness,and	assessment	of	the	benefits.	which	were	at	the	most	appropriate	level.
	 	 3.The	results	of	community	participatory	learning	management.	Found	that	Research	participants	
.	1)	had	ability	to	perform		for	participant		involvement	at		the	high	level.	2)	could	follow	the		behaviors,		
success	indicators	of	the	,	success	of	community	participatory		learning	management		at	the	good	level. 
3)	Community	 involvement	could	develop	of	learning	resources	by	utilizing	the.	Participatory	action		
research,	6	steps	and		15	participatory	learning	activities.	4)		The	Satisfaction		of		the	participatory	process.	
were	evaluted		At	the	highest	level.

 Keywords  : 	Learning	process,	community	participation,	conservation	and	development,Historical	
Sites

บทน�า
													ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่
กว้างใหญ่ทีส่ดุประมาณ	1	ใน	3	ของพืน้ทีข่องประเทศไทย		
เป็นดินแดนที่ได้สั่งสมวัฒนธรรมความเจริญมาเป็นระยะ
เวลาอันยาวนานนับตั้งแต่ยุคบ้านเชียง	กว่า	3,000	ปี	ที่มี
การกระจายวัฒนธรรมเกิดขึ้นในภาคอีสาน	 ประมาณ	
1,500	ปี	เดมิเป็นแคว้นศรีโคตรบรูณ์	มศีนูย์กลางแถบเมือง
นครพนม	จนถึงยุคทวารวดีประมาณ	1,200	ปี	ที่ผ่านมาก
ลุ ่มคนในภาคอีสานโดยเฉพาะตอนกลางของภาคแถบ
บริเวณลุ่มน�้าชีได้รับเอาวัฒนธรรมแบบทวารวดีเป็นแนว
ปฏิบัติ	 	 วัฒนธรรมแบบทวารวดีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
แบบหินยาน	มีการสร้างสถูปเจดีย์	กู่	พระพิมพ์	และอื่น	ๆ	
เกี่ยวกับด้านพระพุทธศาสนา	 และการสร้างตัวเมืองต้ังอยู่
บนเนินดิน	 มักมีคูน�้าคันดินล้อมรอบเป็นรูปวงรีหรือรูปไข่	
โดยมีคูน�้า	 2	ชั้น	คันดิน	3	ชั้น	นอกจากนี้ยังมีศิลปะทาง
โบราณคดีที่ปรากฏอีก	 เมืองโบราณสมัยทวารวดีเท่าที่พบ
หลักฐานทางโบราณคดี	 	 โบราณสถานและโบราณวัตถุ		 
จึงเป็นหลักฐานส�าคัญในการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตเพื่อ
บอกกล่าวถงึความเจรญิและความเส่ือมถอยของวฒันธรรม
ท่ีผ่านมาของคนในชมุชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เป็นอกี
ดินแดนหนึ่งที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 (สมชาติ	 
มณีโชติ	และคณะ,	2548	:	น.13-14)													
	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ตั้งอยู ่บริเวณที่เรียกว่า	 “แอ่ง
โคราช”ซึง่เป็นบรเิวณพืน้ท่ีลุ่มแม่น�า้ช	ีโดยกรมศลิปกร	พบ
หลักฐานซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์มีอายุประมาณ	1,800	–	2,500	ปี	มาแล้ว	

จึงถือเป็นแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญแห่ง
หนึง่ของภาคอสีาน	ในพืน้ทีจั่งหวดัร้อยเอด็	มีชมุชนโบราณ
กระจายอยู่ทั่วไปหลายแห่งและได้ปรากฏหลักฐานทาง
โบราณคดแีละประวตัศิาสตร์ทีส่�าคญั		เช่น	ซากเมอืงโบราณ
ส�าคัญสายวัฒนธรรมขอมที่ปรางกู่	 อ�าเภอธวัชบุรี	 แหล่ง
โบราณคดีบ้านบวัและกู่กาสงิห์	อ�าเภอเกษตรวสิยั	กู่พระโก
นา	 อ�าเภอสุวรรณภูมิและมีการสร้างสถูปเจดีย ์ของ
พระพุทธเจ้า	พระมหาธาตุ	อ�าเภอพนมไพร	และพระธาตุ
ศรีแก้ว	 อ�าเภอเมือง	 เป็นต้น	 ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏทาง
โบราณคดแีละประวตัศิาสตร์ทีก่ล่าวถงึเป็นโบราณสถานที่
ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง	 (กรมศิลปกร,	
2542	:	น.39)		
											สภาพปัจจุบันและปัญหาของแหล่งประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 ชุมชนไม่ได้เรียนรู ้
ประวติัศาสตร์ของตนเองและไม่สามารถเล่าเรือ่งราวความ
เป็นมาของวัฒนธรรม	ประเพณี	และความเชื่อของท้องถิ่น
ได้และคนในชุมชนขาดการสร้างจิตส�านึก	 	 ขาดความ
ตระหนกัต่อการมส่ีวนร่วม		ขาดการร่วมคดิแก้ปัญหา		ขาด
การร่วมด�าเนินการ		ขาดการร่วมรับผิดชอบและขาดการมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู ้เพื่อถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านประวัติศาสตร์	 ความเป็นมา	
ประเพณี		วัฒนธรรม	โบราณสถาน	โบราณวัตถุ	เพื่อน�ามา
ประยุกต ์ ใช ้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ซ่ึงมีแหล ่ง
ประวัติศาสตร์อยู่ในชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัต
ลกัษณ์ของตนเอง	ขณะเดยีวกนัยงัขาดการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน	 ในด้านการมีจิตส�านึกรักษ์	 พิทักษ์		
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ป้องกัน	 แก้ปัญหา	 และความภาคภูมิใจในถิ่นก�าเนิด		 
ขาดการรวบรวมหลักฐานทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 และ
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสะท้อนตัวตนของชุมชนใน
ประวตัศิาสตร์ของท้องถิน่	จนท�าให้ภาพของประวติัศาสตร์
ถูกแทนที่ด้วยมุมมองทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 ใน
ระดับหมู่บ้านหรือชุมชนจึงถูกเปล่ียนแปลงจากภายใน		
ขาดแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนจนไม่สามารถ
อธิบายและเข้าใจสังคมของตนเอง	 เพราะความเป็นคนใน
ท้องถิ่นเดียวกันมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์	 จึงควรส่ง
เสรมิให้ชมุชนเกดิส�านึกร่วมขึน้เพ่ือให้คนในท้องถ่ินเดยีวกนั
มีจารีต	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	พิธีกรรม	ความเชื่อและ
กติกาในการอยู่ร่วมกัน	 โดยการน�าทุนภูมิปัญญาทางด้าน
ศาสนา	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรมของสังคมไทย	ที่ปรากฏใน
ลักษณะระบบความเชือ่ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีหลกัธรรม
ค�าสอนทางศาสนา	 ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น	 วิถีการด�าเนินชีวิต	
แหล่งเรียนรู้ทางโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ฯลฯ	 มาสร้าง
คุณค่าทางสังคมและจิตใจให้แก่คนในชุมชนที่ก่อให้เกิด
ความรักษ์และความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด	 ตลอดจนการ
พิทักษ์	 ปกป้อง	 และแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นใน
ชุมชน	 จึงเป็นภาระหนักที่ชุมชนต้องเร่งด�าเนินการอย่าง
จริงจัง	(อมรรัตน์		ลีเพ็ญ,	2552,	น.	3-5	,ศรีศักร		วัลลิโภ
ดม,	2552	:	น.4	)	แสดงให้เหน็ถงึพัฒนาการทางสงัคม	และ
วัฒนธรรมโดยมีกลุ่มคนที่มีลักษณะร่วมกันทางชาติพันธุ	์
วฒันธรรม	สิง่แวดล้อม	และอืน่	ๆ 	เป็นผูถ่้ายทอด	การศึกษา
และการเรยีนรู	้การทะนบุ�ารงุศาสนา	ศิลปวฒันธรรม	ความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้าง
สังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
ควบคู ่กัน	 การอนุรักษ์ฟ ื ้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จึงน�าไปสู่ความสัมพันธ์อันดี
ในระดับประชาชน	 ระดับชาติ	 ระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาต	ิ	ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกจิให้แก่ประเทศ		
โดยการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชนเป็นก�าลงัส�าคัญ	การเผย
แพร่ศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณีของชุมชน	 จึงแสดงให้เห็น
ความเป็นตวัตนหรอือัตลกัษณ์ของท้องถิน่	เพือ่การด�ารงอยู่
และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น	 บทบาทของแหล่งเรียนรู้
ท ้องถิ่น	 ท�าให้คนในชุมชน	 เห็นคุณค่าของประเพณี
วัฒนธรรมประจ�าท้องถิ่นอันเป็นสิ่งแวดล้อมทางศิลป
วัฒนธรรมที่สามารถท�าให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	

และปลูกจิตส�านึกแห่งคุณค่าของคนในท้องถิ่น	 (ประเวศ	
วะสี,	2552,	นุทิศ		เอี่ยมใส,	2555)
													ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นสภาพปัญหาและมีแนวคิดที่จะ
กระตุ้นให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านแหล่งประวตัศิาสตร์ของท้องถิน่ในจงัหวดัร้อยเอด็	
ทีส่บืทอดมายาวนาน		ซึง่อาจจะสญูหายไปจากวถิชีวีติของ
คนในชมุชน		หากปล่อยปละละเลย	หรือขาดการเหลยีวแล
จากคนในชุมชน	 อีกทั้งองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานที่รับ
ผดิชอบไม่สามารถด�าเนนิงานได้เตม็ศกัยภาพอาจเกดิความ
เสียหายต่อคุณค่าของแหล่งประวัติศาสตร์	 	 และจิตส�านึก
ที่ขาดหายของคนในชุมชน		ลืมพื้นถิ่นความเป็นมาของตน		
ประวตัศิาสตร์ของคนในชมุชนย่อมอาจสญูหายไปตามกาล
เวลา		จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์
ท้องถิน่และการพฒันาไปสูแ่หล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นรปูธรรม	เพือ่
ความเข้มแข็งของชุมชน		ท�าให้ชุมชนได้รู้จักตัวตนหรืออัต
ลักษณ ์ของคนในชุมชน	 ภายใต ้บ ริบทของชุมชน	 
จากกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	รวบรวมเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณค่า	 	 อันจะน�าไปสู่กิจกรรมการอนุรักษ์และ
พฒันาของคนในชมุชน	ท�าให้คนในชมุชนเข้าใจถงึรากเหง้า
ของตนเอง	 สามารถอธิบายเหตุผลแห่งความเปล่ียนแปลง
ทีเ่กิดขึน้กับชมุชนได้		รวมถงึการเกิดจิตส�านกึในคุณค่าของ
ชุมชน	 	 	 จนกลายเป็นพลังแห่งความเชื่อมั่นในการด�าเนิน
ชีวิตที่เกิดจากจิตส�านึกรักท้องถิ่น	 เกิดการหวงแหนแหล่ง
ประวัติศาสตร์ท ้องถิ่นและวิถีชีวิตมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับสภาพแวดล ้อมของชุมชน	 เพื่อสร ้าง
กระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน		ให้คนใน
ชุมชนมีส ่วนร ่วมอย ่างแท ้จริ ง ในทุกขั้นตอน	 เกิด
กระบวนการและกิจกรรมอนัน�าไปสูก่ารกระตุน้จติส�านกึใน
คณุค่า	และเลง็เหน็ความส�าคญัของประวติัศาสตร์ของท้อง
ถิ่นและกระตุ ้นแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน	 จึงมีการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด	ในครั้งนี้

ค�าถามการวิจัย
									1.	สภาพการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	
เพือ่การอนรุกัษ์และพฒันา	แหล่งประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ใน	
จังหวัดร้อยเอ็ด	ปัจจุบันเป็นอย่างไร
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	 2.	 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ชมุชน	เพ่ือการอนรุกัษ์และพฒันา	แหล่งประวัตศิาสตร์ท้อง
ถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีความเหมาะสม	และสามารถน�า
ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาควรเป็นอย่างไร
											3.	ผลการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
เพือ่การอนรุกัษ์และพฒันา	แหล่งประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ใน	
จังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์
	 1.	 ศึกษาบริบทของชุมชน	 สภาพปัจจุบันปัญหา	
และความต้องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด
										2.	ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของชมุชน	เพือ่การอนุรักษ์และพฒันาแหล่งประวัตศิาสตร์
ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด	
	 3.	 ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	 เพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด

ขอบเขตการวิจัย
		 1.	 ขอบเขตด้านพื้นที่	 ใช้พื้นที่ชุมชนในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดที่มีแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	เป็นชุมชนโบราณ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์	 มีอายุราวประมาณ	 1,800	 –	
2,500	ปี	ซึง่มโีบราณสถานลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ขอมก่อสร้างเป็นปราสาทหินปนอิฐและโบราณสถานที่มี
ลักษณะเป็นเจดย์ีพระธาตเุป็นสถานทีเ่กบ็	“พระอุรงัคธาต”ุ 
และมโีบราณวตัถเุป็นจ�านวนมาก		เป็นพืน้ทีใ่นการวจิยัโดย
ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling	)	จ�านวน		
5	แห่ง	ได้แก่
	 	 1)	แหล่งประวตัศิาสตร์กูพ่ระโกนา	ชมุชนต�าบล
สระคู		อ�าเภอสุวรรณภูมิ		
	 	 2)	แหล่งประวัติศาสตร์กู่กาสิงห์	ชุมชนต�าบล
กู่กาสิงห์	อ�าเภอเกษตรวิสัย																				
	 	 3)	แหล่งประวตัศิาสตร์ปรางกู	่ชมุชนต�าบลมะอ	ึ	
อ�าเภอธวัชบุรี				
	 	 4)	แหล่งประวัติศาสตร์พระธาตุศรีแก้ว	ชุมชน
ต�าบลศรีแก้ว		อ�าเภอเมือง			
	 	 5)	 แหล่งประวัติศาสตร์พระมหาธาตุ	 ชุมชน
ต�าบลพนมไพร	อ�าเภอพนมไพร

	 2.	ขอบเขตด้านประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กลุม่ผู้ร่วม
วิจัย	
									 2.1	 ระยะการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้ประชากร
เป็นกลุ่มเป้าหมาย	 โดยเลือกวิธีแบบเจาะจง	 (Purposive	
Sampling)	 เพื่อส�ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	
ระยะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 ใช้กลุ่มผู้ร่วม
วจิยัและกลุม่ทดลองเพือ่ก�าหนดกระบวนการจัดการเรยีน
รู	้ฯ	ท�าการทดลองใช้และประเมนิผลส�าเรจ็ของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ฯ	รวมกลุ่มเป้าหมาย	ประกอบด้วย																					
	 	 2.1.1		ผู้วิจัยหลัก	คือ	ผู้วิจัย
											 2.1.2		ผู้ร่วมวิจัย	คือ	กลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วม
ปฎิบัติและมีส่วนร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด	 ซ่ึงเป็น
บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพืน้ทีศ่กึษาวจิยั	รวมจ�านวน		22		
คน		ประกอบด้วย	1)	ผู้น�าชุมชน		2)	ผู้แทนชุมชน	
3)	ผู้น�าศาสนา	4)	ปราชญ์ชาวบ้าน		5)ครู/อาจารย์	
6)	นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง	
											 2.1.3	กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูเพิม่เติม/กลุ่มทดลอง	รวม	
245	คน	คือ	1)	ภาครัฐ	2)ภาคเอกชนในพื้นที่	3)ภาคชุมชน  
4)	เด็กและเยาวชน		5)	ประชาชนที่อาศัยในชุมชน																					
													2.1.4	กลุ่มทดลอง	คือ	กลุ่มบุคคลที่ใช้ในการ
ทดลองกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ	 แหล่งประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นชุมชนบ้านพนมไพร	ต�าบลพนมไพร	อ�าเภอ
พนมไพร	จังหวัดร้อยเอ็ด		จ�านวน	96	คน	ประกอบด้วย	1)
กลุ่มผู้สัมผัสกับแหล่งประวัติศาสตร์เสมอหรือผู้มีส่วนร่วม	
2)	 กลุ่มผู้สัมผัสแหล่งประวัติศาสตร์หรือมีส่วนร่วมนาน	ๆ	
คร้ัง	 ผู้เก่ียวข้องที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่หรือนักท่อง
เที่ยว	3)	บุคคลภายนอกพื้นที่	4)	นักศึกษา
	 3.		ขอบเขตด้านวิธีการวิจัย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา		
(Research	and	Development)	โดยประยกุต์ใช้การวิจยั
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 Action	
Research)	
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ตัวแปรต้น 
	 1.	กระบวนการมีส่วนร่วม
          1.1	 การมีส่วนร่วมในการระดมความคิด 
ตัดสินใจ
											 1.2	การมีส่วนร่วมในการวางแผน
											 1.3		การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน
											 1.4	การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
											 1.5	การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
	 	 1.6	การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
											 1.7	การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 2.	การสร้างจิตส�านึกและความภูมิใจ
											 2.1	 การสร้างจิตส�านึกและความภูมิใจด้าน
พื้นที่
											 2.2	การสร้างจิตส�านึกด้านจารีตประเพณี
											 2.3	 การสร ้างจิตส�านึกและความภู มิใจ 
ด้านส�านึกร่วมในการรวมกลุ่ม
	 3.	เป้าหมายความส�าเร็จ
	 	 3.1	การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
											 3.2	การเพิ่มคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
											 3.3	การเสริมความมั่นคงแข็งแรง
								 4.	กิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา
												 4.1	การบูรณาการ					
												 4.2	การสงวนรักษา
												 4.3	การบูรณะ										
												 4.4	การปฏิสังขรณ์
ตัวแปรตาม
 การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถ่ินใน	
จังหวัดร้อยเอ็ด
					 แนวคดิทฤษฎ	ี		แนวคดิทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยั	ดงันี้
1)	แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ให้ความส�าคัญ
กับการให้ความหมาย	วิธีการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
ที่สามารถน�ามาสร้างส�านึก	และกระตุ้นให้ชาวบ้าน

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา	
(Research	and	Development)	โดยประยกุต์ใช้การวิจยั
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 Action	
Research)	ของฉลาด	จันทรสมบัติ	(ฉลาด		จันทรสมบัติ.	
2551	:	149-158)	และใช้กรอบแนวคิดเบื้องต้น	แล้วน�ามา
พฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชมุชน
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นใน	
จังหวัดร้อยเอ็ด		ดังนี้	
	 ขั้นตอนที่	 1	 ศึกษาสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาและ
ก�าหนดประเด็นในการอนุรักษ์และพัฒนา
	 	 กิจกรรมที่	1		ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
		 	 กิจกรรมที่	 2	 	 ร่วมระดมความคิดและค้นหา
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชน/ภูมิปัญญา
ท ้องถิ่น/ประเพณีวัฒนธรรมท ้อง ถ่ิน/เ ลือกแหล ่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่จะอนุรักษ์และพัฒนา
	 	 กิจกรรมที่	 3	 แนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวข้องร่วม
สรุปข้อมูลเพื่อยกร่างกระบวนการจัดการฯ
	 ขั้นตอนที่	 2	 สร้างทีมงานและพัฒนาศักยภาพทีม
งาน
		 	 กจิกรรมที	่4		สร้างทมีผูร่้วมวจัิยร่วมแบ่งหน้าที่
ตามความเหมาะสม/ความสนใจ
		 	 กจิกรรมที	่5		พฒันาแนวทาง/กระบวนการการ
จัดการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่วิจัย			
	 ขั้นตอนที่	3	การวางแผนแบบมีส่วนร่วม
		 	 กิจกรรมที่	6		ร่วมกันวางแผนและจัดท�าแผน
กจิกรรมกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้หล่งประวติัศาสตร์ท้อง
ถิ่นในพื้นที่วิจัย
		 	 กิจกรรมที่	7		ก�าหนดเป้าหมายความส�าเร็จใน
การจัดการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่วิจัย
	 ขั้นตอนที่	 4	 ด�าเนินงานตามแผนและปรับปรุง
พัฒนา
	 	 กิจกรรมที่	 8	 	 ร่วมปฏิบัติก�าหนดกรอบองค์
ความรู/้กจิกรรมการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูแ้หล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่วิจัย
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	 	 กิจกรรมที่	9	ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์/สืบค้น
รายละเอยีด/ออกแบบกจิกรรมให้เหมาะสมกบัแหล่งเรียน
รู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
	 	 กิจกรรมที่	 10	 ร่วมกันสร้างชุดความรู้แหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ได้แก่	จัดท�าหนังสือ	แผ่นพับ	แผ่น
ป้าย	จัดท�าเว็บไซด์	ของแหล่งเรียนรู้	ฯลฯ
	 ขั้นตอนที่	5	การประเมินผลและสรุป
	 	 กิจกรรมที่	11		ทดลองใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้	 ฯโดยการน�าชุดความรู้ที่รวบรวมได้และทดลองใช้
แหล่งเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนา/ในพื้นท่ีปฎิบัติงานของ
ชมุชนบ้านพนมไพร	ต�าบลพนมไพร	อ�าเภอพนมไพร	จงัหวดั
ร้อยเอ็ด
		 	 กิจกรรมที่	12		ร่วมตรวจสอบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้แหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่วิจัย
	 	 กิจกรรมที่	13		ร่วมรับประโยชน์จากการสรุป
ผลการด�าเนินงานตามแผนกิจกรรมของการจัดการเรียนรู้
แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่วิจัย
	 ขั้นตอนที่	6		แลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 	 กิจกรรมที่	14		น�าเสนอผลการด�าเนินงานเพื่อ
ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้	การจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ชมุชน	เพือ่การอนรุกัษ์และพัฒนาแหล่งประวัตศิาสตร์ท้อง
ถ่ินในพื้นที่ปฏิบัติงานของชุมชนบ้านพนมไพร	 ต�าบลพนม
ไพร	อ�าเภอพนมไพร	จังหวัดร้อยเอ็ด
	 	 กิจกรรมท่ี	 15	 	 ร่วมสรุปเพื่อก�าหนดเป็น
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ
ชมุชนบ้านพนมไพร	ต�าบลพนมไพร	อ�าเภอพนมไพร	จงัหวดั
ร้อยเอ็ดที่สมบูรณ์	

สรุปผลการวิจัย 
	 1.	 จากการศึกษาบริบทของสภาพปัจจุบันปัญหา	
และความต้องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์
ชุมชนทั้ง	5	แห่ง	พบว่า	มีองค์ความรู้	6	ด้าน	คือ		1.ด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 2.ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิต	 3.ด้าน
เศรษฐกิจชุมชน	 เศรษฐกิจพอเพียง	 การระดมทุน	 4.ด้าน

สังคม		ทุนทางสังคม	ประชาสังคม	ชุมชนเข้มแข็ง		5.ด้าน
การจัดการทรัพยากร	6.ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น		ซึ่งชุมชน
ไม่ได้มีการน�าแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น	 ประเพณี	 วัฒนธรรมและพิธีกรรม	 ความเชื่อ	 ที่มีใน
ชุมชนมาเป ็นฐานการจัดการเรียนรู ้ 	 สภาพแหล ่ง
ประวตัศิาสตร์ยงัไม่ได้มกีารจดัเป็นแหล่งเรยีนรู	้ยงัไม่พร้อม
ใช้งาน	 และชุมชนไม่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของแหล่ง
ประวตัศิาสตร์	ภมูปัิญญาท้องถิน่	ประเพณ	ีวฒันธรรมและ
พิธีกรรมความเชื่อ														
											2.	การสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านพนมไพร	 โดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม		
6	ขั้นตอนและการด�าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม	15	กิจกรรม		มีผู้เชี่ยวชาญ	5	ท่าน	เป็นผู้ประเมิน
และตรวจสอบเครือ่งมอืของกระบวนการจัดการแหล่งเรยีน
รูฯ้	คอื	1)	ประเมนิความเป็นไปได้	2)	ประเมนิความถกูต้อง	
3)	ประเมนิความเหมาะสม	4)	ประเมนิความเป็นประโยชน์		
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด		
	 3.	 ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
เรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมของชมุชน		ผูร่้วมวจิยัสามารถด�าเนนิ
งานจดักจิกรรมน�าเสนอผลการด�าเนนิงานของกระบวนการ
จัดการแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการอนุรักษ์และ
พัฒนา	คือ	1)	มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการมี
ส่วนร่วม	อยู่ในระดับมาก		2)	มีการปฏิบัติพฤติกรรมตัวชี้
วัดความส�าเร็จของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาที่น�าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง	อยู่ในระดับดี	3)	กระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้จริง	โดยการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม	6	ขัน้ตอนและการด�าเนนิงานจัดกจิกรรมการเรยีน
รู้แบบมีส่วนร่วม	15	กิจกรรม	4)	ผลการสอบถามความพึง
พอใจ	 ในการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วม	 	อยู่ในระดับมาก
ที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	จากการศึกษาสภาพแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ในพื้นที่เป้าหมายชุมชนต�าบลพนมไพร	 ประกอบด้วยองค์
ความรู ้ 	 6	 ด ้าน	 คือ	 1.ด ้านประวัติศาสตร ์ท ้องถิ่น	 
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2.	ด้านวฒันธรรมวถิชีวีติ	3.	ด้านเศรษฐกจิชมุชน	เศรษฐกจิ
พอเพยีง	การระดมทนุ	4.	ด้านสังคม		ทนุทางสังคม	ประชา
สังคม	ชุมชนเข้มแข็ง	5.	ด้านการจัดการทรัพยากร	6.	ด้าน
ภมูปัิญญาท้องถิน่	ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจัยของอนัญชัย			
จ�านงนรินทรรักษ์	(2547	:	น.89-90)	
	 2.	 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ชมุชน	เพือ่การอนรุกัษ์และพัฒนาแหล่งประวัตศิาสตร์ท้อง
ถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 การพัฒนาทีมผู้ร่วมวิจัย	 ใน
การพัฒนาทีมผู้ร่วมวิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม		6	ขั้นตอน		15	กิจกรรม		การด�าเนิน
งานจัดกิจกรรมการจัดการแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุทธิพงษ์	 	สาชะรุง	 (2553	 :	
178)	และชนาวุธ		ประทุมชาติ	(2553	:	310-311)	ดังนี้
	 	 2.1	การสร้างพลังจากกระบวนการท�าวิจัย																						
	 	 2.2	การใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
สร้างพลังชุมชนดีกว่าเครื่องมืออื่นๆ	
	 	 2.3	ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจรู้สึกว่าตัวเอง
มีศักดิ์ศรีมีประวัติศาสตร์	ที่สืบเนื่องมายาวนาน																																
	 	 2.4	เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ร่วมวิจัย	
	 3.	 ผลการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
เรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมของชุมชน	เพ่ือการอนรัุกษ์และพัฒนา
แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด	 มีความ
เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อม	 ผู้ร่วมวิจัยสามารถ
ด�าเนินงานจัดกิจกรรมน�าเสนอผลการด�าเนินงานของ
กระบวนการจัดการแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
อนุรักษ์และพัฒนา	คือ
	 	 3.1	มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการ
มีส่วนร่วม	อยู่ในระดับมากที่สุด	สอดคล้องกับประเวศ	
วะสี	 (2545	 :	 น.21)	 ที่กล่าวว่า	 การเรียนรู้ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งไม่เพียงพอที่จะท�าให้เร่ืองน้ันส�าเร็จ	 เพราะคน
อื่นๆ	องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องไม่ได้เรียนรู้	การเรียนรู้
ร่วมกันในการปฏิบัติเท่านั้นจะบังเกิดผลส�าเร็จ
	 	 3.2	 มีการปฏิบัติพฤติกรรมตามตัวชี้วัดความ
ส�าเร็จการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่น�าไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้จริง	อยู่ในระดับดี	สอดคล้องกับตัวชี้วัดความ
ส�าเร็จขององค์กรชุมชนของฉลาด			จันทรสมบัติ	(2547	:	

น.	 22-27)	 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบ
บูรณาการ	มีองค์ประกอบหลัก	5	ประการ	คือ	1)	โครงการ
และกระบวนการท�างาน	 2)	 การบริหารจัดการ	 3)	 การ
บริหารงบประมาณและทรัพยากร	4)	ผลประโยชน์	5)	การ
พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
	 	 3.3	 กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์	 ได้จริง	 6	 ขั้นตอน	
และการด�าเนนิงานจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบมส่ีวนร่วมใน
การด�าเนินงานในลักษณะการบูรณาการทั้งร่วมคิด	 ร่วม
ตัดสินใจ	ร่วมวางแผน	ร่วมปฏิบัติ	ร่วมตรวจสอบ	ร่วมรับ
ผดิชอบ	ร่วมรบัผลประโยชน์	และร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น	
15	กจิกรรม	สอดคล้องกับแนวคดิของวจิารณ์	พานชิ	(2548	
:	น.1-4)		ผูร่้วมวจิยั	เหน็ความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมครัง้
นี	้จงึได้มส่ีวนร่วมส่งเสริมให้เกดิแหล่งเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์
ขึ้นภายในชุมชนต�าบลพนมไพร	 อ�าเภอพนมไพร	 จังหวัด
ร้อยเอด็และช่วยกนัปรบัปรงุภมิูทัศน์ให้มคีวามเหมาะสมใน
การให ้บริการแก ่ผู ้มาศึกษาดูงานของแหล่งเรียนรู ้
ประวัติศาสตร ์ 	 เพื่อใช ้ประโยชน ์ของแหล ่งเรียนรู ้
ประวัติศาสตร์ท่ีจะเชือ่มโยงการจดัการเรยีนรูท้ัง้การศกึษา
ในระบบ	การศกึษานอกระบบ	และการศึกษาตามอธัยาศยั
ของคนในชมุชน	เดก็และเยาวชน	ในชมุชนต่อไป	ท�าให้เกดิ
ความภาคภมูใิจทีช่มุชนได้ร่วมกนัสร้างกระบวนการจดัการ
แหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา	
กรณีศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ในจังหวัดร้อยเอ็ด										
	 	 3 .4	 ผลการประเมินความพึ งพอใจต ่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด	มีความพึงพอใจในการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วม	
อยู่ในระดับมากที่สุด	เพราะผู้น�าชุมชนซึ่งเป็นผู้น�าในการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งเรียนรูป้ระวตัศิาสตร์	เหน็ความ
ส�าคัญในการรวมกลุ่มและการท�างานแบบมีส่วนร่วม	 รวม
ทัง้เข้าร่วมกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง	มกีารบรหิารงานแบบส่วน
ร่วมกระจายงานให้ทุกคนในชุมชนได้ท�างานตามบทบาท
หน้าที่เพ่ือน�าไปสู่การด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย	 ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของฉลาด		จันทรสมบัติ	(2553	:	
น.66-69)
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
							 	 1.1	 ชุมชนแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถ่ินใน
จงัหวดัร้อยเอด็	มสีภาพพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมควรแก่การอนุรักษ์
และการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 โดย
เฉพาะ	โบราณสถาน	ซึง่สามารถน�าเอากระบวนการจดัการ
แหล่งเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์นีไ้ปเผยแพร่ให้กบัชมุชนอืน่ๆได้	
เพ่ือให้ชุมชนอื่นเล็งเห็นความส�าคัญและน�าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์กับชุนชนของตนเอง																	
								 	 1.2	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยที่เชื่อมโยง
คนในชุมชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	
โดยมีการน�าเอาหลักการมีส่วนร่วม	 รู้จักการวางแผนแบบ
มีส่วนร่วม	มีความรอบคอบในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	มีชุด
ความรู ้จริงที่ผ ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่สามารถ
ถ่ายทอดวามรู้ได้	หน่วยงานราชการจึงควรส่งเสริมและน�า
ไปใช้พฒันาต่อยอดเพือ่เพ่ิมศักยภาพของชมุชนให้เกิดความ
ยั่งยืน
						 	 1.3	ควรจดัเวทแีสดงความคิดเหน็เพือ่รบัทราบ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนที่อาจเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาตามยคุสมยั	โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม	7	ขัน้ตอน	
คอื	ร่วมคดิและตดัสนิใจ		ร่วมวางแผน	ร่วมปฏบิตั	ิร่วมตรวจ

สอบ	 ร่วมรับผิดชอบ	 ร่วมรับผลประโยชน์	 และร่วมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาในชุมชนและเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ให้กับคนในชุมชนของตนเอง
	 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1	ควรพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์	 ไปสู่กลุ่มองค์กร	 หน่วยงานราชการและ
ชุมชนอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันท�าให้เกิดเครือข่ายแหล่ง
เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ทีห่ลากหลายและเข้มแขง็เพิม่มากขึน้
	 	 2.2	 ควรวิจัยและพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมใน
การพัฒนาสมรรถนะให้แก่ผู้น�าชุมชน	ผู้น�ากลุ่มองค์กร	นัก
จัดการความรู้ท้องถิ่น	ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการองค์
ความรูเ้พ่ือสร้างจติส�านกึและเพือ่สร้างความตระหนกัให้กบั
เยาวชน	 คนในชุมชน	 เกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น
ตนเอง	
  2.3	 นโยบายและกลไกการปฏิบัติงานของ 
ภาครัฐ	 ควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมหรือสนับสนุน	
โดยการจัดให้มีองค์กรเกิดขึ้นในชุมชนและให้คนในชุมชน
เป็นศนูย์กลาง	ในการจดัการภมิูทศัน์ทางด้านวฒันธรรมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมแก้ไขปัญหา	จะท�าให้การ
พัฒนาประเทศเกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาคนใน
ชุมชนมีความมั่นคงและยั่งยืน
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การบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้	 เพ่ือศึกษา	 1)	 สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของการบริหารจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง	 และปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 2)	พัฒนารูปแบบการบริหาร

และการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	3)	การน�ารูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไปใช้ปฏิบัติการกับ

โรงเรียนขนาดเล็ก	จ�านวน	3	 โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ	การด�าเนินการ	จากการศึกษาเอกสาร	การสัมภาษณ์	

และการสอบถาม	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถติิเชิงพรรณนา	หาค่าเฉลีย่	ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การวเิคราะห์	SWOT	และ

ค่า	F-test		ผลการวิจัยพบว่า	สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ศักยภาพของโรงเรียน

มีการด�าเนินงานที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 

ทัง้ด้านผลลพัธ์/ภาพความส�าเร็จ	และมีความคดิเห็นไม่แตกต่างกนั	รปูแบบการบรหิารและการจดัการเรยีนรูแ้บบมีส่วนร่วม	

มีองค์ประกอบส�าคัญ	คือ	การบริหารและการจัดการเรียนรู้มีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		การจัดการเรียนการสอน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	การด�าเนินงานประสานกันในลักษณะพหุภาคี	การประเมินผลตามสภาพจริง	และความเหมาะ

สมของรูปแบบ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	และผลการน�าไปใช้ของรูปแบบสามารถประสานและแก้ปัญหาได้	ผลการจัด

กิจกรรมที่สอดแทรกในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน	โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี	ทั้งทักษะ

ความรู้	คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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Abstract
	 The	purposes	to	studies	were;	1)	the	current	problems	and	need	assessment	of	administrational	
and	participatory	learning	management	of	sufficiency	economy	learning	center,	and	influencing	factors	
to	administrational	and	participatory	learning	management	of	sufficiency	economy	learning	center,	2)	
the	model	development	of	administrational	and	participatory	learning	management,	and	3)	the	leading	
to	the	model	development	of	administrational	and	participatory	learning	management	to	operative	with	
the	area	 study	were	 three	 small	 schools	 to	data	collection	by	documentary	 study,	 interviews,	 and	
questionnaires	survey	to	the	data.	The	data	analysis	through	analyzed	by	descriptive	strategically	including	
mean,	standard	deviation,	SWOT	metrical,	and	F-test.	The	study	revealed	thatthe	current	problems	and	
need	assessment	was	a	level	at	high	levels,	the	potential	in	the	schools	for	the	participatory	community	
to	operations,	 the	 influencing	factors	to	administrational	was	a	 level	at	high	levels,	 include	output/
successful,	 	 the	opinions	for	 influencing	factors	was	non	different.The	modelof	administrational	and	
participatory	learning	management	were	administrational	and	participatory	learning	management	towards	
sufficiency	economy,	instructional	towards	sufficiency	economy,	multilateral	coordination	through	the	
process,	and	evaluation	to	real	condition.	And	model	suitability	was	a	level	at	high	levels.The	leading	
of	the	model	were	coordinate	and	solve	problems.	Event	results	for	insert	in	the	learning	to	sufficiency	
economy	learning	center	of	the	students	at	a	good,	include	the	skills,	knowledge	and	character.		And	
satisfaction	for	the	model	was	a	level	at	most	levels.			
 
 Keywords: Administrational	and	participatory	learning	management,	Sufficiency	Economy	learning	
center,	sufficient	quality	of	life

บทน�า
	 การบริหารจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาเป็นงาน
ส�าคัญ	 เนื่องจากเก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถาน
ศึกษา	 ที่เป็นเครื่องชี้วัดความส�าเร็จและคุณภาพของการ
จัดการศึกษา	 โดยถ้ามองในด้านกระบวนการด�าเนินงาน
แล้ว		เป็นกระบวนการจัดการกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง	
กับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น	 	 ตั้งแต่การ
ก�าหนดนโยบายและการวางแผน	การพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศกึษาการเรยีนการสอน	การวัดผลและประเมินผล	และการ
ศึกษาวิจัย		เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุโดยยดึผู้เรียนเป็นส�าคญัโดย	ปรียาพร		วงศ์
อนุตรโรจน์	 (2546)	กล่าวว่า	ถือเป็นหัวใจของการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษา	 เพราะจุดมุ่งหมายของสถาน
ศึกษาก็คือการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ	ซึ่งขึ้นอยู่กับงาน

วชิาการ	ซึง่การศกึษาเป็นการพฒันาคณุลกัษณะของผูเ้รยีน		
(Ultimate	of	Education		is		the		Development		for		
Character)	 ให้เป ็นคนที่สมบูรณ์ท้ังร ่างกาย	 จิตใจ	 
สติปัญญาความรู้และคุณธรรม	มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด�ารงชวีติ	สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ		
อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และในหมวด	4	แนวทาง
การจัดการศึกษามาตรา		22	ก�าหนดว่า	การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้	 ถือว่าผู้เรียนส�าคัญที่สุด	 กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	
2550)
	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ในการ
บริหารสถานศึกษาตามขอบข่ายงาน	4	ด้านอันได้แก่	ด้าน
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การบริหารวิชาการ	ด้านการบริหารงบประมาณ	ด้านการ
บรหิารงานบคุคลและด้านการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา	
จงึเป็นการตอบสนองแนวทางการจดัการเรยีนรูใ้นพระราช
บัญญัติการศึกษา	 และนับว่าเป็นกลไกในการเผยแพร่
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	และการน�าไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตส�าหรับเยาวชนได้อย่างย่ังยืน	 เน่ืองจากการเรียนการ
สอนเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาคนและพัฒนา
ประเทศไทย	 ให้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และสร้าง
จติส�านกึทีม่ัน่คง	เข้มแขง็	ในหลกัการด�าเนนิชีวิตทีป่ระกอบ
ด้วยมีความพอประมาณ	 ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรยีนรูก้เ็ป็นด้านทีส่�าคญั	ทีร่ฐับาลได้มแีนวคดิของการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก	
เพือ่การเป็นศนูย์กลางการเรยีนรูแ้ก่นกัเรยีนและชมุชน	นบั
ว่าเป็นแนวคิดหนึ่งที่ส�าคัญ	 ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ	ทั้งนี้
เพราะ	โรงเรียนจะได้ขยายฐานคิดการจัดการศึกษาจากใน
ระบบไปสู่การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	
ขยายฐานผูเ้รยีนจากเดก็นักเรียนไปสูผู่ใ้หญ่หรือผูป้กครอง	
ขยายฐานครูผู้สอนนักเรียน	 เป็นผู้ร่วมวิจัยและร่วมเรียนรู้
กับนักเรียนและชาวบ้าน	 ขยายฐานของหลักสูตรจาก
หลักสูตรแกนกลางไปสู่หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรการ
เรียนรู ้	 ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่าง
ครอบครัว	 	 โรงเรียนและชุมชนที่มีความส�าคัญอย่างมาก		
โดยผลการวจิยัหลายประเทศพบว่า	การมีส่วนร่วม	จากทัง้	
3		สถาบันเป็นส่วนส�าคัญ	ในฐานะหุ้นส่วนทางการศึกษาที่
สามารถส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพ	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน,	2551)	การบรหิารเป็นทมีทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะผลกัดนัให้
บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือประกอบกิจกรรมทุก
อย่าง	ด้วยความเตม็ใจและรักทีจ่ะท�าผลผลติทีอ่อกมาจะดี
เยี่ยม	และการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ด่านแรก	 ของการพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและ
คุณภาพ	 และประสบผลส�าเร็จได้อย่างดีนั้นต้องอาศัยการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ผู้น�าน้ันถือว่ามี
ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 ต่อการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ในการด�าเนินงานทุกประเภทในสถานศึกษา	 และแนวคิด

ของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ขนาดเล็ก	เพ่ือการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่นกัเรียนและ
ชมุชน	นบัว่าเป็นแนวคดิหนึง่ทีส่�าคัญ	ทีจ่ะใช้เป็นเครือ่งมอื
ในการพฒันาการศกึษาของโรงเรยีนขนาดเลก็ให้มคีณุภาพ
มากขึ้นกว่าเดิม
	 จากสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กโดยท่ัวไป	
แนวโน้มของจ�านวนนักเรียนจะค่อย	 ๆ	 ลดลง	 จ�านวนครู
บุคลกรก็จะค่อยๆ	 ลดลงตามไปด้วย	 ส่งผลให้การจัดการ
ศกึษาในโรงเรยีนขนาดเลก็มคีณุภาพต�า่ตามไปด้วย	จงึเป็น
ผลให้รฐับาลมนีโยบายการยบุ	หรือควบรวมโรงเรยีนขนาด
เล็กเข้าด้วยกัน	 ท�าให้บางหมู่บ้านต้องสูญเสียสถาบันหลัก	
คอื	โรงเรยีนของหมูบ้่านและของชมุชนไป	ซ่ึงในอดีต	เกอืบ
ทกุหมูบ้่านจะมสีถาบนั	สามเสาหลกั	“บวร”	คอื	"	บ้าน	วดั	
และโรงเรียน"	 เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น	 	 ซ่ึงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อกระแสการ
เปล่ียนแปลงจากภายนอกและมุ่งการพัฒนาท่ีสมดุล	 และ
มีบูรณาการที่เชื่อมโยงทุกมิติ	 ทั้งด้านวัตถุเศรษฐกิจด้าน
สงัคมและด้านสิง่แวดล้อม	รวมไปถงึด้านวฒันธรรม	ค่านยิม	
ความเชื่อ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	บนฐานการบูรณา
การแบบองค ์รวม	 กอปรการพัฒนาทางการศึกษา	
(Education	development)แตกต่างจากการพัฒนาโดย
ทั่วไป	 ปรัชญาการพัฒนาทางการศึกษามุ่งพัฒนาและให้
ความส�าคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก	แต่การพัฒนาโดยทั่วไปมุ่ง
พัฒนาทางด้านวัตถุ	 เศรษฐกิจ	หรือพื้นที่	 และการพัฒนา
ทางการศึกษาที่แท้จริง	 จะต้องไม่แยกส่วนที่มีความ 
เชื่อมโยง	 เพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างเป็นองค์รวมทั้งมิติ
ด้านสังคม	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อมและการเรียน
รู้	 โดยในแต่ละด้านจะต้องเกื้อกูลและประสานกัน	 เพื่อน�า
ไปสู่เป้าหมายตามความคิด	อุดมการณ์	ผลส�าเร็จและการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีสมรรถนะและศักยภาพ	(พรชัย	เจดา
มาน,2559)	การบรหิารจดัการและการพฒันาคณุภาพของ
สถานศึกษา	 ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการศึกษาและเป็น
กลไกส�าคัญในการวางแผน	ก�ากับ	ติดตาม	การปฏิบัติงาน	
ส่งเสรมิจากปัจจยัด้านบรบิทของสถานศึกษา	เนือ่งจากการ
บริหารจัดการหรือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนั้น	 
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อยู ่ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมและข้อจ�ากัดของ
ทรัพยากรต่างๆ	 ที่มีในสถานศึกษาและความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรต่างๆ	ที่อยู่โดยรอบของสถานศึกษา	ในการ
สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างมี
สมรรถนะ	และมีประสิทธิภาพ	ได้อย่างยั่งยืน	

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา	 และความ
ต้องการของการบริหารจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก	และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมี
ประสิทธิภาพ
	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการ
เรยีนรูแ้บบมีส่วนร่วมของศนูย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
ในโรงเรยีนขนาดเลก็	เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวิีตแบบพอเพียง
ในท้องถิ่น	
	 3.	 เพื่อศึกษาการน�ารูปแบบการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง	 ในโรงเรียนขนาดเล็ก	 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แบบพอเพียงในท้องถิ่นไปใช้ปฏิบัติการ

ขอบเขตการวิจัย
	 ขอบเขตเนื้อหา
	 ระยะที	่1	การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความ
ต้องการของการบริหารจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง	ใน	6	ด้าน	ได้แก่	การจัดปฐมนิเทศการ
พฒันาตนเอง	การฝึกอบรมการศกึษาดงูาน	การจัดท�าแผน
บูรณาการการนิเทศติดตามผล	 และการวิเคราะห์การ
บริหารจดัการเรยีนรูข้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง
ในโรงเรียนขนาดเล็ก	 และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหาร
จดัการศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงมปีระสทิธภิาพ	ใน	
5	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา	 ด้าน
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน	ด้านการจัดกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน	 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและ
ผลลัพธ์/ภาพความส�าเร็จ

	 ระยะที่	 2	 การพัฒนารูปแบบการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีงในโรงเรยีนขนาดเลก็	เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติแบบ
พอเพียงในท้องถิ่นใน	4	ด้าน	ได้แก่	1)	การบริหารและการ
จดัการเรยีนรูม้ส่ีวนร่วม	ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง	2)	การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 3)	 การ
ด�าเนินงานประสานกันในลักษณะพหุภาคี	 และ	 4)	 การ
ประเมนิผลตามสภาพจรงิ	และความเหมาะสมของรปูแบบ
การบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก	 เพื่อส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตแบบพอเพียงในท้องถิ่น
	 ระยะท่ี	 3	 การศึกษาการน�าไปใช้ของรูปแบบการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก	การทดลอง
ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงกับนักเรียน	 และความพึงพอใจต่อรูป
แบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

การทบทวนวรรณกรรม
	 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู	่ 
5	ส่วน	(อานันท์	กาญจนพันธุ์,	2545)
	 	 1.	 กรอบแนวคิดที่ชี้แนะแนวทางการด�ารงอยู่
และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชวิีตดัง้เดมิของสงัคมไทยสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้ตลอด
เวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลาซึ่งมุ ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติเพื่อ
ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
	 	 2.	 คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�า
มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับโดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
	 	 3.	ค�านิยามความพอเพียงต้องประกอบด้วย	3	
คุณลักษณะพร้อม	 ๆ	 กัน	 1)ความพอประมาณ	หมายถึง	
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป	 โดยไม่
เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่	2)ความมเีหตผุล	หมายถงึ	การ



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

415

ตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน	 จะต้องเป็น
ไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	
ตลอดจนค�านงึถงึผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการกระท�านัน้	ๆ  
อย่างรอบคอบ	3)การมภีมูคิุม้กันทีด่ใีนตวั	หมายถึง	การเต
รยีมตวัให้พร้อมรบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลงในด้าน
ต่าง	 ๆ	 ที่จะเกิดขึ้นโดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล้
และไกล
	 	 4.	เง่ือนไขการตดัสินใจและการด�าเนินกิจกรรม
ต่าง	ๆ 	ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น	ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐานกล่าวคือ	1)	เงื่อนไขความรู้	ประกอบ
ไปด้วยความรอบรู้ที่เกี่ยวกับวิชาการต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบ	 ด้านความรอบคอบ	 ที่จะน�าความรู้เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน	 เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมดัระวงัในขัน้ปฏบิตั	ิ2)	เงือ่นไขคณุธรรม	ทีจ่ะต้อง
เสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม	 
มีความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความอดทน	 มีความเพียรใช้สติ
ปัญญาในการด�าเนินชีวิต	ไม่โลภและไม่ตระหนี่
	 	 5.	 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
การน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้	 คือการ
พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้าน	 ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้และ
เทคโนโลยี
 แนวคดิการบรหิารและการจดัการเรยีนรูใ้นชมุชน
	 	 จิราภรณ์สถาปนะวรรธนะ.	 (2552)กล่าวถึง	
การจัดกระบวนการเรยีนรูใ้นชมุชนเริม่ต้นจาก	รวมคน	ร่วม
คดิ	ร่วมท�า	ร่วมสรปุบทเรียน	และร่วมรบัผลจากการกระท�า	
ถ้าวงจรแห่งการเรียนรู้ของชุมชนใดหมุนเร็ว	 หรือมีพลวัต
สูง	 แสดงว่าชุมชนนั้นมีพลังการเรียนรู้สูงซึ่งการรวมคนมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวมพลังใจเป็นการเสริมใจซึ่งกันและกัน	
สมาชิกขององค์กรมีความสนใจและมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน	
ท�าให้เกดิ	“จติส�านกึร่วม”	ในการแก้ปัญหาและพฒันาท้อง
ถิ่น	เกิดความรัก	ความสามัคคี	และความเอื้ออาทร	องค์กร
ชุมชนที่มีสมาชิกหลากหลายทั้งเพศ	 วัย	 และอาชีพ	 และ
พบปะอย่างต่อเนื่อง	องค์กรชุมชนนั้นย่อมมีความเข้มแข็ง

 แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
	 	 วราลกัษณ์	ไชยทพั	(2544)	กล่าวว่า	การมส่ีวน
ร่วมคือร่วมในการประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับการวาง
โครงการ	วธิกีารด�าเนนิงาน	การตดิตามตรวจสอบ	และการ
ดูแลรักษา	 เพื่อให้กิจกรรมได้ผลตามวัตถุประสงค์การร่วม
ตัดสินใจ	คือเมื่อมีการปรึกษาหารือแล้ว	จะต้องร่วมกันใน
การตัดสินใจเลือดกิจกรรม	 หรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุด	
เหมาะสมที่สุดการร่วมปฏิบัติ	 คือเข้าร่วมด�าเนินงาน	 
การร่วมติดตามและประเมินผล	คือการติดตาม	ตรวจตรา
ดูแลรักษา	และประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น	

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed	 Method	
Research)	 ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	
(Participatory	Action	Research,	PAR)
 พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
	 	 1.	พืน้ทีก่ารวจิยั	คอื	โรงเรยีนขนาดเลก็ทีส่งักดั
ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต	1	
เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (The	 Best	
Practice)	จ�านวน	3	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียนสามเพียแสน
จ�าปา	โรงเรยีนบ้านดวนบากน้อย	และโรงเรยีนบ้านยางน้อย	
ได้มาจากการสุม่แบบแบ่งชัน้หลายขัน้ตอน	(Multi	-	Stage	
Sampling	Random)
	 	 2.	 กลุ ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	
informants)	 ได้แก่	 ผู ้บริหารโรงเรียน	 ครู	 ผู้ปกครอง
นักเรียน	ผู้น�าชุมชน	ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น	ทั้ง	3	โรงเรียน	
รวม	153	คนและผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	17	คน	ได้มาจากการ
เลอืกแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	และการจดักลุม่
ย่อย	(Focus	groups)
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 1.	 แบบสอบถาม	 ชนิดกึ่งโครงสร้าง	 (Semi	
structure)	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 
(5-	Ratting	scales)	พร้อมค�าถามแบบปลายเปิด	
	 	 2.	แบบสมัภาษณ์	ชนดิมีโครงสร้าง	(Structure)	
ใช้สัมภาษณ์	 ครู	 ผู้บริหารโรงเรียน	ผู้น�าชุมชน	ผู้ปกครอง	
และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น	โรงเรียนที่ผลการปฏิบัติเป็นเลิศ	
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(Best	Practice)	
	 	 3.	 แบบส�ารวจ	 และแบบสังเกต	 ชนิดไม่มี
โครงสร้าง	(Un	Structure)	ในการลงพื้นที่ศึกษาโรงเรียน
ทีผ่ลการปฏบิตัเิป็นเลศิ	(Best	Practice)	โรงเรยีนบ้านพลบั
หนองค�า	 และชุมชนบ้านพลับ	 บ้านหนองค�า	 ต�าบลดู่ทุ่ง	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดยโสธร
	 	 4.	แบบประเมิน	ชนิดกึง่โครงสร้าง	(Structure)	
ใช้ประเมินการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกในการเรียนรู้ของ
นักเรยีน	ทีใ่ช้ศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนบ้าน
พลับหนองค�า	และชุมชนบ้านพลับ	บ้านหนองค�า	จังหวัด
ยโสธร
 การด�าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 1.	 การศึกษาเอกสาร	 แนวคิด	 และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขนาดเล็ก	ณ	
กลุ่มนิเทศ	ติดตามและประเมินผล	ส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษายโสธร	เขต	1	และ	เขต	2
	 	 2.	ลงพื้นที่เพื่อศึกษาโรงเรียนกรณีตัวอย่างที่มี
ผลการปฏิบัติดีเด่น	(Best	Practice)	โดยการสังเกต	การ
ส�ารวจ	การสัมภาษณ์	และจดบันทึก

	 	 3.	เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
	 	 4.	การจัดสนทนากลุ่ม	
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	
(Descriptive	Statistically)	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	(Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	การ
วิเคราะห์	 SWOT	 การทดสอบค่าความแตกต่าง	 F-test	
วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหา(Content	Analysis)

ผลการวิจัย
	 1.	 ผลศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา	 และความ
ต้องการของการบริหารจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก	และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมี
ประสิทธิภาพ
	 	 1.1	 สภาพปัจจุบันปัญหา	 และความต้องการ
ของการบริหารจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก	ในภาพรวม	6	ด้าน	แสดงดัง
ตารางที่	1

ตารางที่ 1 สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการในภาพรวม 6 ด้าน
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2. กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้น าชุมชน ครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง 3 โรงเรียน รวม 153 คนและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) และการจัดกลุ่มย่อย (Focus groups) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถาม ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi structure) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5- Ratting 

scales) พร้อมค าถามแบบปลายเปิด  
2. แบบสัมภาษณ์ ชนิดมีโครงสร้าง (Structure) ใช้สัมภาษณ์ ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง และครูภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนที่ผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)  
3. แบบส ารวจ และแบบสังเกต ชนิดไม่มีโครงสร้าง (Un Structure) ในการลงพื้นที่ศึกษาโรงเรียนที่ผลการปฏิบัติ

เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนบ้านพลับหนองค า และชุมชนบ้านพลับ บ้านหนองค า ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
4. แบบประเมิน ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Structure) ใช้ประเมินการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกในการเรียนรู้ของนักเรียน ที่

ใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านพลับหนองค า และชุมชนบ้านพลับ บ้านหนองค า จังหวัดยโสธร 
การด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การศึกษาเอกสาร แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขนาดเล็ก ณ กลุ่มนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 และ เขต 2 
2. ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาโรงเรียนกรณีตัวอย่างที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น (Best Practice) โดยการสังเกต การส ารวจ การ

สัมภาษณ์ และจดบันทึก 
3. เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
4. การจัดสนทนากลุ่ม  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistically) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ SWOT การทดสอบค่าความแตกต่าง F-test วิเคราะห์ประเด็นเชิง
เนื้อหา(Content Analysis) 

1. ผลศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการของการบริหารจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก และปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพ 

1.1 สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการของการบริหารจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ในภาพรวม 6 ด้าน แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการในภาพรวม6 ด้าน 
 

สภาพปัจจบุันปัญหา และความต้องการ ระดับความคิดเห็น 
   S.D. ความหมาย 

การจัดปฐมนเิทศ 4.52 0.69 มากที่สุด 

การพัฒนาตนเอง 4.50 0.70 มาก 

การฝึกอบรม 4.49 0.71 มาก 

การศึกษาดูงาน 4.51 0.70 มากที่สุด 

การจัดท าแผนบูรณาการ 4.53 0.68 มากที่สุด 

การนิเทศตดิตามผล 4.47 0.72 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.70 มาก 
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 	 สภาพปัจจบุนัปัญหาและความต้องการของการ

บริหารจดัการเรยีนรูข้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง

ในโรงเรียนขนาดเล็ก	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (x̄)	=	

4.50,	S.D.=	.70)	เมือ่พจิารณาแยกเป็นรายด้าน	เรยีงล�าดบั

จากมากไปหาน้อย(1-3	ล�าดับแรก)พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด	 คือ	 การจัดท�าแผนบูรณาการ	 (x̄)	 =	 4.53,	 S.D.=	

0.68)	รองลงมา	การจัดปฐมนิเทศ	(x̄	=	4.52,	S.D.=	0.69)

การศึกษาดูงาน	(x̄	=	4.51,	S.D.=	0.70)	ซึ่งอยู่ในระดับ

มากที่สุด	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	การนิเทศติดตาม

ผล	 (x̄	=	4.47,	S.D.=	0.72)	ซึ่งอยู่ในระดับมาก	 เช่นกัน	

ตามล�าดับ

	 	 1.2	ผลวิเคราะห์การบริหารจัดการเรียนรู้ของ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็กที่มี

ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (The	 Best	 Practice)	 พบว่า	

โรงเรียนมีรูปแบบการด�าเนินงานที่เป็นนวัตกรรม	 และ

ประยกุต์ในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้	ชมุชนมีส่วนร่วมในการ

ด�าเนนิงานทกุขัน้ตอน	บคุลากรทกุคนในโรงเรยีนได้รบัการ

พัฒนา	 มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง	สามารถประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอนได้ด	ีรวม

ทั้งการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง	 ส่วนหนึ่งเกิดจากความ

เอาใจใส่	 และต้ังใจจริงของผู้บริหารโรงเรียน	 ที่เห็นความ

ส�าคัญและเข้าใจ	ส่งผลให้มีโครงการ	กิจกรรมที่สามารถให้

ก่อเกิดการมีส่วนร่วมของคณะครูและชุมชน

	 	 1.3	 ผลศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร

จดัการศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงมปีระสทิธภิาพ	ดงั

ตารางที่	2

ตารางที่	2	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
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สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของการบรหิารจดัการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.50, S.D.= .70) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
(1-3 ล าดับแรก)พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดท าแผนบูรณาการ(X = 4.53, S.D.= 0.68) รองลงมา การจัด
ปฐมนิเทศ(X = 4.52, S.D.= 0.69)การศึกษาดูงาน(X = 4.51, S.D.= 0.70)ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ การนิเทศติดตามผล(X = 4.47, S.D.= 0.72) ซึ่งอยู่ในระดับมาก เช่นกัน ตามล าดับ 

1.2 ผลวิเคราะห์การบริหารจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (The Best Practice) พบว่า โรงเรียนมีรูปแบบการด าเนินงานท่ีเป็นนวัตกรรม และประยุกต์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดี รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ส่วนหนึ่งเกิด
จากความเอาใจใส่ และตั้งใจจริงของผู้บริหารโรงเรียน ที่เห็นความส าคัญและเข้าใจ ส่งผลให้มีโครงการ กิจกรรมที่สามารถให้
ก่อเกิดการมีส่วนร่วมของคณะครูและชุมชน 

1.3 ผลศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ  ระดับความคิดเห็น 
   S.D. ความหมาย 

1. ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา 4.46 0.74 มาก 

2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4.49 0.71 มาก 

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4.48 0.72 มาก 

4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 4.47 0.73 มาก 

5. ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ 4.50 0.68 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.49 0.71 มาก 

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X

= 4.49, S.D.= .71) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย(1-3 ล าดับแรก)พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ(X = 4.50, S.D.= 0.68) รองลงมา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน(X = 4.49, 
S.D.= 0.71)ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(X = 4.48, S.D.= 0.72) ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
บริหารจัดการสถานศึกษา(X = 4.46, S.D.= 0.74) ซึ่งทุกด้านอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นต่อปัจจัยทั้ง 3 โรงเรียน มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแบบพอเพียงในท้องถิ่น  

2.1 รูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
1) การบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1) กรอบแนวคิด (Frame work)เป็นแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจาก

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของโรงเรียน บุคลากร สังคมชุมชนน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเชิงระบบ มุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อความมั่นคงและเข้มแข็ง ในการพัฒนาการศึกษา การบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความพอเพียง อย่างต่อเนื่อง 

1.2) คุณลักษณะ (Character) เป็นการน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนของบุคลากร ที่เน้นการปฏิบัติบนทางสาย
กลาง และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ขัน้ตอน มีเป้าหมายชัดเจน 

	 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้	

เศรษฐกจิพอเพยีงมปีระสิทธิภาพ	โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก	(x̄	=	4.49,	S.D.=	.71)	เม่ือพจิารณาแยกเป็นรายด้าน	

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 (1-3	 ล�าดับแรก)	 พบว่า	 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้านผลลัพธ์/ภาพความส�าเร็จ	

(x̄=	4.50,	S.D.=	0.68)	รองลงมา	ด้านหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน	(x̄	=	4.49,	S.D.=	0.71)ด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(x̄	=	4.48,	S.D.=	0.72)	ตามล�าดับ	

ส่วนด้านทีมี่ค่าเฉล่ียต�า่สุด	คือ	ด้านการบริหารจัดการสถาน

ศึกษา	(x̄	=	4.46,	S.D.=	0.74)	ซึ่งทุกด้านอยู่ในระดับมาก	

และความคดิเห็นต่อปัจจยัทัง้	3	โรงเรยีน	มคีวามคดิเหน็ไม่

แตกต่างกัน

	 2.	ผลการพฒันารปูแบบการบรหิารและการจดัการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
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ในโรงเรยีนขนาดเลก็	เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวิีตแบบพอเพียง

ในท้องถิ่น	

  2.1	 รูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม

	 	 	 1)	การบรหิารและการจดัการเรยีนรูอ้ย่าง

มีส่วนร่วม	ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 	 1.1)	 กรอบแนวคิด	 (Frame	

work)เป็นแนวทางการด�ารงอยู่และปฏบิตัตินในทางทีค่วร

จะเป็น	 โดยมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม

ของโรงเรยีน	บคุลากร	สังคมชุมชนน�ามาประยุกต์ใช้ในการ

บริหารงานเชิงระบบ	 มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาเพ่ือ

ความมั่นคงและเข้มแข็ง	 ในการพัฒนาการศึกษา	 การ

บริหารงาน	การจัดการเรียนการสอน	และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ด้านความพอเพียง	อย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 1.2)	 คุณลักษณะ	 (Character)	

เป็นการน�ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนของบุคลากร	 

ทีเ่น้นการปฏบิติับนทางสายกลาง	และการพฒันาอย่างเป็น

ระบบ	ขั้นตอน	มีเป้าหมายชัดเจน

	 	 	 	 1.3)	 ค�านิยาม	 (Definition)

ประกอบด้วย	3	คุณลักษณะ	หรือ	3	ห่วง	(Moderation)	

ดังนี้	(1)	ความพอประมาณ	(Sufficiency)	เป็นความพอดี

ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป	 โดยไม่เกิดความเดือด

ร้อนต่อตนเองและผู้อื่น	เช่น	การผลิตสื่อการเรียนการสอน	

การด�าเนนิงานทีอ่ยูใ่นระดบัพอประมาณและเหมาะสม(2)	

ความมเีหตผุล	(Reasonableness)	เป็นการตดัสนิใจเกีย่ว

กับการบริหารและจัดการ	 โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ี

เกีย่วข้อง	ตลอดจนค�านงึถงึผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการก

ระท�านั้น	 ๆ	 อย่างรอบคอบ	 (3)	 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	

(Self	–	immunity)	เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระ

ทบและการเปลีย่นแปลง	ทีจ่ะเกดิขึน้โดยค�านงึถงึความเป็น

ไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตทั้งระยะใกล้และระยะไกล

	 	 	 	 1.4)	 เงื่อนไข	 (Conditions)	

เป็นการตัดสินใจและการด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของ

โรงเรียน	โดยอาศัยความรู้และคุณธรรม	ที่ยึดหลักธรรมาภิ

บาลเป็นพื้นฐานส�าคัญ	 กล่าวคือ	 (1)	 เง่ือนไขความรู้

(Knowledge	condition)	ประกอบด้วย	ความรอบรู้เกี่ยว

กับวิชาการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและรอบคอบ	

ทีจ่ะน�าความรูม้าพจิารณาให้เชือ่มโยงกนั	การประกอบขัน้

การวางแผนและขั้นปฏิบัติการจากการใช้องค์ความรู้และ

การแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างมส่ีวนร่วม	การเสรมิสร้างความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ	 (2)	 เง่ือนไข

คุณธรรม(Moral	condition)	เป็นการเสริมสร้างประกอบ

ด้วยการมีความตระหนกัในคุณธรรมตามหลกัการบริหารที่

ยึดธรรมาภิบาล	(Good	government)	ในสมรรถนะการ

บริหารผลการปฏิบัติงานของครูและนักเรียน	ได้แก่	การบู

รณาการเป้าหมายของโรงเรียน	 สู่เป้าหมายของครูและ

นกัเรียน	ในสิทธแิละหน้าทีอ่ย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกัน	

การมองไปข้างหน้าโดยมุ่งเน้นท่ีกระบวนการพัฒนา	

โรงเรียน	บุคลากร	ครูและนักเรียน	อย่างต่อเนื่อง	มุ่งเน้น

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูและนักเรียน	อย่างต่อเนื่อง

และสม�า่เสมอ	สร้างความร่วมมอื	การยอมรบัและเหน็พ้อง

ต้องกัน	มากกว่าการควบคุม	ใช้การบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วม	อย่างจริงจังและเป็นระบบ	ใช้ข้อมูลย้อนกลับระหว่าง

ครู	นักเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา	อย่างสม�่าเสมอและ

ต่อเนือ่ง	ประเมนิผลการปฏบิติังานทีไ่ด้ตกลงกันไว้	สามารถ

บ่งชี้ได้ว่า	 จะแก้ปัญหา	 ด้วยวิธีการใด	 ก�าหนดวิสัยทัศน	์

ภารกิจ	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์และดัชนีชี้วัด	อย่างชัดเจน

สู่การพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายส�าคัญและ

เกิดวัฒนธรรมของการท�างานเฉพาะตน	การมีภาวะผู้น�าที่

ดี	มีความซื่อสัตย์สุจริตและความอดทน	ความเพียร	ความ

ศรัทธาและเชื่อม่ันต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

และนักเรียน	 ชุมชน	 สังคมโดยรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 ในการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบอย่างมี

สมรรถนะและศักยภาพ

	 	 	 	 1.5)	แนวทางปฏิบัติ/	ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ	 เป็นการพัฒนาที่สมดุลของโรงเรียน	 บุคลากร	

ครู	 นักเรียน	 ชุมชน	 โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมใน
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ลกัษณะของการร่วมรู้	ร่วมคิด	ร่วมปฏบิตั	ิ	ร่วมประเมินผล	

ในการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์				พนัธกจิ	และเป้าหมาย

ส�าคัญ	 สู่การพัฒนาตนเองและนักเรียนให้มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ	ความมีสติและการเรียนรู้เพื่อแสวงหาความ

รู้เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้	 อย่างต่อเนื่อง	 มีสื่อนวัตกรรม

ทางการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและหลากหลายที่ยึดผู้เรียนเป็น

ศนูย์กลางการพฒันา	การวัดผล	และประเมินผลมีความถกู

ต้อง	 เหมาะสมตามสภาพจริง	 รู้จักการสร้างความสัมพันธ์	

ความร่วมมือ	 มีการช่วยเหลือ	 แบ่งปัน	 ถ้อยทีถ้อยอาศัย	

เป็นการสร้างค่านิยมให้รู้จักความรับผิดชอบและเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม	เป็นส�าคัญ

	 	 	 2)	 การจัดการเรียนการสอนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 	 2.1)	 การให้ความส�าคัญต่อการ

วิจัยในชั้นเรียน	 เพื่อแก้ปัญหานักเรียนและการมีส่วนร่วม

จากฐานทรัพยากรที่มีโดยเร่ิมพัฒนาจากวงจรกิจกรรม

เล็กๆไปสู่วงจรกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้น	อย่างเป็นล�าดับขั้นตอน

	 	 	 	 2.2)	 การเสริมสร้างสมรรถนะ

และศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ	 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้

หรือโรงเรียนแห่งการเรียนรู้อย่างครบวงจร	ทั้งการศึกษาดู

งานและการฝึกอบรมอย่างเป ็นพลวัตต ่อเนื่องเป ็น

วัฒนธรรมโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสมรรถนะ

	 	 	 	 2.3)	 การพัฒนาความรู้	 ทักษะ

พฤติกรรมที่เอื้ออ�านวยและตอบสนองวัตถุประสงค์ของ

โรงเรียนหรือกิจกรรมที่ก�าหน

	 	 	 3)	การด�าเนนิงานประสานกนัในลักษณะ

พหุภาคี

	 	 	 	 3.1)	การยดึพืน้ทีเ่ป็นหลกัและใช้

โรงเรยีนเป็นฐานพฒันาโดยยดึนกัเรยีนเป็นส�าคญั	ภาคอีืน่	ๆ  

ท�าหน้าที่ช่วยกระตุ้นอ�านวยความสะดวกและส่งเสริม	

สนับสนุน	

	 	 	 	 3.2)	 การใช้กิจกรรมเป็นเคร่ือง

มือสร้างการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้	 โดยการ

จดัการร่วมกัน	พร้อมทัง้พฒันางานหลกัสตูรท้องถ่ินทีห่ลาก

หลายเพื่อเป็นทางเลือก		

	 	 	 	 3.3)	 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม

และสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้	 โดยสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างรอบด้าน		

	 	 	 	 3.4)	การพฒันาจะต้องให้	มคีวาม

รู้	เนื้อหาสาระ	หรือ	หลักสูตร	และสามารถที่จะน�ามาใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้

	 	 	 4)	การประเมินผลตามสภาพจริง	

	 	 	 	 ก ารประ เมิ นจะต ้ อ งมี ก า ร

ประเมินด้านทักษะ	ความรู้	 ความสามารถที่จะปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกหลัก	ถูกวิธีและถูกต้อง	จะเป็นการลดความสูญ

เสียและปัญหาต่าง	 ๆ	 เพื่อจะท�าให้เกิดผลจากการปฏิบัติ

งานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด	การประเมินจะต้องมี

ความเข้าใจในโรงเรียน	และการปฏิบัติงาน	ทั้งทักษะความ

รู	้และพฤติกรรมทีต้่องการวดัและประเมนิผล	ปัญหาทีเ่กดิ

จากการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพจริง

	 	 2.2	 ผลศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการ

บริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	ดังตารางที่	3
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ตารางที่	3	ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	
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3.4) การพัฒนาจะต้องให้ มีความรู้ เนื้อหาสาระ หรือ หลักสูตร และสามารถที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

 
 
4) การประเมินผลตามสภาพจริง  
การประเมินจะต้องมีการประเมินด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกหลัก ถูกวิธีและถูกต้อง 

จะเป็นการลดความสูญเสียและปัญหาต่าง ๆ เพื่อจะท าให้เกิดผลจากการปฏิบัติงานที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การ
ประเมินจะต้องมีความเข้าใจในโรงเรียน และการปฏิบัติงาน ทั้งทักษะความรู้ และพฤติกรรมท่ีต้องการวัดและประเมินผล 
ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพจริง 

2.2 ผลศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
 

ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้           
แบบมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. ความหมาย 

1. หลักคิดของรูปแบบสอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.49 0.71 มาก 

2. สามารถสนับสนุนการพัฒนาศนูย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

4.51 0.67 มากที่สุด 

3. การวางแผน ด าเนินการตามแผน ติดตามผล และน าผลมาพัฒนา 4.47 0.72 มาก 

4. สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเชิงระบบ 4.50 0.69 มาก 

5. การสร้างความพอดีเหมาะสมและรูจ้ักตนเอง สร้างเครือข่ายและขยาย
ขอบข่ายกิจกรรมใหห้ลากหลายจากการสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน 

4.51 0.67 มากที่สุด 

6. เน้นการมีความรู้และคุณธรรมการเรียนรู้และแสวงหาความรู้เพือ่ให้เกิด
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.46 0.72 มาก 

7. การสรา้งความสมดลุ มั่นคงจากการวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ตา่งๆ ที่เกิดขึ้น 
มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม 

4.48 0.71 มาก 

8. การประสานพลังรเิริ่มสร้างสรรค์ทุกภาคส่วนฝ่ายในลักษณะพหภุาคี 4.49 0.71 มาก 

9. การยึดพื้นที่เป็นหลักและใช้โรงเรียนเป็นฐานของศูนย์กลางพัฒนา 4.48 0.71 มาก 

10. ให้ความส าคัญต่อการมสี่วนรว่มจากฐานทรัพยากร และสร้างสมรรถนะ
และศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.46 0.72 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.49 0.72 มาก 

 
 ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.49, 
S.D.= 0.72) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า สามารถสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก,  และการสร้างความพอดีเหมาะสมและรู้จักตนเอง สร้างเครือข่ายและขยายขอบข่าย
กิจกรรมให้หลากหลายจากการสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D.= 
0.67) รองลงมา คือ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเชิงระบบ ( X = 4.50, S.D.= 0.69) หลักคิดของรูปแบบสอด

ความเหมาะสมของรปูแบบการบริหารและการจัดการเรียน
รู้แบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	(x̄	=	4.49,	
S.D.=	 0.72)	 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อเรียงล�าดับจาก
มากไปหาน้อย	พบว่า	สามารถสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก,	 	 และการ
สร้างความพอดีเหมาะสมและรู้จักตนเอง	 สร้างเครือข่าย
และขยายขอบข่ายกิจกรรมให้หลากหลายจากการสร้าง
ความร่วมมือในทกุภาคส่วนมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	อยูใ่นระดับมาก
ที่สุด	(x̄	=	4.51,	S.D.=	0.67)	รองลงมา	คือ	สามารถน�า
มาประยกุต์ใช้ในการบริหารงานเชงิระบบ	(x̄	=	4.50,	S.D.=	

0.69)	 หลักคิดของรูปแบบสอดคลองกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง,		และการประสานพลังริเริ่มสร้างสรรค์
ทุกภาคส่วนฝ่ายในลักษณะพหุภาคี	 	 (x̄	 =	 4.49,	 S.D.=	
0.71)	ตามล�าดับ
	 3.	 ผลการน�ารูปแบบการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
ในโรงเรยีนขนาดเลก็	เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติแบบพอเพยีง
ในท้องถิ่น	ไปใช้ปฏิบัติการ
	 	 3.1	ผลการน�าไปใช้ของรปูแบบการบรหิารและ
การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 ของศูนย์การเรียนรู ้
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เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก		จากการวิเคราะห์	
SWOT	 ในจุดอ่อน	 จุดแข็ง	 โอกาสและอุปสรรค	 โรงเรียน
บ้านพลับหนองค�า	(มหาชัยชิโนบล)	จังหวัดยโสธร	จุดแข็ง
ชมุชนให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือด้านทรัพยากรในการ
พัฒนาการเรียนการสอน	บ้าน	วัด	โรงเรียน	มีความเป็นมา
ในการประสานงานที่ดี	 ท�างานเป็นทีมโรงเรียน	 เป็น
ศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมของชุมชนโรงเรียน
สะอาด	 ร่มรื่น	 น่าอยู่	 น่าเรียน	 การบริหารพื้นที่เพียงพอ	
เหมาะสมกับกจิกรรมด้านเศรษฐกจิพอเพยีง	ภมูปัิญญาท้อง
ถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเพียงพอ	 เหมาะสมกับการเป็น
วิทยากร	และร่วมพัฒนาการเรียนการสอน	หรือการจัดตั้ง
เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น	 จุดอ่อน	
โรงเรียนบ้านพลับหนองค�า	 (มหาชัยชิโนบล)	 เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก	 มีข้อจ�ากัดด้านบุคลากร	 งบประมาณ	 โอกาส	
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเพียงพอ	เหมาะสม
กบัการเป็นวทิยากร	และร่วมพัฒนาการเรยีนการสอน	หรอื

การจัดต้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น	
มีความเสียสละ	 อุปสรรคการประกอบอาชีพของชุมชน	
ท�าให้มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งการบรหิารเวลาของภมูปัิญญาท้อง
ถิ่น	 หรือปราชญ์ชาวบ้านในการร่วมพัฒนาการเรียนการ
สอน	 การเป็นวิทยากรให้กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
ค่าตอบแทนวิทยากรจากการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ภาครัฐล่าช้า	และไม่เพียงพอ	ไม่เหมาะสม		จากจุดเด่น	จุด
ด้อย	โอกาสและอุปสรรค	สามารถประสานและแก้ปัญหา
ภายใน	ทีเ่อือ้ต่อการจดัตัง้ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 และแก้ปัญหาตาม
สภาพและบริบท	 เป็นความร่วมมือ	 และตั้งใจจริงของผู้
บรหิาร	คณะครู	และชุมชน	ทีท่�าความเข้าใจร่วมกันและมุง่
มัน่	จนสามารถก่อตัง้ศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่
ส่งเสริมคุณภาพชวีติแบบพอเพยีงในท้องถิน่	ท�าให้นกัเรียน
และชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพ

ตารางที่ 4 ผลการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน

9 
 

คลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,  และการประสานพลังริเริ่มสร้างสรรค์ทุกภาคส่วนฝ่ายในลักษณะพหุภาคี  ( X = 
4.49, S.D.= 0.71) ตามล าดับ 
 3. ผลการน ารูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแบบพอเพียงในท้องถิ่น ไปใช้ปฏิบัติการ 
 3.1 ผลการน าไปใช้ของรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  จากการวิเคราะห์ SWOT ในจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค โรงเรียนบ้านพลับหนองค า (มหาชัยชิ
โนบล) จังหวัดยโสธร จุดแข็งชุมชนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านทรัพยากรในการพัฒนาการเรียนการสอน บ้าน วัด 
โรงเรียน มีความเป็นมาในการประสานงานที่ดี ท างานเป็นทีมโรงเรียน  เป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมของชุมชน
โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน การบริหารพื้นที่เพียงพอ เหมาะสมกับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเพียงพอ เหมาะสมกับการเป็นวิทยากร และร่วมพัฒนาการเรียนการสอน หรือการจัดตั้งเป็นศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น จุดอ่อน โรงเรียนบ้านพลับหนองค า (มหาชัยชิโนบล) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีข้อจ ากัด
ด้านบุคลากร งบประมาณ โอกาส ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเพียงพอ เหมาะสมกับการเป็นวิทยากร และร่วม
พัฒนาการเรียนการสอน หรือการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น มีความเสียสละ อุปสรรคการประกอบ
อาชีพของชุมชน ท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่องการบริหารเวลาของภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือปราชญ์ชาวบ้านในการร่วมพัฒนาการ
เรียนการสอน การเป็นวิทยากรให้กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่าตอบแทนวิทยากรจากการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ภาครัฐล่าช้า และไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม  จากจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค สามารถประสานและแก้ปัญหาภายใน ที่
เอื้อต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และแก้ปัญหาตามสภาพและบริบท 
เป็นความร่วมมือ และตั้งใจจริงของผู้บริหาร คณะครู และชุมชน ที่ท าความเข้าใจร่วมกันและมุ่งมั่น จนสามารถก่อตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแบบพอเพียงในท้องถิ่น ท าให้นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีคุณภาพ 
 3.2 ผลการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 
 

ผลการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับคุณภาพ 
   S.D. ความหมาย 

1. การมีระเบียบ ความรับผดิชอบ และสมาธิในการท างาน 4.49 0.71 ดี 

2. การรู้จักมีความเมตตา นึกถึงผู้อื่นและท าตนให้เข้ากับสังคม 4.51 0.67 ดีมาก 

3. การมีความเอื้ออาทร และเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 4.47 0.72 ดี 

4. ความสามารถใช้ทรัพย์สิน อย่างคุ้มค่า 4.50 0.69 ดี 

5. ความสามารถปฏิบตัิตนและตดัสินใจด้วยความรอบคอบ  4.51 0.67 ดีมาก 

6. การวางแผนการเรียนรู้ บนพ้ืนฐานของความรู ้ 4.46 0.72 ดี 

7. ความตระหนักรู้ ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดี 4.45 0.73 ดี 

8. การพัฒนาตนเองในการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4.52 0.67 ดีมาก 

9. การสติปญัญา และน าความรูไ้ปใช้ได้เหมาะสม 4.48 0.72 ดี 

10. การมีทักษะความรู้ และคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ที่ด ี 4.51 0.67 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 4.48 0.72 ดี 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

422

ผลการจดักจิกรรมทีส่อดแทรกในการเรยีนรูโ้ดยใช้ศนูย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	
1-6	พบว่า	โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี	 (x̄	=	4.48,	S.D.=	
0.72)	 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อเรียงล�าดับจากมากไป
หาน้อย	การพฒันาตนเองในการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง	
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	อยู่ในระดับดีมาก	(x̄	=	4.52,	S.D.=	0.67)	
รองลงมา	การรู้จักมีความเมตตา	นึกถึงผู้อื่นและท�าตนให้
เข้ากับสังคม,	 ความสามารถปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วย
ความรอบคอบ,	การมีทกัษะความรู้	และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ดีอยู่ในระดับดีมาก	 เช่นกัน	 (x̄	=	4.51,	 S.D.=	

0.67)	 ความสามารถใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า	 (x̄	 =	 4.50,	
S.D.=	0.69)	การมีระเบียบ	ความรับผิดชอบ	และสมาธิใน
การท�างาน	(x̄	=	4.49,	S.D.=	0.71)	การสติปัญญา	และ
น�าความรู้ไปใช้ได้เหมาะสม	 (x̄	 =	 4.48,	 S.D.=	 0.72)	 
ตามล�าดับ

 3. ผลศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการ

บริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ดังตารางที่ 5

ตารางที่	5	ความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	(n=169)

10 
 

 
 ผลการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  
1-6 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.48, S.D.= 0.72) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
การพัฒนาตนเองในการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับดีมาก( X = 4.52, S.D.= 0.67) รองลงมา การ
รู้จักมีความเมตตา นึกถึงผู้อื่นและท าตนให้เข้ากับสังคม, ความสามารถปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ, การมีทักษะ
ความรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีอยู่ในระดับดีมาก เช่นกัน ( X = 4.51, S.D.= 0.67) ความสามารถใช้ทรัพย์สินอย่าง
คุ้มค่า( X = 4.50, S.D.= 0.69) การมีระเบียบ ความรับผิดชอบ และสมาธิในการท างาน( X = 4.49, S.D.= 0.71) การ
สติปัญญา และน าความรู้ไปใช้ได้เหมาะสม ( X = 4.48, S.D.= 0.72) ตามล าดับ 
  
 
 
3. ผลศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (n=169) 
 

ความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
   S.D. ความหมาย 

1. การบริหารจัดการสู่ระดับปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามศักยภาพความพร้อม 4.51 0.67 มากที่สุด 

2. การมีแผนส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและความพร้อม 4.53 0.65 มากที่สุด 

3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 4.50 0.68 มาก 

4. การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 4.49 0.69 มาก 

5. การพัฒนาการศึกษาและการเรยีนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย 4.52 0.66 มากที่สุด 

6. การส่งเสริมการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิต 4.51 0.67 มากที่สุด 

7. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และมีคณุภาพ 4.53 0.65 มากที่สุด 

8. การส่งเสริมให้ ครูและผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ 4.50 0.68 มาก 

9. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.49 0.69 มาก 

10. การเป็นผู้น าและสนับสนุนให้มีความพร้อมในการบริหารจดัการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.52 0.66 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.51 0.67 ดีมาก 

 
 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51, S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 
การมีแผนส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและความพร้อม , การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และมีคุณภาพ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด( X = 4.53, S.D.= 0.65) รองลงมา การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
หลากหลาย, การเป็นผู้น าและสนับสนุนให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 
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ความพึงพอใจต่อรปูแบบการบริหารและการจดัการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม	ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	พบ
ว่า	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 (x̄	 =	 4.51,	 S.D.=	
0.67)	 เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อเรียงล�าดับจากมากไป
หาน้อย	พบว่า	การมแีผนส่งเสรมิสถานศกึษาให้มคีวามเข้ม
แข็งและความพร้อม,	 การจัดการเรียนรู ้ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์และมีคุณภาพ	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด	(x̄	=	4.53,	S.D.=	0.65)	รองลงมา	การพัฒนาการ
ศึกษาและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลาย,	 การเป็นผู้น�า
และสนับสนนุให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสทิธภิาพอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด	(x̄	=	4.52,	S.D.=	0.66),	
การบริหารจัดการสู่ระดับปฏิบัติอย่างเป็นระบบตาม
ศกัยภาพความพร้อม,	การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง	
และตลอดชีวิตซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄	=	4.52,	S.D.=	
0.66)	ตามล�าดับส่านข้อที่เหลือทุกข้ออยู่ในระดับมาก

สรุปผลการวิจัย
	 1.	สภาพปัจจุบนัปัญหาและความต้องการของการ
บริหารจดัการเรยีนรู้	ของศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง
ในโรงเรียนขนาดเล็ก	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (x̄	 =	
4.50,	S.D.=	.70)	เมือ่พจิารณาแยกเป็นรายด้าน	เรยีงล�าดบั
จากมากไปหาน้อย	 พบว่า	 ด้านการจัดท�าแผนบูรณาการ,	
ด้านการจดัปฐมนเิทศ,	ด้านการศกึษาดงูานตามล�าดบั	และ
ศกัยภาพของโรงเรยีนขนาดเลก็	ทีม่ผีลการปฏบัิตทิีเ่ป็นเลศิ	
(The	 Best	 Practice)	 มีรูปแบบการด�าเนินงานที่เป็น
นวัตกรรม	และประยุกต์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	ชุมชน
มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานทุกขั้นตอน	บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนได้รับการพัฒนา	 มีความรู ้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 สามารถประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้ดี	รวมทัง้การปฏิบตัตินเป็นแบบอย่าง	ส่วน
หนึ่งเกิดจากความเอาใจใส่	 และตั้งใจจริงของผู้บริหาร
โรงเรียน	 ที่เห็นความส�าคัญและเข้าใจ	 ส่งผลให้มีโครงการ	
กิจกรรมที่สามารถให้ก่อเกิดการมีส่วนร่วม	 ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมี
ประสิทธิภาพ	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (x̄ =	 4.49,	
S.D.=	0.71)	เมือ่พจิารณาแยกเป็นรายด้าน	เรียงล�าดบัจาก

มากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านผลลัพธ์/ภาพความส�าเร็จ,	 ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน,	 ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามล�าดับ	ซึ่งความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงมีประสิทธิภาพ	 ของโรงเรียนขนาดเล็ก	 ที่มีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ	ทั้ง	3	โรงเรียน	ไม่แตกต่างกัน
	 2.	รปูแบบการบรหิารและการจดัการเรยีนรูแ้บบมี
ส่วนร่วม	ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ขนาดเลก็	เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชวีติแบบพอเพยีงในท้องถ่ิน	
มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	4	ด้าน	คือ	1)	การบริหารและการ
จดัการเรยีนรูม้ส่ีวนร่วม	ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง	2)	การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 3)	 การ
ด�าเนินงานประสานกันในลักษณะพหุภาคี	 โดยผ่าน
กระบวนการอย่างมีส่วนร่วม	และ	4)	การประเมินผลตาม
สภาพจรงิและความเหมาะสมของรปูแบบ	โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก	(x̄	=	4.49,	S.D.=	0.72)	โดยมปีระเด็นส�าคัญ
ได้แก่	 สามารถสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก	และการสร้างความ
พอดีเหมาะสมและรู้จักตนเอง	 สร้างเครือข่ายและขยาย
ขอบข่ายกจิกรรมให้หลากหลายจากการสร้างความร่วมมอื
ในทุกภาคส่วน	สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการบริหารงาน
เชิงระบบ	 หลักคิดของรูปแบบสอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง	และการประสานพลงัรเิริม่สร้างสรรค์ทกุ
ภาคส่วนฝ่ายในลักษณะพหุภาคี
	 3.	 การน�าไปใช้ของรูปแบบการบริหารและการ
จดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	ของศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก	 สามารถประสานและแก้
ปัญหาภายในที่เอื้อต่อการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง	 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 และแก้
ปัญหาตามสภาพและบรบิท	ผลการจดักจิกรรมทีส่อดแทรก
ในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1-6	โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี	(x̄	=	4.48,	S.D.=	0.72)	มปีระเดน็ส�าคญัในประสทิธภิาพ
ของนักเรียน	 ได้แก่	 การพัฒนาตนเองในการศึกษาเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ง	การรูจ้กัมคีวามเมตตา	นกึถงึผูอ้ืน่และท�าตน
ให้เข้ากับสังคม	 ความสามารถปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วย
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ความรอบคอบ	การมีทักษะความรู้	และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ดี	และความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 ของศูนย์การเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄	=	
4.51,	S.D.=	0.67)	โดยมีประเด็นส�าคัญของความพึงพอใจ	
ได้แก่	การมแีผนส่งเสรมิสถานศกึษาให้มคีวามเข้มแขง็	และ
ความพร้อมการจดัการเรียนรู้ทีเ่น้น	การคิดวิเคราะห์และมี
คุณภาพการพัฒนาการศึกษา	 และการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
หลากหลาย	การเป็นผู้น�าและสนับสนุนให้มีความพร้อมใน
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการ
สู่ระดับปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามศักยภาพความพร้อม	
และการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	และตลอดชีวิต

อภิปรายผล
	 1.	สภาพปัจจุบนัปัญหาและความต้องการของการ
บริหารจดัการเรยีนรู้	ของศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง
ในโรงเรียนขนาดเล็ก	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 และ
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบริหารจัดการศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพยีงมปีระสิทธภิาพ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ทัง้นี้
เป็นเพราะว่า	 การจัดท�าแผนและขับเคล่ือนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนที่เป็นรูปธรรม	 การสร้าง
ความเข้าใจในกลยทุธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและต่อเน่ือง	
การบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับ
เศรษฐกจิพอเพียง	ตลอดจนการเกดิองค์ความรูใ้หม่	การน�า
ความรู ้ที่ ได ้มาประยุกต์ใช ้ในการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ	 และเป็นผลจากเป็นงานนโยบายที่ทุก
โรงเรียนต้องตอบสนอง	ให้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	
โครงการในแผนปฏิบัติการ	 เป็นสิ่งส�าคัญต่อการบริหาร
จัดการเรียนรู้	 ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนขนาดเล็ก	โดยสอดคล้องกับสุวิทย์	มูลค�า	(2551)	
การมวิีสยัทศัน์ในการวางแผนการบริหารงาน	การมีหลักคิด
และหลกัปฏิบัตใินการบริหารงานของตนเอง	ความสามารถ
ในการประสานงานให้เกิดความร่วมมือที่ดี	 สามารถสร้าง
เครอืข่ายความร่วมมอืเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด	ดงัน้ัน	
สมาชกิในหมูบ้่านเป็นส่วนส�าคัญอย่างมาก	ทีจ่ะผลกัดนัให้
หมู่บ้านประสบความส�าเร็จ	 และความร่วมมือของทุกฝ่าย	

เป็นแรงส�าคัญที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็กที่ยั่งยืน
	 2.	รปูแบบการบรหิารและการจดัการเรยีนรูแ้บบมี
ส่วนร่วม	ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ขนาดเลก็	เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชวีติแบบพอเพยีงในท้องถ่ิน	
มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	4	ด้าน	คือ	1)	การบริหารและการ
จัดการเรียนรู ้มีส่วนร่วม	 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 
2)	 การจัดการเรียนการสอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 
3)	การด�าเนินงานประสานกันในลักษณะพหุภาคี	โดยผ่าน
กระบวนการอย่างมีส่วนร่วม	และ	4)	การประเมินผลตาม
สภาพจริง	 ทั้งนี้เกิดจาก	 รูปแบบที่พัฒนา	 เป็นวิธีการ	
กระบวนการท�างานและระบบความรู้และระบบการจัดการ	
ผ่านกระบวนการขัดเกลาของโรงเรียน	 และกระบวนการ
เรียนรู้ต่างๆ	 ที่สอดคล้องและกลมกลืนกับวิถีชีวิตภายใน
ชุมชน	 ซึ่งสอดคล้องกับธีระ	 รุญเจริญ	 (2547)	 การสร้าง
ส�านกึในประชาสงัคม	น�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์	
(Paradigm	Shift	)	และสร้างบรรทัดฐานแบบพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน	(Norms	of	Reciprocal)	มีธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน	 ดังนั้น	 การสร้างเครือข่ายที่ท�าให้สถาน
ศึกษาขนาดเล็กและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน
ฝ่ายมาสมัพันธ์	(Networks	of	tenement)	แบบมส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาลักษณะการร่วมรู ้ 	 ร ่วมคิด	 ร ่วมสร้าง	
ร่วมพัฒนา	 ร่วมปฏิบัติและประเมินผล	 ทั้งองค์ความรู	้ 
วิธีการ	การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่บูรณาการ
ของการเรียนรู้	อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 3.	 การน�าไปใช้ของรูปแบบการบริหารและการ
จดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	ของศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก	 สามารถประสานและแก้
ปัญหาภายใน	ที่เอื้อต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง	 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 และแก้
ปัญหาตามสภาพและบริบท	และผลการจัดกิจกรรมที่สอด
แทรกในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง	
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-6	 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี	 รวมทั้งความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารและ
การจัดการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมของศูนย์การเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	ทั้งนี้
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สืบเน่ืองจากเป็นความร่วมมือ	 และความตั้งใจจริงของผู้
บรหิาร	คณะครู	และชุมชน	ทีท่�าความเข้าใจร่วมกันและมุ่ง
มัน่	จนสามารถก่อตัง้ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่
ส่งเสรมิคณุภาพชวีติแบบพอเพยีงในท้องถิน่	ท�าให้นกัเรยีน
และชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพ	ดัง
นั้น	 การส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและความ
พร้อมการจัดการเรียนรู้	 ที่เน้นการคิดวิเคราะห์	 และมี
คุณภาพ	 การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
หลากหลาย	การเป็นผู้น�าและสนับสนุนให้มีความพร้อมใน
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจยัไปปรับประยุกต์
ใช้
	 	 1)	โรงเรยีนขนาดเลก็หรอืโรงเรยีนทีส่นใจน�าไป
เป็นแนวทางในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรยีนแนวทางการจดักจิกรรมการเรียนรู้	การน�าชมุชน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม	 การจัดการเรียนการสอนการ
สนับสนุนกิจกรรม

	 	 2)	 โรงเรียนควรร่วมมือกับชุมชน	อย่างจริงจัง
ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา	และเป็นผู้มีบทบาทหลัก	ในการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน	ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	 2.ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 	 ควรวิจัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
กจิกรรมการมส่ีวนร่วมของชมุชน	เพือ่ส่งเสรมิการประยกุต์
การเรียน	การสอนเศรษฐกิจพอเพียง

กิตติกรรมประกาศ
	 	 งานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล ่วงด้วยดี	 ซึ่งผู ้ วิจัยขอ
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รูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนวิชาประวัติศาสตร ์
ท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่นของโรงเรียนขนาดเล็ก
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	1)	ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการด้านการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	2)	พัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมี
ส่วนของชุมชนในวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 3)	 การน�ารูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปใช้	กับโรงเรียนขนาดเล็ก	จ�านวน	3	โรงเรียน	ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ	การด�าเนินการ	จาก
การศึกษาเอกสาร	 การสัมภาษณ์	 และการสอบถาม	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา	หาค่าเฉลี่ย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	การวิเคราะห์	SWOT	และค่า	F-test		ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาและความต้องการ	โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางและมคีวามคดิเห็น	ไม่แตกต่างกนั	รูปแบบการบรหิารและการจัดการเรยีนรู้แบบมส่ีวนร่วม	ได้แก่การวางแผนการ
จดัการเรยีนรู	้การโน้มน�าบคุลากร	การปฏบิตักิารสะท้อนผลและกลยทุธ์การพฒันา	ผลการน�ารปูแบบไปใช้สามารถสนบัสนนุ
และพัฒนาด้านนวัตกรรมพฤติกรรม	 ด้านการอนุรักษ์ท้องถิ่นของนักเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 ค�าส�าคัญ:	 รูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน,	ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น,	 การสร้าง
จิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่น

Abstract

	 The	purposes	of	the	objective	to	studies	were;	1)	study	and	analyze	the	current	problems	and	
need	assessment	of	administrational	and	participatory	 learning	management	of	community	 to	 local	
history,	 2)	 the	model	 development	 of	 administrational	 and	 participatory	 learning	management	 of	
community	to	local	history,	3)	the	leading	for	the	model	of	administrational	and	participatory	Learning	
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management	of	community	to	local	historyto	operative,	with	three	small	the	schools	for	the	best	
practice		in	the	data	to	collection	by	documentary	study,	interviews,	and	questionnaires	survey	to	the	
data.	The	data	analysis	through	analyzed	by	descriptive	strategically	including	mean,	standard	deviation,	
SWOT	metrical,	and	F-test.	The	study	revealed	thatthecurrent	problems	and	need	assessment	was	a	
level	 at	middle	 levels,	 and	 the	 opinions	 for	 influencing	 factors	 was	 non	 different.	 The	model	
development	of	administrational	and	participatory	 learning	management	 in	“Key”	elements	were	
Planning,learning	management,	influencing,	action,	reflection,	development	strategy.	The	leading	for	
the	model	 to	 operativewere	 support	 and	 development	 to	 innovations,	 the	 behaviorfor	 local	
consciousness	 conservation	 ofstudents	 were	 a	 knowledge,	 understanding	 of	 effectiveness.And	
satisfaction	for	the	model	was	a	level	at	most	levels.
 
 Keywords:	The	model	development	of	administrational	and	participatory	learning	management	
of	community,	local	history,	local	consciousness	conservation

บทน�า
	 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	 สิ่งส�าคัญยิ่งคือความ
สามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานตาม
กระบวนการพัฒนาการศึกษาชุมชน	 การวิเคราะห์ปัญหา	
ความต้องการ	 การวางแผนการด�าเนินงานพัฒนา	 การ
ประเมินผลและการทบทวนเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ทีเ่กิดขึน้	ท�าให้การพัฒนา	มีประสิทธิภาพและประสบความ
ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการ	 ซึ่งการ
พัฒนาประเทศจากอดีตที่ผ่านมา	 ที่มุ่งให้ความส�าคัญไปที่
ตัวเงินและตัววัตถุ		ได้ส่งผลให้เกิดการล่มสลายของชุมชน	
ถอืเป็นภาวะวกิฤตทิีรุ่นแรงอย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อนใน
สงัคมไทย	ซึง่แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป	จึงได้มีแนว
โน้มมุ ่งไปที่ตัวคนหรือยึดเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาที่ท�าให้เกิดความงอกงามและมั่นคงของชีวิต	
	 แผนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่	12	(2560-2564)	ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา	
โดยเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม	 และยังคงน้อมน�าหลัก	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง”	มาเป็นกรอบในการพฒันาประเทศต่อเน่ืองจากแผน
พัฒนาฯ	 ฉบับที่	 9	 และยึด	 “คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา”	ทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม		และให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาท่ีสมดุล	 ทั้งตัวคน	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 และส่ิง
แวดล้อม	 โดยมีวิสัยทัศน์ที่ให้ความส�าคัญกับการก�าหนด

ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย	จาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	 ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง	 มี
การกระจายรายได้และพฒันาอย่างเท่าเทยีม	มีระบบนเิวศ
ที่ดี	สังคมเป็นสุข	และน�าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
ของประเทศคือ	“ม่ันคง	ม่ังค่ัง	และยัง่ยืน”การจัดการเรียน
การสอนวิชาประวัติศาสตร์ในระดับสากลเป็นต้นมาตั้งแต่
ปี	ค.ศ.1960	ได้ให้ความส�าคัญทั้งเนื้อหาและวิธีการศึกษา	
คอืนกัเรยีนจะต้องเป็นผูส้ามารถตัง้ข้อสงสยัในเนือ้หาแบบ
เรียนได้สามารถตีความหมายใหม่ได้	ตามหลกัฐานทีค้่นพบ
ใหม่ได้เร่ือย	ๆ 	ซ่ึงจะแตกต่างช่วงก่อนหน้านัน้จะเน้นวธิกีาร
ท ่องจ�าเหตุการณ์ส�าคัญที่ เ กิดขึ้นตามช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์		การศึกษาประวัติศาสตร์ในเรื่องราวที่ใกล้
ตัวหรือที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ท�าให้ผู้คนได้เรียน
รูต้นเองว่าอยูใ่นต�าแหน่งไหนของโลกใบนี	้ประเทศนี	้ชมุชน
น้ี	 ท�าให้มีตัวตนและภาคภูมิใจฝนตนเองมากขึ้น	 (สายชล	
สตัยานรัุกษ์,	2546)	โดยกระทรวงศกึษาธกิาร	(2551)	กล่าว
ถึง	 แนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พ.ศ.2551	ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร	3	มาตรฐาน	
คือ	มาตรฐานที่	4.1,	4.2	และ4.3ึ่แยกตัวชี้วัดได้ทั้งหมด	81	
ตัวชี้วัด	เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	28	ตัวชี้
วดั	ซึง่วชิาประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ทีโ่รงเรยีนแต่ละแห่งจัดการ
เรียนการสอนจะมีความแตกต่างกันออกไป	 เพราะ
ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินเป็นประวัตศิาสตร์ทีเ่กดิขึน้ในท้องถิน่
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นั้น	 ๆ	 ในลักษณะเป็นความทรงจ�าของปัจเจกบุคคล	และ
ผูกร้อยไว้ด้วยกันให้เป็นชุดความหมายของการอยู่ร่วมกัน
เป็นชุมชน	โดยความทรงจ�าของปัจเจกบุคคลจะถูกท�าให้มี
ความหมาย	เมื่อได้เชื่อมต่อทางเศรษฐกิจ	สังคมหนึ่งเสมอ	
(อรรถจักร์	สัตยานุรักษ์,	2551)
	 จากการศกึษาเบือ้งต้น	ด้านปัญหาด้านการบริหาร
และการจดัการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนขนาดเล็ก	พบว่า	ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังเห็นความส�าคัญของการสอน
ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ในระดบัน้อย	ขาดการกระตุน้ส่งเสริม
ให ้ครูผู ้ สอนสร ้างและพัฒนาองค ์ความรู ้ เกี่ ยวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ร่วมกับนักเรียนและชุมชน	 ในการ
จัดการเรียนรู้ประวัติของท้องถิ่น	 เป็นต้น	 แนวทางการแก้
ปัญหาทางหนึง่ทีจ่ะปลูกจิตส�านึก	ให้แก่เดก็และเยาวชน	มี
ความรู้ความรู้	 มีจิตส�านึกรักและหวงแหนบ้านเกิด	 ชุมชน
ท้องถิน่ของตน		คอื	สามเสาหลักของชุมชนท้องถิน่	คอื	บ้าน	
วัด	 และโรงเรียน	 	 จะต้องร่วมมือกันในการจัดการเรียนรู้
และจัดประสบการณ์	ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบ	เพื่อให้การเรียนรู้อดีตอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง	จึง
เป็นรากฐานที่ส�าคัญในการผลักดันให้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ใน
อนาคตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน	 โดยการรื้อฟื ้นและสร้าง	
"ประวัติศาสตร์ชุมชน	 -	 ท้องถิ่น"	 เน้นการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนในเขตบรกิารของโรงเรยีน	หรอืผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุ
ฝ่ายให้เป็นความทรงจ�าร่วมกันเกดิความตระหนกัถงึคณุค่า
ของ	"พ้ืนที"่	และ	"ผูค้น"	ทีมี่การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ของตนเองมาอย่างยาวนานเพราะในแต่ละพ้ืนทีข่องชุมชน
น้ัน	มคีวามทรงจ�าร่วมกนัของชมุชนอยูใ่นจติส�านกึของชาว
บ้านในแต่ละย่านชมุชน	ซึง่ความทรงจ�าร่วมน้ีสามารถกลาย
มาเป็นพลังได้โดยการสร้าง	 "ความหมาย"	 ให้กับพื้นที่โดย
อาศัยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม	จากทุกภาคส่วนในท้อง
ถิ่น	"ทุนทางวัฒนธรรม"	ที่น�ามาสู่การสร้างสรรค์	“ทุนทาง
เศรษฐกิจ”	และ	“ทุนทางสังคม”	ได้อย่างมีพลัง	โดยจาก
พระราชบัญญัตกิารศกึษาทีไ่ด้เล็งเห็นความส�าคญัของการ
มีส่วนร่วมของประชาชน	จึงได้บัญญัติไว้	หลายมาตราโดย
เฉพาะการมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ(กระทรวง
ศึกษาธิการ,	2551)	นอกจากการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การจัดการศึกษาแล้วการมีส่วนร่วมในรูปการบริจาค

ทรัพย์สินและทรัพยากรอื่น	ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการศึกษาดังมาตรา	58	(2	)	บัญญัติให้บุคคลครอบครัว	
ชุมชน	องค์กรชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เอกชน	
องค์กรเอกชน	 องค์กรวิชาชีพ	 สถาบันศาสนา	 สถาน
ประกอบการและสถาบนัสงัคมอืน่	ระดมทรัพยากรเพือ่การ
ศึกษาโดยเป็นผู ้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา	 และ
มส่ีวนร่วมรบัภาระค่าใช้จ่ายทางการศกึษาตามความเหมาะ
สมและความจ�าเป็นและมาตรฐานการศกึษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ	และมาตรฐานการศึกษาของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประกนัคณุภาพการศกึษา	(องค์การมหาชน)	
ได้ระบุมาตรฐานตัวบ่งชี้เก่ียวกับความสัมพันธ์โรงเรียนกับ
ชุมชนอย่างชัดเจน
	 การจัดการศึกษาประวัติศาสตร ์ท ้องถ่ินของ
โรงเรียนขาดเล็ก	 จะสามารถสร้างและปลุกจิตส�านึกของ
เยาวชนได้สะท้อนส�านึกต่ออดีตของตนเอง	หรือความเป็น
มาและความเป็นอยู่ของอดีตของชุมชนท้องถิ่นนั้น	ๆ		โดย
ตัวของท้องถิน่เอง	แม้ว่าแต่ละชมุชนท้องถิน่แต่ละท้องทีจ่ะ
มีแบบแผนที่แตกต่าง	 แต่คุณลักษณะเฉพาะที่ส�าคัญคือ
แต่ละแห่งแต่ละทีย่่อมมีลกัษณะร่วมกันของการมีส�านกึต่อ
อดีต		โดยการศกึษาประวติัศาสตร์ท้องถิน่ในปัจจบัุน	มเีป้า
หมายส�าคัญอยู่ที่การร่วมกันสร้างองค์ความรู้อย่างชัดเจน	
รอบด้าน	และค้นความรู้ไปสู่ประชาชนในท้องถิน่ให้ได้เรียน
รู	้ทบทวน	ปรบัปรงุ	แก้ไขและถ่ายทอดกันในชมุชน		อนัจะ
ท�าให้เกิดความหมาย	การรู้ตนเองอย่างมีคุณค่า	เกิดส�านึก
ประวัติศาสตร์ที่มีคุณภาพใหม่	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 จึงได้
ท�าการศึกษาถึงรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม	ของชุมชนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 เพื่อ
สร้างจิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่นของโรงเรียนขนาดเล็ก	 ส่ิงเหล่า
นี้คือรากฐานอันลึกที่สุดของสังคมที่เป็นนามธรรม	 	 เป็น
เกราะส�าคญัยิง่ทีช่่วยให้เกิดความเข้มแข้งของโรงเรยีน	และ
สังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 1.	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน	 วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ของโรงเรียน
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ขนาดเล็ก	
	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนของชุมชน	 ในวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในโรงเรียนขนาดเล็ก		
	 3.	 เพื่อศึกษาการน�ารูปแบบการบริหารและการ
จดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมของชมุชน		วชิาประวตัศิาสตร์
ท้องถิ่นไปใช้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 ระยะที	่1	การศกึษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของชมุชน	วชิาประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	ของโรงเรยีน
ขนาดเล็ก	 ในเนื้อหาด้านสภาพปัญหาและความต้องการ
การเปรียบเทียบสภาพปัญหาและความต้องการกับความ
คิดเห็น	 และการศึกษากรณีตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก
ต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ	(The	Best	Practice)
	 ระยะที่	 2	 การพัฒนารูปแบบการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนของชุมชน	 ในวิชาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นในโรงเรียนขนาดเล็ก	 ตามกรอบสาระการเรียนรู้
ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	ของหมู่บ้าน	ต�าบล	อ�าเภอ	และ	ของ
จงัหวดัยโสธร	ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1-	6	และความ
เหมาะสมของรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนของชุมชน	ในวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
	 ระยะที่	3	การศึกษาผลการน�ารูปแบบการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	 	 วิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินไปใช้	 กับโรงเรียนขนาดเล็ก	 จาก
วเิคราะห์จดุแขง็และจดุอ่อน	การน�ารูปแบบการบริหารและ
การจัดการ เรี ยนรู ้ แบบมีส ่ วนร ่ วมของชุมชนวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปใช้ในเชิงพ้ืนที่	 สังคมเศรษฐกิจ	
ประเพณีวัฒนธรรม	 ภูมิป ัญญาท้องถิ่น	 และแหล่ง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน	 	 และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกับการบริหารและจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น	 การใช้รูปแบบการบริหารและจัดการเรียนรู้แบบ
การมีส่วนร่วมวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	กับนักเรียน		ชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 1-6	 ในด้านจิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่น	 และ
ความพึงพอใจต่อการน�ารูปแบบไปใช้

การทบทวนวรรณกรรม
	 แนวคดิการพฒันารปูแบบการมส่ีวนร่วมของชมุชน
	 	 เอี่ยม	ทองดีและคณะ(2543)	 กล่าวถึง	 การมี
ส่วนร่วมของชมุชนจากการทีค่นส่วนใหญ่ของชมุชน	มีส่วน
ส�าคญัในขบวนการใดๆ	ทีม่ผีลต่อชมุชนนัน้ๆ	โดยการมส่ีวน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนนั้น	 การที่จะบ่งบอกถึงการมีส่วน
ร่วมทีแ่ท้จรงินัน้	ควรจะมส่ีวนร่วมคอื	(1)	ร่วมในการค้นหา
และวเิคราะห์ปัญหา	(2)	ร่วมในการวางแผน	(3)	ร่วมในการ
ลงทุนและการปฏิบัติงาน		(4)	ร่วมในการติดตามประเมิน
ผล	และ	(5)	ร่วมในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	
	 	 รปูแบบการบรหิารและจัดการเรยีนรูก้ารมส่ีวน
ร่วมของชุมชน	จากการน�ากระบวนการกลุ่มที่หลากหลาย	
บูรณาการเข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม	 ในแต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการ	 	 จะท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสูงสุด		
มพีลวตัหรอืการเคลือ่นไหวของการเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นความ
คิดประสบการณ์ท�าให้สมาชกิมีความสนใจอย่างต่อเนือ่งได้
เป็นอย่างดี	
 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร ์
ท้องถิ่น
	 	 ยงยทุธ	ชแูว่น	(2551)		กล่าวว่า		เป็นการศกึษา
เรือ่งราวของท้องถิน่นบัจากจดุเลก็ไปหาจดุใหญ่	คอื		แทนที่
จะมองจากข้างนอกเข้ามาข้างใน	เรากม็องจากข้างในเข้าไป
สมัพนัธ์กบัข้างนอก		เพราะฉะนัน้การมองท้องถิน่นีจ้งึสวน
ทางกับการศึกษาที่แล้วๆ	มา	มักมีการเข้าใจผิดระหว่างค�า
ว่าท้องถิน่และชมุชน		โดยเสนอว่าชมุชนกบัท้องถิน่ต่างกนั
แต่มีความสัมพันธ ์กัน	 ชุมชนเป็นจุดหนึ่งในท้องถิ่น		 
หมายถึง	 กลุ่มชนที่อยู่รวมกันมีความสัมพันธ์ในทางสังคม
และวฒันธรรม	แต่	ท้องถิน่		คอื	ท้องถิน่ทีช่มุชนหลายชมุชน
อยู่ร่วมกันและมีรูปแบบวัฒนธรรมใกล้เคียงกันและ	อรรถ
จักร	 สัตยานุรักษ์	 (2555)	 กล่าวว่า	 	 เป็นการศึกษาความ
สัมพันธ์ของผู้คนในมิติต่างที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนั้น	
ไม่ได้หมายความว่าเป็นการศึกษาความสัมพันธ์อะไรก็ได	้
หรือศกึษาแบบกระจดักระจายเป็นส่วนๆ	แต่จะต้องศกึษา
แบบเชื่อมโยงเพ่ือให้เห็นว่าความสัมพันธ์ต่างๆ	 นั้น	 ท�าให้
คนในชุมชนหรือในสังคมเกิดสมบัติร่วมกันอย่างไร	 สมบัติ
ร่วมทีว่่านีเ้ช่น	ทรพัยากรธรรมชาต	ิความเชือ่พธิกีรรม	และ
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ประเพณีต่างๆ	ที่มีสมบัติร่วมกัน	 เท่ากับประชาชนมีพื้นที่
จะสร้างปฏิบัติการร่วมกัน	 ทั้งพื้นที่ที่ตอบเสนอความ
ต้องการทางวัตถุและความต้องการทางจิตใจและทาง
วิญญาณ	 ลักษณะเช่นนี้จะท�าให้คนในชุมชนหรือในสังค
มนั้นๆ	มีความตระหนักร่วมกัน
	 	 การสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์	 ควร
เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์	
และเน้นตัวผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 โดยการฝึกการท�าโครงงาน
เก่ียวกับประเดน็ทางประวัตศิาสตร์ทีพ่อเหมาะกับวัย	มีการ
ศึกษานอกสถานที่	เพื่อศึกษาค้นคว้าโบราณสถาน	โบราณ
วัตถุที่ส�าคัญๆ	ในท้องถิ่นของตนเอง	และพิพิธภัณฑสถาน
ที่สามารถน�านักเรียนไปได้	ครูเป็นผู้ให้ผู้เรียน	รู้จักคิด	รู้จัก
แก้ปัญหา	เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้จากการเรยีนประวตัศิาสตร์มา
ใช้ในการพัฒนาตนเอง

การด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed	 Method	
Research)	 ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	
(Participatory	Action	Research)	ในการด�าเนินการวิจยั
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
	 	 1.	พื้นที่การวิจัยคือโรงเรียนขนาดเล็ก	ที่สังกัด
ในส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร	 คือ	
โรงเรียนบ้านยางน้อย	โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย	โรงเรียน
บ้านสามเพียแสนจ�าปา	ได้จากการสุม่แบบแบ่งช้ันหลายขัน้
ตอน	(Multi	-	Stage	Sampling	Random)
	 	 2.	 กลุ ่มเป้าหมายผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	
Informants)	ได้แก่	ผูบ้ริหารโรงเรียน	ครูผู้สอน	ผู้น�าชุมชน	
ครู	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ผู้ปกครองนักเรียน	และผู้เชี่ยวชาญ	
รวมจ�านวน	 139	 คน	 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง	
(Purposive	 Sampling)	 และการจัดกลุ่มย่อย	 (Focus	
Groups)
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 1.	 แบบสอบถาม	 ชนิดกึ่งโครงสร้าง	 (Semi	
structure)	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(5-	
Ratting	scales)	พร้อมค�าถามแบบปลายเปิด	
	 	 2.	แบบสมัภาษณ์	ชนดิมีโครงสร้าง	(Structure)	

ใช้สัมภาษณ์	 ครู	 ผู้บริหารโรงเรียน	ผู้น�าชุมชน	ผู้ปกครอง	
และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น	โรงเรียนที่ผลการปฏิบัติเป็นเลิศ	
(Best	Practice)	การน�ารูปแบบการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ไปใช้ในเชิงพื้นท่ี	 สังคมเศรษฐกิจ	 ประเพณีวัฒนธรรม	
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 และ
กระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชนกบัการบรหิารและจดัการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
	 	 3.	 แบบส�ารวจ	 และแบบสังเกต	 ชนิดไม่มี
โครงสร้าง	(Un	Structure)	ในการลงพื้นที่ศึกษาโรงเรียน
ที่ผลการปฏิบัติเป็นเลิศ	(Best	Practice)	
	 	 4.	แบบประเมนิ	ชนดิกึง่โครงสร้าง	(Structure)	
ใช้ประเมนิ	การใช้รปูแบบการบรหิารและจัดการเรยีนรูแ้บบ
การมีส่วนร่วมวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	1-6	ในด้านจิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่น
	 การด�าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 1.	 การศึกษาเอกสาร	 แนวคิด	 และเอกสารที่
เกีย่วข้องกบัการบรหิารและจดัการเรยีนรูใ้นการมส่ีวนร่วม
ของชุมชน
	 	 2.	ลงพื้นที่เพื่อศึกษาโรงเรียนกรณีตัวอย่างที่มี
ผลการปฏิบัติดีเด่น	(Best	Practice)	โดยการสังเกต	การ
ส�ารวจ	การสัมภาษณ์	และจดบันทึก
	 	 3.	เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
	 	 4.	การจัดสนทนากลุ่ม	
	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	
(Descriptive	Statistically)	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	(Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	การ
วิเคราะห์	SWOT	การทดสอบค่าความแตกต่าง	F-test	
ผลการวิจัย
	 1.	 ผลศึกษาและสภาพปัญหาและความต้องการ
ด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน	วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ของโรงเรียนขนาดเล็ก
1.1	สภาพปัญหาและความต้องการด้านการบรหิารและการ
จดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมของชมุชน	วชิาประวตัศิาสตร์
ท้องถิ่น	ของโรงเรียนขนาดเล็กแสดงดังตารางที่	1
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ตารางที่	1	สภาพปัญหา	และความต้องการ	
6 

 

สภาพปัญหาและความต้องการ 

 

ระดับความคิดเหน็ 

  
 

S.D. ความหมาย 

1. การมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  

3.37 0.48 ปานกลาง 

2. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสภาพจริง 3.40 0.49 ปานกลาง 

3. การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม 2.86 0.55 ปานกลาง 

4. การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ เลือกศึกษาค้นคว้าตาม   
ความสนใจ 

2.92 0.37 ปานกลาง 

5. การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน 2.84 0.59 ปานกลาง 

6. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 2.94 0.48 ปานกลาง 

7. การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้พัฒนาทักษะการ
คิดอย่างมีหลักการและเหตุผล 

2.81 0.47 ปานกลาง 

8. การเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลาตามที่นักเรียนต้องการ 2.92 0.46 ปานกลาง 

9. การมีสื่อหรือเครื่องมือ ที่ช่วยในการกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและ
มีประสิทธิภาพ 

2.93 0.46 ปานกลาง 

10. การให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยค้นหาค าตอบที่
หลากหลาย 

3.16 0.37 ปานกลาง 

11. การส่งเสริมความสามารถในการจ าแนก แยกแยะ องค์ประกอบของเน้ือหาที่เรียนได้ 2.98 0.42 ปานกลาง 

12. การส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามความสัมพันธ์ของ
ประเด็นต่าง ๆเก่ียวกับเน้ือหาที่เรียนได้ 

3.16 0.37 ปานกลาง 

13. การส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการจัดกลุ่มของเน้ือหาตามความสัมพันธ์และ
หลักการที่ถูกต้องได้ 

2.95 0.54 ปานกลาง 

14. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 3.02 0.43 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.01 0.46 ปานกลาง 

 สภาพปัญหาและความต้องการด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน วิชาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ของโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.01, S.D.= 0.46)เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย (1 – 4 ล าดับแรก) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสภาพจริง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.40, 
S.D.= 0.49) รองลงมาการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ( = 
3.37, S.D.= 0.48)การส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามความสัมพันธ์ของประเด็นต่าง ๆเก่ียวกับ
เน้ือหาที่เรียนได้( = 3.16, S.D.= 0.37)การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้( = 3.02, S.D.= 0.43)ตามล าดับ 
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สภาพปัญหาและความต้องการด้านการบริหารและการ

จดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมของชมุชน	วชิาประวตัศิาสตร์

ท้องถิน่	ของโรงเรยีนขนาดเล็กโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง	(x̄	=	3.01,	S.D.=	0.46)	เมื่อพิจารณาแยกเป็นราย

ข้อเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 (1	 –	 4	 ล�าดับแรก)	 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสภาพจริง	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	

(x̄	=	3.40,	S.D.=	0.49)	รองลงมาการมีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน	และการจัดท�าแผนการ

จัดการเรียนรู้	 (x̄	 =	 3.37,	 S.D.=	 0.48)	 การส่งเสริมให้

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามความ

สัมพันธ์ของประเด็นต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียนได	้ 

(x̄	=	3.16,	S.D.=	0.37)	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนรู้	(x̄	=	3.02,	S.D.=	0.43)	ตามล�าดับ	ส่วนข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	คือ	การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน

ทีส่่งเสรมิให้นกัเรยีนสร้างความรูพ้ฒันาทกัษะการคดิอย่าง

มีหลักการและเหตุผล	 (x̄	 =2.81,	 S.D.=	 0.47)	 ซ่ึงอยู่ใน

ระดับปานกลาง	เช่นกัน	

  1.2	 การเปรียบเทียบสภาพปัญหาและความ

ต้องการด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมของชุมชน	วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	โรงเรียนขนาด

เล็กที่ มีผลการปฏิบั ติ ท่ี เป ็นเลิศ	 กับความคิดเห็น	 

ดังตารางที่	2

ตารางที่	2	การเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหาและความต้องการ	กับความคิดเห็น	3	โรงเรียน

*	ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

7 
 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้พัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
หลักการและเหตุผล( =2.81, S.D.= 0.47)ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน 
 1.2 การเปรียบเทียบสภาพปัญหาและความต้องการด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับความคิดเห็น ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหาและความต้องการ กับความคิดเห็น 3 โรงเรียน  

การเปรียบเทียบระดับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ 

กับความคิดเห็น 

โรงเรียนบ้านยาง
น้อย 

โรงเรียน 
บ้านดวนบากน้อย 

โรงเรียนบ้าน
สามเพียแสน

จ าปา 

 
F-test 

  
 

S.D   
 

S.D   
 

S.D 

2.98 
 

0.48 
 

3.02 
 

0.46 
 

3.01 
 

0.46 
 

.000* 

 

* ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบสภาพปัญหาและความต้องการด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน วิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (The Best Practice) 3 โรงเรียนกับความคิดเห็น 
พบว่า มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน 

1.3 การศึกษากรณีตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (The Best Practice) 
1) ด้านการพัฒนาครู: ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ได้รับการพัฒนาอบรมด้านการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ท าให้ครู   มี

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพผู้เรียนมีความสุข และมีจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นจากการเรียน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

2) ด้านการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา : โรงเรียนได้ก ากับ นิเทศติดตามการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น/เอกสาร
ประกอบการสอน การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3) ด้านแหล่งเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน: โรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในโรงเรียน ชุมชนให้มีความพร้อม เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

4) ด้านแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และการสนับสนุนจากชุมชน : โรงเรียนร่วมกับชุมชนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส ารวจแหล่งเรียนรู้ ประเพณี ในชุมชนท าให้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนร่วมกิจกรรม และสนับสนุน
งบประมาณตามสถานการณ์ ชุมชนผู้ปกครอง ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชน 

5) ด้านการนิเทศจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: จากการท่ีโรงเรียนใส่ใจในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ท าให้ได้รับการนิเทศติดตาม จากศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วม
วางแผน ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

6) ด้านความร่วมมือช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก: โรงเรียนได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงบประมาณ 
บุคลากร พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือด้วยดี 

7) ด้านการให้ความร่วมมือสนับสนุนจากครูภูมิปัญญาท้องถิ่น : ได้มีการวางแผนการสอนร่วมกัน ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา อบรม สามารถร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นอย่างดี 
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	 	 การเปรียบเทียบสภาพปัญหาและความ

ต้องการด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมของชุมชน	 วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ของโรงเรียน

ขนาดเลก็ทีม่ผีลการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ	(The	Best	Practice)	

3	โรงเรียนกับความคิดเห็น	พบว่า	มีความคิดเห็น	ไม่แตก

ต่างกัน

	 	 1.3	การศึกษากรณีตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก

ต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ	(The	Best	Practice)

	 	 	 1)	ด้านการพฒันาคร:ู	ส่งเสรมิและพัฒนา

ครูให้ได้รับการพัฒนาอบรมด้านการสอนประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น	ท�าให้ครู		มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน

การสอนวชิาประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	สามารถจดักจิกรรมการ

เรยีนการสอน	การวดัประเมนิผลวชิาประวตัศิาสตร์ท้องถิน่

ได้อย่างมคีณุภาพผู้เรยีนมคีวามสขุ	และมีจิตส�านกึรกัษ์ท้อง

ถิ่นเพิ่มขึ้นจากการเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

	 	 	 2)	 ด้านการบริหารหลักสูตรในสถาน

ศึกษา:	โรงเรียนได้ก�ากับ	นิเทศติดตามการจัดท�าหลักสูตร

ท้องถิ่น/เอกสารประกอบการสอน	 การจัดการเรียนการ

สอน	 รวมทั้งสนับสนุนสื่ออุปกรณ์	 งบประมาณในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

	 	 	 3)	 ด้านแหล่งเรียนรู้และการจัดสภาพ

แวดล้อมในโรงเรียน:	 โรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชา

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในโรงเรียน	 ชุมชนให้มีความพร้อม	

เอื้อต่อการเรียนการสอน

	 	 	 4)	 ด้านแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	 และการ

สนับสนุนจากชุมชน:	 โรงเรียนร่วมกับชุมชนร่วมพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ส�ารวจแหล่งเรียนรู้	

ประเพณี	ในชุมชนท�าให้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนร่วม

กิจกรรม	และสนบัสนนุงบประมาณตามสถานการณ์	ชมุชน

ผู ้ปกครอง	 ร ่ วมอนุรักษ ์และพัฒนาแหล ่ ง เรี ยนรู ้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชน

	 	 	 5)	ด้านการนเิทศจากส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:	 จากการที่โรงเรียน

ใส่ใจในการจัดการเรยีนการสอนวชิาประวติัศาสตร์ท้องถิน่	

ท�าให้ได ้รับการนิเทศติดตาม	 จากศึกษานิเทศก์ของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ร่วมวางแผน	 ส่งเสริมให้

โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนวิชา

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

	 	 	 6)	ด้านความร่วมมอืช่วยเหลือจากองค์กร

ภายนอก:	โรงเรียนได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านงบประมาณ	บุคลากร	พัฒนาแหล่งเรียนรู้	ได้รับความ

ร่วมมือด้วยดี

	 	 	 7)	ด้านการให้ความร่วมมอืสนบัสนนุจาก

ครูภมูิปัญญาทอ้งถิ่น:	ไดม้ีการวางแผนการสอนรว่มกนั	ครู

ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนา	 อบรม	 สามารถร่วม

กิจกรรมการเรียนการสอน	เป็นอย่างดี

	 2.	ผลการพฒันารปูแบบการบรหิารและการจดัการ

เรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมของชมุชน	วชิาประวตัศิาสตร์ท้องถิน่

เพื่อสร้างจิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่นของโรงเรียนขนาดเล็ก

	 	 2.1	 รูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	 มี	 6	 ด้านได้แก่	 การวางแผน	

(Planning)	การจัดการเรียนรู้(Learning	Management)	

การโน้มน�าบุคลากร	 (Influencing)	 การปฏิบัติ	 (Action)	

การสะท ้อนผล	 (Reflection)	 กลยุทธ ์การพัฒนา	

(Development	 Strategy)	 โดยมีองค์ประกอบใน 

แต่ละด้าน	ดังตารางที่	3
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ตารางที่	3	องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	ใน	6	ด้าน		

9 
 

 

รูปแบบการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

องค์ประกอบของรูปแบบ 

การวางแผน (Planning)  กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการก าหนดเปูาหมายการสร้างกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการด าเนินงานไปสู่เปูาหมายการกระจายจากกลยุทธ์ไปสู่แผนระดับ
ปฏิบัติการ กลยุทธ์และแผนในแต่ละระดับและส่วนงานจะต้องสอดคล้องและ
สอดรับประสานและสัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุเปูาหมายในส่วนงานที่รับผิดชอบ
และเปูาหมายรวมของการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

การจัดการเรียนรู้(Learning 
Management) 

 กิจกรรมที่เก่ียวกับการจัดโครงสร้างหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ
โรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาว่า การที่จะท าให้บรรลุ
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้น้ัน ต้องมีงานอะไรบ้างและงานแต่ละอย่างจะ
สามารถจัดแบ่งกลุ่มงานได้อย่างไร มีใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน
น้ันๆ และมีการรายงานตามล าดับขั้นตอนอย่างไรและใครเป็นผู้ มีอ านาจ
ตัดสินใจ 

การโน้มน าบุคลากรและชุมชน
(Influencing) 

 การจัดการให้บุคลากรของโรงเรียนและชุมชนได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ใช้การประสานงานและติดต่อสื่อสารที่ดีและสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน การสร้างภาวะผู้น าที่เหมาะสม เน้นการท างานเป็นทีม และ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาจากทุกส่วนฝุายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การปฏิบัติ (Action)  การน าแนวคิดที่ก าหนดเป็นกิจกรรมในขั้นวางแผนงานมาด าเนินการ ใช้การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ การรับฟังจากผู้เก่ียวข้อง ซ่ึงจากการปฏิบัติจะเป็นข้อมูล
ย้อนกลับว่าแผนที่วางไว้น้ันปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด มีอุปสรรคอะไรและ
มุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้เพื่อให้บรรลุ
เปูาหมาย 

การสะท้อนผล (Reflection)  การประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ ปัญหา หรืออุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติการและผู้ที่เก่ียวข้องต้องตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ โดย
ผ่านการถูกอภิปรายปัญหาซ่ึงจะได้แนวทางของการด าเนินกิจกรรมและเป็น
พื้นฐานข้อมูลน าไปสู่การปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติต่อไป 

กลยุทธ์การพัฒนา 
(Development Strategy) 

 การการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยใช้กระบวนการ ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้ ได้มาซ่ึงข้อสรุปอันน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ เผชิญอยู่  ทั้ ง ในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในขอบข่ายที่รับผิดชอบ มีการปรับปรุง
แก้ไขและด าเนินการซ้ า จนกระทั่งผลการปฏิบัติงานน้ันบรรลุจุดประสงค์หรือ
แก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ได้ส าเร็จ 

 
2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 ความเหมาะสมของรูปแบบ 
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	 	 2.2	ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	ดังตารางที่	4	

ตารางที่	4	ความเหมาะสมของรูปแบบ
10 

 
 

รูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
ระดับความเหมาะสม 

  
 

S.D. ความหมาย 

1. คู่มือรูปแบบในภาพรวม 4.52 0.69 มากที่สุด 

2. สื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอน 4.50 0.70 มาก 

3. โครงการและกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียน 4.51 0.69 มากที่สุด 

4. แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในโรงเรียน 4.49 0.71 มาก 

5. แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนอกโรงเรียน 4.48 0.72 มาก 

6. เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียน 4.47 0.73 มาก 

7. คู่มือการนิเทศส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 4.48 0.72 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.49 0.70 มาก 
 

ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
( =4.49, S.D.= 0.70)เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย (1 – 4) คู่มือรูปแบบในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.52, S.D.= 0.69) รองลงมาโครงการและกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียน ซ่ึงอยู่ในระดับ
มากที่สุด( =4.51, S.D.= 0.69) สื่อและวัสดุอุปกรณ์การสอน( =4.50, S.D.= 0.70 ) แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในโรงเรียน( =4.49, S.D.= 0.71)ตามล าดับ 

3. ผลการน ารูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน  วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปใช้ กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

3.1 ผลศึกษาบริบทและวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง (SWOT Analysis) ในเชิงพื้นที่ สังคมเศรษฐกิจ ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการบริหารและจัดการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จุดแข็ง: จังหวัดยโสธรมีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ยาวนานและน่าภาคภูมิใจ กระจายตามพื้นที่
ทุกอ าเภอท้องถิ่น ทั้งด้านโบราณสถาน ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมายาวนาน รวมถึงในเขตชุมชนของโรงเรียนบ้านเชือกที่มี
การค้นพบแหล่งโบราณคดีบ้านเชือก และมีจารีตประเพณีของชุมชนตาม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ รวมทั้งประเพณีย่อยของชุมชน
ที่ส าคัญ เช่น ประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ พิธีกรรมการลงนา การสู่ขวัญบายศรี เพียงพอที่จะสร้างความภาคภูมิใจ และจิตส านึก
รักษ์ท้องถิ่นให้กับเยาวชนและชุมชน นอกจากน้ันในชุมชนบ้านเชือก ทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธ ชุมชนให้การเคารพผู้ใหญ่
ที่มีอาวุโส เคารพครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ ตามประเพณีไทยอีสานขนานแท้ อีกจุดแข็งหน่ึงที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของ
โรงเรียนบ้านเชือกคือ การมีกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ท่ีให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ตามท่ีร้องขอของ
โรงเรียนและชุมชน รวมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่สม่ าเสมอ ซ่ึงชาวยโสธร รวมท้ังชาว
ชุมชนบ้านเชือก โดยภาพรวม มีความรักในถิ่นก าเนิด และธ ารงวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีของบรรพบุรุษ  จุดอ่อน: สภาพ
ฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมยากจน ไม่คุ้นเคยกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในบทบาทการให้ความรู้นักเรียนหรือร่วมกับ
ครูในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีความเชื่อพื้นฐานว่าเป็นหน้าที่ของครู และไม่ค่อยได้มีเวลาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมาก
เท่าไหร่มาโดยตลอด โอกาส: การสร้างศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ข้ึนในโรงเรียน จะเป็นนวัตกรรมใหม่ส าหรับ
นักเรียน ชุมชน รวมทั้งในเขตจังหวัดยโสธร เพื่อการสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  อุปสรรค: การจัดท าศูนย์การ

	 ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารและการ

จดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมของชมุชน	โดยภาพรวม	อยูใ่น

ระดับมาก	 (x̄	=4.49,	S.D.=	0.70)เมื่อพิจารณาแยกเป็น

รายข้อเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	(1	–	4)	คู่มือรูปแบบ

ในภาพรวม	มค่ีาเฉลีย่สูงสุด	อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด	(x̄	=4.52,	

S.D.=	0.69)	รองลงมาโครงการและกิจกรรมการสอนนอก

ห้องเรียน	ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄	=4.51,	S.D.=	0.69)	

สือ่และวสัดอุปุกรณ์การสอน	(x̄	=4.50,	S.D.=	0.70	)	แหล่ง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในโรงเรียน	(x̄	=4.49,	S.D.=	

0.71)	ตามล�าดับ

	 3.	 ผลการน�ารูปแบบการบริหารและการจัดการ

เรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมของชมุชน	วิชาประวัตศิาสตร์ท้องถิน่

ไปใช้	กับโรงเรียนขนาดเล็ก

	 	 3.1	ผลศึกษาบริบทและวิเคราะห์จุดอ่อนและ

จุดแข็ง	 (SWOT	 Analysis)	 ในเชิงพื้นที่	 สังคมเศรษฐกิจ	

ประเพณีวัฒนธรรม	 ภูมิป ัญญาท้องถิ่น	 และแหล่ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนกับการบริหารและจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น	 จุดแข็ง:	 จังหวัดยโสธรมีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่

ยาวนานและน่าภาคภูมิใจ	กระจายตามพ้ืนทีท่กุอ�าเภอท้อง

ถิ่น	 ทั้งด้านโบราณสถาน	 ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมา

ยาวนาน	รวมถงึในเขตชมุชนของโรงเรยีนบ้านเชอืกท่ีมกีาร

ค้นพบแหล่งโบราณคดบ้ีานเชอืก	และมจีารตีประเพณขีอง

ชุมชนตาม	ฮีตสิบสอง	คองสิบสี่	รวมทั้งประเพณีย่อยของ

ชุมชนที่ส�าคัญ	เช่น	ประเพณีการขึ้นบ้านใหม่	พิธีกรรมการ

ลงนา	การสูข่วญับายศร	ีเพยีงพอทีจ่ะสร้างความภาคภมูใิจ	

และจติส�านกึรกัษ์ท้องถิน่ให้กบัเยาวชนและชมุชน	นอกจาก

นั้นในชุมชนบ้านเชือก	 ทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธ	

ชุมชนให้การเคารพผู้ใหญ่ที่มีอาวุโส	 เคารพครูบาอาจารย	์

พระสงฆ์	ตามประเพณีไทยอีสานขนานแท้	อีกจุดแข็งหนึ่ง
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ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเชือกคือ	

การมีกรมทหารราบที่	 16	 ค่ายบดินทรเดชา	 ที่ให้การ

สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ตามที่ร้องขอของโรงเรียน

และชุมชน	 รวมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

การเรียนการสอนอยู่สม�่าเสมอ	 ซึ่งชาวยโสธร	 รวมทั้งชาว

ชุมชนบ้านเชือก	โดยภาพรวม	มีความรักในถิ่นก�าเนิด	และ

ธ�ารงวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีของบรรพบุรุษ	 จุดอ่อน:	

สภาพฐานะทางเศรษฐกจิโดยรวมยากจน	ไม่คุน้เคยกบัการ

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในบทบาทการให้ความรู้

นักเรียนหรือร่วมกับครูในการจัดการเรียนการสอน	 ซึ่งมี

ความเชือ่พ้ืนฐานว่าเป็นหน้าทีข่องครู	และไม่ค่อยได้มีเวลา

ร่วมกจิกรรมของโรงเรียนมากเท่าไหร่มาโดยตลอด	โอกาส:	

การสร้างศูนย์การเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ขึ้นใน

โรงเรียน	จะเป็นนวัตกรรมใหม่ส�าหรับนักเรียน	ชุมชน	รวม

ทั้งในเขตจังหวัดยโสธร	 เพื่อการสนับสนุนและพัฒนา

นวัตกรรมในอนาคต	 อุปสรรค:	 การจัดท�าศูนย์การเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 คือ	 งบประมาณสนับสนุนจากทาง

ราชการหรอืหน่วยงานต้นสงักดัในการจัดท�าศนูย์การเรียน

รู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้งบประมาณส่วนตัว

ในโอกาสทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการสร้างศนูย์การเรยีนรูแ้ละ

รวบรวมหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ต่างๆ	กอปรกบั

ด้วยความมุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างจิตส�านึกรักษ์

ท้องถิ่นให้กับเยาวชนและชุมชนบ้านเชือกจากจุดแข็งและ

โอกาสดงักล่าว	รวมท้ังการก�าจัดและแก้ปัญหาจดุด้อยและ

มีกิจกรรมที่สามารถลดอุปสรรคดังกล่าว	 ถ้าสามารถสร้าง

ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขึ้นได้ในสถานศึกษา	

ส่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนการสอน	การสร้างความเข้าใจกบั

ชุมชน	และให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน	และ

มีการต่อยอดกิจกรรม	 ส่งเสริมการเรียนการสอนด้าน

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ซ่ึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถ

สร้างจิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่นให้กับเยาวชน	 สามารถเป็น

ตัวอย่างแก่สถานศึกษาในสังกัดหรือท่ีสนใจ	 รวมทั้งเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในอนาคตได้เป็นอย่างดี

	 	 3.2	ผลการประเมินพฤติกรรมด้านการอนรัุกษ์

ท้องถ่ิน	ตามโครงการพฒันาการจัดการเรยีนรู้ของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 1-6	 	 1)	 ด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์

ท้องถิน่	โดยนกัเรยีนมพีฤตกิรรมการอนรุกัษ์ท้องถิน่ตนเอง

อย่างกระตือรือร้น	 เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและมี

ประสิทธิภาพ	 และสามารถจ�าแนก	 แยกแยะการอนุรักษ์

ท้องถิ่น	ตามกิจกรรมการเรียนรู้	ได้อย่างเหมาะสม	2)	ด้าน

จิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่นโดยนักเรียนมีจิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่น	

หลังจากการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เหมาะสม	

และมีความสามารถในการจัดกลุ่มของเนื้อหาตามความ

สัมพันธ์และหลักการที่ถูกต้องดีงาม			3)	ด้านทักษะในการ

เรยีนรูว้ชิาประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	โดยนกัเรยีนสามารถสร้าง

ความรู้ในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	และทักษะ

การคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล

	 	 3.3	ผลความพงึพอใจการน�ารปูแบบการบรหิาร

และการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 ของชุมชนวิชา

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไปใช้	ดังตารางที่	5
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ตารางที่	5	ความพึงพอใจการน�ารูปแบบไปใช้	

11 
 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจการน ารูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

ระดับความคิดเหน็ 

  
 

S.D. ความหมาย 

1. การบริหารและการจัดการเรียนรู้สู่ระดับปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามศักยภาพ
ความพร้อม 

4.51 0.67 มากที่สุด 

2. การมีแผนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 4.53 0.65 มากที่สุด 

3. นวัตกรรมและการสนับสนุนให้มีความพร้อมในการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

4.50 0.68 มาก 

4. การมีแผนพัฒนาตามโครงการการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็น
อย่างดี 

4.49 0.69 มาก 

5. การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
จิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 

4.52 0.65 มากที่สุด 

6. การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

4.51 0.67 มากที่สุด 

7. การพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลายอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 4.53 0.65 มากที่สุด 

8. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และมีคุณภาพ 4.50 0.68 มาก 

9. การส่งเสริมให้ ชุมชน สถานศึกษาขนาดเล็ก ครูและผู้เรียน มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้ 

4.49 0.69 มาก 

10. การวัดประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.52 0.66 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.51 0.67 มากที่สุด 

 

ความพึงพอใจการน ารูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ไปใช้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D.= 0.67) เม่ือแยกเป็นข้อเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า การมีแผน
ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง, การพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลายอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.53, S.D.= 0.65) รองลงมา คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น, การวัดประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ      

	 ความพึงพอใจการน�ารูปแบบการบริหารและการ
จดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมของชมุชน	วชิาประวตัศิาสตร์
ท้องถิ่นไปใช้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	(x̄	=	4.51,	
S.D.=	 0.67)	 เมื่อแยกเป็นข้อเรียงจากมากไปหาน้อย	พบ
ว่า	การมีแผนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ให้มีความเข้มแข็ง,	 การพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
หลากหลายอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 (x̄	 =	
4.53,	S.D.=	0.65)	รองลงมา	คือ	การส่งเสริมสนับสนุนให้

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
จิตส�านึกรักษ ์ท ้องถิ่น , 	 การวัดประเมินผลการจัด
กระบวนการเรียนรู ้โดยเน้นพัฒนาผู ้เรียนเป็นส�าคัญ						 
(x̄	=	4.52,	S.D.=	0.66)	การบริหารและการจัดการเรียน
รู้สู่ระดับปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามศักยภาพความพร้อม,	
การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	(x̄	=	4.51,	S.D.=	0.67)	
ตามล�าดับ
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สรุปผลการวิจัย
	 1.	สภาพปัญหาและความต้องการด้านการบริหาร
และการจัดการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	 วิชา
ประวติัศาสตร์ท้องถิน่	ของโรงเรียนขนาดเล็ก	โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง	 (x̄	 =	 3.01,	 S.D.=	 0.46)	 โดยมี
ประเดน็ส�าคญั	ได้แก่	การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นสภาพ
จรงิ	การมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัสตูรการเรียนการ
สอน	และการจดัท�าแผนการจัดการเรียนรู้	การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้	โดยสภาพปัญหาและความ
ต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็น	 ไม่แตกต่าง
กัน	และมีประเด็นส�าคัญจากการศึกษาโรงเรียนที่มีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ	 (The	Best	Practice)	คือการพัฒนาครู
การบรหิารหลกัสตูรในสถานศกึษา	แหล่งเรียนรู้	ความร่วม
มือช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก	 ความร่วมมือจากครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 2.	รปูแบบการบริหารและการจดัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของชมุชน	มอีงค์ประกอบส�าคัญใน	6	ด้าน	คือการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้	 การโน้มน�าบุคลากรและชุมชน	
การปฏิบัติการสะท้อนผลกลยุทธ์พัฒนา	 และความเหมาะ
สมของรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (x̄ =4.49,	
S.D.=	0.70)	 โดยมีประเด็นส�าคัญคือ	 เป็นคู่มือรูปแบบใน
ภาพรวมโครงการและกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียน	สื่อ	
และวัสดุอุปกรณ์การสอน	 และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นในโรงเรียน
	 3.	 ผลการน�ารูปแบบการบริหารและการจัดการ
เรียนรูแ้บบมส่ีวนร่วมของชมุชนไปใช้	กบัโรงเรยีนขนาดเลก็
ในเชงิพืน้ที	่สงัคมเศรษฐกจิ	ประเพณีวัฒนธรรม	ภมิูปัญญา
ท้องถิน่	และแหล่งประวัตศิาสตร์ท้องถิน่	และกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนกับการบริหารและจัดการเรียนรู้วิชา
ประวตัศิาสตร์ท้องถิน่จะเป็นนวตักรรมใหม่	พฤตกิรรมด้าน
การอนุรักษ์ท้องถิ่นของนักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
ท้องถิน่ตนเองอย่างกระตอืรอืร้นเกิดความเข้าใจอย่างลกึซึง้
และมีประสิทธิภาพด้านจิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่นมีจิตส�านึก
รกัษ์ท้องถิน่	ทีเ่หมาะสม	และมีความสามารถในการจัดกลุม่
ของเนื้อหา	ตามความสัมพันธ์และหลักการที่ถูกต้องและดี
งาม	 ด้านทักษะในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	
สามารถสร้างความรู้ในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้อง
ถิน่	และทกัษะการคดิอย่างมีหลกัการและเหตผุล	และความ

พึงพอใจการน�ารูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนไปใช้	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด	 (x̄	=	4.51,	 S.D.=	0.67)	 โดยมีประเด็นส�าคัญ	
ได้แก่	การมีแผนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้อง
ถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้น
พัฒนาผู้เรียนเป็นส�าคัญ	การบริหารและการจัดการเรียนรู้
สูร่ะดับปฏบิติัอย่างเป็นระบบ	การเสรมิสร้างศกัยภาพและ
ความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้

อภิปรายผล
รูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของชมุชน	มีองค์ประกอบส�าคัญใน	6	ด้าน	คือ	การวางแผน
การจัดการเรียนรู ้ 	 การโน ้มน�าบุคลากรและชุมชน	 
การปฏิบัติการสะท้อนผลกลยุทธ์พัฒนา	เป็นตัวขับเคลื่อน
ในการการบรหิารและการจดัการเรยีนรูสู้ร่ะดับปฏบิตัอิย่าง
เป็นระบบตามศกัยภาพความพร้อม	การมแีผนส่งเสรมิการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	การส่ง
เสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและจิตส�านึกรักษ์ท้องถิ่น	โดยสอดคล้องกับ	สม
ชาต	ิ	มณโีชต	ิ(2551)	การอนรุกัษ์	การฟ้ืนฟแูละการพฒันา
ขนบธรรมเนียมประเพณี	 และจัดท�ารูปแบบการอนุรักษ์	
ท�าให้ได้องค์ความรูใ้หม่ทีเ่กีย่วกบัแนวทางและรปูแบบการ
อนุรักษ์	 ซ่ึงจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้มี
คุณค่าและยั่งยืน	ดังนั้น	กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูล	ก็เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการเชื่อมโยงสาย
สัมพันธ์ของส�านึกร่วมแห่งความเป็นคนในท้องถิ่น	 เป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญในการวางแผนการด�าเนินงาน	เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาอันแสดงถึง	“พลัง”	อันเกิดจากส�านึกในคุณค่า
และความส�าคัญของท้องถิ่น	โดยการจัดการเรียนการสอน
วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ทั้งผู้บริหารโรงเรียน	 ครูผู้สอน	
ผูน้�าชมุชนและครภูมูปัิญญาท้องถิน่	มคีวามรูส้กึทีดี่ต่อการ
เรียนการสอนวชิาประวติัศาสตร์ท้องถิน่	เพือ่สร้างจิตส�านกึ
รกัษ์ท้องถิน่ให้กบัเยาวชน	มคีวามต้องการให้ฟ้ืนฟ	ูส่งเสรมิ
ให้มีการจัดการเรียนการสอนให้กว้างขวาง	 รวมทั้งมีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาท�านบุ�ารงุโรงเรยีนมแีผนงาน/โครงการกจิกรรม	ด้าน
การเรยีนรูว้ชิาประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	มกีารประชุมวางแผน
ร่วมกับชุมชน	ผู้ปกครอง	และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น	และมี
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เอกสารหลักสูตร	การรวบรวมเอกสารให้นักเรียนได้ศึกษา
ในรายวชิาประวตัศิาสตร์ท้องถิน่	ซึง่การปฏบัิตทิกุกจิกรรม
ท้ังด้านการบริหารจดัการ	การปฏบิตัขิองครผูู้สอน	และการ
มีส่วนร่วมของชุมชน	 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.	 ควรน�าผลการวิจัยในคร้ังน้ีไปเผยแพร่ใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา	 ให้โรงเรียนที่สนใจน�าไปเป็น
แนวทางในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในโรงเรียน	 รวมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	
การน�าชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน	หรือการสนับสนุนกิจกรรม
	 	 2.	 โรงเรียนควรร่วมมือกับชุมชน	 ท้องถิ่น	
ส�ารวจ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ทั้ง
ประเภทวัตถุ	 โบราณสถาน	หรือขนบธรรมเนียมประเพณี	

รวบรวมเป็นเอกสารหรือหลักสูตรท้องถ่ิน	 พัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ท้องถิน่	จะสามารถเป็นกิจกรรม
ทีส่ร้างจติส�านกึรกัษ์ท้องถิน่ได้เป็นอย่างดี	เพือ่เป็นพืน้ฐาน
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป
	 ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 	 ควรวิจัยเก่ียวกับเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบมี
ส่วนร่วมของผู้น�าชุมชน	ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริม
การเรียน	การสอนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

กิตติกรรมประกาศ
	 งานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	 ซ่ึงผู้วิจัยขอขอบคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา	 ดร.อุดร	 	 อรกุล	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์
ดร.วรวรรณ		อบุลเลศิ	ทีค่อยช่วยเหลอืและให้ขอเสนอแนะ
ในการด�าเนนิการ	รองศาสตราจารย์	พเิศษ	ดร.พรชยั	เจดา
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และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนฝ่าย	ที่ให้ความร่วมมือ
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การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยด้วยสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia)
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 (1)	 ส�ารวจปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านวชิาภาษาไทย	(2)	สร้างและพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทย	(3)	ใช้และประเมนิ
ผลกระบวนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยด้วยสื่อมัลติมีเดีย	(Multimedia)
	 การวจิยัครัง้นี	้ใช้วธิวีจิยัแบบแบบผสมผสาน		ด้วยการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณกบัวจิยัเชงิคณุภาพ	กลุม่ตวัอย่างได้แก่	
ผู้บริหารโรงเรียน	ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ผู้ปกครองและนักเรียน	กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	รวม	219	คน	
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถาม		แบบทดสอบ	แบบสัมภาษณ์	แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม	สถิติ
ที่ใช้การวิจัย	ค่าเฉลี่ย		ร้อยละ	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการพรรณนาวิเคราะห์
											ผลการวิจัย	พบว่า		(1)	ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยคือ	ครูผู้สอนและการใช้
สือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	รองลงมา	คอืด้านการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารและผูป้กครองนกัเรยีน		ด้านคณุภาพสือ่และอปุกรณ์
แหล่งเรียนรู้	ด้านที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือด้านตัวนักเรียน		(2)	กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษา
ไทย	7	ขั้นตอน	ด้วย	Application	on	Mobile	 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นกัเรียนและผูป้กครองระดบัมากทีส่ดุ		ของผูบ้รหิาร	/ครผูู้สอนในระดบัมาก	(3)	ผลการประเมนิทกัษะการอ่านชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	 3	 โดยใช้	 Application	 on	Mobile	 มีผลการเรียนรู้หลังและก่อนเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .01				 
มีค่าเฉลี่ยด้านทักษะกระบวนการและเจตคติต่อการเรียนสูงขึ้นจากก่อนเรียนในระดับดี
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  โดยสรปุ	การจดัการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนาทกัษะการอ่านภาษาไทยด้วยสือ่มลัตมิเีดยี	(Multimedia)	ของนกัเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่	3	โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม	สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน	ผู้สอน	เพราะมีการพัฒนากระบวนการแบบมีส่วนร่วม	สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ตามศักยภาพของผู้เรียน	
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสามารถน�าผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนอ่านภาษาไทยบน	Application	on	mobile	ไปใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้อื่นได้ตามความเหมาะสม

 ค�าส�าคัญ :		การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย

Abstracts

											This	research	aims	to	(1)	explore	problems	and	needs	in	learning	management	to	improve	Thai	
Language	reading	skill	;	(2)	create	and	develop	learning	process	to	improve	Thai	reading	skill	;	(3)	Use	
and	evaluate		learning	process	to	improve	Thai	reading	skills	through	multimedia.											
	 This	research	use	mixed	methods	by	quantitative	research	and	qualitative	research,	219	samples	
were	administered	by	the	school	administrators.	Teachers	,	educational	person	,	student's	parent	and	
basic	school	commission.	The	instruments	used	for	collecting	the	data	were	questionnaires,	participatory	
,	observation	,	questionnaires	,	Statistics	using	the	research	mean,	percentage	and	standard	deviation.	
And	descriptive	analysis												
	 The	research	found	that	(1)	The	problem	with	the	highest	mean	of	teaching	and	learning	in	Thai	
language	was	using	modern	media	 technology	of	 	Teachers,	 support	 from	administrators	 ,	 students	
parrent		,	Quality	of	media	and	equipment,	and	learning	resources			The	least	average	result,	It	up	to	
the	students	as	well.	
	 The	learning	process	 for	developing	7-	step	reading	skill	 	 is	appropriate	 for	 the	needs	of	 the	
learner.	(2)	The	learning	process	to	improve	Thai	language	reading	skill	7	steps	with	Application	on	Mobile	
by	using	community	participation	process		had		the	average	satisfaction	of	students	and	parents	at	the	
highest	level	of	the	administrators	/	high	level	of	the	administrators	2	high	level	for	teacher.	(3)	The	
results	of	the	evaluation	of	the	third	grade	reading	skills	using	Application	on	Mobile	showed	a	significant	
increase	in	post-	and	pre-class	learning	achievement	at	.01	level,	with	higher	skills,	attitudes	and	attitude	
towards	learning.	before	studying		In	conclusion,	The	Learning	Management	for	Improving	Thai	Reading	
Skills			With	multimedia	of		Prathom	3	students	by	Participatory	Community	Process	that		the	research	
teacher	 developed	 appropriately	was	 in	 	 line	with	 the	 needs	 of	 the	 learner,	 because	 there	was	
development	the	community	participatory	process.		On	the	other	hand,	We	can	be	use	it		to	manage	
learning	potential	of	students.	Relevant	persons	can	apply	the	development	of	Thai	language	learning	
activities	on	Application	on	mobile	to	develop	learning	management	as	appropriately.

 Keywords 	:	The	Learning	Management	for	Improving	Thai	Language	Reading		Skill
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บทน�า

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	

2540	ก�าหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาไว้ใน	มาตรา	43	ว่า		

"	การจัดการศึกษาของรัฐต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วม	ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน"…	และมาตรา	81	

กล่าวว่า	 "รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม	 และสนับสนุนให้

เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกดิความรู้คู่คณุธรรม	จัดให้มี

กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาของชาติ	 ซึ่งจากสาระใน

รัฐธรรมนูญดังกล่าว	 ได้น�าไปสู่การจัดท�าพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 เพื่อปฏิรูปการศึกษาของ

ชาติ	(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้,	2543:	17)	และ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	 ปี	 2550	 

ก็มสีาระทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา	ระบเุอาไว้ว่าในมาตรา	49	

ว่า“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้น

ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ

มีคุณภาพ	 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 ผู ้ยากไร้	 ผู ้พิการหรือ

ทุพพลภาพ	หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล�าบาก	 ต้องได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ

บุคคลอื่น	 การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือ

เอกชน	การศึกษาทางเลือกของประชาชน	การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง	 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ย่อมได้รับการคุ้มครอง

และส่งเสริมที่เหมาะสม”	 เม่ือมีการประกาศใช้พระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	ในมาตรา	8	ก�าหนด

ให้ทกุส่วนของสงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา	(all	for	

education)	 กล่าวคือ	 ในส่วนของชุมชน	 ผู้ปกครองจะมี

บทบาทร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนตามศักยภาพสามารถสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการ

ศึกษาตามความเหมาะสมและความจ�า	 เป็นการส่งเสริม

ภมูปัิญญาท้องถิน่	โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมใน

คณะกรรมการการศึกษาศาสนา	 และวัฒนธรรม	 โดยเข้า

ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ตลอดจนมีส่วนในการจัด

ท�าหลักสูตรรวมท้ังการวัดและการประเมินผลภาพรวม	

(วิชัย	วงศ์ใหญ่,	2543	:	40)

	 การจัดระบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ต้องให้

สอดคล้องกับโลกยุคโลกาภิวัตน์	 อันเป็นยุคอิเล็กทรอนิค

และใยแก้วน�าแสง	 ที่วิทยาการเจริญก้าวหน้าความรู้และ

สรรพวิทยาการเดินทางไปถึงที่ต่าง	 ๆ	 ด้วยความรวดเร็ว	

ข้อมูลและสาระความรู้ต่าง	ๆ	เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาผู้เรียนทุกวัยจึงต้องมีโอกาสเรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู ้ที่มีอยู ่รอบตัวทั้งจากครูคน	 ครูเคร่ือง	 และครู

ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม	 แต่ต้องมีความคล่องแคล่วในการใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่	เช่น	คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	ซึ่งเป็น

ประตูที่เปิดไปสู่โลกกว้างเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง	 ๆ	

และรู้จักสังเคราะห์	 ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมา	 ใช้ให้เกิด

ประโยชน์กบัชวีติของตน	ครอบครัว	สงัคมและประเทศชาต	ิ

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	 ครู	 พ่อแม่	 

ผู ้ปกครองและสังคมไทย	 และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นการเปิดแนว

ทางใหม่ๆ	ให้ครู	พ่อแม่	ชุมชน	มีอิสระในการอบรมเลี้ยงดู

ให้การศึกษา	 จัดหลักสูตรและการบริหารจัดการให้เกิด

วฒันธรรมการเรียนรู้ทีก่ลมกลืนกับท้องถิน่	การลดทอนกฎ

ระเบียบ	 ค�าสั่งของส่วนกลางลง	 เพื่อให้เกิดความหลาก

หลายในการปฏบิติั	เช่น	การจดัชัน้เรยีนและตารางเรียนให้

ยดืหยุน่และเอือ้อ�านวยต่อการเรยีนรู	้การลดภาระงานทีไ่ม่

เกีย่วข้องเพือ่ให้ครมูเีวลาส�าหรบัค้นคดิเพือ่วางแผนเตรยีม

การจดักระบวนการเรยีนรู	้การสร้างบทเรยีน	การออกแบบ

แผนการเรยีนทีค่รอบครวั	ชมุชน	สถานศกึษาได้ร่วมกนัคดิ

และเกื้อหนุนกันและกัน

	 ปัญหาการอ่านออกเขียนได้	เป็นปัญหาหนึง่ทีห่ลาย

คนมีความห่วงใย	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ปัญหามีเด็กไทยไม่รัก

การอ่าน	จากการส�ารวจของส�านกังานสถติิแห่งชาติ	พบว่า	

"คนไทยอายุ	6	ปีขึ้นไป"	อ่านหนังสือน้อยลง	จากเดิมในปี	

2548	มีการอ่านร้อยละ	69.1	แต่ในปี	2551	กลับอ่านลด

ลงเหลือร้อยละ	66.3	เพราะเดก็ดโูทรทัศน์มากขึน้จึงท�าให้

อ่านหนงัสอืน้อยลง	และมีผลท�าให้จินตนาการของเด็กและ

คนไทยทัว่ไปลดลง	ส่วนเวลาทีใ่ช้ในการอ่านหนงัสอืของคน

ไทยในปี	2548	พบว่าคนไทยอ่านหนงัสอืโดยเฉลีย่	51	นาที
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ต่อวนั	ส่วนปี	2551	ลดลงเหลอื	39	นาทต่ีอวัน	(ศูนย์ข้อมูล

สถาบันอนาคตเพื่อการศึกษา	,	2552,	:	5)	ซึ่งก็สอดรับกับ	

บทความเร่ือง	ปัญหาอ่านไม่ออก	เขยีนไม่ได้	:	แนวทางแก้ไข

อย่างเป็นรูปธรรม	 ของ	 เฉลิมลาภ	 ทองอาจ	 	 ที่กล่าวถึง

ปัญหาอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ว่าอยู่ในระดับที่น่าเป็น

ห่วง	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ปัจจบุนั	(พ.ศ.	2557)	ทีพ่บเยาวชน

กว่า	35,000	คน	อ่านและเขียนไม่ได้	ซึ่งคิดเป็น	5%	ของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ทั้งประเทศ	 และที่

เหลอือกีกว่า	2	แสนคน	กอ่็านไม่คล่องเขยีนไม่คล่อง	ตวัเลข

ดงักล่าว	ด้านหนึง่ก็สะท้อนให้เห็นวิกฤตคุณภาพการศึกษา

ของประเทศไทย	และอีกด้านหนึ่ง	ก็แสดงให้เห็นวิกฤตใน

เรื่องของการแก้ปัญหาของภาครัฐ

															สื่อมัลติมีเดีย	(Multimedia)		คือ	การน�าเอา

คอมพิวเตอร์รูปแบบมัลติมีเดียการเรียนภาษาไทยโดยการ

เรียนรู้ความสัมพันธ์ของภาพ	 ตัวอักษรและเสียงของตัว

อกัษร	ซึง่หน่วยเสยีงท่ีสัมพนัธ์กนั	เป็นวิธีการสอนทีส่ามารถ

ช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านออกเสยีงและสะกดค�า	

มกัใช้ในการสอนระดบัเบือ้งต้นหรอืระดบัประถมศกึษา	การ

เรียนการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย	 ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ลักษณะตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ของเสียงแต่ละเสียงของ

การอ่านจริงและยังส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงความ

แตกต่างของเสียงต่าง	ๆ	ของค�า	ซึ่งค�าหรือกลุ่มค�าเป็นพื้น

ฐานส�าหรบัผูเ้ริม่เรยีนทีจ่ะฝึกวิเคราะห์เสียงเพ่ือช่วยให้เดก็

สามารถวิเคราะห์ค�าอื่น	 ๆ	 ได้ด้วย	 นอกจากนี้จะช่วยให้ผู้

เรียนแก้ปัญหาการอ่านเบ้ืองต้นก่อนจะผ่านไปเรียนใน

ระดับสูงต่อไป	 	สื่อมัลติมีเดียจึงเป็นสื่อที่ช่วยสอนแทนครู

หรือสอนเสริม	 ทบทวน	 จากการเรียนการสอนในช้ันตาม

ปกติ	 ซึ่งจะเหมาะส�าหรับการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

มุง่ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้จากส่ือการเรียน

รู้และแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมในยุคสารสนเทศ	 เพื่อ

พัฒนาตนเองได้และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง					(กรม

วิชาการ.	2545	:	146)	ซึ่งการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ

มัลติมีเดียนั้น	 เป็นกระบวนการเรียนการสอนตามเอกั

ตบุคคล	 เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งใน

เชงิสตปัิญญา	ทกัษะ			เจตคต	ิโดยเปลีย่นจากครเูป็นส�าคญั	

มาสู่ผู้เรียนเป็นส�าคัญของกระบวนการเรียนการสอน	และ

มกีารสร้างปฏสิมัพนัธ์ใหม่ของการเรยีนการสอน	จากครกูบั

ผู้เรียนมาสู่ผู้เรียนกับผู้ปกครองหรือผู้เรียนกับผู้เรียน	 โดย

ส่ือหรือคอมพิวเตอร์นั่นเอง	 ในด้านประโยชน์ของส่ือ

มัลติมีเดียนัน้	มีทัง้ประโยชน์ต่อผูเ้รียนและผูส้อนประโยชน์

ต่อผูเ้รยีน	คอื	ผูเ้รียนสามารถเรยีนจากสือ่มัลติมเีดียได้ตาม

ความต้องการของผู้เรียนทั้งในด้านเวลา	 สถานที่	 เป็น

ลักษณะติวเตอร์	 (Tutor)	 ส่วนตัวของผู้เรียน	 สามารถ

ประเมนิความก้าวหน้าของผูเ้รยีนโดยอตัโนมัติ	และผูเ้รยีน

ได้เรียนแบบการฝึกปฏิบัติ	(Active	Learning)	มีการป้อน

กลบัทนัที	ซึง่เป็นการเสรมิแรงให้กบัผูเ้รยีนมสีสีนั	ภาพ	และ

เสียง	ท�าให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน	ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย	(กิ

ดานันท์	มลิทอง.	2543	:	244-245)	ท�าให้เข้าใจเนื้อหาบท

เรียนมากยิ่งขึ้น	ส่วนประโยชน์ต่อผู้สอน	คือ	เป็นเครื่องมือ

ที่สนับสนุนให้ผู้สอนใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้	ในเนือ้หาทีเ่ข้าใจยากผูส้อนมเีวลามาก

ขึน้ไม่ต้องท�างานซ�า้ซ้อนและท�าให้ผูส้อนปรับปรุงตนเองให้

มคีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้	ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของ

เหตุการณ์ปัจจุบันมากขึ้น	

									ผู้วิจัยจึงน�าเอาแนว	การจัดการศึกษาตามศตวรรษ

ที่	 21	 ที่มุ่งเน้นการใช้สื่อคิดเห็นความส�าคัญในการใช้สื่อ

มัลติมีเดียส�าหรับพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย	 โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	 นักปฏิบัติเพื่อส่งเสริม

การเรยีนรูด้้วยสือ่มลัตมิเีดยีเพือ่ให้ลดข้อจ�ากดัในการเรยีน

โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองเรยีนขณะทีอ่ยูน่อก

บ้านขณะเดินทางยามว่างหรือท�ากิจกรรมต่างๆ	 ที่ไม่

สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้	เป็นการเพิม่ความสะดวก	สบาย

ในการเรยีน	อนัเป็นสือ่มลัตมิเีดยีป้อนกลบัทีใ่ห้ผูเ้รยีนตอบ

สนองในสิ่งที่ดีที่และเหมาะสม	 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้

นอกเวลาเรียนนอกสถานที่	 โดยความช่วยเหลือของผู ้

ปกครอง	ครูอาสา	หรือด้วยตัวนักเรียนเอง	เนื่องจากครูได้

จดัเตรยีมค�าตอบทีถ่กูต้องไว้แล้ว	เพือ่พฒันาความสามารถ

การเรียนรู ้ของนักเรียน	 ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพิ่มทักษะ	 
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มีความสามารถในการอ่าน	 อันเป็นพื้นฐานในทักษะการ

เขียน	 ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหวังให้นักเรียนระดับ	 ป.1-3		

พัฒนาทักษะในการอ่านภาษาไทย	 ได้มีโอกาสประสบผล

ส�าเรจ็ในการเรียนและส่งผลให้ด�ารงชวีติอยูร่่วมกบัสงัคมได้

อย่างมีความสุข	 เป็นคนดีต่อสังคม	 และเป็นทรัพยากร

มนุษย์ที่มีศักยภาพต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

							 1.	 เพื่อศึกษาสภาพ	ปัญหา	และความต้องการใน

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยด้วย

สื่อมัลติมีเดีย(Multimedia)	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่	3	โดยกระบวนการ	มีส่วนร่วมของชุมชน

							 2.	เพื่อสร้างและพัฒนากระบวน	การจัดการเรียน

รู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยด้วยส่ือมัลติมีเดีย

(Multimedia)	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

							 3.	 เพื่อใช้และประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยด้วยสื่อมัลติมีเดีย

(Multimedia)ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 3	 โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ขอบเขตการวิจัย

									 1.	 ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัย	 ได้แก่	 โรงเรียน

ประถมศึกษาในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาที่	 17	 (บุ่งค้า)	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษายโสธร	เขต	2	ทั้งหมด	9	โรงเรียน

									2.	ประชากร	กลุ่มตัวอย่าง	และกลุ่มเป้าหมาย

	 	 2.1	ประชากร	ได้แก่	ผู้บริหารโรงเรียนจ�านวน	

9	คน	ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่	3	จ�านวน	9	

คน	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 จ�านวน	 118	 คน	 

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมปีที่	 3	 จ�านวน	 118	 คน	 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 14	 คน	 ครูอาสา/พี่เล้ียง	

จ�านวน	12	คน	กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	7	คน	ของ

โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ที่17	(บุ่งค้า)	และผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	12	คน

												 2.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 ระยะที่	 1	 ได้แก่	 ผู้บริหาร

โรงเรียนจ�านวน	9	ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่	

3	จ�านวน	9	คน	ผูป้กครองนกัเรียนชัน้ประถมปีที	่3	จ�านวน	

90	 คน	 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 	 3	 จ�านวน	 90	 คน	 

ของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาประถมศึกษาที่	17	(บุ่งค้า)		ครูและบุคลกรทางการ

ศกึษา	14	คน	กรรมการสถานศกึษาทีม่ใิช่คร	ูจ�านวน	7	คน	

ของโรงเรียนบ้านช่องเม็ก	 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศกึษายโสธรเขต	2	โดยการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง	

(Purposive	Sampling)	:	บุญชม	ศรีสะอาด,	2553	:125)	

	 	 2.3	กลุม่เป้าหมาย	ระยะที	่2	ได้แก่	ผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

ภาษาไทยด้วยสือ่มลัตมิเีดยี	จ�านวน	7	คน	ผูเ้ชีย่วชาญตรวจ

สอบคุณภาพของเครื่องมือและสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย	 จ�านวน	 5	 คน	 ได้มาโดย

การเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling	 :	 บุญชม	 

ศรีสะอาด,	2553	:	125)		

	 	 2.4	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะที่	3	ได้แก่	ผู้บริหาร

โรงเรียน	จ�านวน	1	คน	ครูผูส้อนภาษาไทยชัน้ประถมศึกษา

ปีที่	3	จ�านวน	1	คน	ครูผู้ช่วยวิจัย	จ�านวน	5	คน	ผู้ปกครอง

นักเรียนชั้นประถมปีที่	3	จ�านวน	21	คน	ครูอาสา/พี่เลี้ยง	

จ�านวน	12	คน	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	จ�านวน	21	

คน	ของโรงเรยีนบ้านช่องเมก็	ต�าบลบุง่ค้า	อ�าเภอเลงินกทา	

จังหวัดยโสธร	ได้มาจากได้มาการเลือกแบบเจาะจง

	 4.	ขอบเขตระยะเวลา	16	พฤษภาคม	2559	–	30	

กันยายน	2560

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

											 1.	 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ

ปัจจุบัน	ปัญหา	และความต้องการด้านการจัดการเรียนการ

สอนภาษาไทยของผู ้บริหารและครูผู ้สอนภาษาไทย	 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	
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											 2.	แบบส�ารวจปัญหาจากผู้บริหาร	ผู้ปกครอง	

ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่	3	ในการสอนอ่าน

ค�าพ้ืนฐานในภาษาไทย	เป็นแบบสอบถาม	ถงึสภาพปัจจบุนั

และปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย	 																									

	 	 3.	 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ

ปัจจบุนั	ปัญหา	และความต้องการด้านการจดัการเรียนการ

สอนภาษาไทยของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่	3

													4.	แบบส�ารวจเพื่อ	SWOT	สภาพสิ่งแวดล้อม

ภายนอกและภายในโรงเรียนและชุมชนบ้านช่องเมก็	ต�าบล

บุ่งค้า	อ�าเภอเลิงนกทา	จังหวัดยโสธร	
	 	 5.	 แบบทดสอบการอ่านเพื่อคัดกรองระดับ

ความยากของค�าพื้นฐานวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา 

ปีที่		3	

           6.	แบบสนทนากลุม่	(Focus	Group	Discussion) 

เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

									 	 7.	 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ

(ชดุที1่)	ต่อกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการ

อ่านภาษาไทย	บนระบบเครือข่ายโดยใช้กระบวนมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครอง

								 	 8.		คูม่อืครูและผู้ปกครอง	การจดักระบวนการ

จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยด้วยสื่อ

มัลติมีเดีย	(Multimedia)	ฯ

											 9.	 แบบบันทึกการนิเทศกระบวนการจัดการ

เรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยด้วยสือ่มลัตมีิเดยี	

(Multimedia)ฯ	ส�าหรับครู	ผู้ปกครอง	โดยผู้วิจัยและผู้ร่วม

วิจัย

											10.	แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้

บรหิารโรงเรยีน	คร	ูผูป้กครอง	และนกัเรยีนต่อการสอนโดย

ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน

ภาษาไทยด้วยสื่อมัลติมีเดีย	(Multimedia)ฯ

	 	 11.	 แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินกระบวนการ	

การมีส่วนร่วม	ผู้ปกครอง	ต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทกัษะการอา่นภาษาไทยด้วยสื่อมลัตมิเีดยี	(multimedia)

	 	 12.	แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านค�าพื้นฐาน

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 จ�านวน	 20	

ชุด	ๆ	ละ	20	ค�า

	 	 13.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน

ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 จ�านวน	 

30	ข้อ	เป็นแบบปรนัย	3	ตัวเลือก

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ	โดยใช้สถติพิืน้ฐาน	ด้วย

การแจกแจงความถี่หาค่าเฉลี่ย	 (x̄)	 ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(S.D.)	ค่า	t-test	แบบ	Independents

	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 โดยใช้ค่าร้อย

ละ	และการวเิคราะห์เชงิพรรณนา	(Discriptive	Analysis)	

ของข้อมลูทัง้หมดเข้าด้วยกนั	โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์

และบันทึกข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ	จากการส�ารวจ	การ

สมัภาษณ์แบบเจาะจง	แบบบนัทกึการสังเกต	และกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่ศึกษา	ตลอดจนเอกสาร

ต่าง	 ๆ	 ชุมชนที่เก่ียวข้อง	 แล้วน�ามาสังเคราะห์เนื้อหา	

(Content	Analysis)

สรุปผลการวิจัย 

	 ผลของการวจิยัการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะ

การอ่านภาษาไทยด้วยสื่อมัลติมีเดีย	 (Multimedia)ของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	โดยกระบวนการมส่ีวนร่วม

ของชุมชน	 พบว่า	 (1)	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน

ภาษาไทย		มีความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านค�าพ้ืนฐาน	 ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โดยใช้	 Application	 on	

Mobile		ปัญหาด้านตัวผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก	(2)	

ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา	 

มีความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก	(3)	ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาไทย		

มีความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านค�าพื้นฐาน	 ของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่	3	โดยใช้	Application	on	Mobile	ด้าน

ปัญหาด้านตัวครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (4)	 การพัฒนา	

(Development	 :D	 )	 เป็นการสร้างกระบวนการจัดการ

เรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยด้วยสือ่มลัตมีิเดยี	

(Multimedia)	 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	พบว่า	การสนทนากลุ่ม

ได้ข้อเสนอแนะและแนะน�าจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทุกท่านได้ให้กรอบแนวคิด	 และขั้นตอนการวิจัยเพื่อเป็น

แนวทางในการน�าเสนอข้อมูล	 และเป็นกรอบ	 ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย

ด้วย	Application	on	Mobile		โดยใช้กระบวนการมีส่วน

ร่วมของผูป้กครอง	7	ขัน้ตอน	(5)	การประชมุเชงิปฏบิตักิาร

และการนเิทศภายใน	โดยมีวิทยากรทีมี่ความช�านาญมาให้

ความรูใ้ห้การอบรมแก่คณะครู	ผูป้กครองและนักเรียน	การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย

ด้วย	Application	on	Mobile		โดยใช้กระบวนการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครอง	7	ขั้นตอน	ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง	 โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยการสังเกต	 การสัมภาษณ์และตรวจผลการท�า

กิจกรรมขณะประชุมเชิงปฏิบัติการ	พบว่า	ผู้เข้าร่วมวิจัยมี

ความรู้	 ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะ

การอ่านภาษาไทยด้วยสื่อมัลติมีเดีย	ทั้ง	7	ขั้นตอน	(6)	ผล

การประเมินความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย	ด้วยสื่อ

มัลติมีเดีย	(Multimedia)	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่	3	โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	ประเมินโดยผู้

บริหารโรงเรียน	 	 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	 (7)	

นักเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจัดการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการ

อ่านวิชาภาษาไทย	ด้วยสื่อมัลติมีเดีย	(Multimedia)	ของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชน	 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่า

ก่อนเรียนย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01				

สรุปผลการวิจัย

							 1.	 จากผลการวิจัย	 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะการอ่านภาษาไทยด้วยสื่อมัลติมีเดีย	(Multimedia)

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	โดยกระบวนการมส่ีวน

ร่วมของชุมชน	พบว่า	 การส�ารวจข้อมูลพื้นฐานในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้	ด้านความต้องการและความจ�าเป็นใน

การพฒันาด้านการอ่านค�าพ้ืนฐานวิชาภาษาไทยผลจากการ

ส�ารวจความต้องการในการพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีน

รู้เพ่ือน�าไปเป็นแนวทางในการสอนอ่านในด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทางโรงเรียนยังไม่เคยมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้	 	 Application	 on	

Mobile	ในโรงเรยีนมาก่อน	นกัเรยีนส่วนมากต้องการเรยีน

แบบไม่เครียด	อยากเรียนในบรรยากาศที่ครูผู้สอนมีความ

เป็นกันเอง	 ครูและนักเรียนมีการปฏิสัมพันธ์กัน	 และ

นกัเรียนคิดว่าเป็นวชิาทีมี่ประโยชน์สามารถน�าไปใช้ในชวีติ

ประจ�าวันได้	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Ainley,	Hillman	

และ	Hidi		(2002	-	A)		ไพจิตต์	สายจันทร์	(2548	:	198)		

Swennumson	 	 (1993	 :	 2209	 -	A)	 อุบล	แคล้วกลาง	

(2540	:	121	-	122)

				 2.	การวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อม	4	ด้าน		ได้แก่	

ด้านสังคมและวฒันธรรม	(Socio-Culture)	ด้านเทคโนโลยี	

(Technology)	 ของผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาต่อชุมชมุชนของโรงเรยีน	การวเิคราะห์ด้านเศรษฐกจิ	

(Economics)	ของผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต่อชุมชุมชนของโรงเรียน	 การวิเคราะห์ด้านการเมืองและ

กฎหมาย	(Political	and	Legal)	ของผู้ปกครองนักเรียน

บ้านช่องเม็กที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห์

ด้านโครงสร้างและนโยบาย	(Structure	and	Policy)	ของ

ผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อชุมชุมชนของ

โรงเรียน	 การวิเคราะห์ด้านการบริการและคุณภาพของผู้

เรียน	 (services)	 ของผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษาต่อชมุชมุชนของโรงเรยีน	การวเิคราะห์ด้านบคุลากร	

(Man)	โรงเรยีนบ้านช่องเมก็	ของผูบ้รหิาร/ครแูละบคุลากร

ทางการศึกษาต่อชุมชุมชนของโรงเรียน	การวิเคราะห์ด้าน
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การเงิน	(Money)	โรงเรียนบ้านช่องเม็ก	ของผู้บริหาร/ครู

และบุคลากรทางการศึกษาต่อชุมชุมชนของโรงเรียน	 การ

วิเคราะห์ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน		(Management)	

ของผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อชุมชุมชน

ของโรงเรียนบ้านช่องเม็ก	 ต�าบลบุ่งค้า	 อ�าเภอเลิงนกทา		

จังหวัดยโสธร	พบว่า	ที่รายด้านมีโอกาส	จุดแข็ง	 โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด	 	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 	 Ervin	

(1976,	p.	138	อ้างถงึใน	วลัภา	พรหมฤทธิ,์	2550)	Cohen		

Uphoff	(	1977,	p.6	อ้างถึงใน	เทอดศักดิ์	จันเสวี,	2549)

						 3.	การอบรมเชิงปฏบิตักิารและการนิเทศ	เร่ือง	การ

จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยด้วยสื่อ

มัลติมีเดีย	(Multimedia)	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่	3	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	โดยใช้กลยุทธ์

การวจิยัเชิงปฏบัิตกิาร	พบว่า	ครูผู้ร่วมวิจัย	ผู้ปกครอง	และ

นักเรียนมีความรู้	 ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ด้วย	

Application	on	mobile	7	ขั้นตอน	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ว่าการอบรมปฏบิตักิารให้ความรู้แก่ครูผู้ร่วมวิจยั	ผู้ปกครอง

นักเรียน	 และนักเรียน	 ในเร่ืองกระบวนการจัดการเรียนรู้

ด้วย	Application	ทั้ง	 7	ขั้นตอน	นั้นได้ฝึกปฏิบัติจริงใน

กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกขั้นตอน	 และในขณะการ

อบรมเชงิปฏบิตักิารนัน้ได้มกีารก�ากบัตดิตามดแูลอย่างใกล้

ชิดจากวิทยากร	 ผู้เชี่ยวชาญ	 และผู้วิจัย	 ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	สวัสดิ์	ลวดลาย	(2549	:	157	-	158)	กรอง

กาญจน์	 	 เชิญชัยวชิรากุล	 (2550	 :	 137	 -	 139)	 Foster	

(1993	:	301	-	303)				

							 4.	การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทย

โดยใช้สือ่มลัตมิเีดีย	(Multimedia)	ของนกัเรียนชัน้ประถม

ศกึษาปีที	่3	โดยความร่วมมอืของชมุชน	ได้ผ่านกระบวนการ

การสร้างอย่างมีระบบ	 ด้วยวิธีการที่เหมาะสม	 กล่าวคือ	 

ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	2551	ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการสอน

อ่าน	 ศึกษาเนื้อหาบทเรียน	 ค�าพื้นฐานที่ใช้ในระดับชั้น

ประถมศกึษาปีที	่3		ศกึษาคู่มอืครกูารจดักจิกรรมการเรียน

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย	 ศึกษาองค์

ความรู้ที่หลากหลาย	น�ามิเคราะห์เชื่อมโยงสู่มาตรฐานการ

เรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มาตรฐานและ

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 มาตรฐานการเรียนรู้

ช่วงชั้น	ก�าหนดสาระการเรียนรู้รายปี	ให้สอดคล้องกับการ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและสภาพปัญหาและ

ความต้องการของชุมชน	 มีการก�าหนดเป้าหมายของ

หลักสูตรอย่างชัดเจนในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้	ส่ง

เสริมการท�างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม	ตลอดจนส่งเสริม

ให้นักเรียนมีนัยรักการอ่าน	 รักการท�างาน	 จึงท�าให้ได้บท

เรียนและสื่อมัลติมีเดีย	 (Multimedia)	 มีความสมบูรณ์

ชดัเจน	และในกระบวนการจัดการเรียนรู้	ผูว้จัิยได้จัดระดับ

ชั้นและชนิดของการเรียนรู้จากระดับค�าที่ง่ายไปหาค�าที่

ยาก	จากระดับต�่าไปหาระดับสูง	การเรียนจากสิ่งที่ใกล้ตัว	

คือ	 โทรศัพท์มือถือ	 จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความ

สามารถของนักเรียนตามหลักการเรียนรู ้ของกาเย ่	 

(วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์.	2553	:	135	-	143)	ซึ่งผู้วิจัยได้น�า

แนวคิดดังกล่าวมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

เป็นไปตามล�าดับขั้นตอน	 ท�าให้ผลการประเมินการวิจัย	

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษา

ไทยโดยใช้ส่ือมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์	 (Multimedia)	 โดย

ความร่วมมือของชุมชนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

	 1.	ครูผู้สอนจะต้องสามารถเขียน	Web	App	ตาม

กระบวนการและชีน้�าโครงสร้างแบบอย่างให้แก่นักเรียนได้

ในทกุกิจกรรมในขัน้ตอนกระบวนการเรียนรู้	เช่น	การสร้าง

แบบอย่างในกระบวนการเรยีน	การสร้างแบบทดสอบ	หรอื

แบบฝึก	Application	on	Mobile	ในรายวิชาอื่น	ๆ	เพื่อ

ให้นักเรียนสนใจบทเรียน	มากยิ่งขึ้น

	 2.	 ครูผู้สอนต้องมีความอดทนต่อความผิดพลาด

ของผู้เรียน	 ใจเย็น	 เอาใจใส่และเข้าใจความแตกต่างของผู้

เรียน	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยและเกิดการเรียนรู้	

เพราะกระบวนการฝึก	การอ่านค�าพืน้ฐานในวชิาภาษาไทย	

การฝึกการอ่านที่ดีและสมบูรณ์นั้น	 ต้องใช้เวลาในการ
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ขัดเกลา	หรือแก้ไขปรับปรุงมากพอสมควร

	 3.		ครผููส้อนจะต้องเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความ

คิดเห็นบน	Web	 App	หรือความรู้สึกของตนเองได้อย่าง

หลากหลายและมีนิสัยในการอ่านอย่างสร้างสรรค์	 สนใจ

และยอมรับความคิดแปลก	ๆ	ใหม่	ๆ	ของผู้เรียน	แต่ถ้าผู้

เรียนคนใดไม่สามารถคิดได้	 ครูผู้สอนควรแนะวิธีการอ่าน	

ให้	ทั้งนี้	ควรให้อ่านในรายวิชาอื่น	ๆ 	ในกรอบอย่างกว้าง	ๆ 	

ไม่ใช่เฉพาะค�าที่ก�าหนดให้	 400	 ค�า	 อาจมีค�าพื้นฐาน 

ค�าอื่น	ๆ	ให้เหมาะสมกรอบกว้าง	ๆ	ไม่ใช่ก�าหนดให้ผู้เรียน

คดิตามครูผูส้อน	ดงัน้ัน	ภายหลังจากการประชุมเชิงปฏบิติั

การ	และผู้เรียนได้รับข้อเสนอแนะจากครูและเพื่อนแล้ว	ผู้

เรยีนควรมสีทิธิท์ีจ่ะเลอืกได้ว่าจะแก้ไขปรบัปรงุการอ่านให้

เป็นไปตามที่ครูและเพื่อนเสนอแนะไว้หรือไม่	

	 4.	ควรมกีารเปรยีบเทยีบการวจิยัเกีย่วกบัการอ่าน

กับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อื่น	 ๆ	

กับการจัดกรรมเพื่อพัฒนาเนื้อหาค�ายากในบทเรียนให้

เหมาะสมกับระดับชั้นและจัดอย่างหลากหลาย

	 5.	ควรมกีารพัฒนาระบบ	Application	on	mobile	

ให้มีพัฒนาการที่ดีกว่าเดิม	 และควรมีปุ่มกดการอ่านและ

การสะกดค�าเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย

เอกสารอ้างอิง

กรมวชิาการ,	กระทรวงศกึษาธกิาร.	(2545). หลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2545. กรงุเทพมหานคร	:	องค์การ 

		 รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	(ร.ส.พ.).

กิดานันท์		มลิทอง.	(2548).	เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม.	กรุงเทพ	:	อรุณการพิมพ์	;	กรมการศึกษานอกโรงเรียน.	 

		 หลักการพื้นฐานการศึกษานอกโรงเรียน	พ.ศ.	2541.	กรุงเทพฯ	:มิตรภาพการพิมพ์.

กรองกาญจน์	เชิญชัยวชิรากุล.	(	2550).	การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนใน 

  กลุ่มสมาคมสหศึกษา. วิทยานิพนธ์ครุศาตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 คณะศึกษาศาสตร	์ 

		 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี.

คณะอนกุรรมการการปฏริปูการเรยีนรู.้		(2543).		ปฏริปูการเรยีนรูผู้เ้รยีนส�าคญัทีส่ดุ. 	กรุงเทพฯ	:	ส�านกังานคณะกรรมการ 

		 การศึกษาแห่งชาติ.

เทอดศักด์ิ	 จันเสวี.	 (2549).	การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเขตเทศบาล 

  ต�าบลเขตจอมทอง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่.	(ออนไลน์).	เข้าถึงได้จาก:	http://www.gspa-sk	-	buu. 

		 net/theory/	27.pdf/.	2551.

ไพจิตต์	สายจันทร์.		(2548).		ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน ในสังกัดเทศบาล 

  เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์.		วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วัลภา	พรหมฤทธิ์.	 (2550).	การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาในการด�าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม 

  สุขภาพอ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช. การศึกษาอิสระสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชา	

		 วิทยาศาสตร์สุขภาพ,	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วิชัย		วงษ์ใหญ่.		(2543).		ความต้องการพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ.		ประชาศึกษา,	

	 29(10),	หน้า	40.

วิมลรัตน์		สุนทรโรจน์.	(2554).	การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบ Backward  Design. มหาสารคาม	:		

		 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

450

สวัสดิ์		ลวดลาย.	(2549).	การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย.  

	 	วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต.	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ศูนย์ข้อมูลสถาบันทางการศึกษา.	(2552).	เอกสารประกอบค�าบรรยาย  ณ โรงเรียนขามแก่นนคร.	[ออนไลน์]	เข้าถึงได้

		 จาก	 http://kham.ac.th/kham2014/index.php?name=news&file=readnews&id=12	 [สืบค้นเมื่อ	 14		 

		 สิงหาคม		2552]

อุบล		แคล้วกลาง.	(2540).	การศึกษาปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

  ในเขตปฏิบัติการทางการศึกษาที่ 2 ส�านักงานการประถมศึกษานครราชสีมา.	วิทยานิพนธ์ปริญญาการ

	 ศึกษามหาบัณฑิต,	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Ainley,	M.,	Hilman,	K.	and	Hidi,	S.	Gender and interest process in response to library texts: situational  

  and individual interest.	Learning	and	Instruction	2002	;	12	:	411–428.

Foster.C.R.	Psychology for Life Adjustment.	Chicago:	American.	1993.

Stokmans,	M.W.		(1993	:	2209-A)).		Reading	attitude	and	its	effect	on	leisure	time	reading.		Poetics	26.	 

  Journal of Educational Psychology. Oxford:	Oxford	University	Press.



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

451

การสังเคราะห์การคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู
Synthesis of Innovative Thinking Skills of Pre-Service Teachers

ชาญณรงค์	วิเศษสัตย์1,	ประสาท	เนืองเฉลิม2

Channarong	Wisetsat1	,Prasart	Nuangchalerm2

Received	:	February	2,	2018		Revised	:	May	12,	2018		Accepted	:	May	19,	2018		

บทคัดย่อ

	 การวจิัยนี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่สังเคราะหก์ารคิดเชงินวตักรรมของนักศึกษาวชิาชีพครู	โดยการวจิยัครั้งนี้ด�าเนินการ3	
ระยะ	 ได้แก่ระยะที่	 1	 ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	 มาตรฐานวิชาชีพครู	 และวิเคราะห์ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของ
นักศึกษาวิชาชีพครูแหล่งข้อมูล	 ได้แก่	 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์มาตรฐาน
วชิาชพีครตูามข้อก�าหนดครุุสภา	และผู้เชีย่วชาญด้านหลักสตูรและการเรยีนการสอนจ�านวน	5	ท่าน	ระยะที	่2ศกึษาเอกสาร
งานวิจัย	 และสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมแหล่งข้อมูลได้แก่ฐานข้อมูลสืบค้น	 ProQuest		
Springer		ERIC	และ	Emerald	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูจ�านวน	5	ท่าน	และระยะที่	3พัฒนา
ขั้นตอนการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู	แหล่งข้อมูลได้แก่	หนังสือ	6	เล่ม	ซึ่งผู้วิจัยใช้
ยึดเป็นแนวคิดพื้นฐาน	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูจ�านวน	5	ท่าน	และสถานศึกษาส�าหรับศึกษา
ข้อมูลเชิงประจักษ์	2	แห่ง	ได้แก่	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และโรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา

ผลการวิจัยพบว่า
	 1.	มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม	3	ด้าน	คือ	ด้านความรู้		
ด้านทกัษะทางปัญญาและด้านทักษะการจดัการเรยีนรูส่้วนมาตรฐานวชิาชพีครูมีมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้องกับการส่งเสริมการคิด
เชงินวตักรรม	2	มาตรฐาน	คือ	มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานด้านนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการ
ศึกษา
	 2.	แนวคิดพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างขั้นตอนการเรียนรู้	มี	5	แนวคิด	ได้แก่	แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมแนวคิดการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอืแนวคดิการเรียนรู้แบบโครงงาน	แนวคดิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์	และแนวคดิเทคโนโลยใีนการศกึษา
3.ขั้นตอนการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครูมี	5	ขั้นตอน	ได้แก่	ขั้นที่	1	การระบุความ
ต้องการ	ขั้นที่	2	การระดมสมองขั้นที่	3	การสร้างชิ้นงานขั้นที่	4	การปฏิบัติการสอนและขั้นที่	5	การประเมินนวัตกรรม

 ค�าส�าคัญ : การคิดเชิงนวัตกรรมการเรียนการสอน	นักศึกษาวิชาชีพครู
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 Abstract

	 This	research	aimed	to	study	synthesis	of	Innovative	Thinking	Skills	of	Pre-Service	Teachers	There	

were	three	phases	of	the	study.	First,documents	analyzed	the	related	documents	:	standard	qualification	

bachelor	degree	of	education	teachers'	standards	according	to	the	requirements	of	the	Teachers	Council	

And	5	curriculum	and	instructional	specialist.Second,the	researcher	analyzedthe	related	data	:	ProQuest	

Springer	ERIC	and	Emerald	and	5	Pre-service	Teacher	Teaching	Specialist.Third,	developing	of	teaching	

	 Syntax	to	Enhance	innovative	thinking	Skills	for	Pre-Service	Teachers.	the	related	documents	:	6	

Bools,	5	Pre-service	Teacher	Teaching	Specialist	and	2	AcademystudyareChulalongkorn	Universityand	

Lamplaimat	Pattana	Schools		in	order	to	fieldwork	was	applied	for	authentic.

	 The	results	showed	that:

	 	 1.		3	standard	qualification	bachelor	degree	of	education	related	innovative	thinking:	Knowledge,	

Wisdom	and	Teaching	Skills.	2	Teachers'	standards	according	to	the	requirements	of	the	Teachers	Council	

related	innovative	thinking:	Teaching	standards	and	Innovation	and	Education	Technology	standards.		

	 	 2.	5	Basic	concepts	used	to	create	Teaching	Syntax	to	Enhance	innovative	thinking	Skills	for	

Pre-Service	Teachers:	Innovation	Development,	Collaborative	Learning,	Project	basedlearning,	Experiential	

Learning,	Technologies	and	Education.

	 	 3.Teaching	Syntax	to	Enhance	innovative	thinking	Skills	for	Pre-Service	Teachers	have	5	Steps	

Steps	(1)	Need	Identification		(2)	Brainstorming	(3)	Creating	(4)	Teaching		and(5)	Assessment.

 Keywords : Innovative	Thinking,	Teaching	and	Learning,Pre-Service	Teachers

บทน�า
	 การคิดเชิงนวัตกรรมจัดว่าเป็นเรื่องส�าคัญมากใน
ยคุศตวรรษที	่21	เพราะจะน�าไปสูก่ารสร้างวัตกรรม	ซึง่เป็น
ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	 ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญใน
การบ่มเพาะและพัฒนาเยาวชนให้เกิดทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมได้นั้นก็คือครู	 การท่ีครูจะมีจะสามารถจัดการ
เรยีนรู้ให้เยาวชนไทยเกิดทกัษะการคดิเชงินวัตกรรมได้ดน้ัีน	
ควรที่จะได้รับการบ่มเพาะตั้งแต่ช่วงที่เรียนวิชาชีพครูใน
มหาวทิยาลยั	การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัช้ันน�า	ต่าง
ก็เห็นความส�าคัญการคิดเชิงนวัตกรรม	 จึงมุ่งที่จะพัฒนา
นักศึกษาให้เกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม	เช่นมหาวิทยา
ลัยฮาร์เวิร์ด	 (Harvard	 University)	 ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดเชิง

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง	 และสร้างบรรยากาศสภาพ
แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการส่งเสริมทักษะ
การคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา	 (เกรียงศักด์ิ	 เจริญวงศ์
ศักดิ์,	2558)	มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค	(VirginiaTech)	
ก็ได้เห็นความส�าคัญของการคิดเชิงนวัตกรรมเป็นอย่างยิ่ง	
โดยพัฒนาทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมให้กับนกัศึกษา	ทัง้ใน
รายวิชาที่สอน	 และสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	
(Amelink	Watford		and	Scales,	2012)
	 ประเทศไทยเองกไ็ด้เหน็ความส�าคญัของการคดิเชิง
นวตักรรม	โดยได้ส่งเสรมิเป็นเชิงนโยบายในด้านการศกึษา	
อาทิเช่น	แผนการศึกษาชาติ	พ.ศ.	2560-2569	ได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์ที่	 3การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้		ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วง
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วัยมีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสม	 	 โดยได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาว่า	
ควรพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีจ่�าเป็นส�าหรบัผูเ้รยีน
ในศตวรรษที	่21	ส่งเสริมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาการการคิดของ
ผู้เรียนมุ่งเน้นให้เกิดเป็นนวัตกรรม(ส�านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา,2560)แผนอุดมศึกษาระยะยาว	15	ปี	ฉบับ
ที่	2	(พ.ศ.	2551	-	2565)	ได้ก�าหนดเป้าหมายในการผลิต
บัณฑิตให้สามารถพัฒนานวัตกรรมได้	 (ส�านักงานคณะ
กรรมการอดุมศกึษา,2550)	และแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่12	ได้มุง่ปฏริปูการเรยีนรูพ้ฒันาการ
ศึกษาทั้งระบบ	 ให้สามารถผลิตนวัตกรรมได้	 (ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2558)
	 นอกจากนี้โมเดลประเทศไทย	4.0	ได้ระบุว่าการที่
การทีค่นไทยจะน�าพาประเทศไปสู่ความย่ังย่ืนได้น้ัน	จะต้อง
พัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม	 นั่นคือต้อง
พัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมให้เกิดในเยาวชนไทย	
(กองบรหิารงานวจิยัและประกนัคุณภาพการศกึษา,	2560)	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าของ
ประเทศไทย	 ได้น�าทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมมาพัฒนา
นักศึกษาสาขา	วิศวกรรมศาสตร์	โดยได้เปิดสอนในชื่อวิชา	
การคดิเชงินวตักรรม	ซึง่ได้รับความสนใจจากนักศกึษาและ
คณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง	 (ธงชัย	 โรจน์กังสดาล,	 2559)
นอกจากนีโ้รงเรยีนล�าปลายาศพฒันาซึง่เป็นโรงเรียนน�าร่อง
ปฏิรูปการศึกษายังได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาครูใหม่
ให้เกิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมซึ่งท�าให้การเรียนการ
สอนมีคุณภาพ	 มีผู้สนใจศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรม
จ�านวนมาก	(วิเชียร	ไชยบัง,	2558)
	 จากการที่ผู้วิจัยศึกษาในบริบทไทยยังไม่พบการ
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรมของ
นักศกึษาวิชาชีพคร	ูซ่ึงผู้วิจัยมองว่าเป็นเร่ืองทีส่�าคญัดงัน้ัน
ผู้วจิยัในฐานะทีร่บัผดิชอบในการผลิตบณัฑติวิชาชพีครู	จงึ
สนใจที่จะการสังเคราะห์การคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อจะน�าไป
สู่การพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู	 อันจะส่งผลต่อการเกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ	ในแวดวงการศึกษาในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อสังเคราะห์การคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
วิชาชีพครู

ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	ขอบเขตด้านประชากร
	 	 ประชากรคอืรายงานการวจิยัหรอืวทิยานพินธ์
ที่มีการศึกษาที่ เ ก่ียวข ้องกับการส ่งเสริมการคิดเชิง
นวตักรรมกับนักศกึษาในอดุมศกึษา	ซึง่เป็นเอกสารการวจิยั
ในต่างประเทศ	 โดยสืบค้นจาก	 4	 ฐานข้อมูล	 ได้แก	่
ProQuest	 	 Springer	 	 ERIC	 และ	 Emerald	 โดยใช้ค�า
สาคัญในการสืบค้นคือ“Innovative	 Thinking	 	 +	
Preservice	Teachers	+	 	ucation”	จากการสืบค้นพบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจ�านวน	59	เรื่อง
	 2.	ขอบเขตด้านเวลา
	 	 ก�าหนดเวลาในการสืบค้นงานวจัิยนี	้ก�าหนดต้ัง
แต่ค.ศ.	2010	จนถึง	2017
	 3.	ขอบเขตด้านเนื้อหา
	 	 ก�าหนดเนื้อหางานวิจัย	 คือ	 เป็นงานวิจัยที่ส่ง
เสริมการคิดเชิงนวัตกรรมกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา	
(Higher	Education)

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการการวิจัยโดยแบ่งข้ันตอนการ
วิจัยออกเป็น	3	ระยะ	ดังนี้
	 	 1.	ระยะที่	 1	 	ศึกษา	กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	
มาตรฐานวิชาชีพครู	 และวิเคราะห์การส่งเสริมทักษะการ
คิดเชิงนวัตกรรม
	 	 	 1.1	แหล่งข้อมูล
	 	 	 	 1 ) 	 มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
	 	 	 	 2)	 มาตรฐานวิชาชีพครูตามข้อ
ก�าหนดคุรุสภา
	 	 	 	 3)	ผูเ้ชีย่วชาญด้านหลกัสตูรและ
การเรียนการสอนจ�านวน	 5	 ท่าน	 ในการพิจารณาความ
สอดคล้อง	
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	 	 	 1.2	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 	 	 1)	 แบบวิเคราะห์ทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรม
	 	 	 	 2)	แบบประเมินความสอดคล้อง
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ
มาตรฐานวิชาชีพครู
	 	 	 1.3	ขั้นตอนด�าเนินงาน
	 	 	 	 1)	ศกึษาเอกสาร	ได้แก่	มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษา
ศาสตร์และมาตรฐานวิชาชพีครูตามข้อก�าหนดของคุรุสภา
	 	 	 	 2)	 วิเคราะห์ทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรม	 ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและ
มาตรฐานวิชาชีพครู	 โดยเทียบกับทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมของสถาบันจัดอบรมแห่งชาติออสเตรเลีย
	 	 	 	 3)	 วิเคราะห์ทักษะการคิดเชิง
นวตักรรมและน�าเสนอผลทีไ่ด้	ให้ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน5	ท่าน	
ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสม	และปรับปรุงตามข้อ
เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
	 	 	 1.4	ผลการวิจัย
	 	 	 	 ผลการวจิยัของระยะที	่1		ศกึษา	
กรอบมาตรฐานคณุวุฒ	ิมาตรฐานวิชาชพีครู	และวิเคราะห์
การส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม	แสดงดังตาราง	1

ตารางที่	 1	 การวิเคราะห์ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและมาตรฐานวิชาชีพครู

ทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรม 
(ANTA, 2001) 

มาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2554) 

มาตรฐานวิชาชีพคร ู
(คุรุสภา, 2556) 

ความสามารถของ
ผู้เรียนในการที่จะ
พัฒนานวัตกรรม 
ซ่ึงประกอบด้วย
ทักษะ6 ประการ 
ได้แก่ 
1. การวิเคราะห์

บริบท 
2. การสร้าง

แนวคิด 
3. การร่วมมือกับ

ผู้อ่ืน 
4. การสะท้อน 
5. การน าเสนอ 
6. การประเมิน 

1. ด้านความรู ้ได้แก่ 
ความรู้เชิงบูรณาการ
ระหว่างวิชาชีพครูกับ
วิชาเฉพาะได้แก่ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสารทางการศึกษา 
ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้   

2. ด้านทักษะทาง
ปัญญา คือ ผู้เรียน
สามารถคิดแก้ปัญหา
ในการจัดการเรียนรู้
ที่มีความ
สลับซับซ้อนเสนอ
ทางออกและน าไปสู่
การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

3. ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
ผู้เรียนมีความ
เช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนที่หลากหลาย
ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ผู้เรียนที่มี
ความสามารถปาน
กลางและผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ 
อย่างมีนวัตกรรม 

1. ด้านการจัดการ
เรียนรู ้ผู้เรียนจะ
ได้รับความรู้
เก่ียวกับหลักการ
แนวคิดแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดท า
แผนการเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้ 
ทฤษฎีและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก
คิดวิเคราะห์คิด
สร้างสรรค์ และคดิ
แก้ปัญหา 

2. ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา ผู้เรียน
จะต้องได้รับสาระ
ความรู้เก่ียวกับ
หลักการแนวคิด
การออกแบบการ
ประยุกต์ใช้และ
การประเมินส่ือ
นวัตกรรม  

 
จากตาราง 1มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี และ

มาตรฐานวิชาชีพครูมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับการส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม โดยมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี
เก่ียวข้อง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้เชิงบูรณาการ
ระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะได้แก่ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา ส าหรับการจัดการ
เรียนรู้   ด้านทักษะทางปัญญา คือ ผู้ เรียนสามารถคิด

แก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อนเสนอ
ทางออกและน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้  ได้แก่ ผู้ เรียนมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ เ รียนที่หลากหลายทั้งผู้ เ รียนที่ มี
ความสามารถพิเศษผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลางและ
ผู้เรียนที่ มีความต้องการพิเศษ อย่างมีนวัตกรรม ส าหรับ
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตราฐานด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียน
จะได้รับความรู้เก่ียวกับหลักการแนวคิดแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การจัดท าแผนการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้  ทฤษฎีและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิด
สร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา  และมาตราฐานด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ผู้เรียนจะต้องได้รับ
สาระความรู้ เ ก่ียวกับหลักการแนวคิดการออกแบบการ
ประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อนวัตกรรม 

 
2. ระยะที่ 2ศึกษาเอกสารงานวิจัย และสังเคราะห์

แนวคิดพื้นฐานส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 
 

2.1 แหล่งข้อมูล 
1)ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการสืบค้นเอกสาร

งานวิจัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ หรือ ที่เก่ียวข้อง
กับการศึกษา โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ซ่ึงผู้วิจัยเลือกฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบค้น
เอกสารงานวิจัย ได้แก่ProQuestSpringer ERICและ
Emerald 

2) ผู้ เ ชี่ ย วช าญด้ านการ เ รี ย นรู้ ส า ห รั บ
นักศึกษาวิชาชีพครูจ านวน 5 ท่าน ในการพิจารณาความ
สอดคล้อง  

 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) แบบสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐาน จาก
เอกสารงานวิจัยแนวคิดที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 

2) แบบประเมินความสอดคล้องของแนวคิด
พื้นฐานกับเอกสารงานวิจัย  

 
2.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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	 จากตาราง	 1	 มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีและ
มาตรฐานวิชาชีพครูมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับการส่ง
เสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม	 โดยมาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีเกี่ยวข้อง	3	ด้าน	คือ	ด้านความรู้	ได้แก่	ความรู้
เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะได้แก	่
นวัตกรรม	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	และการสื่อสารทางการ
ศกึษา	ส�าหรบัการจดัการเรียนรู้		ด้านทกัษะทางปัญญา	คือ	
ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความ
สลับซับซ้อนเสนอทางออกและน�าไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้	 ได้แก่	 ผู้เรียนมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียนที่หลาก
หลายทั้งผู ้เรียนที่มีความสามารถพิเศษผู้เรียนที่มีความ
สามารถปานกลางและผูเ้รยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษ	อย่าง
มีนวัตกรรม	 ส�าหรับมาตรฐานวิชาชีพครู	 มาตราฐานด้าน
การจัดการเรียนรู้	 ผู้เรียนจะได้รับความรู้เก่ียวกับหลักการ
แนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท�าแผนการเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้	 ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์	 และคิดแก้ปัญหา		
และมาตราฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศกึษา	ผูเ้รยีนจะต้องได้รับสาระความรู้เกีย่วกบัหลัก
การแนวคิดการออกแบบการประยุกต์ใช้และการประเมิน
สื่อนวัตกรรม
	 2.	ระยะที	่2ศกึษาเอกสารงานวิจยั	และสงัเคราะห์
แนวคิดพื้นฐานส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
	 	 2.1	แหล่งข้อมูล
	 	 	 1)	 ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการสืบค้น
เอกสารงานวิจัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์	 หรือ	 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	 โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง	
(Purposive	Selection)	ซึง่ผู้วิจยัเลือกฐานข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การสืบค้นเอกสารงานวิจัย	 ได้แก่ProQuestSpringer	
ERICและEmerald
	 	 	 2)	 ผู ้เช่ียวชาญด้านการเรียนรู ้ส�าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูจ�านวน	5	ท่าน	 ในการพิจารณาความ
สอดคล้อง	

	 	 2.2	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 	 1)	 แบบสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐาน	 จาก
เอกสารงานวิ จัยแนวคิดที่ส ่งเสริมทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรม
	 	 	 2)	 แบบประเมินความสอดคล้องของ
แนวคิดพื้นฐานกับเอกสารงานวิจัย	
	 	 2.3	ขั้นตอนการด�าเนินงาน
	 	 	 1)	ศึกษาฐานข้อมูลทีน่่าเชือ่ถอืเพือ่ในการ
สบืค้นเอกสารงานวจิยักลุม่มนษุย์ศาสตร์สงัคมศาสตร์	หรอื	
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	
	 	 	 2)	ผู้วิจัยเลือกฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อ
ในการสืบค้นเอกสารงานวิจัยจาก4	 ฐานข้อมูล	 ได้แก่	
ProQuest		Springer		ERIC	และ	Emerald
	 	 	 3)	สืบค้นเอกสารงานวิจัยจากฐานข้อมูล	
โดยใช้ค�าค้นเกีย่วกบัการส่งเสรมิทกัษะการคดิเชงินวตักรรม
กับนักศึกษาวิชาชีพครู	คือ“Innovative	Thinking	Skills	
+	Preservice	Teachers		+	Education”
	 	 	 4)	ศกึษาเอกสารงานวจิยัทีส่บืค้นได้	จาก
ทั้ง	4	ฐานข้อมูล
	 	 	 5)	สงัเคราะห์แนวคดิพืน้ฐาน	จากเอกสาร
งานวิจัยที่สืบค้นได้
	 	 	 6)	 น�าตารางสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐาน
จากเอกสารงานวิจัย	 ให้ผู ้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องเหมาะสม	 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้
เชี่ยวชาญ
	 	 2.4	ผลการวิจัย
	 	 	 ผลการวิจัยระยะที่	2		ศึกษาเอกสารงาน
วิจัย	 และสังเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานส่งเสริมทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมแสดงดังตาราง	2



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

456

ตารางที่	2	การสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐาน	จากเอกสารงาน
วิจัยท่ีส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมที่สืบค้นจากฐาน
ข้อมูลที่ก�าหนด

	 จากตารางที	่2	พบว่าแนวคดิพืน้ฐานทีจ่ะใช้ในการ

สร้างขัน้ตอนการเรยีนรู้	มี5	แนวคิดส�าคญั	ได้แก่	การพัฒนา

นวัตกรรมของ	 ยึดแนวคิดของ	 ANTA	 (Australian	

National	Training	Authority,	2001)การเรียนรู้แบบร่วม

มือ	(Collaborative	Learning)	ยึดแนวคิดของ	Barkley,	

Cross	 and	Major	 (2014)	 	 การเรียนรู้แบบโครงงาน	

(Project-based	learning)	ยดึแนวคิดBender(2012)	การ

เรียนรู้จากประสบการณ์(Experiential	 Learning)ยึด

แนวคิดของKolb(2015)และเทคโนโลยีในการศึกษา	

(Technologies	and	Education)ยดึแนวคดิของเอ็ดเวิร์ด	

Edwards(2012)

1) ศึกษาฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อในการ
สืบค้นเอกสารงานวิจัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ หรือ ที่
เก่ียวข้องกับการศึกษา  

2) ผู้วิจัยเลือกฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อใน
การสืบค้นเอกสารงานวิจัยจาก4 ฐานข้อมูล ได้แก่ProQuest  
Springer  ERIC และ Emerald 

3) สืบค้นเอกสารงานวิจัยจากฐานข้อมูล 
โดยใช้ค าค้นเก่ียวกับการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
กับนักศึกษาวิชาชีพครู คือ“Innovative Thinking Skills + 
Preservice Teachers  + Education” 

4) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่สืบค้นได้ จากทั้ง 
4 ฐานข้อมูล 

5) สังเคราะห์แนวคิดพื้นฐาน จากเอกสาร
งานวิจัยที่สืบค้นได้ 

6) น าตารางสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานจาก
เอกสารงานวิจัย ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง
เหมาะสม และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 
2.4 ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยระยะที่ 2  ศึกษาเอกสาร
งานวิจัย และสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐานส่งเสริมทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรมแสดงดังตาราง 2 
 
ตาราง 2การสังเคราะห์แนวคิดพื้นฐาน จากเอกสารงานวิจัย

ที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมที่สืบค้นจาก
ฐานข้อมูลที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฐานข้อมลู งานวิจัย
ที่พบ 

ลักษณะการ 
จัดการเรียนรู้ 

แนวคิด 
พื้นฐานที ่
เกี่ยวข้อง 

ProQuest  17 เร่ือง จัดการเรียนรู้เป็น
กลุ่มแบบร่วมมือกัน
ในการเรียนรู้ มีการ
สร้างชิ้นงานใน
ลักษณะโครงงานมุ่ง
จัดการเรียนรู้ให้ลง
มือท าจริง เกิด
ประสบการณ์จริง 
และใช้เทคโนโลยีมา
ใช้ในการเรียนรู้ อาทิ
เช่น การสืบค้น การ
ตกแต่งชิ้นงาน การ
น าเสนองานเป็นต้น 

1. แนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรม 

2. แนวคิดการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

3. แนวคิดการ
เรียนรู้แบบ
โครงงาน 

4.แนวคิดการเรียนรู้
จาก
ประสบการณ์ 

5. แนวคิด
เทคโนโลยีใน
การศึกษา 

Springer 14 เร่ือง 
ERIC 15 เร่ือง 
Emerald 13 เร่ือง 

 
จากตาราง 2พบว่าแนวคิดพื้นฐานที่จะใช้ในการสร้าง

ขั้นตอนการเรียนรู้  มี5 แนวคิดส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา
นวัตกรรมของ ยึดแนวคิดของ ANTA (Australian National 
Training Authority, 2001)การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) ยึดแนวคิดของ Barkley, Cross 
and Major (2014)  การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-
based learning) ยึดแนวคิดBender(2012) การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (Experiential Learning)ยึดแนวคิดของ
Kolb(2015)และเทคโนโลยี ในการศึกษา (Technologies 
and Education)ยึดแนวคิดของเอ็ดเวิร์ด Edwards(2012) 

 
 

3. ระยะที่ 3การพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้ส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู 

 
3.1 แหล่งข้อมูล 

1) หนังสือ 5 เล่ม ซ่ึงผู้ วิ จัยใช้ยึดเป็นคิด
พื้นฐาน  

2) ผู้ เ ชี่ ย วช าญด้ านการ เ รี ยนรู้ ส า หรั บ
นักศึกษาวิชาชีพครูจ านวน 5 ท่าน ในการพิจารณาความ
สอดคล้อง  

3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส าหรับศึกษา
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

	 3.	ระยะที่	3การพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้ส่งเสริม

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู

	 	 3.1	แหล่งข้อมูล

	 	 	 1)	หนังสือ	5	เล่ม	ซึ่งผู้วิจัยใช้ยึดเป็นคิด

พื้นฐาน	

	 	 	 2)	 ผู ้เช่ียวชาญด้านการเรียนรู ้ส�าหรับ

นักศึกษาวิชาชีพครูจ�านวน	5	ท่าน	 ในการพิจารณาความ

สอดคล้อง	

	 	 	 3)	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ส�าหรับ

ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์

	 	 	 4)	โรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา		ส�าหรับ

ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์

	 	 3.2	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 	 	 1)	 แบบสังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนรู้ส่ง

เสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม	

	 	 	 2)	แบบสังเกตการจัดการเรียนการสอน

	 	 	 3)	 แบบสัมภาษณ์การจัดการเรียนการ

สอน

	 	 	 4)	แบบประเมินความสอดคล้องของขั้น

ตอนการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม	 กับ

แนวคิดพื้นฐาน

	 	 3.3	ขั้นตอนการด�าเนินงาน

	 	 	 1)	 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานจากหนังสือที่ผู้

วิจัยยึดเป็นแนวคิดพื้นฐาน	5	เล่ม	

	 	 	 2)	สร้างขัน้ตอนการเรยีนรู	้จากการสังเค

ระห์แนวคิดพ้ืนฐานจาก	 5	 แนวคิด	 แนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมของ	 ANTA(Australian	 National	 Training	

Authority,	 2001)แนวคิดการเรียนรู ้แบบร ่วมมือ

ของBarkley,	Cross	and	Major(2014)แนวคิดการเรียนรู้

แบบโครงงานของ	Bender	(2012)	แนวคิดการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ของKolb	 (2015)และแนวคิดเทคโนโลยีใน

การศึกษาของEdwards(2012)
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	 	 	 3)	ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสร้าง

แบบสังเกตการเรียนการสอน	และแบบสัมภาษณ์

	 	 	 4)	 สร้างแบบสังเกตการเรียนการสอน	

และแบบสัมภาษณ์	 แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ

สอดคล้อง	 แล้วปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ 

จนได้	ฉบับสมบูรณ์

	 	 	 5)	ศกึษาข้อมูลเชิงประจักษ์	จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	โดยผูว้จัิยน�าแบบสงัเกตการเรียนการสอน	ไป

สังเกตการณ์การเรียนการสอนใน	 รายวิชา	 การคิดเชิง

นวตักรรม	(Innovative	Thinking)	ของอาจารย์ธงชัย	โรจน์

กงัสดาล	สอนนักศึกษาระดบัปรญิญาตร	ีสาขาวชิาวศิกรรม

ศาสตร์	และสัมภาษณ์พิ่มเติมโดยใช้แบบสัมภาษณ์

	 	 	 6)	ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์	โรงเรียนล�า

ปลายมาศพฒันา	โดยผูวิ้จยัน�าแบบสงัเกตการเรยีนการสอน	

ไปสงัเกตการณ์การจดัอบรมพัฒนาครูใหม่ให้เกิดทกัษะการ

คดิเชงินวตักรรม	และสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการ	อาจารย์วิเชียร	

ไชยบัง	เพิ่มเติมโดยใช้แบบสัมภาษณ์

  	 7)	ผูวิ้จัยน�าข้อมลูทีส่งัเกตได้จากทัง้	2	แห่ง

แก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

	 	 	 8)	 จากนั้นน�าตารางสังเคราะห์ขั้นตอน

การเรียนรู้จากแนวคิดพ้ืนฐานให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความสอดคล้องเหมาะสมและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของผู้เชี่ยวชาญ

	 	 3.4	ผลการวิจัย

	 	 	 ผลการวิจัยของระยะที่	3	การพัฒนาขั้น

ตอนการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของ

นักศึกษาวิชาชีพครูแสดงดังตาราง	3

4) โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา  ส าหรับ
ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) แบบสังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนรู้ส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม  

2) แบบสังเกตการจัดการเรียนการสอน 
3) แบบสัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอน 
4) แบบประเมินความสอดคล้องของขั้นตอน

การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม กับแนวคิด
พื้นฐาน 

 
3.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1) ศึกษาแนวคิดพื้นฐานจากหนังสือที่ผู้วิจัย
ยึดเป็นแนวคิดพื้นฐาน 5 เล่ม  

2) สร้างขั้นตอนการเรียนรู้  จากการสังเค
ระห์แนวคิดพ้ืนฐานจาก 5 แนวคิด แนวคิดการพัฒนา
นวัตกรรมของ ANTA(Australian National Training 
Authority, 2001)แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือของ
Barkley, Cross and Major(2014)แนวคิดการเรียนรู้แบบ
โครงงานของ Bender (2012) แนวคิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของKolb (2015)และแนวคิดเทคโนโลยีใน
การศึกษาของEdwards(2012) 

3) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องในการสร้างแบบ
สังเกตการเรียนการสอน และแบบสัมภาษณ์ 

4) สร้างแบบสังเกตการเรียนการสอน และ
แบบสัมภาษณ์ แล้วให้ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้อง แล้วปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญจน
ได้ ฉบับสมบูรณ์ 

5) ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  โดยผู้วิจัยน าแบบสังเกตการเรียนการสอน 
ไปสังเกตการณ์การเรียนการสอนใน รายวิชา การคิดเชิง
นวัตกรรม  (Innovative Thinking) ของอาจารย์ธงชัย 
โรจน์กังสดาล สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิ
ศกรรมศาสตร์ และสัมภาษณ์พิ่มเติมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

6) ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ โรงเรียนล า
ปลายมาศพัฒนา โดยผู้วิจัยน าแบบสังเกตการเรียนการ
สอน ไปสังเกตการณ์การจัดอบรมพัฒนาครูใหม่ให้เกิด

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม และสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ 
อาจารย์วิเชียร ไชยบัง เพิ่มเติมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

7) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่สังเกตได้จากทั้ง 2 แห่ง
แก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

8) จากน้ันน าตารางสังเคราะห์ขั้นตอนการ
เรียนรู้จากแนวคิดพื้นฐานให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องเหมาะสมและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
3.4 ผลการวจิัย 

ผลการวิจัยของระยะที่ 3 การพัฒนาขั้นตอน
การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
วิชาชีพครูแสดงดังตาราง 3 
 
ตาราง 3การสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริม

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม จากแนวคิดพื้นฐาน 
 

ขั้นตอน
การ

จัดการ
เรียนรู้ 

แนวคิดพืน้ฐาน 
แนวคิด
การ
พัฒนา
นวัตกร
รม 
ANTA, 
2001) 

แนวคิด
การ
เรียนรู้
แบบ
ร่วมมือ
(Barkley 
Cross 
and 
Major, 
2014) 

แนวคิด
การ
เรียนรู้
แบบ
โครงงา
น 
(Bend
er, 
2012) 

แนวคิด
การ
เรียนรู้
จาก
ประสบ
การณ์ 
(Kolb,
2015) 

แนวคิด
เทคโนโ
ลยีใน
การศึก
ษา
(Edwar
ds, 
2012) 

ขั้นระบุ
ความ
ต้องการ 

     

ขั้นระดม
สมอง 

     

ขั้นสร้าง
ชิ้นงาน 

     

ขั้นปฏิบัติ 
การสอน 

     

ขั้นประเมิน      

 
จากตาราง 3จะได้ว่าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู มี 
5 ขั้นตอน คือ ขั้นระบุความต้องการขั้นระดมสมอง ขั้นสร้าง

ตาราง	3	การสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริม

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม	จากแนวคิดพื้นฐาน

	 จากตารางที่	 3	จะได้ว่าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

ส่งเสรมิทกัษะการคิดเชงินวตักรรมของนกัศกึษาวิชาชพีครู	

มี	 5	 ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นระบุความต้องการขั้นระดมสมอง	 

ขั้นสร้างชิ้นงาน		ขั้นปฏิบัติการสอน	ขั้นประเมินนวัตกรรม		

ซึ่งสามารถล�าดับเป็นขั้นตอนได้	ดังภาพประกอบ	1
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ภาพประกอบที่	1	ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

ส่งเสรมิทกัษะการคดิเชิงนวัตกรรมของนักศกึษาวิชาชีพครู

	 จากภาพประกอบ	1	จะได้ว่า	ขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา

วิชาชีพครู	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ส�าหรับจัดการเรียนรู้

กบันกัศกึษาวชิาชพีครตูามล�าดบัขัน้	ได้แก่	ขัน้ที	่1	การระบุ

ความต้องการ	(Need	Identification)	ขั้นที่	2	การระดม

สมอง	(Brainstorming)	ขัน้ที	่3	การสร้างช้ินงาน(Creating)	

ขั้นที่	4	การปฏิบัติการสอน	(Teaching)			และขั้นที่	5	การ

ประเมินนวัตกรรม	(Assessment)

สรุปผลการวิจัย

	 1.	 มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี	 มีมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม3	ด้าน	ได้แก่	

ด้านความรู้	 คือให้ผู้เรียนมีความรู้เชิงบูรณาการระหว่าง

วิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะซึ่งได้แก่	 นวัตกรรม	 เทคโนโลยี

สารสนเทศ	 และการส่ือสารทางการศึกษาด้านทักษะทาง

ปัญญา	 คือ	 ให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการ

เรียนรู้ท่ีมีความสลับซับซ้อนเสนอทางออกและน�าไปสู่การ

ชิ้นงาน  ขั้นปฏิบัติการสอน ขั้นประเมินนวัตกรรม  ซ่ึง
สามารถล าดับเป็นขั้นตอนได้ ดังภาพประกอบ 1 

 

 
 

ภาพประกอบ 1ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู 

 
จากภาพประกอบ 1จะได้ว่า ขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา
วิชาชีพครู ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ส าหรับจัดการเรียนรู้กับ
นักศึกษาวิชาชีพครูตามล าดับขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การระบุ
ความต้องการ (Need Identification) ขั้นที่ 2 การระดม
สมอง (Brainstorming) ขั้นที่ 3 การสร้างชิ้นงาน(Creating) 
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการสอน (Teaching)   และขั้นที่ 5 การ
ประเมินนวัตกรรม (Assessment) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี  มีมาตรฐานที่
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรม3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้  คือให้ผู้เรียนมีความรู้ เชิงบูรณาการระหว่าง
วิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะซ่ึงได้แก่ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษาด้านทักษะทาง
ปัญญา คือ ให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อนเสนอทางออกและน าไปสู่การ
แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ คือ 
ให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน
ที่หลากหลายทั้งผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถปานกลางและผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

อย่างมีนวัตกรรม  และ2) มาตรฐานวิชาชีพครูระบุการ
ส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรมไว้2มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้าน
การจัดการเรียนรู้คือ ผู้เรียนจะได้รับความรู้เก่ียวกับหลักการ
แนวคิดแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาและ
มาตรฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา คือ ผู้ เรียนจะต้องได้รับสาระความรู้ เก่ียวกับ
หลักการแนวคิดการออกแบบการประยุกต์ ใช้และการ
ประเมินสื่อนวัตกรรม 

2. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้
ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู 
ประกอบด้วย5 แนวคิดได้แก่ แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation Development)  แนวคิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Collaborative Learning)  แนวคิดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน (Project-based learning) แนวคิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (Experiential Learning)  และแนวคิด
เทคโนโลยีในการศึกษา (Technologies and Education) 

3. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิด
เชิงนวัตกรรของนักศึกษาวิชาชีพครูที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การระบุความต้องการ (Need 
Identification) ขั้นที่ 2 การระดมสมอง (Generate)ขั้นที่ 3 
การสร้างชิ้นงาน (Creating)ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการสอน 
(Teaching)ขั้นที่ 5 การประเมินนวัตกรรม(Assessment) 
 
อภิปรายผล 

1. ในบริบทไทยให้ความส าคัญของทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู ดังระบุใน  1) มาตรฐาน
คุณวุฒิปริญญาตรี ระบุไว้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ คือ ให้
ผู้เรียนมีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ
ซ่ึงได้แก่ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ทางการศึกษา  ด้านทักษะทางปัญญา คือ ให้ผู้เรียนสามารถ
คิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อนเสนอ
ทางออกและน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์และด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ คือ ให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ เ รียนที่หลากหลายทั้งผู้ เ รียนที่ มี
ความสามารถพิเศษผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลางและ
ผู้ เ รี ย น ที่ มี ค ว าม ต้ อ ง ก าร พิ เ ศษ  อ ย่ า ง มี น วั ต ก ร ร ม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) และ 2) มาตรฐานวิชาชีพครู

แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้	

คือ	ให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส�าหรับ

ผูเ้รยีนทีห่ลากหลายทัง้ผูเ้รียนทีม่คีวามสามารถพเิศษผูเ้รยีน

ที่มีความสามารถปานกลางและผู้เรียนที่มีความต้องการ

พิเศษ	อย่างมีนวัตกรรม		และ	2)	มาตรฐานวิชาชีพครูระบุ

การส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรมไว้	 2	 มาตรฐาน	 คือ	

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้คือ	ผู้เรียนจะได้รับความรู้

เก่ียวกับหลักการแนวคิดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดท�า

แผนการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้	 ทฤษฎีและรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์	

และคิดแก้ป ัญหาและมาตรฐานด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	 คือ	 ผู้เรียนจะต้องได้

รับสาระความรู้เกี่ยวกับหลักการแนวคิดการออกแบบการ

ประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อนวัตกรรม

	 2.	แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้

ส่งเสรมิทกัษะการคดิเชงินวตักรรมของนกัศกึษาวชิาชพีคร	ู

ประกอบด้วย5	 แนวคิดได้แก่	 แนวคิดในการพัฒนา

นวตักรรม	(Innovation	Development)	แนวคดิการเรยีน

รูแ้บบร่วมมอื	(Collaborative	Learning)	แนวคดิการเรยีน

รู้แบบโครงงาน	 (Project-based	 learning)	 แนวคิดการ

เรียนรู้จากประสบการณ์	(Experiential	Learning)		และ

แนวคิดเทคโนโลยีในการศึกษา	 (Technologies	 and	

Education)

	 3.	ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิด

เชิงนวัตกรรของนักศึกษาวิชาชีพครูที่พัฒนาขึ้นประกอบ

ด้วย5	ขัน้ตอน	ได้แก่	ขัน้ท่ี	1	การระบคุวามต้องการ	(Need	

Identification)	ขั้นที่	2	การระดมสมอง	(Generate)ขั้นที่	

3	การสร้างชิ้นงาน	(Creating)ขั้นที่	4	การปฏิบัติการสอน	

(Teaching)ขั้นที่	5	การประเมินนวัตกรรม(Assessment)

อภิปรายผล

	 1.	 ในบริบทไทยให้ความส�าคัญของทักษะการคิด

เชิ งนวัตกรรมของนัก ศึกษาวิชาชีพครู 	 ดังระบุ ใน	 

1)	 มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี	 ระบุไว้	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้าน
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ความรู	้คอื	ให้ผู้เรยีนมีความรู้เชิงบรูณาการระหว่างวิชาชีพ

ครกัูบวชิาเฉพาะซึง่ได้แก่	นวัตกรรม	เทคโนโลยีสารสนเทศ	

และการสื่อสารทางการศึกษา		ด้านทักษะทางปัญญา	คือ	

ให้ผูเ้รียนสามารถคดิแก้ปัญหาในการจดัการเรียนรู้ทีมี่ความ

สลับซับซ้อนเสนอทางออกและน�าไปสู่การแก้ไขได้อย่าง

สร้างสรรค์และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้	คือ	ให้ผู้เรียน

มคีวามเชีย่วชาญในการจดัการเรยีนรูส้�าหรบัผูเ้รยีนทีห่ลาก

หลายทั้งผู ้เรียนที่มีความสามารถพิเศษผู้เรียนที่มีความ

สามารถปานกลางและผูเ้รยีนทีมี่ความต้องการพเิศษ	อย่าง

มีนวัตกรรม	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2554)	 และ	 2)	

มาตรฐานวิชาชีพครูระบุไว้	2	มาตรฐาน	คือ	มาตรฐานด้าน

การจัดการเรียนรู้	 คือ	ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลัก

การแนวคิดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท�าแผนการเรียนรู้

การจดัการเรยีนรู	้ทฤษฎแีละรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือ

ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์	และคิดแก้ปัญหา		

และมาตรฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศกึษา	คอื	ผูเ้รียนจะต้องได้รับสาระความรู้เกีย่วกบั

หลักการแนวคิดการออกแบบการประยุกต์ใช้และการ

ประเมินสื่อนวัตกรรม(คณะกรรมการคุรุสภา,	 2556)ซ่ึง

สอดคล้องกับ	 กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21ที่

ได้เหน็ความส�าคญัของทกัษะการคดิเชงินวตักรรม	โดยระบุ

ให้เป็นทักษะที่ส�าคัญในศตวรรษที่	21	คือ	ทักษะการเรียน

รู้และการสร้างนวัตกรรม	 (Learning	 and	 Innovation	

Skills)ซึ่งผู้เรียนควรเรียนรู้และท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่าง

สร้างสรรค์	ให้ได้ผลส�าเรจ็เป็นนวัตกรรม(Bellanca,	2010)

และสอดคล้องกบัประเทศออสเตรเลยีทีไ่ด้เหน็ความส�าคญั

ของนวัตกรรม	 จนจัดตั้งสถาบันการพัฒนานวัตกรรมแห่ง

ชาติออสเตรเลียขึ้นโดยมุ ่งเน ้นเป ็นหน่วยจัดอบรม

พัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรมให้กับผู ้ที่สนใจเรียนรู้จาก

หลายๆ	องค์กร(Australian	National	Training	Authority,	

2010)

	 2.	แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาขั้นตอนการเรียนรู้

ส่งเสรมิทกัษะการคดิเชิงนวัตกรรมของนักศกึษาวิชาชีพคร	ู

ประกอบด้วย	 5	 แนวคิด	 ได้แก่1)	 แนวคิดในการพัฒนา

นวัตกรรมมีลักษณะการเรียนรู ้ที่เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมี

โอกาสในการวิเคราะห์บริบทเพื่อศึกษาปัญหา	หรือความ

ต้องการในการพัฒนานวัตกรรม	 	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

สร้างแนวคิดโดยคิดหาวิธีการหรือนวัตกรรม	 เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายตามที่ได้ก�าหนดไว้	 ให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกับผู้อื่น

เพือ่สร้างหรอืประดษิฐ์นวัตกรรมให้ส�าเรจ็ตามร่างทีก่�าหนด

ไว้		มกีารสะท้อนนวตักรรมจากบคุคลอืน่แล้วน�ามาปรบัปรุง

พัฒนานวัตกรรมของตนเองให้ดีมีการแทนที่นวัตกรรมที่มี

อยูเ่ดมิโดยใช้วธิกีารน�าเสนอนวตักรรมกบัผูใ้ช้ทีเ่หมาะสมใน

บริบทที่ศึกษา	 และจัดให้มีการประเมินศึกษาผลลัพธ์หลัง

จากน�าเสนอนวัตกรรม(Australian	 National	 Training	

Authority,	 2001)2)	 แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่ง

เสริมการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้เรียน	 คือการจัดกิจกรรม

เรียนรู้ให้ร่วมมือกันเป็นกลุ่ม	เป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่มีความ

หมาย	เพือ่ทีจ่ะค้นคว้าหาค�าตอบ	อนัจะน�าไปสูค่วามเข้าใจ

อย่างแท้จริง	 นอกจากนี้ยังเรียนรู้เพ่ือที่จะให้เกิดชิ้นงาน

ใหม่ๆ	 ลักษณะของการเรียนรู้จะมีความยืดหยุ่นสูง	 มีการ

จดัโครงสร้างของภาระงานแบบหลวม	ๆ 		กจิกรรมของการ

เรียนรู้จะเกิดจากการที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันกันออกแบบ

กจิกรรมเรยีนรูร่้วมกนั	จากนัน้สมาชกิในกลุม่จะร่วมมอืกนั

ท�างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 ในการที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น	สมาชิกในกลุ่มจะร่วมกันออกแบบ

ภาระงานต่างๆ	ร่วมกนั		แล้วมอบหมายภาระงานให้สมาชกิ

ในกลุม่ร่วมมอืกันท�างาน	พฒันาและแลกเปลีย่นความรู้ร่วม

กัน	 ผู้เรียนแต่ละคนอาจได้รับภาระงานที่เหมือนหรือต่าง

กันก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของภาระงาน	ที่เรียนรู้		แต่อย่างไร

ก็ตามก็จะอยู่ภายใต้งานที่ได้รับมอบหมายเดียวกัน	 เมื่อ

เรียนรู้เสร็จจะต้องเกิดความรู้ที่สูงขึ้น	 หรือเกิดความเข้าที่

ลกึขึน้	(Barkley	Cross	and	Major,	2014)	3)	แนวคดิการ

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ส่งเสรมิการคดิเชงินวตักรรมของผู้

เรียนคือการจัดการเรียนรู้	ทีผ่่านประสบการณ์เชงิประจักษ์	

โดยทีท่กุคนมีบทบาท	และมีส่วนร่วม	เน้นการมีปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน	ปฏสิมัพนัธ์ทีม่ที�าให้เกดิการขยาย

ตวัของเครือข่ายความรูท้ีท่กุคนมอียูอ่อกไปอย่างกว้างขวาง	
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ด้วยการสื่อสาร	มีองค์ประกอบการเรียนรู้ที่ส�าคัญ	4	อย่าง	

คอื	การจดัประสบการณ์รปูธรรม	การสะท้อนประสบการณ์

จากกิจกรรม	การอภิปรายการสรุปความคิดรวบยอด	หลัก

การ	องค์ความรู	้และการทดลอง	ประยกุต์ใช้ความรู	้(Kolb,		

2014)	 4)	 แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานส่งเสริมการคิด

เชิงนวัตกรรมของผู้เรียน	คือ	การเรียนรู้ที่นักเรียนได้เผชิญ

กับปัญหาหรอืสถานการณ์จริง	ในการเรียนรูค้รูจะต้องสร้าง

แรงบัลดาลใจ	และกระตุ้นน�าด้วยค�าถามเพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความสนใจและอยากเรียนรู้		ในการเรียนรู้ให้บรรลุโครงงาน

ทีต่ัง้ไว้	จะมกีารก�าหนดภาระงานอย่างหลากหลาย	และใน

การเรียนรู้แบบโครงงานนี้ผู้เรียนจะต้องร่วมมือกันเรียนรู้

ด้วยกระบวนการท�างานเป็นกลุม่ร่วมมอืกนัท�างานผ่านการ

ปฏิบัติจริง	ตลอดจนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในการเรียน

รู้ร่วมกัน	 	 ซึ่งในการเรียนรู้แบบโครงงานนั้นจะเกิดชิ้นงาน	

หรือ	 สิ่งประดิษฐ์มากมาย	 ครูสามารถใช้เกณฑ์รูบริคส์มา

ประเมินคุณภาพผลงาน	ในการเรียนรู้ผู้เรียนจะเกิดความรู้

ใหม่และสามารถเขียนหรือผลการเรียนรู้ออกมาเป็นรูป

ธรรมได้		ลักษณะส�าคัญของการเรียนรู้แบบโครงงานได้แก่	

การก�าหนดประเด็นที่จะเรียนรู้	การตั้งค�าถามน�าการเรียน

รู้	 	 การเป็นผู้เลือกของนักเรียน	 ให้ความส�าคัญขั้นตอน	

กระบวนการ	การสืบค้นและสร้างวัตกรรม	การท�างานร่วม

กันเป็นทีม	 การเปิดโอกาสในการสะท้อนการศึกษาข้อมูล

ย้อนกลับและการน�าเสนอผลงาน	 	 (Bender,	 2012)และ	

5)	 แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาที่ส ่งเสริมการคิดเชิง

นวัตกรรมของผู้เรียน	คือ	การน�าความรู้ทางเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้เพ่ือการสืบค้นข้อมูล	 จัดแต่งข้อมูล	 ตลอด

ออกแบบ	งานที่ได้ได้รับหมายในรูปแบบต่างๆ	ให้ประณีต

สวยงามและเกิดประเกิดประโยชน์นอกจากนี้ยังส่งเสริม

สนับสนุนระบบการสอนในวิธีการต่าง	ๆโดยยึดการเรียนรู้

ของผูเ้รยีนมากกว่ายดึเนือ้หาวิชเป็นการเรียนรูเ้ชิงปฏบิตัใิห้

เกิดประสบการณ์โดยผ่านโสตทัศนูปกรณ์ทางเทคโนโลยี

ต่างๆ	(Edwards,	2012)ซึ่งการใช้แนวคิดทั้ง	5	มาพัฒนา

ขั้นตอนการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม	

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	Matthews	and	Johnson	

(2017)ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการร่วมมือ	 ของนักศึกษา

วิชาชีพครูในการใช้เทคโนโลยี	 เป็นฐานบูรณาการเรียนรู้

ผ่านโครงงาน	งานวจิยันีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ส�ารวจผลของการ

การร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานบูรณาการเรียนรู้

ผ่านโครงงานของนักศึกษาวิชาชีพครู	 ผลการวิจัยพบว่า

ประเด็นส�าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการสอนของนักศึกษา

วิชาชีพครูสอดคล้องกับผลการวิจัยของOrlandi(2010)ได้

ท�าการวิจัยเพื่อศึกษาการออกแบบการเรียนรู้	 ที่ส่งผลต่อ

การการพัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษา	จากงาน

วจิยัพบว่า	การออกแบบการเรยีนรูแ้บบโครงงาน	โดยบรูณ

าการกับเทคโนโลยี	 และจัดสถานการณ์การเรียนรู ้ให้

นักศึกษาเกิดประสบการณ์ช่วยส่งผลต่อพัฒนาการคิดเชิง

นวัตกรรมของนักศึกษาได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับผลการ

วิจัยของAmelink	Fowlinand	Scales(2013)	 ได้ท�าการ

วจิยัเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลยกีารเรยีนการสอน	ผลการวิจัย

พบว่าเทคโนโลยเีป็นส่ิงส�าคัญและจ�าเป็นมากในการจัดการ

เรียนการสอนในการศึกษาระดับอุดมศึกษานอกจากนี้ยัง

พบว่า	 การจัดการเรียนการสอนที่ผนวกเทคโนโลยีมีส่วน

ช ่วยส ่งเสริมการการคิดขั้นสูงของนักศึกษาอีกด ้วย	

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 Davis	 Hartshorne	 and	

Ring	(2010)	ทีไ่ด้ท�าการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาความเข้าใจ

ของนักศึกษาวิชาชีพครูในการออกแบบนวัตกรรมในการ

สอนนักเรียน	 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนา

ความเข้าใจของนักศึกษาวิชาชีพครูในการสร้างนวัตกรรม

ในการจดัการเรยีนรูก้บันกัเรยีน	ผลการวจิยัพบว่า	รปูแบบ

การสอนส่งเสรมินวตักรรมของนกัศกึษาวชิาชพีครทูีพ่ฒันา

ขึน้มกีารผนวกการใช้เทคโนโลยใีนการการศึกษาสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ	Wu	 ,	 Hwang	 ,	 Kuo	 and	 Huang	

(2013)	ได้ท�าการวจิยัเรือ่งการออกแบบการเรยีนรูแ้บบร่วม

มอืทีส่่งผลต่อการพฒันาพฤตกิรรมการสร้างนวตักรรมของ

นักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ	 การศึกษาผล

ของการเรยีนรูร่้วมมอืโดยใช้โครงงานช่วยทีม่ต่ีอพฤติกรรม

การสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา	 ผลการวิจัยพบว่าการ

เรียนรูร่้วมมอืกนั	โดยใช้โครงงานช่วยส่งเสรมิพฤตกิรรมการ
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สร้างนวตักรรมของนกัศึกษา	นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบ

ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันยังส่งเสริมการคิดเชิง

นวตักรรมสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ	Kaufman	(2015)	

ได้ท�าการวิจัยเก่ียวกับการศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีสาระ

สนเทศในการฝ ึก หัดนักศึกษาวิ ชิชา ชีพครู 	 โดยมี

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือการศึกษาผลจากการใช้

เทคโนโลยีสาระสนเทศกับนักศึกษาวิชิชาชีพครูโดยมีกลุ่ม

ตัวอย่างเป็น	 นักศึกษาวิชิชาชีพครูผลการศึกษาพบว่า	

เทคโนโลยีสาระสนเทศ	 มีความจ�าเป็นและมีความส�าคัญ

มากในฝึกหัดนักศึกษาวิชาชีพครู	 และช่วยส่งเสริมทักษะ

การคดิเชงินวัตกรรมของนักศกึษาวิชชิาชพีครูอีกด้วย	และ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของDiawati	 ,	 Liliasari,	

Setiabudi,	and	Buchari(2017)ได้ท�าการวิจยัเกีย่วกับการ

พฒันารปูแบบการเรยีนรู้โดนใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบโครง

งานของนักศึกษาปริญญาตรี	 การวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายของ

การวจิยั	เพือ่ศกึษาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา

ปริญญาตรี	 	 และเพื่อศึกษาการตอบสนองต่อรูปแบบการ

เรยีนรูแ้บบโครงงานผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่ารูปแบบการเรียน

รูแ้บบโครงงานสามารถพฒันาทกัษะการคดิสร้างสรรค์ของ

นกัเรียนได้เป็นอย่างด	ี	นอกจากนีย้งัช่วยส่งเสรมิทกัษะการ

คดิเชงินวตักรรมของนกัศกึษาปรญิญาตรใีนการสร้างสรรค์

และพัฒนานวัตกรรม

	 3.ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิด

เชินวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู	มี	5	ขั้นตอนได้แก่

	 	 ขัน้ที	่1	ขัน้ระบคุวามต้องการมีลักษณะการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้ร่วม

มือกันศึกษาปัญหา	 หรือความต้องการในการพัฒนา

นวัตกรรม	(Barkley	Cross	and	Major,	2014)		จากกลุ่ม

เป้าหมายทีจ่ะน�านวตักรรมไปทดลองหรือวิจัย	โดยร่วมกนั

รวบรวมข้อมลูจากประสบการณ์ของตนเองทีเ่คยปฏบัิตกิาร

สอนในสถานศึกษา(Kolb,	2014)และสืบค้นข้อมูลจากอิน

เตอร์เน็ทเพิ่มเติม	(Edwards,	2012)	โดยผู้สอนใช้ค�าถาม

น�า	แล้ววิเคราะห์ข้อมูลความต้องการพฒันานวตักรรม	จาก

นั้นร่วมกันก�าหนดหัวข้อจากเนื้อหาวิชาที่ต้องการพัฒนา

นวตักรรม	(Bender,	2012)	แล้วร่วมกันระบเุป้าหมายความ

ต้องการทีจ่ะพฒันานวตักรรมจากนัน้น�าเสนอเป้าหมายโดย

ใช้โปรแกรม	Power	point(Edwards,	2012)	 	กิจกรรม

การเรียนรู้ในขั้นน้ีจะส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครูเกิด

ความสามารถในการวเิคราะห์บรบิทซึง่นกัศกึษาวชิาชพีครู

จะแสดงพฤตกิรรมการเรยีนรู	้ได้แก่	1)	นกัศกึษาวชิาชพีครู

ร่วมกันสรุปประเด็นความต้องการพัฒนานวัตกรรมจาก

บริบทสถานศึกษา	 2)	 นักศึกษาวิชาชีพครูร่วมกันสรุป

ประเด็นปัญหาของนวัตกรรมที่ได้ทดลองใช้	 3)	 นักศึกษา

วชิาชพีครรู่วมกนัสรปุประเดน็เนือ้หาวชิาทีต้่องการพฒันา

นวตักรรม	4)	นกัศกึษาวชิาชพีครสูรปุความส�าเรจ็ไม่ส�าเรจ็

ของนวัตกรรมที่ทดลองใช้		5)	นักศึกษาวิชาชีพครูร่วมกัน

ก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม(Australian	

National	Training	Authority,	2001)

	 	 ขั้นที่	 2	 ขั้นระดมสมอง	 ขั้นนี้ เป ็นการจัด

กจิกรรมนกัศกึษาวชิาชพีครทู�างานร่วมกันเป็นกลุม่ให้ภาระ

งานส�าเร็จ(Barkley	 Cross	 and	Major,	 2014)	 โดยใช้

กระบวนการทางความคิด	 คิดหาวิธีการหรือนวัตกรรมให้

บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก�าหนดไว้ขณะเรียนรู้ผู้สอนจะใช้

ค�าถามน�า	การเรยีนรู	้แล้วให้นกัศกึษาวชิาชพีครรูะดมความ

คิดร่วมกันในการคิดหาวธิแีก้ปัญหาทีแ่ปลกใหม่	และหลาก

หลายซึ่งสามารถใช้โปรแกรมอินเตอร์เน็ททางช่วยสืบค้น	

(Edwards,	 2012)จากนั้นร่วมกันสรุปความคิดรวบยอด	

เป็นแผนภาพมโนทัศน์	 แล้วร่วมกันประเมิน	 วิเคราะห์

วิจารณ์แนวคิดที่เสนอ	 แล้วเลือกหรือหลอมรวมแนวคิดที่

เหมาะสมทีส่ดุ	โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานในการพจิารณา		

(Kolb,	2014)แล้วเขยีนลงในโปรแกรม	Word	แล้วก�าหนด

ให้เป็นร่างต้นแบบนวตักรรมในทีน่ีจ้ะประกอบด้วยแนวคิด

ที่จะสร้างสื่อการสอนและแผนการสอน	 (Bender,	2012)

โดยแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้	ได้แก่	1)	นักศึกษาวิชาชีพ

ครูที่ร่วมกันระดมความคิดหาวิธีการพัฒนานวัตกรรมให้

บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้		2)	นักศึกษาวิชาชีพครูร่วมกัน

เลือกหรือหลอมรวมความคิดที่จะใช้พัฒนานวัตกรรม	 3)	

นักศึกษาวิชาชีพครูร ่วมกันออกแบบร่างนวัตกรรมที่
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ต้องการพฒันา(Australian	National	Training	Authority,	

2001)

	 	 ขั้นที่	 3	 ขั้นสร้างชิ้นงาน	 ขั้นนี้เป็นการจัด

กิจกรรมให้นักศึกษาวิชาชีพครูท�างานร่วมกันกับผู ้อื่น	

(Barkley	Cross	and	Major,	2014)	เพ่ือสร้างหรือประดษิฐ์

นวัตกรรมให้ส�าเร็จตามร่างต้นแบบนวัตกรรมที่ก�าหนดไว้	

(Australian	National	Training	Authority,	2001)ในที่นี่

หมายถึง	 สื่อการสอน	และวิธีสอน	 ในการสร้างนวัตกรรม

ได้ร่วมกันเสนอแนวคิด	 อภิปรายแนวคิด	 สะท้อนแนวคิด	

(Bender.	2012)	จากประสบการณ์ทีมี่	(Kolb,	2014)ตลอด

จนใช้โปรแกรมตกแต่งภาพช่วยในการสร้างส่ือการสอน	

และใช้โปรแกรม	word	ในการเขยีนแผนการสอนจนส�าเร็จ

ตามร่างต้นแบบที่ก�าหนดไว้	(Edwards,	2012)	จากนั้นน�า

นวัตกรรมเสนอในชั้นเรียน	 แล้วสังเคราะห์ผลการสะท้อน

จากผู้อื่น	 แล้วด�าเนินการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมของ

ตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยแสดงพฤติกรรมการเรียนรู	้

ได้แก่1)	 นักศึกษาวิชาชีพครูกล้าแสดงความคิดเห็น	 และ

เปิดใจรบัฟังความคดิของผู้อืน่		2)	นกัศกึษาวชิาชพีครูมกีาร

แบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่ม		3)	

ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมจนส�าเร็จตามร่างที่ก�าหนดไว้	 4)	

นักศึกษาวิชาชีพครูสะท้อนนวัตกรรมของกลุ่มอ่ืนด้วยวิธี

การทีห่ลากหลาย	อาทเิช่น	การตัง้ค�าถาม	การเปรียบเทยีบ

กับสิ่งที่มีอยู่แล้ว	 ให้ข้อเสนอแนะ	 เป็นต้น	 	 5)	 นักศึกษา

วิชาชีพครูรับฟังและบันทึกการสะท้อนนวัตกรรมของกลุ่ม

ตนเอง	 3)	 นักศึกษาวิชาชีพครูน�าผลการสะท้อนปรับปรุง

พฒันานวตักรรมให้ดย่ิีงขึน้(Australian	National	Training	

Authority,	2001)

	 	 ขั้นที่	4	ขั้นปฏิบัติการสอน	(Teaching)	ขั้นนี้

เป็นการน�านวัตกรรมไปน�าเสนอต่อผู ้ใช้เพื่อดึงความ

ต้องการของผูใ้ช้ให้สนใจต่อนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้	ในทีนี่ค้อื

การจดักิจกรรมให้นกัศึกษาวิชาชพีครูแต่ละกลุม่ได้ร่วมมือ

กัน	 แบ่งบทบาทหน้าที่และลงมือปฏิบัติการสอนร่วมกัน	

(Barkley	Cross	and	Major,	2014)		โดยการน�าสื่อการ

สอนและแผนการสอนไปจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน

ในสถานศึกษา		(Bender,	2012)โดยมีครูประจ�าการคอย

สงัเกตการณ์	ขณะสอนนักศกึษาวิชาชพีครูสงัเกตพฤตกิรรม

การเรียน		(Kolb,	2014)	ใช้กล้องดิจิตอลบันทึกภาพและ

อดัวดิิโอ	(Edwards,	2012)	เมือ่สอนเสรจ็นกัศกึษาวชิาชพี

ครูสอบถามเก่ียวกับผลการจัดการเรียนการสอนจากครู

ประจ�าการแล้วบันทึกผลจากนั้นนักศึกษาวิชาชีพครูแต่ละ

กลุ่มร่วมกันสรุปผลการใช้นวัตกรรมโดยแสดงพฤติกรรม

การเรียนรู้	 ได้แก่	 1)นักศึกษาวิชาชีพครูมีการแบ่งบทบาท

หน้าที่กันก่อนจัดประสบการณ์	 2)นักศึกษาวิชาชีพครูร่วม

มือกันจัดประสบการณ์กับนักเรียนในสถานศึกษาตาม

แผนการสอนท่ีออกแบบไว้	3)	นกัศึกษาวชิาชพีครูจะสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนขณะจัดประสบการณ์		4)	

นักศึกษาวิชาชีพครูบันทึกหลังการจัดประสบการณ์

(Australian	National	Training	Authority,	2001)

	 	 ขั้นที่	5	ขั้นประเมินนวัตกรรม	(Evaluate)ขั้น

นีเ้ป็นการจดักจิกรรมให้นกัศกึษาวชิาชพีครรู่วมกนัประเมนิ

ผล	(Barkley	Cross	and	Major,	2014)ความส�าเร็จหรือ

ไม่ส�าเรจ็ของนวตักรรม	ได้แก่	สือ่การสอนและแผนการสอน	

(Bender,	 2012)	 หลังจากปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	

(Kolb,	2014)		โดยมข้ีอมลูในการประเมนิจาก	นกัเรยีน	ครู

ประจ�าการ	 และตนเองซึ่งนักศึกษาวิชาชีพครูประเมินผล

การใช้นวัตกรรมในประเด็นที่ส�าเร็จประเด็นที่ไม่ส�าเร็จ	

พร้อมข้อเสนอแนะสรุปภาพรวมการประเมินผลลัพธ์ของ

นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น	 เมื่อประเมินผลเสร็จน�าเสนอในชั้น

เรียนโดยใช้โปรแกรม	 Power	 point	 (Edwards,	 2012)

และรบัฟังการสะท้อน		จากอาจารย์และเพือ่นเพิม่เตมิโดย

แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้	 ได้แก่	 1)	 นักศึกษาวิชาชีพครู

รวบรวมข้อมูลการสะท้อนผลการใช้นวัตกรรมจาก	 ครู

ประจ�าการ	นักเรียน	และการประเมินตนเอง		2)	นักศึกษา

วิชาชีพครูร่วมกันสรุปผลการใช้นวัตกรรม	 3)	 นักศึกษา

วิชาชีพครูร่วมกันรายงานผลการประเมินการใช้นวัตกรรม

ในชัน้เรยีนซ่ึงมอีาจารย์ผูส้อนและเพือ่นร่วมชัน้ให้ข้อเสนอ

แนะ(Australian	National	Training	Authority,	2001)
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ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1)	อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งเสริมทกัษะการคดิ

เชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู	 โดยน�าขั้นตอนการ

เรยีนรูท้ัง้	5	ขัน้ไปจดัการเรียนรู้กบันักศกึษาวิชาชีพครู	โดย

ประยุกต์ใช้กับรายวิชาต่าง	ๆ

	 	 2)	 ครุศาสตร์	 ศึกษาศาสตร์	 สามารถพัฒนา

รายวิชาการคิดเชิงนวัตกรรม	 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

วชิาชพีครไูด้มโีอกาสเรยีนรูแ้ละสร้างนวตักรรมในชัน้เรยีน

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 1)	ขัน้ตอนการเรยีนรู้ทีพ่ฒันาขึน้	ควรน�าไปหา

คุณภาพ	 โดยการทดลองใช้(Tryout)	 กับนักศึกษาวิชาชีพ

ครู	ในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2)	 ผลที่ได้จากการวิจัยควรน�าไปท�าวิจัยต่อ

เกีย่วกบัการพฒันารปูแบบการเรยีนรูส่้งเสรมิทกัษะการคดิ

เชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู

	 	 3)	สามารถน�าผลการวิจัยไปพัฒนาการคิดเชิง

นวตักรรมของนกัศกึษาวชิาชพีคร	ูโดยประยกุต์เป็นขัน้ตอน

การเรียนรู้ส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรมในรายวิชาต่าง	ๆ		
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัในคร้ังน้ี	มีวัตถปุระสงค์	เพ่ือศึกษาการประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบิตัริะดบัครวัเรือน	

ในอ�าเภอเมอืงหนองบัวล�าภู	จงัหวัดหนองบวัล�าภ	ูเพ่ือศึกษาและเปรยีบเทยีบ	การประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

สู่การปฏิบัติระดับครัวเรือนของหัวหน้าครัวเรือน	 จ�าแนกตาม	 ประเภท	 อายุ	 และอาชีพ	 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการ

ประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูก่ารปฏบิติัระดบัครวัเรอืน	ประชากร	ได้แก่	หวัหน้าครวัเรือนใน	14	ต�าบล		จ�านวน	

28,091	คน	กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	400	คนขอบเขตด้านเนื้อหามี	5	ด้าน	คือ	ด้านความพอประมาณ	ด้านความมีเหตุผล	ด้าน

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 	 ด้านเงื่อนไขความรู้	 และด้านเง่ือนไขคุณธรรม	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น	

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	และแบบสัมภาษณ์	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน	ได้แก่	t-test	,	F-test	(One	–	way	ANOVA	)	ในกรณีที่มีความ

แตกต่างก็ทดสอบความแตกต่างโดยวิธีของเซฟเฟ่	(Scheffe)	ผลการศึกษาพบว่า

	 	 1.	ผลศกึษาผลการประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏิบติัระดบัครวัเรอืน	โดยภาพรวมอยูใ่นระดับ	

มาก	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	ด้านเงื่อนไขคุณธรรมรองลงมา	คือด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่

ดี	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ได้แก่	ด้านความพอประมาณ

	 	 2.	ผลการศกึษาการเปรียบเทยีบการประยุกต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารปฏบิติัระดับครวัเรือน	จ�าแนก

ตาม	ประเภท	โดยภาพรวม	ไม่แตกต่างกนั	เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านความพอประมาณ	มคีวามแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	จ�าแนกตามอายุ	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน

ที่ตั้งไว้	และจ�าแนกตามอาชีพโดยภาพรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	
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และเมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	ด้านความพอประมาณ	ด้านความมีเหตุผล	ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	และด้านเงื่อนไข
ความรู	้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ส่วนด้านเงือ่นไขคณุธรรม	ไม่แตกต่างกนั	จงึทดสอบความแตกต่าง
รายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่	(Scheffe’s	Method)	ด้านความพอประมาณ	พบว่า	อาชีพเกษตรกรรม	มีการประยุกต์ใช้แตก
ต่างกับอาชีพรับจ้างทั่วไป	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนอาชีพอื่นๆ	ไม่แตกต่างกัน	ด้านความมีเหตุผล	พบว่า	
อาชีพเกษตรกรรม	แตกต่างกับ	อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนอาชีพอื่นๆไม่แตก
ต่างกัน	ส่วนด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	และด้านเงื่อนไขความรู้	เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่	ไม่พบความแตกต่างกัน
	 3.	ผลการศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะ	สรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้
 	 -	ด้านความพอประมาณ	ควรด�าเนินชวีติโดยยดึหลกัสายกลาง	พึง่ตนเองเป็นหลกั	ควรตดัทอนค่าใช้จ่ายในทกุด้าน	
ใช้จ่ายเฉพาะในสิ่งจ�าเป็น	ไม่ก่อหนี้โดยไม่จ�าเป็น	และควรจัดท�าบัญชีครัวเรือนและเก็บออมรายได้ส่วนหนึ่งไว้ใช้ในยามจ�าเป็น
	 	 -	ด้านความมีเหตผุล	ใช้เหตผุลในการพจิารณาและแก้ไขปัญหาด้วยความรอบคอบ	ใช้จ่ายเงนิอย่างมเีหตผุล	คุม้
ค่าและมีความจ�าเป็น	และใจกว้าง	หนักแน่น	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
	 	 -	ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	หลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งปวง	โดยหัวหน้าครัวเรือนเป็นแบบอย่างที่ดี	ปลูกฝังความ
คิดเรื่องความขยัน	อดทน	และอดออมให้แก่สมาชิกในครัวเรือน	ปลูกฝังวินัยในตนเองให้แก่สมาชิกในครัวเรือน
	 	 -	ด้านเงื่อนไขความรู้	น�าความรู้ใหม่ๆในการประกอบอาชีพมาใช้	ศึกษาหาความรู้การด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง
เพิ่มเติม	อยู่เสมอและเข้าอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ
	 	 -	ด้านเงือ่นไขคณุธรรม	ยดึถอืการประกอบอาชพีด้วยความถกูต้อง	ซือ่สตัย์สจุรติ	ละเลกิการแก่งแย่งผลประโยชน์
และแข่งขันกันแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง	และปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี	ถูกกฎหมาย	ประพฤติตนตามหลักศาสนา

 ค�าส�าคัญ  :		การประยุกต์,		ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	to	study	Applied	conduct	on	philosophy	of	sufficient	economy	
for	conduct	in	families	of	Muang	nongbua	Lamphu	District	in	Nongbua	Lamphu	Province,	to	study	and	
compare	applied	conduct	on	philosophy	of	sufficient	economy	for	conduct	in	families	of	the	cheese	of	
families	by	dividing	on	kinds,	age	and	occupation	and	to	study	sufficient	economy	for	conduct	in	families.	
The	population	included	the	chiefs	of	families	in	14	sub-districts	for	28,091	persons.	The	samples	were	
400	persons.	The	scopes	of	contents	consisted	of	5	aspects	as	the	aspects	of	sufficiency,	reason,	resistance,	
knowledge	 and	 the	 aspect	 of	 virtue.	 The	 instruments	 using	 for	 data	 collecting	 were	 rating	 scales	
questionnaires	and	interview.	The	statistics	using	for	testing	hypothesis	included	t-test,	f-test	(one-way	
anova)	and	The	case	of	occurring	of	difference	using	the	method	of	Scheffe.
	 The	result	can	be	summarized	as	follows	:
	 	 1.	For	overall	of	applied	conduct	on	philosophy	of	 sufficient	economy	was	 in	high	 level.	
Considering	on	each	aspect,	it	was	found	that	the	highest	average	was	the	aspect	of	virtue	and	the	next	
was	the	aspect	of	good	resistance.	But,	the	lowest	average	was	the	aspect	of	sufficiency.
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	 	 2.	For	overall	of	result	on	comparison	of	applied	conduct	in	families	by	dividing	on	kinds	was	
not	different.	Considering	on	each	aspect,	 it	was	 found	 that	 the	aspect	of	efficiency	was	 statistical	
significant	different	at	.05	level	on	setting	hypothesis,	the	aspect	of	age	was	not	different	and	for	overall	
of	dividing	on	occupation	was	statistical	significant	different	at	.05	level	on	setting	hypothesis.	Considering	
on	each	aspect,	it	was	found	that	the	aspects	of	efficiency,	reason,	good	resistance	and	the	aspect	of	
knowledge	were	statistical	different	at	.05	level.	But,	the	aspect	of	virtue	was	not	different	of	testing	on	
couple	test	by	sheffe’s	method.	The	aspect	of	efficiency	on	occupation	was	statistical	significant	different	
at	 .05	 level.	But,	 the	others	were	not	different.	The	aspect	of	 reason	on	occupation	was	 statistical	
significant	different	at	.05	level.	But,	the	others	were	not	different.	The	aspects	of	good	resistance	and	
knowledge	were	not	different	by	testing	on	couple	test.
	 	 3.	Suggestions	were	as	follows:
	 	 	 -	The	aspect	of	efficiency	should	be	on	livelihood	by	the	middle	way	of	living.
	 	 	 -	The	aspect	of	reason	should	be	reasonable	payment.
	 	 	 -	The	aspect	of	good	resistance	should	be	on	avoiding	of	evil	path.
	 	 	 -	The	aspect	of	knowledge	should	be	on	study	for	occupation	and	should	be	on	livelihood	
by	conduct	on	philosophy	of	sufficient	economy.
	 	 	 -	The	aspect	of	virtue	should	be	on	livelihood	on	honesty	and	on	practice	by	the	principle	
of		Religion

 Keywords  :		Applied	conduct,		philosophy	of	sufficient	economy.

บทน�า
	 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี	 9	 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้น�าไปเผยแพร่เป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัเิมือ่วนัที	่21	พฤศจิกายน		2542	ความว่า	“เศรษฐกิจ
พอเพียง	 เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัครอบครัว		ระดบั
ชุมชนจนถึงระดับรัฐ	 ทั้งในการพัฒนาและการบริหาร
ประเทศให้ด�าเนนิไปในทางสายกลาง	โดยเฉพาะการพฒันา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์	 ความพอ
เพียง	หมายถึง	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	รวมถึง
ความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อการมีผลกระทบใด	 ๆ	 อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน	 	 ทั้งน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู	้	 
ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�า
วิชาการต่างๆ	 มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุก

ขั้นตอน	 และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ	นักทฤษฎี	และ
นักธุรกิจทุกระดับ	 ให้มีส�านึกในคุณธรรม	 ความซ่ือสัตย	์
สจุรติและให้มีความรอบรูท้ีเ่หมาะสม	ด�าเนนิชวีติด้วยความ
อดทนความเพียร	 มีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็และกว้างขวาง	ทัง้ด้านวสัดุ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”	 (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์.	2550)
	 ในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันสภาพ
เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนเกิดการผันแปรอยู่ตลอดเวลา
เป็นไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจ
โลก	ซึง่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง	 จึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหัน
มายดึแนวทางการด�ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงที่ พระบาทสมเ ด็จพระเจ ้ าอยู ่ หั ว ได ้ทรง
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พระราชทานให้พสกนิกรน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัต	ิ
จึงได้มีการน�าไปปฏิบัติทั้งในระดับครัวเรือน	 	 ชุมชน	และ
ในการบริหารประเทศของรัฐบาล	 จะเห็นได้จากการท่ี
หน่วยงานและองค์กรภาครัฐได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้
ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในชนบทได้มีการบริหารจัดการ
ชุมชนในลักษณะตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง	 ก�าหนดให้เป็นชุมชนตัวอย่างและเป็นสถานที่ศึกษา
ดูงานส�าหรับประชาชน	ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อน�า
ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนของตัวเอง	เช่น	
โครงการน�้าเพียงดินที่	 อ�าเภอนากลาง	 ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทรายหมู่	 1	 ต�าบลหนองบัว	
อ�าเภอเมือง	บ้านหนองกุงค�าไฮ	อ�าเภอโนนสัง	บ้านหนอง
โสน	 อ�าเภอนากลาง	 บ้านโพธิ์ศรีส�าราญ	 อ�าเภอเมือง	
บ้านนากอกค�า	 อ�าเภอศรีบุญเรือง	 บ้านกกต้อง	 อ�าเภอ
สุวรรณคูหา	และบ้านาวัง	อ�าเภอนาวัง	ปัญหาที่พบคือการ
ท�างานเน้นไปในการประกวดหมูบ้่านเพือ่รับรางวัล	เมือ่การ
ประกวดผ่านไปหมู่บ้านต่างๆ	 ก็กลับสู่สภาพเดิม	 ไม่มีการ
พฒันาอย่างต่อเนือ่ง	และนอกจากน้ันการประกวดหมู่บ้าน
เน้นไปที่ภาพรวมของแต่ละหมู่บ้าน	 ไม่ได้เน้นไปที่การ
ปฏิบัติของแต่ละครัวเรือน	การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงให้ความ
ส�าคัญกับการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติระดับครัวเรือนทั่วไปและแนวทางปฏิบัติของครัว
เรือนต้นแบบเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป
	 อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	ประกอบด้วย	14	ต�าบล	
มีครัวเรือน	28,091	ครัวเรือน	(ข้อมูล	สิงหาคม	2559)	ซึ่ง
ในแต่ละชมุชนประชาชนในทกุครวัเรือนจะมอีาชีพและราย
ได้ที่แตกต่างกันและด้วยภาวการณ์เปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจท�าให้วิถีชีวิตหรือการด�าเนินชีวิตของประชาชน
ในชุมชน	 ย่อมจะประสบปัญหาทางการเงินในหลายด้าน	
เช่น	ค่าครองชีพ	การศึกษาบุตร	ผ่อนบ้าน	ผ่อนรถ	เป็นต้น	
เนื่องจากมีรายน้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย	 จากสภาวะ
เศรษฐกิจภายใต้ระบบทุนนิยมส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาคครัว
เรอืนสงูขึน้	ในขณะทีร่ายรับเท่าเดมิ	บางครัวเรือนจะหาราย
ได้เสริมด้วยการค้าขายและประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
เอกชน	 และได้รับการปรับเงินเดือนและโบนัสก็ยังประสบ
ปัญหาค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน	เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 จากผลกระทบหลายด้านจากปัญหาทางด้าน
เศรษฐกจิท�าให้ครวัเรอืนมภีาวะหนีส้นิเพิม่ขึน้ดงัทีไ่ด้กล่าว
มาแล้ว	 ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องหาเงินเพื่อมาแก้ไขภาวะ
หนี้สินต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินในระบบหรือหนี้สินนอก
ระบบโดยเฉพาะการกู้เงินนอกระบบ	 ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ย
สงูกต็าม		เพราะความจ�าเป็นเพือ่น�ามาใช้ในชวีติประจ�าวนั	
ท�าให้เกิดภาวะหนี้สินผูกพันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 สภาพ
การณ์ดังกล่าวท�าให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต	 ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการด�าเนินชีวิตของทุกครัวเรือน
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู ้วิจัยเห็นว่าปัญหานี้ยังคง
ด�าเนินอยู่และลุกลามต่อไป	 อาจจะส่งผลเสียต่อผลการ
ปฏิบัติงานและการด�าเนินชีวิตประจ�าวันในอนาคตได้	 
จะท�าให้ประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เขตพื้นที่อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภูลดลง	ประชาชนเหล่านี้
ล้วนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา
ชุมชน	สังคมและประเทศชาติ
	 ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นสอดรับกับนโยบายของรัฐ
ที่จะน�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชด�าริมาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา	 และ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยซ่ึงเป็นอาจารย์ในสถาบัน
อดุมศกึษา	มหีน้าทีบ่ทบาททีส่�าคญัในการเข้าไปมส่ีวนร่วม
กับการบริการวิชาการแก่สังคม	 โดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน	ตลอดจนการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน	 จึงสนใจศึกษาแนวทางการน�า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน
ในอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 และใช้
ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์ในระดับ
นโยบาย	 พร้อมน�าผลการวิจัยเสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง
และน�าผลการวิจัยคร้ังนี้มาปรับทิศทางแก้ไขปัญหา
เศรษฐกจิและสงัคมของชุมชนในอ�าเภอเมอืงหนองบวัล�าภู
ตลอดเขตพ้ืนที่ต่างๆ	 ในชนบท	 เพ่ือให้ประชาชนเหล่านั้น
สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	 	 เพื่อเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ	 สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป
วิธีด�าเนินการวิจัย
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	 1.	การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 1.1	ประชากร
	 	 	 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาได้แก่		หวัหน้า
ครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	 จังหวัด
หนองบัวล�าภู	จ�านวน	28,091	คน
	 	 1.2	กลุ่มตัวอย่าง
	 	 	 1)		กลุ่มตัวอย่างหัวหน้าครัวเรือน	ได้แก่		
หัวหน้าครัวเรือนในอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	 จังหวัด
หนองบัวล�าภู	จ�านวน	400	คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สตูรของ	Taro	Yamane		(บุญชม		ศรีสะอาด.		2538		
:		40)	และก�าหนดความคลาดเคล่ือน	5%		ผู้วิจยัเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	โดยให้ทุกหน่วย
ของ	ประชากรมีโอกาสในการถูกเลือกเท่ากัน	
   2)	 กลุ่มตัวอย่างหัวหน้าครัวเรือน	 400		
คน	แบ่งเป็น	2	ประเภทคือ
	 	 	 	 (1)	กลุ่มตวัอย่างหวัหน้าครัวเรือน
ต้นแบบทีไ่ด้การยอมรับเป็นต้นแบบการประยกุต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน		ต�าบล
ละ		5	คน	รวม	70	คน	ได้จากครอบครัวที่ผ่านการประเมิน
ตามแบบประเมนิของกระทรวงมหาดไทย			ตามเกณฑ์การ
จัดระดับหมู่บ้านระดับพออยู่		พอกิน	หมายถึง	ครัวเรือนที่
ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต	 
6	ด้าน	12	ตัวชี้วัด	(6x2)ขึ้นไป	มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ	
	 	 	 	 (2)	 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้า
ครัวเรือนทั่วไป	330	คน
	 2.		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน	
ในอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 ครั้งนี้
ได้แก่
	 	 2.1	แบบสอบถามเชิงปริมาณ	(Quantitative	
Research)	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น		2		ตอน	ได้แก่
	 	 	 ตอนที่	1	แบบสอบถาม	ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม	 เป็นแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับ		
อายุ	อาชีพ	ของหัวหน้าครัวเรือน	2	ประเภท	

	 	 	 ตอนที่	2		แบบสอบถามการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน	
ในอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู 	 จังหวัดหนองบัวล�าภ	ู 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	
(Rating	Scale)	ตามรูปแบบของ	Likert	Scale	โดยให้ผู้
ตอบค�าถามเลือกตอบได้เพียงค�าตอบเดียว	 แบ่งเป็น	 5	
ระดับ	ดังนี้	(บุญชม	ศรีสะอาด.		2535		:		111)	ได้แก่	มาก
ที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุดมีจ�านวน	25	ข้อ	
แบ่งเป็น	 5	 ด้านคือ	 ด้านความพอประมาณ	 	 5	 ข้อ	 ด้าน
ความมีเหตุผล	 5	 ข้อ	 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 5	 ข้อ	
ด้านเงื่อนไขความรู้	5	ข้อ	และ	ด้านเงื่อนไขคุณธรรม	5	ข้อ
	 	 2.2		เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	
Research)	เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก	(Dept	Interview)	
น�าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงสู ่การปฏิบั ติระดับครัว เรือน	 ในอ�า เภอเมือง
หนองบัวล�าภู		จังหวัดหนองบัวล�าภู		เพื่อสัมภาษณ์	กลุ่มผู้
รู้	จ�านวน	10คน	กลุ่มผู้ปฏิบัติ	จ�านวน	20	คน	และกลุ่มผู้
ให้ข้อมูลทั่วไปจ�านวน	10	คน	รวม	40	คน
	 	 2.3		การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ	
	 	 	 ผู ้ วิจัยได้น�าแบบสอบถามที่สร ้างขึ้น
ส�าหรบัการวจิยัไปท�าการทดสอบคณุภาพเครือ่งมอื	2	ส่วน	
คือ	ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา	(Validity)	และค่าความ
เชื่อมั่น	(Reliability)	ของแบบสอบถามดังนี้												
	 	 	 1)	 การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา	
(Validity)
	 	 	 	 (1)	 ผู้วิจัยได้ศึกษาปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง	และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนเครือ่ง
มือที่ใช้ในการวิจัย	น�ามาปรับปรุงจัดท�าร่างแบบสอบถาม
	 	 	 	 (2)	น�าร่างแบบสอบถามเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญ		3		ท่าน			คือ
	 	 	 	 รศ.ดร.ภมร		ขันธหัตถ์		
วุฒิ	ปร.ด.		เชี่ยวชาญด้าน	การสร้างแบบสอบถาม
																													 ร ศ . ด ร . จุ ล ดิ ษ ฐ ์ 	 อุ ป ฮ า ด	 
วุฒิ	 ปร.ด.	 เชี่ยวชาญด้าน	 เนื้อหาปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง
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																														 ดร.ละดา	ดอนหงษา	วุฒิ	ปร.ด.		
เชี่ยวชาญด้าน	การใช้ภาษา
	 	 	 ท�าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา	 (Content	 Validity)เพื่อหาค่า	 IOC	 (Index	 of	
Item-Objective		Congruence	)	และให้ข้อเสนอแนะ		
	 	 	 ผูวิ้จัยน�ามาวเิคราะห์เลอืกข้อท่ีได้ค่า	0.67	

ขึ้นไปและน�าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	

มาปรับปรุงเป็นแบบสอบถามเพื่อน�าไปทดลองใช้

	 	 	 2.3.1	การหาค่าความเช่ือม่ัน	(Reliability)	

ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้	 (Try	

out)	กบัประชากรทีม่ลีกัษณะคล้ายกนักบักลุม่ตัวอย่าง	ซึง่

ได้แก่	หวัหน้าครวัเรอืนขององค์การบรหิารส่วนต�าบลหัวนา		

อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 จ�านวน		

30	 คน	 ต่อจากนั้นน�าแบบสอบถามไปหาคุณภาพด้านค่า

อ�านาจจ�าแนกรายข้อในแต่ละด้าน	โดยใช้	Item	–Total	at

ionและคัดเลือกข้อที่มีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

เท่ากับหรือมากกว่า	 .80	 ขึ้นไป	 หาค่า	 ความเช่ือมั่น

(Reliability)	 เป็นรายด้านและท้ังฉบับ	 	 โดยการหาค่า

สมัประสทิธิแ์อลฟา	(alpha		coefficient	)	ของ	Cronbach	

	 	 	 ในการหาความ เชื่ อ ม่ัน โดยหาค ่ า

สัมประสิทธิ์แอลฟา	(Cronbach’s	alpha	coefficient)	ที่

ค่าระดบัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั	0.89	ซึง่ถือ

ได้ว่าอยูใ่นระดบัดหีมายถงึ	แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถอื

และสามารถน�าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้

	 	 	 2.3.2	 แบบสัมภาษณ์เป ็น	 Semi-

structured	Interview	Form	ก�าหนดจาก	ปัญหา	แนวทาง

แก้ไข	 และข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน	 ที่ตนเอง

ปฏิบัติตามกรอบแนวคิด	 5	 ด้านได้แก่	 ด้านความพอ

ประมาณ	 ด้านความมีเหตุผล	 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัว 

ที่ดี		ด้านเงื่อนไขความรู้และด้านเงื่อนไขคุณธรรม										

	 	 	 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองแล้ว		

ปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ	

แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์	น�าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	 	 2.4		การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 	 2.4.1	การเก็บข้อมูลเชงิปริมาณ	ผูว้จัิยได้

ไปเกบ็ข้อมลูในพืน้ทีว่จิยัด้วยตนเอง	โดยมนีกัศกึษาปรญิญา

โท	หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติเป็นผูช่้วยแจก

แบบสอบถามให้กับหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	 400	 คน	 และชี้แจงท�าความเข้าใจให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ทราบลักษณะของแบบสอบถาม	 ตลอด

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล	 	 โดยก�าหนดรับคืน

แบบสอบถามเป็นเวลา	2	สัปดาห์หลังวันแจกแบบสอบถาม	

แล้วน�าแบบสอบถามมา	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามและความสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถาม

ที่รับคืน		

	 	 	 2.4.2	 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	 เป็น

แบบสมัภาษณ์เชงิลึก	(Dept	Interview)	น�าเสนอแนวทาง

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ระดับครัวเรือน	 ในอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	 	 จังหวัด

หนองบัวล�าภู		เพื่อสัมภาษณ์	กลุ่มผู้รู้	จ�านวน	10คน	กลุ่ม

ผู้ปฏิบัติ	จ�านวน	20	คน	และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไปจ�านวน	

10	 คน	 รวม	 40	 คนโดยสัมภาษณ์เชิงลึก	 โดยเฉล่ีย	 

10-15นาทีต่อคน	โดยใช้วิธีการบันทึกเสียง

	 	 2.5	การวิเคราะห์ข้อมูล	

	 	 	 ผูว้จัิยท�าการวเิคราะห์ข้อมลูตามแนวทาง

การวจิยัเชงิปรมิาณโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติ	ิเพือ่

วิเคราะห์หาค่าสถิติ	ดังนี้

	 	 	 2.5.1	การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการเกี่ยว

กับ		อายุ		อาชีพ	ของหัวหน้าครัวเรือน	2	ประเภท	โดยวิธี

การหาค ่าความถี่ 	 (Frequency)	 และค ่าร ้อยละ	

(Percentage)

	 	 	 2.5.2	 การวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกต์

ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัว

เรือน	 ในอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	 จังหวัดหนองบัวล�าภ	ู

ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	(X	)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	 และการวิเคราะห์	 ความแปรปรวนแบบทางเดียว	
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(One	way	ANOVA)			

	 	 	 2 .5 .3	 ทดสอบสมมุติฐาน	 โดยใช 	้

Independent		t-test		จากข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนทั่วไป

กับหัวหน้าครัวเรือนต้นแบบ	และใช้	F	–test		(One-way	

Anova)		จากข้อมูล	อายุ	และอาชีพ

	 	 	 2.5.4	ข้อมูลเชิงคุณภาพ	น�าค�าตอบที่ได้

ไปวิเคราะห์และน�าเสนอการวิเคราะห์เชิงพรรณนา	

(Descriptive	Analysis)

	 	 2.6	สถิติที่ใช้ในการวิจัย

	 	 	 2.6.1	สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ

	 	 	 	 (1)	 ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อใช	้	

Item	–Total	Correlation	โดยใช้สถติ	ิPearson’s	Simple	

Correlation	(ศิริชัย		กาญจนวาสี.		2544		:		37)																								

    (2)	 ค่าความเชื่อมั่นของแบบ	

สอบถาม	 โดยการหา	⍺	 –	 Coefficient	 ตามวิธีการของ	

Cronbach	(ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ.	2538		 :		

200)																										

	 	 	 2.6.2	สถติพ้ืินฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 	 	 2.6.3	สถิติทดสอบสมมุติฐาน

	 	 	 	 (1)	 Independent	 t-test		

(ธานินทร์		ศิลป์จารุ.		2555		:		356)																					

	 	 	 	 (2)		F–test		(One-way	Anova)		

(ธานินทร์		ศิลป์จารุ.		2555		:		361)

ผลการศึกษา

	 ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงสู ่การปฏิบัติระดับครัวเรือน	 ในอ�าเภอเมือง

หนองบัวล�าภู	จังหวัดหนองบัวล�าภู	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 	 1.	 ผลการศึกษาข ้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหัวหน้า

ครัวเรือนที่มีอายุ	51	ปีขึ้นไปจ�านวน	258	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	 64.50	 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 จ�านวน	

205	คน	คิดเป็นร้อยละ	51.25

	 	 2.	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ

วิเคราะห์ข ้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช ้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน	 ในอ�าเภอ

เมืองหนองบัวล�าภู	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 โดยภาพรวมอยู่

ในระดบั	มาก	(x̄=4.10,	S.D.=	0.49)	เมือ่พจิารณารายด้าน	

พบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้านเงื่อนไขคุณธรรม 

(x̄ =4.21,	S.D.=	0.56)	รองลงมา	คือด้านการมีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี	(x̄=4.17,	S.D.=	0.57)	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด	ได้แก่	ด้านความพอประมาณ	(x̄=3.94,	S.D.=	0.53)		

	 	 	 2.1	ด้านความพอประมาณ	โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	(x̄	=	3.94,	S.D.=0.53)	เมื่อพิจารณาราย

ข้อ	พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	ท่านและสมาชิกใน

ครัวเรือนด�าเนินชีวิตโดยยึดหลักสายกลาง	 รู ้จักพอ	 

ไม่ฟุ่มเฟือย	 ไม่หรูหรา	 พออยู่	 พอกิน	 พึ่งตนเองเป็นหลัก	 

(x̄ =4.40,	 S.D.=0.67)	 รองลงมา	 คือท่านและสมาชิกใน

ครัวเรือนลดรายจ่ายในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม

กับฐานะ	(x̄ =	3.92,	S.D.=0.76)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ทีส่ดุ	ได้แก่ท่านและสมาชกิในครวัเรอืนจัดท�าบัญชีครัวเรือน

เพื่อให้รู้รายรับ	รายจ่ายของครอบครัวและเก็บออมรายได้

ส่วนหนึ่งไว้ใช้เพื่อในยามจ�าเป็น	(x̄ =	3.63,	S.D.=0.77)

	 	 2.2	 ด้านความมีเหตุผล	 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 (x̄ =	 4.11,	 S.D.=0.58)	 เมื่อพิจารณารายข้อ	

พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	ท่านและสมาชิกในครัว

เรือนใจกว้าง	 หนักแน่น	 รับฟังความคิดเห็นของผู ้อื่น	 

(x̄=4.18,	S.D.=0.68)	รองลงมา	คอืท่านและสมาชกิในครวั

เรือนมีความอดทน	อดกลั้น	ต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง	

(x̄ =4.17,	S.D.=0.77)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ได้แก่	

ท่านและสมาชกิในครัวเรือนใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล	คุ้มค่า

และมีความจ�าเป็น	(x̄=3.93,	S.D.=0.75)

	 	 	 2.3	 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (x̄	 =	 4.17,	 S.D.=0.57)	 เมื่อ

พิจารณารายข้อ	 พบว่า	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 ได้แก่	 ท่าน

และสมาชกิในครวัเรอืนมกีารหลกีเลีย่งอบายมขุ	(x̄=4.32,	

S.D.=0.73)	 รองลงมา	 คือท่านและสมาชิกในครัวเรือนมี
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ความประนีประนอมยืดหยุ ่นให ้กับคนในครอบครัว	 

(x̄=4.27,	S.D.=0.66)	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ได้แก่	

ท่านและสมาชิกในครัวเรือนค�านึงถึงผลดีและผลเสียของ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	(x̄=3.96,	S.D.=0.77)

	 	 	 2.4	ด้านเงื่อนไขความรู้	โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก	 (x̄=4.06,	 S.D.=0.57)	 เมื่อพิจารณารายข้อ	

พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	ท่านและสมาชิกในครัว

เรือนสามารถน�าความรู้การด�าเนินชีวิตแบบพอเพียงไป

แสวงหาความเจริญก้าวหน้าของตนเองและครอบครัว	 

(x̄ =	4.14,	S.D.=0.70)	รองลงมา	คือ	ท่านและสมาชิกใน

ครัวเรือนสามารถน�าความรู้ใหม่	 ๆ	 ในการประกอบอาชีพ	

มาวางแผนเพื่อการด�าเนินชีวิตในอนาคต	 (x̄=4.13,	

S.D.=0.67)	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด	 ได้แก่ท่านและ

สมาชิกในครัวเรือนสามารถให้ค�าแนะน�าหรือให้ค�าปรึกษา

ในการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียงแก่บุคคลอ่ืนได้	 (x̄=3.92,	

S.D.=	0.73)

	 	 	 2.5	 ด้านเงื่อนไขคุณธรรม	 โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	 (x̄=4.21,	 S.D.=0.56)	 เมื่อพิจารณาราย

ข้อ	พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	ได้แก่	ท่านและสมาชิกใน

ครัวเรือนยึดหลักความช่ือสัตย์สุจริต	 ในการด�าเนินชีวิต	 

(x̄=4.35,	S.D.=0.65)	รองลงมา	คอืท่านและสมาชกิในครวั

เรอืนมีความกระตือรอืร้นต่อการท�างานเพือ่ตนเองและส่วน

รวม	 (x̄=4.25,	 S.D.=0.68)	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	

ได้แก่ท่านและสมาชิกในครัวเรือนเป็นผู้ยึดถือหลักการให้

อภัยกับคนในครอบครัวและเพ่ือนบ้านเมื่อกระท�าผิด	 

(x̄=4.09,	S.D.=0.73)	 	 	

	 	 3.	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการประยุกต์

ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัว

เรือน	 ในอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	 จังหวัดหนองบัวล�าภ	ู

จ�าแนกตาม	ประเภท	อายุ	และอาชีพ	

	 	 	 3.1	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการ

ประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิตัริะดบั

ครวัเรอืน	ในอ�าเภอเมอืงหนองบวัล�าภ	ูจังหวัดหนองบวัล�าภู	

จ�าแนกตาม	 ประเภท	 โดยภาพรวม	 ไม่แตกต่างกัน	 เม่ือ

พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านความพอประมาณ	มคีวาม

แตกต่างกันอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	.05	ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 	 	 												

	 	 	 3.2	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการ

ประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสูก่ารปฏบิติัระดับ

ครวัเรอืน	ในอ�าเภอเมอืงหนองบวัล�าภ	ูจงัหวัดหนองบวัล�าภู	

จ�าแนกตามอาย	ุไม่แตกต่างกนั	ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติุฐาน

ที่ตั้งไว้	 	 	

	 	 	 3.3	 ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน	

ในอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	จังหวัดหนองบัวล�าภู	จ�าแนก

ตามอาชีพโดยภาพรวมหัวหน้าครัวเรือนมีการประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน	

แตกต่างกันอย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	.05	ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้	 และเมื่อพิจารณารายด้าน	 	 พบว่า		

ด้านความพอประมาณ	 	 ด้านความมีเหตุผล	 ด้านการมี

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 และด้านเง่ือนไขความรู้	 แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้านเง่ือนไข

คุณธรรม	ไม่แตกต่างกัน	จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดย

วิธีการของ	เชฟเฟ่	(Scheffe’s	Method)	พบว่า

	 	 	 	 1)	 ด้านความพอประมาณ	 เมื่อ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่	 พบว่า	 หัวหน้าครัวเรือนที่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือนแตกต่างกับ

หัวหน้าครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนอาชีพอื่นๆไม่แตกต่างกัน

	 	 	 	 2)	 ด ้านความมีเหตุผล	 เมื่อ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่	 พบว่า	 หัวหน้าครัวเรือนที่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือนแตกต่างกับ

หัวหน้าครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ส่วนอาชีพอื่นๆไม่

แตกต่างกัน		
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	 	 	 	 3)	 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	

เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่	 พบว่า	 ทุกอาชีพมีการ

ประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏบิตัริะดบั

ครัวเรือน	ของหัวหน้าครัวเรือน	ไม่แตกต่างกัน

	 	 	 	 4)	 ด ้านเงื่อนไขความรู ้	 เ ม่ือ

ทดสอบความแตกต่างรายคู	่พบว่า	ทกุอาชพีมกีารประยกุต์

ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัว

เรือน	ของหัวหน้าครัวเรือน	ไม่แตกต่างกัน

	 	 4.	 ผลการศึกษารวบรวมข้อมูลข ้อเสนอ

แนวทางการประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูก่าร

ปฏบัิตริะดบัครวัเรอืน	ของหวัหน้าครัวเรือน		ในอ�าเภอเมือง

หนองบวัล�าภ	ูจงัหวดัหนองบวัล�าภู	โดยได้ข้อเสนอแนะจาก

การสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้	จ�านวน	10คน	กลุ่มผู้ปฏิบัติ	จ�านวน	

20	 คน	 และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ัวไปจ�านวน	 10	 คน	 รวม	 

40	คน	

	 	 	 4.1		ด้านความพอประมาณ

	 	 	 	 1)	 ควรด�าเนินชีวิตโดยยึดหลัก

สายกลาง	รู้จักพอ	ไม่ฟุ่มเฟือย	ไม่หรูหรา	พออยู่	พอกิน	พึ่ง

ตนเองเป็นหลัก	

	 	 	 	 2)	 ควรตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุก

ด้าน	ใช้จ่ายเฉพาะในสิ่งจ�าเป็น

	 	 	 	 3)	ไม่ก่อหน้ีโดยไม่จ�าเป็นและเกนิ

ก�าลังความสามารถในการช�าระหนี้

																														 4)	ควรจัดท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อ

ให้รูร้ายรบั	รายจ่ายของครอบครัวและเกบ็ออมรายได้ส่วน

หนึ่งไว้ใช้ในยามจ�าเป็น

	 	 	 4.2	ด้านความมีเหตุผล

	 	 	 	 1)	ใช้เหตผุลในการพจิารณาและ

แก้ไขปัญหาด้วยความรอบคอบ

	 	 	 	 2)	 ใช้จ ่ายเงินอย่างมีเหตุผล	 

คุ้มค่าและมีความจ�าเป็น

																														 3)	ใจกว้าง	หนกัแน่น	รบัฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น	

	 	 	 4.3	ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

																														 1)	หลกีเลีย่งอบายมขุทัง้ปวง	โดย

หัวหน้าครัวเรือนเป็นแบบอย่างที่ดี

																												 2)	 ปลูกฝังความคิดเรื่องความ

ขยัน	อดทน	และอดออมให้แก่สมาชิกในครัวเรือน

																												 3)	 ปลูกฝังวินัยในตนเองให้แก่

สมาชิกในครัวเรือน

	 	 	 4.4		ด้านเงื่อนไขความรู้

																												 1)	 น�าความรู ้ ใหม ่ๆ	 ในการ

ประกอบอาชีพ	มาวางแผนเพื่อการด�าเนินชีวิตในอนาคต

	 	 	 	 2)	 ศึกษาหาความรู้การด�าเนิน

ชวีติแบบพอเพยีงเพิม่เตมิจากต�ารา	หนงัสอืพมิพ์	วทิย	ุและ

โทรทัศน์	อยู่เสมอ

																												 3)		เข้าอบรมและศกึษาดงูานหรอื

ขอค�าปรึกษาจากผู้ประสบความส�าเร็จอยู่เสมอ

	 	 	 4.5	ด้านเงื่อนไขคุณธรรม

	 	 	 	 1)	ยดึถอืการประกอบอาชพีด้วย

ความถูกต้อง	ซื่อสัตย์สุจริต

	 	 	 	 2 ) 	 ละเลิกการแก ่ งแย ่ งผล

ประโยชน์และแข่งขันกันแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3)	ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี	 

ถูกกฎหมาย	ลดละสิ่งชั่ว	ประพฤติตนตามหลักศาสนา			

ข้อเสนอแนะ

 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการศกึษาในครัง้น้ีไปใช้

			 	 1.1	การน�าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

	 	 	 (1)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ในอ�าเภอ

เมืองหนองบัวล�าภูควรน�าแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่การปฏิบัติระดับครัวเรือน	 ไป

ก�าหนดเป็นนโยบายในการบรหิารจดัการองค์กร	การจดัท�า

แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�าบลทุกต�าบล			

เพื่อส่งเสริมการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ปฏิบัติระดับครัวเรือนให้ยั่งยืน
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   (2)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ในอ�าเภอ
เมืองหนองบัวล�าภู	ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการน�าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	โดยการอบรม	ศึกษาดู
งาน	ก�ากับติดตาม	ประเมินผล	และน�าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการท�างานให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป
	 	 1.2	การน�าไปใช้ประโยชน์เชงิสาธารณะผูน้�าใน
ท้องถิ่นเช่น	 คณะผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล	
สมาชิกสภาต�าบล	 ก�านัน	 ผู ้ ใหญ ่บ ้านเป ็นต ้นควร
ประชาสัมพันธ์	 ชักชวน	 คนในชุมชนปฏิบัติตามแนวทาง
การน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติดังนี้		
	 	 	 (1)	ควรด�าเนินชีวิตโดยยึดหลักสายกลาง	
รูจ้กัพอ	ไม่ฟุม่เฟือย	ไม่หรูหรา	พออยู่	พอกนิ	พ่ึงตนเองเป็น
หลัก	
	 	 	 (2)	 ควรตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน	 
ใช้จ่ายเฉพาะในสิ่งจ�าเป็น
	 	 	 (3)	ไม่ก่อหนี้โดยไม่จ�าเป็นและเกินก�าลัง
ความสามารถในการช�าระหนี้
	 	 	 (4)	 ควรจัดท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อให้รู ้
รายรบั	รายจ่ายของครอบครวัและเกบ็ออมรายได้ส่วนหนึง่
ไว้ใช้ในยามจ�าเป็น

	 	 	 (5)	 ใช้เหตุผลในการพิจารณาและแก้ไข
ปัญหาด้วยความรอบคอบ
	 	 	 (6)		ใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล	คุ้มค่าและ
มีความจ�าเป็น
	 	 	 (7)	ใจกว้าง	หนกัแน่น	รบัฟังความคิดเหน็
ของผู้อื่น	
	 	 	 (8)	หลกีเลีย่งอบายมุขทัง้ปวง	โดยหวัหน้า
ครัวเรือนเป็นแบบอย่างที่ดี
	 	 	 (9)	 ปลูกฝังความคิดเร่ืองความขยัน	
อดทน	และอดออมให้แก่สมาชิกในครัวเรือน
	 	 	 (10)		ปลูกฝังวินัยในตนเองให้แก่สมาชิก
ในครัวเรือน										
		 	 	 (11)	 น�าความรู้ใหม่ๆ	 ในการประกอบ
อาชีพ	มาวางแผนเพื่อการด�าเนินชีวิตในอนาคต
	 	 	 (12)	ศกึษาหาความรูก้ารด�าเนนิชวิีตแบบ

พอเพยีงเพ่ิมเตมิจากต�ารา	หนงัสอืพมิพ์	วทิย	ุและโทรทศัน์	
อยู่เสมอ
	 	 	 (13)	เข้าอบรมและศกึษาดงูานหรอืขอค�า
ปรึกษาจากผู้ประสบความส�าเร็จอยู่เสมอ
	 	 	 (14)		ยดึถอืการประกอบอาชพีด้วยความ
ถูกต้อง	ซื่อสัตย์สุจริต
	 	 	 (15)	ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และ
แข่งขันกันแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง
   (16)	ปฏบิตัตินในแนวทางทีด่	ีถกูกฎหมาย 
ลดละสิ่งชั่ว	ประพฤติตนตามหลักศาสนา	
	 	 1.3	การน�าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
	 	 	 (1)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรจัด
ท�าเอกสารความรูแ้ละแนวปฏบิตัติามปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง	แจกจ่ายทุกครัวเรือนเพื่อให้มีความรู้	ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาและแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
	 	 	 (2)	สถานศึกษาทกุระดับควรจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง			
	 2.		ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
	 	 2.1	ควรศึกษาการวจิยัการน�าปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงสูก่ารปฏบิตัริะดบัครวัเรอืนในจงัหวดัหนองบวัล�าภ	ู
ในพื้นที่อื่นๆ
	 	 2.2	 ควรแสวงหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมใน
การน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับครัว
เรือนใน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดหนองบัวล�าภู	ในรูปแบบการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วม
	 	 2.3	 ควรศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาที่
สอดคล้องกบัวถิชีวีติของประชาชนใน	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั
หนองบัวล�าภู	 เพื่อจะได้น�ารูปแบบและแนวทางที่เหมาะ
สมในการน�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด�าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

	 งานวจิยั	เรือ่ง	การประยกุต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงสู ่การปฏิบั ติระดับครัวเรือนในอ�าเภอเมือง

หนองบัวล�าภ	ูจังหวดัหนองบัวล�าภ	ูส�าเร็จลุล่วงได้เนือ่งจาก
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ได้รบัการสนบัสนนุด้านงบประมาณจากกองทนุวิจยั	ผู้วิจยั

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงมา	ณ	 ที่นี้	

ขอขอบคณุอาจารย์สเุทพ	ภูม่งคลสุริยา	ผู้รับใบอนุญาตและ	

อาจารย์ศึกษา	อุ่นเจริญ	อธิการบดี	ที่ปรึกษาโครงการวิจัย

ในครัง้นีแ้ละได้เสยีสละเวลาให้ค�าปรึกษาให้ค�าแนะน�าตรวจ

สอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆท�าให้งานวิจัยครั้งนี้เสร็จ

สมบูรณ์ได้ด้วยดี	

	 ขอขอบคณุท่านผูเ้ชีย่วชาญ	รศ.ดร.	ภมร	ขนัธหตัถ์		

รศ.ดร.จุลดิษฐ์	 อุปฮาด	 และดร.ละดาดอนหงสา	 ที่ให้ค�า

ปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยตลอดจนแนะน�า

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโท		หลักสูตรรัฐประ

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 	วิทยาลัยพิชญบัณฑิตทุกท่านที่

ช่วยเหลอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจาก	ทกุต�าบลในอ�าเภอ

เมืองหนองบัวล�าภู	จังหวัดหนองบัวล�าภู

	 ขอขอบคณุผูใ้ห้ข้อมลูจากตัวแทนหวัหน้าครวัเรอืน

ในอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	จังหวัดหนองบัวล�าภู	จ�านวน	

400	 คน	 และผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์แก่ผู้วิจัยในครั้งนี้
	 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วน
ต�าบลและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติระดับครัวเรือน	 ในอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภ	ู
จังหวัดหนองบัวล�าภูต่อไป
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บทคัดย่อ 

	 ในการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย	 5	ประการ	 ดังนี้	 1)	 การออกแบบและพัฒนาชุดการสอน	ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์	80/80	2)	หาค่าดัชนีประสิทธิผล	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละบทเรียน	และรวมทุกบท
เรียน	4)	ศึกษาระดับความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน	และ	5)	หาค่าความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียน	
1	สัปดาห์	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	2	วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์	จ�านวน	18	คน	
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ระยะเวลาในการทดลอง	ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	เครื่อง
มอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอื1)	ชุดการสอน	ประกอบด้วย	1.1)	เอกสารประกอบการสอน	1.2)	บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์ออนไลน์	1.3)	
ชุดฝึกปฏิบัติ	2)	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	แบบปรนัย	4	ตัวเลือก	จ�านวน	100	ข้อ	ค่าความยากรายข้อตั้งแต่	
.25	ถึง	.78	และค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อตั้งแต่	.25	ถึง	.96	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	.92	และ	3)	แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียน	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับจ�านวน	30	ข้อ	ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อมีค่า
ตั้งแต่	.34	ถึง	.95	ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	.85	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
และค่า	t-test		(Dependent		Sample)		
	 	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	ประสิทธิภาพชุดการสอน	เท่ากับ	83.51/82.61	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	2)	ค่าดัชนี
ประสิทธิผล		มีค่าเท่ากับ	0.71	3)	ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน	และหลังเรียนของนักเรียนแต่ละบทเรียน	
และรวมทุกบทเรียน	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	4)	ระดับความ		พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการ
สอน	มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก	(x̄		=	4.05)	และ5)	ค่าความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการ
เรียนไปแล้ว	1	สัปดาห์	สูงกว่าค่าความคงทนในการเรียนรู้ของเอ็มบิงเฮาส์	ร้อยละ	53.05

 ค�าส�าคัญ : ชุดการสอนไมโครคอนโทรลเลอร์,	บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ครูช�านาญการ	สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์	วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3
Master	of	Electronics	Kalasin	Polytechnic	College	Northeastern	Vocational	Institute	3
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Abstract   

	 In	this	research,	there	are	5	objectives	as	follows	:	1)	Design	and	development	of	instructional	

package.	2)	Find	the	effectiveness	index.	3)	Compare	the	test	scores	before	class.	And	after	each	student's	

unit.	4)	Study	the	student	satisfaction	level	on	the	instruction	set	and			5)	Find	the	learning	retention	of	

the	students	after	1	week.	The	sample	group	consisted	of	18	students	in	the	2nd	or	3rd	year	of	vocational	

education	at	Kalasin	Polytechnic	College,	using	the	area	or	cluster	sampling	method.	The	second	semester	

of	academic	year	2017.	

	 The	instrument	used	consisted	of	4	types:	1)	instructional	materials	2)	online	electronic	lessons	

3)	training	series	4)	multiple	choice	tests	70	options,	difficulty	values	from	25	to	78	And	the	discriminative	

power	of	clauses	25	to	96	have	the	reliability	value	of	.92	and.	5)	Student	Satisfaction	Assessment	Form	

There	are	30	levels	of	rating	scales,	ranging	from	.34	to	.95.	The	statistics	used	in	the	data	analysis	were	

percentage,	mean,	standard	deviation	and	t-test	(Dependent	Sample).	

	 The	results	of	the	research	were	as	follows:	1)	The	teaching	efficiency	was	83.51	/	82.61,	higher	

than	the	standard	80/80.	2)	The	effectiveness	index	was	0.71.	3)	The	results	of	the	comparison	of	pre	

and	post	test	scores	of	each	student.	And	all	the	lessons.	There	were	statistically	significant	differences	

at	the	.05	level.		4)	Student	Satisfaction	Level	Overall	satisfaction	was	at	a	very	satisfactory	level	(x̄	=	

4.05)		and	5)	The	persistence	of	students	learning	after	one	week	was	53.05%	higher	than	the	learning	

retention	of	Embry-Riddle.

 Keywords :	Microcontroller	instruction	set,	ELearning

บทน�า 
	 ชดุการสอนก็เป็นทางเลอืกหนึง่ของครทูีน่ยิมน�ามา
ใช้ในการเรียน	 การสอนเพราะการสร้างชุดการสอนได้ยึด
หลักการทฤษฎีทางการศึกษาหลายอย่างมาช่วยเป็นองค์
ประกอบในการสร้าง	เช่น	การยดึหลกัทฤษฎคีวามแตกต่าง
ระหว่างบุคคล	 หลักการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้	 หลักการใช้สื่อแบบประสม	 หลักการสอนโดยใช้
กระบวนการ	กลุ่มสัมพันธ์	(Group	process)	และยึดหลัก
จติวิทยาการเรยีนรูม้าใช้ในการเรยีนการสอน	(ชยัยงค์	พรม
วงศ์.		2521)	สอดคล้องกับ	วิชัย	วงษ์ใหญ่	(2525)	ที่เสนอ
ว่า	ชดุการสอนกเ็ป็นระบบการผลิต	และการน�าส่ือการเรียน
หลาย	ๆ 	อย่างมาสมัพนัธ์กนั	และมีคุณค่าส่งเสรมิซึง่กนัและ
กัน	 หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าสื่อประสม	 น�ามาใช้ให้

สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
เพราะการสอนแบบเอกัตบุคคล	 หรือเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบคุคล	เป็นการสอนแบบบรูณาการตามแนวคดิของ
สกนิเนอร์	(Skinner)	ซึง่จะช่วยเสรมิประสทิธภิาพของการ
ด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัการศกึษา	และการเรยีนการสอน
ได้เป็นอย่างดี	โดยสกินเนอร์	(Skinner)	ได้กล่าวว่า	“การ
ศึกษาจะด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้	 ถ้าเราไม่
สามารถแยกแยะในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียนได้”	 ดังนั้นการเรียนตามแนวคิด	 ของสกินเนอร	์
(Skinner)	จงึถกูน�ามาใช้เพือ่ผูเ้รยีนสามารถเรยีนด้วยตนเอง
ได้	ตามความสามารถ	และความสนใจ	ตลอดจนความถนดั

ของแต่ละบุคคล	(ไชยยศ	เรืองสุวรรณ.		2545	:	147)	
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	 ผลจากการประเมินตนเอง	 (SAR)	 ของสาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ในรอบปี	 พ.ศ.2559	 พบว่าสาขาวิชา

อเิล็กทรอนกิส์	มสีภาพปัญหาทีค่ล้ายคลึงกนั	คือ	ขาดแคลน

ด้านวัสดุ	ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียน	การสอน	ส่งผล

ให้เกิดปัญหาต่อนักเรียน	เช่น	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนมีเกณฑ์ที่ต�่า	และนักเรียนที่ออกกลางคันมีจ�านวน

มาก	 เป็นต้น	 (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์.	 	2559	 :	25-29)	

และจากการประชุมครู	 อาจารย	์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส	์

ได้ข้อสรุปว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องแก้ไข	และปรับปรุง

แนวทางการเรยีน	การสอน	คือ	ครตู้องพฒันาสือ่	นวัตกรรม	

ให้หลากหลายท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน	 งบประมาณที่จ�ากัด	

และครูต้องแลกเปล่ียน	 เรียนรู้	 นวัตกรรมใหม่	 ๆ	 อย่าง

รวดเร็ว		

	 ดงัน้ันผูว้จิยัในฐานะครูสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์	ได้

มีประสบการณ์ในการสอน	 และประสบการณ์อื่นเกี่ยวกับ

งานคอมพิวเตอร์	 ระยะเวลา	 12	 ปี	 พบว่ารายวิชาที่จะ

พัฒนามากที่สุด	คือ	รหัสวิชา	2105-2105	รายวิชาไมโคร

คอนโทรลเลอร์	เพราะเป็นวชิาแกนหลกั	และเป็นวิชาทีร่วม

ทุกองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการเรียนที่สูงขึ้น	 จึงได้ท�าการ

วจิยัเรือ่ง	“สภาพปัญหา	และแนวทางแก้ไขการจดัการเรยีน	

การสอน	 รหัสวิชา	 2105-2105	 รายวิชาไมโคร

คอนโทรลเลอร์”	กับครู	จ�านวน	10	คน	และนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตร	(ปวช.)	ชั้นปีที่	2	กลุ่ม	1	จ�านวน	20	คน	

ปีการศึกษา	2/2559	ที่เคยเรียนรายวิชานี้มาแล้ว	ผลการ

วจิยัพบว่า	ปัญหาของครู	คอื	1)	ครูไม่อยากสอนเพราะไม่มี

ชุดฝึก	คิดเป็นร้อยละ	80	2)	ครูมีภาระงานมาก	ไม่มีเวลา

เตรียมการสอน	คิดเป็นร้อยละ	70	และ		3)	มีเนื้อหาที่ยาก	

คิดเป็นร้อยละ	60	 ในส่วนของนักเรียนสรุปได้	ดังนี้	 1)	มี

เนื้อหายาก	 ไม่รู้เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	90	2)	มีเนื้อหามาก	

คดิเป็นร้อยละ	60	และ	3)	นักเรียนไม่เข้าใจเน้ือหาบางส่วน	

คิดเป็นร้อยละ	20	

	 จากสภาพปัญหาของการจัดการเรียน	 การสอน	

และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียน	 การ

สอนดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาชุดการสอน	

รหัสวิชา	2105-2105	รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์	ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 พุทธศักราช	 2556	 ขึ้น	

โดยการการออกแบบและพฒันา	แยกเป็น	4	ชนดิ	ประกอบ

ด้วย	1)	เอกสารประกอบการสอน	2)	บทเรียนอเิล็กทรอนกิส์

ออนไลน์	 (E-Learning)	 3)	 โปรแกรมจ�าลองการท�างาน	

(Simulation)	 	และ	4)	ชุดฝึกปฏิบัติ	 (Training	board)	

โดยมาบรูณาการการเรยีน	การสอนเป็นชุดการสอน	ซึง่เป็น

ไปตามหลกัการจดัการเรยีนสมยัใหม่โดยน�าวธิกีารสอนและ

สื่อการสอนแบบใหม่	 ๆ	 หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน

การถ่ายทอดความรู้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย 

	 1.	 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

					 2.	เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน

					 3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนแต่ละบทเรียน	และรวมทุกบทเรียน

					 4.	เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจนกัเรยีนทีมี่ต่อชดุ

การสอน

					 5.	เพือ่ศกึษาความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

หลังเรียนด้วยชุดการสอน	1	สัปดาห์

ขอบเขตการวิจัย

	 1.	 ชุดการสอนมีเนื้อหาตามค�าอธิบายในรายวิชา

ไมโครคอนโทรลเลอร์	ซึง่เป็นไปตามโครงสร้างของหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 พุทธศักราช	 2556	 ประเภทวิชา

อตุสาหกรรม	สาขาวชิาอเิล็กทรอนกิส์	ผู้วิจัยได้ท�าการสร้าง

ตามกรอบการสร้างชุดการสอนของ	ADDIE	Model	(ไชย

ยศ	เรืองสุวรรณ.	2546	:	84)	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอนดังนี้

								 	 1)	การวิเคราะห์	(A	:	Analysis)

								 	 2)	การออกแบบ	(D	:	Design)

								 	 3)	การพัฒนา	(D	:	Development)

								 	 4)	การทดลองใช้	(I	:	Implementation)

								 	 5)	การประเมินผล	(E	:	Evaluation)
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	 2.	กลุ่มตัวอย่าง

					 	 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยัคร้ังน้ี	คือ	นักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป ีที่ 	 2	 สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์	 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดกาฬสินธุ์	จ�านวน	18	คน		ประจ�าภาคเรียนที่	2	ปี

การศึกษา	2560	

วิธีด�าเนินงานวิจัย

 รูปแบบการวิจัย

	 	 ในการวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงทดลอง	

(Experimental	 Research)	 แบบกลุ่มเดียว	 วัดผลก่อน	

และหลังการทดลอง	(One	Group	Pretest	–	Posttest	

Design)	มีการประเมินผลก่อนการเรียนรู้	(Pre-test)	และ

หลังการเรียนรู้	 (Post-test)	 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียน

ก่อนเรยีนหลงัเรยีน	และมีการประเมินผลของกระบวนการ
เรียนการสอน	(E1)	ประเมินผลหลังกระบวนการเรียนการ
สอน	(E2)	เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี	้ผูว้จิยัได้สร้างเครือ่ง
มือขึ้นประกอบด้วย	3	ชนิด	คือ
	 	 1.	ชุดการสอน		ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย
สื่อหลัก	3	ชนิด	ได้แก่
	 	 	 1.1	เอกสารประกอบการสอน
											 	 1.2	 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์	
(E-Learning)	
	 	 	 1.3	ชุดฝึกปฏิบัติ	(Training	board)
	 	 2.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์	 ชนิดเลือกตอบ	 5	 ตัวเลือก	
จ�านวน	100	ข้อ	
	 	 3.	 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่
มต่ีอการเรยีนด้วยชดุการสอน	แบบมาตราส่วนประมาณค่า	
(Rating	Scale)	จ�านวน	30	ข้อ	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ขั้นตอนการด�าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย

	 1.	ชดุการสอน	ผูว้จิยัได้ท�าการสร้างตามกรอบการ

สร้างชดุการสอนของ	ADDIE	Model	(ไชยยศ	เรอืงสวุรรณ	

(2546	:	84)	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 1)	การวิเคราะห์	(A	:	Analysis)

	 	 2)	การออกแบบ	(D	:	Design)

							 	 3)	การพัฒนา	(D	:	Development)

							 	 4)	การทดลองใช้	(I	:	Implementation)

							 	 5)	การประเมินผล	(E	:	Evaluation)

ผลการด�าเนินงานวิจัย
	 ตอนที่	 1	 การสร้าง	 และหาประสิทธิภาพของชุด
การสอน	ตามเกณฑ์	80/80	ใช้สถิติ	ค่าเฉลี่ย	(Arithmetic	
Mean)	และร้อยละ	(Percentage)	ผูว้จิยัได้น�าชดุการสอน
ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	18	คน	ในภาคเรียนที่	
2	ปีการศึกษา	2560	ในระหว่างการทดลองได้ท�าการเก็บ
คะแนนจากแบบฝึกหัดท่ีบรรจุไว้ในชุดการสอนของแต่ละ
บทเรยีนมารวมกันเพือ่หาค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ
ในชุดการสอนหรือคะแนนแบบฝึกหัด	(E1)	ดังตารางที่	1

ตารางที่	1	ประสิทธิภาพของชุดการสอน

 จากตารางพบว่าประสิทธิภาพของชุดการสอนที่
สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ	 83.51/82.61	 หมายความว่าชุดการ
สอน	 ท�าให้นักเรียนเกิดกระบวนการในการเรียนรู้เท่ากับ	
83.51	และมปีระสทิธภิาพทางการเรยีนรูห้รอืประสทิธภิาพ
ของชดุการสอนในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของนกัเรียน
เท่ากับร้อยละ	82.61	แสดงว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพ
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    3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยชุดการสอน แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale ) จ านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
ขั้นตอนการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
    1. ชุดการสอน ผู้วิจัยได้ท าการสรา้งตามกรอบ
การสร้างชุดการสอนของ ADDIE Model (ไชยยศ   
เรืองสุวรรณ (2546 : 84) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังนี ้
      1) การวิเคราะห ์(A : Analysis) 
      2) การออกแบบ (D : Design) 
      3) การพัฒนา (D : Development) 
      4) การทดลองใช้ (I : Implementation) 
      5) การประเมินผล (E : Evaluation) 
ผลการด าเนินงานวิจัย 
     ตอนท่ี 1 การสร้าง และหาประสิทธิภาพของชุด
การสอน  ตามเกณฑ์  80/80 ใช้สถิติ  ค่า เฉลี่ ย 
(Arithmetic Mean) และร้อยละ (Percentage) 
ผู้วิจัยได้น าชุดการสอนไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 18 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ในระหว่างการทดลองได้ท าการเก็บคะแนนจาก
แบบฝึกหัดที่บรรจุ ไว้ ในชุดการสอนของแต่ละ
บทเรียนมารวมกันเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการในชุดการสอนหรือคะแนนแบบฝึกหัด 
(E1) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 
 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนแบบฝึกหัด
ระหว่างเรยีน 

(คะแนนเต็ม 180 
คะแนน) 

คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนหลัง

เรียน 
(คะแนนเต็ม 100 

คะแนน) 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
(E1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
(E2) 

18 150.33 83.51 82.61 82.61 
 
 จากตารางพบว่าประสิทธิภาพของชุดการ
สอนที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 83.51/82.61 หมายความ
ว่าชุดการสอน ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการในการ
เรียนรู้เท่ากับ 83.51 และมีประสิทธิภาพทางการ
เรียนรู้หรือประสิทธิภาพของชุดการสอนในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเท่ากับร้อยละ 

82.61 แสดงว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสทิธิผลของชุดการ
สอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยท าการทดสอบนักเรียน
ก่อนเรียน และหลังเรียน แล้วน าผลคะแนนท่ีได้มา
วิเคราะหห์าดัชนีประสิทธิผล ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 คะแนนทดสอบก่อนเรยีน และหลังเรียน 

 
 

      จ า ก ต า ร า ง พ บ ว่ า นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 7 บทเรียน คะแนนเต็ม 180 
คะแนน  ได้คะแนนรวมเท่ากับ 1,362 คะแนน โดย
เฉลี่ยเท่ากับ 75.67 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
.81 คิดเป็นร้อยละ 42.04 และคะแนนการสอบหลัง
เรียนได้คะแนนรวมเท่ากับ 2,706 คะแนน โดยเฉลี่ย
เท่ากับ 83.52 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .53 
คิดเป็นร้อยละ 83.52 สามารถน ามาค านวณหาค่า
ดัชนีประสิทธิผล ของชุดการสอน ได้ดังนี้ 
 
 ดัชนีประสิทธิผล     =  
 
 
 
  =                                    =  0.71 
 
 
      ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนเท่ากับ 0.71 
แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนท าให้นักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 
 
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน ดัง
ตารางที ่3 
 
 
 
 

การทดสอบ นัก 
เรียน 

คะแนนรวมต่อบทเรียน 
รวม 

คะแนน 
   
 

S.D. ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 

ก่อนเรียน 18 78 78 153 72 74 610 228 1,362 75.67 .81 42.04 
หลังเรียน 18 151 145 291 153 151 1,201 462 2,706 150.33 .53 83.52 

2,706 – 1,362 

(18)(180) – 1,362 

 

ข้อความ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
รวมทุกด้าน 
    1. ด้านส่วนน า 
    2. ด้านเนื้อหา 
    3. ด้านรูปแบบการน าเสนอ 
    4. ด้านปฏิสัมพันธ์และการให้
ข้อมูลป้อนกลับ 
    5. ด้านการประเมินผล 
    6. ด้านองค์ประกอบความรู้ 

 
4.22 
4.46 
3.91 
3.81 
4.14 
3.75 

 
.37 
.26 
.16 
.53 
.38 
.39 

 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

รวม 4.05 0.18 พึงพอใจมาก 
 (18)(180) – 1,362 

ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน - ผลรวมของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 

(จ านวนนักเรียน)(คะแนนเต็ม) - ผลรวมของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 
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สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	80/80

	 ตอนที่	2	วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการ

สอน	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการโดยท�าการทดสอบนักเรียนก่อน

เรียน	และหลังเรียน	แล้วน�าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หา

ดัชนีประสิทธิผล	ดังตารางที่	2

ตารางที่	2	คะแนนทดสอบก่อนเรียน	และหลังเรียน

 จากตารางพบว่านักเรียนสามารถท�าแบบทดสอบ

ก่อนเรยีน	7	บทเรยีน	คะแนนเตม็	180	คะแนน		ได้คะแนน

รวมเท่ากับ	1,362	คะแนน	โดยเฉลี่ยเท่ากับ	75.67	มีส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน	เท่ากบั	.81	คิดเป็นร้อยละ	42.04	และ

คะแนนการสอบหลังเรียนได้คะแนนรวมเท่ากับ	 2,706	

คะแนน	โดยเฉลี่ยเท่ากับ	83.52	มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ	 .53	คิดเป็นร้อยละ	83.52	สามารถน�ามาค�านวณ

หาค่าดัชนีประสิทธิผล	ของชุดการสอน	ได้ดังนี้

	 ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนเท่ากับ	 0.71	
แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนท�าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	71
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    3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยชุดการสอน แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale ) จ านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
ขั้นตอนการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
    1. ชุดการสอน ผู้วิจัยได้ท าการสรา้งตามกรอบ
การสร้างชุดการสอนของ ADDIE Model (ไชยยศ   
เรืองสุวรรณ (2546 : 84) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังนี ้
      1) การวิเคราะห ์(A : Analysis) 
      2) การออกแบบ (D : Design) 
      3) การพัฒนา (D : Development) 
      4) การทดลองใช้ (I : Implementation) 
      5) การประเมินผล (E : Evaluation) 
ผลการด าเนินงานวิจัย 
     ตอนท่ี 1 การสร้าง และหาประสิทธิภาพของชุด
การสอน  ตามเกณฑ์  80/80 ใช้สถิติ  ค่า เฉลี่ ย 
(Arithmetic Mean) และร้อยละ (Percentage) 
ผู้วิจัยได้น าชุดการสอนไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 18 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ในระหว่างการทดลองได้ท าการเก็บคะแนนจาก
แบบฝึกหัดที่บรรจุ ไว้ ในชุดการสอนของแต่ละ
บทเรียนมารวมกันเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการในชุดการสอนหรือคะแนนแบบฝึกหัด 
(E1) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 
 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนแบบฝึกหัด
ระหว่างเรยีน 

(คะแนนเต็ม 180 
คะแนน) 

คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนหลัง

เรียน 
(คะแนนเต็ม 100 

คะแนน) 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
(E1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
(E2) 

18 150.33 83.51 82.61 82.61 
 
 จากตารางพบว่าประสิทธิภาพของชุดการ
สอนที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 83.51/82.61 หมายความ
ว่าชุดการสอน ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการในการ
เรียนรู้เท่ากับ 83.51 และมีประสิทธิภาพทางการ
เรียนรู้หรือประสิทธิภาพของชุดการสอนในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเท่ากับร้อยละ 

82.61 แสดงว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสทิธิผลของชุดการ
สอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยท าการทดสอบนักเรียน
ก่อนเรียน และหลังเรียน แล้วน าผลคะแนนท่ีได้มา
วิเคราะหห์าดัชนีประสิทธิผล ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 คะแนนทดสอบก่อนเรยีน และหลังเรียน 

 
 

      จ า ก ต า ร า ง พ บ ว่ า นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 7 บทเรียน คะแนนเต็ม 180 
คะแนน  ได้คะแนนรวมเท่ากับ 1,362 คะแนน โดย
เฉลี่ยเท่ากับ 75.67 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
.81 คิดเป็นร้อยละ 42.04 และคะแนนการสอบหลัง
เรียนได้คะแนนรวมเท่ากับ 2,706 คะแนน โดยเฉลี่ย
เท่ากับ 83.52 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .53 
คิดเป็นร้อยละ 83.52 สามารถน ามาค านวณหาค่า
ดัชนีประสิทธิผล ของชุดการสอน ได้ดังนี้ 
 
 ดัชนีประสิทธิผล     =  
 
 
 
  =                                    =  0.71 
 
 
      ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนเท่ากับ 0.71 
แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนท าให้นักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 
 
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน ดัง
ตารางที ่3 
 
 
 
 

การทดสอบ นัก 
เรียน 

คะแนนรวมต่อบทเรียน 
รวม 

คะแนน 
   
 

S.D. ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 

ก่อนเรียน 18 78 78 153 72 74 610 228 1,362 75.67 .81 42.04 
หลังเรียน 18 151 145 291 153 151 1,201 462 2,706 150.33 .53 83.52 

2,706 – 1,362 

(18)(180) – 1,362 

 

ข้อความ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
รวมทุกด้าน 
    1. ด้านส่วนน า 
    2. ด้านเนื้อหา 
    3. ด้านรูปแบบการน าเสนอ 
    4. ด้านปฏิสัมพันธ์และการให้
ข้อมูลป้อนกลับ 
    5. ด้านการประเมินผล 
    6. ด้านองค์ประกอบความรู้ 

 
4.22 
4.46 
3.91 
3.81 
4.14 
3.75 

 
.37 
.26 
.16 
.53 
.38 
.39 

 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

รวม 4.05 0.18 พึงพอใจมาก 
 (18)(180) – 1,362 

ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน - ผลรวมของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 

(จ านวนนักเรียน)(คะแนนเต็ม) - ผลรวมของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 
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    3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยชุดการสอน แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale ) จ านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
ขั้นตอนการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
    1. ชุดการสอน ผู้วิจัยได้ท าการสรา้งตามกรอบ
การสร้างชุดการสอนของ ADDIE Model (ไชยยศ   
เรืองสุวรรณ (2546 : 84) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังนี ้
      1) การวิเคราะห ์(A : Analysis) 
      2) การออกแบบ (D : Design) 
      3) การพัฒนา (D : Development) 
      4) การทดลองใช้ (I : Implementation) 
      5) การประเมินผล (E : Evaluation) 
ผลการด าเนินงานวิจัย 
     ตอนท่ี 1 การสร้าง และหาประสิทธิภาพของชุด
การสอน  ตามเกณฑ์  80/80 ใช้สถิติ  ค่า เฉลี่ ย 
(Arithmetic Mean) และร้อยละ (Percentage) 
ผู้วิจัยได้น าชุดการสอนไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 18 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
ในระหว่างการทดลองได้ท าการเก็บคะแนนจาก
แบบฝึกหัดที่บรรจุ ไว้ ในชุดการสอนของแต่ละ
บทเรียนมารวมกันเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการในชุดการสอนหรือคะแนนแบบฝึกหัด 
(E1) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 
 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนแบบฝึกหัด
ระหว่างเรยีน 

(คะแนนเต็ม 180 
คะแนน) 

คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนหลัง

เรียน 
(คะแนนเต็ม 100 

คะแนน) 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
(E1) 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
(E2) 

18 150.33 83.51 82.61 82.61 
 
 จากตารางพบว่าประสิทธิภาพของชุดการ
สอนที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 83.51/82.61 หมายความ
ว่าชุดการสอน ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการในการ
เรียนรู้เท่ากับ 83.51 และมีประสิทธิภาพทางการ
เรียนรู้หรือประสิทธิภาพของชุดการสอนในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเท่ากับร้อยละ 

82.61 แสดงว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสทิธิผลของชุดการ
สอน ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยท าการทดสอบนักเรียน
ก่อนเรียน และหลังเรียน แล้วน าผลคะแนนท่ีได้มา
วิเคราะหห์าดัชนีประสิทธิผล ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 คะแนนทดสอบก่อนเรยีน และหลังเรียน 

 
 

      จ า ก ต า ร า ง พ บ ว่ า นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 7 บทเรียน คะแนนเต็ม 180 
คะแนน  ได้คะแนนรวมเท่ากับ 1,362 คะแนน โดย
เฉลี่ยเท่ากับ 75.67 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
.81 คิดเป็นร้อยละ 42.04 และคะแนนการสอบหลัง
เรียนได้คะแนนรวมเท่ากับ 2,706 คะแนน โดยเฉลี่ย
เท่ากับ 83.52 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .53 
คิดเป็นร้อยละ 83.52 สามารถน ามาค านวณหาค่า
ดัชนีประสิทธิผล ของชุดการสอน ได้ดังนี้ 
 
 ดัชนีประสิทธิผล     =  
 
 
 
  =                                    =  0.71 
 
 
      ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนเท่ากับ 0.71 
แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนท าให้นักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 
 
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน ดัง
ตารางที ่3 
 
 
 
 

การทดสอบ นัก 
เรียน 

คะแนนรวมต่อบทเรียน 
รวม 

คะแนน 
   
 

S.D. ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 

ก่อนเรียน 18 78 78 153 72 74 610 228 1,362 75.67 .81 42.04 
หลังเรียน 18 151 145 291 153 151 1,201 462 2,706 150.33 .53 83.52 

2,706 – 1,362 

(18)(180) – 1,362 

 

ข้อความ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
รวมทุกด้าน 
    1. ด้านส่วนน า 
    2. ด้านเนื้อหา 
    3. ด้านรูปแบบการน าเสนอ 
    4. ด้านปฏิสัมพันธ์และการให้
ข้อมูลป้อนกลับ 
    5. ด้านการประเมินผล 
    6. ด้านองค์ประกอบความรู้ 

 
4.22 
4.46 
3.91 
3.81 
4.14 
3.75 

 
.37 
.26 
.16 
.53 
.38 
.39 

 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

รวม 4.05 0.18 พึงพอใจมาก 
 (18)(180) – 1,362 

ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน - ผลรวมของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 

(จ านวนนักเรียน)(คะแนนเต็ม) - ผลรวมของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 

	 ตอนที่	3	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดังตารางที่	3

ตารางที	่3	ค่าเฉลีย่	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	และค่า	t	–	test	
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากตารางค่าเฉลีย่คะแนนก่อนเรยีน	เท่ากบั	75.67	
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	1.43		ค่าเฉลี่ยของคะแนน
หลังเรียน	 เท่ากับ	150.33	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 เท่ากับ	
1.32	 และเมื่อทดสอบสมมุติฐานทางสถิติพบว่าคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ	.05
	 ตอนที่	 4	 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อชดุการสอน	ผูว้จัิยได้ให้นกัเรยีนตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจ	 หลังจากได้ทดลองใช้ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นจน
ครบทุกหน่วยการเรียน	 น�าผลการตอบแบบสอบถามมา
วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ	ดังตารางที่	5

ตารางที่	5	ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อชุดการสอนรวมทุกด้าน
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t 

– test ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

บทเรียนท่ี 1-7 ตัว
แปร N    S.D. t Sig. 

รายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์  

รหัส 2105-2105 

ก่อน
เรียน 
หลัง
เรียน 

18 
18 

75.67 
150.33 

1.43 
1.32 63.25* .05 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางค่า เฉลี่ ยคะแนนก่อนเรียน 
เท่ากับ 75.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.43  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 150.33 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.32 และเมื่อทดสอบ
สมมุติฐานทางสถิติพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่า
มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่ อ ชุ ด ก า ร ส อ น  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ต อ บ
แบบสอบถามความพึงพอใจ หลังจากได้ทดลองใช้ชุด
การสอนที่พัฒนาขึ้นจนครบทุกหน่วยการเรียน น าผล
การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาระดับความพึง
พอใจ ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดการสอนรวมทุกด้าน 

 
ข้อความ    S.D. ระดับความพึงพอใจ 

รวมทุกด้าน 
    1. ด้านส่วนน า 
    2. ด้านเนื้อหา 
    3. ด้านรูปแบบการ
น าเสนอ 
    4. ด้านปฏิสัมพันธ์และการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
    5. ด้านการประเมินผล 
    6. ด้านองค์ประกอบ
ความรู้ 

 
4.22 
4.46 
3.91 
3.81 
4.14 
3.75 

 
.37 
.26 
.16 
.53 
.38 
.39 

 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

รวม 4.05 0.18 พึงพอใจมาก 

 
 จากตารางรวมทุกด้านมีจ านวนทั้งหมด 6 
ด้าน นักเรียนมีความเห็นโดยรวมในระดับความพึง

พอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากทุกด้าน 
ดังนี้  ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ด้านส่วนน า 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ด้านการประเมินผล ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14 ด้านรูปแบบการน าเสนอ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 ด้านปฏิสัมพันธ์และการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81  และด้าน
องค์ประกอบความรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75   
ตอนที่ 5 วิเคราะห์หาค่าความคงทนในการเรียนรู้
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน 1 สัปดาห์ 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหลังการเรียน 1 สัปดาห์ กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 100 ข้อ น าผลคะแนนที่ได้หามา
ร วม กั น ห า ค่ า ร้ อ ย ล ะ  แ ล้ ว น า ค่ า ร้ อ ย ล ะ ไ ป
เปรียบเทียบกับตารางช่วงเวลาที่ผ่านไป ความจ าที่
เหลือ และความจ าสูญเสียเนื่องจากการลืมของเอ็ม
บิงเฮาส์ ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบหลัง
เรียน 1 สัปดาห ์กับคะแนนจากตารางของเอ็มบิง

เฮาส ์

คะแนนจากการ
ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม ร้อยละ 

ร้อยละผลต่างของ
คะแนนทดสอบ 

หลังเรียน 1 
สัปดาห์ กับคะแนน 
จากตารางของเอ็ม

บิงเฮาส์ 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ 
คะแนนจากตาราง
ของเอ็มบิงเฮาส์ 

100 
100 

78.05 
25 53.05 

 
 จากตารางคะแนนหลังทดสอบการเรียน 1 
สัปดาห์ จากชุดการสอน คิดเป็นร้อยละ 78.05 และ
ช่วงเวลา  ท่ีผ่านไป ความจ าท่ีเหลือและความจ า
สูญเสียเนื่องจากการลืมจากตารางของเอ็มบิงเฮาส์ 
คิดเป็นร้อยละ 25 ดังนั้นผลของคะแนนทดสอบหลัง
เรียน 1 สัปดาห์ จากการเรียนด้วยชุดการสอนมีค่า
ความคงทนสูงกว่าคะแนนช่วงเวลา   ที่ผ่านไป 
ความจ าที่เหลือและความจ าสูญเสียเนื่องจากการลืม
จากตารางของเอ็มบิงเฮาส์ร้อยละ 53.05          
 
อภิปรายผล 
  จากการวิจัย และทดลองสามารถอภิปรายผล ได้
ดังนี ้
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t 

– test ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

บทเรียนท่ี 1-7 ตัว
แปร N    S.D. t Sig. 

รายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์  

รหัส 2105-2105 

ก่อน
เรียน 
หลัง
เรียน 

18 
18 

75.67 
150.33 

1.43 
1.32 63.25* .05 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางค่า เฉลี่ ยคะแนนก่อนเรียน 
เท่ากับ 75.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.43  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 150.33 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.32 และเมื่อทดสอบ
สมมุติฐานทางสถิติพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่า
มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่ อ ชุ ด ก า ร ส อ น  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ต อ บ
แบบสอบถามความพึงพอใจ หลังจากได้ทดลองใช้ชุด
การสอนที่พัฒนาขึ้นจนครบทุกหน่วยการเรียน น าผล
การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาระดับความพึง
พอใจ ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดการสอนรวมทุกด้าน 

 
ข้อความ    S.D. ระดับความพึงพอใจ 

รวมทุกด้าน 
    1. ด้านส่วนน า 
    2. ด้านเนื้อหา 
    3. ด้านรูปแบบการ
น าเสนอ 
    4. ด้านปฏิสัมพันธ์และการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
    5. ด้านการประเมินผล 
    6. ด้านองค์ประกอบ
ความรู้ 

 
4.22 
4.46 
3.91 
3.81 
4.14 
3.75 

 
.37 
.26 
.16 
.53 
.38 
.39 

 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

รวม 4.05 0.18 พึงพอใจมาก 

 
 จากตารางรวมทุกด้านมีจ านวนทั้งหมด 6 
ด้าน นักเรียนมีความเห็นโดยรวมในระดับความพึง

พอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากทุกด้าน 
ดังนี้  ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ด้านส่วนน า 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ด้านการประเมินผล ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14 ด้านรูปแบบการน าเสนอ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 ด้านปฏิสัมพันธ์และการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81  และด้าน
องค์ประกอบความรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75   
ตอนที่ 5 วิเคราะห์หาค่าความคงทนในการเรียนรู้
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน 1 สัปดาห์ 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหลังการเรียน 1 สัปดาห์ กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 100 ข้อ น าผลคะแนนที่ได้หามา
ร ว ม กั น ห า ค่ า ร้ อ ย ล ะ  แ ล้ ว น า ค่ า ร้ อ ย ล ะ ไ ป
เปรียบเทียบกับตารางช่วงเวลาที่ผ่านไป ความจ าที่
เหลือ และความจ าสูญเสียเนื่องจากการลืมของเอ็ม
บิงเฮาส์ ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบหลัง
เรียน 1 สัปดาห ์กับคะแนนจากตารางของเอ็มบิง

เฮาส ์

คะแนนจากการ
ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม ร้อยละ 

ร้อยละผลต่างของ
คะแนนทดสอบ 

หลังเรียน 1 
สัปดาห์ กับคะแนน 
จากตารางของเอ็ม

บิงเฮาส์ 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ 
คะแนนจากตาราง
ของเอ็มบิงเฮาส์ 

100 
100 

78.05 
25 53.05 

 
 จากตารางคะแนนหลังทดสอบการเรียน 1 
สัปดาห์ จากชุดการสอน คิดเป็นร้อยละ 78.05 และ
ช่วงเวลา  ที่ผ่านไป ความจ าที่เหลือและความจ า
สูญเสียเนื่องจากการลืมจากตารางของเอ็มบิงเฮาส์ 
คิดเป็นร้อยละ 25 ดังนั้นผลของคะแนนทดสอบหลัง
เรียน 1 สัปดาห์ จากการเรียนด้วยชุดการสอนมีค่า
ความคงทนสูงกว่าคะแนนช่วงเวลา   ที่ผ่านไป 
ความจ าที่เหลือและความจ าสูญเสียเนื่องจากการลืม
จากตารางของเอ็มบิงเฮาส์ร้อยละ 53.05          
 
อภิปรายผล 
  จากการวิจัย และทดลองสามารถอภิปรายผล ได้
ดังนี ้
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 จากตารางรวมทุกด้านมีจ�านวนทั้งหมด	 6	 ด้าน	

นกัเรยีนมคีวามเหน็โดยรวมในระดบัความพึงพอใจมาก	ค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	 4.05	 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน	 นักเรียนมี

ความพงึพอใจระดบัมากทกุด้าน	ดงัน้ี		ด้านเน้ือหา	ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ	4.46	ด้านส่วนน�า	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.22	ด้านการ

ประเมนิผล	ค่าเฉลีย่เท่ากบั	4.14	ด้านรูปแบบการน�าเสนอ	

ค่าเฉลีย่เท่ากบั	3.91	ด้านปฏสิมัพนัธ์และการให้ข้อมลูป้อน

กลับ	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.81	 และด้านองค์ประกอบความรู้	

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.75		

	 ตอนที	่5	วเิคราะห์หาค่าความคงทนในการเรยีนรู้

ของนกัเรยีนหลงัเรียนด้วยชดุการสอน	1	สปัดาห์	ผูว้จิยัได้

ท�าการทดสอบหลังการเรียน	1	สัปดาห์	กับนักเรียนกลุ่ม

ตวัอย่างด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน	100	

ข้อ	 น�าผลคะแนนที่ได้หามารวมกันหาค่าร้อยละ	 แล้วน�า

ค่าร้อยละไปเปรียบเทียบกับตารางช่วงเวลาที่ผ่านไป	

ความจ�าทีเ่หลอื	และความจ�าสญูเสยีเนือ่งจากการลมืของ

เอ็มบิงเฮาส์	ดังตารางที่	6

ตารางที่	 6	การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบหลังเรียน	

1	สัปดาห์	กับคะแนนจากตารางของเอ็มบิงเฮาส์

 จากตารางคะแนนหลงัทดสอบการเรยีน	1	สปัดาห์	
จากชุดการสอน	 คิดเป็นร้อยละ	 78.05	 และช่วงเวลา		 
ที่ผ่านไป	 ความจ�าที่เหลือและความจ�าสูญเสียเนื่องจาก
การลืมจากตารางของเอ็มบิงเฮาส์	คิดเป็นร้อยละ	25	ดัง
นั้นผลของคะแนนทดสอบหลังเรียน	 1	สัปดาห์	 จากการ
เรียนด้วยชุดการสอนมีค่าความคงทนสูงกว่าคะแนนช่วง
เวลา	 ที่ผ่านไป	 ความจ�าที่เหลือและความจ�าสูญเสีย
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t 

– test ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

บทเรียนท่ี 1-7 ตัว
แปร N    S.D. t Sig. 

รายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์  

รหัส 2105-2105 

ก่อน
เรียน 
หลัง
เรียน 

18 
18 

75.67 
150.33 

1.43 
1.32 63.25* .05 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางค่า เฉลี่ ยคะแนนก่อนเรียน 
เท่ากับ 75.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.43  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน เท่ากับ 150.33 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.32 และเมื่อทดสอบ
สมมุติฐานทางสถิติพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่า
มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่ อ ชุ ด ก า ร ส อ น  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ต อ บ
แบบสอบถามความพึงพอใจ หลังจากได้ทดลองใช้ชุด
การสอนที่พัฒนาขึ้นจนครบทุกหน่วยการเรียน น าผล
การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาระดับความพึง
พอใจ ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดการสอนรวมทุกด้าน 

 
ข้อความ    S.D. ระดับความพึงพอใจ 

รวมทุกด้าน 
    1. ด้านส่วนน า 
    2. ด้านเนื้อหา 
    3. ด้านรูปแบบการ
น าเสนอ 
    4. ด้านปฏิสัมพันธ์และการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
    5. ด้านการประเมินผล 
    6. ด้านองค์ประกอบ
ความรู้ 

 
4.22 
4.46 
3.91 
3.81 
4.14 
3.75 

 
.37 
.26 
.16 
.53 
.38 
.39 

 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

รวม 4.05 0.18 พึงพอใจมาก 

 
 จากตารางรวมทุกด้านมีจ านวนทั้งหมด 6 
ด้าน นักเรียนมีความเห็นโดยรวมในระดับความพึง

พอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากทุกด้าน 
ดังนี้  ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ด้านส่วนน า 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ด้านการประเมินผล ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.14 ด้านรูปแบบการน าเสนอ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 ด้านปฏิสัมพันธ์และการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81  และด้าน
องค์ประกอบความรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75   
ตอนที่ 5 วิเคราะห์หาค่าความคงทนในการเรียนรู้
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน 1 สัปดาห์ 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหลังการเรียน 1 สัปดาห์ กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 100 ข้อ น าผลคะแนนที่ได้หามา
ร วม กั น ห า ค่ า ร้ อ ย ล ะ  แ ล้ ว น า ค่ า ร้ อ ย ล ะ ไ ป
เปรียบเทียบกับตารางช่วงเวลาที่ผ่านไป ความจ าที่
เหลือ และความจ าสูญเสียเน่ืองจากการลืมของเอ็ม
บิงเฮาส์ ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบหลัง
เรียน 1 สัปดาห ์กับคะแนนจากตารางของเอ็มบิง

เฮาส ์

คะแนนจากการ
ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม ร้อยละ 

ร้อยละผลต่างของ
คะแนนทดสอบ 

หลังเรียน 1 
สัปดาห์ กับคะแนน 
จากตารางของเอ็ม

บิงเฮาส์ 
หลังเรียน 1 สัปดาห์ 
คะแนนจากตาราง
ของเอ็มบิงเฮาส์ 

100 
100 

78.05 
25 53.05 

 
 จากตารางคะแนนหลังทดสอบการเรียน 1 
สัปดาห์ จากชุดการสอน คิดเป็นร้อยละ 78.05 และ
ช่วงเวลา  ที่ผ่านไป ความจ าท่ีเหลือและความจ า
สูญเสียเนื่องจากการลืมจากตารางของเอ็มบิงเฮาส์ 
คิดเป็นร้อยละ 25 ดังนั้นผลของคะแนนทดสอบหลัง
เรียน 1 สัปดาห์ จากการเรียนด้วยชุดการสอนมีค่า
ความคงทนสูงกว่าคะแนนช่วงเวลา   ที่ผ่านไป 
ความจ าท่ีเหลือและความจ าสูญเสียเนื่องจากการลืม
จากตารางของเอ็มบิงเฮาส์ร้อยละ 53.05          
 
อภิปรายผล 
  จากการวิจัย และทดลองสามารถอภิปรายผล ได้
ดังนี ้

เนือ่งจากการลืมจากตารางของเอม็บงิเฮาส์ร้อยละ	53.05									

อภิปรายผล
	 จากการวิจัย	 และทดลองสามารถอภิปรายผล	 
ได้ดังนี้
	 	 1.	ประสิทธิภาพชุดการสอน		มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	83.51/82.61	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	
หมายความว ่ า 	 ชุดการสอนมีประสิทธิภาพด ้าน
กระบวนการที่ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียน
เฉลี่ยร้อยละ	 83.51	 และมีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
เฉลีย่ร้อยละ	82.61	แสดงว่าชดุการสอนทีผู่วิ้จยัได้พฒันา
ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 ที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่าชุดการสอน			ได้ออกแบบตามกรอบการสร้างชดุ
การสอนของ	ADDIE	Model	(ไชยยศ	เรอืงสุวรรณ	(2546	
:	84)	ประกอบด้วย	5	ขั้นตอนดังนี้	1)	การวิเคราะห์	(A	:	
Analysis)	2)	การออกแบบ	(D	:	Design)	3)	การพัฒนา	
(D	 : 	 Development) 	 4) 	 การทดลองใช ้ 	 ( I 	 :	
Implementation)	 และ5)	 การประเมินผล	 (E	 :	
Evaluation)	 โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตร	 แล้วจึง
ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้	 ก�าหนดเนื้อหา	 ล�าดับข้ัน
การเรียนรู้ในรูปแบบของ	Storyboard	สร้างชุดการสอน
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ	์
การปรับปรุงแก้ไข	 การทดลองและการประเมินผล	
นอกจากน้ัน	 ชุดการสอนได้รับการออกแบบให้สามารถ
เรียนได้อย่างอิสระตามความสามารถของตนเอง	 เม่ือ
นักเรียนไม่เข้าใจในส่วนใด	ก็สามารถย้อนกลับทบทวนได้	
มีแบบฝึกหัดเพื่อน�านักเรียนไปสู ่การเรียนรู ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ	 โดยอาศัยการสอนที่มีการวางแผนไว้ล่วง
หน้า	สอดคล้องกบังานวจิยัของบคุคลต่าง	ๆ 	ได้แก่	นวรตัน์	
วงษ์ชัย	(2559	:	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่อง	รายงานผลการใช้
ชุดการสอนเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง						
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โดยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุด 
การสอน	เรือ่งกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง	เพือ่หา
ประสิทธิภาพชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	
80/80	 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ	 นักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่	 2	 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ	 ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	ภาคเรียนที่	2	ปีการ
ศึกษา	2554	จ�านวน	4	ห้องเรียน	จ�านวนนักเรียน	192	คน	
โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	
(Purposive	 Random	 Sampling)	 คือนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	2/4	จ�านวน	50	คน	ผลการวิจัยพบว่าชุด
การสอน	 เรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 2	 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ	 เท่ากับ	
88.99/89.27	ค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์	80/80
	 	 2.	ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุด
การสอน	พบว่าชดุการสอนทีพ่ฒันาขึน้มค่ีาดชันปีระสทิธผิล	
เท่ากับ	0.71	หมายความว่าชุดการสอนท�าให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้	และมีความรู้เพิ่มขึ้นจากความรู้เดิม	ร้อยละ	71	
ท่ีเป ็นเช ่นนี้ เพราะชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นช ่วยเพิ่ม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น	 ให้
โอกาสนกัเรยีนในการศึกษาหาความรู	้และเรยีนรูไ้ด้มากขึน้	
และช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการเรียน	 การศึกษาของเขา	
จงึได้สรปุว่า	การเรยีนด้วยชดุการสอนเป็นโอกาสของความ
ท้าทายในการเรียนการสอน	 เป็นความท้าทายน่าสนใจทั้ง
ตัวผู้ครูสอนและนักเรียนหรือนักเรียนเช่นกันสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวัชรินทร์	จันทิมา	(2551	:	บทคัดย่อ)	ได้วิจัย
เรื่อง	การสร้างและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	วิชาการ
สร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมประยุกต์	 ส�าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนจักรค�าคณาทร	 อ�าเภอเมือง	
จังหวัดล�าพูน	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/11	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	
2558	 โรงเรียนจักรค�าคณาทร	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดล�าพูน	
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล�าพูน	เขต	1	จ�านวน	21	คน	
โดยผูว้จิยัได้ท�าการสร้างและพฒันาบทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส์	
และน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	 และท�าการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 ผลวิจัยปรากฏ
ว่า	ดชันปีระสทิธผิลของบทเรยีนอเิล็กทรอนกิส์	มค่ีาเท่ากบั	
0.6737	ซึ่งแสดงว่าผู้เรียน	มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ	67.37	
								 	 3.	 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน
เรียน	 และคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนแต่ละ
หน่วยการเรียน	 และรวมทุกหน่วยการเรียน	 แตกต่างกัน

อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	.05	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะ	ชดุ
การสอนได้จัดการเรียนเสมือนว่าเป็นสภาพแวดล้อมการ
เรยีน	การสอนทีต่ัง้ขึน้ในลกัษณะของการเรยีนแบบร่วมมอื	
ซ่ึงเป็นกระบวนการทีเ่น้นความส�าคญัของกลุม่ทีจ่ะร่วมมอื
ท�ากิจกรรมร่วมกัน	นักเรียนและผู้สอนจะได้รับความรู้ใหม่	
ๆ	 จากกิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
สอดคล้องกับดวงจันทร์	 	ธนิกกุล	 (2551	 :	บทคัดย่อ)	 ได้
วจิยัเรือ่ง	สร้างและพฒันาบทเรียน	e-Learning	ผ่านระบบ
เครือข่ายอนิเทอร์เนต็	วชิาการติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร	กลุ่ม
ตัวอย่าง	คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	
ชั้นปีที่	2	แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร	
จ�านวน	50	คน	ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย	ผลการวิจัยพบ
ว่า	บทเรียนดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ	0.01	
	 	 4.	การวเิคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ี
ต่อชุดการสอน	 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก	 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั	4.04	เมือ่พจิารณาในแต่ละด้าน	นกัเรียนมคีวามพงึ
พอใจระดับมากทุก	 ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้วิจัยได้กระตุ้นให้
นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่จ�าเป็นต่อการเช่ือมโยงไป
หาความรู้ใหม่	มีเสนอบทเรียนใหม่ๆ	ด้วยสือ่ต่างๆ	ทีเ่หมาะ
สม	ให้แนวทางการเรียนรู้	นกัเรียนสามารถท�ากิจกรรมด้วย
ตนเอง	 ผู้สอนแนะน�าวิธีการท�ากิจกรรม	 แนะน�าแหล่ง
ค้นคว้าต่าง	 ๆ	 กระตุ้นให้นักเรียนลงมือท�าแบบฝึกปฏิบัติ							
ให้ข้อมูลย้อนกลับ		นกัเรียนทราบถงึผลการปฏบิติักิจกรรม
ต่าง	 ๆ	 การประเมินผลการเรียนตามจุดประสงค์	 และส่ง
เสรมิความแม่นย�า	การถ่ายโอนการเรียนรู	้โดยการสรปุ	การ
ย�้า	ตวงรัตน์	ศรีวงษ์คล	(2549)	สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รุ่งนภา	แสงระวี	 (2554	 :	บทคัดย่อ)	 ได้วิจัยเรื่อง	ชุดการ
เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายวิชาหลักพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์	เรื่องอ้างเหตุผล	อสมการและฟังก์ชัน	ส�าหรับ
นักเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	1	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีต่อชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์	 ผ่านเครือข่ายอยู่ใน
ระดับมาก
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	 		 5.	 ผลการวิเคราะห์หาค่าคงทนในการเรียนรู้
ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน	พบว่าค่าความคงทน
ในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการเรียนไปแล้ว	 1	 สัปดาห์	
ด้วยชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าค่าความคงทนใน
การเรียนรู้ของเอ็มบิงเฮาส์	 ร้อยละ	 53.05	 ที่เป็นเช่นน้ี
เพราะผู ้วิจัยได้ออกแบบชุดการสอนให้สอดคล้องตาม
แนวคิดของนักการศึกษา	 ก็คือมีการทบทวน	 มีการจัด
ระเบยีบวธิทีีด่ขีองบทเรียน	อนัจะช่วยเพิม่ความสนใจรักษา
ความสนใจของนักเรียนให้คงอยู่	 และการสรุปสาระส�าคัญ
ของเนือ้หา	ซึง่เป็นส่วนส�าคญัท่ีจะท�าให้เกดิการถ่ายโยงการ
เรียนรู้	 	 และความคงทนในการจ�าทั้งในระยะสั้น	 (Short	
Term	Memory)		และการจ�าในระยะยาว	(Long	Term	
Memory)	ตวงรัตน์	ศรีวงษ์คล	(2549)	สอดคล้องกับงาน
วิจัยของประสงค์	สกุลซ้ง	(2559	:	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่อง	
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน	
สาระชวีติกบัสิง่แวดล้อม	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม	
อ�าเภอยางตลาด	ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษากาฬสินธ์ุ	เขต	
2	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2551	จ�านวนนักเรียน	41	คน	
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	Cluster	Random	Sampling)	
ผลการวิจัยพบว่า	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนไม่แตกต่างจากจากคะแนนเฉล่ียหลังจาก	
เรียนไปแล้ว	2	สัปดาห์	ดังนั้นนักเรียนสามารถคงทนความ
รู้ได้ทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

					1.	ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุดการสอน

								1.1	ผูท้ีจ่ะพฒันาชดุการสอนต้องศกึษาหลกัสตูร	เรยีง

ล�าดับเนื้อหาเพื่อก�าหนดกิจกรรม	 และขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ใน

การท�าให้เกิดสิง่เร้า	และการตอบสนองในบทเรยีนอยูต่ลอด

เวลา

							1.2	การพัฒนาชุดการสอนเป็นการร่วมมือกันอย่าง

เป ็นระบบระหว ่างผู ้สอนนักเทคโนโลยีการศึกษา	 

นักคอมพิวเตอร์	 นักจิตวิทยา	 นักออกแบบและนักวัดผล	

เพื่อให้ได้ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

					2.	ข้อเสนอแนะในการใช้ชุดการสอน

									2.1	ครูควรให้ค�าปรึกษา	แนะน�าในกรณีที่นักเรียน

เกิดปัญหาเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่าง	 มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น	และเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี

							2.2	สถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหาร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ควรให้การสนับสนุน	ส่งเสริม	ในการจัดการเรียนรู้หรือจัด

กิจกรรมการเรียนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย

		 	 	 	 	 	2.3	นักเรียนควรมีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต	ใช้

อินเทอร์เน็ตในทางที่เก่ียวกับการเรียนได้เป็นอย่างดี	 เพื่อ

ความสะดวกในการศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากชุดการสอน

ด้วยตนเองในเวลาที่ว่าง
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 (1)	 เพื่อศึกษาปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือ

ข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	 (2)	 เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติของนักเรียนโดยใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทาง

สงัคม	(3)	เพือ่ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมี่ต่อการส่งเสรมิทกัษะปฏิบตัโิดยใช้ทฤษฎขีองแฮร์โรว์ร่วมกบัเครอืข่ายการ

เรียนรู้ทางสังคม	 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้	 คือ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	

โรงเรียนผดุงนารีภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560		จ�านวน	45	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ	(1)	แผนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ทฤษฎขีองแฮร์โรว์ร่วมกบัเครือข่ายการเรียนรู้ทางสงัคม	(2)	แบบวดัทกัษะปฏิบตั	ิ(3)	แบบสอบถามความพงึพอใจ	(4)	

แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน	 ในรายวิชา	การน�าเสนอสื่อประสม	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียนผดุงนารี	

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	(1)	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	โดยการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์	ตีความ	สรุป	

และรายงานผลในรูปแบบบรรยาย	(2)	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	โดยสถิติที่ใช้	คือค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 (1)	ผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้

ทางสังคม	 โดยเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีของแฮร์โรว์แล้ว	 ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้	 โดยในการลงมือปฏิบัติ

กิจกรรม	นักเรียนมีการวางแผน	มีการฝึกฝนปฏิบัติอย่างถูกต้อง	มุ่งเน้นทักษะปฏิบัติ	ซึ่งนักเรียนสามารถตรวจสอบผลลัพธ์

ทีเ่กดิขึน้	รวมถงึการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	อีกท้ังนักเรยีนได้ค้นคว้าหาความรู้เพิม่เติมผ่านเครือข่ายการเรียนรูท้างสงัคม	

ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนในชั้นเรียนและครูผู้สอน	มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี	 มีความสุขในการเรียน	 ส่งผลให้ระดับทักษะ

ปฏิบัติเพิ่มสูงขึ้น	 (2)	 ผลการศึกษาทักษะปฏิบัติของนักเรียนโดยใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	 
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จากการวัดคะแนนทักษะปฏิบัติในแต่ละแผนของนักเรียนในรายวิชาการน�าเสนอสื่อประสม	 สรุปได้ว่า	 นักเรียนมีคะแนน

ทักษะปฏิบัติสูงขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง	 3	 วงรอบ	 โดยมีคะแนนการประเมิน

ทกัษะปฏบิตัขิองนกัเรยีนอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดมีาก	(3)	ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนทีมี่ต่อการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม		ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนผดุง

นารี	โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 ค�าส�าคัญ : ทักษะปฏิบัติ,	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์,	เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม

Abstract

	 This	 research	aimed	to	 (1)	 to	study	learning	activities	by	Harrow's	Theory	with	social	 learning	

network,	(2)	to	study	students’	practical	skills	by	Harrow's	Theory	and	social	learning	network,	and	(3)	

to	study	students’	satisfactions	toward	promoting	practical	skills	by	Harrow's	Theory	with	social	learning	

network.	Action	research	was	the	research	design.	Target	group	of	this	research	was	45	Matayomsuksa	

five	students	who	were	studying	in	the	second	semester	of	Academic	Year	2017	at	Phadungnaree	School.	

The	research	instruments	consisted	of	(1)	lesson	plans	according	to	Harrow's	Theory	and	social	learning	

network,	 (2)	Practicall	skills	test,	 (3)	satisfaction	questionnaires,	and	(4)	students’	learning	 journal	on	

presentation	course	for	Matayomsuksa	five,	Phadungnaree	School.	The	data	analysis	was	combined	with	

qualitative	data	analysis	by	analyzing,	interpreting,	summarizing	data	and	doing	descriptive	report.	Means,	

percentages,	and	standard	deviation	was	used	as	quantitative	data	analysis.

	 The	finding	results	were	found	that	(1)	the	results	of	using	learning	activities	by	Harrow's	Theory	

with	social	learning	network,	it	caused	students	acquire	knowledge	by	doing	the	activities,	students	had	

their	plan,	practiced	correctly	 focusing	on	practical	skill	 that	students	could	check	their	 results	and	

applied	 the	knowledge	 including	 looking	 for	more	knowledge	 from	their	 social	 learning	network	by	

sharing	opinions	with	classmates	and	teacher,	having	good	interaction,	being	happy	to	learn.	It	influenced	

the	practical	skills	level	be	higher.	(2)		Students’	practical	skills	score	after	learning	by	Harrow's	Theory	

and	social	learning	network	in	each	lessons	of	the	course,	 it	could	conclude	that	students	received	

higher	scores	in	all	three	loops	at	the	excellent	of	criteria	and	(3)	The	overall	of	students’	satisfactions	

toward	promoting	practical	skills	by	Harrow's	Theory	with	social	learning	network	for	Matayomsuksa	five	

students	at	Phadungnaree	School	is	at	the	high	level.

 Keywords :	Practical	skills,	Learning	activity	by	Harrow’s	Theory	withsocial	learning	network
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บทน�า

	 ในสถานการณ์ท่ีสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์	

และการสือ่สารข้อมลู	ความรู้ต่าง	ๆ 	สามารถกระท�าได้อย่าง

รวดเร็วและไร้ขีดจ�ากัด	 รวมไปถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมี

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางด้านการศึกษา	 เพื่อการ

พฒันาระบบการศกึษาให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ

ในสังคมปัจจุบัน	 ส�าหรับการศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลง

การเรยีนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคญั	จากอดตีทีผู่เ้รยีนส่วนใหญ่เรียนรู้จากทีมี่ครูคอยป้อน

ความรู้ให้	เป็นการเรยีนรู้โลกจากการผ่านประสบการณ์ของ

ครู	 โดยครูจะเป็นผู้ชี้น�าให้ผู้เรียนคิดตาม	 ก�าหนดว่าอะไร

ควรไม่ควร	ถอืว่าเป็นการจดัการเรยีนรูท่ี้มคีรเูป็นศนูย์กลาง

การเรียนรู้	 (ทิศนา	 แขมมณี,	 2558,น.	 98-99)	 ปัจจุบัน

นักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างเชื่อตรงกันว่า	การเรียน

รู้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 เมื่อผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ

การเรยีนรู	้โดยเปิดโอกาสให้เลอืกเรียนตามความถนดัและ

ความสนใจส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรียนรู้	

เพือ่พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรู	้และการน�า

ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง

เต็มที่	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2545,น.	 2)หลักสูตรแกน

กลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานแห่งชาต	ิ2551	มีจุดมุง่หมายของ

การศึกษา	 คือ	 มุ ่งพัฒนาผู ้เรียนให้เป็นคนดี	 มีปัญญา	 

มีความสุข	มีศักยภาพในการศึกษาต่อ	และประกอบอาชีพ	 

มคีณุธรรม	จรยิธรรม	และค่านยิมทีพ่งึประสงค์	เหน็คุณค่า

ของตนเอง	 มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา	 หรือศาสนาที่ตนนับถือ	 ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 มีความรู้	 ความสามารถในการ

สื่อสาร	 การคิด	 การแก้ปัญหา	 การใช้เทคโนโลยี	 และมี

ทกัษะชวีติ	มสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่	ีมีสขุนสิยั	และ

รักการออกก�าลังกาย	 มีความรักชาติ	 มีจิตส�านึกในความ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก	 ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข	 มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ภูมิป ัญญาไทย	 การอนุรักษ ์และพัฒนาสิ่งแวดล ้อม	 

มีจิตสาธารณะที่มุ ่งท�าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามใน

สังคม	 และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	 (ส�านัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,	2551,	น.	5)	ในการจัด

รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	 เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเรียน

รู้ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 เป็นกลุ่มสาระที่ช่วย

พัฒนาให้ผู้เรียน	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 มีทักษะพื้นฐานที่

จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง	

สามารถน�าความรู้เก่ียวกับการด�ารงชีวิต	 การอาชีพ	 และ

เทคโนโลยี	 มาใช้ประโยชน์ในการท�างานอย่างมีความคิด

สร้างสรรค์	และแข่งขนัในสงัคมไทยและสากล	เหน็แนวทาง

ในการประกอบอาชีพ	 รักการท�างาน	 และมีเจตคติที่ดีต่อ

การท�างาน	สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง	

และมีความสุข	 โดยผู้เรียนสามารถที่จะน�าความรู ้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้สร้างผลงาน	 เน้นการ

ปฏบิตัจิรงิจนเกดิความมัน่ใจและภมูใิจในผลส�าเรจ็ของงาน	

เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ	 และการศึกษาต่อได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 (ส�านักวิชาการและมาตรฐานการ

ศึกษา,	2551,น.	1-2)	

	 จากการทีผู่ว้จิยัได้ท�าการส�ารวจข้อมลูเกีย่วกบัการ

เรยีนการสอนของนกัเรยีน	โดยผูว้จิยัได้ท�าการสมัภาษณ์ครู

ผู้สอนในรายวิชา	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	5/3	โรงเรียนผดุงนารี	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

มหาสารคาม	ในภาคเรียนที	่1	ปีการศึกษา	2560	พบสภาพ

ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน	คือ	นักเรียนขาดทักษะ

ปฏิบัติ	 ไม่เข้าใจในการลงมือปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน	

เรียนรู้ได้ช้า	ไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	ซ่ึงนกัเรียนบาง

คนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ไม่ทันเวลาที่ก�าหนด	ใน

ระหว่างการเรียนการสอนยังพบว่า	 ขณะที่นักเรียนลงมือ

ปฏิบัติงาน	มักจะสนใจที่จะเล่นและดูสื่อสังคมออนไลน์ใน

แบบต่าง	ๆ	เช่น	เฟสบุ๊ค	ยูทูป	ไม่ใส่ใจงาน	ละเลยงานที่ได้

รบัมอบหมาย	ท�าให้นกัเรยีนปฏบิติังานไม่ทนัเพือ่นหรอืตาม
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ค�าสั่งครูผู ้สอน	 ส่งผลท�าให้การจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาไม่ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้

	 โดยผูวิ้จยัได้ศกึษาและเห็นว่า	การจดัการเรยีนรูร้ปู

แบบหนึ่งที่สามารถส่งเสริมทักษะปฏิบัติเพิ่มขึ้น	คือการใช้

ทฤษฎีรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์	

เป็นรูปแบบที่เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานจริง	 โดยมี

หลักการเริ่มจากการที่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากเน้ือหาที่มี

ระดบัทีซ่บัซ้อนน้อยไปจนถงึระดบัทีมี่ความซบัซ้อนมาก	ซึง่

จะส่งผลให้นกัเรยีนเกิดความสามารถทางด้านทกัษะปฏบิตัิ

ต่าง	 ๆ	 อย่างถูกต้องสมบูรณ์	 จนเกิดความช�านาญ	 โดย

ทฤษฎขีองแฮร์โรว์	มอีงค์ประกอบหรือขัน้ตอนในการเรียน

การสอนอยู่ด้วยกันทั้งหมด	5	ขั้น	คือ	ขั้นที่	1	ขั้นการเลียน

แบบ	 เป ็นขั้นที่ ให ้ นักเรียนสังเกตส่ิง ท่ีครูผู ้สอนท�า	 

ซึ่งนักเรียนอาจบอกได้สิ่งที่กระท�าได้ไม่ครบถ้วน	 แต่อย่าง

น้อยก็บอกได้ว่าท�าอย่างไร	ขัน้ที	่2	ขัน้การลงมือกระท�าตาม

ค�าสั่ง	 ในขั้นนี้ให้นักเรียนลงมือกระท�าตามค�าสั่งครูผู้สอน	

ขั้นที่	 3	 ขั้นการกระท�าที่ถูกต้องสมบูรณ์	 ขั้นนี้เป็นขั้นที่

นักเรียนฝึกฝนจนสามารถกระท�าส่ิงน้ันได้อย่างสมบูรณ	์

โดยไม่มีแบบอย่าง	 ขั้นที่	 4	 ขั้นการแสดงออก	 เป็นขั้นท่ี

นักเรียนมีโอกาสน�าการปฏิบัติที่ผ่านมา	ประยุกต์ใช้	ฝึกฝน

มากขึ้น	ท�าได้รวดเร็ว	ด้วยความมั่นใจ	ขั้นที่	5	ขั้นการกระ

ท�าอย่างเป็นธรรมชาติ	ขั้นนี้เป็นที่นักเรียนกระท�าสิ่งนั้นได้

อย ่างธรรมชาติ	 โดยอาศัยการปฏิบัติบ ่อย	 ๆ	 และ

สถานการณ์ต่าง	ๆ 	ทีห่ลากหลาย	การใช้ทกัษะกระบวนการ

ปฏบัิตนิี	้เป็นการจดัเวลาให้นักเรียนลงมือปฏบิตัด้ิวยตนเอง	

การลงมือปฏิบัติซ�้าและฝึกฝนท�าให้เกิดความช�านาญ	จน

เกิดเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้	 ท�าให้มีทักษะ

ปฏิบัติมากขึ้น	(วิมลรัตน์	สุนทรโรจน์,	2554,	น.	151)

	 จากการศกึษาหลักการวิจัยเชงิปฏบัิตกิาร	(Action	

Research)	พบว่าการวิจยัเชิงปฏบัิตกิารเป็นการวิจยัทีเ่ปิด

โอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัยทุกคนได้มีส่วนร่วม	

เป็นวธิมีุง่เน้นแก้ปัญหา	โดยเฉพาะปัญหาทีเ่กิดขึน้จากการ

ท�างาน	 รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้	 สอดคล้องกับ

ปัญหาที่ผู้วิจัยพบซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

เรียนรู้ในห้องเรียนและเปิดโอกาสให้ผู ้สอนได้ปรับปรุง

พัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู ้เป็นวงจรไป

จนกว่าจะได้ผลที่พึงพอใจ	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้

กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ	ซึ่งแบ่งออกเป็น	4	ขั้น

ตอน	 คือ	 การวางแผน	 (Plan)	 การลงมือปฏิบัติจริง	 

(Act)	การสังเกต	(Observe)	และการสะท้อนผลการปฏบิติั	

(Reflect)	เพือ่น�าผลไปปรับปรุงการปฏิบติัการขัน้ตอนใหม่	

จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แก้ปัญหาได้จริง	 หรือพัฒนาสภาพ

การณ์ของสิ่งที่ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 (ธีรวุฒิ	 

เอกะกุล,	2553)

	 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่น�าทฤษฎีของแฮร์โรว์มาใช้ในการแก้ปัญหาทักษะ

ปฏิบัติของนักเรียน	 ซึ่งผู ้วิจัยมีความคาดหวังว่าการน�า

ทฤษฎีดังกล่าวมาใช้	 จะส่งเสริมทักษะปฏิบัติของนักเรียน

ได้ด	ีรูจ้กัจดจ�า	ฝึกฝน	ปฏบิตังิานได้อย่างธรรมชาติ	ท�างาน

เป็นขั้นตอน	จนเกิดความช�านาญ	และภาคภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง	 และน�ามาใช้ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทาง

สังคม	โดยใช้รูปแบบของการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือ

ข่ายคอมพิวเตอร์	 ช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใน

ชั้นเรียนและครูผู้สอนผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	

(Social	 Learning	 Network)	 ซ่ึงนักเรียนสามารถแสดง

ความคิดเห็น	 มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู	้ น�าความรู้มา

แบ่งปันกับเพื่อน	 ๆ	 อีกทั้งยังสามารถทบทวนเนื้อหาการ

เรยีนย้อนหลังได้	นอกจากนีเ้พ่ือประโยชน์ส�าหรบัครผููส้อน	

การใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทาง

สงัคมยงัเป็นแนวทางส�าหรบัครใูนกลุม่สาระการงานอาชพี

และเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนต่อไปในรายวิชาอื่น	ๆ

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม

	 2.	เพือ่ศกึษาทักษะปฏบัิตขิองนกัเรียนโดยใช้ทฤษฎี

ของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม
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	 3.	เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนทีมี่ต่อการ

ส่งเสรมิทกัษะปฏบัิตโิดยใช้ทฤษฎขีองแฮร์โรว์ร่วมกบัเครอื

ข่ายการเรียนรู้ทางสังคม

วิธีการศึกษา

	 การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมทักษะปฏิบัติโดยใช้

ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่5	โรงเรียนผดงุนารี	โดย

ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	 (Classroom	

Action	 Research)ตามแนวคิดของ	 Kemmisและ	

McTaggart	 เป็นวิธีการด�าเนินการตามวงรอบปฏิบัติการ	

(Action	Research)	โดยมี4	ขั้นตอน	ดังนี้

	 	 1.	ขั้นวางแผน	(Plan)

	 	 2.	ขั้นปฏิบัติการ	(Act)

	 	 3.	ขั้นสังเกตการณ์	(Observe)

	 	 4.	ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ	(Reflect)

	 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ีคือ	 นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	5/3โรงเรียนผดุงนารี		อ�าเภอเมือง	จังหวัด

มหาสารคาม	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	45	

คนผู้วิจัยได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี

ของแฮร์โรว์	ประกอบไปด้วย	5	ขั้น	ได้แก่	1)	ขั้นการเลียน

แบบ	2)	ขั้นให้นักเรียนกระท�าตามค�าสั่ง	3)	ขั้นให้นักเรียน

กระท�าถูกต้องสมบูรณ์	4)	ขั้นการแสดงออก	5)	ขั้นกระท�า

อย่างเป็นธรรมชาติ

	 ผูว้จิยัใช้เครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นีป้ระกอบด้วย	1)	

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะปฏิบัติโดยใช้ทฤษฎี

ของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	2)	แบบ

วัดทักษะปฏิบัติ	 3)	 แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน	 

4)	แบบสอบถามความพึงพอใจ

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	สถิติพื้นฐาน	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 2.	สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ	ได้แก่	

สถิติที่ใช้หาค่าความสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง	(IOC)

ผลการศึกษา

	 1)	 ผลการศึกษาปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทาง

สังคม

	 	 การด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ังนี้		

ผูว้จิยัใช้หลกัการวจิยัเชงิปฏิบตักิารในชัน้เรยีน	ซึง่ประกอบ

ด้วยวงรอบปฏิบัติการ	3	วงรอบ

	 	 โดยผลการศึกษาทกัษะปฏบิติัในวงรอบปฏบิติั

การที่	 1	จากแบบวัดทักษะปฏิบัติของนักเรียน	 ได้ผลจาก

การวัดทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เกิดทักษะปฏิบัติในวง

รอบปฏิบัติการที่	 1	 พบว่า	 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

(x̄=1.92,	S.D.=0.47)	โดยข้อทีมี่ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน

มากที่สุด	 คือ	 นักเรียนบอกค�าสั่งในการปฏิบัติกิจกรรมได ้

มีค่า	(x̄=	2.22,	S.D.=1.00)

	 	 ผลการศกึษาทกัษะปฏบิติั	ในวงรอบปฏบิติัการ

ที่	2	ซึ่งจากวงรอบปฏิบัติการที่	1	ผู้วิจัยได้น�าปัญหาที่พบ

มาวเิคราะห์ปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรู้ในวงรอบปฏบิตัิ

การที่	2	แล้วน�าผลคะแนนทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เกิด

ทักษะปฏิบัติในวงรอบปฏิบัติการที่	2	พบว่า	โดยภาพรวม

มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	(x̄=3.01,	S.D.=0.33)	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

และส่วนเบี่ยงเบนมากที่สุด	 คือ	 นักเรียนแก้ไขปัญหา

ระหว่างปฏิบัติกิจกรรมได้มีค่า	(x̄=	3.18,	S.D.=0.68)

	 	 ผลการศกึษาทกัษะปฏบิติั	ในวงรอบปฏบิติัการ

ที	่3	ซึง่จากวงรอบปฏบิตักิารที	่2ผูว้จิยัได้น�าปัญหาทีพ่บมา

วิเคราะห์ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติ

การที่	 3แล้วน�าผลคะแนนทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เกิด

ทักษะปฏิบัติในวงรอบปฏิบัติการที่	3	พบว่า	โดยภาพรวม

มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ	(x̄=3.72,	S.D.=0.24)	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

และส่วนเบี่ยงเบนมากที่สุด	คือ	นักเรียนปฏิบัติเป็นชิ้นงาน

ออกมาถกูต้อง	สมบรูณ์ใช้งานได้มค่ีา	(x̄=	3.89,	S.D.=0.32)

เห็นได้ว่าทักษะปฏิบัติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามล�าดับ	 โดยใน

วงรอบปฏิบัติการที่	 3	 แสดงให้เห็นว่าทักษะปฏิบัติอยู่ใน
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ระดับดีมาก

	 2)	 ผลการศึกษาทักษะปฏิบัติของนักเรียนโดยใช้

ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม

	 ผูว้จัิยได้เกบ็ข้อมลูหลงัจากทีไ่ด้ท�าการสอนครบทุก

แผนการจัดการเรียนรู้	 และได้วัดทักษะปฏิบัติในแต่ละวง

รอบการปฏิบัติการของนักเรียน	 สรุปได้ว่าระดับคะแนน

ทักษะปฏิบัติของนักเรียนโดยใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับ

เครอืข่ายการเรยีนรูท้างสังคม	มีแนวโน้มเพิม่ขึน้ตามล�าดบั

ในแต่ละวงรอบที่ท�าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยในวง

รอบปฏิบัติการที่	 3	มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่	 (x̄=	=	3.72,	

S.D.	=	0.24)

	 3)	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การส่งเสริมทักษะปฏิบัติโดยใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับ

เครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม

	 	 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี

ของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	ส่งผลให้

นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริม

ทกัษะปฏบิตัโิดยใช้ทฤษฎขีองแฮร์โรว์ร่วมกบัเครือข่ายการ

เรียนรู้ทางสังคม	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โดย

รวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก	(x̄	=4.44,	S.D.=0.19)	

ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากที่สุด	มีดังนี้	การจัดการเรียนการสอนส่งเสริม

ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง	 (x̄=4.67,	 S.D.=0.52)	

เนือ้หามคีวามเหมาะสม	และสอดคล้องกบัลักษณะวิชาและ

ตรงตามวัตถุประสงค์	 (x̄=4.62,	 S.D.=0.58)	 และการ

จัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปล่ียน 

ความรู้	ความคิด	(x̄=4.56,	S.D.=0.55)

สรุปผลและอภิปรายผล
	 จากการวิจัยเรื่อง	 การส่งเสริมทักษะปฏิบัติโดยใช้
ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
	 	 1)	ผลการศกึษาปฏบิตักิารจดักิจกรรมการเรยีน
รู้โดยใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทาง

สังคม

	 	 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยใช้ทฤษฏี

ของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	ท�าให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้	 โดยในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม	

นักเรียนมีการวางแผน	มีการฝึกฝนปฏิบัติอย่างถูกต้อง	มุ่ง

เน้นทักษะปฏิบัติ	 ซึ่งนักเรียนสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ที่

เกดิขึน้	รวมถงึการน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ได้	อกีทัง้นกัเรยีน

ได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ทาง

สงัคม	ได้ร่วมแสดงความคดิเหน็กบัเพือ่นในชัน้เรยีนและครู

ผู้สอน	 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี	 มีความสุขในการเรียน	 ส่งผลให้

ระดับทักษะปฏิบัติเพิ่มสูงขึ้น

	 	 2)	ผลการศึกษาทักษะปฏิบัติของนักเรียนโดย

ใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	

หลังจากนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 นักเรียน

สามารถปฏบิตังิานได้ด้วยตนเอง	สามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กดิ

ขึน้ระหว่างการปฏบัิติกิจกรรม	เน่ืองจากกิจกรรมได้กระตุ้น

ให้นกัเรยีนได้ฝึกฝนปฏบิติั	ปฏบิติัซ�า้	ๆ 	จนเกดิความช�านาญ	

และปฏบิตังิานเป็นชิน้งานทีส่มบรูณ์	รวมทัง้นกัเรยีนมส่ีวน

ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนและครูผู้สอน	 ร่วมกันแสดงความ

คิดเห็น	 และแบ่งปันความรู้ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม

ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	ท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

ขึ้น	 และทักษะปฏิบัติที่เพ่ิมขึ้นตามล�าดับ	 โดยผลที่ได้จาก

การวดัคะแนนทกัษะปฏบิตัใินแต่ละวงรอบปฏบิตักิารของ

นักเรียนในรายวิชาการน�าเสนอสื่อประสมของนักเรียน

โรงเรยีนผดงุนารี	ในวงรอบปฏบิตักิารที	่1	ผลคะแนนทกัษะ

ปฏบิตั	ิมค่ีาเฉลีย่อยูท่ี	่1.92	และค่าส่วนเลีย่งเบนมาตรฐาน

อยูท่ี	่0.47	ในวงรอบปฏบิตักิารที	่2	ผลคะแนนทักษะปฏบิตั	ิ

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 3.01และค่าส่วนเลี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่	

0.33	และในวงรอบปฏบิตักิารที	่3	ผลคะแนนทกัษะปฏบิตัิ	

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.72	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.24	

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับคะแนนทักษะปฏิบัติของนักเรียน

เพิ่มสูงขึ้นตามล�าดับ

	 	 3)	ผลการศึกษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ี

ต่อการส่งเสริมทักษะปฏิบัติโดยใช้ทฤษฎีของแฮร์โรว์ร่วม

กับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมนักเรียนมีความพึงพอใจ
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ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีของแฮร์

โรว์ร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคม	 อยู่ในระดับพึง

พอใจมาก	แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีของแฮร์

โรว์ร่วมกบัเครอืข่ายการเรียนรู้ทางสงัคม	มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับบริบทของการเรียนรู้	 โดยเม่ือพิจารณา

ภาพรวมพบว่า	 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 โดยมีค่า

เฉลีย่เท่ากบั	4.44	ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	0.19ซึง่แสดง

ให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนว่ามีความเหมาะสม	และได้ลงมือ

ฝึกฝน	 ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง	 ท�าให้เกิดเป็นประสบการณ	์

เกิดความช�านาญในการฝึกฝนปฏิบัติบ่อย	 ๆ	 จนสามารถ

ปฏิบัติเป็นชิ้นงานที่ดีออกมาได้	สามารถต่อยอด	น�าความ

รู้	ทกัษะปฏบิติัทีไ่ด้ฝึกฝนไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ�าวนัได้	

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น	ส่งเสริมความ

สามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน	 เน้นการเรียนรู้ที่ตัว

นักเรียนเป็นส�าคัญ	 บรรยากาศในการเรียนเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมได้อย่างเต็มที	่

กระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อน

ระหว่างปฏิบัติงานในชั้นเรียน	 โดยมีเครือข่ายการเรียนรู้

ทางสังคมเป็นตัวเชื่อมอีกทางหนึ่งที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้	

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้	 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม	 นอกจากนี้

นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่	ทุกเวลา	หากต้องการ

ทบทวนเนื้อหาการเรียนที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว
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การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านผลิตภาพ 4.0 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันกรณีศึกษา อุตสาหกรรมโรงสีข้าวจังหวัดนครราชสีมา
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บทคัดย่อ

 อุตสาหกรรมโรงสีข้าวเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทย		ปัจจุบันอุตสาหกรรมโรงสีข้าวไทยต้อง
เผชญิการแข่งขนักบัผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศมากขึน้		การด�าเนนิการต่าง	ๆ 	จ�าเป็นต้องถูกปรบัปรงุและพัฒนาประสทิธภิาพ
เพือ่เพ่ิมผลติภาพและยกระดบัศักยภาพในการแข่งขัน	งานวจัิยนีมุ่้งเน้น	1)	เพือ่ศึกษาการเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ระหว่างองค์
ประกอบดัชนีชี้วัดด้านผลิตภาพ	 4.0และศักยภาพการแข่งขัน	 กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงสีข้าวจังหวัดนครราชสีมา	 
2)	 	 เพ่ือวัดระดับประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านผลิตภาพ	 4.0	 กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงสีข้าวจังหวัดนครราชสีมา	 
3)	 เพื่อก�าหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านผลิตภาพ	4.0	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน	
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงสีข้าวจังหวัดนครราชสีมาโดยเก็บข้อมูลจากการลงพื้นท่ีและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้
ประกอบอุตสาหกรรมโรงสีข้าวขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเลก็		จ�านวน		28		แห่ง	ในจงัหวดันครราชสมีา		ท�าการศกึษา
ความเชื่อโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการวัดผลิตภาพ	4.0	ด้วยด้วยวิธี	ATLAS.tiและวัดประสิทธิภาพในการด
ำเนินงานด้วยวิธี	Data	Envelopment	Analysis	(DEA)	ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา	น�าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงานด้านผลิตภาพ	 4.0	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน	 สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมโรงสีข้าวให้ก้าวไปสู่ยุคไทย
แลนด์	4.0	คือ	การบูรณาการกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ	Internet	
of	Things	(IoT)	ทุกหน่วยของระบบการผลิต	ตั้งแต่วัตถุดิบ	เครื่องจักรอุปกรณ์	ระบบอัตโนมัติ	

 ค�าส�าคัญ  :	อุตสาหกรรมโรงสีข้าว	,	ผลิตภาพ	4.0,	การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

Abstract

The	rice	mill	industry	were	an	important	and	Thailand	economy	roles.	Which	the	various	operations	
must	to	improvement	performance	for	enhancing	productivity	and	competitiveness.	The	result	to	study	
the	efficiency	improvement	in	4.0	productivity	for	competitiveness	enhancing	a	case	study	the	rice	mill	
industry	Nakhonratchasima	Province	was	collection	in	area	base	study	and	questionnaire	survey	with	 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น	1,2

College	of	Graduate	in	Management	Khon	Kean	University,	Khon	Kean	1,2

Corresponding	author,	E-mail	:Ha-hallo@hotmail.com	1



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

496

the	participant	of	entrepreneurs	include	the	big	rice	mill	industry,		medium	industry	and	small	industry	
of	 the	 data	were	 twenty	 eight	 locations	 for	 belief	 study,	 relationship	 between	 components	 in	 4.0	
productivity	of	Computer	Assisted	Qualitative	Data	Analysis	Software	(ATLAS.ti),	and	the	performance	
measurement	of	Data	Envelopment	Analysis	(DEA)	used	to	performance	improvement	of	rice	mill	industry	
to	move	on	4.0	Thailand	were	a	productivity	processes	integration	for	the	networks	connection	industry	
at	all	units	of	the	productivity	system	of	Internet	of	Things	(IOT),	including	raw	materials,	machinery	and	

equipment.	

 Keywords:			Rice	mill	industry,	4.0	productivity,	efficiency	improvement

1. บทน�า 
	 ในปัจจุบัน	 ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง	 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ	 สังคม	
เทคโนโลยีและการศึกษา	 อีกทั้งเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญ
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 ทั้งความเส่ียงจาก
สถานการณ์ก่อการร้ายในภูมิภาคต่าง	ๆ 	และราคาน�้ามันที่
ยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ปรับ
ตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงอัตราเงินเฟ้อในประเทศ 
ต่าง	 ๆ	 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	
(ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์.				2548		:		เว็บไซต์)		ส่งผลให้ธุรกิจ
ต้องแสวงหาแนวทางใหม่	 ๆ	 มาใช้เพ่ือให้สามารถอยู่รอด
และเจริญเติบโตได้อย่างม่ันคงในระยะยาว	 กลยุทธ์ที่ 
ส�าคญั	ๆ 	ทีธ่รุกจินยิมน�ามาใช้	ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาด	การเงิน	การบัญชี	การผลิตและการด�าเนินงาน	
(วิทยา		สุหฤทด�ารง.	2545		:		220)การแข่งขันด้านผลิต
ภาพ	4.0	 (Productivity	 4.0)	 เป็นการผลิตที่เปลี่ยนจาก	
Mass	Production	เป็น	Mass	Customization	นั่นก็คือ	
โรงงานในยุค	4.0	หรือ	Smart	Factory	จะมีกระบวนการ
ผลติทีป่ระหยดัและมปีระสิทธิภาพด้วยการใช้ระบบไซเบอร์
หรอืระบบคอมพวิเตอร์ครบวงจร	ควบคมุการสือ่สาร	ท�าให้
เกิดการผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทีม่คีวามแตกต่างกนัในแต่ละราย	ในระยะเวลาอนั
สั้น	เมื่อเทียบกับการผลิตในอุตสาหกรรม	3.0	ที่ผลิตสินค้า
ได้จ�านวนมาก	 แต่สินค้าจะเป็นรูปแบบเดียวกัน	 ซึ่ง
กระบวนการผลิตของยุค	4.0	จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย	
เพราะเป็นระบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 คือ	

ประหยัดเวลา	 ใช้แรงงานน้อยลง	 และกระบวนการผลิตมี
ความแม่นย�าน่าเชื่อถือ
	 อตุสาหกรรมโรงสข้ีาวเป็นอกีหนึง่อตุสาหกรรมทีม่ี
ความส�าคัญต่อประเทศ	 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ใน
ประเทศประกอบอาชีพเกษตรกร	 	 จะเห็นได้จากที่
ประเทศไทยมปีรมิาณการส่งออกข้าวรายใหญ่รายหนึง่ของ
โลกโดยปริมาณการส่งออกข้าวแบ่งเป็นข้าวขาวคดิเป็นร้อย
ละ	50	ข้าวหอมมะลิคิดเป็นร้อยละ	24	ข้าวนึ่งคิดเป็นร้อย
ละ	 22	 ส่วนที่เหลือเป็นปลายข้าวและข้าวเหนียวคิดเป็น
ร้อยละ	3	โดยมีปริมาณผลผลิตระหว่างปี	2557	ถึง	2559	
มปีรมิาณคดิเป็น	10.97	ล้านตัน	9.80ล้านตัน	และ9.88ล้าน
ตันตามล�าดับ	ส่งผลท�าให้ประเทศไทยสามารถมีรายได้เข้า
ประเทศถึง	14,453ล้านเหรียญสหรัฐ	ฯ	(สมาคมผู้ส่งออก
ข้าวไทย.2560	:	เวบ็ไซต์)อตุสาหกรรมโรงสีข้าวจึงมีบทบาท
ที่ส�าคัญทั้งต่อการรับซื้อข้าวในตลาดข้าวเปลือกและการก
ระจายผลผลิตในตลาดข้าวสารดังนั้น	 	 บทความวิจัยนี	้
ต้องการน�าเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพในการด�าเนิน
งานด้านผลติภาพ	4.0	เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพทางการการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมโรงสีข ้าวกรณีศึกษาจังหวัด
นครราชสีมาเพื่อศึกษาถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบในการวดัประสิทธิภาพการด�าเนนิงาน
ด้านผลิตภาพ	 4.0	 กับการเสริมสร้างศักยภาพทางการ
แข่งขัน	 รวมถึงเป็นการก�าหนดแนวทางทางการเพิ่มผลิต
ภาพ	4.0	ที่เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน	กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมโรงสีข้าวกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา
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2. วัตถุประสงค์
	 2.1	เพื่อศึกษาการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบดัชนีชี้วัดด้านผลิตภาพ	4.0และศักยภาพการ
แข่งขนั	กรณศีกึษาอุตสาหกรรมโรงสข้ีาวจงัหวดันครราชสมีา
	 2.2	 เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ด้านผลติภาพ	4.0	กรณศีกึษาอตุสาหกรรมโรงสข้ีาวจงัหวดั
นครราชสีมา
	 2.3		เพือ่ก�าหนดแนวทางการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการด�าเนินงานด้านผลิตภาพ	 4.0	 เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน	 กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโรงสีข้าว
จังหวัดนครราชสีมา

3. หลักการและทฤษฏีเบื้องต้น
	 3.1		การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้วย
วิธี	ATLAS.ti			
	 	 ATLAS/ti	 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 (Computer	 Assisted	
Qualitative	 Data	 Analysis	 Software/	 CAQDAS)	 ที่
สามารถใช้วเิคราะห์ได้ทัง้ข้อมูลทีอ่ยูใ่นรูปข้อความตวัอักษร	
(Text)	 ข้อมูลที่เป็นรูปภาพ	 (Graphic)	 ข้อมูลที่อยู่ในรูป
เสยีง	(Sound)	รวมทัง้ข้อมลูทีเ่ป็นวดิโีอหรอืภาพเคลือ่นไหว
	 3.2		แนวคดิและทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกบัผลิตภาพ	4.0				
	 	 ผลิตภาพ	 4.0	 คือ	 การปรับเปลี่ยนการขับ
เคลือ่นด้วยการพฒันาประสทิธภิาพในภาคอตุสาหกรรมการ
ผลิต	 ไปสู ่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวตักรรม	(Innovation	Drive	Economy)	และปรบัเปลีย่น
จากการให้บริการพื้นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง
	 3.3	 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางการแข่งขัน
	 	 การเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันคือ	
กระบวนการหรือวิธีการที่ท�าให้เกิดความสามารถทางการ
แข่งขัน	 รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถและผล
ประกอบการ		การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะ
สมแก่การประกอบกจิการโดยจะต้องน�าเอาจดุแข็งและจุด
อ่อน	ตลอดจนโอกาสและปัจจัยเสี่ยงของความสามารถใน
การแข่งขันของกิจการมาพิจารณา

	 3.4	 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
การผลิต
	 	 นวตักรรมการผลติคอื		การเปล่ียนแนวทางหรอื
วิธีการผลิตสินค้าหรือการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไปจากเดิมเพิ่มคุณค่า	พัฒนา	ผลิตสินค้าและบริการที่
ดมีคุีณภาพ	เพือ่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของลูกค้า	ความอยู่รอด	และความสามารถเชิงการแข่งขัน
ขององค์กรในตลาดการค้า
	 3.5		แนวคิดของการวดัประสิทธภิาพในการด�าเนนิ
งานด้วยวิธี	Data	Envelopment	Analysis	(DEA)
	 	 เป็นวิธีการ	Non-Parametric	ที่ไม่ต้องมีการ
ประมาณค่าสมัประสทิธิ	์วธิกีารนีส้ามารถวเิคราะห์ได้ทัง้ใน
กรณทีีม่ปัีจจยัการผลติและผลผลติหลายชนิด	(Multi	input	
and	 output)	 และยังเป็นวิธีการที่เหมาะสมในกรณีท่ีไม่
สามารถก�าหนดรูปแบบของแบบจ�าลองได้	 โดยใช้เทคนิค
โปรแกรมเชงิเส้นทางคณติศาสตร์	(Linear	Programming)	
ในการวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่และผลผลิตที่ออกมา	 วัตถุประสงค์หลักในการผลิต	
คอืการผลติทีใ่ช้ต้นทนุต�า่ทีส่ดุ	(Input	Oriented	Measures)  
หรือผลิตแล้วให้ได้ผลผลิตสูงสุด	 (Output	 Oriented	
Measures)

4.  ระเบียบวิธีวิจัย
	 เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	 (mixed	method)	
ระหว่างการวจิยัเชงิคุณภาพ	(Qualitative	Research)	และ

การวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	Research)	 เป็นการ

น�าข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ	 4.0	

ร่วมกับการใช้ข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลัก	 (Key	 informant)	 ด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้

ค�าถามแบบก่ึงโครงสร้าง	 หาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบในการวัดผลิตภาพ	4.0	กับการเสริม

สร้างความสามารถทางการแข่งขันด้วยวิธี	 ATLAS.ti	

Version7
	 	 ขัน้ที	่1	ศกึษาข้อมลูทัว่ไปของอตุสาหกรรมโรง
สข้ีาว		ได้แก่	ชือ่อตุสาหกรรมโรงสข้ีาว	วนัสมัภาษณ์		สถาน
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ที่สัมภาษณ์	ประวัติโดยสังเขป		รวมถึงประบวนการสีข้าว
	 	 ขั้นที่	 2	 ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ	โดยมีราย
ละเอียดคือ	
	 	 	 1)	เพ่ือวัดประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	
ด้านผลิตภาพ	4.0	ที่มีผลต่อ	 การเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันได้แก่		1.1)		เครื่องจักรอัตโนมัติ1.2)		ดิจิทัศน์และ
อนิเทอร์เนต็		1.3)		ความคิดสร้างสรรค์		1.4)การสร้างความ
ร่วมมือ	/	การบริหารแนวใหม่และ	1.5)	ทักษะแรงงาน
	 	 	 2)		เพือ่ก�าหนดแนวทางการเพิม่ผลิตภาพ	
4.0	ที่เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน		ได้แก่		2.1)	คุณภาพ
สินค้า2.2)	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 	 2.3)	 การจัดการ 
ความรู้	 2.4)	 ความสัมพันธ์กับลูกค้า	 2.5)	 เครือข่ายธุรกิจ
และความร่วมมือและ	2.6)		การเรียนรู้ขององค์กร
	 	 	 3)	เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
จากผูป้ระกอบธรุกจิอุตสาหกรรมโรงสีข้าวขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	รวมจ�านวน	20	ท่าน
	 	 ขั้นที่	3	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา	 (Content	
Analysis)	 โดยท�าการถอดเทปข้อมูลการสัมภาษณ์เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการวัดผลิต
ภาพ	 4.0	 กับการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน	
โดยน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม	 ATLAS.ti	 รุ่น	 7	
เพือ่วเิคราะห์ความเชือ่มโยงระหว่างองค์ประกอบในการวดั
ผลติภาพ	4.0	กบัการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั	
และน�ามาตคีวามลงรหสัพร้อมเรยีบเรยีงจดักลุม่ข้อมลู	โดย
ก�าหนดรหัสตั้งแต่	 2	 อันขึ้นไปตรวจสอบความเชื่อมโยง
ภายในเอกสารเดียวกัน	 หรือความสัมพันธ์ข้ามเอกสารใน
เครือข่าย		โปรแกรม	ATLAS.ti

5.  ผลการศึกษา
	 5.1		ข้อมูลทั่วไปของโรงสีข้าว

	 	 จากการลงพื้ นที่ 	 ได ้ท� าการ เก็บข ้อมูล

แบบสอบถามผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงสีข้าวขนาดใหญ	่	

ขนาดกลางและขนาดเลก็	ทีม่แีปรรปูข้าวหอมมะลโิดยแบ่ง

ตามขนาดก�าลังการผลิตและจ�านวนแรงงาน	 ซึ่ง	 ดังนี้	 1)		

อุตสาหกรรมโรงสีข้าวขนาดเล็กมีก�าลังการผลิตน้อยกว่า	

100	 	ตันต่อวัน	 	 2)	 	อุตสาหกรรมโรงสีข้าวขนาดกลางมี

ก�าลังการผลิต	100	ถึง	200	ตันต่อวัน		3)	อุตสาหกรรมโรง

สีข้าวขนาดใหญ่	มีก�าลังการผลิตตั้งแต่		200	ตันต่อวัน	ขึ้น

ไปจ�านวน		28		แห่ง	(บุญธรรม	กิจปรีดาบริสุทธิ์.	2551)

สามารถสรุปรายละเอียดของข้อมูลได้ดังนี้	

	 	 	 1.	 องค์ประกอบด้านการเสริมสร้าง

ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู ้ประกอบ

อุตสาหกรรมโรงสีข้าวขนาดกลางและขนาดย่อม	 แล้ว

ท�าการวิเคราะห์	ลงรหัสและจัดกลุ่มข้อมูล	ด้วยโปรแกรม	

ATLAS.ti	พบว่าผูป้ระกอบการทกุราย	นอกจากจะให้ความ

ส�าคัญกับ	 เงินทุน	 แรงงาน	 วัตถุดิบ	 และพลังงาน	ซึ่งเป็น

องค์ประกอบหลักที่มีผลต่อผลิตภาพอย่างแน่นอน	 ยังให้

ความส�าคัญกับองค์ประกอบด้าน	 คุณภาพ	 ความคิด

สร้างสรรค์	 การตอบสนองความต้องการลูกค้า	 และ

นวตักรรม	ซ่ึงองค์ประกอบเหล่านีผู้ป้ระกอบการคิดว่ามีผล

ต่อศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ	 ในส่วนของ

คุณภาพผู้ประกอบการให้ความส�าคัญตั่งแต่การคัดเลือก

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ	ความสะอาดในกระบวนการผลิต	รวม

ถงึการพยายามลดความสญูเสยีในกระบวนการผลติในขณะ

ที่ด้านความคิดสร้างสรรค์	 ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า	

ความคิดสร้างสรรค์มีส่วนทั้งในด้านการสร้างความหลาก

หลาย	ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์	และมีส่วนช่วยในการ

พัฒนา	นวัตกรรม	ส่วนการตอบสนองความต้องการลูกค้า	

ผู ้ประกอบการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามความ

ต้องการของลกูค้า	มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายทีส่ะดวก	และ

ในส่วนของนวตักรรม	ผูป้ระกอบการมองว่ามผีลทัง้ในด้าน

การผนวกเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาผสมผสานกับเครื่องจักร

ทีมี่อยูแ่ล้วท�าให้เคร่ืองจักรสามารถท�างานได้ตรงตามความ

ต้องการ	 และผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างจากสินค้าของ 

คู่แข่ง
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ภาพประกอบ	1	ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

ด้านผลิตภาพ	4.0

  	 2.	จากการทดสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานด้านผลิตภาพการด�าเนินงานด้านผลิตภาพ	

4.0	 ของผู ้ประกอบอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัด

นครราชสีมา	โดยใช้โปรแกรม	DEAP	2.1	ภายใต้ข้อสมมติ	

Variable	Returns	to	Scale	(VRS)	และเป็นการพจิารณา

ในด้านปัจจัย	(Input-oriented)	โดยมีปัจจัยน�าเข้า	ได้แก่	

งบประมาณการลงทุนด ้านเทคโนโลยีการผลิตและ

นวัตกรรมต่อปี		(บาท)	ต้นทุนที่ลดลงต่อปี		(บาท)	ลูกค้า

รายใหม่เพิ่มขึ้นต่อปี		(ราย)รายได้จาการขายต่อเดือนโดย

ประมาณ	 	 (บาท)	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทั้งหมดต่อ

เดือนโดยประมาณ	(บาท)	ระยะเวลาในการตอบสนองความ

ต้องการของผูบ้รโิภคและเครือข่ายธุรกจิ	(วัน)	และการเข้า

ร่วมเครือข่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู ้

ประกอบการ	 (ครั้ง)	 	 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดนครราชสีมา		จ�านวน	28	

ราย	 ผู ้ประกอบการ	 RICE	 1	 เป็นผู ้ประกอบการใน

อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีมี่ศักยภาพในการแข่งขนัด้านผลติ

ภาพ	 โดยมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานเต็มที่	 	 ส่วนผู้

ประกอบการ	RICE	2	และ	RICE	3	เป็นผู้ประกอบการที่ยัง

ไม่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านผลิตภาพ	 4.0	 

ในขณะที่ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดกลาง 

ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตในขณะที่ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า 
ความคิดสร้างสรรค์มีส่วนทั้งในด้านการสร้างความ
หลากหลาย ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ และมีส่วน
ช่วยในการพัฒนา นวัตกรรม ส่วนการตอบสนองความ
ต้องการลูกค้า ผู้ประกอบการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า  มีช่องทางการจัด
จ าหน่ า ยที่ ส ะดวก  และ ในส่ วนของนวั ตกร รม 
ผู้ประกอบการมองว่ามีผลทั้งในด้านการผนวกเอา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสมผสานกับเครื่องจักรที่มีอยู่แล้ว
ท าให้ เครื่องจักรสามารถท างานได้ตรงตามความ
ต้องการ และผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างจากสินค้าของ
คู่แข่ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 1   ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ตัวชี้วัด 

การประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านผลิต
ภาพ 4.0 

 
2. จากการทดสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานด้านผลิตภาพการด าเนินงานด้านผลิตภาพ 
4.0 ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้โปรแกรม DEAP 2.1 ภายใต้ข้อ
สมมติ Variable Returns to Scale (VRS) และเป็น
การพิจารณาในด้านปัจจัย (Input-oriented) โดยมี
ปัจจัยน า เข้ า  ได้แก่  งบประมาณการลงทุนด้ าน
เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมต่อปี  (บาท) ต้นทุนที่
ลดลงต่อปี  (บาท) ลูกค้ารายใหม่เพ่ิมขึ้นต่อปี  (ราย)

รายได้จาการขายต่อเดือนโดยประมาณ  (บาท) 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน กา ร ด า เ นิ น ง านทั้ ง หม ดต่ อ เ ดื อ น
โดยประมาณ (บาท) ระยะเวลาในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและเครือข่ายธุรกิจ (วัน) และการ
เข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ประกอบการ (ครั้ง)  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 
28 ราย ผู้ประกอบการ RICE 1 เป็นผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้าน
ผลิตภาพ โดยมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเต็มที่  
ส่วนผู้ประกอบการ RICE 2 และ RICE 3 เป็น
ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ด้ านผลิ ตภาพ 4 .0  ในขณะที่ ผู้ ประกอบการใน
อุ ตส าหกร รมขนาดกล า งมี ผู้ ป ร ะกอบกา รที่ มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านผลิตภาพ 4.0 ได้แก่  
RICE 10  ส่วนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาด
กลางที่ยังไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านผลิต
ภาพ 4.0  ได้แก่  RICE 4, RICE 5, RICE 6, RICE 7, 
RICE 8, RICE 9, RICE 11, RICE 12, และ RICE 13 
ส่วนในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านผลิตภาพ 4.0   ได้แก่ RICE 16, RICE 
17, RICE 18, RICE 19, RICE 20, RICE 21, RICE 22, 
RICE 23, RICE 24, RICE 25, RICE 26, RICE 27, และ 
RICE 28 ส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านผลิตภาพ 4.0 ใน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ RICE 14, RICE 15 
โดยรวมแล้วผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวใน
จังหวัดนครราชสีมา ที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ด้านผลิตภาพ 4.0 หรืออีกนัยหนึ่งคือมีประสิทธิภาพ
เต็มที่ โดยค่าคะแนนประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยรวม 
ประสิทธิภาพทางเทคนิคที่แท้จริง และมีประสิทธิภาพ
ต่อขนาด เท่ากับ 1.000 มีจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 7.14 ส่วนผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ 
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพต่อขนาด มีจ านวนมากถึง 
26รายคิดเป็นร้อยละ 92.86 สามารถสรุปได้ว่าที่
ผู้ประกอบการไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้าน
ผลิตภาพ 4.0 ส่วนใหญ่เกิดการที่มีขนาดในการ
ด าเนินงานที่ไม่เหมาะสม  

มีผู ้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

ด้านผลิตภาพ	4.0	ได้แก่		RICE	10		ส่วนผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมขนาดกลางที่ยังไม่มีประสิทธิภาพในการ

ด�าเนนิงานด้านผลติภาพ	4.0		ได้แก่		RICE	4,	RICE	5,	RICE	

6,	RICE	7,	RICE	8,	RICE	9,	RICE	11,	RICE	12,	และ	RICE	

13	ส่วนในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	

	 	 	 ส ่ วน ใหญ ่ เป ็ นผู ้ ป ระกอบการที่ มี

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านผลิตภาพ	4.0			ได้แก่	

RICE	16,	RICE	17,	RICE	18,	RICE	19,	RICE	20,	RICE	

21,	RICE	22,	RICE	23,	RICE	24,	RICE	25,	RICE	26,	RICE	

27,	และ	RICE	28	ส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการที่ยังไม่มี

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านผลิตภาพ	 4.0	 ใน

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก	ได้แก่	RICE	14,	RICE	15	โดยรวม

แล้วผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัด

นครราชสีมา	 ที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านผลิต

ภาพ	 4.0	 หรืออีกนัยหนึ่งคือมีประสิทธิภาพเต็มที	่ โดยค่า

คะแนนประสทิธภิาพทางเทคนคิโดยรวม	ประสทิธภิาพทาง

เทคนิคที่แท้จริง	 และมีประสิทธิภาพต่อขนาด	 เท่ากับ	

1.000	มีจ�านวน	2	ราย	คิดเป็นร้อยละ	7.14	ส่วนผู้ประกอบ

การทีม่ปีระสทิธภิาพไม่เตม็ที	่ซึง่ส่วนใหญ่ไม่มปีระสทิธิภาพ

ต่อขนาด	 มีจ�านวนมากถึง	 26รายคิดเป็นร้อยละ	 92.86	

สามารถสรุปได้ว่าทีผู่ป้ระกอบการไม่มีประสทิธภิาพในการ

ด�าเนนิงานด้านผลติภาพ	4.0	ส่วนใหญ่เกิดการทีม่ขีนาดใน

การด�าเนินงานที่ไม่เหมาะสม	

	 	 	 3.	 	 ก�าหนดแนวทางการเสริมสร้าง

ศักยภาพการแข่งขันด้านผลิตภาพ	4.0			จากการทดสอบ

ตัวชี้วัดการเสริมสร้างการเสริมสร้างศักยภาพทางการ

แข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงสีข้าว

ขนาดกลางและขนาดย่อม	 โดยใช้โปรแกรม	 DEAP	 2.1	

ท�าให้ทราบว่า	 อุตสาหกรรมโรงสีข้าวขนาดกลางมีความ

ต้องการแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้าน

ผลติภาพ	4.0	มากกว่าอตุสาหกรรมโรงสข้ีาวขนาดย่อม	โดย

เรียงตามล�าดับความต้องการคือ		ด้านเครื่องจักรอัตโนมัติ		

ด้านดารสร้างความร่วมมอืการบรหิารแนวใหม่	ด้านดจิติอล
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และอนิเตอร์เนต็	ด้านทกัษะฝีมอืแรงงาน	และด้านความคดิ

สร้างสรรค์	

6.  สรุปผลการวิจัย  

	 จากการศกึษาวิจัย	สามารถสรุปได้ว่า	โดยรวมแล้ว

ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงสีข ้าวในจังหวัด

นครราชสีมา	 ที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านผลิต

ภาพ	 4.0	 หรืออีกนัยหนึ่งคือมีประสิทธิภาพเต็มที	่ โดยค่า

คะแนนประสทิธภิาพทางเทคนิคโดยรวม	ประสิทธิภาพทาง

เทคนิคที่แท้จริง	 และมีประสิทธิภาพต่อขนาด	 เท่ากับ	

1.000	มจี�านวน	2	ราย	คดิเป็นร้อยละ	7.14	ส่วนผูป้ระกอบ

การท่ีมปีระสทิธภิาพไม่เตม็ทีซ่ึง่ส่วนใหญ่ไม่มีประสทิธภิาพ

ต่อขนาด	 มีจ�านวนมากถึง	 26รายคิดเป็นร้อยละ	 92.86	

สามารถสรปุได้ว่าทีผู่ป้ระกอบการไม่มปีระสทิธภิาพในการ

ด�าเนนิงานด้านผลติภาพ	4.0	ส่วนใหญ่เกิดการทีมี่ขนาดใน

การด�าเนินงานที่ไม่เหมาะสม	 แสดงให้เห็นว่า	 การเสริม

สร้างศกัยภาพการแข่งขนัด้านผลิตภาพ	4.0	มีความจ�าเป็น

ต่ออุตสาหกรรมโรงสีข้าวทั้งขนาดใหญ่	 	 ขนาดกลางและ

ขนาดเลก็	ซึง่ผูป้ระกอบการทกุรายมคีวามเหน็ไปในทศิทาง

เดยีวกนั	คอื	นอกจากจะให้ความส�าคญักับ	เงนิทนุ	แรงงาน	

วัตถุดิบ	 และพลังงาน	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่มีผลต่อ

ผลิตภาพอย่างแน่นอน	 ยังให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบ

ด้าน	 คุณภาพ	 ความคิดสร้างสรรค์	 การตอบสนองความ

ต้องการลูกค้า	 และนวัตกรรมแล้ว	 	 ยังมีความต้องการใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมของตนให้ก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์	

4.0	 คือ	 การบูรณาการกระบวนการผลิตของภาค

อุตสาหกรรมเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ	

Internet	 of	 Things	 (IoT)	 ทุกหน่วยของระบบการผลิต	

ตั้งแต่วัตถุดิบ	เครื่องจักรอุปกรณ์	ระบบอัตโนมัติ	และหุ่น

ยนต์หน่วยต่าง	ๆ	 เหล่านี้	จะถูกติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อ

ให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยน	 ข้อมูลซึ่งกันและกัน

อย่างอิสระ	 เพื่อการจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมด	 

ซึ่งการน�าเทคโนโลยีดิ จิทัลดังกล ่าวเข ้ามาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท�างาน	 จะสามารถเพิ่มความสามารถใน

การผลิตสินค้าและบริการมีคุณภาพมากขึ้น	 ทั้งยังช่วยลด

ต้นทุนการผลิตท�าให้ผู ้บริโภคพึงพอใจได้ใช้สินค้าและ

บริการที่มีคุณภาพตรงตามต้องการ	 นอกจากเคร่ืองจักรท่ี

เป็นระบบอัตโนมัติแล้ว	 โรงงานในยุค	 4.0	 หรือ	 โรงงาน 

อัจริยะ	(Smart	Factory)

7. ข้อเสนอแนะการวิจัย

	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยจึงเสนอข้อ

เสนอแนะตามมิติของเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้าน

ผลิตภาพ	4.0	ในด้านอื่น	ๆ	เช่น	ปัจจัยด้านการผลิตปัจจัย

ด้านโครงสร้างองค์กรปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐซ่ึงเป็น

ปัจจัยในการสร ้างความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมโรงสีข้าวของประเทศไทยดังนี้

	 7.1.	ด้านการผลิต

	 	 1)	 ผู ้ประกอบควรให้ความส�าคัญและส่ง

บคุลากรเข้ารบัการอบรมในการพฒันาบุคลากรเพิม่มากขึน้

เนื่องจากปัจจัยการพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการ

พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

	 	 2)		ผูป้ระกอบการควรมกีารทางานร่วมกนัเป็น

ทีมกับบริษัทอื่นๆมากขึ้นเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโดยมี

ความจริงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

	 7.2	ด้านโครงสร้างองค์กรเพื่อการแข่งขัน

	 	 1)	 ผู้ประกอบการควรมีการสร้างระบบฐาน

ข้อมูลและการจัดการความรู้	Knowledge	management	

เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากรวิธีการทางานและการแก้

ปัญหางานเพื่อสร้างผลิตภาพให้มากขึ้น

	 	 2)	 การสร้างรูปแบบและโครงสร้างองค์กรที่

เหมาะสมกับธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจที่ภาครัฐอาจ

มส่ีวนให้คาแนะนาหรือให้ความรูท้ีถ่กูต้องโดยยดึวสิยัทศัน์

ของผู้ประกอบการเป็นแนวทางด�าเนินการ

	 7.3	ด้านนโยบายภาครัฐ

	 	 1)	การกระตุ้นการทางานเป็นทมีโดยการสร้าง

เครือข่ายพนัธมิตรในลกัษณะของคลสัเตอร์โดยทีภ่าครัฐไม่

ควรวางบทบาทตนเองเป็นผูก้ากบัดูแลแต่ควรทาหน้าทีเ่ป็น
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เสมือนสมาชิกของเครือข่ายพันธมิตรและศึกษาปัญหา

อุปสรรคที่แท้จริงของผู้ประกอบการเพื่อหาแนวทางการ

สนับสนุนและพัฒนาต่อไป

	 	 2)	 การสนับสนุนสมาคมเพื่อให้สมาคมเป็น

เสมือนองค์กรที่ก�าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมโรงสีข้าวในด้านการตลาดการค้าระหว่างผู้

ประกอบการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน

อนาคต

3)	 การก�าหนดแนวทางการตลาดที่ชัดเจนในประเด็น

คณุภาพของสนิค้าการสร้างช่องทางการหาลกูค้าการพฒันา

องค์กรสู่องค์กรเชี่ยวชาญการสร้างกระบวนการผลิตที่ได้

มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
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บทคัดย่อ 

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1)เพื่อศึกษาปฏิบัติการส่งเสริมการคิดเชิงประยุกต์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย		2)	เพื่อศึกษาความสามารถการ
คิดเชิงประยุกต์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม	ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนแก่น
นครวิทยาลัย	3)	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม	ส�าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการ	Action	Research	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
วจิยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที	่5โรงเรียนแก่นนครวทิยาลยั	ภาคเรยีนที	่2	ปีการศกึษา	2560	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ
วจิยัคอื	1)	แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปัญหาเป็นฐานร่วมกบัสือ่สงัคม	2)	แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดเชงิประยกุต์
3)	 แบบสอบถามความพึงพอใจ	 4)	 แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน	 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 
1)	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	โดยการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์	ตีความ	สรุป	และรายงานผลในรูปแบบบรรยาย	2)	การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	โดยใช้ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การคดิเชงิประยุกต์ของนักเรยีน	แบ่งออกเป็น	3	วงรอบปฏิบัติการ	มีผลดังนี	้วงรอบปฏิบัติการที	่1	มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	2.17ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	0.52	วงรอบปฏบัิตทิี	่2	มีค่าเฉลีย่เท่ากบั	2.34	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	0.48	วงรอบปฏบิตัิ
ที่	3	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.64	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.51	2)	นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ
สือ่สังคม	ส่งผลให้ผู้เรียนมคีะแนนความสามารถในการคิดเชงิประยกุต์ในระดับสูง	วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร2	
(การเขียนโปรแกรมภาษาซี)โดยนักเรียนร้อยละ	70	ของนักเรียนทั้งหมด	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	80	ของคะแนนเต็ม	3)	นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมสื่อสังคมในภาพรวมในระดับมากที่สุด
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Abstract 

	 The	research	aimed	to	1)Study	the	enhancement	of	applicative	thinking	ability	usingproblem-

based	learning	models	with	social	media	for	Mathayomsuksa5	in	KaennakhonWitthayalaischool.2)Study	

applicative	thinking	ability	usingproblem-based	learning	models	with	social	media.3)Study	the	satisfaction	

of	 the	 student	 learning	with	 problem-based	 learning	models	with	 social	media	 using	 in	 the	 action	

research.	Target	group	of	the	research	was	Mathayomsuksa5	in	KaennakhonWitthayalaischool,	2nd	term	

on	 2017.	 The	 research	 instruments	 included	 1)Study-plan	 2)Applicative	 thinking	 ability	 test	 3)The	

satisfaction	questionnaire	4)Learning	recording	diaries.	The	data	were	analyzed	through	two	separate	

procedures,	i.e.,	the	qualitative	data	by	means	of	analyzing,	interpreting,	summarizing,	and	reporting	in	

a	descriptive	form	and	the	quantitative	data	by	means	of	arithmetic	mean,	percentage,	and	standard	

deviation.

	 The	 research	study	 found	that	1)	The	process	of	problem-based	 learning	models	with	social	

media	improved	applicative	thinking	ability	of	the	students	in	all	3	cycles.	In	the	first	cycle,	the	ability’s	

score	was2.17	with	its	standard	deviation	at	0.52.	The	score	were	higher	in	the	second	and	third	cycles	

at	2.34	and	2.64	with	their	standard	deviation	at	0.48	and	0.51	2)After	the	learning	byproblem-based	

learningwith	social	media	the	students	had	their	applicative	thinking	ability	at	high	level	in	Information	

Technology	and	Communication	2subject	(C	programming	language).	At	75	percent	of	all	the	students	

passed	the	criteria	at	80	percent.	3)	The	student	were	satisfied	with	the	problem-based	learning	models	

with	social	media	in	the	overall	highest	level

 Keywords:	Applicative	thinking,	Problem-based	learning	and	Social	media

บทน�า

	 การคิดมคีวามส�าคัญและจ�าเป็นทีจ่ะต้องพัฒนาใน

การจัดระบบการศึกษานักจิตวิทยาและนักการศึกษาใน

ระยะหลังนี้สนใจในการปลูกฝังโดยการสร้างทักษะของวิธี

การคดิชนดิต่างๆทีน่�ามาฝึกทักษะน้ันคือสมรรถภาพสมอง

หรือเชาว์ปัญญาในส่วนที่เป็นศักยภาพของสมรรถภาพใน

การที่จะเลือกการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นปัญหานั่นเอง

ซึ่งความหมายว่า	 นักการศึกษาเหล่าน้ีมีความเช่ือว่าการ

พัฒนาคุณภาพการคิดนั้นสามารถกระท�าได้โดยการฝึก

ทักษะการคดิหรอืฝึกสมรรถภาพสมอง	(เชดิศกัดิ	์โฆวาสนิธ์ุ,	

2527)สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พทุธศกัราช	2542	มุง่เน้นเกีย่วกบัแนวทางการจดัการเรยีน

รูไ้ว้อย่างชดัเจนว่าให้ผูเ้รยีนได้พฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็

ศักยภาพเน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุข	เรียนรู้จากการคิด

และปฏบิติัจรงิ	เรยีนรูร่้วมกบัผู้อ่ืน	การเรยีนรูแ้บบองค์รวม	

เรียนรู้กระบวนการได้พัฒนาเต็มศักยภาพ	 โดยให้ผู้เรียน

เลือกที่จะเรียนและวางแผนการจัดการเรียนรู้	 ปฏิบัติการ

เรยีนด้วยตนเองอย่างหลากหลายจากแหล่งเรียนรูอ้ภปิราย

แลกเปล่ียนประสบการณ์	สะท้อนความคิดทบทวน	ต่อยอด

การเรียนเร่ืองที่เรียนอย่างต่อเน่ือง	 สรุปความรู้ด้วยตัวเอง	

เน้นการฝึกทักษะ	 กระบวนการคิดการจัดการ	 การเผชิญ

สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหา	(กรมวิชาการ,	2545)

	 การคิดเชิงประยุกต์	 (Applicative	 Thinking)	

หมายถึง	 ความสามารถทางสมองในการคิดน�าความรู ้

วิทยาการต่าง	 ๆ	 หรือวัตถุสิ่งของบางสิ่งมาปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง

กบับรบิทสภาพแวดล้อมในขณะน้ัน	(เกรียงศกัดิ	์เจริญวงศ์

ศกัดิ,์	2549)	เป็นทกัษะทีจ่�าเป็นในศตวรรษที	่21	ทีใ่ห้ความ

ส�าคัญกับการคิดน�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาใช้ประโยชน์ในการ

ปฏบิตัอิย่างเตม็เป่ียมและเหมาะสม	มุง่ให้คนเราใช้ทัง้ความ

รูแ้ละความสามารถเพือ่ผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้เน้น

การน�าความรู้เดิมเกี่ยวกับหลักการความคิดรวบยอดใน

บริบททีเ่หมอืนหรอืคล้ายกนัมาสรุปอ้างอิงใช้ในบริบทของ

ส่ิงที่ยังไม่รู้	 ใช้หลักเหตุผลเพื่อตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับความ

คิดรวบยอด	สร้างโครงสร้างความรู้ใหม่	สรุปอ้างอิงโดยใช้

หลักเหตุผล	ลงมือปฏิบัติตามโครงสร้างความรู้ใหม่เพื่อแก้

ปัญหาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้	 (ทิศนา	 แขมมณี,	

2555)และการฝึกผูเ้รยีนให้ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	

ท�าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดย่ิงก�าหนดสถานการณ์ให้

ยากผูเ้รยีนจะยิง่ใช้ทกัษะการคดิระดบัสงูมากขึน้เท่านัน้ผู้

ที่มีทักษะการคิดเป็นน�าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้มากซึ่ง

เป็นหนทางไปสู ่การคิดแบบสร้างสรรค์และการสร้าง

นวัตกรรมใหม่	(ชนาธิป	พรกุล,	2545)

	 จากการศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที	่5	โรงเรียนแก่นครวิทยาลัย	โดยมาจากการ

แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเรียนการสอนในแผนการจัดการ

เรียนรู้และการสัมภาษณ์ครูผู้สอน	พบว่าการจัดการเรียนรู้	

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ยังมีปัญหาอยู่

มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดเชิงประยุกต์

	 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู ้ วิ จัยจึงได ้ท�าการ

ประเมินทักษะการคิดเชิงประยุกต ์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 5/4โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	 พบว่ามี

นักเรียนเพียง	16	คน	จาก	40	คน	ที่สามารถใช้ความรู้ที่

เรียนมาในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ครูก�าหนดให	้

โดยคิดเป็นร้อยละ	 40	 ซึ่งต�่ามากนอกจากน้ียังพบว่า

นกัเรยีนขาดความกระตือรอืร้นในการใช้บรกิารค้นหาข้อมลู

บนอนิเทอร์เน็ต	(Search	Engine)	เพือ่แสวงหาความรูเ้พิม่

เตมิ	แต่กลบัให้ความสนใจใช้สือ่สงัคม	เพือ่ความบนัเทงิและ

ความสนใจส่วนตัวเท่านั้น

	 การเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(Problem-Based	

Learning	 :	 PBL)เป็นการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น

ให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้เพ่ือแก้ปัญหา	

เป็นเทคนคิการสอนทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้ลงมอื	ปฏบิตัด้ิวย

ตัวเอง	เป็นผูตั้ดสนิใจในส่ิงทีต้่องการแสวงหาความรู	้เผชญิ

หน้ากับปัญหาด้วยตัวเอง	 และรู้จักการท�างานร่วมกันเป็น

ทมีภายในกลุม่ผูเ้รยีน	โดยผูส้อนมส่ีวนร่วมน้อยท่ีสุด	ซึง่การ

เรยีนรูจ้ากปัญหาอาจเป็นสถานการณ์จรงิโดยมขีัน้ตอนการ

จัดการเรียนรู้	 6	 ขั้นตอน	 (ส�านักมาตรฐานการศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรู้,	2550)	คือ	ขั้นที่	1)	เชื่อมโยงปัญหาและ

ระบุปัญหา	 ขั้นที่	 2)	 ก�าหนดแนวทางที่เป็นไปได้	 ขั้นที	่ 

3)	ด�าเนินการศึกษาค้นคว้า	ขั้นที่	4)	สังเคราะห์ความรู้	ขั้น

ที	่5)	สรปุและประเมนิค่าของค�าตอบ	และ	ขัน้ที	่6)	น�าเสนอ

และประเมินผลงาน

	 สื่อสังคม	 (Social	Media)	 คือเครื่องมือเพ่ือให้ผู้

เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน	 สามารถเป็น

ตัวกลางทีเ่ข้าเชือ่มต่อประสานทีเ่รียกว่าเทคโนโลยหีรือการ

เรียนรู้ผ่านเครือข่าย	 ที่ผู้เรียนในยุคสมัยปัจจุบันที่ใช้สื่อ

สังคมตลอดเวลา	(ขจรพงษ์	ร่วมแก้ว,	2559)	โดยน�ามาใช้

ในเชงิบรูณาการของเนือ้หาผ่านการถ่ายทอดจากการเขยีน

และการส่งผ่านข้อมลูผ่านทางเวบ็ไซต์หรือเวบ็เพจ็	และสือ่

ประเภทดังกล่าวสามารถน�ามาใช้ในการเรียนการสอนของ

ครูได้ในหลากหลายรูปแบบ	(สุรศักดิ์	ปาเฮ,	2555)

	 ดงันัน้จากสภาพปัญหา	ผูว้จัิยสรปุได้ว่าการพฒันา

ความสามารถในการคดิเชงิประยกุต์	สามารถแก้ไขด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเป็นโดยใช้ส่ือสังคม	ทีเ่ป็น

เครื่องมือให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น	 เพื่อสนับสนุน

การติดต่อส่ือสาร	 การสืบค้น	 การน�าเสนอ	 มีปฏิสัมพันธ์	

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 และมีความสะดวกในการใช้

งานการเรียนรู ้ในคร้ังนี้ โดยใช ้ขั้นตอนในการคิดเชิง
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ประยุกต์5	 ขั้นตอนเกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์	 (2549)1)	

ก�าหนดเป้าหมายและวัตถปุระสงค์	2)	ท�าความเข้าใจเหตผุล

เบื้องหลังของสิ่งที่จะน�ามาใช้	 3)	 วิเคราะห์เปรียบเทียบ

บริบทเพือ่ค้นหา	4)	ปรับเปลีย่นให้เหมาะสมกบับริบทใหม่	

5)	ตรวจสอบว่าตอบสนองเป้าหมายหรือไม่

	 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การส่งเสริม

การคดิเชงิประยกุต์โดยใช้การเรยีนรูปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับ

สือ่สงัคม	ส�าหรบันกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที	่5	โรงเรียนแก่น

นครวิทยาลัยในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2560เพื่อส่ง

เสรมิการคดิเชงิประยกุต์โดยใช้การจัดการเรียนรูปั้ญหาเป็น

ฐานร่วมกับสื่อสังคม	 โดยนักเรียนแต่ละคนได้ใช้ความรู้

ความสามารถ	 ทักษะและประสบการณ์	 ในการศึกษา

ค้นคว้าหาข้อมลูจากแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ 	ซึง่เป็นการส่งเสริม

ท�าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และความกระตือรือร้นร่วม

กับการแก้ปัญหาในการเรียนรู้

วิธีการศึกษา

	 การวิจัยในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา	 คือ	

นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี	5/4	โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย	

จ�านวน	40	คน	ภาคเรียนที	่2	ปีการศึกษา	2560โดยใช้หลัก

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน	 (Classroom	 Action	

Research)ตามแนวคิดของ	cTaggart	ด�าเนินการตามขั้น

ตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	4	ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่	1	ขั้น

วางแผน	(plan)	ขั้นที่	2	ขั้นปฏิบัติการ	(Action)	ขั้นที่	3	

ขัน้สงัเกตการณ์	(Observation)	ขัน้ที	่4	ขัน้สะท้อนผลการ

ปฏิบัติ	 (Reflection)มาเป็นแนวทางในส่งเสริมความ

สามารถการคิดเชิงประยุกต์	 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ร่วม

กับสื่อสังคม

	 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้	ประกอบด้วย	

1)	 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ	 1.1)	 แผนการจัดการ

เรยีนรูปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัสือ่สงัคม	1.2)	สือ่สงัคมในการ

จัดการเรียนรู้	 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเป็น

แหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน	 2)	 เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผล	 2.1)

แบบบนัทกึอนทุนิของนกัเรยีน	2.2)	แบบสมัภาษณ์นกัเรยีน	

3)	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลวิจัย	3.1)	แบบทดสอบ

วัดความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์	3.2)แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ

	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ดังนี้	 1)	 ใช้สถิติค่าเฉลี่ย

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์	 การคิดเชิง

ประยุกต์และความพึงพอใจของผู้เรียน	 2)	 การวิเคราะห์

หาความเทีย่งตรงตามเนือ้หา(Content	Validity)	ของแบบ

ทดสอบใช้ดัชนีค่าความสอดคล้อง

ผลการศึกษา

	 ผลการวิจัย	พบว่า	1)	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัสือ่สงัคมช่วยพฒันาความสามารถใน

การคิดเชิงประยุกต์ของนักเรียน	 แบ่งออกเป็น	 3	 วงรอบ

ปฏบิตักิาร	ดงันีว้งรอบปฏบิตักิารที	่1	ความสามารถในการ

คิดเชิงประยุกต์ของผู้เรียนในแต่ละด้าน	 ภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	(x̄	=2.17,	S.D.=	0.52)วงรอบปฏิบัติการ

ที่	 2	 ความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์ของผู้เรียนใน

แต่ละด้าน	ภาพรวมอยู่ในระดับดี	(x̄	=2.34,	S.D.=	0.48)

วงรอบปฏบิตักิารที	่3	ความสามารถในการคดิเชงิประยกุต์

ของผู ้เรียนในแต่ละด้าน	 ภาพรวมอยู ่ในระดับดีมาก	 

(x̄	=2.64,	S.D.=	0.51)	2)	นกัเรียนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีน

รู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม	ส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนน

ความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์ในระดับสูง	 วิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 2	 (การเขียน

โปรแกรมภาษาซี)	 โดยนักเรียนร้อยละ	 75ของจ�านวน

นักเรียนทั้งหมด	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	80	ของคะแนนเต็ม	

3)	ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดัการ

เรียนรู้ด้วยการส่งเสริมความสามารถในการคิดเชงิประยกุต์

โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม	ของ

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	 2	 (การเขียนโปรแกรมภาษาซี)	 โรงเรียนแก่น

นครวทิยาลยัอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ	(x̄	=	4.63	,	S.D.	=	0.42)	
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เพราะผู้เรียนเห็นว่ากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้	 แสดง

ให้เห็นว่าเครื่องมือและส่ือสังคมที่ใช้	 สามารถพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ	สนับสนุนให้ผู้เรียนได้คิดแก้

ปัญหาและช่วยในการท�างาน	 ซึ่งท�าให้ผู้เรียนสนุกกับการ

เรียน	ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่	

วิจารณ์และสรุปผล

	 1.	การส่งเสริมความสามารถในการคดิเชงิประยกุต์

ของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อ

สังคม

	 	 จากผลการวิจัยพบว่า	 การส่งเสริมความ

สามารถในการคดิเชงิประยุกต์โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหา

เป็นฐานร่วมกบัส่ือสงัคม	โดยใช้หลกัการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร	

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 2	 (การเขียน

โปรแกรมภาษาซ)ีของผู้เรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที	่5	โรงเรียน

แก่นนครวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์ของผู้เรียน	 

ท่ีสอดคล้องกบัวธิกีารคิดเชิงประยกุต์ของ	เกรยีงศักดิ	์เจริญ

วงศ์ศักดิ์	 (2549)1)	 ก�าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์	 

2)	 ท�าความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่จะน�ามาใช	้ 

3)	วิเคราะห์เปรียบเทียบบริบทเพื่อค้นหา	4)	ปรับเปลี่ยน

ให้เหมาะสมกับบริบทใหม่	5)	ตรวจสอบว่าตอบสนองเป้า

หมายหรอืไม่โดยผลการศกึษาแสดงให้เหน็ถงึความสามารถ

ในการคดิเชงิประยกุต์ของผู้เรียนในแต่ละด้าน.	ผลการวิจยั

พบว่า	การเรยีนรูด้ว้ยปญัหาเปน็ฐานสามารถพฒันาทกัษะ

การคิดเชิงประยุกต์	 ได้สูงมากกว่าทักษะทางวิชาการด้าน

การจดบันทึกและการทดสอบ	 ซ่ึงทักษะชีวิตที่ได้รับการ

พัฒนาขึน้นีช่้วยให้พวกเขาเกิดความม่ันใจในตนเองทีจ่ะเข้า

เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในสังคม

	 2.	ความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์ของผู้เรียน

โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม

จากผลการวจิยัพบว่า	ความสามารถในการคดิเชงิประยกุต์

ของผู้เรียนในแต่ละวงรอบปฏบัิติการ	ผู้เรียนเกิดการพัฒนา

ทักษะการคิดแก้ปัญหาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ	 ตามล�าดับดังนี้	 วง

รอบปฏิบัติการที่	1		มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.17	วงรอบปฏิบัติ

ที่	2	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.34	วงรอบปฏิบัติที่	3	มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 2.64	 ความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาของ

นกัเรียนอยูใ่นระดับดี	โดยมีนกัเรียนร้อยละ	70	ของจ�านวน

นักเรียนทั้งหมด	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	80	ของคะแนนเต็ม	ที่

ผูเ้รยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีอการใช้สือ่สงัคมในด้านการศกึษาและ

ชีใ้ห้เหน็ว่าสือ่สงัคมทีน่�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืมปีระสทิธภิาพ

กว่าที่แบบที่เคยสอนมาก่อน

	 3.	ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดัการเรยีน

รู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคม

จากผลการวิจัยพบว่า	ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมหลังจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อสังคม

ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้	 ในระดับมากที่สุด	(x̄		=	4.63	,	

S.D.	=	0.42)	แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือและสื่อสังคมที่ใช้ส่ง

เสรมิกระบวนการเรยีนรู	้เป็นทีน่่าสนใจ	สนบัสนนุให้ผูเ้รยีน

ได้ร่วมมือกันเรียนรู้และช่วยเหลือกันท�างาน	ผู้เรียนสนกุกับ

การเรียน	ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้น้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาภาวะผูน้�าการจดัการศกึษาสมาธภิาวนาของพระภาวนาโพธคุิณ	(โพธิ	์จนทส

โร)	 ตามแนวทีปภาวันธรรมสถานเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา	 (phenomenological	 study)	 ใช้การ

วิเคราะห์เอกสาร	การศึกษาสังเกต	การมีส่วนร่วมในสถานการณ์จริง	การสัมภาษณ์เชิงลึก	ขอบเขตของพื้นที่การวิจัยที่ทีป

ภาวนัธรรมสถาน	ต�าบลมะเร็ต	อ�าเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ีกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั	คอืผูเ้ข้าปฏบิติัสมาธภิาวนา	ณ.ทปี

ภาวันธรรมสถานอย่างน้อย	3	ครั้งขึ้นไป	จ�านวน	15	คน	และผู้ให้ข้อมูลรองคือ	กลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานในทีปภาวันธรรม

สถานและผู้ให้การสนับสนุน	การด�าเนินการจัดการศึกษาสมาธิภาวนา	จ�านวน	15	คน	ผลการวิจัยพบว่าพระภาวนาโพธิคุณ	

(โพธิ์	จนทสโร)	มีคุณลักษณะ	มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น�าการจัดการศึกษาสมาธิภาวนา	ณ.ทีปภาวันธรรมสถาน	

ตามหลักภาวนา	4	และเป็นผู้พัฒนาแล้วตามหลักภาวิต	4	คือ	1)	กายภาวนา	2)	ศีลภาวนา	3)	จิตตภาวนา	4)	ปัญญาภาวนา	

อีกทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม	(ethical	leadership)	ที่มีความซื่อสัตย์	ความยุติธรรม	ความมีน�้าใจ	ความเข้าใจผู้อื่น	

ด�ารงตนเป็นที่น่าเลื่อมใส	 สืบสานงานจัดการศึกษาของท่านอาจารย์พุทธทาสในการเข้าถึงปณิธาน	 3	 โดยก่อตั้งทีปภาวัน

ธรรมสถาน	สถานปฏบิตัธิรรมนานาชาตแิห่งแรกในเกาะสมุย	นอกจากนีผู้ว้จัิยได้รูปแบบการจัดหลกัสตูรการฝึกอบรมปฏบัิติ

สมาธิภาวนา	ประกอบด้วย	Boundary	tour	(ศึกษาขอบเขต)	Orientation	(เหตุที่ต้องมา)	Demonstration	(ท�าท่าแสดง)	

Action	(จัดแจงปฏิบัติ)	Study	tour	(ออกทัศนศึกษา)	Feedback	(ตรวจตราตนเอง)

 ค�าส�าคัญ : ภาวะผู้น�า,	พระภาวนาโพธิคุณ	(โพธิ์	จนทสโร),	การจัดการศึกษาสมาธิภาวนา,	ทีปภาวันธรรมสถาน
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Abstract

	 The	 objective	 of	 this	 research	was	 to	 study	 the	 leadership	 of	 Phra	 Bhavanaphodhikun	 (Pho	

Chandhasaro)	in	the	process	of	meditation	training	accordance	with	Dipabhavan	aspect	of	practice.	This	

is	a	qualitative	phenomenological	research	which	employed	analyzing	relevant	documents,	observing	

and	participating	in	actual	situations,	in-depth	interviews	and	data	triangulation.	The	scope	of	study	area	

is	Dipabhavan	Meditation	center	located	at	Tambol	Maret,	Amphor	Koh	Samui,	Suratthani.	The	sampling	

group	of	population	in	this	qualitative	method	consisted	of	15	key	informants	who	have	attended	at	

least	3	batches	of	Dipabhavan	Meditation	practice	and	15	secondary	samples	 including	monks	and	

laypeople	who	have	directed	experience	in	organizing	and	supporting	the	process	of	meditation	training

The	results	of	this	analytical	study	according	to	the	objective	summarized	that	Phra	Bhavanaphodhikun	

(Pho	Chandhasaro)	has	efficient	knowledge	and	competency	as	a	leader	of	Meditation	training	based	

on	Dipabhavan	aspect	of	practice	by	following	the	4	principles	of	development	in	Bhuddhist	aspects	

which	are	1)	Kaya	Bhavana	(body	and	social	development).	2)	Sila	Bhavana	(morale	development)	3)	

Citta	Bhavana	(mind	development)	and	4)	Punna	Bhavana	(wisdom	development).	The	venerable	also	

have	 ethical	 leadership	 in	 good	 qualities	 such	 as	 integrity,	 justice,	 loving	 kindness	 and	

compassion,understanding,	 respectfully	manner	 and	 so	 on	 Furthermores,	 he	 confirmed	 the	 three	

resolution	 of	 Buddhadasa	 Bhikku	with	 the	Meditation	 training	management	 by	 being	 a	 founder	 of	

Dipabhavan	Meditation	Center,	the	first	international	meditation	center	in	Koh	Samui.	The	researcher	

presented	the	model	of	Dipabhavan	Meditation	training	curriculum	was	called	BODASF	Model	composed	

of	6	factors	as	follows	B	=	Boundary	Tour,	O	=	Orientation,	D	=	Demonstration,	A	=	Action	to	practice,	

S	=	Study	Tour,	F	=	Feedback

 Keywords :	Leadership,	Phra	Bhavanaphodhikun	(Pho	Chandhasaro),	The	process	of	meditation	

													training,	Dipabhavan
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บทน�า

	 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนทางสังคมที่จัดขึ้น

เพือ่สัง่สอนอบรม	บ่มเพาะ	ให้บคุคลเจรญิงอกงามรอบด้าน

และอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสังคมได้อย่างมีความสงบและสันตสุิข	

การศึกษาท�าให้คนรู้จักพัฒนาความคิดค้นหาเหตุผล	แก้ไข

ปัญหาด้วยปัญญา	 การศึกษาที่ถูกต้องจะต้องน�าคนไปสู่

ความดบัทกุข์	มเีป้าหมายอยูท่ีค่วามเข้าใจต่อสิง่ทีเ่ป็นสาระ

ส�าคัญอย่างแท้จริงในชีวิตและสังคมมนุษย์	(สาโรช	บัวศรี.	

2549:	6,	สันติกโรภิกขุ.	2542:	71-72)	การศึกษาของไทย

แต่เดิมเริ่มต้นที่วัดด้วยการเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธ

ศาสนา	 การศึกษาตรงกับค�าบาลีว่าสิกขา	 ซึ่งแปลว่าฝึก	

เรียนรู้	ฝึกฝน	หัด	พัฒนา	แต่ต่อมาไทยได้เปลี่ยนแปลงการ

จดัการศกึษาตามแบบตะวันตกท�าให้นบัวนัจะถอยห่างจาก

จุดเริ่มต้นไปทุกขณะ	(พระพรหมคุณาภรณ์		(ป.อ.ปยุตฺโต).	

2548	:	39)	สอดคล้องกับพุทธทาสภิกขุที่เห็นว่าการศึกษา

สมัยใหม่สอนแต่วิชาการเพื่อประกอบอาชีพ	 ไม่สอนเร่ือง

ศีลธรรมจริยธรรมศาสนา	ไม่รู้จักว่าชีวิตคืออะไร	ไม่รู้เรื่อง

ความทุกข์ที่แฝงอยู่ในการด�าเนินชีวิตตามการศึกษาเหล่า

นั้น	(พุทธทาสภิกขุ.	2543	:	5)	จึงท�าให้การศึกษาของไทย

ยังไม่สามารถแก้ปัญหาทางสังคมและจริยธรรมได้อย่าง

ยั่งยืน	 ด้วยเหตุนี้นักวิชาการศึกษาและนักปราชญ์ทาง

พระพุทธศาสนาจึงมองเป้าหมายสูงสุดของการจัดการ

ศกึษาตามแนวพทุธปรชัญาการศึกษาว่า	ต้องอยูบ่นรากฐาน

ของพุทธธรรม	 มีการพัฒนาการศึกษากับหลักพระพุทธ

ศาสนาร่วมกับการศึกษาแผนใหม่	 (สาโรช	 บัวศรี.	 2549)	

ระบบการศกึษาท่ีสมบรูณ์ครบถ้วนต้องพฒันาคนโดยบรูณ

าการองค์รวมของชีวิต	3	ด้านไปพร้อมกันที่เรียกว่า	ระบบ

ไตรสกิขา	ประกอบด้วยศีล	สมาธิ	ปัญญา	ให้สัมพันธ์ส่งเสริม

ผลซึ่งกันและกัน	 (พระธรรมปิฎก	 (ป.อ.ปยุตโต).	 2539	 :	

117-120)	 การศึกษาท�าหน้าที่สร้างคนให้เจริญงอกงาม	

กายมีศีล	 จิตใจเจริญมีสมาธิ	 มีปัญญารู้ถูกผิดชอบชั่วดี	 มี

ชีวิตที่มีทุกข์น้อยเป็นอิสระ	 ไม่มีอะไรท�าให้เศร้าหมอง	 ผู้

มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาควรค�านึงถึงการจัดการศึกษา

ที่ยั่งยืนโดยบูรณาการศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 ให้ครบถ้วน	 ได้

สดัส่วนพอเหมาะให้เป็นการศกึษาสมบรูณ์แบบ	(พทุธทาส

ภิกขุ.	 2549	 :	 92-105)	 ดังนั้นไตรสิกขาจึงเป็นการศึกษา

เรยีนรูฝึ้กหดัปฏบัิติพฒันาชวีติเป็นวธิกีารศกึษาเรยีนรู	้เมือ่

มีศีล	 ท�าให้มีก�าลังไปสู่	 สมาธิ	 เมื่อมีสมาธิก็มีก�าลังน�าไปสู่

ปัญญา	แต่การมศีลีต้องประกอบด้วยปัญญาเริม่ต้น	บทบาท

หน้าทีแ่ละเหตุผลของการศกึษา	เป็นการสร้างคนให้พ้นจาก

กิเลสและมีปัญญาเพื่อมองเห็นความจริงของธรรมชาติ	

เข้าใจธรรมชาต	ิว่าเป็นไปตามกฎไตรลกัษณ์	อนจิจงั	ทกุขงั	

อนตัตา	คือเหน็ความไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	ความไม่มีตัวตน	อนั

เป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาในพระพุทธศาสนา

	 พรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	กล่าวถึงการศึกษา

สมาธิภาวนาหรือสมถภาวนาว่า	 ความหมายค�าว่า	 สมาธ	ิ

แปลว่าความมั่นคงของจิต	หรือสภาวะที่จิตตั้งมั่นสงบแน่ว

แน่ต่อส่ิงที่ก�าหนดอยู่	 เช่นการคิด	 การพูดหรือการกระท�า

กับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง	 โดยท่ีจิตไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไปมา	 สมถ

ภาวนา	 หมายถึง	 การฝึกจิตใจให้สงบเป็นการเจริญสมาธิ

โดยตรง	แก่นแท้คือสมาธิ		เป็นการฝึกจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่

ประณตียิง่ขึน้ไปเป็นขัน้	ๆ 	โดยล�าดบัจนถงึขัน้ฌานในระดบั

ต ่าง	 ๆ	 การจัดการศึกษาสมาธิภาวนา	 จึงหมายถึง	

กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พัฒนาจิตฝกึอบรมจติใจให้เข้มแข็ง

มั่นคง	เจริญงอกงามด้วยคุณธรรม	เช่น	เมตตากรุณา	ขยัน

หมั่นเพียรอดทน	มีสมาธิ	สดชื่น	เบิกบาน	เป็นสุข	ผ่องใส	

เป็นต้น	(พระพรหมคณุาภรณ์	(ป.อ.ปยตุโฺต).	2546	:	51-53,	

2548	:72-73)	สรปุความหมายของการศึกษาสมาธภิาวนา

ว่า	 เป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อฝึกอบรมจิตใจให้

เจริญงอกงาม	 โดยการฝึกให้จิตเกิดความสงบ	 การวัดผล

ส�าเร็จของการจัดการศึกษาสมาธิภาวนาอยู่ที่จิตก�าหนด

แน่วแน่กับสิ่งเดียวได้ตามที่ต้องการ	 หรือ	 สภาพจิตที่เป็น

สมาธิ	ผลส�าเร็จสุดท้ายคือ	จิตจะเกิดญาณ	มีปัญญา	ความ

รู้แจ่มแจ้งตามทีเ่ป็นจริง	เม่ือรู้เหน็ตามทีเ่ป็นจริงแล้ว	จิตจะ

เป็นอิสระหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง	 (พระพรหม

คณุาภรณ์	(ป.อ.ปยตฺุโต).	2546:	84-89)	ประโยชน์ของการ

ปฏบิตัสิมาธภิาวนาทีผู่ศ้กึษาและปฏบิตัสิามารถน�ามาใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน	 เป็นการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะใช้ปัญญา
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พิจารณาให้รู ้แจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริงในขณะ

เดียวกันก็เป็นประโยชน์ในด้านสุขภาพจิต	 และพัฒนา

บุคลกิภาพท�าให้เป็นผูมี้จิตใจและมบีคุลกิลกัษณะทีเ่ข้มแขง็	

หนักแน่น	 มั่นคง	 สงบ	 เยือกเย็นสุภาพ	 นิ่มนวล	 สดชื่น	

ผ่องใส	 มีเมตตากรุณา	 มีความมั่นคงทางอารมณ์และมี

ภูมิคุ้มกันโรคทางจิต	 มีสติตามดูรู้ทันพฤติกรรมทางกาย

วาจาและภาวะจิตของตน	 ให้เป็นไปในทางที่จะไม่ก่อทุกข์

ก่อโทษทีเ่ป็นอนัตรายแก่ชีวิตจิตใจของตน	เป็นเคร่ืองเสริม

ประสทิธภิาพในการท�างานการเล่าเรยีน	การท�ากจิการงาน

ทุกชนิด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 เพือ่ศกึษาภาวะผู้น�าการจัดการศกึษาสมาธิภาวนา

ของพระภาวนาโพธิคุณ	(โพธิ์	จนฺทสโร)	ตามแนวทีปภาวัน

ธรรมสถาน

วิธีด�าเนินการวิจัย

	 ก า ร วิ จั ย นี้ เ ป ็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพแนว

ปรากฏการณ์วทิยา	(phenomenological	study)ก�าหนด

ขอบเขตพืน้ทีว่จิยัในการศกึษาปรากฏการณ์ภาวะผู้น�าการ

จัดการศึกษาสมาธิภาวนาที่ทีปภาวันธรรมสถาน	ต�าบลมะ

เร็ต	อ�าเภอเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	

Interv iew),การสัง เกตแบบมีส ่วนร ่วมของผู ้ วิจัย	

(observer-as-participant)	และการตรวจสอบข้อมลูแบบ

สามเส้า	 (triangulation)	 ผู้ให้ข้อมูลการวิจัยแบ่งเป็น	 2	

กลุ่ม	กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	(key	informance)	

จากผู้ที่ผ่านการอบรมสมาธิด้วยอานาปานสติภาวนาที่ทีป

ภาวันธรรมสถานจ�านวน	3	ครั้งขึ้นไป	มีจ�านวน	15	คน	ซึ่ง

จะเป็นผูท้ีส่ามารถถ่ายทอดประสบการณต์รงในการอบรม

สมาธิภาวนา	กลุ่มที่สอง	เป็นผู้ให้ข้อมูลรอง	โดยการเลือก

แบบเจาะจง	 (purposive	 sampling)	 จากผู้ที่มีความ

สมัพนัธ์และเกีย่วข้องกบัผูใ้ห้ข้อมูลหลกั	ได้แก่	ผูด้�าเนนิการ

จัดการศึกษาสมาธิภาวนาของทีปภาวันธรรมสถาน,	ธรรม

วิทยากร	 และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่อ�านวยความสะดวก

ให้แก่ผู้เข้าอบรมสมาธิภาวนา	 ซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น	 15	 คน	

ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดผู้วิจัยน�ามาสังเคราะห์และวิเคราะห์เพื่อ

หาความสอดคล้องของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง	 2	 กลุ่ม	

จากนั้นน�ามาสรุปผลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์และ

ประสบการณ์ทีแ่สดงถงึคณุลกัษณะทีเ่ป็นภาวะผูน้�าในการ

จัดการศึกษาสมาธิภาวนาของพระภาวนาโพธิคุณ	 (โพธิ	์

จนฺทสโร)	

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 ผู้วิจัยก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย	 โดยศึกษา
บริบทของพระภาวนาโพธิคุณ	 ณ	 ทีปภาวันธรรมสถาน	
ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องเรือ่งการจดัการศกึษา
ในพุทธศาสนา	 การจัดการศึกษาสมาธิภาวนาในพุทธ
ศาสนา	 อานาปานสติภาวนา	 การฝึกจิตให้รู้จักและเข้าใจ
ชวีติด้วยลมหายใจ	ภาวะผูน้�าการจดัการศกึษาสมาธภิาวนา	
การวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา	 ผู้วิจัยเตรียม
การสมัภาษณ์		ผูใ้ห้ข้อมลูเป็นผูท้ีเ่คยเข้ารบัการอบรมอย่าง
น้อย	3	ครั้งขึ้นไป	และผู้ให้การอบรมสมาธิภาวนาร่วมกับ
พระภาวนาโพธคิณุ	เป็นผูใ้ห้ข้อมลูหลกั	ส่วนผูใ้ห้ข้อมลูรอง	
ประกอบด้วย	 กลุ่มอาสาสมัคร	 กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในทีปภาวันธรรมสถาน	 และกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนที่จัด
โครงการชักน�าบุคลากรในหน่วยงานของตนเข้ารับการ
อบรม	ได้แก่	ผู้บริหารโรงเรียน	ครูอาจารย์	หัวหน้าหน่วย
ศึกษานิเทศก์	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลต่าง	ๆ	ผู้ก�ากับการ
สถานีต�ารวจภูธร	 เจ้าของโรงแรมต่าง	 ๆ	 และผู้ประกอบ
กจิการต่าง	ๆ 	ผลจากการวเิคราะห์ข้อมลูเป็นปรากฏการณ์
ทีแ่สดงถงึพฤติกรรมการด�าเนนิชวีติของผูป้ฏิบติัธรรมคอืมี
ความประพฤติดีงาม	สภาวะจติใจสงบแน่วแน่มัง่คงไม่เศร้า
หมองขุ ่นมัว	 ความรู ้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามกฎ
ไตรลักษณ์	รวมเป็นความประพฤติดีงาม	สติปัญญาเฉลียว
ฉลาด	 มีสมาธิแน่วแน่พร้อมใช้งาน	 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
ภาวะผู้น�าของพระภาวนาโพธิคุณ	 ตามกรอบหลักธรรม
ภาวนา	 4	 ได้แก่	 กายภาวนา	 ศีลภาวนา	 จิตตภาวนา	 

ปัญญาภาวนา	ดังภาพกรอบแนวคิด
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกรอบแนวคิดการวิจัย เรื่องศึกษาภาวะผู้น าการจัดการศึกษาสมาธิภาวนาของพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)  
ตามแนวทีปภาวันธรรมสถาน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่ภาวะผู้น าการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านจิตใจและปัญญาด้วย
สมาธิภาวนา ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) คือ
ภาวะที่ก่อให้เกิดศรัทธาเป็นที่ยอมรับและเกิดจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันในสังคมนั้น ๆ (ประเวศ วะสี. 2542:71) โดยผู้น า
จะต้องยึดหลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะใน
เรื่องของการเสียสละ พากเพียร อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค ทุ่มเทสติปัญญา มุ่งท างานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น
โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว (วิกรม กรมดิษฐ์ .2551:8) 
คุณลักษณะของผู้น าควรครอบคลุมทั้ งลักษณะทาง
กายภาพ สติปัญญา อารมณ์ ตลอดจนอุปนิสัยที่ดีงามของ
ผู้น าซึ่งจะก่อให้เกิดความศรัทธาและเช่ือมั่นที่จะปฏิบัติ
ตามค าสั่งของผู้ใต้บังคับบัญชา (วรุตม์ ทวีศรี. 2557: 36) 
ในบริบททางการศึกษาพุทธศาสนานั้น คือ ผู้น าด้านสมาธิ

ภาวนาควรต้องเป็นผู้มีภาวิต 4 คือเป็นผู้ที่ฝึกฝนอบรม
ตนเองให้มีความสมบูรณ์ถึงพร้อมด้วยภาวนา 4 อัน
หมายถึงการเจริญ, การท าให้เป็นให้มีขึ้น, เป็นการ
ฝึกอบรมใน 4 ด้าน คือกายภาวนา เป็นการพัฒนากาย ให้
รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลาย และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้น
ในทางที่เป็นคุณเป็นกุศล เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ, ศีลภาวนา เป็นการฝีกอบรมศีล
พัฒนาความประพฤติ ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียน
หรือก่อความเดือดร้อน อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยการเกื้อกูลแก่
กัน, จิตตภาวนา เป็นการพัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจให้
เข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย และ
ปัญญาภาวนาเป็นการพัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญาให้
รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันโลกและชีวิตตาม
สภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ปลอดจากความ
ทุกข์ (พระธรรมปิฎก 2546: 70) กล่าวโดยสรุปภาวะผู้น า

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติ
ธรรม 

สภาวะจิตใจสงบแน่วแน่มั่นคงไม่มีความ
เศร้าหมองขุ่นมัว 
ความรู้ความเข้าใจสิ่งท้ังหลายตามกฎไตร
ลักษณ์ 

บริบท 
พระภาวนาโพธิคุณ 

(โพธ์ิ จนฺทสโร)  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูใน
การจัดการศึกษาสมาธิ

ภาวนาตามแนว 
ทีปภาวันธรรมสถาน 

- ผู้ปฏิบัติธรรม 
- ผู้ให้การสนับสนุน 
- ผู้ช่วยงานการ   
  ปฏิบัติสมาธิภาวนา 
- อาสาสมัคร 

บริบท 
ทีปภาวันธรรมสถาน 

 

เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

- การจัดการศึกษาใน 
  พระพุทธศาสนา 
- การจัดการศึกษา 
  สมาธิภาวนา 
  อานาปานสติ 
- ภาวะผู้น าการจัด  
  การศึกษาสมาธ ิ
  ภาวนา 
- การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  แนวปรากฏการณ์ 
  วิทยา 

ภาวะผู้น าของพระภาวนาโพธิคุณ 
- ความประพฤติดีงาม  
- สมาธิแน่วแน่พร้อมใช้งาน 
- ความรู้ความสามารถในการสอน 
  สมาธิภาวนา 
- ชักน าให้คนมาเรียนรู้หัวใจพุทธศาสนา  
- สติปัญญาเฉลียวฉลาด 
- เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ 
- มุ่งให้ศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดปฏิบัติพัฒนา 
  ชีวิตโดยองค์รวม   
- เรียนรู้ความจริงแห่งธรรมชาติ 
  เพื่อออกจากทุกข์ 
 

ภาพกรอบแนวคิดการวิจัย	เรื่องศึกษาภาวะผู้น�าการจัดการศึกษาสมาธิภาวนาของพระภาวนาโพธิคุณ	(โพธิ์	จนฺทสโร)	

ตามแนวทีปภาวันธรรมสถาน
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ขอบเขตการวิจัย

	 ขอบเขตของการวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่ภาวะผู้น�าการ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านจิตใจและปัญญาด้วย

สมาธภิาวนา	ความหมายของภาวะผู้น�า	(Leadership)	คอื

ภาวะที่ก่อให้เกิดศรัทธาเป็นที่ยอมรับและเกิดจุดมุ่งหมาย

ร่วมกันในสังคมนั้น	ๆ	(ประเวศ	วะสี.	2542:71)	โดยผู้น�า

จะต้องยึดหลักคุณธรรมในการด�าเนินชีวิต	 โดยเฉพาะใน

เรื่องของการเสียสละ	 พากเพียร	 อดทน	 ไม่ย่อท้อต่อ

อุปสรรค	ทุ่มเทสติปัญญา	มุ่งท�างานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น

โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว	(วิกรม	กรมดิษฐ์	.2551:8)	

คณุลกัษณะของผูน้�าควรครอบคลุมทัง้ลักษณะทางกายภาพ	

สติปัญญา	อารมณ์	ตลอดจนอุปนิสัยที่ดีงามของผู้น�าซึ่งจะ

ก่อให้เกดิความศรทัธาและเชือ่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามค�าสัง่ของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา	 (วรุตม์	 ทวีศรี.	 2557:	 36)	 ในบริบท

ทางการศึกษาพุทธศาสนานั้น	 คือ	 ผู้น�าด้านสมาธิภาวนา

ควรต้องเป็นผู้มีภาวิต	4	คือเป็นผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนเองให้มี

ความสมบรูณ์ถงึพร้อมด้วยภาวนา	4	อนัหมายถงึการเจรญิ,	

การท�าให้เป็นให้มีขึ้น,	เป็นการฝึกอบรมใน	4	ด้าน	คือกาย

ภาวนา	เป็นการพัฒนากาย	ให้รูจ้กัตดิต่อเกีย่วข้องกบัสิง่ทัง้

หลาย	 และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางท่ีเป็นคุณเป็นกุศล	

เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ,	

ศีลภาวนา	 เป็นการฝีกอบรมศีลพัฒนาความประพฤติ	 ตั้ง

อยู่ในระเบียบวินัย	 ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อน	

อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ด้วยการเกือ้กลูแก่กนั,	จิตตภาวนา	เป็นการ

พฒันาจติ	การฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแขง็ม่ันคง	เจริญงอกงาม

ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย	 และปัญญาภาวนาเป็นการพัฒนา

ปัญญา	การฝึกอบรมปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็น

จริง	รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามสภาวะ	สามารถท�าจิตใจให้

เป็นอสิระ	ปลอดจากความทกุข์	(พระธรรมปิฎก	2546:	70)	

กล่าวโดยสรุปภาวะผู้น�าเป็นผู้มีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษที่

มอียูใ่นตนและส่งอทิธพิลต่อความเป็นผูน้�าซึง่ครอบคลมุทัง้

ลักษณะทางกายภาพ	สตปัิญญา	อารมณ์	ตลอดจนอุปนิสัย

ที่ดีงามของผู้น�า	 ซึ่งจะก่อให้เกิดความศรัทธาและเช่ือม่ัน

ของคนทัง้หลายทีจ่ะปฏบิตัติามค�าสัง่หรือให้การสนับสนนุ

ที่จะน�าพาไปสู่จุดหมายที่ดีงามเพื่อประโยชน์แก่คนทั้ง

หลาย

	 ในทางพุทธศาสนาถือได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็น

ผูน้�าทางการศกึษาทีส่งูสดุ	ในการน�าสนัตสิขุมาสูม่วลมนษุย์	

(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยตุโฺต).	2559)	ด้วยคณุลกัษณะ

ในการเป็นกลัยาณมติร	เป็นผูรู้จ้ดุหมายชดัเจนและรูห้นทาง

ไปสู่จุดหมายนั้น	 อีกทั้งเป็นผู้บอกหนทางแก่ผู้ด�าเนินรอย

ตามทีจ่ะไปให้ถงึจดุหมาย	นอกจากนีแ้ล้วยงัเป็นผูช่้วยให้ผู้

ทีร่่วมเดนิทางได้เรยีนรู้ฝึกฝนด้วยตนเอง	จนสามารถพึง่พา

ตนเองช่วยตนเองให้พ้นจากปัญหาและประสบความส�าเรจ็

ในชีวิตและหน้าที่การงาน	 เม่ือกล่าวถึงคุณสมบัติผู้น�าการ

จัดการศึกษาสมาธิภาวนาควรสร้างศรัทธาให้เกิดเพื่อเป็น

เครือ่งน�าเอาผูท้ีจ่ะร่วมด�าเนินการเข้ามาประสานกบัตัวผูน้�า	

ให้ผู้ที่ร่วมไปด้วยมีความม่ันใจในงานหรือในส่ิงที่ท�า	 ท�าให้

เกิดความรักต้ังใจปฏิบัติต้ังใจท�างาน	 ก่อให้เกิดก�าลังใจ	

ท�าให้มีความกระตือรือร้น	มีความต่ืนตัว	และร่วมมือร่วมใจ

กันมุ่งหน้าพากันไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้	 ดังนั้นผู้ที่จะเป็น

ผู ้น�าได ้นั้นจะต ้องมีหลักธรรมที่ เป ็นเครื่องแสดงถึง

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะที่ดีงาม	ได้แก่	พรหมวิหาร	4	เป็น

ธรรมเคร่ืองอยู ่อย่างประเสริฐ,	 กัลยาณมิตรธรรม	 7	 

เป็นองค์คุณของกัลยาณมิตรคุณสมบัติของมิตรดีหรือ

มติรแท้,	สปัปรุสิธรรม	7	เป็นธรรมทีท่�าให้เป็นสตับรุษุธรรม

ของผู้ดีและโพชฌงค์	 7	 เป็นธรรมที่เป็นเคร่ืองมือท�าให้

ประสบความส�าเร็จในการบรรลุธรรม	 นอกจากนี้แล้วการ

เป็นผูน้�าสัง่สอนด้านสมาธภิาวนาจะต้องให้ความรูท้ีถ่กูต้อง	

สอนถกูต้องตามท�านองครองธรรมเนือ้หาไปตามล�าดบัจาก

ง่ายไปหายาก	ยกเหตุผลมาแสดงชีแ้จงให้เข้าใจชดั	สอนด้วย

จิตทีมี่เมตตามุ่งให้เขาได้รับประโยชน์	มิใช่หวงัจะได้ลาภผล

ประโยชน ์ 	 ไม ่ยกตนข ่มผู ้อื่น	 และปราศจากอคติ	 

4	(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต).	2546)	ความส�าเร็จ

ของการท�าหน้าที่ผู้น�าการจัดการศึกษาสมาธิภาวนา	 คือ

ช่วยให้คนพัฒนาความต้องการเป็นการพัฒนาความสุข	

เพราะความสุขเกิดจากการสนองความต้องการ	ถ้าเปลี่ยน

ความต้องการของคนได้	 ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของ 
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คนได้	ผู้น�าการจัดการศึกษาสมาธิภาวนาที่ดี	จะช่วยให้คน

พัฒนาความต้องการ	 ไปในทางที่ ดีงามประณีตและ

สร้างสรรค์ยิง่ขึน้	เช่น	อยากให้ชวิีตของตนเองดงีามบริสุทธิ	์

อยากให้ชีวิตมีคุณค่าเป็นประโยชน์	 อยากให้เพ่ือนมนุษย์

อยูด่มีสีขุ	อยากให้สงัคมร่มเย็น	อยากให้ปัญญาความรู้เข้าใจ

ความจริงแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง	เป็นต้น	ทั้งหมด

น้ีเรยีกว่า	“ฉนัทะ”	คอืความใฝ่ดีใฝ่ศึกษาและใฝ่สร้างสรรค์	

(พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตฺโต).	 2559)	 ซึ่งถ้าปฏิบัติ

ตามหลักการดังกล่าวนี้ได้ผู้น�านั้นจะประสบความส�าเร็จ	

เป็นทีพ่ึ่งของผูต้าม	ของคนทัว่ไป	ของหมู่ชนในสงัคมสบืไป	

ในงานวิจัยนี้	 ผู้วิจัยมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาภาวะผู้น�าการ

จัดการศึกษาสมาธิภาวนาของพระภาวนาโพธิคุณ	 

(โพธิ์	 จนฺทสโร)	 ที่มีต่อทีปภาวันธรรมสถาน	 ซึ่งเป็นสถาน

ปฏิบัติธรรมมีความหมายว่า	เป็นสถานที่สร้างที่พึ่งพิง	เป็น

แสงสว่างให้กับชีวิต	ด�าเนินกิจกรรมในลักษณะขององค์กร

การกุศล	ที่ไม่แสวงหาผลก�าไร	ในนามของมูลนิธิทีปภาวัน	

สถานทีต่ัง้อยูบ่นเขาโคกทรวย	หมู่ที	่1	ต�าบลมะเร็ต	อ�าเภอ

เกาะสมยุ	จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีใน	ปีพ.ศ.	2547	พระภาวนา

โพธิคุณ	(โพธิ์	จนฺทสโร)	รักษาการเจ้าอาวาสวัดธารน�้าไหล	

สวนโมกขพลาราม	อ�าเภอไชยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เดิม

ท่านเป็นคนพื้นเพเกาะสมุย	 มีความคิดที่จะสร้างสถาน

ปฏิบัติธรรมเพื่อน�าธรรมะมาพัฒนาเกาะสมุย	ส่งเสริมและ

ปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมให้ประชาชนในพืน้ที	่ไม่ว่าจะเป็น

ชาวเกาะสมุยหรือคนจากพื้นที่อื่นที่มาอาศัยอยู ่บน

เกาะสมุยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ	 ให้สามารถออกจาก

การครอบง�าของวตัถนุยิม	และให้เข้าถงึคณุค่าและความสขุ

ภายในที่ประณีตยิ่งกว่าความสุขทางโลกียวิสัย	เริ่มต้นจาก

การที	่นางสาวศริวิรรณ	พงศ์ฉบบันภา	(ผู้วิจัย)	ได้ถวายทีด่นิ

บนเขาโคกทรวยจ�านวน	28	ไร่	และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

และให้การสนับสนุน	จนสามารถด�าเนินการก่อสร้างสถาน

ปฏิบัติธรรมและเปิดการสอนปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นครั้ง

แรก	 ในเดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2549	 จากสถิติจ�านวนผู้เข้า

อบรมปฏบัิตอิานาปานสตภิาวนาทีท่ปีภาวันธรรมสถานตัง้

แต่ปีพ.ศ.	 2549	 จนถึงปี	 พ.ศ.	 2560	พบว่ามีผู้เข้าอบรม

จ�านวนทั้งสิ้น	 14,833	 คน	 จ�าแนกเป็นชาวไทยจ�านวน	

8,161	คน	ชาวต่างชาติจ�านวน	6,672	คน

	 ในการด�าเนินงานด้านการอบรมสมาธิภาวนาของ

ทปีภาวันธรรมสถานนัน้พระภาวนาโพธคุิณ	(โพธิ	์จนทฺสโร)	

ได้น�าปณิธาน	 3	 ประการของท่านอาจารย์พุทธทาส	 จาก

สวนโมกขพลาราม	คอื	1)	พยายามให้ศาสนกิชนเข้าถงึหัวใจ

ของศาสนาของตน	เพื่อให้ศาสนาเป็นที่พึ่งแก่ตนได้จริง	2)	

พยายามท�าความเข้าใจระหว่างศาสนิกของศาสนาต่างๆ	

เพือ่ให้มคีวามเข้าใจซึง่กนัและกนั	3)	พยายามชกัชวนเพือ่น

มนุษย์ให้ออกมาเสียจากอ�านาจวัตถุนิยม	 มาเป็นแนวทาง

ในการจัดการศึกษาสมาธิภาวนาของทีปภาวันธรรมสถาน

	 กิจกรรมหลักของทีปภาวันธรรมสถานคือการ

จดัการศกึษาสมาธภิาวนาให้แก่บคุคลทัว่ไป	ทัง้ชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศ	ที่มีความสนใจที่จะฝึกพัฒนาคุณภาพจิต

ตามแนวทางพุทธศาสนาแบบเถรวาท	 รวมถึงหน่วยงาน

ภาครัฐ	 หน่วยงานเอกชน	 สถาบันการศึกษาที่แสดงความ

ประสงค์ขอเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต	 มีการจัดหลักสูตร

การอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นประจ�าทุกเดือน

ประกอบด้วยการบรรยายธรรม	โดยมเีนือ้หาสาระทีมุ่ง่สอน

ให้เข้าถึงหัวใจพุทธศาสนา	 คือ	 ไตรลักษณ์	 อริยสัจ	 4	

อริยมรรคมีองค์	 8	 การฝึกสติในชีวิตประจ�าวัน	 เป็นต้น	

ตลอดจนการสอนวิธีปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยอานาปานสต	ิ

ซ่ึงเป็นการฝึกสติด้วยการก�าหนดลมหายใจเข้าและหายใจ

ออกเป็นอารมณ์ของสมาธิ	 การฝึกใช้ชีวิตที่เรียบง่าย	 และ

ใกล้ชิดธรรมชาติ	 ปิดวาจาและงดติดต่อสื่อสารกับบุคคล

ภายนอกตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม	โดยสอดคล้อง

กับวิถีสวนโมกข์ตามแนวทางท่านอาจารย์พุทธทาส	 ที่ว่า	

“เป็นอยู่อย่างต�่า	มุ่งกระท�าอย่างสูง”	พระภาวนาโพธิคุณ	

(โพธิ์	จนฺทสโร)	เป็นผู้น�าที่เป็นก�าลังส�าคัญอย่างยิ่ง	ในการ

จัดการศึกษาสมาธิภาวนาด ้วยอานาปานสติ 	 ด ้วย

คุณลักษณะที่มีภาวะผู้น�า	 สามารถสร้างศรัทธาและการ

ยอมรบัจากผูต้าม	อกีทัง้มศีกัยภาพในการเลอืกใช้บคุลากร

ทีเ่หมาะสมตามความสามารถของแต่ละคน	ด้วยคณุสมบติั

เหล่านี้จึงท�าให้เกิดสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ด�าเนินกิจกรรม
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การเผยแพร่ด้านการศึกษาสมาธิภาวนาที่เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
	 พระภาวนาโพธิคุณ	 (โพธิ์	 จนฺทสโร)	 เดิมชื่อ	 โพธิ์	
ขวัญละมัย	เกิดเมื่อวันที่	20	ธันวาคม	พ.ศ.	2475	ที่อ�าเภอ
เกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โยมบิดาชื่อสิน	ขวัญละมัย	
โยมมารดาชื่อเนี่ยว	สมวงศ์	ท่านเติบโตมาในครอบครัวที่มี
สัมมาทิฏฐิ	ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมด้านต่าง	ๆ	เช่น	คบ
กลัยาณมติร	มคีวามกตญัญูกตเวทต่ีอบิดามารดาช่วยเหลือ
แบ่งเบาภาระของบิดามารดาด้านการค้าขายมีความสันโดษ	
พอใจในสิ่งที่มีที่ได้	 มีใจน้อมไปในทางที่ไม่อยากท�าบาป	
(พระภาวนาโพธิคุณ,	สัมภาษณ์.	 26	ตุลาคม	2559)	 เมื่อ
ท่านบวชเป็นพระภิกษุไปอยู่ที่วัดพระเจดีย์แหลมสอ	 มี
โอกาสได้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาส	 ท�าให้เริ่ม
เข้าใจธรรมะ	และฝึกปฏบิตัสิมาธภิาวนา	ปีพ.ศ.	2505	ท่าน
มีโอกาสได้เดินทางไปสวนโมกขพลาราม	เพื่อช่วยงานท่าน
อาจารย์พุทธทาส	 (พระภาวนาโพธิคุณ,	 สัมภาษณ์.	 26	
ตุลาคม	 2559)	 ท่านเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อครูบา
อาจารย์ผู้มีพระคุณ	 และต่อบ้านเกิดของท่าน	 จึงเป็นเหตุ
ให้ท่านคิดที่จะท�างานด้านการอบรมสมาธิภาวนาให้แก่
คนในเกาะสมยุและบคุคลทัว่ไป	โดยเริม่ต้นทดลองจดัอบรม
สมาธิภาวนาครั้งแรกให้แก่ชาวต่างชาติที่วัดแหลมสอ	 ซึ่ง
เป็นวัดที่ท่านเคยอยู่จ�าพรรษามาถึง	9	พรรษา	นอกจากนี้
ท่านตระหนกัถงึคณุค่าของการมกัีลยาณมติรทีด่ทีีค่อยช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน	 ท่านกล่าวว่าเพราะการที่มีเพื่อนที่ดี	 
ก็เป็นสาเหตใุห้เราได้ปฏบิตัธิรรม	ได้พฒันาคุณภาพชวิีตสูง
ขึ้น	 ๆ	 ตามล�าดับ	 (พระภาวนาโพธิคุณ,	 สัมภาษณ์.	 23	
มิถุนายน	 2560)	 กล่าวโดยสรุปพระภาวนาโพธิคุณ	 (โพธิ์	
จนทฺสโร)	เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวติทีด่	ีครองตนด้วยหลกั
ไตรสิกขาและมี	 ศีลาจารวัตรที่งดงามมีความเมตตา	 อารี	
เอื้อเฟื้อ	 เผื่อแผ่	มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อบุคคลทุกกลุ่ม
เสมอต้นเสมอปลาย	 ไม่มีอคติในการเลือกปฏิบัติ	 มีภาวะ
ผู้น�าที่สามารถให้เกิดศรัทธาได้สูง	 ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ที่
ปรากฏชัดแจ้งต่อสายตาของผู้เก่ียวข้องและผู้พบเห็น
เป็นการแสดงออกถึงภาวะผู้น�าในการจัดการศึกษาสมาธิ
ภาวนาตามแนวทีปภาวันธรรมสถานที่สามารถเช่ือถือและ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับการด�าเนินการตามระเบียบวิธี

วิจัยในการจัดการศึกษาตามแนวศาสตร์สมัยใหม่

ผลการศึกษา 
	 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยในการศึกษาภาวะผู้น�าการ
จัดการศึกษาสมาธิภาวนาของพระภาวนาโพธิคุณ	 (โพธิ	์
จนทฺสโร)	ได้เป็น	3	หวัข้อ	คอื	เอกลกัษณ์ของทปีภาวนัธรรม
สถาน,	 ภาวะผู้น�าของพระภาวนาโพธิคุณ	 (โพธิ์	 จนฺทสโร)	
และ	รูปแบบการจัดการศึกษาสมาธิภาวนาตามแนวทีปภา
วันธรรมสถาน	
	 เอกลักษณ์ของกระบวนการจัดการศึกษาสมาธิ
ภาวนาของทีปภาวันธรรมสถาน	 สรุปได้	 3	 ประการ	
ประการแรกคือ	 ความรู ้ความสามารถในการอธิบาย
กระบวนการฝึกปฏิบัติตามแนวของท่านอาจารย์พุทธทาส	
แห่งสวนโมกขพลาราม	ที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านปริยัต	ิ
ปฏิบัติ	 และปฏิเวธ	 ผลของการปฏิบัติท�าให้ผู้เข้าอบรมมี
ความเข้าใจในเรือ่งของทกุข์และการดบัทุกข์	และสร้างเสรมิ
ธรรมะสี่เกลอ	อันได้แก่	สติ	สัมปชัญญะ	ปัญญา	สมาธิ	ให้
เกดิขึน้ในตน	ประการทีส่องคอื	ทปีภาวนัธรรมสถานคอืเป็น
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติแห่งแรกในเกาะสมุย	ซึ่งเป็นที่
รูจ้กัแพร่หลายไปยงัต่างประเทศ	หลกัสตูรการอบรมนบัว่า
มีความหลากหลายและมีความเหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้เข้าอบรมในรูปแบบต่าง	ๆ	โดยมีหลักสูตรภาษาไทย	
,	 ภาษาอังกฤษ	 และภาษารัสเซีย	 หลักสูตรการอบรมมี
หลักสูตรระยะสั้นจ�านวน	 1-2	 วัน,	 หลักสูตรระยะกลาง
จ�านวน	 7	 วัน	 ,	 หลักสูตรระยะยาว	 และหลักสูตรพิเศษ
ส�าหรับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชน	 ประการที่สาม	 
ทีปภาวันธรรมสถานมีสภาพแวดล้อมที่เป็น	 สัปปายะ	 
เอือ้อ�านวยต่อการฝึกปฏบิตัสิมาธภิาวนาอย่างยิง่	เนือ่งจาก
ต้ังอยู่บนภูเขา	 ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่อุดมสมบูรณ	์ 
มีแหล่งน�้าที่ใช้ได้ตลอดปี	ท�าให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ในการ
ใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย	ใกล้ชิดธรรมชาติ	
	 ภาวะผู้น�าของพระภาวนาโพธิคุณ	(โพธิ์	จนฺทสโร)	
เกิดจากการฝึกอบรมพัฒนาตนตามหลักภาวนา	 4	 คือ	 1)	
กายภาวนา	พฒันาและอบรมกายให้สมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม
ทางกาย	 และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ันในทางที่เป็นประโยชน	์
มีชีวิตที่เกื้อกูลกับธรรมชาติ	 ซึ่งเป็นผลจากการอบรมเลี้ยง
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ดจูากครอบครวัทีม่สีมัมาทฎิฐ	ิและอุปสมบทเป็นพระภกิษุ
ต้ังแต่วยัหนุม่	นอกจากนีก้ารทีท่่านได้ช่วยงานท่านอาจารย์
พทุธทาสทีส่วนโมกขพลาราม	ตัง้แต่ปีพ.ศ.	2506	จนกระทัง่
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดธารน�้าไหล	 (สวนโมกขพลา
ราม)	ดแูลพระเณร	อบุาสกอุบาสิกา	ต้อนรับอาคันตกุะ	และ
การก่อสร้างสวนโมกข์นานาชาติให้เป็นสถานปฏิบัติสมาธิ
ภาวนา	ท�าให้หล่อหลอมคุณลักษณะของการเป็นผู้น�า	การ
อยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงและพัฒนาตนเพื่อเป็นประโยชน์ทั้ง
ต่อตน	 บุคคล	 และส่ิงแวดล้อม	 2)	 ศีลภาวนา	 พัฒนาศีล	
ความประพฤติดีงาม	มีระเบียบวินัย	ไม่เบียดเบียนหรือก่อ
ความเดือดร้อน	 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยการเกื้อกูลซึ่งกัน	 ทั้ง
ทางกายทางวาจา	 มีวัตรปฏิบัติที่สมควร	 ถูกต้องตามพระ
ธรรมวินัย	 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของครูบา
อาจารย์	ด�าเนนิตามแนวปณธิานของท่านอาจารย์พุทธทาส	
ศีลเป็นความปกติสุข	 ท่านจึงมีความเป็นปกติทั้งทางกาย	
วาจา	ใจ	จัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน	ธรรมะ	และสิ่ง
แวดล้อม	 ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างได้รับประโยชน์และ
สันติสุข	 3)	 จิตตภาวนา	 พัฒนาจิตฝึกอบรมจิตให้เข้มแข็ง
มั่นคง	 เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมต่างๆ	 เช่นเมตตากรุณา	
ความกตญัญู	อดทน	ขยนัหมัน่เพยีร	มสีมาธติัง้มัน่	เบกิบาน
ผ่องใส	หนักแน่นในธรรม	เป็นต้น	ท่านเป็นผู้มีจิตฝักใฝ่ใน
ธรรมะ	ตั้งแต่เป็นเด็ก	จนกระทั่งได้บวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่
วัดแหลมสอ	 ท่านได้ฝึกเจริญกรรมฐาน	พัฒนาสติ	 สมาธ	ิ
ด�าเนินตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดอย่างสม�่าเสมอ	แม้ใน
ปัจจบุนัท่านมอีายมุากแต่ไม่เคยทิง้เร่ืองการท�าสมาธิภาวนา	
และการศึกษาหลักธรรมจากพระไตรปิฎก	 และคัมภีร์ทาง
พุทธศาสนาต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาตนให้เพียบพร้อมทั้งด้าน
ปริยัติ	ปฏิบัติ	และปฏิเวธ	ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่การ
ปฏบิตัสิมาธภิาวนาและหลกัธรรมของพระพทุธเจ้าให้กว้าง
ขวางออกไปสู่คนไทย	 และคนต่างชาติ	 จึงก่อให้เกิดเป็น
ส�านกัปฏบัิตสิมาธภิาวนาทปีภาวันธรรมสถานในเกาะสมุย	
4)	ปัญญาภาวนา	พัฒนาปัญญา	อบรมปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริง	พระภาวนาโพธิคุณ	ท่านเป็นผู้
ใคร่ในการศึกษา	แม้ว่าท่านจะไม่ได้เล่าเรียนสูง	แต่มีความ
ตัง้ใจทีจ่ะแสวงหาความรูท้ัง้ทางโลก	และทางธรรมอยูต่ลอด
เวลา	มคีวามกระตอืรือร้น	เพยีรพยายามทีจ่ะเรียนรู้ส่ิงใหม่	

ๆ	 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอบรมสมาธิภาวนาให้แก่คน
ไทยและคนต่างชาติ	เช่นท่านเรียนภาษาองักฤษด้วยตนเอง	
ฝึกฝนจนสามารถอ่านออกเขียนได้	 และสามารถส่ังสอน
ธรรมะและการปฏิบัติสมาธิภาวนาให้แก่ชาวต่างประเทศ
ได้ตั้งแต่ท่านยังอยู่ที่สวนโมกข์นานาชาติ	 ท่านเป็นผู้ที่ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ	 เขียน
บทกลอนธรรมะ	จึงท�าให้ท่านพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้น	ๆ 	ไป	
เรื่อย	ๆ 	รู้จักใช้ปัญญาแก้ปัญหาทั้งปวง	ด้วยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในการได้ท�างานใกล้ชิดกับท่านอาจารย์พุทธ
ทาส	 ท�าให้ท่านมีความรู้ความสามารถ	 ความรอบคอบใน
การท�ากิจการงานทั้งหลาย	 ไม่ประมาทในการท�าความดี	
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	ผู้อื่น	และสังคม	
	 จากทีก่ล่าวมาน้ีเหน็ได้ว่า	พระภาวนาโพธคิณุ	(โพธิ	์
จนฺทสโร)	 เป็นผู้มีคุณสมบัติสมบูรณ์พร้อมด้วยภาวนา	 4	
ประการ	หรือกล่าวในบริบทของบุคคลเป็นผู้มีภาวิต	4	คือ
ภาวติกาย,	ภาวติศลี,	ภาวติจติ,	ภาวติปัญญา	ซึง่ตามคมัภร์ี
ว่า	 ผู้ที่ได้เจริญกาย	 ศีล	 จิต	 และปัญญา	มีคุณสมบัติครบ
ถ้วนสมบูรณ์	ย่อมได้เป็นพระอรหันต์	หรืออย่างน้อยเป็นผู้
บรรลุคุณธรรมในชั้นพระอริยเจ้า	(พระธรรมปิฏก	2546	:	
71)	ซึ่งคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้ได้ปรากฏออกมาสู่สายตา
คนภายนอกด้วยหลักการและวิถีในการด�ารงชีวิตด้วยเพศ
สมณะที่งดงามน่าเสื่อมใส	 ตลอดจนความเป็นผู้น�าในการ
จัดการศึกษาสมาธิภาวนาตามแนวทางที่ท่านวางไว้ให้แก่
ทีปภาวันธรรมสถาน	 อาจกล่าวได้ว่าท่านได้ฝึกฝนพัฒนา
ตนใน	4	ด้าน	คือ	ดูแลสุขภาพ	(health),	ฝึกฝนใช้สมอง
เพื่อให้เกิดปัญญา	 (head),	 รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์	 ผ่องใส	
(heart)	 และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองให้เข้าใจร่างแท้
ก่อนจะสอนผู้อื่น	(hand)
	 รปูแบบการจดัการศกึษาสมาธภิาวนาตามแนวทปี
ภาวัน
	 กระบวนการจดัการศกึษาสมาธภิาวนาตามแนวทีป
ภาวันมีองค์ประกอบดังนี้
	 	 1)	หลักการ		
  	 เผยแพร่การปฏบิตัสิมาธภิาวนาด้วยวธิอีา
นาปานสติ	เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาตนตามหลักภาวนา	4
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	 	 2)	วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
	 	 	 เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ไตรสิกขาคือ	ศีล	 สมาธิ	 ปัญญา	 โดยกระบวนการศึกษาที่
ครบถ้วนด้วยปริยัติ	(เรียนรู้หลักธรรม),	ปฏิบัติ	และปฏิเวธ	
(ผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ)
	 	 3)	กระบวนการศึกษา
	 	 	 ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยวิธีอานาปาน
สติ	 16	 ขั้น	 ตามแนวทางของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ	
สวนโมกขพลาราม	แบ่งออกเป็น	4	หมวด	คอืพจิารณากาย,	
เวทนา,	จิต	และธรรม	โดยใช้ลมหายใจเข้าและออกเป็นตัว
ก�าหนดเพ่ือท�าให้กายสงบระงับ	 จิตเป็นสมาธิ	 และเกิด
ปัญญาพิจารณาหลักไตรลักษณ์คือความไม่เท่ียง	 ไม่ใช่ตัว
ตนที่จะเข้าไปยึดถือ
	 	 4)	หลักสูตรการฝึกอบรม
	 	 	 แบ่งเป็นระยะในการฝึกออกเป็น		การฝึก
อบรมระยะสั้น	1วัน	และการฝึกสมาธิภาวนานอกสถานที่
ชื่อว่า	 หลักสูตรธรรมะน�าท�าเกาะสมุยให้ทันสมัย,	 ระยะ
กลาง	6-7	วัน	ชื่อว่า	หลักสูตรหาสุขได้จากทุกข์,	ระยะยาว	

3	เดอืนขึน้ไป	กระบวนการเชน่เดียวกับระยะกลาง	แต่เพิ่ม
เวลาในการปฏิบัติสมาธิภาวนาและการปลีกวิเวก	 และ
หลักสูตรส�าหรับเยาวชน	นักเรียนนักศึกษา	และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่มาเป็นหมู่คณะ	นอกจากนี้แบ่งการฝึก
อบรมเป็น	3	ภาษาคือ	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และภาษา
รัสเซีย
	 	 5)	รูปแบบการฝึกอบรมที่เรียกว่า	BODASF
	 	 	 โครงสร้างของการฝึกอบรมสมาธภิาวนา
ตามแนวทีปภาวันในทุกหลักสูตรประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	
คือ
	 	 	 B	 =	 แนะน�าขอบเขต	 (Boundary	
Overture)
	 	 	 O	 =	 แสดงเหตุที่มา	 (Orientation	 of	
Training	Program)
	 	 	 D	=	สาธิตขั้นตอน	(Demonstration)
	 	 	 A	=	สอนให้ปฏิบัติ	(Action)
	 	 	 S	=	ทัศนศึกษา	(Study	Tour)

	 	 	 F	=	กลับมาดูจิตตนเอง	(Feedback)	

ภาพรูปแบบการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสมาธิภาวนาตามแนวทีปภาวันธรรมสถาน

หลักไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตนที่จะเข้าไป
ยึดถือ 

4) หลักสูตรการฝึกอบรม 
แบ่งเป็นระยะในการฝึกออกเป็น  การฝึกอบรม

ระยะสั้น 1วัน และการฝึกสมาธิภาวนานอกสถานที่ช่ือว่า 
หลักสูตรธรรมะน าท าเกาะสมุยให้ทันสมัย, ระยะกลาง 6-7 
วัน ช่ือว่า หลักสูตรหาสุขได้จากทุกข์, ระยะยาว 3 เดือน
ขึ้นไป กระบวนการเช่นเดียวกับระยะกลาง แต่เพิ่มเวลาใน
การปฏิบัติสมาธิภาวนาและการปลีกวิเวก และหลักสูตร
ส าหรับเยาวชน นัก เรี ยนนักศึกษา  และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มาเป็นหมู่คณะ นอกจากนี้แบ่งการ
ฝึกอบรมเป็น 3 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษารัสเซีย 

5) รูปแบบการฝึกอบรมที่เรียกว่า BODASF 
โครงสร้างของการฝึกอบรมสมาธิภาวนา

ตามแนวทีปภาวันในทุกหลักสูตรประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน คือ 

B = แนะน าขอบเขต (Boundary 
Overture) 

O = แสดงเหตุที่มา (Orientation of 
Training Program) 

D = สาธิตขั้นตอน (Demonstration) 
A = สอนให้ปฏิบัติ (Action) 
S = ทัศนศึกษา (Study Tour) 
F = กลับมาดูจิตตนเอง (Feedback)  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
                      ภาพรูปแบบการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสมาธิภาวนาตามแนวทีปภาวันธรรมสถาน 
 
สรปุผลและอภปิรายผล

จากการอภิปรายผล พบว่า พระภาวนาโพธิคุณ มี
ภาวะผู้น าตามหลักภาวนา 4 และเป็นผู้พัฒนาแล้วตามหลัก
ภาวิต 4 1) กายภาวนา ท่านฝึกอบรมกายจนเป็นภาวิต
กาย เป็นกายที่เจริญแล้ว เป็นกายที่ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลาย
อย่างมีสติ กุศลกรรมเจริญงอกงาม 2) ศีลภาวนา ท่าน
ฝึกอบรมศีลจนศีลเจริญแล้ว ประพฤติอยู่ในธรรมวินัย ใช้
กายวาจาอบรมสั่งสอนประชาชนตลอดมา 3) จิตตภาวนา 
ท่านฝึกอบรมจิตจนเป็นภาวิตจิต จิตที่ เจริญแล้วจิต
เข้มแข็ง สงบมั่นคง ผ่องใส เป็นสุข เมตตากรุณา กตัญญู
กตเวทิตา ขยันหมั่นเพียร 4) ปัญญาภาวนา ท่านศึกษา
ฝึกอบรมปัญญาจนเป็นภาวิตปัญญา ปัญญาเจริญแล้ว 

ท่านรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง รู้จักทุกข์ เหตุแห่ง
ทุกข์ การที่ไม่มีทุกข์ หนทางแห่งการดับทุกข์ และชักน าให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ ปฏิบัติตามได้ ท่านเป็นผู้มีภาระผู้น าเชิง
จริยธรรม (ethical leadership) ที่มีความซื่อสัตย์ ความ
ยุติธรรม ความมีน้ าใจ ความเข้าใจผู้อื่นความมีเสน่ห์ท าให้
ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นเช่นนี้เพราะท่าน
เกิดและเติบโตในครอบครัวที่มีความเห็นถูกต้อง รายล้อม
ด้วยกัลยาณมิตร โยมย่า โยมพ่อ โยมแม่ หลวงพ่อแดง ติสฺ
โส ท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นต้น ในขณะเดียวกัน ท่านก็
เป็นผู้ที่รู้จักคิด คิดถูกวิธีมาตั้งแต่วัยเยาว์ ท่านสืบสาน
ปณิธานท่านอาจารย์พุทธทาส อย่างจริงจัง  ท่านออกแบบ 

ผู้ปฏิบัติมี 
สติตั้งมั่น 
จิตสงบ 

6. FEEDBACK  
ตรวจตราตนเอง 5. STUDY TOUR 

ออกทัศนศึกษา 

4. ACTION
จัดแจง
ปฏิบตั ิ

3.DEMONSTRATIO
N     
 ท าทา่แสดง 

2. ORIENTATION
เหตุทีต่้องมา 

วิทยากร 
ผู้ปฏิบัติ 
ผู้ช่วย 

1. BOUNDARY TOUR 
ปฐมนิเทศ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
	 จากการอภิปรายผล	พบว่า	พระภาวนาโพธิคุณ	มี
ภาวะผูน้�าตามหลกัภาวนา	4	และเป็นผู้พฒันาแล้วตามหลัก
ภาวติ	4	1)	กายภาวนา	ท่านฝึกอบรมกายจนเป็นภาวติกาย	
เป็นกายที่เจริญแล้ว	 เป็นกายท่ีปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่าง
มีสติ	กุศลกรรมเจริญงอกงาม	2)	ศีลภาวนา	ท่านฝึกอบรม
ศีลจนศีลเจริญแล้ว	ประพฤติอยู่ในธรรมวินัย	 ใช้กายวาจา
อบรมสั่งสอนประชาชนตลอดมา	 3)	 จิตตภาวนา	ท่านฝึก
อบรมจิตจนเป็นภาวิตจิต	 จิตที่เจริญแล้วจิตเข้มแข็ง	 สงบ
มั่นคง	ผ่องใส	เป็นสุข	เมตตากรุณา	กตัญญูกตเวทิตา	ขยัน
หมัน่เพยีร	4)	ปัญญาภาวนา	ท่านศกึษาฝึกอบรมปัญญาจน
เป็นภาวติปัญญา	ปัญญาเจริญแล้ว	ท่านรู้เข้าใจสิง่ทัง้หลาย
ตามที่เป็นจริง	 รู้จักทุกข์	 เหตุแห่งทุกข์	 การที่ไม่มีทุกข์	
หนทางแห่งการดับทุกข์	และชักน�าให้ผู้อื่นเข้าใจได้	ปฏิบัติ
ตามได้	 ท่านเป็นผู ้มีภาระผู ้น�าเชิงจริยธรรม	 (ethical	
leadership)	ทีม่คีวามซือ่สัตย์	ความยุตธิรรม	ความมีน�า้ใจ	
ความเข้าใจผูอ้ืน่ความมีเสน่ห์ท�าให้ได้รับความไว้วางใจเป็น
อย่างยิง่	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะท่านเกดิและเติบโตในครอบครวั
ทีม่คีวามเหน็ถกูต้อง	รายล้อมด้วยกลัยาณมิตร	โยมย่า	โยม
พ่อ	 โยมแม่	 หลวงพ่อแดง	 ติสฺโส	 ท่านอาจารย์พุทธทาส
เป็นต้น	ในขณะเดียวกัน	ท่านก็เป็นผู้ที่รู้จักคิด	คิดถูกวิธีมา
ตั้งแต่วัยเยาว์	 ท่านสืบสานปณิธานท่านอาจารย์พุทธทาส	
อย่างจริงจัง		ท่านออกแบบ	BODASF	หรือรูปแบบการจัด
หลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติสมาธิภาวนา	 ประกอบด้วย	
Boundary	tour	(ศกึษาของเขต)	Orientation	(เหตทุีต้่อง
มา)	demonstration	(ท�าท่าแสดง)	Action	(จดัแจงปฏบิตั)ิ	
Study	tour	(ออกทัศนศึกษา)	Feedback	(ตรวจตราตน
อง)	 รูปแบบจ�าเพาะน้ีส่งผลให้จ�านวน	 ผู้เข้าฝึกอบรมเพ่ิม
ข้ึน	 ดังผลการอภิปรายในประเด็น	 ภาวะผู้น�าการจัดการ
ศกึษาสมาธภิาวนาของพระภาวนาโพธิคณุ	และรูปแบบการ
ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาตามแนวทีปภาวันธรรมสถาน	
(BODASF)	ดังนี้	
	 	 1.	ภาวะผูน้�าการจัดการศึกษาสมาธิภาวนาของ
พระภาวนาโพธิคุณ
	 	 จากผลการศึกษาภาวะผู้น�าการจัดการศึกษา
สมาธิภาวนาของพระภาวนาโพธิคุณ	 ซึ่งเป็นการศึกษา

เฉพาะพื้นที่	 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย	 โดยใช้
แนวคิดทฤษฎี	หลักการ	หลักธรรม	ต่าง	ๆ	ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์และพฤติกรรม	เพือ่ช่วยให้การวจิยัครัง้นีเ้ป็น
ไปอย่างเป็นระบบและเกิดองค์ความรู้ความเข้าใจอย่าง
แท้จริง	 ซึ่งสามารถอภิปรายในประเด็น	 ภาวะผู้น�าการ
จัดการศึกษาสมาธิภาวนาของพระภาวนาโพธิคุณเป็นผู้มี
ภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม	(ethical	leadership)	ท่านเป็นผู้
มีวตัรปฏบัิติในความเป็นสมณะอย่างเคร่งครัดเป็นทีศ่รัทธา
เลื่อมใสของชาวไทยพุทธและชาวต่างชาติที่มีโอกาสรู้จัก
ท่าน	และท่านมีนโยบายในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาด้วย
การสอนการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบอานาปานสติมาเป็น
เวลานาน	 ท่านกระท�าสิ่งนี้ด้วยความมุ่งมั่น	 สอดคล้องกับ
ทฤษฎีภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม	 (ethical	 leadership)	 ซึ่ง	
ธงชัย	 สันติวงษ์	 และ	 ชัยยศ	 สันติวงษ์	 (2522)	 ระบุไว้มี
ลักษณะหลายประการคือ	 1)	 คุณลักษณะทางร่างกาย	
(physical	 traits)	 สุขภาพแข็งแรง	 2)	 คุณลักษณะทาง
บุคลิกภาพ	 (personality)	 เกี่ยวกับความฉลาดความ
กระตือรือร้นในหน้าที่การงาน	 ความริเริ่มในทางความคิด	
ความอดทน	 ความพยายาม	 3)	 คุณลักษณะทางนิสัยส่วน
ตัว	(personal	traits)	เก่ียวกับความฉลาดความรับผดิชอบ	
การตัดสนิใจ	การชอบและรักงาน	4)	คุณลกัษณะทางสงัคม	
(social	 traits)	 เกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจ	 ความมี
มนุษยสัมพันธ์ความได้รับความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน	
ลักษณะดังกล่าวโดยรวมตรงกับหลักธรรมภาวนา	4	เพียง	
3	ด้าน	คือ	กายภาวนา	ศีลภาวนา	จิตตภาวนา
	 	 นอกจากนัน้มคีวามสอดคล้องกับ	ดวงพร	อาภา
ศิลป์	 (2559)	 ได้น�าเสนอทฤษฎีภาวะผู้น�าทางจริยธรรม	
(ethical	 Leadership)	 ผู้น�าต้องมีการกระท�าดีงามหรือ
พฤตกิรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่	และเว้นจากการกระท�า
ชัว่	หรอืพฤติกรรมทีเ่ป็นอนัตรายต่อผูอ้ืน่	เป็นผูม้ทีศันคติที่
ดีงาม	 หรือมีความคิดทางจริยธรรมที่ดีงามอีกด้วย	 ผู้น�ามี
การแสดงออกที่เหมาะสมตามที่ควรจะเป็นผ่านทาง
พฤติกรรมส่วนบุคคลความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการ
เพ่ิมพฤติกรรมดังกล่าวต่อผู้ตาม	 ผ่านการส่ือสารแบบสอง
ทาง	การกระตุ้นและการตัดสินใจ	ผู้น�าเชิงจริยธรรมจะน�า
หลักการทางจริยธรรมใส่เข้าไว้ในความคิด	 ค่านิยม	 และ
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พฤตกิรรม	โดยรวมตรงกบัหลกัธรรมภาวนา	4	เพยีง	3	ด้าน	
คือ	กายภาวนา	ศีลภาวนา	จิตตภาวนา
	 	 นอกจากนัน้มคีวามสอดคล้องกบั	ดวงพร	อาภา
ศิลป์	 (2559)	 กล่าวถึงทฤษฎีภาวะผู้น�าทางจิตวิญญาณ	
(spiritual	 leadership)	 ผู้น�าที่ประกอบไปด้วยค่านิยม	
ทัศนคติ	 และพฤติกรรมที่จ�าเป็นต่อการกระตุ้นภายใน
ตนเองและผู้อื่นเพื่อให้รู้สึกถึงการอยู่รอดของจิตวิญญาณ	
โดยผ่านการท�างานที่มีความหมาย	 และสมาชิกภาพ	
ประกอบด้วย	1)	การท่ีผู้น�าสร้างวิสัยทศัน์ให้สมาชกิองค์กร	
งานอาชีพสร้างความหมายและความแตกต่างให้กับชีวิต	
และ	2)	การทีผู่น้�าสร้างวฒันธรรมองค์กร/สงัคมบนพืน้ฐาน
ของความรักที่ไม่เห็นแก่ตน	 	 ความหวัง	 ตลอดจนความ
ศรัทธาของผู้น�า	 ผู้น�าและผู้ตามมีความห่วงใยและความ
ชื่นชมตนเองและผู้อื่น	 โดยมีผลท�าให้ผู้ตามเพิ่มความรู้สึก
ของการท�างานทีม่คีวามหมายต่อชวิีตและความเป็นสมาชิก
ซ่ึงจะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 โดยรวมตรงกับหลักธรรมภาวนา	 4	
เพียง	3	ด้าน	คือ	กายภาวนา	ศีลภาวนา	จิตตภาวนา
	 	 สอดคล้องกับ	 ชุติมา	 รักษ์บางแหลม	 (2559)	
ได้กล่าวถึงภาวะผู้น�าเชิงจริยธรรม	 (ethical	 leadership)	
มีองค์ประกอบ	ได้แก่	1)	สร้างความตระหนักถึงการต้องมี
มาตรฐานด้านคุณธรรม	(moral	standards)	แก่ผู้ตาม	2)	
ชีป้ระเดน็ทีต้่องมุง่เน้นทางจรยิธรรมตามล�าดบัความส�าคญั
ก่อนหลัง	 3)	 พยายามยกระดับความต้องการของผู้ตาม	
(follower	 needs)	 ให้สูงขึ้นถึงระดับความต้องการมุ่งผล
ส�าเร็จ	(need	for	achievement)	4)	ส่งเสริมให้ระดับวุฒิ
ภาวะด้านคณุธรรม	(moral	maturity)	ของผู้ตามสูงขึน้	5)	
เสริมสร้างบรรยากาศของที่ท�างานหรือองค์การให้มี
บรรยากาศของคุณธรรม	(ethical	climate)	เช่น	การยึด
ค่านิยมและการมีมาตรฐานด้านคุณธรรมร่วมกัน	 6)	 ปลุก
เร้าและส่งเสริมให้ผู ้ตามเห็นว่าการท�างานที่ยึดหลักผล
ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนนั้น	 เป็นสิ่งดี
งามที่ควรยึดถือร่วมกัน	 7)	 ส่งเสริมให้ผู้ตามยึดหลักของ
ความร่วมมือ	 (cooperation)	 มากกว่าการแข่งขันกัน	
(competitiveness)	และยดึหลักสามัคคธีรรม	(harmony)	
โดยรวมตรงกับหลักธรรมภาวนา	4	เพียง	3	ด้าน	คือ	กาย

ภาวนา	ศีลภาวนา	จิตตภาวนา	
	 	 พระภาวนาโพธิคุณเป็นผู้น�าทางการศึกษามี
ลักษณะของความเป็นกัลยาณมิตร	 7	 หรือธรรมของ
กัลยาณมิตร	คือ	ท่านสอนด้วยความรักความเมตตา	ท�าให้
ผู้อบรมรู้สึกอุ่นใจ	ท่านสอนด้วยธรรม	เป็นผู้ทรงความรู้ใน
การสอน	 ท่านสอนด้วยเหตุผล	 สอนให้เหมาะสมกับผู้ฟัง
อย่างสร้างสรรค์	พร้อมที่จะฟังค�าปรึกษาและให้ค�าอธิบาย
แม้เรื่องยุ ่งยากซับซ้อนให้เข ้าใจและเรียนรู ้ยิ่งขึ้นไป	
สอดคล้องกับ	พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต)	(2559)	
ได้บันทึกคุณสมบัติของพระพุทธองค์	ในการเป็นผู้สอนที่ดี	
3	ประการ	ได้แก่	ประการแรก	ทรงมคีวามเป็นกลัยาณมติร	
พระองค์ทรงต้ังใจท�าเพ่ือประโยชน์แก่หมู่ชน	 แก่ญาติมิตร	
เพื่อนร่วมชุมชน	 เป็นกัลยาณมิตรในสาระว่า	 “ท�าเพื่อ
ประโยชน์แก่เขา”	 ประการที่สองคือ	 ทรงเป็นผู้รู้จุดหมาย
ชัดเจนและรู้ทางที่จะด�าเนินไปสู่จุดหมายนั้น	 	ทรงเป็นผู้รู้
ทางและทรงบอกทางให้เพื่อไปสู ่จุดหมาย	 ทรงเป็นผู ้
สามารถที่จะช่วยให้คนไปถึงจุดหมายได้	 ทรงเป็นเหมือน
มคัคเุทศก์	ท�าให้ผูอ้ืน่สามารถร่วมเดนิทางหรอืโดยสารไปสู่
จุดหมาย	ทรงเป็นผู้ช่วยให้ผู้ที่มาร่วมสมทบได้ศึกษา	เรียน
รูฝึ้กฝนตนเอง	จนกระทัง่เขาสามารถทีจ่ะข้ามพ้นความทกุข์	
ถึงจุดหมายได้	จะไม่หยิบยื่นให้แก่ผู้อื่นโดยตรง	แต่จะช่วย
ให้คนอืน่ได้ฝึกตน	ได้เรยีนรูจ้นสามารถพึง่ตนเองได้	จนพ้น
ปัญหาหรือท�าได้ส�าเร็จ	 และสอดคล้องกับแนวคิดทางการ
ศึกษาเรื่องครูดี	ของ	สาโรช	บัวศรี	(2549)	กล่าวถึง	สภาพ
ของครูดี	มีความส�าคัญ	คือ	เป็นผู้มีจริยธรรม	เป็นผู้มีความ
รู้	 และกล่าวถึงการกระท�าของครูดี	ต้องสอนดี	การสอนดี
เกิดจากการรู้เทคนิคการสอนที่ดี	 รวมถึงอบรมจริยธรรม
ควบคู่ไปกับการสอน	 ครูดีต้องศึกษาค้นคว้าและวิจัยอยู่
เสมอเพื่อความงอกงามทางวิชาการ	ประการสุดท้ายครูดี
ต้องช่วยเหลอืให้ผูเ้รยีนประยกุต์ความรูไ้ปช่วยเหลอืคนหรือ
สังคมต่อไปได้	โดยรวมตรงกับหลักธรรมภาวนา	4	คือ	กาย
ภาวนา	ศีลภาวนา	จิตตภาวนา	ปัญญาภาวนา
	 	 พระภาวนาโพธิคุณด�าเนินชีวิตกับการท�างาน
การจดัการศกึษาสมาธภิาวนาให้กบัผูส้นใจทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ	 โดยเน้นความเข้าถึงหัวใจของพระพุทธ
ศาสนา	 และเน้นเรื่องการน�าตัวออกจากวัตถุนิยม	 พระ
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ภาวนาโพธิคุณด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างคน	ธรรม	และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วม
กันอย่างสันติสุขเพราะธรรมะคือธรรมชาติ	 ดังนั้นภารกิจ
ของพระภาวนาโพธิคุณ	 คือการเป็นผู้น�าการจัดการศึกษา
ด้านสมาธภิาวนา	สอดคล้องกบัปณิธาน	3	ของท่านอาจารย์
พุทธทาส	(อินทุวรรณา	เชยชื่นสกุล	2553:4)	คือ	1)	ให้ทุก
คนเข้าถึงหัวใจของศาสนาแห่งตน	และ	3)	น�าโลกออกจาก
อ�านาจของวัตถุนิยม	
	 	 พระภาวนาโพธิคุณได้พลิกฟื้นน�าไตรสิกขามา
เป็นหลกัในการจัดการศกึษาไทย	ซึง่การศกึษาไทยละทิง้มา
นาน	 เราหลงใหลได้ปลื้มไปกับการศึกษาแบบตะวันตก	ที่
ตั้งอยู่บนอ�านาจวัตถุนิยม	อ�านาจกิเลส	รัก	โลภ	โกรธ	หลง	
สอดคล้องกับความเห็นของท่านอาจารย์พุทธทาส	ว่า	การ
จัดการศึกษาที่เป็นอยู่	มุ่งวิชาการ	มุ่งอาชีพ	ท�าให้ละทิ้งศีล
ธรรม	จึงใช้ความฉลาดเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	
โลกจึงเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัว	การศึกษาไม่สามารถสร้าง
ลูกที่ดี	ศิษย์ที่ดีของครูก็มีไม่ได้	เพื่อนที่ดีต่อกันและกันก็ไม่
ได้	 เป็นพลเมืองท่ีเห็นแก่ตัวของชาติ	 เป็นผู้ไม่รับรู้ค�าสอน
ของพระศาสดา	 โลกจึงไม่มีโอกาสที่จะสุขสงบมีสันติภาพ	
(พทุธทาสภกิข,ุ	2549	:	18,	56-64)	สอดคล้องกบั	นิธิพฒัน์	
เจียรกลุ	(2560)	ได้แสดงความคิดเหน็ในการบรรยายธรรม
ที่ทีปภาวันธรรมสถาน	 เมื่อวันที่	 16	 ตุลาคม	 2560	ท่าน
สรุปออกมาเป็น	3	ด้าน	1)	เป็นการฝึกส�าหรับคนในสังคม
ในปัจจุบัน	 คนรุ่นใหม่	 ส่ิงที่ต้องฝึกกันคือเร่ืองของมีวินัย	
ของการรูห้น้าทีข่องตัวเอง	เคารพสิทธ์ิผู้อ่ืน	การตรงต่อเวลา	
การท�าอะไรตามกรอบในข้อก�าหนด	 เป็นส่ิงที่ในการฝึก
อบรมสมาธิภาวนาครั้งนี้ได้ฝึกกัน	 2)	 เป็นเรื่องของการฝึก
เรือ่งของสมาธ	ิconcentration	เป็นส่ิงทีส่�าคัญในการทีจ่ะ
ท�าให้เรารวบรวมความตั้งใจต่าง	ๆ 	ให้อยู่ในจุดจดจ่อกับสิ่ง
ทีเ่ราท�าอยูก่บัปัจจบุนั	3)	เรือ่งของการฝึกสตคืิอการรูส้�านกึ	
รูต้ืน่รูใ้นตวัเองอยูต่ลอดเวลา	เข้าใจส่ิงทีต่วัเองก�าลังกระท�า	
เรียนรู้ตัวเอง	ที่ส�าคัญที่จะน�าไปใช้คือการเรียนรู้ผู้อื่น	เรียน
รู้สังคมภายนอก	เรียนรู้อย่างที่เข้าใจมัน	เราก็จะอยู่ร่วมกัน	
ในฐานะสมาชิกของสังคมอย่างมีความสุข	 ในการปฏิบัติ
สมาธภิาวนา	5	วนัในคร้ังน้ี	ส่ิงท่ีพระภาวนาโพธิคุณเน้นอยู่
เสมอ	คือเรื่องของการฝึกสติ	ซึ่งจะน�าไปใช้กับชีวิตประจ�า

วันได้เป็นอย่างดี	ที่ส�าคัญต้องฝึกกันต่อไปเรื่อย	ๆ	เพื่อการ
พัฒนาตัวเองมากขึ้น	ๆ
	 	 พระภาวนาโพธิคุณได้วางรากฐานการศึกษาที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณโดยใช้หลักธรรมะ	 ใน
การจัดหลกัสตูรการเรยีนการสอนในวทิยาลยัแห่งนี	้มหีลกั	
5	ประการ	ได้แก่	เยาวชนต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา	
เยาวชนต้องเป็นศษิย์ทีดี่ของครบูาอาจารย์	เยาวชนต้องเป็น
เพื่อนที่ดีของเพื่อน	 เยาวชนต้องเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ	และเยาวชนต้องเป็นสาวกทีดี่ของพระศาสดา	พระ
ภาวนาโพธิคุณระลึกอยู่เสมอ	ถึงระบบการศึกษาแบบหมา
หางด้วน	ซึ่งเป็นค�ากล่าวของท่านอาจารย์พุทธทาส	ที่ท่าน
มีความเห็นเรื่องการจัดการศึกษาไม่สมบูรณ์แบบ	จากการ
ศึกษาภาวะผู้น�าของพระภาวนาโพธิคุณที่ได้จัดการศึกษา
สมาธภิาวนามคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิทางการศกึษาของ	
สาโรช	บัวศรี	 (2549)	ที่กล่าวถึงการศึกษาของมนุษย์มีจุด
มุ่งหมายในการพัฒนาขันธ์	5	ให้เป็นไปเพื่อการลดละโลภ	
โกรธ	 หลง	 หรือว่าหมดไปในที่สุดได้บรรลุชีวิตที่ดี	 ดังนั้น
พระภาวนาโพธิคุณมีความศรัทธา	 มุ่งมั่น	 ไม่ย่อท้อ	 ต่อ
อุปสรรค	 ในการเปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ	
เพื่อให้โอกาสเยาชนได้เข้ามาศึกษาในระบบการศึกษาที่
สมบูรณ์แบบ	 ในการจัดการสอนเยาชนโดยใช้หลักธรรมะ	
อปัณณกปฏิปทา	คือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด	มี	3	อย่าง	อินทรีย์
สังวร	คือ	ส�ารวมอินทรีย์	 6	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	 ใจ	
โภชเนมัตตัญยุตา	 คือ	 ความรู้จักประมาณในการบริโภค	
ชาคริยานุโยค	 คือการประกอบความเพียรไม่เห็นแก่นอน	
ซึง่ท่านได้ใช้ค�าว่า	“ส�ารวมอนิทรย์ี	พอดใีนความเป็นอยู	่ตืน่
รู้ด้วยภาวนา”	มาเป็นแนวทางในการฝึกอบรมเยาวชน	ใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ	 ซึ่งเป็นค�าขวัญของ
วิทยาลัยแห่งนี้	ท่านอาจารย์พุทธทาส	สอนเอาไว้ว่า	เรียน
แต่หนังสือวิชาชีพ	 ไม่ได้เรียนธรรมะ	 ให้เพียงพอ	ถือว่ายัง
ไม่สมบูรณ์	 เขารู้หนังสือ	 และรู้อาชีพ	 แต่ไม่มีธรรมะ	 เพื่อ
ความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้อง	 การศึกษาของประเทศไทยนั้น	
ยังไม่สมบูรณ์	 ยังบกพร่องอยู่	 ถ้าจะให้การศึกษาสมบูรณ์
ต้องมกีารศกึษาธรระ	ต้องมกีารจดัหลกัสตูรให้เดก็ได้ศกึษา	
ปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจัง	 ต่อเนื่องทุกวันที่อยู่ในสถาน
ศึกษา	 (www.bbvcthailand.com	 สืบค้นเม่ือ	 วันท่ี	 17	
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กันยายน	2560)	
	 2.	รูปแบบการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาตามแนวทีป
ภาวันธรรมสถาน	(BODASF)
	 	 ทีปภาวันธรรมสถานเลือกการปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาแบบอานาปานสต	ิผูก่้อตัง้คอืพระภาวนาโพธิคุณได้
ศึกษาเรียนรู้อานาปานสติจากท่านอาจารย์พุทธทาส	 จาก
การศึกษา	ผูว้จิยัได้สรปุผลรปูแบบการฝึกสมาธภิาวนาตาม
แนวทีปภาวันธรรมสถาน	 เป็น	 6	 ขั้นตอน	 คือ	 BODASF	
สามารถน�ามาปรับใช้	 กับทุกหลักสูตร	 ในการฝึกปฏิบัติ
สมาธิภาวนา	 ขั้นตอนที่สามคือ	 Demonstration	 ครูบา
แสดง	 โดยพระภาวนาโพธิคุณ	 สอนกระบวนการดับทุกข์	
ด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาแบบอานาปานสติ	 เป็นการ
สาธติวธิปีฏิบัตแิละให้ความรู้แก่ผู้ปฏบิตัก่ิอนการปฏบิตัจิริง	
สอดคล้องกับ	สมคิด	บางโม	(2559)	ที่เสนอเทคนิคการฝึก
อบรมด้วยการสาธิต	 (Demonstration)	 เป็นการให้ผู้เข้า
ฝึกอบรมได้เห็นการปฏิบัติจริง	 ซึ่งการกระท�า	 หรือการ
ปฏิบัติจริงจะมีลักษณะคล้ายการสอนงาน	 การสาธิตนิยม
ใช้กบัวชิาทีม่กีารปฏบิตั	ิเช่นการฝึกอบรมเกีย่วกับเคร่ืองมอื
หรืออุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 วิธีการคือวิทยากรท�าให้ดูแล้วผู้ฝึก
อบรมทดลองท�าตาม	และขั้นตอนที่สี่คือ	Action	ออกแรง
ปฏิบัติ	 ผู้ปฏิบัติทุกคนฝึกอานาปานสติในอิริยาบถต่าง	 ๆ	
ด้วยตนเอง	สอดคล้องกบั	สภุาพร	เทศวชิยั	(2548)	ได้เสนอ
เทคนิคการฝึกปฏิบัติหลังจากการได้เรียนรู้ภายใต้การดูแล
ของวทิยากร	มกีารสาธติให้ดกู่อนแล้วให้ผูเ้ข้าอบรมทดลอง
ท�าตาม	 รวมทั้งขั้นตอนที่ห้าคือ	 Study	Tour	ทัศนศึกษา	
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม	 น�าผู้ปฏิบัติออกไปปฏิบัติ
ธรรมนอกสถานที่เพ่ือศึกษาเรียนรู้	 สอดคล้องกับ	 สมคิด	
บางโม	(2559)	ทีเ่สนอเทคนิคการฝึกอบรมการศึกษาดงูาน
นอกสถานที่	(field	trip)	เป็นการน�าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไปศึกษายังสถานที่อ่ืนนอกสถานที่ฝึกอบรม	 เพื่อให้ได้
พบเห็นของจริงเป็นการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้เห็นการ
ปฏิบัติจริงสร้างความสนใจและกระตือรือร้น	 ส่วนการฝึก
อบรมสมาธิภาวนาในขั้นตอน	Study	Tour	ทัศนศึกษานั้น
มีความแตกต่างจากสถานปฏิบัติธรรมอื่น	 ๆ	 เนื่องจาก 

กิจกรรมสมาธภิาวนานอกสถานทีข่องทปีภาวนัธรรมสถาน
มคีวามพร้อมในการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ให้ผูป้ฏบิตัิ
เข้าถึงธรรม	 คือ	 ความสุขสงบเย็น	 ท่ามกลางธรรมชาติ	
เป็นการรับรู้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น	ๆ 	พร้อมกับ
ฟังค�าสอนของพระวทิยากรโดยอาศัยบริบทธรรมชาติขณะ
ปัจจุบันเป็นส่ือการสอนน�าผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะคือ
ธรรมชาติทีส่ามารถจบัต้องได้	เมือ่ผูป้ฏบิติัมคีวามเข้าใจแล้ว
กส็ามารถน�าไปใช้ในการด�าเนนิชวีติจรงินอกจากนัน้	ในขัน้
ตอนที่หกคือ	Feedback	กลับมาดูตน	โดยผู้ปฏิบัติส�ารวจ
จิตตนเองว่าสามารถตัดทกุข์ได้มากน้อยเพยีงใด	สอดคล้อง
กับ	สุภาพร	เทศวิชัย	(2548)	ได้เสนอเทคนิคการพิจารณา
ไตร่ตรอง	(reflection)	เป็นการเรยีนรูถ้งึความคดิความรู้สกึ
ของตนเองแล้วใช้เหตุผลในการพิจารณาหาข้อสรุป	ท�าให้
ควบคุมตนเองได้	มีโอกาสทบทวนส่ิงทีไ่ด้กระท�าไปแล้วเพ่ือ
หาข้อปรับปรุงที่ดีขึ้น	 นอกจากนั้น	 ในการอบรมสมาธิ
ภาวนามเีทคนคิการฝึกปฏิบติัให้กายและจติมีความสงบใน
ทุก	ๆ	อิริยาบถ	ดังนั้นจึงไม่สอดคล้องกับ	สุภาพร	เทศวิชัย	
(2548)	 ที่น�าเสนอเทคนิคการใช้กิจกรรมนันทนาการ	
(recreational	activity)	เป็นการให้ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมท�า
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง	 เช่น	 การร้อง
เพลง	 การปรบมือเป็นจังหวะพร้อมกัน	 การร้องเพลง
ประกอบท่าทาง	เป็นต้น	เพือ่ให้ผูเ้ข้าฝึกอบรมมบีรรยากาศ
สนุกสนาน	และได้แสดงออก		

ปัญหาและข้อจ�ากัด
	 1.	 การอธิบายสภาวธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ธรรมของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องที่อธิบายให้เข้าใจได้ยาก
แก่ผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติ
	 2.	งานวิจยัภาวะผู้น�าด้านการศึกษาที่ตัง้อยู่บนพื้น
ฐานพระพทุธศาสนายงัคงเป็นเรือ่งทีค่นทัว่ไปทีอ่ยูใ่นระบบ
การศึกษาแบบตะวันตกเข้าใจได้ยาก
3.	การน�าปรากฏการณ์ด้านการเรยีนการสอนสมาธภิาวนา
ตามแนวพระพุทธศาสนาเข้าในกรอบระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ตะวันตกไม่อาจสอดรับกันได้สนิท
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ข้อเสนอแนะ 
	 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปปฏิบัติ
เพื่อให้งานวิจัยนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงเอกสาร
และปฏิบัติการแก่ผู้ที่สนใจศึกษาการจัดการศึกษาสมาธิ
ภาวนาตามแนวทีปภาวันธรรมสถาน	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้	ดังนี้	
	 	 1.	จัดท�าคู่มือหลักสูตรการจัดการศึกษาสมาธิ
ภาวนาตามแนวทปีภาวันธรรมสถาน	ทีเ่ป็นมาตรฐาน	และ
พฒันาสือ่การสอนให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้	เช่น	จดัท�าคูม่อื
การปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างย่อ	 การใช้วิดีทัศน์	 น�าเสนอ
เป็นแผนผงัหรอืรปูภาพในการอธิบาย	ปรับปรุงระบบเคร่ือง
เสียงให้ทันสมัยและมีความคมชัดมากขึ้น
	 	 2.	 จัดท�าประวัติ	 ชีวิตและผลงานของพระ
ภาวนาโพธิคุณเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ	 และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในด้านภาวะผู้น�าของท่าน	 ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจและ
เกีย่วข้องกบัการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพจติใจตาม
แนวทางพุทธศาสนา	 ได้น�าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินงานต่อไป
	 	 3.	น�าเสนอรูปแบบของการจดัการอบรมสมาธิ
ภาวนาตามแนวทีปภาวันธรรมสถาน	 แก่ชาวต่างชาติให้
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมใน
แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญในประเทศไทย

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	
	 	 1.	 ควรท�าการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการ
เปลีย่นแปลงพฒันาการด้านจติใจของผูท้ีผ่่านการอบรมใน
ระยะสั้นและระยะยาว	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ
การท�าสมาธภิาวนาทีส่ามารถน�าไปใช้ได้จรงิในชวีติประจ�า
วัน	
	 	 2.	ควรท�าการวิจัยภายหลังการใช้หลักสูตรทุก
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร	
	 	 3.	 ควรท�าการวิจัยเชิงส�ารวจผู้ปฏิบัติธรรมถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ามาฝึกอบรมปฏิบัติสมาธิ
ภาวนาตามแนวทีปภาวันธรรมสถาน
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ดร.บรรจบ	 บรรณรุจิ	 ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก	 ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์	ดร.ณรงค์	พทุธชิวีนิ	และ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	
ดร.นิคม	 จารุมณี	 คณะกรรมการผู้สอบดุษฎีนิพนธ์	 และ
อาจารย์ประจ�าคณะครศุาสตร์ทกุท่าน	ทีไ่ด้ให้ความรูใ้ห้ค�า
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับนักเรียน
ท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	24	จ�านวน	66	คนจาก	2	ห้องเรียน	ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม	 (Cluster	Random	Sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพ	ี แผนการจัดการเรียนรู้ปกติ	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้	Hotelling’s	T2	ผลการวิจัยพบว่า
 	 1.	ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจเีอสพ	ีและ
แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต	ิมปีระสทิธภิาพ87.77/80.00	และ	78.00/75.28	ตามล�าดบัซึง่เป็นไปตามเกณฑ์	
75/75
	 	 2.	ดชันปีระสิทธิผลของการจดักจิกรรมการเรียนรูว้ชิาคณติศาสตร์แบบสบืเสาะโดยใช้โปรแกรมจเีอสพ	ีและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 มีค่าเท่ากับ	 0.7271	 และ	 0.6941	 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ72.71	และร้อยละ	69.41	ตามล�าดับ
	 	 3.	นกัเรยีนทีไ่ด้รับการจัดกจิกรรมเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์แบบสบืเสาะโดยใช้โปรแกรมจเีอสพีมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สงูกว่านกัเรยีนท่ีเรยีนด้วยด้วยการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกติ
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 	 4.	 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้
โปรแกรมจีเอสพี	เรื่อง	ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม	อยู่ในระดับมาก	
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 ค�าส�าคญั :	การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจเีอสพ;ี	การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต;ิความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์;ความพึงพอใจ

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	:	to	compare	student	achievement	and	the	ability	to	solve	
mathematical	problems	of	students	with	mathematics	 learning	activities	based	on	 inquiry	approach	
using	the	Geometer’s	Sketchpad	Program	(GSP).The	sample	groups	used	in	this	research	were	66	students	
from	2	classes	of	Matthayomsuksa	5	 in	 the	first	 semester	of	academic	year	2017,	Kalasinpittayasan	
School,the	secondary	educational	service	area	office	24	by	Cluster	Random	Sampling.	The	instruments	
used	in	this	research	werelesson	plans	ofthe	mathematics	learning	activities	based	on	inquiry	approach	
using	the	Geometer’s	Sketchpad	Program	(GSP).	,	lesson	plans	ofthe	mathematics	using	,the	achievement	
testofthe	mathematics	using	the	Geometer’s	Sketchpad	program	(GSP).,	the	ability	test	to	solve	conic	
section	on,	and	the	satisfaction	of	student’	test	on	the	mathematics	learning	activities	based	on	inquiry	
approach	using	 the	Geometer’s	Sketchpad	Program	 (GSP).	 Statistics	used	 in	 the	 research	 include:	 a	
percentage,	a	mean,	a	standard	deviation	and	hypothesis	test	by	using	Hotelling’s	T2
	 The	results	were	as	follows.
	 	 1.	The	lesson	plan	of	the	Mathematics	learning	activities	based	on	inquiry	approach	using	the	
Geometer’s	Sketchpad	Program	(GSP)	on	exponential	function	and	logarithmic	function	for	Matthayomsuksa	
5	found	that	its	efficiency	were	87.77/80.00	and78.00/75.28	respectively.	It	was	in	the	setting	criteria	
of75/75.
	 	 2.	The	effectiveness	index	of	the	Mathematics	learning	activities	based	on	inquiry	approach	
using	the	Geometer’s	Sketchpad	Program	(GSP)	found	that	there	were0.7271	and0.6941.	It	showed	that	
students	had	learning	progress	were72.71and69.41	percent	respectively.
	 	 3.	The	students	had	mathematics	learning	management	based	on	inquiry	approach	using	the	
Geometer’s	Sketchpad	Program	(GSP),found	that	there	had	the	learning	achievement	and	mathematical	
problem	solving	ability	were	higher	than	the	students	who	learned	by	using	normal	learning	activities	
at	the.05	level	of	significance.
	 	 4.	The	satisfaction	of	student’	tests	on	the	Mathematics	learning	activities	based	on	inquiry	
approach	using	the	Geometer’s	Sketchpad	Program	(GSP)	found	that	the	average	score	was	4.31	at	the	
high	level.

 Keywords : The	mathematics	learning	activities	based	on	inquiry	approach	using	the	Geometer’s	
Sketchpad	Program;	The	ability	test	to	solve	conic	section;	The	satisfaction	of	student’	test
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บทน�า
	 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล	กระบวนการ
คิด	 และการแก้ปัญหา	 ช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนเป็นคนมี
เหตุผล	มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ	ตลอด
จนมีทักษะในการแก้ปัญหาท�าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ	เหมาะสม	ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	 ยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ตลอดจน
ศาสตร์อืน่	ๆ 	ท�าให้มกีารพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมากมายใน
ทุกวันนี้และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	
2551	ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี	มี
ปัญญา	มคีวามสขุ	มจีติส�านกึในความเป็นพลเมืองไทย	และ
เป็นพลโลก	 มีความรู้และทักษะพื้นฐาน	 รวมทั้งเจตคติที่
จ�าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ	และการศึกษา
ตลอดชวีติ	มุง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญบนพืน้ฐานความเชือ่ว่า
ทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้เตม็ตามศักยภาพ	
เพื่อให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการสร้างคน	 จึงมี
ความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องปรบักระบวนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ให้ตอบสนองแนวนโยบายที่ได้ตั้งไว้	 และท�าให้
เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม	 ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตร	 ในขณะที่ผู้เรียนต้องปรับบทบาท	
จากการเป็นผูรั้บเป็นผู้แสวงหา	และเรียนรู้ด้วยการคดิ	การ
ปฏิบัติอย่างแท้จริงไม่ใช่จดจ�าเพียงอย่างเดียว	 (กรม
วิชาการ,	2545:	6)	ดังนั้น	เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 ครูควรเพิ่มกิจกรรม
การเรยีนการสอนทีมุ่่งเน้นให้นักเรียนส�ารวจ	สืบสวน	สร้าง
ข้อคาดการณ์	อธิบาย	และตัดสินข้อสรุปในกรณีทั่วไปของ
ตนเอง	 (สถาบันส ่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี,	2551:	170)	ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	(Inquiry	Approach)	ที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง	 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญมีรูปแบบการเรียนการ
สอนทีน่กัเรยีนจะต้องสืบค้น	เสาะหา	ส�ารวจตรวจสอบ	และ
ค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง	ๆ	จนท�าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ	
และเกดิการรบัรูค้วามรูน้ัน้อย่างมีความหมายสามารถเช่ือม

โยงความคิดเดิมไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่	
(ศศิกานต์	พงษ์พัฒน์,	2555:	1)	
	 สื่อการเรียนรู้เป็นอีกเครื่องมือส�าคัญของการเรียน
รู้	ท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้	ความเข้าใจ	ความรู้สึกเพิ่มพูน
ทักษะ	และประสบการณ์	สร้างสถานการณ์การเรียนให้แก่
ผูเ้รียน	กระตุ้นให้เกิดการพฒันาศักยภาพทางการคิด	ได้แก่	
การคิดไตร่ตรอง	การคิดอย่างสร้างสรรค์	และการคดิอย่าง
มวีจิารณญาณ	ตลอดจนสร้างเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรมและ
ค่านิยมให้แก่ผู้เรียน	 สื่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีอิทธิพล
สูงต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง	(กรมวชิาการ,	2545:	6-9)	(สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี2548:	1)	ได้ตระหนกัในความ
ส�าคญัของการใช้เทคโนโลยช่ีวยในการจัดกจิกรรมการเรยีน
รู้คณติศาสตร์ในชัน้เรียน	และเหน็ว่าโปรแกรมจีเอสพี	(The	
Geometer’s	Sketchpad:	GSP	)	เป็นซอฟต์แวร์ทีใ่ช้สร้าง	
ส�ารวจ	และวเิคราะห์ส่ิงต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวกับเนือ้หาคณติศาสตร์
หลายด้าน	 สามารถใช้สร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่มี
ปฏสิมัพนัธ์ได้หลากหลายตัง้แต่การค้นหา	ในระดบัพืน้ฐาน	
ซึ่งเก่ียวกับรูปร่างและจ�านวนไปจนถึงภาพวาดขั้นสูงที่มี
ความซับซ้อน	 เคลื่อนไหวได้	 และมีความสามารถในการ
สร้างมโนภาพทีส่ื่อความหมายชดัเจน	นอกจากนี	้โปรแกรม
จีเอสพี	 ยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจินตนาการในการคิด	
ค้นหาเหตุผลและเพิ่มพูนความรู้	ความสามารถ	เกิดความ
กระตือรือร้น	ดึงดูดความสนใจด้วยการตอบสนองทนัทจีาก
โปรแกรมดังกล่าว	 และผู้สอนสามารถที่จะสาธิตหรือสรุป
ให้นักเรียนได้ศึกษาตามเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาได้	
(อ�านาจ	เชื้อบ่อคา,	2547:	1-2)
	 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถาน
ศึกษา	รอบที่สาม	ของส�านักงานรับรองมาตรฐาน	และการ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา	(องค์การมหาชน)	พบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา	 ระดับ
มัธยมศึกษา	 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	 อ�าเภอเมือง	
จงัหวดักาฬสนิธุ	์กลุม่ตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน	ตวับ่งชีท้ี	่5	ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน	ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้	
และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าจ�านวนผู้เรียนที่มีผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดีในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้
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คณิตศาสตร์	 คิดเป็นร้อยละ	 44.	 20	 อยู ่ระดับพอใช	้
(รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	2555)	เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนน
เชิงพัฒนาการ	โดยผลทดสอบระดับชาติ	(O-NET)	ม.	6	ปี
การศึกษา	2558	ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน	26.75และปีการ
ศกึษา	2559	ค่าเฉลีย่ระดบัโรงเรยีน	25.22	ต�า่กว่าค่าเฉลีย่
ปีทีผ่่านมา	คดิค่าเปรยีบเทยีบ	–1.53คดิเปอร์เซ็นพฒันาการ	
-5.71	ซึง่แสดงให้เหน็ว่าการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	(ยุพิน	พิพิธกุล,	2530:	3-7)	ได้สรุป
ปัญหาการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ว่าปัญหาการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง
กับผูเ้รยีน	ได้แก่	ผูบ้รหิาร	คร	ูหลกัสตูร	นกัเรยีน	และสภาพ
แวดล้อม	 วิธีการเรียนของนักเรียนบางคน	 ซึ่งเรียนวิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีท่องจ�าไม่มีความเข้าใจนักเรียนบาง
คนจ�าสูตรหรือกฎได้ทุกสูตรแต่ท�าโจทย์ไม่ได้	 บางคนจ�า
ทฤษฎีได้แต่พิสูจน์ไม่ได้	 ดังน้ัน	 การเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์กับนักเรียนควรจะได้ศึกษาให้เข้าใจการ
ท�าความเข้าใจตามล�าดับขั้นตอนนับว่าส�าคัญมาก	 การท�า
แบบฝึกหัดมากๆ	จะช่วยให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น	
	 จากประสบการณ์ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	พบว่าเนื้อหา	เรื่อง	ฟังก์ชันเอก
ซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม	 เป็นปัญหาส�าหรับ
นักเรียนค่อนข้างมาก	 ซึ่งเป็นเหตุให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนคณติศาสตร์ต�า่	เนือ่งจากนกัเรยีนมคีวามรูพ้ืน้
ฐานไม่ดี	 และขาดทักษะกระบวนการในการคิดอย่างมี
เหตผุล	การสอนคณติศาสตร์	ในระดบัประถม	มัธยมศกึษา
เท่าที่ผ่านมาจะพบสภาพปัญหาการเรียนการสอนที่ไม่
สามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้	 ท�าให้ผู้เรียน
ขาดความสุขและจิตนาการในการเรียน	 การสอนที่ใช้
เทคนคิทีห่ลากหลายจะช่วยส่งเสริมการคิดของผูเ้รียนและ
พัฒนาสมองทั้งสองซีกให้สมดุล	 เพื่อเป็นคน	 เก่ง	 ดี	 มีสุข	
(ศักดิ์ชัย	นิรัญทวี,	2542:	28)	
	 จากเหตุดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้
โปรแกรมจีเอสพี	 เรื่อง	 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้

เรยีนได้มีโอกาสพฒันาทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์	
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง	โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาและ
สามารถเชื่อมโยงความคิดเดิมไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่	
และเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับสูง
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี	 และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	เรื่อง	ฟังก์ชันเอก
ซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	75/75
	 2.	เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจี
เอสพี	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบปกติ	 เรื่อง	
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	5	
	 3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีน
ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบ
เสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับนักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติเรื่อง	ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชีย
ลและฟังก์ชันลอการิทึม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5
	 4.	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนทีเ่รยีนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะ 
โดยใช้โปรแกรมจเีอสพ	ีเรือ่ง	ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชยีลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

สมมติฐานของการวิจัย 
	 นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี	 เร่ือง	
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 5	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
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ขอบเขตของการวิจัย
	 ระยะเวลาในการวจิยั	คอื	ภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	
2560	 จ�านวน24คาบ(ไม่รวมการทดสอบก่อนและหลัง
เรียน)
	 ตัวแปรที่ศึกษา
	 	 1.	ตัวแปรอิสระ	คือ	การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะ	โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี	
	 	 2.	ตัวแปรตาม	คือ
	 	 	 2 .1 	 ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์
	 	 	 2.2	 ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง	ผู้วิจัยได้
ด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
	 	 1.	ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชา
คณติศาสตร์	เลอืกข้อวิจยั	ศกึษาเอกสารงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง
	 	 2.	ขออนญุาตด�าเนินการทดลองเคร่ืองมือวิจยั
ต่อผู้บริหารโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
	 	 3.	น�าเครือ่งมือวิจัยทีผ่่านการทดลองและแก้ไข
ปรับปรุงมาด�าเนินการใช้กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย	1กลุ่ม	
และกลุ่มควบคุม	1	กลุ่ม	โดย
	 	 	 3.1	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
โดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับกลุ่มตัวอย่าง
	 	 	 3.2	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติกับ
กลุ่มควบคุม
	 	 4.	ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทัง้สองกลุ่ม
	 	 5.	 วัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ปีการศึกษา	 2560	 ของโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 โดย

โรงเรียนได้จัดชั้นเรียนกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ใน
ระดับ	เก่ง	กลาง	และอ่อนคละกันไปตามผลสอบเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 จ�านวน	 15	 ห้องมีนักเรียนทั้งหมด
จ�านวน584	คน
	 2.	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่
5/14	 จ�านวน	 30	 คน	 และกลุ่มควบคุม	 เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	5/4	จ�านวน	36	คน	ในภาคเรียนที่	1ปีการ
ศึกษา	 2560โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	 อ�าเภอเมือง	
จังหวัดกาฬสินธุ ์	 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (Cluster	
Random	Sampling)	โดยใช้หน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน

เครื่องมือการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย
	 	 1.	แผนการจัดการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์แบบ
สืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี	 เรื่อง	ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชันลอการิทึม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น	จ�านวน	12	แผน	ได้ประเมินความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
	 	 2.	 แผนการจัดการเรียนรู้ปกติ	 เรื่อง	 ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม	 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่	 5	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 จ�านวน	 12	 แผน	 ได้ประเมินความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
	 	 3.	แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
คณิตศาสตร์	 เร่ือง	 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ชนิดเลือกตอบแบบ	4	ตัว
เลือก	จ�านวน	30	ข้อซึ่งมีค่าความยาก	(p)	ตั้งแต่	0.307	ถึง	
0.723	ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	(B)	ต้ังแต่	0.269	ถงึ	0.658	
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.839
	 	 4.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณติศาสตร์	เรือ่ง	ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชยีลและ
ฟังก์ชนัลอการิทมึ	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	แบบอตันยัจ�านวน	
4	 ข้อซ่ึงมีค่าความยาก	 (p)	 ต้ังแต่	 0.327	 ถึง	 0.465	 ค่า
อ�านาจจ�าแนก	(r)	ตั้งแต่	0.303	ถึง	0.532	ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ	เท่ากับ	0.813
	 	 5.	 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์	 แบบสืบเสาะ
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โดยใช้โปรแกรมจเีอสพี	เร่ือง	ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชยีลและ
ฟังก์ชนัลอการทิมึ	ชัน้มัธยมศึกษาปีที	่5	เป็นแบบประมาณ
ค่า	5	ระดับจ�านวน	15	ข้อค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	
0.929

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล
	 การศึกษาคร้ังนี้ได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอนดังนี้
	 	 ตอนที่	 1	 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบ
เสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี	และแผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูแ้บบปกต	ิเรือ่ง	ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชยีลและฟังก์ชนั
ลอการทิมึ	ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่5	มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์	
75/75
	 	 ตอนที	่2	ผลการวเิคราะห์ดัชนปีระสทิธิผลของ
การจดักจิกรรมการเรยีนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดย
ใช้โปรแกรมจีเอสพี	 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกต	ิเรือ่ง	ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชยีลและฟังก์ชันลอการิทมึ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	
	 	 ตอนที่	 3	 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอส
พีกับนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติเรื่อง	ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5
	 	 ตอนที่	 4	 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ เรียนด ้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ วิชา
คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี	 เรื่อง	
ฟ ั งก ์ ชันเอกซ ์ โพเนนเชียลและฟ ังก ์ชันลอการิทึม	 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	 ตอนที่	 1	 พบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้
โปรแกรมจีเอสพี	และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ปกต	ิเรือ่ง	ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชยีลและฟังก์ชันลอการทิมึ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 มีประสิทธิภาพ87.77/80.00	 และ	
78.00/75.28	ตามล�าดับซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์	75/75
	 ตอนท่ี	 2	 พบว่าดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้
โปรแกรมจีเอสพีและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	
เร่ือง	 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	5	มีค่าเท่ากับ	0.7271	และ	0.6941	แสดง
ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ	
72.71	และ	ร้อยละ	69.41	ตามล�าดับ
	 ตอนที่	 3	ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณติศาสตร์ของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจดักจิกรรมเรยีนรู้
วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
เรื่อง	 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม	 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	

ตาราง	1	ความสมัพันธ์ระหว่างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

**	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 จากตาราง	 1	 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 จากนั้น
น�ากลุ ่มตัวอย่าง	 2	 กลุ ่มมาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ
ทดสอบHotelling’s	T2

;                                       
 

 
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 
 การศึกษาครั้งน้ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอนดังน้ี 
  ตอนที่ 1ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบ
สืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี และแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะ
โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอส
พีกับนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติเรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  ตอนที่ 4ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี เรื่อง 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี5 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้
โปรแกรมจีเอสพี และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ปกติ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ87.77/80.00 และ 
78.00/75.28 ตามล าดับซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 
 ตอนที่ 2 พบว่าดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้
โปรแกรมจีเอสพีและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.7271 และ 0.6941 
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อย
ละ 72.71 และ ร้อยละ 69.41 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 3ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  
ตาราง 1ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 
 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1 0.505** 

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร ์

0.505** 1 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 1 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากน้ันน ากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ
ทดสอบHotelling’s T2 
ตาราง 2ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับนักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติเรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยวิธีการทางสถิติ Hotelling’s T2 



วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (30) ประจ�าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University Vol. 16 No. 1 (30) January - June 2019

531

ตาราง	2	ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบ
เสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับนักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติเรื่อง	ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชีย
ลและฟังก์ชันลอการิทึม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5โดยวิธีการ
ทางสถิติ	Hotelling’s	T2

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
 
	 จากตาราง	2	พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณติศาสตร์ของนกัเรยีนทีเ่รียนด้วยการจัดกจิกรรมเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี	เรื่อง	
ฟ ั งก ์ ชันเอกซ ์ โพเนนเชียลและฟ ังก ์ชันลอการิทึม	 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ	.05
	 ตอนที่	 4	 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบ
เสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี	เรื่อง	ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชีย
ลและฟังก์ชันลอการิทึม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ	4.31	อยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษา
	 จากผลการวจัิยเพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่ เรียนด ้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู ้ วิชา
คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
เรื่อง	 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม	 

;                                       
 

 
 

 

 

 
สถิติ

ทดสอบ 
Value F Hypothesis 

df 
Error 
df 

p 

Hotelling’s 
T2 

0.74 23.42* 2 63 <0.001 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง 2 พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี  
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 

ตอนที่ 4ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบ
สืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมาก 
 
ผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับนักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โดยผู้วิจัยอภิปรายผลดังน้ี 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ยุพิน พลเรือง (2557: 92) ได้ท าการวิจัยพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหา
ความรู้ เรื่องภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี(GSP) ที่
เน้นการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์จริง พบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับนักเรียนที่เรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้
โปรแกรมจีเอสพีกับนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 หมายความว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้
โปรแกรม  จีเอสพี เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุพิน พล
เรือง (2557: 93) ได้ท าการวิจัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องภาค
ตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี(GSP) ที่เน้นการเชื่อมโยง
สู่สถานการณ์จริง พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
เรื่องภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีเอสพีที่เน้นการ
เชื่อมโยงสู่สถานการณ์จริงกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5
	 การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบ
เสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับนักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบปกต	ิเรือ่ง	ฟังก์ชนัเอกซ์โพเนนเชยี
ลและฟังก์ชันลอการิทึม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 โดยผู้วิจัย
อภิปรายผลดังนี้
	 	 1.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ.01	สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	
ยุพิน	 พลเรือง	 (2557:	 92)	 ได้ท�าการวิจัยพัฒนาการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร์แบบสบืเสาะหาความรู้	
เรือ่งภาคตดักรวย	โดยใช้โปรแกรมจเีอสพ(ีGSP)	ทีเ่น้นการ
เชื่อมโยงสู่สถานการณ์จริง	 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.01
	 	 2.	ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียน
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
แบบสบืเสาะโดยใช้โปรแกรมจเีอสพีกบันกัเรยีนท่ีเรยีนด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ	 เร่ือง	 ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	
พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมเรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้
โปรแกรมจเีอสพกีบันกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ	.05	หมายความว่าผลสัมฤทธิท์างการเรียนและความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้
โปรแกรม	 	 จีเอสพี	 เรื่อง	 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	สูงกว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ	 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 ยุพิน	 พล
เรือง	(2557:	93)	ได้ท�าการวิจัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู ้	 เร่ือง
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ภาคตดักรวย	โดยใช้โปรแกรมจเีอสพ(ีGSP)	ทีเ่น้นการเชือ่ม

โยงสู่สถานการณ์จริง	 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้	

เรื่องภาคตัดกรวย	 โดยใช้โปรแกรมจีเอสพีท่ีเน้นการเชื่อม

โยงสูส่ถานการณ์จรงิกับการจดัการเรยีนรูแ้บบปกตมิคีวาม

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทีิร่ะดบั	.05	สอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของ	 สุธีรา	 แก้วบุญเรือง	 (2555:	 111)	 ได้

ศกึษาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์

เรื่องก�าหนดการเชิงเส้นการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ

ความพึงพอใจต ่อวิชาคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 ระหว่างการสอนโดยใช้สื่อโปรแกรม	

GSPกับการสอนปกติ	 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอน

โดยใช้สื่อโปรแกรม	 GSP	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์เรื่องก�าหนดการเชิงเส้นและการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนปกติอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 	 3.	ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนักเรียนที่ เรียนด ้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู ้ วิชา

คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับ

นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

เรื่อง	 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 5พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนกลุ ่มที่ เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู ้วิชา

คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีสูงกว่า

กลุ ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบปกติ	

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 นัยนา	 บุญสมร(2557:	 80)	

ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และเจตคติต่อ

วชิาคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี	4	ระหว่าง

การสอนโดยใช ้สื่อโปรแกรม	 The	 Geometer’s	

Sketchpad	 (GSP)กับวิธีสอนตามปกติ	 พบว่า	 นักเรียนที่

เรียนด้วยการสอนโดยใช้สื่อโปรแกรมจีเอสพี	 (The	

Geometer’s	 Sketchpad	 :	 GSP)	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองฟังก์ชันสูงกว่านักเรียนที่เรียน

ด้วยวิธีสอนตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .

05สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 อรัญญา	 แพงเพ็ง(2551:	

91)	 ได้ท�าการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน	เรื่อง	การแปลงทางเรขาคณิต	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	

และความพึงพอใจต่อการเรียนรู ้รายวิชาคณิตศาสตร์

ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี

เป็นส่ือกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามปกติ	 พบว่า

นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม

จีเอสพีเป็นสื่อ	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เรื่องการแปลง

ทางเรขาคณิต	 และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชา

คณติศาสตร์สงูกว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีน

รูแ้บบปกตอิย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทีิร่ะดบั	.01	สอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของ	แกดเดิร์ด	(2007:	Website)	ได้เปรียบ

เทียบผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม	 The	

Geometer’s	Sketchpad	และแบบปกติทีมี่ต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน

ปลายพบว ่านัก เรียนที่ เรี ยนโดยใช ้ โปรแกรมThe	

Geometer’s	 Sketchpad	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กว่านกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกตอิย่างมนียัส�าคญัทางสถติแิละ

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณติศาสตร์ของนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยการจดักจิกรรมเรยีนรู้

วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีกับ

นกัเรียนทีเ่รียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติพบ

ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนกลุ ่มที่ เรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู ้วิชา

คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี	 สูงกว่า

กลุ ่มที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบปกติ	

สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ	ยพุนิ	พลเรอืง	(2557:	93)	ได้

ท� าการวิจัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ วิชา

คณติศาสตร์แบบสบืเสาะหาความรู	้เรือ่งภาคตดักรวย	โดย

ใช้โปรแกรมจเีอสพ	ี(GSP)	ทีเ่น้นการเชือ่มโยงสูส่ถานการณ์

จริง	 พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา

คณติศาสตร์แบบสบืเสาะหาความรู	้เรือ่งภาคตดักรวย	โดย
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ใช้โปรแกรมจเีอสพ	ี(GSP)	ทีเ่น้นการเชือ่มโยงสูส่ถานการณ์

จริงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้

ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

อาจกล ่าวได ้ว ่าของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ วิชา
คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี	 เรื่อง
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียบและฟังก์ชันลอการิทึม	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 5	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์สงูกว่าการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติ	 อาจเนื่องมาจาก	 สื่อการเรียนรู้โดยใช้
โปรแกรมจีเอสพีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้รับค�าแนะน�า	ข้อเสนอ
แนะ	 และการปรับปรุงแก้ไขจากผู ้เชี่ยวชาญที่มีความ
สามารถในการสร้างส่ือโดยใช้โปรแกรมจีเอสพี	 โดยส่ือท่ี
สร้างขึน้มส่ีวนช่วยส่งเสริมพฤตกิรรมการเรียนรู้	ดงึดดูความ
สนใจให้ผูเ้รียนท�ากจิกรรมระหว่างเรียนอีกทัง้ได้เรียงล�าดบั
เนือ้หาจากง่ายไปอย่างมีตวัอย่างประกอบ	มีแบบฝึกหดัให้
ผู้เรยีนได้ฝึกในแต่ละเนือ้หาอีกทัง้ผูเ้รียนได้เหน็ลกัษณะการ
เลือ่นกราฟต่างๆ	ก่อให้เกดิมโนทศัน์	ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผล
สัมฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะการแก้ปัญหาสงูกว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ

ข้อเสนอแนะ
	 1	ข้อเสนอแนะทั่วไป
	 	 1.1	ครผููส้อนควรน�าเอาวธีิการจดัการเรยีนการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอส
พีไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	 	 1.2	การจัดการเรียนการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์
แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีสามารถสอนได้เร็วกว่า
ปกติเนื่องจากมีการเตรียมเนื้อหาในสื่อแล้วดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถประยุกต์ได้มากกว่าในหนังสือ
เรียน
	 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1	ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนการเรียน
รู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอสพีใน
เรื่องอื่นๆ
	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้โปรแกรมจีเอส
พีหรือเพื่อเปรียบเทียบกับการสอนวิธีการอื่นๆ	ด้วย
	 	 2.3	ควรมีการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้มี
ความแปลกใหม่และหลากหลายมากขึน้	เพือ่เพิม่องค์ความ
รู้และความสนใจต่อนักเรียนให้น่าเรียนรู้ยิ่งขึ้นไป
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แนวทางการจัดแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
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บทคัดย่อ

	 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจดัแหล่งการเรยีนรูใ้นการจดัการศกึษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับกรุงเทพมหานคร	โดยแบ่งเป็น	2	ขั้นตอนได้แก่	การสร้างข้อเสนอแนะแนวทางการจัดแหล่งการ

เรียนรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับกรุงเทพมหานคร	และการประเมินความเหมาะสม

ของแนวทางการจดัการแหล่งการเรยีนรูโ้ดยผู้ทรงคณุวฒุจิ�านวน	8	ท่าน	และผู้ทีมี่หน้าทีเ่ก่ียวข้องในการปฏบัิติงานภาคสนาม	

และผู้ใช้บริการแหล่งการเรียนรู้จ�านวน	13	ท่าน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 การจัดการแหล่งการเรียนรู้ส�าหรับจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขต

กรงุเทพมหานคร	พงึต้องค�านงึถงึแนวทางส�าคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิให้การด�าเนนิงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาการ

เรยีนรูแ้ละประสบการณ์ทางการเรยีนรูจ้ากการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ

เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน	ซึ่งแนวทางดังกล่าวประกอบด้วย	1)	การจัดสรรงบประมาณสู่แหล่งการเรียนรู้	 (Allocation)	

2)	ความสะดวกในการเข้าถึง	(Accessibility)	3)	การส่งเสริมการด�าเนินงานเชิงรุก	(Active)	4)	ความพร้อมของสิ่งอ�านวย

ความสะดวก	(Accommodations)	5)	การประสานความร่วมมอืกบัชมุชนหรือภาคเีครอืข่าย	(Coordination)	6)	ความต่อ

เนื่องของนโยบายในการบริหารจัดการหรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้	 (Continuing)	 7)	 การพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดความ

ต้องการในการเรียนรู้	(Curious)	และ	8)	การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีความสมบูรณ์	(Collected)

 ค�าส�าคัญ: 	แหล่งการเรียนรู้		การศึกษานอกระบบ		การศึกษาตามอัธยาศัย
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Abstract

	 The	purpose	of	this	research	were	to	propose	a	guideline	for	using	resources	of	non-formal	and	

informal	education	in	Bangkok.	The	study	was	conducted	in	2	stages	which	were	1)	to	develop	guidelines	

for	using	resources	of	non-formal	and	informal	education	in	Bangkok	using	focus	group	discussion	with	

eight	experts	in	the	field,	and	then	2)	to	conducted	with	a	field	operations	and	adult	learners	who	using	

resources		of	non-formal	and	informal	education	in	Bangkok,	with	focus	group	discussion.	

The	finding	of	using	resources	of	non-formal	and	informal	education	in	Bangkok	consists	of	eight	major	

components	1)	Allocation	:	Make	efficiency	of	budget	allocation	2)	Accessibility	 :	Using	resources	of	

non-formal	and	informal	education	in	Bangkok	should	to	accessible	3)	Active:	The	operational	approach	

should	be	awareness	in	various	of	activities,	and	meet	the	needs	all	target	group	4)	Accommodations:	

Provide	diverse	of	learning	materials	and	using	technologies	to	facilitate	learning	5)	Coordination:	Encourage	

all	sectors	of	society	to	take	part	in	the	study	to	get	involved	6)	Continuing:	Planning	should	be	clearly	

and	continue	7)	Curious:	Enhancement	learner	to	be	curious	learners	and	8)	Collected:	Management	

information	and	community	database.

 Keywords :	 guidelines	 for	 providing,	 learning	 resources,	 non-formal	 education	 and	 informal	

education

บทน�า

 การศึกษาหรือการเรียนรู ้มีความจ�าเป็นต่อชีวิต

มนุษย์ในยุคทุกสมัยยิ่งในโลกปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้	

ความจ�าเป็นในการเรยีนรูจ้ะยิง่ดชูดัเจนมากยิง่ขึน้	เนือ่งจาก

มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมาย	 ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อสภาพที่คงอยู่	 และต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์	 ความ

เปลีย่นแปลงนัน้เกดิขึน้อย่างรวดเรว็และมคีวามซับซ้อนมาก

เกนิกว่าทีจ่ะใช้ความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้รบัเพยีงเมือ่อยู่

ในวัยเรียนในสถานศึกษาช่วยได้	บุคคลจึงต้องพัฒนาความ

รู้และประสบการณ์ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	

ประเทศต่างๆ	 ได้ตระหนักถึงความจ�าเป็นดังกล่าวจึงได้ให้

ความส�าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นอย่างมาก	 โดย

เฉพาะในศตวรรษที	่21	นี	้แทบทกุประเทศต่างกล่าวถึงการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตและได้น�าแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวคิด

หลักในการจัดการศึกษาของประเทศ	 กิจกรรมการเรียนรู้

ทุกประเภททุกรูปแบบต่างมุ่งไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 	 พ.ศ.	 2542	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่2)	พ.ศ.	2545		มีสาระส�าคัญที่

สร้างเสริมความรู้	การเรียนรู้		ความใฝ่รู้	การศึกษาค้นคว้า		

วจิยั		อนัน�าไปสูส่งัคมความรู	้(Knowledge		Society)		และ

สงัคมการเรียนรู้		(Learning		Society)		ซ่ึงสะท้อนบทบาท

ของแหล่งการเรียนรู้	 	 ในมาตรา	 25	 รัฐต้องส่งเสริมการ

ด�าเนนิงานและการจดัตัง้แหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ทกุรปู

แบบ	 ได้แก่	 ห้องสมุด	 พิพิธภัณฑ์	 หอศิลป์	 สวนสัตว	์ 

สวนสาธารณะ	สวนพฤกษศาสตร์	อทุยานวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 ศูนย์การศึกษา	 และนันทนาการ	 แหล่งข้อมูล	

และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง	และมีประสิทธิภาพ		

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	 2545:	

ออนไลน์)	 แนวการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ	 กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ	ผูเ้รยีนต้องเหน็แบบอย่างทีดี่	ได้ฝึก		การคดิ	ได้เรยีน
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รู ้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย	 ตรงตามความ

ต้องการ		และมีความสุขในการเรียนรู้	ครู	คณาจารย์		รู้จัก

ผู้เรียนเป็นรายบคุคล	เตรียมการสอนและใช้สือ่ทีผ่สมผสาน

ความรูส้ากลกบัภมูปัิญญาไทย	จดับรรยากาศให้เอือ้ต่อการ

เรยีนรู	้จดัหาและพัฒนาแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย	เพือ่

พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์	

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	2560:	ออนไลน์)	

	 เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส�าคัญ	 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้	 และสื่อต่างๆ	

อย่างกว้างขวาง	 สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการ

เรียนรู้ในห้องเรียนและชีวิตประจ�าวันได้เป็นอย่างดี	 เกิด

คุณลักษณะใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	 เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	 เป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 การศึกษา

ค้นคว้าดงักล่าวสามารถศึกษาได้จากแหล่งการเรียนรู้ทัง้ใน

สถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น	 ดังน้ันสถานศึกษา	 ทั้งใน

ระบบและการศึกษานอกระบบจะ	 ต้องจัดให้มีแหล่งการ

เรียนรู้ทุกรูปแบบและหลากหลาย	พร้อมทั้งแนะน�าผู้เรียน

ให้ใช้แหล่งการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 จะเห็นว่า

ในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 ก็

เป็นการศึกษาที่ต้องให้ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการ

ศึกษาในระบบ	ซึง่ในปัจจบุนัประเทศต่างๆได้ให้ความส�าคญั

กับการศึกษาทั้งสามรูปแบบเพื่อเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 การศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้	 เพื่อให้เป็น

เครือ่งมอืส�าคญัในการเรียนรูไ้ด้ทกุมติขิองการศกึษา	จงึพบ

ว่าในปัจจุบันมีแหล่งการเรียนรู ้เกิดขึ้นมากมายท้ังจาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 องค์กรต่างๆที่ได้ให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น	 เพราะ

ในสังคมในปัจจุบันและอนาคตเป็นสังคมเศรษฐกิจฐาน

ความรู	้(Knowledge-Based	Economy)	การเรียนรู	้ความ

รูแ้ละนวตักรรม	เป็นปัจจยัส�าคญัในการพฒันาส่งเสรมิ	การ

เรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	และเนือ่งจากสภาพสงัคมอยูใ่นสภาวะ

ที่โลกเปลี่ยนผ่าน	 (Transformation)	 จากเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม	(Industrial	Economy)	มาสู่สังคมเศรษฐกจิ

ฐานความรู้	ทีร่ะบไุว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ	(พ.ศ.2545-

2549)	 แสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปตาม

กระแสแห่งโลก	 และสร้างความตระหนักให้ผู้เก่ียวข้อง

ทางการศึกษา	 ให้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการจัดการ

ศึกษาทีเ่น้นศักยภาพของคนไทย	ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และ

แหล่งการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ช่วยพัฒนาคนให้

มีคุณภาพได้

	 แหล่งการเรียนรู้จึงเป็นสถานที่หรือศูนย์รวบรวม

ข้อมูล	 ความรู้	 ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่สามารถส่งเสริม

การเรียนรู้ของประชาชนในแต่ละด้าน	 รวมท้ังสร้างความ

เพลิดเพลินแก่ผู้ใช้บริการอีกทั้งยังเป็นปัจจัยส�าคัญและ

จ�าเป็นที่สุดอย่างหนึ่งในการพัฒนาคน	มีบทบาทส�าคัญต่อ

ความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ	 สังคมและโลก	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ เป ็นยุคแห่งข ้อมูลข ่าวสาร	

ทรัพยากรสารสนเทศยิ่งมีความส�าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศ	 ทั้งเพื่อการประกอบอาชีพ	 การศึกษาและการ

พฒันาตนเอง	ดงัน้ันแหล่งการเรยีนรูจ้งึเปรยีบเสมอืนเครือ่ง

มอืส�าคญัทีจ่ะส่งเสรมิให้ประชาชนเกดิการศึกษาตลอดชวิีต

	 อย่างไรกต็ามข้อจ�ากดัในการจดัการแหล่งการเรยีน

รู้ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพบ

ว่า	 โดยภาพรวมครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการซึ่ง

จ�าเป็นอย่างยิ่งต้องมีความชัดเจนและต่อเนื่องในนโยบาย

ต่างๆ	 เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการด�าเนินงาน	 	 ข้อจ�ากัด

ทางงบประมาณซึง่เป็นประเดน็ส�าคญัทีส่่งผลโดยตรงต่อทัง้

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	 อีกทั้งการด�าเนิน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้สามารถดึงดูดความสนใจของ

ผู้ใช้บริการแหล่งการเรียนรู้		ความพร้อมของแหล่งการเรียน

รูท้ัง้ในด้านความพร้อมของบคุคล	และพืน้ทีข่องแหล่งเรยีนรู้

	 จากความส�าคัญและสภาพข้อจ�ากัดเบื้องต้นของ

แหล่งการเรียนรู ้ดังกล่าวจึงเป็นมูลเหตุส�าคัญที่ผู ้วิจัย

ต้องการจะศกึษาแนวทางการใช้แหล่งการเรยีนรูก้ารศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัทีม่อียูท่ัง้ในประเทศ

และต่างประเทศเพือ่ศกึษาถงึการใช้แหล่งการเรยีนรูท้ีม่อียู่

ในรูปแบบต่างๆ	 ในการจัดการศึกษานอกระบบและการ
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ศึกษาตามอัธยาศัย	 	 เพื่อน�าไปสู่การน�ามาพัฒนามาเป็น

แนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบของแหล่งการเรียนรู้การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ

กรุงเทพมหานครในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 เพือ่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจดัแหล่งการเรยีน

รู ้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยส�าหรับกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการวิจัย

	 1. 	 ขอบเขตด ้านพื้น ท่ี ในการวิจัยค ร้ัง น้ีคือ	

ส�านกังานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั

ในเขตกรุงเทพมหานครจ�านวน	50	เขต	ซึ่งมีการจัดแหล่ง

การเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย

	 2.	 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

ประกอบด้วย	1)	ผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัการแหล่ง

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยัส�าหรบัศกึษาสภาพ	และปัญหาการ

ใช้แหล่งการเรยีนรูใ้นการจดัการศกึษานอกระบบและการ

ศกึษาตามอธัยาศยัในกรงุเทพมหานครเพือ่จดัท�าแนวทาง

การใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร	

จ�านวน	50	เขต	ได้รับข้อมูลกลับคืนจ�านวน	40	เขต	2)	ผู้

เชีย่วชาญ	8	ท่านเพ่ือการสร้างแนวทางในการใช้แหล่งการ

เรียนรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยส�าหรับกรุงเทพมหานคร	 และ	 3)	 การประเมิน

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าแนวทางดัง

กล่าวไปใช้ในการด�าเนินการแหล่งการเรียนรู้เพื่อจัดการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับ

กรงุเทพมหานครผูท้ีม่หีน้าทีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัการแหล่ง

การเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร	 และผู้ใช้บริการ	

จ�านวน	 13	 คนได้มาโดยความสมัครใจ	 (Volunteer	

Sampling)	 ในการให้ข้อมูลประเมินความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ในการน�ารูปแบบไปปฏิบัติจริง

วิธีด�าเนินการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น	2	ขั้นตอนได้แก่	การสร้างข้อ

เสนอแนะแนวทางการจัดแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับ

กรุงเทพมหานคร	 และการประเมินความเหมาะสมของ

แนวทางการจัดการแหล่งการเรียนรู้	 ซึ่งแต่ละขั้นตอนมี

รายละเอียดดังนี้	

	 ตอนที่	 1	 การสร้างข้อเสนอแนะแนวทางการจัด

แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับกรุงเทพมหานคร	 โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์	และแบบสอบถามผู้ทีม่หีน้าทีร่บัผิดชอบในการ

จดัการแหล่งการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการจดัการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในเขตกรงุเทพมหานคร	

จ�านวน	50	เขต	โดยได้รับข้อมูลกลับคืนจ�านวน	40	เขต	

ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ	 80	 จากน้ันจึงน�าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณา	 โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม	 ทั้งน้ีผู้วิจัยคัดเลือก

จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ท�างานและมีประสบการณ์	 มีผลงาน	

และเป็นนักวิชาการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย	ตลอดจนเป็นคณาจารย์

ในสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	ส�าหรับข้อมลูทีไ่ด้น�ามา

ท�ากาวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	Analysis)	 เพื่อพัฒนา

เป็นแนวทางในการใช้แหล่งการเรยีนรูใ้นการจดัการศึกษา

นอกระบบและการ ศึกษาตามอั ธยา ศัยส� าหรั บ

กรุงเทพมหานครซ่ึงเดิมที่แนวทางดังกล่าวประกอบด้วย	

1)	 การจัดสรรงบประมาณสู่แหล่งการเรียนรู้	 	 2)	 ความ

สะดวกในการเข้าถงึ		3)	การส่งเสรมิการด�าเนนิงานเชงิรกุ		

4)	 ความพร้อมของส่ิงอ�านวยความสะดวก	 	 5)	 การ

ประสานความร่วมมือกับชุมชนหรือภาคีเครือข่าย	 	 6)	

ความต่อเนื่องของนโยบายในการบริหารจัดการหรือ
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พัฒนาแหล่งการเรียนรู้	และ7)	การพัฒนาและกระตุ้นให้

เกิดความต้องการในการเรียนรู้	 	 อย่างไรก็ตามจากการ

สนทนากลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิเห็นพ้องกันในการเพิ่มเติม

ประเด็นส�าคัญบางประการเพื่อให้แนวทางการจัดการ

แหล่งการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ดังนั้นผู้วิจัยจึงเพิ่ม

เตมิแนวทางการจัดแหล่งการเรยีนรูใ้ห้เป็นประเดน็ส�าคญั

ข้อที่	8	คือ	การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มี

ความสมบูรณ์

	 ตอนที	่2	การประเมนิความเหมาะสมของแนวทาง

ในการจัดแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับกรุงเทพมหานครโดย

ผูม้หีน้าทีเ่กีย่วข้องในการจดัการแหล่งการเรยีนรูจ้ากศนูย์

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	และผูใ้ช้

บรกิารแหล่งการเรยีนรู	้จ�านวน	13	คน	ซึง่ได้มาโดยความ

สมัครใจ	 (Volunteer	 Sampling)	 ร่วมกันสนทนากลุ่ม	

โดยผู้วิจัยใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม	 เพื่อร่วมกัน

ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าข้อ

เสนอแนะไปปฏิบัติเพื่อจัดแหล่งการเรียนรู้ส�าหรับการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับ

กรุงเทพมหานคร

ผลการศึกษา

	 ผลการวจิยัเพือ่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการจดั

แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับกรุงเทพมหานคร	พบว่า	 ควร

ให้ความส�าคัญในประเด็นต่างๆ	ต่อไปนี้

	 	 1)	 การจัดสรรงบประมาณสู่แหล่งการเรียนรู	้

2)	 ความสะดวกในการเข้าถึง	 3)	 การส่งเสริมการด�าเนิน

งานเชิงรุก	4)	ความพร้อมของสิ่งอ�านวยความสะดวก	5)	

การประสานความร่วมมือกับชุมชนหรือภาคีเครือข่าย	6)	

ความต่อเนื่องของนโยบายในการบริหารจัดการหรือ

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้	 7)	การพัฒนาและกระตุ้นให้เกิด

ความต้องการในการเรยีนรู	้และ	8)	การเกบ็รวบรวมข้อมลู

เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีความสมบูรณ์	 	 ทั้งนี้ข้อเสนอ

แนะแนวทางในการจัดแหล่งการเรียนรู ้ในการจัดการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับ

กรุงเทพมหานครดังกล่าวได้ถูกประเมินความเหมาะสม

และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจากกลุ่มผู ้มีหน้าที่

เกี่ยวข้องในการด�าเนินการจัดการแหล่งการเรียนรู้และผู้

ใช้บริการแหล่งการเรียนรู้พบว่า	 แนวทางที่ผู้วิจัยได้น�า

เสนอเพื่อประเมินความเหมาะสมโดยวิธีการจัดสนทนา

กลุ่ม	(Focus	group	discussion)	ซึ่งแนวทางดังกล่าวมี

ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู่ใน

ระดับระดับมาก	

อภิปรายผล

	 การวจัิยเพือ่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดแหล่ง

การเรียนรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยส�าหรับกรุงเทพมหานคร	 มีประเด็นส�าคัญ

ของข้อเสนอแนะเพื่อการอภิปรายผลดังนี้

	 	 1.	 การจัดสรรงบประมาณสู่แหล่งการเรียนรู	้

(Allocation)	มีแนวทางในการด�าเนินงานดังนี้

	 	 	 1.1	 เพิ่มการจัดสรรและบริหารจัดการ

งบประมาณอย่างยั่งยืน	โดยส่งเสริมกิจกรรมที่มีความน่า

สนใจ	ทนัสมยั	ดงึดดูความสนใจ	และพฒันาให้สามารถส่ง

เสริมการเรียนรู้ของคนในท้องถิ่น	

	 	 	 1.2	 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบ

ประมาณลงพื้นที่โดยควรด�าเนินการส่งเสริมให้บุคลากร

ลงพื้นท่ีในชุมชนเพื่อบริหารจัดการงบประมาณให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	และเกิดประโยชน์สูงสุด

	 	 	 1.3	 เพิ่มการใช้งบประมาณเพื่อบริหาร

จัดการแหล่งการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ	 มากกว่าเพียงแค่ใช้

เพื่อพัฒนาเชิงกายภาพ

	 	 2.	ความสะดวกในการเข้าถึง	(Accessibility)	

จ�าแนกลกัษณะการด�าเนนิงานเป็น	2	ประเดน็ส�าคญัได้แก่	

	 	 	 2.1	การใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือสถาน

ที่ของแหล่งการเรียนรู้	โดยบริหารจัดการภายใต้ข้อจ�ากัด

ทางกายภาพ	 และด�าเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	
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เพือ่ให้เป็นไปในลกัษณะเชงิรกุ	โดยให้ความส�าคญัต่อการ

สร้างบรรยากาศในการเรยีนรูแ้ละเพิม่ประสทิธิภาพในการ

การบริหารจัดการพื้นที่ของแหล่งการเรียนรู้	

  	 2 .2	 ข ้อจ�ากัดด ้านเวลา	 โดยเพิ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อขจัดข้อจ�ากัดด้านเวลา

	 	 3.	การส่งเสรมิการด�าเนนิงานเชงิรกุ	(Active)	

เน่ืองด้วยจากข้อมูลพบว่า	 การด�าเนินงานขาดการการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของแหล่งการเรียนรู้	 โดย

ลักษณะการด�าเนินงานควรค�านึงถึงประเด็นต่อไปนี้

	 	 	 3.1	การจดักจิกรรมต่างๆ	ของแหล่งการ

เรียนรู้ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วม	 ในขณะเดียวกันต้อง

สามารถเข้าถึงประชาชนในชุมชนให้มากข้ึน	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน

	 	 	 3.2	 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ในแต่ละเขตพืน้ทีค่วรมบีทบาทในการเป็นผู้ประชาสมัพันธ์	

และอ�านวยความสะดวกทางการเรียนรู้

	 	 	 3.3	กระตุน้ให้ทกุภาคส่วนของชมุชนได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่กระบวนการ

ส�ารวจความต้องการ	 การจัดหาข้อมูล	 จนกระทั่งการน�า

ข้อมูลที่ได้ศึกษามาใช้เพ่ือพัฒนาแนวทางการด�าเนินงาน

ของแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างตอบสนองต่อความต้องการ

และสอดคล้องต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน	

	 	 4.	 ความพร้อมของสิ่งอ�านวยความสะดวก	

(Accommodations)	 ครอบคลุมท้ังในด้านความพร้อม

ของวิทยากร	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการเรียนรู	้

ส�าหรับความพร ้อมของสิ่ งอ�านวยความสะดวกใน 

การเรียนรู้

	 	 	 4.1	 ความพร ้อมของวัสดุอุปกรณ์

สนบัสนนุการเรียนรู้	ควรต้องได้รบัการสนบัสนนุทรพัยากร

ต่างๆ	ที่มีความจ�าเป็นต่อการจัดกิจกรรม	และควรจัดซื้อ	

จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้ทันสมัยและ

เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

	 	 	 4.2	การน�าเทคโนโลยทีีจ่�าเป็นมาช่วยใน

การบรหิารจดัการแหล่งการเรยีนรู้	ควรน�าเทคโนโลยมีาบ

รหิารจดัการให้เกดิประโยชน์อย่างสงูสดุกบัประชาชนโดย

ส่งเสริมให ้ชุมชนได้มีส ่วนร ่วมในการพัฒนาแหล่ง 

การเรียนรู้

	 	 5.	 การประสานความร่วมมือกับชุมชนหรือ

ภาคีเครือข่าย	 (Coordination)	 เน่ืองด้วยจากข้อมูลพบ

ว่า	ปัญหาท่ีมผีลต่อประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานมาจาก

การขาดความร่วมมือที่จริงจัง	ดังนั้นการก�าหนดแนวทาง

ควรค�านึงถึงประเด็นต่อไปนี้

	 	 	 5.1	ปรบับทบาทของบคุลากร	เนือ่งด้วย

ข้อจ�ากดัทีม่าจากอ�านาจในการตดัสินใจขึน้อยูก่บัผู้บรหิาร	

ดังนั้นอาจให้แนวทางในการใช้ประโยชน์จากการมีคณะ

กรรมการแหล่งการเรียนรู ้ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	

นอกจากนีบ้คุลากรควรเพิม่การด�าเนินการประชาสมัพนัธ์

เชิงรุกเพื่อสร้าง	จัดหา	และกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก

ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้	 โดยใช้หลักการ

ชุมชนเป็นฐาน	 ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วน

ร่วมตั้งแต่การส�ารวจความต้องการ	 การจัดหาข้อมูล	

การน�าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเพื่อท�าการพัฒนาต่อยอด

	 	 	 5.2	 ค�านึงถึงบริบทในการปฏิบัติงานที่

ต้องปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละชุมชน	 โดยลดการ

ท�างานแบบแยกส่วน	นอกจากนีแ้ต่ละพืน้ทีค่วรปรับให้เข้า

กับความสามารถในการบริหารจัดการด้วยตนเองของ

แต่ละชุมชน

	 	 	 5.3	ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมอย่างเข้มแข็ง	

กล่าวคือ	 มุ่งส่งเสริมโอกาสเข้าร่วมพัฒนาแหล่งการเรียน

รู้ตั้งแต่การให้ข้อคิดเห็น	การร่วมวางแผน	และการให้ผล

ตอบกลับในการประเมินการใช้แหล่งการเรียนรู้

	 	 6.	 ความต่อเนื่องของนโยบายในการบริหาร

จัดการหรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้(Continuing)	 เน่ือง

ด้วยข้อมูลของปัญหาในการด�าเนินงานพบว่า	 ขาดความ

ชัดเจนและความต่อเน่ืองของนโยบาย	 ดังนั้นแนวทาง

ปฏบิตัจิงึควรให้ความส�าคญัต่อกระบวนการด�าเนนิงานใน
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ประเด็นต่อไปนี้

	 	 	 6.1	การก�าหนดเป้าหมายประสงค์ในการ

บริหารจัดการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้	 โดยต้องมีความ

ชดัเจน	และต่อเนือ่งตัง้แต่เริม่ก�าหนดกระทัง่สามารถถอด

บทเรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้รับบริการ	 ส�าหรับ

ประเด็นนี้ควรให้ความส�าคัญตั้งแต่กระบวนการวางแผน

	 	 	 6.2	วิธีด�าเนินการ	เป็นการน�าแผนงาน

ที่มีความชัดเจน	 และสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันไปปฏิบัต	ิ

โดยเน้นการมีส่วนร่วม	 และน�าไปปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 

เน้นการใช้ชุมชนเป็นฐาน

	 	 	 6.3	แนวทางในการตรวจสอบ	โดยการ

บริหารจัดการตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงงบประมาณ

ต้องได้รบัใส่ใจในการท�าให้เป็นผลเชงิรปูธรรมให้มากทีส่ดุ

จากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถด�าเนินการให้เป็นผลเชิง

รูปธรรม	 โดยการด�าเนินงานต้องส่งเสริมให้สามารถเป็น

กลไกในการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบริการ	หรืออาจกล่าวได้ว่า	เป็นขั้นตอน

ที่น�าไปปฏิบัติพร้อมปรับปรุงให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการ

	 	 	 6.4	การน�าไปปฏบิติั	ควรต้องมคีวามเท่า

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 สามารถน�าไปใช้เชิงรูปธรรมได้	

และไม่ควรปรับเปล่ียนบ่อย	 เพราะความไม่มีเสถียรภาพ

จะมผีลต่อการบรหิารจดัการในเรือ่งอืน่ๆ	ซึง่จะเป็นต้นทนุ

ทางการบริหาร

	 	 7.	การพัฒนาและกระตุน้ให้เกดิความต้องการ

ในการเรียนรู้	 (Curious)	 โดยแนวทางในการด�าเนินงาน

ควรให้ความส�าคัญตั้งแต่กระบวนการวางแผน	 การน�าไป

ปฏิบัติ	 และตรวจสอบหรือประเมินผลการด�าเนินงานใน

ระหว่างที่ท�าการด�าเนินงานดังนี้

	 	 	 7.1	การวางแผน	ควรต้องท�าให้ตระหนกั

ในประโยชน์ของการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้	 โดยน�า

หลักการท่ีท�าให้ชมุชนเป็นฐาน	และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

และสร้างความเป็นส่วนหนึง่โดยใช้ข้อมลูทีไ่ด้น�ามาใช้เพือ่

วางแผนในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้	 ในขณะเดียวกัน

ต้องพยายามขจัดข้อจ�ากัดและอุปสรรคด้านงบประมาณ	

ด้านบคุลากร	การด�าเนนิงานเพือ่ประชาสัมพนัธ์เพือ่เสรมิ

กลไกในการสร้างแรงดึงดูดความสนใจในการใช้บริการ

	 	 	 7.2	การปฏิบตั	ิจ�าเป็นต้องพยายามหลุด

จากกรอบการจดัแหล่งการเรยีนรูใ้นรปูแบบเดมิๆ	และมุง่

สร ้าง	 หรือส่งเสริมกิจกรรมศึกษาเรียนรู ้จากแหล่ง 

การเรียนรู้

	 	 	 7.3	ระหว่างการด�าเนนิการ	น�าไปปฏิบตัิ

ในรูปแบบอื่นๆ	เช่น	การท�าหลักสูตรสถานศึกษา	โดยน�า

ความรู้ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ไปจัดท�าหลักสูตรสถาน

ศึกษาและแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

	 	 8.	การเกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่สร้างฐานข้อมลู

ที่มีความสมบูรณ์	 (Collected)	 เป็นองค์ประกอบที่ผู้

เช่ียวชาญต่างลงความเห็นสอดคล้องกันว่า	 เป็นองค์

ประกอบทีค่วรเพิม่เตมิเนือ่งจากการด�าเนนิงานแหล่งการ

เรยีนรูค้วรมรีะบบการจดัเก็บและรวบรวมข้อมลูทีเ่ป็นฐาน

ข้อมลูทีส่มบรูณ์	โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อมลูทีเ่ป็นอตัลักษณ์

ของแต่ละพืน้ทีแ่ละเป็นข้อมลูทีแ่สดงถงึความก้าวหน้าทาง

ด้านภูมิปัญญา

อภิปรายผล

	 แนวทางการจัดแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร		ซึ่งมีรายละเอียด

	 	 1.	 การจัดสรรงบประมาณสู่แหล่งการเรียนรู	้

(Allocation)		โดยมีแนวทางในการด�าเนินงานที่น่าสนใจ

ได้แก่	 การเพิ่มการจัดสรรงบประมาณโดยบริหารจัดการ

งบประมาณอย่างยั่งยืน	 โดยส่งเสริมกิจกรรมที่น่าสนใจ	

ทันสมัย	ดึงดูดความสนใจ	และพัฒนาให้สามารถส่งเสริม

การเรียนรู ้ของคนในท้องถิ่น	 ทั้งนี้อาจด�าเนินการใน

ลกัษณะของการให้เปล่าซึง่ถอืเป็นการบรกิารทางวิชาการ

ให้แก่สังคม	 ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างความยั่งยืนในการ

ด�าเนนิงานของแหล่งการเรยีนรูอ้าจต้องด�าเนนิการเพือ่หา

รายได้ส�าหรับน�ามาใช้ในการบริหารจัดการโดยการส่ง
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เสริมกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่แหล่งการเรียน

รู้ในอัตราท่ีเหมาะสมและด�าเนินการอยู่บนระเบียบกฎ

เกณฑ์หรือข้อตกลงที่ถูกต้องและมีความชอบธรรม	 ซึ่ง

สอดคล้องกับเอกสารเรื่อง	 Guidelines	 for	 Building	

Learning	 Cities	 UNESCO	 Global	 Network	 of	

Learning	 Cities	 ท่ีให้ข้อเสนอแนะถึงการสร้างกลไกใน

การกระจายทุนเพื่อด�าเนินงานอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

ต่อทุกฝ่าย	 (The	 United	 Nations	 Educational,	

Scientific	 and	 Cultural	 Organization.	 2015:	 5)	

นอกจากนีค้วรเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัสรรงบประมาณ

ลงพื้นที่ควรด�าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรลงพื้นที่ชุมชน

เพื่อบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

โดยอาจส่งเสริมให้บุคลากรของแหล่งการเรียนรู้ได้มีส่วน

ร่วมเข้าไปบรหิารจดัการในลกัษณะของการวางกลไกเพือ่

ควบคมุการใช้งบประมาณในหน่วยย่อยๆ	ให้เกดิประโยชน์

สูงสุดในภาพรวม	 เน่ืองจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใช้งบประมาณสนับสนุนการจัดการแหล่งการเรียนรู้ควร

ได้มาจากการรวบรวมหลักฐานต่างๆ	 เพื่อน�ามาจัดท�า

เป็นต้นทนุในการบรหิารจดัการและบ�ารงุรกัษา	ดงัที	่The	

United	 Nations	 Educational,	 Scientific	 and	

Cultural	Organization.	(2015:	5)	ระบุว่า	การด�าเนิน

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เพื่อจัดเก็บรวมรวม

เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการใช้ประโยชน์จากแหล่ง

การเรียนรู้	 ย่อมส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากแหล่งการ

เรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนควรด�าเนิน

การเพิ่มการใช้จ่ายงบประมาณลงไปในส่วนของการ

บริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ	มากกว่าเพียง

แค่ใช้เพื่อพัฒนาเชิงกายภาพ	 และเพื่อให้เป็นผลเชิงรูป

ธรรมควรจดัท�าเป็นแผนการปฏบิตักิารของแหล่งการเรยีน

รู้แต่ละแห่งนอกเหนือไปจากการให้รายละเอียดเร่ืองงบ

ประมาณในการสร้างและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆ	ของแหล่งการเรียนรู้

	 	 2.	ความสะดวกในการเข้าถึง	(Accessibility)	

ส�าหรับลักษณะการเข้าถึงในงานวิจัยนี้ควรด�าเนินการใน

ลักษณะของการเข้าถึงในมิติเชิงกายภาพและมิติเชิงเวลา	

เนื่องด้วยมิติเชิงกายภาพเป็นการใช้พื้นที่หรือสถานที่ของ

แหล่งการเรียนรู้	 โดยบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

ภายใต้ข้อจ�ากดัทางกายภาพ	ดงัจะเหน็ได้จากข้อมลูทีต่่าง

สรุปตรงกันว่า	ข้อจ�ากัดส�าคัญที่ท�าให้การจัดเพื่อส่งเสริม

การใช้แหล่งการเรียนรู้ในการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งมาจากทางแหล่งการเรียนรู้

บางแห่ง	 กศน.ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้	 เน่ืองด้วย

เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล	 แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความ

สะดวกในการเข้าถงึจงึควรด�าเนนิการในลกัษณะของการ

ขอความร่วมมือ	หรอืเชญิเป็นภาคเีครอืข่ายทีม่รีะบบ	หรอื

กลไกการด�าเนินงานที่มีความชัดเจน	 และด�าเนินการจัด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่องในลักษณะเชิงรุก	 โดยให้ความ

ส�าคัญต่อการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้และเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการการบริหารจดัการพืน้ทีข่องแหล่งการ

เรยีนรู	้สอดคล้องกบัแนวทางการสร้างเมอืงแห่งการเรยีน

รู้ในส่วนของแนวคิดการเข้าถึงที่ต้องส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจ

สามารถเข้าถงึการเรียนรูไ้ด้โดยสร้างความรูส้กึเพลดิเพลนิ	

และสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการในการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิตของผู้

สนใจใช้บริการ	 	 ผ่านกระบวนการจัดสร้างส่งเสริม	 และ

ดูแลรักษาพื้นที่การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน	 และการ

จัดเตรียมแหล่งการเรียนรู้ส�าหรับครอบครัวและชุมชน	

(The	United	Nations	Educational,	Scientific	and	

Cultural	Organization.	2015:	3)	ในขณะที่มิติเชิงเวลา

มาจากข้อจ�ากัดด้านเวลา	 ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมการใช้

ประโยชน์จากการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อ

ลดข้อจ�ากัดดังกล่าว	ดังที่	รายงานเรื่อง	Textbooks	and	

Learning	 Resources:	 A	 Framework	 for	 Policy	

Development	ได้ระบุว่า	แหล่งการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ

ต้องสามารถท�าให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ตลอดจากทุกแห่งและ

ตลอดชีวิต	 โดยลักษณะความสามารถในการเข้าถึงอาจ

ด�าเนินการได้ทั้งในลักษณะของการให้เปล่า	 หรือมีการ

ก�าหนดค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล	 และสามารถจ่ายได	้ 
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อีกทั้งหากเป ็นกรณีของการเข ้าถึงด ้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศจากเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จะมลีกัษณะท่ีหลาก

หลาย	เช่น	ห้องสมดุออนไลน์	หนงัสอืทีส่ามารถดาวน์โหลด

ได้	e-book	หรือสื่อประสมในรูปแบบต่างๆ	โปรแกรมส่ง

เสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์	 (The	 United	 Nations	

Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization.	

2014:	13-15)

	 	 3.	การส่งเสรมิการด�าเนนิงานเชงิรกุ	(Active)	

เน่ืองด้วยจากข้อมูลพบว่า	 การด�าเนินงานขาดการการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของแหล่งการเรียนรู้	 โดย

ลกัษณะการด�าเนนิงานควรค�านงึถึงประเดน็ส�าคญัในการ

จัดกิจกรรมต่างๆ	 ของแหล่งการเรียนรู้ต้องส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมและ	 เข้าถึงประชาชนในชุมชนให้มากข้ึน	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและ

เยาวชน	เนือ่งจากการสร้างความรูส้กึในการเรยีนรูอ้ย่างมี

ความสุขย่อมเป็นการสร้างคุณลักษณะในการเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่งให้เกดิขึน้กับกลุม่เดก็และเยาวชน	

อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	และเพิ่มมุมมอง

เชิงบวกต่อการเรียนรู้	 ดังน้ันการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่

ครอบคลุมจึงเป็นความท้าทายต่อการด�าเนินงานเชิงรุก

เพื่อสร้างผลเชิงรูปธรรมให้เกิดข้ึน	 ดังท่ี	 The	 United	

Nations	 Educational,	 Scientific	 and	 Cultural	

Organization.	(2017:	Online)	ได้ระบวุ่า	มมุมองในการ

ศึกษา	 และการเรียนรู้เชิงบวกเกิดขึ้นจากจุดเช่ือมโยง

ระหว่างความสขุในสิง่ทีเ่กบ็รวบรวมได้จากการเรยีนรู้	การ

ได้รับมิตรภาพ	 และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของผู้

เรยีน	โดยการศกึษาและการเรยีนรูจ้ะน�าไปสูค่วามสขุและ

ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งสร้างความสุขในตนเองให้แก่

ผู ้เรียน	 	 ทั้งนี้จึงมีผลต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทของ

บุคลากรใน	 กศน.แต่ละเขตควรมีบทบาทในการเป็นผู้

ประชาสมัพนัธ์	และอ�านวยความสะดวกทางการเรียนรู	้ซึง่

ถือเป็นบทบาทส�าคัญของผู้อ�านวยความสะดวกทางการ

เรียนรู้ตามแนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 นอกจากนี้

กระตุน้ให้ทกุภาคส่วนของชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

บรหิารจดัการตัง้แต่กระบวนการส�ารวจความต้องการ	การ

จัดหาข้อมูล	 จนกระทั่งการน�าข้อมูลที่ได้ศึกษามาใช้เพื่อ

พัฒนาแนวทางการด�าเนินงานของแหล่งการเรียนรู้ได้

อย่างตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องต่อวถิชีีวติ

ของประชาชนในชุมชน	 ซึ่งสอดคล้องต่อแนวคิดการ

ด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนเป็นกลไกในการด�าเนินงาน	 ดังที่	 The	

United	 Nations	 Educational,	 Scientific	 and	

Cultural	 Organization.	 (2016:	 4)	 ระบุว่า	 การตอบ

สนองต่อความต้องการของผู้เรียน	 หรือผู้ใช้บริการแหล่ง

การเรียนรู้ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านของผู้เรียน	 ด้าน

บริบทของชุมชน	 เช่น	 ในการด�าเนินงานต้องมีความรู้	

ความเข้าใจถึงลักษณะของงานที่สอดคล้องต่อโปรแกรม

ทีท่างแหล่งการเรยีนรู	้หรอืศนูย์การเรยีนรูช้มุชนจดัด�าเนนิ

การ	 ดังที่	 The	 United	 Nations	 Educational,	

Scientific	and	Cultural	Organization.	(2014:	13-15)	

ได้ระบุว่า	 แหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพนอกจากความ

สามารถในการเข้าถึงแล้ว	 ยังต้องให้ความส�าคัญต่อ

คณุภาพและความสมัพนัธ์เกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงต่อเป้าหมาย

ทางการเรียนรู้	 และบริบททางวัฒนธรรมของผู้เรียนสู่

โอกาสในการน�ามาใช้ประโยชน์	 โดยผู้เรียนที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้	 และทักษะที่จ�าเป็นต่อการน�ามาใช้ปฏิบัติ

งาน	 จะมีความสามารถในการประยุกต์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตที่เปล่ียนแปลง	 และ

สามารถรับมือต่อภาระหน้าที่ซึ่งมีความซับซ้อนขึ้นในทุก

ขณะ	 โดยสมรรถนะการท�างานในช่วงศตวรรษที่	 21	 จะ

ครอบคลุมเช่น	 ความสามารถในการท�างาน	 และความ

ยืดหยุ ่น	 การคิดเชิงวิ เคราะห ์ 	 และการสื่อสารที่

ประสิทธภิาพ	ซึง่คณุภาพจะเป็นไปตามความต้องการของ

ผู้เรียนและการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนต่อความ

ท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 	 4.	 ความพร้อมของส่ิงอ�านวยความสะดวก	

(Accommodations)	 ครอบคลุมทั้งในด้านความพร้อม
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ของวิทยากร	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการเรียนรู	้

ส�าหรับความพร้อมของสิง่อ�านวยความสะดวกในการเรยีน

รู้	กล่าวคือ		ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่น�ามาสนับสนุ

นการเรียนรู้	 เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนทรัพยากร

ต่างๆ	มีความจ�าเป็นต่อการจัดกิจกรรม	ดังนั้นการจัดซื้อ	

จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้ทันสมัยและ

เพยีงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการน�าเทคโนโลยีที่จ�าเป็นมาช่วยในการบริหารจัดการ

แหล่งการเรยีนรู	้ซึง่ควรน�าเทคโนโลยมีาบรหิารจัดการให้

เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับประชาชนโดยส่งเสริมให้

ชุมชนได ้มีส ่วนร ่วมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู 	้

สอดคล้องข้อเสนอแนะจากการประชมุนานาชาตใินหวัข้อ

เมืองแห่งการเรียนรู ้ท่ีจัดข้ึนโดยองค์การยูเนสโกและ

กระทรวงการศกึษาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี	

และหน่วยงานระดบัเทศบาลในนครปักกิง่ในช่วงวนัที	่21-

23	ตุลาคม	2013	The	United	Nations	Educational,	

Scientific	and	Cultural	Organization.	(2015:	6-8)	

ที่ระบุในการให้ค�าม่ันตาม	 Beijing	 Declaration	 on	

Building	 Learning	 Cities	 ในการเผยแพร่การใช้

เทคโนโลยีการเรียนรู ้สมัยใหม่	 และท�านุบ�ารุงให้เกิด

วัฒนธรรมทางการเรียนรู้ตลอดช่วงอายุของบุคคล	 ท้ังนี้

จากประเด็นดงักล่าวถือได้ว่า	เป็นความท้าทายอย่างยิง่ต่อ

ผู้มีหน้าที่ในการจัดแหล่งการเรียนรู้ในการกระตุ้นการเข้า

ใช้บริการแหล่งการเรยีนรู้	เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยเีป็นไปอย่างรวดเรว็	และการเรยีน

รู้ในรูปแบบใหม่ๆ	 จ�าเป็นต้องสร้างหรือพัฒนาขีดความ

สามารถทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและรองรับต่อ

การเรยีนรูต้ลอดชวีติทีม่คีวามส�าคญัเพิม่ขึน้ทกุขณะ	ดงัที่	

The	United	Nations	Educational,	 Scientific	and	

Cultural	Organization.	(2016:	6)	ระบุว่า	การพัฒนา

ขีดความสามารถของผู้เรียนจะผันแปรไปตามบริบทรอบ

ตัวของผู้เรียน	ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ	เทคโนโลยี	การน�าปัญญา

ประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการท�างาน	 ดังน้ันจึงส่งผลต่อการ

พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะทางการท�างานที่จ�าเป็นและ

เหมาะสม	 การพัฒนาทักษะเพื่อรองรับต่อการท�างานใน

อนาคต	 เพราะฉะนั้นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

ผ่านการใช้บริการของแหล่งการเรียนรู้ต้องมีความพร้อม

ในการน�าส่ิงอ�านวยความสะดวกมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ส�าหรับรองรับต่อการเรียนรู้ท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	ดังที่	The	United	Nations	

Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization.	

(2016:	 7)	 ระบุว่า	 การก�าหนดยุทธศาสตร์ในการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนการ

เรยีนรูร้ะหว่างกนัของผู้ใช้บรกิารในแหล่งการเรยีนรูด้งัเช่น	

ศนูย์การเรยีนรูช้มุชนซึง่ต้องตระหนกัในการสร้างให้มกีาร

เรียนรู้แบบทางไกล	 การเรียนรู้ที่เป็นหลักสูตรออนไลน	์

การเข้าถึงเนื้อหาผ่านเครือข่ายดิจิทัล	 การมีดิจิทัล

แพลตฟอร์มที่มีความร่วมมือกันในการผลิตและใช้ความรู้	

เป็นต้น

	 	 5.	 การประสานความร่วมมือกับชุมชนหรือ

ภาคีเครือข่าย	 (Coordination)	จากสิ่งที่ได้พบถึงปัญหา

ในการด�าเนนิงานทีท่�าให้ไม่มปีระสิทธภิาพมาจากการขาด

ความร่วมมือที่จริงจัง	 ดังนั้นการก�าหนดแนวทางการ

จดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยจงึควร

ค�านึงถึงประเด็นในการปรับบทบาทของบุคลากรให้มาใช้

ประโยชน์ในลักษณะการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการ

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน	 ดังที่	 The	 United	 Nations	

Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization.	

(2015:	 2)	 เอกสารเรื่อง	 Guidelines	 for	 Building	

Learning	 Cities	 UNESCO	 Global	 Network	 of	

Learning	 Cities	 ที่ให้ข้อเสนอแนะถึงการสร้างกลไกใน

การสร้างการมีส่วนร่วมให้เป็นโครงสร้างที่ส�าคัญในการ

ด�าเนินงานเพื่อพัฒนาและด�าเนินงานจากกลุ่มผู้มีส่วนได้

เสยีซึง่มาจากตวัแทนจากหลายๆ	ฝ่าย	ในการร่วมก�าหนด

กฎระเบยีบต่างๆ	การด�าเนนิการ	และการตดิตามประเมิน

ผล	ตลอดจนการบรหิารจดัการด้านการเงนิเพือ่การพฒันา

แหล่งการเรียนรู้ควรด�าเนินการด้วยฉันทามติของกลุ่ม	

นอกจากนีบ้คุลากรควรเพิม่การด�าเนินการประชาสมัพนัธ์
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เชิงรุกเพื่อสร้าง	จัดหา	และกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก

ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้	 โดยใช้หลักการ

ชุมชนเป็นฐาน	 ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วน

ร่วมตั้งแต่การส�ารวจความต้องการ	 การจัดหาข้อมูล	

การน�าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเพื่อท�าการพัฒนาต่อยอด	 โดย

การค�านึงถึงบริบทในการปฏิบัติงานที่ต้องปรับให้เข้ากับ

บริบทของแต่ละชุมชน	 โดยลดการท�างานแบบแยกส่วน	

นอกจากนี้แต่ละพ้ืนที่ควรปรับให้เข้ากับความสามารถใน

การบริหารจัดการด้วยตนเองของแต่ละชุมชน	 ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อมูลของ	 	 ที่ระบุว่า	 การบริหารจัดการ

ชมุชนของศนูย์การเรียนรูช้มุชนในประเทศไทยต้องท�าการ

ฝึกอบรมและพฒันาทัง้ครูผูส้อนและผูน้�าชมุชนแต่ละแห่ง

ให้รูก้ระบวนการในการจดัตัง้และด�าเนนิงานศนูย์การเรยีน

รูท้ีเ่หมาะสมกบัชมุชนแต่ละแห่งได้	ทัง้ในการหาความร่วม

มอืระหว่างชมุชนสูศ่นูย์การเรยีนรูช้มุชน	การออกแบบการ

ศึกษาที่เหมาะสมกับชุมชน	 ตลอดจนการบริหารจัดการ

โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ	ภายในศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน	The	United	Nations	Educational,	Scientific	

and	Cultural	Organization.	(2016:	10)	ตลอดจนการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน

ส่วนของการวางแผน	การให้ข้อคดิเหน็	และการให้ผลตอบ

กลับในการประเมินการใช้แหล่งการเรียนรู้	 เน่ืองจาก

ข้อมูลต่างๆ	 เหล่านี้ย่อมมีผลต่อการน�ามาใช้เพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการด�าเนินงานของแหล่งการเรียนรู้	 ดังที่	

The	United	Nations	Educational,	 Scientific	and	

Cultural	Organization.	(2015:	3)	ระบุว่า	กลไกในการ

ก�ากับติดตามและประเมินผลเป็นการให้หลักประกันถึง

การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของ

แหล่งการเรียนรู ้	 โดยกลไกดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นการ

ประเมนิความสนใจและความต้องการของกลุม่ประชาชน	

ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	เพื่อจัด

ท�ารายงานบทเรียนท่ีได้เรยีนรูจ้ากการด�าเนนิงาน	และการ

ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการน�ามาปรับปรุง	ซึ่ง

รวบรวมมาจากข้อมลูการตอบรบัผลการด�าเนินงานต่างๆ	

ของกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

	 	 6.	 ความต่อเนื่องของนโยบายในการบริหาร

จัดการหรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้(Continuing)	 เน่ือง

ด้วยข้อมูลของปัญหาในการด�าเนินงานพบว่า	 ขาดความ

ชัดเจนและความต่อเน่ืองของนโยบาย	 ดังนั้นแนวทาง

ปฏิบัติจึงควรให้ความส�าคัญต่อกระบวนการด�าเนินงาน

ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือ	การก�าหนดเป้าหมายในการบริหาร

จัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้	 ซึ่งควรอยู่บนความ

ชัดเจน	 และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก�าหนด

กระทั่งสามารถถอดบทเรียนเพื่อส่งเสริมและท�าให้ส่งผล

ต่อการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้รับบริการ	 สอดคล้องกับ	

The	United	Nations	Educational,	 Scientific	and	

Cultural	Organization.	 (2015:	3)	ระบุว่า	ผลที่จะได้

รบัจากการมรีะบบกลไกก�ากบัและตดิตามการด�าเนนิงาน

จะมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้มีความต่อ

เนื่อง	และสามารถเห็นผลเชิงรูปธรรมได้	ส�าหรับแนวทาง

ที่อยู่ในล�าดับที่สองต้องมีวิธีด�าเนินการน�าแผนงานที่มี

ความชัดเจนและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของทุกฝ่ายที่

เกีย่วข้องเพือ่น�าแผนงานไปสูก่ารปฏบิตั	ิซึง่ให้ความส�าคญั

อย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วม	 และเน้นการใช้ชุมชนเป็นฐาน	

ดังเช่นหน้าที่พื้นฐานของศูนย์การเรียนรู้ในประเทศญี่ปุ่น	

หรือ	โคมินกัน	ซึ่งเป็นฐานส�าคัญในการพัฒนาชุมชน	โดย

มีการระบุว่า	โคมินกันคือเครื่องมือหรือกลไกในระดับพื้น

ฐานที่น�ามาซึ่งการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	The	United	

Nations	 Educational,	 Scientific	 and	 Cultural	

Organization.	(2016:	21)	ส่วนล�าดับที่สามคือ	แนวทาง

ในการตรวจสอบ	 โดยการบริหารจัดการตั้งแต่ระดับ

นโยบายไปจนถึงงบประมาณต้องได้รับใส่ใจในการท�าให้

เป็นผลเชิงรูปธรรมให้มากที่สุดจากผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อให้

สามารถด�าเนินการให้เป็นผลเชิงรูปธรรม	โดยการด�าเนิน

งานต้องส่งเสรมิให้สามารถเป็นกลไกในการบรหิารจดัการ

ทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูรั้บบริการ	หรอื

อาจกล่าวได้ว่า	เป็นขั้นตอนที่น�าไปปฏิบัติพร้อมปรับปรุง

ให้ตอบสนองต่อความต้องการ	 และ	 ล�าดับสุดท้ายคือ	
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การน�าไปปฏิบัติ 	 ควรต ้องมีความเท ่าทันต ่อการ

เปลี่ยนแปลง	สามารถน�าไปใช้เชิงรูปธรรมได้	และไม่ควร

ปรับเปลี่ยนบ่อย	 เพราะความไม่มีเสถียรภาพจะมีผลต่อ

การบริหารจัดการในเรื่องอื่นๆ	 ซ่ึงจะเป็นต้นทุนทางการ

บริหาร	

	 	 7.	การพัฒนาและกระตุน้ให้เกดิความต้องการ

ในการเรียนรู้	 (Curious)	 โดยแนวทางในการด�าเนินงาน

ควรให้ความส�าคัญตั้งแต่กระบวนการวางแผน	 ควรต้อง

ท�าให้ตระหนักในประโยชน์ของการเรียนรู้จากแหล่งการ

เรยีนรู้	โดยน�าหลกัการทีท่�าให้ชมุชนเป็นฐาน	และส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมและสร้างความเป็นส่วนหนึ่งโดยใช้ข้อมูลที่

ได้น�ามาใช้เพื่อวางแผนในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้	 ใน

ขณะเดยีวกนัต้องพยายามขจดัข้อจ�ากดัและอปุสรรคด้าน

งบประมาณ	 ด ้านบุคลากร	 การด�า เนินงานเ พ่ือ

ประชาสมัพันธ์เพือ่เสรมิกลไกในการสร้างแรงดงึดดูความ

สนใจในการใช้บรกิาร	ดงักรณตัีวอย่างทีน่่าสนใจของแหล่ง

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้หนังสือและสร้างวัฒนธรรมใน

การอ่านและการเขียนผ่านกรณีตัวอย่างของการส่งเสริม

สภาพแวดล้อมของการรู้หนังสือ	 ดังปรากฏจากเอกสาร

เรื่อง	Fostering	a	culture	of	reading	and	writing-

Examples	of	dynamic	literate	environments	ซึ่ง

หลายๆ	 กรณีตัวอย่างเป็นการน�าสื่อทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และการพฒันาโปรแกรมกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิ

ความต้องการในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่า	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถเสริมแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมท่ีส่ง

เสริมการรู้หนังสือและวัฒนธรรมทางการอ่านและการ

เขียนได้เป็นอย่างดี	 (UNESCO	 Institute	 for	 Lifelong	

Learning.	2017:	11)	นอกจากนีก้ารน�าไปใช้ควรค�านงึถึง

การปฏิบัติที่ต้องพยายามสร้างแนวทางท่ีไม่ยึดติดต่อ

กรอบการจัดแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมๆ	 ในขณะ

เดยีวกนัต้องมุง่สร้างและส่งเสรมิกิจกรรมศึกษาเรยีนรูจ้าก

แหล่งการเรยีนรู	้และตรวจสอบหรอืประเมนิผลการด�าเนนิ

งานในระหว่างที่ท�าการด�าเนินงานน�าไปปฏิบัติในรูปแบ

บอื่นๆ	เช่น	การท�าหลักสูตรสถานศึกษา	โดยน�าความรู้ที่

ได้จากแหล่งการเรยีนรูไ้ปจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษาและ

แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

	 	 8.	การเกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่สร้างฐานข้อมลู

ที่มีความสมบูรณ์	 (Collected)	 เป็นองค์ประกอบที่ผู้

เช่ียวชาญต่างลงความเห็นสอดคล้องกันว่า	 เป็นองค์

ประกอบทีค่วรเพิม่เตมิเนือ่งจากการด�าเนนิงานแหล่งการ

เรยีนรูค้วรมรีะบบการจดัเก็บและรวบรวมข้อมลูทีเ่ป็นฐาน

ข้อมลูทีส่มบรูณ์	โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อมลูทีเ่ป็นอตัลักษณ์

ของแต่ละพืน้ทีแ่ละเป็นข้อมลูทีแ่สดงถงึความก้าวหน้าทาง

ด้านภูมิปัญญา	ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าวย่อมส่งผลต่อ

การก้าวข้ามข้อจ�ากดัทัง้มติเิชงิกายภาพ	และมติด้ิานเวลา	

เนื่องด้วยหากน�าแนวคิดการส่งเสริมแหล่งทรัพยากร

ทางการศึกษาแบบเปิดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับแนวคิดในการก�ากับ

ติดตามเพื่อประเมินผลการด�าเนินงาน	ดังที่	The	United	

Nations	 Educational,	 Scientific	 and	 Cultural	

Organization.	(2016:	11)	ได้ระบถุงึลกัษณะการบริหาร

จัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในประเทศไทยในส่วนของ

การติดตามประเมินผลซ่ึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ	

เพื่อน�ามาใช้ประกอบในการด�าเนินงานซึ่งข้อมูลต่างๆ	 มี

ผลต่อการวิเคราะห์	 และหาแนวโน้มในการด�าเนินงานที่

สอดคล้องต่อความต้องการ	 และสร้างประสิทธิภาพ

ทางการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับประเทศ

ต่างๆ	ภาพประกอบ	 	แนวทางในการใช้แหล่งการเรียนรู้

ในการจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย

ส�าหรับกรุงเทพมหานคร
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ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.	 แนวทางการจัดแหล่งการเรียนรู้ในการ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส�าหรับกรุงเทพมหานคร	ซึ่งการน�าไปปฏิบัติจริงในหน่วย

งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่

เกีย่วข้องแต่ละแห่งอาจพจิารณาปรบัตามความเหมาะสม

และให้สอดคล้องต่อบริบทการบริหารจัดการด้านต่างๆ	

ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของแต่ละแห่ง

	 	 2.	ส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอาจน�าผลการวิจัยไปเป็นส่วน

ประกอบในการก�าหนดแผนปฏบิตักิารของหน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดให้มีทิศทางความชัดเจนในการน�า

นโยบายสู่การปฏิบัติ

	 	 3.	 เพื่อให้การน�าแนวทางในการใช้แหล่งการ

เรียนรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัส�าหรบักรงุเทพมหานครไปใช้ให้เกดิผลเชิงปฏบิตัิ

ที่ควรด�าเนินงานโดยการเพิ่มบทบาทและส่งเสริมความ

ร่วมมือในรูปแบบภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น

 ข้อเสนอแนะสาหรับการท�าวิจัยในครั้งต่อไป

	 	 1.	 ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการ

แหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจากประเทศท่ีประสบความส�าเร็จเพื่อน�ามา

ถอดบทเรียน	 และเทียบเคียงกับแนวทางที่ด�าเนินการใน

ประเทศไทยเพื่อความชัดเจนในการก�าหนดทิศทางของ

นโยบาย	 และแนวทางในการน�าไปพัฒนาและปฏิบัติที่

เหมาะสม	สอดคล้องต่อบริบทมากที่สุด	

	 	 2.	ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการ

ใช้และการจัดบริการของแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปรียบเทียบจาก

กลุ่มประเทศอาเซียน	 10	 ประเทศเพื่อประเมินศักยภาพ

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของประเทศไทยการศกึษาตามอธัยาศยัอาจน�าผลการวจิยั

ไปเป็นส่วนประกอบในการก�าหนดแผนปฏิบัติการของ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดให้มีทิศทางความ

ชัดเจนในการน�านโยบายสู่การปฏิบัติ

	 	 3.	 เพื่อให้การน�าแนวทางในการใช้แหล่งการ

เรียนรู้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัส�าหรบักรงุเทพมหานครไปใช้ให้เกดิผลเชิงปฏบิตัิ

ที่ควรด�าเนินงานโดยการเพิ่มบทบาทและส่งเสริมความ

ร่วมมือในรูปแบบภาคีเครือข่ายให้มากขึ้น
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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความคาดหวังและระดบัการรบัรูข้องนกัศกึษาต่อการจดัการ
ศึกษา	และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู			มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน		แบ่งเป็น	4	ขั้นตอน		คือ	1)	ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง		2)	ศึกษา
ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษา	ต่อการจัดการศึกษา	ใน	6	ด้าน	คือ	ด้านหลักสูตร			ด้านอาจารย์ผู้สอน	ด้านการ
วัดและประเมินผล	 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	 ด้านการบริการนักศึกษา	 ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน	 โดย
สอบถามความคิดเห็นจากตัวอย่างนักศึกษาจ�านวน	186	คน	3)		ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา	โดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	18	คนด้วยแนวทางการสัมภาษณ์	และ	4)		สรุปผลการวิจัย
	 ผลการวิจัย	พบว่า
	 	 1.		นักศึกษามีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษา	อยู่ในระดับมาก	ทั้งในภาพรวมและในรายด้าน		เรียงล�าดับค่า
เฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า	 คือ	 ด้านหลักสูตร	 ด้านอาจารย์ผู้สอน	 ด้านการวัดและประเมินผล	 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน			 
ด้านการบริการนักศึกษา	 ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน	 	 ในส่วนของการรับรู้	 	 พบว่า	 นักศึกษามีการรับรู้ต่อการ
จัดการศึกษาในภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	เมื่อวิเคราะห์ในรายด้าน		พบว่า	นักศึกษามีการรับรู้ในระดับมาก	5	ด้าน		เรียง
ล�าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต�่า		คือ	ด้านอาจารย์ผู้สอน	ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน			ด้านการวัตและประเมินผล	ด้าน
หลักสูตร				และด้านการบริการนักศึกษา	ส่วนด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน	นักศึกษามีการรับรู้ในระดับปานกลาง
	 	 2.		ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		พบว่า	ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษา		
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		โดยมีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้	ทั้งในภาพรวมและในรายด้าน						
	 	 3.		ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมีดังนี้
	 	 	 3.1		ด้านหลักสูตร	ควรลดระยะเวลาของหลกัสตูรให้เหลอื	1	ปี	โดยเพิม่วิชาทีท่�าการสอบคดัเลอืกเข้าเรยีน		
เช่น	วิชาภาษาอังกฤษ		ภาษาไทย		คอมพิวเตอร์		แล้วน�าผลสอบมาเทียบโอนวิชาดังกล่าวได้	และควรเพิ่มการสอนเกี่ยวกับ
เทคนิคและวิธีการสอนต่าง	ๆ	เช่น		การสอนภาคปฏิบัติ		การสอนระดับอาชีวศึกษา		การสอนวิภาษาต่างประเทศ		เป็นต้น

คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,2

Faculty	of	Education	Northeastern	University	1,2

Corresponding	author	,	E-mail	:	t.kitwichan@gmail.com1
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	 	 	 3.2			ด้านอาจารย์ผู้สอน	ในแต่ละรายวิชาอาจารย์ผูส้อนไม่ควรสัง่งาน	(การบ้าน)	หลายชิน้	การมอบหมาย
งานควรเน้นคณุภาพมากกว่าปริมาณ	อาจารย์ควรเตรียมเอกสารประกอบการเรยีนการสอนให้นกัศกึษาล่วงหน้าก่อนจะเข้า
เรียน	เพื่อให้นักศึกษามีเวลาท�าความเข้าใจและทบทวนเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
	 	 	 3.3	ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	อาจารย์ควรใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ		ไม่ควรเน้นการบรรยายมาก
เกินไป		และควรจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่วางไว้	อาจารย์ควรตรียมเนื้อหาในรายวิชาที่จะสอนในแต่ละคาบ
เป็นรูปของไฟล์	เพื่อความสะดวกในการสอนและการเรียนของนักศึกษา	
	 	 	 3.4	ด้านปัจจยัสนับสนุนการเรียนการสอน	ควรปรบัปรงุระบบอนิเตอร์เนต็ให้มทีัว่ถงึในอาคารและห้องเรยีน			
ดูแลเรื่องเครื่องเสียง	/	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและเครื่องปรับอากาศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	เครื่องรับโทรทัศน์
ในห้องเรียนควรมีขนาดใหญ่ขึ้น	และควรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนส�าหรับให้นักศึกษาใช้ในการน�าเสนองาน
	 	 	 3.5	 ด้านการวัดและประเมินผล	 การวัดผลในแต่ละรายวิชา	 และนักศึกษาแต่ละกลุ่ม	 ควรใช้มาตรฐาน
เดียวกัน	เช่น	ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน	และควรใช้ข้อสอบหลากหลายรูปแบบทั้งข้อสอบอัตนัยและปรนัย	
	 	 	 3.6	ด้านการบริการนักศึกษา	ควรเพ่ิมร้านจ�าหน่ายอาหารในโรงอาหารของมหาวทิยาลยัให้มมีากขึน้		และ
ควรควบคุมคุณภาพและราคาอาหารให้เหมาะสม		ควรดูแลความสะอาดของห้องน�้า		ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ให้อยู่ใน
สภาพด	ีและควรเพิ่มตู้กดน�้าดื่มเย็นไว้ในโรงอหารและตามอาคารต่าง	ๆ 	ให้มากขึ้น		รวมทั้งจัดหาถังขยะไว้ตามจุดต่าง	ๆ ให้
เพียงพอ	

 ค�าส�าคัญ  :	ความคาดหวัง,	การรับรู้	,การจัดการศึกษา	,หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	

                                                                   Abstract 

	 The	purposes	of	this	research	was	to	study	the	expectations	and	perceptions	of	students	toward	
the	educational	management	and	to	find	ways	to	improve	the	management	of	the	Graduate	Diploma	
Program	in	Teaching	Profession	,	Faculty	of	Education	,	North	Eastern	University.	The	research	was	divided
into	4	steps	:		1)	review	related	literature		2)	study	and	compare	students’	expectations	and	perceptions	
on	educational	management	 in	6	aspects	 :	curriculum	,	 instructors	 ,	teaching	and	learning	activities,	
measurement	and	evaluation	 ,	 factors	supporting	teaching	and	student	services	by	 interviewing	186	
students		3)	study	the	development	of	educational	management.	In	–	depth	interviews	were	conducted	
with	18	target	students.	And		4)	summarize	the	research	results.
	 The	research	found	that	:
	 	 1.	Students	had	high	expectations	on	educational	management	in	both	the	overall	and	the	
individual	 aspect.	 The	 aspects	were	 sorts	 by	 average	 from	 high	 to	 low	 :	 curriculum,	 instructors	 ,	
measurement	and	evaluation,	teaching	and	learning	activities,	student	services	and	factors	supporting	
teaching	respectively.	In	term	of	perception,	it	was	found	that	students	had	a	high	level	of	perceptions	
in	5	aspects	ranging	from	high	to	low	:	instructors,	teaching	and	learning	activities,	measurement	and	
evaluation,	 curriculum	 and	 student	 services.	 For	 the	 factors	 of	 supporting	 teaching,	 students	 are	
moderately	perceived.
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	 	 2.	 The	 results	 of	 the	 comparative	 	 study	 of	 students’	 expectations	 and	 perceptions	 on	
educational	development	in	the	Graduate	Diploma	Program	in	Teaching	Profession	of	the	North	Eastern	
University	were	that	the	expectations	and	perceptions	of	students	differed	significantly	at	the	.05	level.	
There	were	more	expectations	than	perceptions,	both	the	overall	and	the	individual	aspect.	
	 	 3.	The	opinions	on	the	guidelines	for	the	development	of	educational	development	in	the	
Graduate	Diploma	Program	in	Teaching	Profession	are	as	follows	:
	 	 	 3.1		Curriculum	:	The	curriculum	should	be	reduced	to	1	year	and	add	the	subjects	to	
the	entrance	examination	such	as	English,	Thai	and	Computer	Science,	then	take	the	results	to	transfer	
such	subjects.	It	should	be	added	some	tentacles	and	teaching	methods.	For	
example,	teaching	the	practice,	vocational	teaching	and	foreign	language	teaching.
	 	 	 3.2		Instructors	:	The	instructors	should	not	give	a	lot	of	assignments	(homework).	The	
assignment	should	focus	on	quality	rather	than	quantity.	The	instructors	should	prepare	students	for	
pre	–	entry	instruction	so	that	students	have	time	to	read	and	review	content	more	easily.
	 	 	 3.3		Teaching	and	learning	activities	:	Some	instructors	focus	on	teaching	too	much	lecture.	
Learning	management		in	some	courses	do	not	follow	the	instruction	set.	Students	want	the	instructors	
to	prepare	the	content	in	the	courses	to	be	taught	in	each	class	as	a	fileformat	to	facilitate	the	teaching	
and	students’	learning.
	 	 	 3.4		The	factors	supporting		teaching	:	The	internet	system	should	be	improved	and	the	
access	should	be	throughout	the	classrooms	and	the	buildings.	Audio	equipment	should	be	maintained.	
Overhead	projectors	and	air	conditioners	should	be	available	in	the	classroom.	TV	sets	in	the	classroom	
should	be	larger.	Computers	should	be	installed	in	the	classrooms	for	students	to	use	in	the	presentation.
	 	 	 3.5		Measurement	and	evaluation	:	Measurement	for	students	in	each	course	and	in	each	
group	should	use	the	same	standard.	Instructors	should	use	the	same	measurement	tool	and	use	a	
variety	of	tests,	both	subjective	and	multiple	choices.
	 	 	 3.6		Student	services	:			Restaurants	in	the	cafeterias	of	the	university	should	be	increased.	
Quality	and	price	of	food	should	be	regulated.			The	toilets	should	always	be	kept	clean.	Equipment	
should	be	kept	in	good	condition.	The	number	of	cold	drink	dispensers	in	cafeterias	and	buildings	should	
be	increased.	Trash	cans	should	be	provided	at	various	points.
                                 
 Keywords :  		Expectation		,	Perception		,		Educational	Management	,	Graduate		Diploma		Program		
																												in		Teaching	Profession
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บทน�า

	 มหาวิทยาลัยภาตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอนุมัติ

จากครุสุภาให้เปิดหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติวิชาชพี

ครู		ตั้งแต่ปีการศึกษา	2557	เป็นต้นมา		โดยรับนักศึกษา

ทีส่�าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรีในสาขาต่าง	ๆ 	ปีละ	180	

คน	 การจัดการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้		มีทักษะ	มีคุณธรรมจริยธรรม		มีอุดมการณ์	และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพครู	 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา	

และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ	พ.ศ.	 2556			

การจัดระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค	 ระยะเวลาของ

หลกัสตูร	3	ภาคการศกึษาปกต	ิในแต่ละภาคการศกึษาปกติ	

มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 สัปดาห์	 และใน

ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 8	 สัปดาห์	 จ�านวน

หน่วยกิต	ตลอดหลักสูตรรวม	33	หน่วยกิต		ประกอบด้วย

หมวดวิชาเอกบังคับ	27	หน่วยกิต		หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน	

(ไม่นบัหน่วยกติ)		4		หน่วยกติ	และหมวดวชิาประสบการณ์

วิชาชีพ	6	หน่วยกิต	ในการจัดการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง	5	ด้าน		

คอื	ด้านคณุธรรม	จรยิธรรม		ด้านความรู้	ทกัษะทางปัญญา		

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	

และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การสื่อสาร	และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	,	2557)		

	 เป็นท่ียอมรับกันว่า	 ประสิทธิภาพในการจัดการ

ศึกษาทุกระดับมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส�าคัญ	 3	

ประการ		คือ		หลักสูตร	การจัดการเรียนการสอน	การวัด

และประเมนิผลการเรียนรู้	และปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน	ได้แก่	คุณลักษณะของผู้เรียน	บริบทใน

การเรียนรู้	 ลักษณะและวิธีการของอาจารย์ผู้สอน	 (ทิศนา		

แขมมณี	,	2552)		

	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู	(ฉบับปี	พ.ศ.2557)		มาแล้ว	3	รุ่น			แต่ยังไม่ได้

มกีารประเมนิภาพรวมของการจดัการศึกษาในมุมมองของ

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ว่าเป็นอย่างไร	ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้

วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพิ่อให้ทราบถึงความคาดหวังและ

การรับรู้ของนักศึกษาต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาใน

หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีคร	ูซึง่ผลการวจิยัครัง้นีจ้ะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร		คณาจารย์	และผู้ทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน		และก�าหนดนโยบายในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของหลักสูตรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1.	 	 เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและระดับการ

รับรู ้ของนักศึกษาต ่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชพีคร	ู	มหาวทิยาลยัภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

	 2.	 	 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับ

ความคาดหวังและระดับการรับรู ้ของนักศึกษาต่อการ

จดัการศกึษาในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชพีคร	ู	

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		

	 3.		เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ในหลกัสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชพีคร	ู		มหาวทิยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		

สมมุติฐานการวิจัย  

	 ระดับความคาดหวังและระดับการรับรู ้ของ

นักศึกษาต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู		มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

มีความแตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย

		 วิธีด�าเนินการวิจัย

	 	 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	

(Mixed	Methods	Research)		มีขั้นตอนการด�าเนินการ

วิจัย		4		ขั้นตอน	ดังนี้
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	 	 ขั้นตอนที่	1	ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง		
	 	 ขั้นตอนที่	2	ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้
ของนั กศึ กษา 	 ต ่ อการจั ดการศึ กษา ในห ลัก สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
	 	 ขั้นตอนที่ 	 3	 ศึกษาแนวทางพัฒนาการ 
จัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู																																												
มหาวิทยาลัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 	 ขั้นตอนที่	4		สรุปผลการวิจัย

		 	 ขั้นตอนที่	 1	 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง		
เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
	 	 	 การวิจัยในขั้นนี้เป็นการศึกษาเอกสาร		
แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วข้องกบั	ความ
คาดหวัง	การรับรู	้เกีย่วกบัการจดัการศกึษาและการจดัการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา	เพื่อ
ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย		
	 	 ขั้นตอนที่	2	ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้
ของนั กศึ กษา 	 ต ่ อการจั ดการศึ กษา ในห ลัก สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
	 	 	 การวิจัยในขั้นนี้เป็นการด�าเนินการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ	1	และข้อ	2		มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
	 	 	 2.1		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 	 	 	 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้	 	คือ			
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2559		จ�านวน	354	คน	
	 	 	 	 กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี
จ�านวนทัง้สิน้	186	คน		ก�าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน	
	 	 	 	 การสุ่มตวัอย่างใช้วิธีสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นและสุ่มอย่างง่าย	(ทิพยา		กิจวิจารณ์.	2557)		

 

	 	 	 2.2		ตัวแปรที่ศึกษา			
	 	 	 	 1)	 ความคาดหวังของนักศึกษา
ต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู		มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
																														2)	การรับรู้ของนักศึกษาต่อการ
จดัการศกึษาในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชพีคร	ู	
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
																							2.3		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย		เครื่อง
มือที่ ใช ้ ในการวิจัยเชิงปริมาณ	 คือ	 แบบสอบถาม
(Questionnaire)	ทีผู่ว้จัิยสร้างขึน้	ประกอบด้วยเนือ้หา		2		
ตอน		คือ
	 	 	 	 ตอนที่	 1	 ภูมิหลังของนักศึกษา		
ได้แก่		เพศ	อายุ	สถานภาพสมรส		สถานภาพการท�างาน
ในปัจจุบัน	และประสบการณ์ในการท�างาน	มีลักษณะเป็น
ค�าถามแบบส�ารวจรายการ	(Checklist)	
	 	 	 	 ตอนที่	2	ความคาดหวังและการ
รับรู ้ของนักศึกษาต ่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชพีคร	ู	มหาวทิยาลยัภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	 มีลักษณะเป็นค�าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	(Rating	Scale)		5	ช่วง	ตามแบบของลเิคอร์ท	
(Liker	Scale)																										
	 	 	 	 3)	 	น�าร่างแบบสอบถามไปให้ผู้
เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 และความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง	(Content		Validity)	แล้วน�าความ
เห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	(Index	of		Item	–	Objective	
Congruence	:	IOC)
   ผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน		ประกอบด้วย
	 	 	 1.	 ดร.ถวิล	 ลดาวัลย์	 อาจารย์ประจ�า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการ
ศกึษา	คณะศกึษาศาสตร์		มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ
	 	 	 2.	 ดร.แสงสุรีย์	 ดวงค�าน้อย	 อาจารย์
ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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	 	 	 	 3.	ดร.รัชนิวรรณ	อนุตระกูลชัย	
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขา
หลักสูตรและการสอน			คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 	 	 	 ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ	
พบว่า	ข้อค�าถามมีค่า	IOC	ระหว่าง	.67	ถึง	1.00		ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์			จึงสรุปได้ว่าข้อค�าถามทุกข้อสามารถน�าไปใช้เก็บ
รวบรวมได้	เพราะวัดได้ตรงตามเนื้อหาที่ต้องการวัด
	 	 	 	 4)	 	 น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการ
พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ
ไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ชั้นปีที่	 4		
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 	 เพื่อหาความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถาม	 	 โดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า	
(Alpha	Coefficient)		ตามวิธีของครอนบาค	(Cronbach)
(องอาจ	 	 นัยพัฒน์,	 2548)	 	 ได้ค่าความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับเท่ากับ	.87			
	 	 	 	 5)		จัดท�าแบบสอบถามฉบับจริง
เพื่อน�าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
	 	 	 2.4		การเก็บรวบรวมข้อมูล	ด�าเนินการ
เก็บข ้อมูลโดยให ้กลุ ่มตัวอย ่างตอบแบบสอบถาม	
(Questionnaire)		ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	–	ธันวาคม	
2560		ได้แบบสอบถามตอบกลบัคนืมารวมทัง้สิน้	184	ฉบบั		
เมื่อน�ามาตรวจสอบความครบถ ้วนของค�าตอบใน
แบบสอบถาม	 พบว่ามีแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วน
สมบูรณ์รวมทั้งสิ้น	157	ฉบับ																					
	 	 	 2.5		การวิเคราะห์ข้อมูล	ท�าการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม	157	ฉบับ		ดังนี้
	 	 	 	 1)	 ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของ
นักศึกษา	 น�ามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี	่	
(Frequency	 Distr ibut ion)	 และหาค ่าร ้อยละ	
(Percentage)
	 	 	 	 2)		ข้อมูลเกีย่วกบัความคาดหวัง	
และการรับรู้ของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษา	 น�ามา
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต	(	Arithmetic		Mean	:		 
x̄)		และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation	:	
S.D.)		ในรายข้อ		รายด้าน		และในภาพรวมทุกด้าน

	 	 	 การแปลความหมายของค่าเฉลีย่	(x̄)		ใช้
เกณฑ์ดังนี้	(ทิพยา	กิจวิจารณ์	,	2557)
	 	 	 ค่าเฉลี่ย		4.51		ถึง		5.00		หมายถึง	มี
ความคาดหวัง	/	การรับรู้ต่อการจัดการศึกษา	มากที่สุด
	 	 	 ค่าเฉลี่ย		3.51		ถึง		4.50		หมายถึง	มี
ความคาดหวัง	/	การรับรู้ต่อการจัดการศึกษา	มาก
	 	 	 ค่าเฉลี่ย		2.51		ถึง		3.50		หมายถึง	มี
ความคาดหวัง	/	การรับรู้ต่อการจัดการศึกษา	ปานกลาง
	 	 	 ค่าเฉลี่ย		1.51		ถึง		2.50		หมายถึง	มี
ความคาดหวัง	/	การรับรู้ต่อการจัดการศึกษา	น้อย
	 	 	 ค่าเฉลี่ย		1.00		ถึง		1.50		หมายถึง	มี
ความคาดหวัง	/	การรับรู้ต่อการจัดการศึกษา	น้อยที่สุด																																																																																																									
	 	 	 	 3)	 เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียความคาดหวัง	 และค่าเฉล่ียการรับรู้ของ
นักศึกษาต่อการจัดการศึกษา		ในรายข้อ	รายด้าน		และใน
ภาพรวมทุกด้าน		ด้วยการทดสอบค่าที		(Paired	Sample		
t	-test)		ที่ระดับความเชื่อมั่น	95	%	
	 	 	 	 ช่องว่างระหว่างความคาดหวัง
และการรับรู้ของนักศึกษา	เป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพการ
จดัการศกึษา		กล่าวคอื	ถ้าระดบัความคาดหวงั	(หรอืความ
ต้องการ)	ของนักศึกษามีค่ามากกว่าระดับการรับรู้	(สภาพ
ทีเ่กดิขึน้จรงิ)	หมายถงึนกัศกึษาไม่พงึพอใจในคณุภาพการ
จัดการศึกษา		ในทางกลับกัน	ถ้าระดับความคาดหวังมีค่า
น้อยกว่าระดับการรับรู ้	 หมายถึงนักศึกษาพึงพอใจใน
คณุภาพการจดัการศกึษา	แต่หากระดบัความคาดหวงั	และ
ระดบัการรบัรูม้ค่ีาเท่ากนั	หมายถงึนกัศกึษารูส้กึเฉย	ๆ 	ต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษา	 (Parasuraman	et	 al.	 1985.	
อ้างถงึในมกุดาฉาย	แสนเมอืงและชลธิศ	ดาราวงษ์,.2560.)
ขัน้ตอนที	่3			ศกึษาแนวทางในการพฒันาการจดัการศกึษา
ในหลักสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชีพคร	ู	มหาวิทยาลยั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
	 	 	 การวิจัยในขั้นนี้เป็นการด�าเนินการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ	3		มีรายละเอียดดังนี้	
	 	 	 3.1		กลุ่มเป้าหมาย			กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการวิจัย		คือ	นักศึกษาที่ท�าหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร
ของแต่ละกลุ่ม	ประกอบด้วย	ประธาน		รองประธาน		และ
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เลขานุการของกลุ่ม	 	 (6	 กลุ่ม	 ๆ	 ละ	 3	 คน)	 	 รวมทั้งสิ้น	 
18	 คน	 	 ใช้วิธีก�าหนดกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค	์
(Purposive	Sampling)			
	 	 	 3.2	ประเด็นที่ศึกษา	 ได้แก่	 แนวทางใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บณัฑติวชิาชพีคร	ู		มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื
	 	 	 3.3	เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย	เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวจิยั		คอื	แนวทางการสมัภาษณ์	(Interview	guide) 
เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก	 (In	 -	 depth		
Interview)		เกีย่วกบัแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาใน	6	
ด้าน		คอื		ด้านหลกัสตูร	ด้านอาจารย์ผูส้อน	ด้านการจัดการ
เรียนการสอน	 ด้านการวัดและประเมินผล	 ด้านปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน	และด้านการบริการนักศึกษา																																																																																						
   3.4	 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน 
ดังนี้																									         
	 	 	 	 1)	 ประชุมผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย		
เพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ	์																																				
																														 2)	 นัดหมายกับกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อก�าหนดเวลา	สถานที่ที่จะท�าการสัมภาษณ์
																														 3)		ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูจากกลุม่
เป้าหมาย

	 	 	 3.5	การวเิคราะห์ข้อมลู	น�าข้อมลูทีไ่ด้จาก
การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายมาท�าการวิเคราะห์เนื้อหา	
(Content	Analysis)		แล้วท�าการสังเคราะห์	(Synthesis)		
เพื่อสรุปประเด็นส�าคัญ
	 	 ขั้นตอนที่	4	สรุปผลการวิจัย
	 	 	 ในขั้นตอนนี้	ได้ด�าเนินการดังนี้
	 	 	 4.1	 สรุปรายละเอียดของงานวิจัย		
อภิปรายผลการวิจัย		และให้ข้อเสนอแนะ
																						4.2	จัดท�ารายงานการวิจัย	และบทความ
วิจัย	เสนอต่อมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																

ผลการวิจัย
	 1.	 การศึกษาความคาดหวังและการรับรู ้ของ
นักศึกษาต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู		มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		
ใน	 6	 ด้าน	 คือ	 ด ้านหลักสูตร	 ด ้านอาจารย์ผู ้สอน 
ด้านกิจกรรมการเรยีนการสอน	ด้านการวตัและประเมนิผล			
ด้านปัจจัยสนบัสนนุการเรยีนการสอน	และด้านการบริการ
นักศึกษา		ความคาดหวังของนักศึกษาแต่ละด้าน		ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตารางที่		1

ตารางที่	1	ระดับความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษา	ต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร		ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยภาพรวมและในรายด้าน	(n	=	157)

7 
 

1.  การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใน 6 ด้าน  คือ  ด้านหลักสตูร     
ด้านอาจารยผ์ูส้อน    ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน   ด้านการวตัและประเมินผล   ด้านปจัจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน   และด้านการบริการนักศึกษา  ความคาดหวังของนักศึกษาแต่ละด้าน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตารางที ่ 
1 
                         
                ตารางที่ 1     ระดับความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษา ต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
                                     ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                     โดยภาพรวมและในรายด้าน ( n = 157 ) 
 
การจัดการศึกษา                             ความคาดหวัง                       การรับรู้ 
                                                                             SD      แปลผล                     SD      แปลผล 

1.  ด้านหลักสตูร                                         4.46      .51         มาก         3.67     .70        มาก 
2. ด้านอาจารยผ์ู้สอน                                        4.46      .51         มาก         4.08     .59        มาก 
3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน                          4.35      .54         มาก         3.85     .56        มาก 
4. ด้านการวัดและประเมินผล                              4.37      .56         มาก          3.69     .65        มาก 
5. ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอน                 4.30      .63         มาก          3.46     .76     ปานกลาง 
6. ด้านการบริการนักศึกษา                                 4.31      .63         มาก          3.58     .72        มาก 

                  
  ภาพรวม                                  4.37      .51         มาก           3.72     .53        มาก 

                                          
                 จากตารางที่ 1  แสดงว่า  นักศึกษามีความคาดหวังตอ่การจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน    ส่วน
การรับรู้  พบว่านักศึกษารับรู้ในระดับมาก 5  ด้าน  และรับรู้ในระดบัปานกลาง  1 ด้าน คือ ด้านปัจจยัสนับสนุนการ
เรียนการสอน  
 
                      2.  การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของนักศกึษาต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใน 6 ด้าน  คือ  ด้านหลักสตูร     
ด้านอาจารยผ์ูส้อน    ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน   ด้านการวตัและประเมินผล   ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน   และด้านการบริการนักศึกษา พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษา  แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05  โดยมีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้ ทั้งในภาพรวมและในรายด้าน  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แสดงในตารางที ่2 
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	 จากตารางที่	1		แสดงว่า		นักศึกษามีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้านส่วนการรับรู้		พบว่า
นักศึกษารับรู้ในระดับมาก	5		ด้าน		และรับรู้ในระดับปานกลาง		1	ด้าน	คือ	ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน	
																						2.		การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ใน	6	ด้าน		คือ		ด้านหลักสูตร	ด้านอาจารย์ผู้สอน	ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน	ด้านการวัตและประเมินผล	ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน		และด้านการบริการนักศึกษา	พบว่า	ความ
คาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษา	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 	 โดยมีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้	 
ทั้งในภาพรวมและในรายด้าน		ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตารางที่	2

	 ตารางที่	 	 2	 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมและในรายด้าน		(n	=	157)						      
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             ตารางที่  2    การเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษา  
                                  ต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑติวิชาชีพครู  มหาวทิยาลัย 
                                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมและในรายด้าน  ( n = 157 )             
                                   
การจัดการศึกษา                                  ความคาดหวัง        การรับรู้        Paired    t – test       แปลผล 
                                                               SD                     SD         t            p 
      
1. ด้านหลักสตูร                                4.46     .51        3.67      .70       12.93      .000 *          ไม่พึงพอใจ 
2. ด้านอาจารยผ์ู้สอน                          4.46     .51        4.08      .59        7.82      .000 *          ไม่พึงพอใจ 
3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน            4.35     .54        3.85      .56        8.59     .000 *          ไม่พึงพอใจ 
4. ด้านการวัดและประเมินผล                 4.37     .56        3.69      .65       10.66     .000 *        ไม่พึงพอใจ 
5. ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอน    4.30     .63        3.46      .76       11.59     .000 *        ไม่พึงพอใจ 
6. ด้านการบริการนักศึกษา                    4.31     .63        3.58      .72       11.10     .000 *        ไม่พึงพอใจ 
                      
                             ภาพรวม            4.37     .51        3.72      .53      12.64     .000 *        ไม่พึงพอใจ 
 
                      
 

จากตารางที่ 2  แสดงว่า  ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษา ต่อการจัดการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความคาดหวังมากกว่าการรับรู ้ท้ังในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน และในแต่ละด้าน   
 
                    3.  แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู  
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีดังนี ้

     3.1  ด้านหลักสูตร 
                               ควรลดระยะเวลาของหลักสูตรให้เหลือ 1 ปี    ซึ่งอาจจะท าได้โดยเพิ่มวิชาที่ท าการสอบ
คัดเลือกเข้าเรยีน  เช่น   วิชาภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  คอมพิวเตอร์  แล้วน าผลสอบมาเทียบโอนวิชาดังกล่าว  และ
ควรเพิ่มการสอนเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนต่าง ๆ เช่น  การสอนภาคปฏิบตัิ  การสอนระดับอาชีวศึกษา  การ
สอนวิภาษาต่างประเทศ  เป็นต้น 
                          3.2  ด้านอาจารย์ผู้สอน 
                                 อาจารย์ไม่ควรสั่งงาน (การบ้าน) มากเกินไป   การสั่งงานควรเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ  
อาจารย์เตรียมเอกสารประกอบการเรยีนการสอนให้นักศึกษาล่วงหน้าก่อนจะเข้าเรียน เพื่อให้นักศึกษามีเวลาท าความ
เข้าใจและทบทวนเนื้อหาได้ง่ายขึน้ 

                 3.3  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
                                 อาจารย์ควรใช้วิธีสอนหลากหลายรูปแบบ ไม่ควรสอนแบบบรรยายมากเกินไป   และการ
จัดการเรียนรู้ในบางรายวิชาไม่เปน็ไปตามแผนการสอนที่วางไว้    
                          3.4   ด้านการวัดและประเมินผล 
                                  การวดัผลในแต่ละรายวิชา ควรใช้มาตรฐานเดียวกันกับนักศึกษาแตล่ะกลุม่ เช่น ใช้
ข้อสอบชุดเดียวกัน  และควรใช้ข้อสอบหลากหลายรูปแบบทั้งข้อสอบอัตนัยและปรนัย  
                          3.5   ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
                                  ควรปรับปรุงระบบอินเตอรเ์น็ตให้มีท่ัวถึงในอาคารและห้องเรยีน   ควรดแูลเรื่องเครื่อง
เสียง / เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและเครื่องปรับอากาศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน   เครื่องรับโทรทัศน์ใน
ห้องเรียนควรมีขนาดใหญ่ขึ้น   และควรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนส าหรับให้นักศึกษาใช้ในการน าเสนองาน 
                          3.6   ด้านการบริการนักศึกษา 

จากตารางที่	 2	 	แสดงว่า	 	ความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักศึกษา	ต่อการจัดการศึกษา	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยมีความคาดหวังมากกว่าการรับรู	้
ทั้งในภาพรวมทั้ง	6	ด้าน	และในแต่ละด้าน		
	 	 3.	 แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 	 มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		มีดังนี้
	 	 	 3.1		ด้านหลักสูตร
	 	 	 ควรลดระยะเวลาของหลักสูตรให้เหลือ	 
1	 ปี	 ซึ่งอาจจะท�าได้โดยเพิ่มวิชาที่ท�าการสอบคัดเลือกเข้า
เรยีน		เช่น	วชิาภาษาองักฤษ		ภาษาไทย		คอมพวิเตอร์		แล้ว
น�าผลสอบมาเทียบโอนวิชาดังกล่าว	 และควรเพ่ิมการสอน
เก่ียวกับเทคนิคและวิธีการสอนต่าง	 ๆ	 เช่น	 การสอนภาค
ปฏิบัติ	 การสอนระดับอาชีวศึกษา	 การสอนวิภาษาต่าง
ประเทศ		เป็นต้น

	 	 	 3.2		ด้านอาจารย์ผู้สอน
	 	 	 อาจารย์ไม่ควรสัง่งาน	(การบ้าน)	มากเกนิ
ไป	 การสั่งงานควรเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ	 	 อาจารย์
เตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้นักศึกษาล่วง
หน้าก่อนจะเข้าเรียน	 เพื่อให้นักศึกษามีเวลาท�าความเข้าใจ
และทบทวนเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
	 	 	 3.3		ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
	 	 	 อาจารย์ควรใช้วธิสีอนหลากหลายรปูแบบ	
ไม่ควรสอนแบบบรรยายมากเกินไป			และการจัดการเรียน
รู้ในบางรายวิชาไม่เป็นไปตามแผนการสอนที่วางไว้			
	 	 	 3.4			ด้านการวัดและประเมินผล
	 	 	 การวัดผลในแต ่ละรายวิชา	 ควรใช ้
มาตรฐานเดยีวกนักบันกัศกึษาแต่ละกลุม่	เช่น	ใช้ข้อสอบชดุ
เดียวกัน		และควรใช้ข้อสอบหลากหลายรูปแบบทั้งข้อสอบ
อัตนัยและปรนัย	
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	 	 	 3.5	ด้านปัจจยัสนบัสนนุการเรยีนการสอน
	 	 	 ควรปรับปรุงระบบอนิเตอร์เน็ตให้มีท่ัวถึง
ในอาคารและห้องเรียน			ควรดูแลเรื่องเครื่องเสียง	/	เครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและเครื่องปรับอากาศให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน	 เครื่องรับโทรทัศน์ในห้องเรียนควรมี
ขนาดใหญ่ขึน้	และควรตดิตัง้เครือ่งคอมพวิเตอร์ในห้องเรยีน
ส�าหรับให้นักศึกษาใช้ในการน�าเสนองาน
	 	 	 3.6	ด้านการบริการนักศึกษา
	 	 	 ควรเพิม่ร้านจ�าหน่ายอาหารในโรงอาหาร
ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น	 และควรควบคุมคุณภาพและ
ราคาอาหารให้เหมาะสม	 ควรดูแลความสะอาดของห้องน�้า		
ซ่อมแซมอปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ให้อยูใ่นสภาพด	ีและเพิม่ตูก้ดน�า้ดืม่
เย็นไว้ในอาคารต่าง	 ๆ	 รวมท้ังจัดหาถังขยะวางไว้ตามจุด 
ต่าง	ๆ	ให้เพียงพอ	

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
													1.		ผลการศึกษาระดับความคาดหวังของนักศึกษา
ต่อการจดัการศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชพี
ครู	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใน	6	ด้าน		คือ		
ด้านหลกัสตูร	ด้านอาจารย์ผู้สอน	ด้านกจิกรรมการเรียนการ
สอน	 ด้านการวัตและประเมินผล	 ด้านปัจจัยสนับสนุนการ
เรยีนการสอน	และด้านการบรกิารนกัศกึษา	พบว่า	นกัศึกษา
มคีวามคาดหวังต่อการจดัการศึกษา	อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน		
โดยด้านทีน่กัศกึษามคีวามหวงัสงูสดุ		คอื	ด้านหลกัสตูร	และ
ข้อที่นักศึกษาคาดหวังสูงสุด	 คือ	 “เน้ือหาในรายวิชา
เป็น้ประโยชน์์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครู”	 	 	ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	
เป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง	 ๆ	 ที่
ไม่ใช่สายครู	 นักศึกษาจึงมีความคาดหวังสูงท่ีจะได้เรียนรู้
เนื้อหาต่าง	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการสอน			
	 2.		ผลการศึกษาระดับการรับรู้ต่อการจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 มหาวิทยาลัย
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ		พบว่า	นักศกึษามีการรับรู้ต่อการ
จัดการศึกษาในภาพรวม		อยู่ในระดับมาก			ด้านที่นักศึกษา
มีการรับรู้สูงสุด	คือ		ด้านอาจารย์ผู้สอน		โดยข้อที่นักศึกษา
มีการรับรู้สูงสุด	คือ		“อาจารย์ประพฤติ	ปฏิบัติตนเป็็นแบ
บอย่่างที่ดีแก่ศิษย์”	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูส่วนใหญ่เป็นอาจารย์

อาวุโส	 มีประสบการณ์ในการท�างานมานาน	 	 ย่อมมีจิต
วิญญาณของความเป็นครสูงู	ประกอบกับผูท่ี้ได้ชือ่ว่าเป็นครู
มอือาชพี	ย่อมต้องให้ความส�าคญัต่อภาพลกัษณ์	บคุลกิภาพ		
และการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา	ดังนั้นนักศึกษาจึงรับรู้ในเรื่องนี้ได้		
	 3.	 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต ่ อ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ นหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู		มหาวิทยาลัยภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	พบว่า		ระดบัความคาดหวังและการรบัรู้ของ
นักศึกษา		แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05		
โดยมีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้	 ทั้งในภาพรวมและใน
รายด้าน	 แสดงให้เห็นว่านักศึกษายังไม่พึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษา	 ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
มุกดาฉาย	แสนเมือง	และชลธิศ	ดาราวงษ์	(2560)	ท่ีได้ศกึษา
ความคาดหวัง	การรับรู้	และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อคุณภาพการบรกิาร	ในหลกัสูตรนานาชาตใินมหาวิทยาลยั
ไทย	พบว่า		ความคาดหวังและการรบัรูข้องนกัศกึษามคีวาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในทุกด้าน

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
	 1.	 	 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือควร
พจิารณาถงึความเป็นไปได้ในการลดระยะเวลาของหลกัสตูร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจาก	 1	 ปีครึ่ง	 ให้เหลือ	 
1	ปี	และควรปรบัปรงุหลักสตูรโดยเพิม่หมวดวชิาเลอืก		เพือ่
ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ																											
	 2.		ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน		อาจารย์
ควรใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย		ไม่ควรเน้นที่การสอนแบบ
บรรยาย	การมอบหมายงาน	(การบ้าน)	ควรเน้นที่คุณภาพ
และคุณค่าของงานมากกว่าปริมาณงาน	 แต่ละรายวิชาไม่
ควรมอบหมายงานหลายชิ้นจนเกินไป																							
	 3.	 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิมร้านจ�าหน่าย
อาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยให้มีมากขึ้น	 และควร
ควบคุมคุณภาพและราคาอาหารให้เหมาะสม	 ควรดูแล	
ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ในอาคารและห้องเรียน	 ให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ	 เพิ่มตู้กดน�้าดื่มเย็นไว้ในอาคารต่าง	 ๆ	 ให้
มากขึ้น	 และควรปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มี
ความเร็วสูงและสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงในบริเวณ
มหาวิทยาลัย			
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  ผู้แต่ง/ผู้แปล :	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ภูษิต		บุญทองเถิง			
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จ�านวนหน้า :	272	หน้า	/	ราคา -	บาท

 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือส�าหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

มเีนือ้หาสาระท่ีเรยีบเรยีงจากเอกสาร	หนงัสอื	และต�าราทีเ่กีย่วข้องรวมท้ังความ

รู้และประสบการณ์ของผู้เขียนไว้อย่างเป็นล�าดับขั้นตอน	 แบ่งเนื้อหาออกเป็น	 

11	บท	ได้แก่	บทที่	1	วิวัฒนาการศาสตร์การสอน		บทที่	2	ปรัชญาการศึกษา

กับศาสตร์การสอน	บทที่	3	ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์สู่การสอน	บทที่	

4	แนวคิด	ทฤษฎี	การจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย	บทที่	5	หลักการจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย	บทที่	6	ระบบการ

เรียนการสอน		บทที่	7		รูปแบบการเรียนการสอน	บทที่	8	รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล	บทที่	9	รูปแบบการ

เรียนการสอนของไทย	บทที่	10	นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน	และ	บทที่	11	การพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการ

สอน	โดยมีรายละเอียดในการวิจารณ์ดังนี้

	 บทที่	 1	 วิวัฒนาการศาสตร์การสอน	 บทนี้ผู ้เขียนได้น�าเสนอเนื้อหาสาระเป็น	 4	 ส่วน	 ได้แก่	 1)	 บทน�า	 

2)	ความหมายการสอนและศาสตร์การสอน	3)	วิวัฒนาการศาสตร์การสอน	ประกอบด้วย	3.1)	วิวัฒนาการศาสตร์การ

สอนในช่วงก่อนครสิต์ศตวรรษที	่20	3.2)	ววิฒันาการศาสตร์การสอนในช่วงครสิต์ศตวรรษที	่20	3.3)	แนวโน้มววิฒันาการ

ศาสตร์การสอนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	21	และ	4)	บทสรุป	เป็นการน�าเสนอความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการศาสตร์การสอน

อย่างเป็นล�าดบัขัน้ตอนตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบุนัว่าจะมแีนวโน้มในการพฒันาการสอนไปในทศิทางใดรวมทัง้ในอนาคตอกี

ด้วย	และมีการสรุปเนื้อหาตอนท้ายบทที่ชัดเจนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

	 บทที่	2	ปรัชญาการศึกษากับศาสตร์การสอน	บทนี้ผู้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น	7	ส่วน		ได้แก่	1)	บทน�า	

2)	ความหมายของปรชัญาการศึกษา	3)	ปรชัญาการศกึษาสากลแนวต่าง	ๆ 	กบัการสอน	ประกอบด้วย	3.1)	ปรชัญาสารตัถ

นยิม	(Essentialism)	3.2)	ปรชัญานรินัตรนยิม	(Perennialism)	3.3)	ปรชัญาพพิฒันนยิม	(Progressivism)	3.4)	ปรชัญา

อัตถิภาวนิยม	(Existentialism)	3.5)	ปรัชญาปฏิรูปนิยม	(Reconstructionism)	3.6)	ปรัชญาการศึกษาแบบผสมผสาน	

(Eclecticism)	4)	ปรัชญาการศึกษาไทย	5)	ปัญหาและความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา	6)	ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา	 และ	 7)	 บทสรุป	 เป็นการน�าเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการ

ศกึษากบัศาสตร์การสอนแบบต่าง	ๆ 	ซึง่ปรชัญาการศกึษาเป็นทีม่าหรอืหลักยดึในการ	จดัการศึกษาและการเรียนการสอน

ของครู	และผู้ผลิตครู	ผู้สอนจึงควรสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิด	หลักการให้แม่นย�า	ท�าให้ครูหรือผู้สอนน�า

ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง	เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1 ค.ด.		(หลักสูตรและการเรียนการสอน)		อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน		คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร
2	ค.ด.		(หลักสูตรและการเรียนการสอน)		อาจารย์ประจ�าคณะศึกษาศาสตร์		สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตล�าปาง
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หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
บัณฑิตศึกษามีเนื้อหาสาระที่ เรียบเรียงจากเอกสาร หนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เขียนไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน แบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท ได้แก่ บทที่ 1 วิวัฒนาการ
ศาสตร์การสอน  บทที่ 2 ปรัชญาการศึกษากับศาสตร์การสอน บทที่ 3 ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์สู่
การสอน บทที่ 4 แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย บทที่ 5 หลักการจัดการเรียนการสอนร่วม
สมัย บทที่ 6 ระบบการเรียนการสอน  บทที่ 7  รูปแบบการเรียนการสอน บทที่ 8 รูปแบบการเรียนการสอนที่
เป็นสากล บทที่ 9 รูปแบบการเรียนการสอนของไทย บทที่ 10 นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน และ บทที่ 11 
การพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดในการวิจารณ์ดังนี้ 

บทที่ 1 วิวัฒนาการศาสตร์การสอน  บทนี้ผู้เขียนได้น าเสนอเนื้อหาสาระเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) บทน า 
2) ความหมายการสอนและศาสตร์การสอน 3) วิวัฒนาการศาสตร์การสอน ประกอบด้วย 3.1) วิวัฒนาการ
ศาสตร์การสอนในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 20 3.2) วิวัฒนาการศาสตร์การสอนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 
3.3) แนวโน้มวิวัฒนาการศาสตร์การสอนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 และ 4) บทสรุป เป็นการน าเสนอความรู้
เกี่ยวกับวิวัฒนาการศาสตร์การสอนอย่างเป็นล าดับขั้นตอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าจะมีแนวโน้มในการ
พัฒนาการสอนไปในทิศทางใดรวมทั้งในอนาคตอีกด้วย และมีการสรุปเนื้อหาตอนท้ายบทที่ชัดเจนช่วยให้
ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

บทที่ 2 ปรัชญาการศึกษากับศาสตร์การสอน บทนี้ผู้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น 7 ส่วน  
ได้แก่ 1) บทน า 2) ความหมายของปรัชญาการศึกษา 3) ปรัชญาการศึกษาสากลแนวต่าง ๆ กับการสอน 
ประกอบด้วย 3.1) ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism) 3.2) ปรัชญานิรันตรนิยม (Perennialism) 3.3) 
ปรัชญาพิพัฒนนิยม (Progressivism) 3.4) ปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Existentialism) 3.5) ปรัชญาปฏิรูปนิยม 
(Reconstructionism) 3.6) ปรัชญาการศึกษาแบบผสมผสาน (Eclecticism) 4) ปรัชญาการศึกษาไทย       
5) ปัญหาและความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา 6) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาการศึกษา และ 7) บทสรุป เป็นการน าเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษากับศาสตร์
การสอนแบบต่าง ๆ ซึ่งปรัชญาการศึกษาเป็นที่มาหรือหลักยึดในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนของ

1  ค.ด.  (หลักสูตรและการเรียนการสอน)  อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 

2  ค.ด.  (หลักสูตรและการเรียนการสอน)  อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง 
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	 บทที่	3	ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์สู่การสอน		บทนี้ผู้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น	5	ส่วน	ได้แก่	

1)		บทน�า	2)	ความหมายทฤษฎีการเรียนรู้		3)	ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเชื่อมโยงแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรม

ของมนุษย์และการประยุกต์สู่การสอน	 4)	 	 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพื้นฐานและการประยุกต์สู่การสอน	 และ	 5)	 บทสรุป	

เป็นการน�าเสนอความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด	ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มต่าง	ๆ	และการประยุกต์สู่การสอน	ซึ่งในแต่

และทฤษฎก็ีจะมจีดุแข็งและจดุอ่อนในตวัเอง	ข้อมลูทีน่�าเสนอในบทนีช่้วยให้ผู้ศกึษาได้มองเหน็ววิฒันาการของทฤษฎกีาร

เรียนรู้ทางซีกโลกตะวันตก	 ในแต่ละช่วงเวลาได้มีการพัฒนาในลักษณะเติมเต็มส่วนที่ยังบกพร่องหรือส่วนที่ยังขาดอยู	่

ทฤษฎีการเรียนรูน้ัน้เป็นรากฐานทีม่าของหลักทางการเรยีนการสอน	ในบทนีผู้เ้ขยีนได้ท�าหน้าทีป่ระยกุต์ข้อความรู้ทางการ

เรียนรู้ไปสู่การสอนเพื่อให้ผู้สอนหรือผู้สนใจสามารถน�าไปใช้ได้จริงและมีความสะดวกในการน�าไปใช้			

บทที่	4	แนวคิด	ทฤษฎี	การจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย	บทนี้ผู้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น	7	ส่วน	ได้แก่	1)	

บทน�า	2)	ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล	(Information	Processing	Theory)	2)	ทฤษฎีพหุปัญญา	

(Theory	of	Multiple	Intelligences)	3)	ทฤษฎกีารสร้างความรูด้้วยตนเอง	(Constructivism)	5)	ทฤษฎกีารเรยีนรูด้้วย

ตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน	(Constructionism)	6)	ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ	(Theory	of	Cooperative	or	

Collaborative	Learning)	และ	7)	บทสรุป	เป็นการน�าเสนอความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด	ทฤษฎี	การจัดการเรียน

การสอนร่วมสมัยที่หลากหลาย	 ท�าให้ครูหรือผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ก�าหนดไว้

	 บทที	่5	หลกัการจดัการเรยีนการสอนร่วมสมยั	บทนีผู้เ้ขยีนได้แยกอธบิายเนือ้หาสาระเป็น	5	ส่วน	ได้แก่	1)	บทน�า	

2)	หลกัการจดัการเรยีนการสอนโดยยดึครเูป็นศนูย์กลาง	3)	หลกัการจดัการเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง	4)	

หลักการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยี		และ	5)	บทสรุป	เป็นการน�าเสนอความรู้	

ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการจัดการเรียนการสอนโดยยดึครเูป็นศูนย์กลาง	หลกัการจดัการเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็น

ศูนย์กลาง	และ	หลักการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยี	เป็นการน�าเสนอแนวทาง

ในการตัดสินใจเลือกใช้หลักการจัดการเรียนการสอนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	 ย่อมขึ้นอยู่กับธรรมชาติเนื้อหาวิชา	

วัตถุประสงค์	 และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง	 ๆ	 เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลางมี

ความเหมาะสมมากกว่าในการสอนบางเนือ้หาบางวตัถปุระสงค์	หรอืภายใต้ข้อจ�ากดัเกีย่วกบัผูเ้รยีน	เวลา	และส่ือทรพัยากร

ที่มีอยู่	ผู้สอนก็สามารถจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลางได้		เพราะหัวใจของการจัดการเรียนการสอนคือการ

เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุด	ปรับเปลี่ยนตามบริบทเพื่อช่วยให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด	

	 บทที่	6	ระบบการเรียนการสอน	บทนี้ผู้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น	6	ส่วน	ได้แก่	1)	บทน�า	

2)	ระบบและวิธีการเชิงระบบ	3)	ความหมายของระบบการเรียนการสอน	4)	กระบวนการจัดระบบหรือสร้างระบบการ

เรียนการสอน	5)	ตัวอย่างระบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจ	และ	6)	บทสรุป	เป็นการน�าเสนอความรู้	ความเข้าใจเกี่ยว

กับระบบการเรียนการสอน	 เพื่อให้ผู้สอนหรือผู้ที่สนใจสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน

หรือกิจกรรมด้านอื่น	ๆ 	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เนื่องจากระบบการเรียนการสอนมีความส�าคัญในการด�าเนินงานอย่างใด

อย่างหนึง่ทีเ่ป็นระเบยีบ	มลี�าดบัข้ันตอนกจ็ะสามารถส่งผลลพัธ์ทีด่	ีช่วยให้การด�าเนินกจิกรรมต่าง	ๆ 	บรรลตุามจดุประสงค์

ที่ก�าหนดไว้	
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	 บทที่	 7	 รูปแบบการเรียนการสอน	 บทนี้ผู ้เขียนได้แยกอธิบายเน้ือหาสาระเป็น	 9	 ส่วน	 ได้แก่	 1)	 บทน�า 

2)	 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน	 3)	 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเรียนการสอนกับรูปแบบการเรียนการ

สอน	4)	ความส�าคญัของรปูแบบการเรยีนการสอน	5)	องค์ประกอบของรปูแบบการเรยีนการสอน			6)	กระบวนการพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอน	7)	การน�าเสนอรูปแบบการเรียนการสอน	8)การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน	และ	9)	บท

สรปุ		เป็นการน�าเสนอความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัรปูแบบการเรยีนการสอน	โดยน�าเสนอการจดัหมวดหมูข่องรปูแบบต่าง	

ๆ	ไว้	เพื่อความสะดวกในการศึกษาและการน�ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้		ซึ่งจากการวิเคราะห์ลักษณะการจัดหมวด

หมูรู่ปแบบการเรยีนการสอนทีเ่สนอไว้	ท�าให้เหน็แนวทางการจดักลุม่รปูแบบในสองลกัษณะ	คอื	การจดักลุม่ตามเป้าหมาย

หรอืวตัถปุระสงค์เฉพาะหรอืเจตนารมณ์ของรปูแบบและการจดักลุ่มตามเป้าหมายหรอืวตัถปุระสงค์เฉพาะหรอืเจตนารมณ์

ของรูปแบบร่วมกับการพิจารณาลักษณะเด่นเฉพาะของกิจกรรมตามรูปแบบนั้น	ๆ	

	 บทที	่8	รูปแบบการเรยีนการสอนทีเ่ป็นสากล		บทนีผู้เ้ขยีนได้แยกอธบิายเนือ้หาสาระเป็น	7	ส่วน			ได้แก่	1)	บทน�า	

2)	รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการจัดสารสนเทศ	3)	รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ	4)	

รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นจิตลักษณะ	5)	รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	6)	รูปแบบการเรียน

การสอนทีเ่น้นการปรบัพฤตกิรรม	และ	7)	บทสรปุ	เป็นการน�าเสนอความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัรปูแบบการเรียนการสอน

ที่เป็นสากลและมีความหลากหลาย	เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการทั่วโลก	ซึ่งเป็นรูปแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้บริบทของ

แต่ละประเทศ	เพือ่มุง่แก้ปัญหาเฉพาะเรือ่งทางการเรียนการสอน	ผู้สอนหรอืผู้สนใจควรน�าไปปรบัใช้หลักการแนวคิดส�าคัญ

ของรูปแบบในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมในบริบทหรือสภาพของตนเอง			

	 บทที่	9	รูปแบบการเรียนการสอนของไทย	บทนี้ผู้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น	5	ส่วน	ได้แก่	1)	บทน�า	 

2)	ลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนของไทย	3)	พัฒนาการรูปแบบการเรียนการสอนของไทย	4)	ตัวอย่างรูปแบบการ

เรียนการสอนของไทย	และ	5)	บทสรุป	 เป็นการน�าเสนอความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของไทย

พร้อมตวัอย่างทีช่ดัเจน	ซึง่เป็นรปูแบบทีถ่กูพฒันาข้ึนภายใต้บรบิททางสงัคมไทย	เพือ่มุง่แก้ปัญหาเฉพาะเรือ่งทางการเรยีน

การสอน	ผู้สอนหรือผู้สนใจอาจน�ารูปแบบเหล่านี้ไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ	หรืออาจน�าไปปรับใช้หลักการแนวคิดส�าคัญของ

รูปแบบในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม			

	 บทที่	10	นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน	บทนี้ผู้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น	9	ส่วน	ได้แก่		1)	บทน�า	 

2)	 ความหมายของนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน	 3)	 ความส�าคัญของนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน	 

4)	ลักษณะของนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน	5)	ประเภทของนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน	6)	ระดับการยอมรับ

นวตักรรมด้านการเรยีนการสอน	7)	กรอบการพจิารณาผลกระทบของการใช้นวตักรรมด้านการเรยีนการสอน	8)	ตวัอย่าง

นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่น่าสนใจ	และ	9)	บทสรุป	เป็นการน�า	เสนอความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้าน

การเรียนการสอนเพ่ือน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาหรอืพฒันาการเรยีนการสอน	เนือ่งจากนวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษา

ในปัจจุบันได้มีส่วนช่วยสนับสนุนท�าให้การศึกษาเกิดข้ึนได้ง่าย	 และสะดวกต่อการเรียนรู้	 ผู้สอน	 ผู้เรียนหรือบุคคลโดย

ทั่วไปจึงควรรับรู้	เข้าใจและน�าข้อดีของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษานี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 บทที่	11	การพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน	บทนี้ผู้เขียนได้แยกอธิบายเนื้อหาสาระเป็น	7	ส่วน	ได้แก่	

1)	บทน�า	2)	กระบวนการพัฒนานวตักรรมด้านการเรยีนการสอน	3)	การหาประสทิธภิาพของนวตักรรมด้านการเรยีนการ

สอน	4)	วิธีการวิเคราะห์คุณภาพของนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน	5)	ขั้นตอนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียน

การสอน	6)	ข้อคิดในการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน	และ		7)	บทสรุป	เป็นการน�าเสนอความรู้	ความเข้าใจ
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เก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้สอนหรือผู้ที่สนใจสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน		เพื่อการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุตามเป้าหมายหรือบรรลุผลการเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้	

จึงมีความพยายามที่จะคิดค้นนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนต่าง	 ๆ	 มาใช้ในระบบการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อช่วย

ให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ	 มีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 การคิดค้นนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพจะต้องด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	 มีกระบวนการพัฒนาที่น่าเชื่อถือ	 ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการ

สอนจะมีกระบวนการหลักที่คล้ายคลึงกัน

คุณค่าของหนังสือเล่มนี้

	 กล่าวโดยภาพรวมหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งส�าหรับผู้อ่าน	โดยเฉพาะครู	อาจารย์	นักการศึกษา	บุคคลทั่วไป

หรือนักศึกษาที่เรียนในสาขาด้านการศึกษา	สังกัดคณะครุศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	หรือแม้กระทั่งสาขาอื่น	ๆ	ที่มีการ

จดัการเรยีนการสอน	เพราะเน้ือหาในหนงัสอืเล่มนีส้ามารถน�าไปปรบัหรอืประยกุต์ใช้ได้ในทกุหวัข้อ	ซึง่จะช่วยท�าให้ผู้อ่าน

มีความรู้	 ความเข้าใจในวิวัฒนาการศาสตร์การสอนในแต่ละช่วงเวลา	 ปรัชญาการศึกษากับศาสตร์การสอนแบบต่าง	 ๆ	

การน�าทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการประยกุต์สูก่ารสอน	มคีวามรู	้ความเข้าใจแนวคิด	ทฤษฎกีารจดัการเรยีนการสอนร่วมสมยั	

หลักการจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย	ระบบการเรียนรู้	มีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน	

รวมทั้งสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในการพัฒนาผู้เรียน	 โดยในบางเน้ือหาผู้เขียนได้

น�าเสนอตัวอย่างประกอบ	ข้อเสนอแนะ	ข้อคิดเห็น	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูหรือผู้

สอนในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน	ตนเอง	และการศึกษาของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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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
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