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บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมำยเพือ่ 1) พฒันำชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำงทำง

สตปัิญญำของกลิฟอร์ดร่วมกบัรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์เพือ่เสรมิสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิง

สร้ำงสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ก่อนและหลังกำรใช้ชุดทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิด

ทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสตปัิญญำของกลิฟอร์ดร่วมกบัรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์ และ3) เพือ่ศกึษำควำมพงึพอใจ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติ

ปัญญำของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันประถม

ศึกษำปีที่ 2/1 ที่กสำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 25 คน โรงเรียนบ้ำนปำกนส้ำปรำณ สสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิง

สร้ำงสรรค์ และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

และกำรทดสอบที 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ประสิทธิภำพของชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำง

สตปัิญญำของกลิฟอร์ดร่วมกบัรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์ มปีระสทิธภิำพ เท่ำกบั 81.80/81.53 ซึง่สงูกว่ำเกณฑ์ที่

กสำหนด 80/80 2) ผลกำรประเมนิควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์

หลังใช้สูงกว่ำก่อนใช้แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญท่ีระดับ .05 และ3) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์อยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจ ด้ำน

ประโยชน์ที่ได้รับ ด้ำนลักษณะของชุดฝึกทักษะ และด้ำนกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ อยู่ในระดับมำกเท่ำกันตำมลสำดับ

ค�าส�าคญั: กำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ ชดุฝึกทกัษะ ทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสตปัิญญำของกลิฟอร์ด รปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้าง
ทางสติปัญญาของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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Abstract

 The objectives of this research were 1) To develop a set of creative writing skills by using the concept of 

Gilford’s intellectual structure theory in conjunction with the Synthetics teaching model to enhance students’ creative 

writing abilities Grade 2 to meet the criteria 80/80. 2) to compare students’ creative writing abilities Grade 2 before 

and after using the creative writing skill set using Gilford’s intellectual structure theory theory together with the 

Synnetic teaching model and 3) To study the satisfaction of grade 2 students towards the set of creative writing skills 

by using the concept of Gilford’s intellectual structure theory together with the Synnex teaching model Tactics.  

The samples used in the research were Grade 2 students who are studying in the second semester of the academic 

year 2561, number 25 Ban Pak Nam Pran School Office of Primary Education Area, Prachuap Khiri Khan District 

2 Choose a specific type. (Purposive Sampling) The tools used in the research consisted of Creative Writing Skills 

Training Set learning management plan Creative writing ability assessment form And satisfaction questionnaires. 

Statistics used in data analysis were mean, standard deviation and testing.

 The research found that 1) The efficiency of the set of creative writing skills using Gilford’s theory of intellectual 

structure in combination with the Synthetics teaching model. With efficiency of 81.80 / 81.53 which is higher than 

the criteria set 80/80. 2) The results of the evaluation of creative writing ability showed that the creative writing 

ability after using was significantly different than before using at the level of .05 and 3) The results of the evaluation 

of student satisfaction towards the set of creative writing skills were at a high level When considering each aspect, 

it was found that students were satisfied. Benefits Aspects of the skill set And activities in skill training sets In the 

same level as.

Keywords: creative writing, skill set, Guilford’s intellectual structure theory, Synthetics teaching style

บทน�า

 ภำษำไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชำตเิป็นสมบตัทิำงวฒันธรรม เป็นเครือ่งมอืในกำรตดิต่อสือ่สำร กำรแสวงหำควำมรู้  

จำกแหล่งข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ วิจำรณ์และสร้ำงสรรค์ ตลอดจนนสำ

ไปใช้ในกำรพัฒนำอำชีพ และยังเป็นส่ือแสดงถึงภูมิปัญญำของบรรพบุรุษ ด้ำนวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภำพ 

ซึ่งเป็นสมบัติลส้ำค่ำควรแก่กำรเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสำนให้คงอยู่คู่ชำติไทยตลอดไป [1] จำกรำยงำนกำรประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (LAS) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2557 สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 56.07 ในด้ำนกำรเขียน 

มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 34.44 [2] ซึ่งอยู ่ในเกณฑ์ท่ีต้องพัฒนำอีกมำก จำกผลกำรประเมินพบว่ำนักเรียน

ส่วนใหญ่มีข้อควรพัฒนำคือ นักเรียนเขียนเล่ำเรื่องจำกภำพได้เพียง 3-4 ประโยคและควำมยำวของเนื้อหำไม่

ถึง 10 บรรทัดซึ่งตส่ำกว่ำเกณฑ์ท่ีกสำหนดไว้ เน้ือหำท่ีเขียนไม่ครอบคลุม และไม่ตรงประเด็นกับเรื่องและภำพ  

มีใจควำมวกวน สื่อควำมได้ยำก อีกทั้งยังใช้ภำษำในกำรเขียนไม่ถูกต้องไม่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิดหรือ

ลสำดับควำมคิดออกมำเป็นข้อควำมที่ไพเรำะและรัดกุมตรงกับช่ือเรื่องหรือภำพที่กสำหนดให้ กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 

(Creative writing) เป็นกำรเขียนที่มีลักษณะของกำรคิดริเริ่ม ผู้เขียนจะต้องใช้จินตนำกำรและประสบกำรณ์ของตนมำ

เชื่อมโยงควำมคิดในกำรเขียน อัจฉรำ ชีวพันธ์ [3] ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เป็นกำรเขียนที่จะต้องคิดค้น
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และเสนอผลงำนกำรเขยีนทีม่รีปูแบบและเนือ้หำทีห่ลำกหลำย แปลกใหม่และไม่ถกูจสำกดัด้วยกรอบหรอืกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  

แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำของกิลฟอร์ด (Guilford) ที่เกี่ยวข้องกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ คือ กำรคิด 

แบบอเนกนัย (Divergent thinking) ท่ีหมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรคิดคสำตอบสนองต่อสิ่งเร้ำได้หลำยแง่หลำยมุม 

หลำยรูปแบบแตกต่ำงกันไป กิลฟอร์ดได้อธิบำยว่ำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (creative thinking) มี 4 องค์ประกอบ คือ  

1) ควำมคิดคล่องแคล่ว 2) ควำมคิดยืดหยุ่น 3) ควำมคิดริเริ่ม และ 4) ควำมคิดละเอียดลออ โดยแสดงผลของกำรคิด  

ในลักษณะของ หน่วย จสำพวก ควำมสัมพันธ์ ระบบ กำรแปลงรูปและกำรประยุกต์ แนวคิดรูปแบบกำรสอนแบบ 

ซินเนคติกส์ ที่จอยส์และวิล [4] ได้พัฒนำขึ้นจำกแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ใช้วิธีกำรคิดเปรียบเทียบแบบ 

อุปมำอุปไมยเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมคิดใหม่ ๆ โดย เสนอวิธีคิดไว้ 3 แบบ คือ 1) กำรเปรียบเทียบแบบตรง  

(Direct analogy) 2) กำรเปรยีบเทยีบบคุคลกบัสิง่อืน่ (Personal analogy) และ 3) กำรเปรยีบเทยีบคสำคูข่ดัแย้ง (Compressed 

conflict) เป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ ส่งผลต่อกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน ในกำรพัฒนำทักษะ

กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ผู้สอนเป็นบุคคลสสำคัญท่ีจะทสำให้ประสบควำมสสำเร็จ ดังที่ สุภำนันท์ ชำทอง [5] กล่ำวว่ำ  

ควำมสำมำรถทำงกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ท่ีดีและมีคุณภำพจะเกิดขึ้นกับตัวเด็กได้นั้น ต้องอำศัยครูเป็นตัวกลำงและ 

เป็นตัวกระตุ้นที่สสำคัญยิ่งในกระบวนกำรเรียนกำรสอน โดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้คิดและตอบคสำถำมอย่ำงอิสระ  

ใช้คสำถำมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด ได้ตอบและคสำตอบน้ันจะไม่มีผิดแต่ควรให้ผู้เรียนได้มีเหตุผลของควำมคิด ผู้สอน 

มุง่เน้นไปทีต่วัเดก็เป็นสสำคญัคอื ให้เดก็ได้ปฏบิตักิจิกรรมต่ำง ๆ  ด้วยตนเองบ่อย ๆ  และเป็นไปอย่ำงต่อเนือ่งจนเกดิควำม

ชสำนำญ ซ่ึงสอดคล้องกบั ทฤษฎกีำรเชือ่มโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้กล่ำวถงึกฎแห่งกำรฝึกหดั (Law of Exercise) 

ว่ำ กำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติซส้ำ ๆ บ่อย ๆ และนสำไปปฏิบัติเป็นประจสำจะทสำให้สิ่งที่กระทสำนั้นเกิดควำมสมบูรณ ์

ถกูต้อง เกดิกำรเรยีนรูท้ีค่งทนถำวร จงึจสำเป็นอย่ำงยิง่ทีต้่องสร้ำงสือ่หรอืนวตักรรมมำใช้ในกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน

 จำกควำมสสำคัญของปัญหำและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนำชุดฝึกทักษะกำรเขียน 

เชิงสร้ำงสรรค์ ให้กับนักเรียนในชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำของกิลฟอร์ด  

ในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ร่วมกับกำรประยุกต์ใช้ขั้นตอนในกำรเปรียบเทียบตำมแนวคิดรูปแบบ 

กำรสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์เพิ่มขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำของกิลฟอร์ด 

ร่วมกบัรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์ เพือ่เสรมิสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษำปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80

 2. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2 ก่อนและ 

หลงักำรใช้ชดุทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสตปัิญญำของกลิฟอร์ดร่วมกบัรปูแบบ

กำรสอนแบบซินเนคติกส์ 

 3. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้

แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์

ขอบเขตการวิจัย

 1. กสำหนดเน้ือหำสำระตำมหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ช้ันประถมศึกษำปีที่ 2 ได้แก่ สำระที่ 2  

กำรเขียน ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.2/2 เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบกำรณ์ ท 2.1 ป.2/3 เขียนเรื่องสั้นๆ ตำมจินตนำกำร ท 2.1 
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ป.2/4 มมีำรยำทในกำรเขยีน และสำระที ่4 หลกักำรใช้ภำษำ ตวัชีว้ดั ท 4.1 ป.2/2 เขยีนสะกดคสำและบอกควำมหมำยของ

คสำ ท 4.1 ป.2/3 เรียบเรียงคสำเป็นประโยคได้ตรงตำมเจตนำของกำรสื่อสำร รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด

 2. ตวัแปรต้น ได้แก่ ชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสติปัญญำของกลิฟอร์ด 

ร่วมกับรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ ตัวแปรตำม ได้แก่ 1) ประสิทธิภำพของชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์

โดยใช้แนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสตปัิญญำของกลิฟอร์ดร่วมกบัรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์ 2) ควำมสำมำรถ

ในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 3) ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์

 3. ชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ทีส่ร้ำงขึน้จสำนวน 4 ชดุ ใช้เวลำในกำรฝึก ทัง้หมด 18 ชัว่โมง มกีำรประเมนิ

ควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ก่อนใช้ชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ จสำนวน 1 ชัว่โมง ทดลองใช้ชดุฝึก

ทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ จสำนวน 16 ชั่วโมง และประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์หลังใช้ชุดฝึก

ทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ จสำนวน 1 ชั่วโมง

 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ประชำกร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 2 จสำนวน 1,764 คน จสำนวน 60 ห้อง 

 2. กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรทดลอง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2/1 ที่กสำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 2 

ปีกำรศกึษำ 2561 จสำนวน 25 คน โรงเรยีนบ้ำนปำกนสำ้ปรำณ สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำประจวบครีขีนัธ์ 

เขต 2 ได้จำกกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 1) ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติ

ปัญญำของกลิฟอร์ดร่วมกบัแนวคดิรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคตกิส์ 2) แผนกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้รปูแบบกำรสอน

แบบซนิเนคตกิส์ 3) แบบประเมนิควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ 4) แบบสอบถำมควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอชดุฝึก

ทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 

 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย

 1. ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ มีขั้นตอนกำรสร้ำงดังต่อไปนี้ 1) กสำหนดวัตถุประสงค์ของชุดฝึกทักษะ  

2) กสำหนดขอบข่ำยของเนื้อหำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สำระที่ 2 

กำรเขียน และสำระที่ 4 หลักกำรใช้ภำษำ 3) ออกแบบและสร้ำงชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ จสำนวน 4 ชุด โดย

นสำแนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสตปัิญญำของกลิฟอร์ด มติด้ิำนวธิกีำรคดิ คอื กำรคดิแบบอเนกนยั = D มติด้ิำนเนือ้หำที่

ประกอบด้วยภำพ = F สญัลกัษณ์ = S และภำษำ = M และมติด้ิำนผลของกำรคดิ ในลกัษณะ หน่วย = U จสำพวก = C ควำม

สัมพันธ์ = R ระบบ = S กำรแปลงรูป = T และกำรประยุกต์ = I สำมำรถแสดงควำมสัมพันธ์ และนสำผลกำรสังเครำะห์

แนวคิดรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ จสำนวน 4 ข้ันตอน คือ 1. ขั้นนสำ ทบทวน 2. ขั้นกำรเปรียบเทียบแบบตรง  

3. ขัน้กำรเปรยีบเทยีบบคุคลกบัสิง่ของ และ 4. ขัน้กำรนสำควำมคดิใหม่มำสร้ำงสรรค์งำน มำใช้ในกำรออกแบบกจิกรรม

ในชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ มีรำยละเอียด ดังที่แสดงในตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้ำงชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำ 

ของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2

โครงสร้าง

ทางสติปัญญา

ของกิลฟอร์ด

รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

DFU, DSU

DMU, DFC

DSC, DMC

ชุดที่ 1 กำรเขียนคสำ

ขั้นที่ 1 ขั้นนสำ ทบทวน 1.1 คิดค้นเขียนคสำ

ขั้นที่ 2 ขั้นกำรเปรียบเทียบแบบตรง 1.2 นึกถึงอะไร

ขั้นที่ 3 ขั้นกำรเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ 1.3 ถ้ำฉันเป็น...ฉันจะ...

ขั้นที่ 4 ข้ันกำรนสำควำมคิดใหม่มำสร้ำงสรรค์งำน 1.4 สร้ำงสรรค์คสำใหม่

DFR, DSR

DMR, DFS

DSS, DMS

ชุดที่ 2 กำรเขียนประโยค

ขั้นที่ 1 ขั้นนสำ ทบทวน 2.1 ทบทวนใหม่ชัดเจน

ขั้นที่ 2 ขั้นกำรเปรียบเทียบแบบตรง 2.2 ประโยชน์ของฉัน

ขั้นที่ 3 ขั้นกำรเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ 2.3 ฉันเหมือน...หรือต่ำง...

ขั้นที่ 4 ข้ันกำรนสำควำมคิดใหม่มำสร้ำงสรรค์งำน 2.4 สร้ำงสรรค์ประโยคใหม่

DFT, DST

DMT

ชุดที่ 3 กำรเขียนข้อควำม

ขั้นที่ 1 ขั้นนสำ ทบทวน 3.1 คสำขวัญหรรษำ

ขั้นที่ 2 ขั้นกำรเปรียบเทียบแบบตรง 3.2 ฉันเห็นอะไร

ขั้นที่ 3 ขั้นกำรเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ 3.3 เชื่อมโยงสัมพันธ์

ขั้นที่ 4 ข้ันกำรนสำควำมคิดใหม่มำสร้ำงสรรค์งำน 3.4 สร้ำงสรรค์เตือนใจ

DFI, DSI

DMI

ชุดที่ 4 กำรเขียนเรื่องสั้น ๆ

ขั้นที่ 1 ขั้นนสำ ทบทวน 4.1 ใส่ใจกำรเขียน

ขั้นที่ 2 ขั้นกำรเปรียบเทียบแบบตรง 4.2 ต่อเรื่องจนจบ

ขั้นที่ 3 ขั้นกำรเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ 4.3 สนทนำพำเพลิน 

ขั้นที่ 4 ข้ันกำรนสำควำมคิดใหม่มำสร้ำงสรรค์งำน 4.4 ร้อยเรียงเรื่องสั้น

4) นสำชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์เสนออำจำรย์ ทีป่รกึษำ และปรบัปรงุแก้ไข แล้วเสนอผูเ้ชีย่วชำญจสำนวน 3 ท่ำน 

ตรวจสอบควำมถกูต้องและควำมเทีย่งตรงเชงิเนือ้หำ ผลกำรวเิครำะห์หำค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง (IOC) มค่ีำเท่ำกบั 0.81 

5) ขอหนังสือจำกคณะครุศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรทดลองใช้ชุดฝึกทักษะ

กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 6) นสำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง
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และกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ (1) แบบเด่ียว (Individual tryout) ทดลองกับนักเรียนจสำนวน 3 คน ที่มีระดับสติปัญญำ เก่ง  

1 คน ปำนกลำง 1 คน และอ่อน 1 คน ผลกำรทดลองได้ประสิทธิภำพ เท่ำกับ 67.30/63.46 (2) แบบกลุ่ม (Small group 

tryout) ทดลองกับนักเรียนจสำนวน 9 คน ที่มีระดับสติปัญญำ เก่ง 3 คน ปำนกลำง 3 คน และอ่อน 3 คน ผลกำรทดลอง

ได้ประสิทธิภำพเท่ำกับ 71.98/71.15 (3) แบบภำคสนำม (Field tryout) ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2  

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 25 คน ผลกำรทดลองได้ประสิทธิภำพเท่ำกับ 81.80/81.53 

 2. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ มีขั้นตอนกำรสร้ำงดังต่อไปนี้ 1) ศึกษำและ

ทบทวนหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย และวเิครำะห์ตวัชีว้ดั 

สำระกำรเขียน เลือกและจัดเนื้อหำที่จะนสำมำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ส่ือ วิธีวัดและประเมินผล 2) ศึกษำเอกสำร ตสำรำ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดักจิกรรมด้วยแนวคดิรปูแบบกำรสอนแบบซนิเนคติกส์ และสงัเครำะห์

รูปแบบและขั้นตอนกำรสอนตำมแนวคิดรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ 3) ออกแบบกระบวนกำรจัดกิจกรรม โดย

จัดทสำเป็นแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จสำนวน 4 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง 4) นสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ

วิทยำนิพนธ์ แล้วนสำมำปรับปรุงแก้ไขตำมคสำแนะนสำ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 ท่ำน ประเมินควำมถูกต้อง 

เหมำะสมเชิงเนื้อหำและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ผลกำรวิเครำะห์หำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) มีค่ำเท่ำกับ 0.82 

5) นสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จสำนวน 4 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง

 3. แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ มีขั้นตอนกำรสร้ำงดังต่อไปน้ี 1) ศึกษำทฤษฎีและ

วิธีสร้ำงจำกเอกสำร และงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรวัดและประเมินผลกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 2) สร้ำงแบบประเมิน

ควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ เป็นแบบประเมินในลักษณะกำรเขียน ประกอบด้วยกำรเขียนคสำ กำรเขียน

ประโยค กำรเขียนข้อควำมและกำรเขียนเรื่องสั้น ๆ จสำนวน 4 ชุด ใช้เวลำ 90 นำทีสสำหรับประเมินควำมสำมำรถ

ในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 3) สร้ำงเกณฑ์กำรให้คะแนนแบบ

ประเมินควำมสำมำรถกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ จสำนวน 4 ชุด เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้คะแนน 4) นสำแบบ

ประเมินควำมสำมำรถกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำและปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 

3 ท่ำน ตรวจสอบคุณภำพด้ำนควำมสอดคล้องของเนื้อหำกับจุดประสงค์และตรวจสอบเกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำร

วิเครำะห์หำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) มีค่ำเท่ำกับ 0.88 ปรับปรุงตำมคสำแนะนสำของผู้เชี่ยวชำญ นสำไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 9 คน ตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน 5) นสำคะแนนที่ได้มำ

วเิครำะห์หำค่ำควำมเชือ่มัน่ (Reliability) เท่ำกบั 0.85 ค่ำควำมยำกง่ำย (Difficulty index) แต่ละข้ออยูร่ะหว่ำง 0.50 -0.60  

และค่ำอสำนำจจสำแนก (Discrimination) แต่ละข้ออยู่ระหว่ำง 0.40-0.60 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ที่สำมำรถนสำไปใช้เป็นแบบ

ประเมินควำมสำมำรถกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ได้ 6) นสำแบบประเมินควำมสำมำรถกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง

 4. แบบสอบถำมควำมพงึพอใจทีม่ต่ีอชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชิงสร้ำงสรรค์ มขีัน้ตอนกำรสร้ำงดงัต่อไปนี ้1) ศกึษำ

หลักกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ

ที่มีเนื้อหำครอบคลุมทุกด้ำน 2) กสำหนดกรอบเนื้อหำ แนวคิดและโครงสร้ำงของคสำถำมเป็นแบบสอบถำม มำตรำส่วน

ประมำณค่ำ (rating scales) มี 3 ระดับ คือ มำก ปำนกลำง น้อย จสำนวน 12 ข้อ ซึ่งแบบสอบถำมมีหัวข้อ 3 ด้ำน คือ  

ด้ำนลกัษณะของชดุฝึกทกัษะ ด้ำนกจิกรรมในชดุฝึกทกัษะ และด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รบั ด้ำนละ 4 ข้อ 3) นสำแบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจของนักเรียนเสนออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 ท่ำน และปรับปรุง

ตำมคสำแนะนสำของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชำญ ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) เท่ำกับ 0.87  

4) นสำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียนไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
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 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. กำรวเิครำะห์ข้อมลูเพือ่หำประสทิธภิำพของชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำง

ทำงสติปัญญำของกิลฟอร์ดร่วมกับแนวคิดรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย และร้อยละ

 2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังใช ้

ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำทดสอบที

 3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลของแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะ 

กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

ผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 ผลกำรพัฒนำและหำประสิทธิภำพของชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 

 ผลกำรพัฒนำและหำประสิทธิภำพของชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ เมื่อนสำไปทดลองแบบภำคสนำม  

ได้ประสิทธิภำพของชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 2 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ของคะแนนที่ได้จำกชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ทดลองแบบภำคสนำมกับนักเรียน

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง

 (n=25)

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ประสิทธิภาพ 80/80

ระหว่ำงเรียน 52 42.54 81.80
81.80/81.53

หลังเรียน 52 42.40 81.53

 จำกตำรำงท่ี 2 ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 

 ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้  

ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์

 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะ

กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และค่ำทดสอบที ควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียน 

ก่อนและหลัง ใช้ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ 

 (n=25)

การทดสอบ คะแนนเต็ม S.D. t Sig

ก่อนใช้ชุดฝึก 52 33.28 2.95
25.50* 0.0000

หลังใช้ชุดฝึก 52 47.92 0.28

 * มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
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 จำกตำรำงที่ 3 นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิง

สร้ำงสรรค์แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญที่ระดับ 0.05 

 ตอนที ่3 ผลกำรศกึษำควำมพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่2 ทีม่ต่ีอชุดฝึกทกัษะกำรเขยีนเชิงสร้ำงสรรค์

 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ใน 

ภำพรวมและรำยด้ำน ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 4 

ตารางที่ 4 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อ 

ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ในภำพรวมและรำยด้ำน

 (n=25)

รายการประเมิน () S.D. ระดับ ล�าดับ

1. ด้ำนลักษณะของชุดฝึกทักษะ 2.91 0.28 มำก 2

2. ด้ำนกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ 2.88 0.32 มำก 3

3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ 2.94 0.20 มำก 1

รวม 2.91 0.26 มำก

 จำกตำรำงที ่4 ผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่2/1 ทีม่ต่ีอชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิ

สร้ำงสรรค์โดยภำพรวม พบว่ำ นักเรียนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ สอดคล้องกับสมมติฐำนกำรวิจัยข้อ 3 ที่กสำหนดไว้  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย คือ ลสำดับที่ 1  

ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ ลสำดับที่ 2 ด้ำนลักษณะของชุดฝึกทักษะ และลสำดับที่ 3 ด้ำนกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ ตำมลสำดับ

 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เป็น 

รำยข้อ ดังรำยละเอียดในตำรำงที่ 5

ตารางที่ 5 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ที่มีต่อชุดฝึก

ทักษะกำรเขียน เชิงสร้ำงสรรค์เป็นรำยข้อ 

   (n=25)

รายการประเมิน () S.D. ระดับ ล�าดับ

ด้านลักษณะของชุดฝึกทักษะ

1. ชุดฝึกทักษะมีรูปภำพเหมำะสม สวยงำม สื่อควำมหมำย

    ให้นักเรียนเข้ำใจได้ชัดเจน

2.92 0.27 มำก 2

2. เนื้อหำสำระมีควำมเหมำะสม ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 2.96 0.20 มำก 1

3. ขนำดของตัวอักษรอ่ำนง่ำย ชัดเจน 2.92 0.27 มำก 2

4. กจิกรรมเชญิชวนให้นักเรยีนฝึกปฏบิตัิ 2.84 0.37 มำก 4

รวม 2.91 0.28 มาก
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ตำรำงที่ 5 (ต่อ)

รายการประเมิน () S.D. ระดับ ล�าดับ

ด้านกจิกรรมในชดุฝึกทกัษะ

1. กจิกรรมกำรเรยีนรูใ้นแต่ละชดุฝึกมคีวำมน่ำสนใจ 2.80 0.40 มำก 4

2. กจิกรรมในชดุฝึกทกัษะช่วยให้นกัเรยีนฝึกคดิ เป็นลสำดบั 2.92 0.27 มำก 1

3. กจิกรรมในชดุฝึกทกัษะช่วยให้นกัเรยีนสำมำรถคิดได้อย่ำงหลำกหลำย 2.92 0.27 มำก 1

4. กจิกรรมในชดุฝึกกระตุน้ให้นกัเรยีนอยำกเรยีนรูภ้ำษำไทยมำกขึน้ 2.88 0.32 มำก 3

รวม 2.88 0.32 มาก

ด้านประโยชน์ท่ีได้รบั

1.  กำรเรียนด้วยชุดฝึกทักษะทสำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียน    

   เชิงสร้ำงสรรค์มำกขึ้น

2.92 0.27 มำก 3

2. ชดุฝึกทักษะทสำให้นกัเรยีนมคีวำมคดิ สร้ำงสรรค์มำกขึน้ 2.88 0.32 มำก 4

3. นักเรยีนสำมำรถนสำหลกักำรคดิไปใช้ในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ได้ 2.96 0.20 มำก 2

4. นักเรยีนสำมำรถนสำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชวีติประจสำวนัได้ 3.00 0.00 มำก 1

รวม 2.94 0.20 มาก

 จำกตำรำงที ่5 ผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่2/1 ทีม่ต่ีอชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิ

สร้ำงสรรค์ จสำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกทั้ง 3 ด้ำน ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ 

นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์อยู่ในระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำก

ไปหำน้อยดังนี้ ลสำดับที่ 1 สำมำรถนสำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจสำวันได้ ลสำดับที่ 2 นักเรียนสำมำรถนสำหลักกำร

คิดไปใช้ในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ได้ ลสำดับที่ 3 กำรเรียนด้วยชุดฝึกทักษะทสำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียน

เชิงสร้ำงสรรค์มำกขึ้น และลสำดับที่ 4 ชุดฝึกทักษะทสำให้นักเรียนมคีวำมคิดสร้ำงสรรค์มำกขึ้น ตำมลสำดับ ด้ำนลักษณะ

ของชุดฝึกทักษะ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์อยู่ใน

ระดับมำกทุกข้อ โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ ลสำดับที่ 1 เนื้อหำสำระมีควำมเหมำะสม ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ ลสำดับที่ 2 ชุดฝึกทักษะมีรูปภำพเหมำะสม สวยงำม สื่อควำมหมำยให้นักเรียนเข้ำใจได้ชัดเจน และขนำด

ของตัวอักษรอ่ำนง่ำย ชัดเจน เท่ำกัน และลสำดับที่ 4 กิจกรรมเชิญชวนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ตำมลสำดับ ด้ำนกิจกรรมใน

ชดุฝึกทกัษะ เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ นกัเรยีนมคีวำมพงึพอใจต่อชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์อยูใ่นระดบั

มำกทุกข้อ โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ ลสำดับที่ 1 กิจกรรมในชุดฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนฝึกคิดเป็น

ลสำดับ และกิจกรรมในชุดฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนสำมำรถคิดได้อย่ำงหลำกหลำย เท่ำกัน ลสำดับที่ 3 กิจกรรมในชุด

ฝึกกระตุ้นให้นักเรียนอยำกเรียนรู้ภำษำไทยมำกข้ึน และลสำดับที่ 4 กิจกรรมกำรเรียนรู้ในแต่ละชุดฝึกมีควำมน่ำสนใจ  

ตำมลสำดับ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำงทำงสติปัญญำ

ของกิลฟอร์ดร่วมกับรูปแบบกำรสอนแบบซินเนคติกส์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเขียน เชิงสร้ำงสรรค์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 สำมำรถอภิปรำยผลกำรวิจัยได้ดังต่อไปนี้

 1. ผลกำรพัฒนำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำก ผู้วิจัย

ได้ศึกษำหลักกำรและกระบวนกำรสร้ำงท่ีเป็นข้ันตอนและผ่ำนกระบวนกำร กำรทดลองหำคุณภำพของชุดฝึกทักษะ

โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกำรศึกษำหลักสูตร กำรวิเครำะห์หลักสูตร กำรกสำหนดโครงสร้ำงของเนื้อหำและจุดประสงค์  

กำรออกแบบชดุฝึกทกัษะให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์ทีก่สำหนดไว้ โดยมอีำจำรย์ทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์ให้คสำปรกึษำและ

แนะนสำ ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำไทย ด้ำนกำรวัดและประเมินผล และด้ำนหลักสูตรและกำรสอน

ตรวจสอบควำมเหมำะสม ควำมสอดคล้องของเนื้อหำกับจุดประสงค์และรูปแบบของชุดฝึกทักษะ และผ่ำนกำรพัฒนำ

ตำมขั้นตอนกำรหำประสิทธิภำพจนชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นไปตำมขั้นตอนกำรสร้ำงชุด

ฝึกทักษะ ดังที่ สุคนธ์ สินธพำนนท์ [6]ได้เสนอขั้นตอนกำรสร้ำงชุดฝึกไว้คือ ศึกษำ วิเครำะห์เนื้อหำสำระ ออกแบบชุด

ฝึกทักษะให้ตรงกับจุดประสงค์ ลสำดับควำมยำกง่ำย ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหำและจุดประสงค์แล้วนสำ

ชุดฝึกไปทดลองใช้และหำประสิทธิภำพปรับปรุงและพัฒนำชุดฝึกทักษะให้สมบูรณ์ ดังนั้น ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิง

สร้ำงสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจึงมีคุณภำพและสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนสูงขึ้น 

ชดุฝึกทกัษะทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้มคีวำมสอดคล้องกบัควำมสนใจ ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคล เนือ้หำไม่

ยำกเกินไปแต่ท้ำทำยควำมสำมำรถของผู้เรียนและกิจกรรมกำรฝึกเริ่มจำกง่ำยไปยำก กล่ำวคือ ชุดฝึกทักษะเริ่มต้นจำก

กำรฝึกเขียนคสำ ประโยค ข้อควำมไปจนถึงกำรเขียนเป็นเรื่องรำว ซึ่งเป็นกำรดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียนทสำให้ประสบ 

ผลสสำเร็จในกำรฝึก ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนำตัวเองทีละน้อย ผู้เรียนได้ถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้สึกและจินตนำกำร 

ออกมำในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง ดังที่ สุภำนันท์ ชำทอง [5] ได้กล่ำวลักษณะของกำรสร้ำงชุดฝึกที่ดี คือ  

ชุดฝึกทักษะควรสร้ำงให้ผู้เรียนไม่เกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรเรียน เลือกใช้ถ้อยคสำสสำนวนภำษำง่ำยและเหมำะสมกับ 

วัย ควรสร้ำงให้มีลักษณะยั่วยุ ท้ำทำยควำมสำมำรถเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมคิดแบบอเนกนัยที่คิดได้หลำยแบบ  

หลำยทิศหลำยทำง มีควำมคิดแปลกใหม่ สร้ำงสรรค์ และรู้จักแก้ปัญหำ จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงตนทสำให้ชุดฝึกทักษะ

กำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์มปีระสทิธิภำพ เพรำะผูเ้รยีนได้ฝึกทกัษะเป็นลสำดบัจำกง่ำยไปหำยำกสอดคล้องกบัควำมสำมำรถ 

ควำมสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับงำนวิจัยของนักวิชำกำรหลำยท่ำน ที่นสำลักษณะของกำรสร้ำงชุดฝึกที่ดีไปใช้ใน

กำรสร้ำงชดุฝึกทกัษะเพือ่พฒันำควำมสำมำรถในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ของผูเ้รยีนให้สงูขึน้ เช่น สกุญัญำ มณโีชต ิ[7]  

นสำลักษณะกำรสร้ำงชุดฝึกทักษะที่ดีโดยกำรออกแบบชุดฝึกทักษะให้มีควำมน่ำสนใจและท้ำทำยผู้เรียนโดยได้ 

ทสำกำรวจิยัเรือ่ง กำรพฒันำชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ตำมทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสติปัญญำของกลิฟอร์ด สสำหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีประสิทธิภำพ 83.52/82.44 

 2. ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2/1 พบว่ำ ก่อน

และหลงัใช้ชดุฝึกทักษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทีร่ะดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลีย่ควำมสำมำรถ 

ในกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์หลงัใช้ชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์สงูกว่ำก่อนใช้ ทัง้นีอ้ำจเนือ่งมำจำกชดุฝึกทกัษะ

ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นมีกำรออกแบบมำเพื่อพัฒนำกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นควำมสสำคัญของ 

กำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ว่ำสำมำรถนสำไปใช้ในกำรดสำเนนิชวีติประจสำวนัได้ สอดคล้องกบัแนวคดิของอจัฉรำ ชวีพนัธ์ [3]  

ทีก่ล่ำวว่ำ กำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์เป็นผลผลติของควำมคดิรเิริม่อย่ำงหนึง่ เป็นสิง่ทีส่สำคญัในกำรสือ่สำรในชวีติประจสำวนั 

จงึมปีระโยชน์ต่อผูเ้รยีนในระดบัประถมศกึษำ และสอดคล้องกบัแนวคดิของกลิฟอร์ด [8] ทีก่ล่ำวว่ำ ควำมคดิสร้ำงสรรค์
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เป็นควำมคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ควำมคิดหลำยทิศทำง หลำยแง่ หลำยมุม คิดได้กว้ำงไกล ลักษณะ

ควำมคดิเช่นนีจ้ะนสำไปสูก่ำรประดษิฐ์สิง่แปลกใหม่ รวมทัง้กำรคดิหำวธิกีำรแก้ปัญหำให้สสำเรจ็ด้วยควำมคดิแบบอเนกนยั 

ประกอบด้วย ควำมคิดริเริ่ม (Originality) ควำมคล่องในกำรคิด (Fluency) ควำมยืดหยุ่นในกำรคิด (Flexibility) และ

ควำมละเอียดลออ (Elaboration) ซึ่งกำรคิดลักษณะนี้เป็นหนทำงนสำไปสู่กำรค้นพบควำมคิดที่มีคุณภำพ ดังนั้นผู้วิจัยจึง

นสำควำมคิดแบบอเนกนัยมำพัฒนำกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน กล่ำวคือ ในทุกกิจกรรมของชุดฝึกทักษะใช้ภำพ 

ภำษำและสัญลกัษณ์เป็นสิง่เร้ำกระตุน้ผูเ้รยีนให้ได้ฝึกคดิแบบอเนกนยั คอื ด้ำนควำมคดิคล่องแคล่ว เน้นให้ผูเ้รยีนคดิและ

หำคสำตอบจำกสิง่เร้ำทีก่สำหนดให้ได้มำกทีส่ดุภำยในเวลำทีก่สำหนด โดยผูเ้รยีนสำมำรถคดิได้อย่ำงอสิระ สนกุสนำน ด้ำน

ควำมคดิยดืหยุน่ เน้นให้ผูเ้รยีนคดิหำคสำตอบทีม่คีวำมหลำกหลำย มไีหวพรบิ สตปัิญญำตอบสนองต่อสิง่เร้ำหลำยแง่มมุ 

ด้ำนควำมคิดริเริ่มเน้นให้ผู้เรียนใช้ควำมคิดในกำรจินตนำกำรอย่ำงอิสระ และด้ำนควำมคิดละเอียดลออ เน้นให้ผู้เรียน

ฝึกกำรสังเกต พิจำรณำรำยละเอียดของสิ่งเร้ำ เน้นกำรเขียนข้อควำมที่เช่ือมโยงเป็นควำมเรียงสละสลวย เขียนสะกดคสำ

ได้ถกูต้อง กจิกรรมในชดุฝึกทกัษะผูว้จิยันสำภำพกำร์ตนูเป็นสือ่ซึง่มคีวำมเหมำะสมกบัวยัของผูเ้รยีนมกีำรเสรมิแรงโดย

กำรกล่ำวชมเชย แสดงควำมยินดีและให้กสำลังใจ เพื่อเป็นกำรเสริมแรงให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจ กล้ำคิด

และสร้ำงชิ้นงำนของตนเองมำกข้ึน จำกกำรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนบำงคนคิดได้ช้ำ เขียนคสำไม่คล่องแต่หลังจำก

ได้รับกำรฝึกแล้วพบว่ำผู้เรียนสำมำรถเขียนได้คล่องขึ้น เขียนเชิงสร้ำงสรรค์ได้ดีขึ้น ผู้เรียนแต่ละคนมีกำรพัฒนำขึ้น

อย่ำงเห็นได้ชัด ทั้งนี้เพรำะกิจกรรมในชุดฝึกทักษะทสำให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลำ ผู้เรียนต้องคิดและแข่งกับเวลำที่

กสำหนด ซึ่งกำรกสำหนดเวลำในกำรทสำงำนเป็นกำรปลูกฝังนิสัยควำมรับผิดชอบต่อตนเองให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงดี ผู้เรียน

ได้ฝึกคิด ฝึกเขียนและเสริมแรงสมส่ำเสมอและต่อเนื่องทสำให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์สูงขึ้น 

สอดคล้องกับ สุภำนันท์ ชำทอง [5] ที่กล่ำวว่ำ สื่อกำรเรียนที่ประกอบกิจกรรมหรือประสบกำรณ์ที่ครูจัดให้นักเรียน 

ได้ฝึกปฏบิตั ิทสำให้เกดิกำรเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธิภำพและมทีกัษะเพิม่มำกขึน้ ทสำให้เกดิควำมคล่องแคล่ว แม่นยสำทำงภำษำ 

ผูเ้รยีนเรยีนรูด้้วยควำมสนใจและยงัช่วยแก้ปัญหำข้อบกพร่องทำงกำรเรยีนรูด้้วย สอดคล้องกบังำนวจิยัหลำยเรือ่งทีพ่บว่ำ 

กจิกรรมทีม่พีืน้ฐำนจำกแนวคดิทฤษฎขีองกลิฟอร์ดช่วยให้ผูเ้รยีนมคีวำมสำมำรถในกำรเขยีนเชิงสร้ำงสรรค์สงูขึน้ ดงัที่ 

สุภำนันท์ ชำทอง [5] และสุรีรัตน์ กฤตยำพงศ์พันธ์ [9] จำกงำนวิจัยพบว่ำ นักเรียนที่ได้รับกำรฝึกกำรคิดแบบอเนกนัยมี

ควำมสำมำรถในกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์สูงขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 

51.34 คะแนนด้ำนควำมคิดริเริ่มมีกำรเพิ่มสูงสุด คือ ร้อยละ 56.00 ตำมลสำดับ

 3. ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2/1 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิง

สร้ำงสรรค์ด้วยแบบสอบถำมซึ่งมี 3 ด้ำน คือ ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ ด้ำนลักษณะของชุดฝึกทักษะและด้ำนกิจกรรมใน

ชุดฝึกทักษะ จสำนวน 12 ข้อ พบว่ำ นักเรียนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนสำมำรถอภิปรำย

ได้ ดังนี้

 ด้ำนลักษณะของชุดฝึกทักษะ พบว่ำ ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นมีลักษณะน่ำสนใจ มี

ควำมท้ำทำยและสอดคล้องกับวัยของผู้เรียนมีภำพ ภำษำและสัญลักษณ์ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีควำมสนใจกระตือรือร้น

อยำกจะเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิกำรคดิอย่ำงสร้ำงสรรค์ ส่งผลให้ผูเ้รยีนสำมำรถเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ได้สงูขึน้ สอดคล้องกบั

งำนวจิยัของสภุำนนัท์ ชำทอง [5] ทีก่ล่ำวว่ำ ชดุฝึกทกัษะควรสร้ำงเพือ่ฝึกผูเ้รยีนไม่เกดิควำมเบือ่หน่ำยในกำรเรยีน เลอืก

ใช้ถ้อยคสำสสำนวนภำษำง่ำยและเหมำะสมกับวัย ควรสร้ำงให้มีลักษณะยั่วยุ ท้ำทำยควำมสำมำรถเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้

ควำมคดิแบบอเนกนยัทีค่ดิได้หลำยแบบ หลำยทศิหลำยทำง มคีวำมคดิแปลกใหม่ สร้ำงสรรค์ และรูจ้กัแก้ปัญหำ ชดุฝึก

ทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้แสดงควำมคดิและเขยีนอย่ำงอสิระโดยเรยีงลสำดบัขัน้ตอนกำรคดิและ

เขียน จำกง่ำยไปหำยำกเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้เรียนในกำรฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ เวลำที่ใช้ฝึกกิจกรรมละ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

16 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 5-17 (2019)  Vol.9 No.2

30 นำท ีมคีวำมเหมำะสมกบัวยัทีไ่ม่นำนเกนิไป สอดคล้องกบัสคุนธ์ สนิธพำนนท์ [6] กล่ำวว่ำ ลกัษณะของชดุฝึกทกัษะ

ทีด่ ีประกอบด้วยคสำชีแ้จงสัน้ ๆ  ทีท่สำให้นกัเรยีนเข้ำใจวธิทีสำได้ง่ำย ประโยคทีฝึ่กควรเป็นประโยคสัน้ ๆ  ซึง่ประโยคและ

คสำศพัท์ควรเป็นแบบทีใ่ช้พดูกนัอยูใ่นชวีติประจสำวนัของผูเ้รยีน เกีย่วข้องกบับทเรยีนทีเ่รยีนมำแล้วใช้เวลำเหมำะสมไม่

มำกหรือน้อยเกินไป ปลุกเร้ำควำมสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนสำมำรถใช้สิ่งที่เรียนไปแล้วไปใช้ในชีวิตประจสำวัน 

 ด้ำนกิจกรรมในชุดฝึกทักษะ พบว่ำ กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรใช้ชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เป็นอีก

สิ่งที่มีควำมสสำคัญ โดยผู้วิจัยให้ควำมเป็นกันเองกับผู้เรียน ยอมรับฟังควำมคิดเห็น เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงออก

ทำงควำมคิดส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมม่ันใจและเชื่อม่ันในตนเอง สำมำรถคิดและเขียนได้อย่ำงอิสระซึ่งกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้นี้สอดคล้องกับแนวคิด Synectics Instructional Model ตำมที่สุวิทย์ คสำมูลและอรทัย คสำมูล [10] ได้กล่ำวว่ำ 

ซนิเนคตกิส์ (Synectics Instructional Model) เป็นกระบวนกำรเรยีนรูท้ีมุ่ง่พฒันำควำมคดิสร้ำงสรรค์ของผูเ้รยีน โดยจดั

กระบวนกำรเรยีนรูต้ำมลสำดบัขัน้ทีก่สำหนดไว้ อำศยักำรเปรยีบเทยีบ เพือ่เพิม่ควำมคดิสร้ำงสรรค์ของผูเ้รยีน สอดคล้องกบั

อจัฉรำ ชวีพนัธ์ [3] ทีก่ล่ำวว่ำ แนวทำงในกำรสอนเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ ครคูวรจะเป็นผูม้บีคุลกิภำพของกำรเป็นผูม้คีวำม

คดิสร้ำงสรรค์ เพือ่จงูใจและเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีห้กบัผูเ้รยีน ควรจดับรรยำกำศทีจ่งูใจให้ผูเ้รยีนรกักำรเขยีนสร้ำงสรรค์โดย

ไม่ให้บรรยำกำศในกำรทสำงำนเคร่งเครียดเกินไปเปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ควำมคิดพิจำรณำไตร่ตรอง สำมำรถ

แสดงออกได้อย่ำงอิสระด้วยควำมคิดริเริ่มของตน ควรจะจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีชีวิตชีวำโดยคสำนึงถึงควำมสำมำรถ

และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสนุกสนำน ไม่น่ำเบื่อ ควรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทำงควำม

คิดและประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของเขำได้อย่ำงเต็มท่ีจะช่วยให้เด็กเกิดแรงบันดำลใจรักในกำรเขียน นอกจำกกำรสร้ำง

บรรยำกำศทีด่แีล้วผูว้จิยัได้ชีแ้จงข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในทกุกจิกรรมให้ผูเ้รยีนทรำบเป็นรำยบคุคลหลงักำรฝึก

เพื่อให้ผู้เรียนทรำบและนสำไปปรับปรุงแก้ไขในกำรฝึกครั้งต่อไป 

 ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ พบว่ำ จำกกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 2/1 

หลงัใช้ชดุฝึกทกัษะกำรเขยีนเชงิสร้ำงสรรค์ นกัเรยีนมคีวำมพงึพอใจด้ำนประโยชน์ทีไ่ด้รบัอยูใ่นระดบัมำก และผูเ้รยีน

สำมำรถนสำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ในชวีติประจสำวนัได้ มค่ีำเฉลีย่สงูสดุ ซึง่ผูเ้รยีนมคีวำมพงึพอใจมำก เป็นลสำดบัที ่1 เพรำะ

ว่ำกิจกรรมในชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องกำรเรียนรู้ เร้ำใจและมีเป้ำหมำยที่

สำมำรถนสำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจสำวันได้ นอกจำกนั้น ลัดดำ พลหำร [11] ที่กล่ำวว่ำ กำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็น

ประโยชน์และยังเป็นกำรพัฒนำบุคลิกภำพของผู้เขียนให้ยอมรับ นับถือและภูมิใจในตนเอง รู้จักยอมรับผู้อื่น ช่วยให้มี

ควำมรู้ควำมซำบซึ้งในวรรณคดีที่มีคุณค่ำซึ่งจะเป็นประสบกำรณ์ที่สำมำรถนสำไปใช้ในโอกำสต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช้

  1.1 จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรนสำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ไปใช้ ผู้สอนควรศึกษำทสำควำมเข้ำใจ 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมในชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ให้เข้ำใจก่อนนสำไปใช้

  1.2 กำรนสำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ไปใช้ ควรคสำนึงถึงควำมสำมำรถพื้นฐำนในกำรอ่ำนและ 

กำรเขียนของนักเรียนรำยบุคคล

  1.3 ควรเปิดโอกำสให้นักเรียนได้นสำเสนอผลงำนจำกกำรทสำกิจกรรม และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อให้

นักเรียนได้พัฒนำตนเองต่อไป

  1.4 ควรจัดบรรยำกำศในกำรจัดกิจกรรมให้น่ำสนใจ ใช้คสำถำมกระตุ้นให้นักเรียน คิดหำคสำตอบอย่ำงอิสระ 
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 พัฒนำชุดฝึกทักษะกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อฝึกกำรเขียนเรื่องตำมจินตนำกำร กำรเขียนเรียงควำม  

กำรเขียนนิทำน ในระดับที่สูงขึ้น

  2.2 นสำแนวคดิทฤษฎโีครงสร้ำงทำงสตปัิญญำกลิฟอร์ดไปสร้ำงชดุฝึกทกัษะในกลุม่สำระกำรเรยีนรูอ้ืน่ หรอื

ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนให้สูงขึ้น

  2.3 นสำแนวคิด Synectics Instructional Model ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น 

หรือในกลุ่มสำรกำรเรียนรู้ภำษำไทยในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนให้สูงขึ้น
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำแอปพลิเคชันกำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำ

ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว โดยดสำเนินกำรวิจัย 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน

สสำหรับกำรพฒันำแอปพลเิคชนั ขัน้ตอนที ่2 พฒันำแอปพลเิคชนั ขัน้ตอนที ่3 ทดลองใช้และหำประสทิธผิลของแอปพลเิคชัน่ 

ที่พัฒนำขึ้น ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลอง 4 กลุ่ม ๆ ละ 20 คนได้แก่ กลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6, กลุ่มนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษำปีที่ 3, กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และ กลุ่มนักศึกษำมหำวิทยำลัยชั้นปีที่ 3 ใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนำ

ขึ้นเป็นระยะเวลำ 4 เดือน ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแอปพลิเคชันหลังกำรทดลองใช้ เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย ข้อสอบประเมินควำมรู้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร และแบบประเมินควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

แอปพลิเคชันที่พัฒนำขึ้นประกอบด้วย บทเรียนกำร์ตูนเคลื่อนไหว จสำนวน 40 บทเรียน ครอบคลุมเนื้อหำไวยำกรณ์ 15 

หัวข้อ และสถำนกำรณ์ในกำรใช้ภำษำ 20 หัวข้อ แต่ละบทเรียนมีคสำอธิบำยหลักกำรใช้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ ภำยหลัง

กำรใช้แอปพลิเคชันพบว่ำ 1) ควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนน

สูงกว่ำก่อนกำรใช้ 2) ค่ำคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มแตกต่ำงกัน (64.57%, 67.05%, 65.14%, และ 

38.36% ตำมลสำดับ) และ 3) กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนจำกแอปพลิเคชัน ในระดับมำกขึ้นไป

ค�าส�าคัญ: แอปพลิเคชัน ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร กำร์ตูนเคลื่อนไหว

Abstract

 This study aimed to develop an application for learning communicative English grammar via different situational 

communicative English by using animation by doing four steps: step 1, to study basic information for developing 

the application. Step 2, to develop the application. Step 3, to try-out the application to evaluate its effectiveness. 4 
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experimental groups which were 20 Pratom Suksa 6 students, 20 Matthayom Suksa 3 students, 20 Matthayom Suksa 6 

students, and 20 third year university students had used the application for 4 months. Step 4 to improve the developed 

application after the try-out. Research instruments for collecting data were the communicative English grammars 

test, and the evaluation form in using the developed application. Statistics for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, t-test, and relative gain score. The findings revealed that the developed application composed of 

40 animated lesson covering 15 English grammar rules and 20 different situational communicative English. Each 

lesson had the explanation of using English grammar. After using the application, 1) knowledge on communicative 

English grammars of the 4 experimental groups was higher than before learning. 2) The relative gain score of the 

4 experimental groups were different (64.57%, 67.05%, 65.14%, and 38.36%). 3) The 4 experimental groups were 

satisfied in using the application in a high level.

Keywords: aplication, english grammar, english for communication, animations

บทน�า

 กำรจะใช้ภำษำองักฤษได้อย่ำงคล่องแคล่วกบัชำวต่ำงประเทศได้อย่ำงประสทิธภิำพนัน้นอกจำกผูใ้ช้ภำษำจสำเป็น

ต้องมีคลังคสำศัพท์ไว้อย่ำงมำกมำยและหลำกหลำยเพียงพอต่อกำรนสำไปใช้ในสถำนกำรณ์และบริบทที่แตกต่ำงกันแล้ว 

ผู้ใช้ภำษำยังจสำเป็นต้องมีควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ทำงภำษำควบคู่ไปอีกด้วย เบฟเวอรี่ [1] กล่ำวสนับสนุนควำมสสำคัญของ

ไวยำกรณ์ว่ำ กำรใช้ไวยำกรณ์อย่ำงถกูต้องจะเป็นกำรหลกีเลีย่งกำรไม่เข้ำใจกนัระหว่ำงผูส่้งข้อมลูกบัผูร้บัข้อมลู หมำยถงึ 

เมื่อเรำใช้ภำษำอย่ำงถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ อีกฝ่ำยหนึ่งก็จะเข้ำใจเรำได้ง่ำยมำกยิ่งขึ้น แต่หำกภำษำอังกฤษที่เรำใช้

นัน้เตม็ไปด้วยควำมผดิพลำดทำงไวยำกรณ์ มนัจะทสำให้กำรสือ่สำรและกำรสนทนำนัน้มคีวำมช้ำลง และเป็นกำรยำกที ่

เรำจะแสดงควำมคิดเห็นหรือส่ือควำมหมำยให้กับผู้อื่นได้อย่ำงกระจ่ำงชัดและถูกต้อง ดวงกมล ฐิตเวส [2] ยังกล่ำว 

เพิ่มเติมถึงควำมสสำคัญของไวยำกรณ์ไว้ว่ำ หำกปรำศจำกควำมรู้ของกฎระเบียบในหลักไวยำกรณ์นี้ ย่อมมีผลทสำให้

ผู้คนไม่อำจจะสื่อควำมหรือบอกควำมประสงค์ของตนเองต่อผู้อื่นที่ใช้ภำษำเป็นสื่อกลำงกำรสื่อสำรได้ ไวยำกรณ์จึง

เปรยีบเสมอืนโครงของบ้ำนทีเ่ป็นฐำนสสำคญัของทกัษะกำรสือ่สำร ฟังพดู อ่ำนและเขยีน อนัเป็นจดุมุง่หมำยหลกัทัว่ไป

ของกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศรวมท้ังภำษำอังกฤษด้วย ถึงแม้ว่ำทุกคนจะตระหนักดีถึงควำมสสำคัญของไวยำกรณ์ 

ภำษำอังกฤษ แต่กลับพบว่ำคนไทยโดยเฉพำะนักเรียน นักศึกษำหรือแม้แต่ครูผู้สอนยังคงไม่สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ

ได้ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์เท่ำใดนัก จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ [3] กล่ำวว่ำ ปัญหำที่คนไทยส่วนใหญ่พบเสมอคือปัญหำ

ด้ำนไวยำกรณ์ ควำมสสำคัญระหว่ำงคสำในประโยค และกำรเขียน ซึ่งเห็นได้ชัดจำกกำรวิเครำะห์เรียงควำมและข้อเขียน

อื่น ๆ ของคนไทย ปัญหำดังกล่ำวส่วนมำกเกิดขึ้นจำกอิทธิพลของภำษำไทยซึ่งเข้ำไปแทรกอยู่ในกำรแสดงควำมคิด

เห็นเป็นภำษำอังกฤษและทสำให้ข้อควำมที่เขียนนั้น แม้ว่ำจะใช้ถ้อยคสำภำษำอังกฤษก็ตำม แต่ใช้รูปแบบหรือโครงสร้ำง

ซึง่คล้ำย ๆ  กบัภำษำไทยหรอืกึง่ไทยกึง่องักฤษ ซึง่ต้องนบัว่ำผดิกฎไวยำกรณ์ภำษำองักฤษ และในบำงกรณทีสำให้ผูเ้ขยีน

ไม่อำจสำมำรถสื่อควำมหมำยแก่ผู้อ่ำนได้

 แอปพลเิคชนั คอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์สสำเรจ็รปูทีส่ำมำรถตดิตัง้ได้บนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ในรปูแบบอืน่ๆ เช่น 

คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ รวมทัง้โทรศพัท์เคลือ่นทีอ่จัฉริยะ (Smart Phone) ปัจจบุนั มกีำรพฒันำแอปพลเิคชันทีอ่สำนวยควำม

สะดวกต่อกำรดสำเนินชีวิตมำกมำยสสำหรับติดตั้งบน สมำร์ทโฟน เช่น แอปพลิเคชันสสำหรับอ่ำนหนังสือ แอปพลิเคชัน 

กำรนสำทำงสสำหรับกำรเดินทำง แอปพลิเคชันเพลงและดนตรี และอื่นๆ อีกมำกมำย รวมทั้งแอปพลิเคชันเพื่อ 
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กำรศกึษำ ทีม่หีลำกหลำยประเภทเช่นเดยีวกนั โดยแอปพลเิคชนัเพือ่กำรศกึษำนีแ้ม้จะมหีน้ำทีก่ำรใช้งำนต่ำงกนั แต่ล้วน 

มีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถทำงกำรศึกษำทั้งสิ้น แอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำที่สำมำรถติดต้ังบน 

สมำร์ทโฟนนี้ นับว่ำมีประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ เนื่องจำกเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้

ของผูเ้รยีน กำรเรยีนรูจ้ะไม่ได้อยูแ่ต่เพยีงในชัน้เรยีนเท่ำนัน้ ทกุคนทีม่สีมำร์ทโฟนย่อมเป็นผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูด้้วยตนเองได้

ทุกที่ ทุกเวลำ ไพโรจน์ ธรรมพิธี [4] ให้ควำมคิดเห็นสนับสนุนกำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำว่ำ ในยุคปัจจุบัน 

เรำต้องใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีให้ได้อย่ำงเต็มที่ ไม่เช่นนั้นจะเป็นกำรเสียโอกำสอย่ำมหำศำล 

หำกจะเปรยีบเทยีบให้เหน็ภำพ คงเหมอืนกำรทีเ่รำยงัคงใช้สตัว์เป็นพำหนะในกำรเดนิทำงและกำรขนส่งในขณะทีเ่รำมี

รถยนต์ รถไฟ เรือ และเครื่องบิน วรำภรณ์ แก้วสังข์ [5] ได้ให้ควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำว่ำ 

คนไทยรูจ้กัและคุน้เคยกบักำรใช้แอปพลเิคชนัต่ำงๆ บนสมำร์ทโฟน เพือ่ควำมสะดวกสบำยและควำมบนัเทงิ แต่กำรใช้ 

แอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำน้ันยังนับว่ำมีจสำนวนน้อยมำก เป็นเพรำะขำดกำรสนับสนุนและประชำสัมพันธ์ รวมทั้ง 

ขำดกำรพัฒนำตัวแอปพลิเคชันอย่ำงเพียงพอ 

 กำร์ตนูเคลือ่นไหวหรอืแอนเิมชนั (Animation) ถกูใช้เพือ่กำรศกึษำอย่ำงแพร่หลำย เนือ่งด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหว 

เป็นสือ่ทีม่คีวำมสวยงำม อ่อนโยน สำมำรถให้ควำมรูส้กึผ่อนคลำยต่อผูเ้รยีน และทสำให้ผูเ้รยีนเกดิควำมรูส้กึไม่ตงึเครยีด

ต่อกำรเรยีนจนเกนิไป สมหญงิ กลัน่ศริ ิ[6] ได้กล่ำวถงึประโยชน์ของกำร์ตนูเคลือ่นไหวต่อกำรเรยีนกำรสอนว่ำ ช่วยให้

ผู้เรียนเข้ำใจในบทเรียนเร็วยิ่งขึ้น เพรำะกำร์ตนูช่วยสื่อควำมหมำยให้เกิดควำมเข้ำได้ดีกว่ำกำรอธบิำยหรือบรรยำยด้วย

คน นอกจำกนี้กำร์ตูนเคลื่อนไหวยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจ สนุกสนำนเพลิดเพลินและติดตำมกำรเรียนกำรสอน

ตลอดเวลำ และกำร์ตนูเคลือ่นไหวยงัสำมำรนสำมำใช้เป็นส่อในกำรเรยีนกำรสอนกบัผูเ้รยีนทกุวยั ตัง้แต่เดก็เลก็ เรือ่ยไปจน

ผูใ้หญ่กส็ำมำรถเรยีนรูผ่้ำนกำร์ตนูเคลือ่นไหวได้ นอกจำกนีก้ำรสือ่สำรข้อมลูทีม่คีวำมจรงิจงัหรอืตรงึเครยีด หำกสือ่สำร

ข้อมลูเหล่ำนีด้้วยตวัหนงัสอื ภำพ หรอืคนแล้ว ผูร้บัข้อมลูอำจมคีวำมตงึเครยีดตำมไปด้วย และส่งผลต่อกำรรบัข้อมลู ให้

ได้รบัเพยีงบำงส่วน หรอือำจจะรบัข้อมลูได้ทัง้หมด แต่ไม่อำจแปรผลข้อมลูเหล่ำนัน้มำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเตม็ที ่และ

ผลที่ร้ำยแรงที่สุดคือ ผู้รับข้อมูลอำจปฏิเสธหรือต่อต้ำนกำรรับข้อมูลเหล่ำนี้ ด้วยเหตุนี้ กำรนสำกำร์ตูนเคลื่อนไหวเข้ำมำ

ใช้เป็นสื่อในกำรส่งข้อมูลที่มีควำมจริงจังและตึงเครียด จึงเป็นที่นิยมมำกยิ่งขึ้น โรบินสัน [7] ได้ทสำกำรวิจัย กำรพัฒนำ

สื่อกำร์ตูนเคลื่อนไหวเพื่อกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์สสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นหลังได้รับกำรสอนด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว นอกจำกน้ียังพบว่ำนักเรียนมีควำมสนใจ 

ในกำรสอนและมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนมำกขึ้น 

 จำกกำรพิจำรณำถึงควำมสสำคัญของไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร รวมทั้งปัญหำของกำรไม่สำมำรถ

เชื่อมโยงควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ไปสู่กำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตจริงได้ ประกอบกับควำมสสำคัญของ

กำรนสำประโยชน์อนัมหำศำลของกำรพฒันำแอปพลเิคชนับทสมำร์ทโฟน และประสทิธผิลของกำรนสำกำร์ตนูเคลือ่นไหว

มำใช้เป็นส่ือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหำและแนวคิดในกำรแก้ปัญหำเหล่ำนี้ จึงมีควำมสนใจ 

ที่จะพัฒนำ แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์

ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษใน

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว

 2. เพื่อทดลองใช้และศึกษำผลกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำน 
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บทสนทนำภำษำองักฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหวด้ำนควำมรูไ้วยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร 

และด้ำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนแอปพลิเคชัน

ขอบเขตการวิจัย

 ประชำกร : บุคคลทั่วไปที่มีควำมสนใจในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง

 กลุ่มทดลอง : แบ่งกลุ่มทดลอง ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  1) กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษำ จสำนวน 20 คน 

  2) กลุ่มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จสำนวน 20 คน

  3) กลุ่มระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จสำนวน 20 คน

  4) กลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษำ จสำนวน 20 คน

 ระยะเวลำ : 

  แบ่งระยะเวลำของกำรวิจัยออกเป็นข้อๆ ดังนี้ 

 1. ระยะเวลำในกำรผลิต แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำภำษำ

อังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว รวม 4 เดือน (มีนำคม – มิถุนำยน 2560)

 2. ระยะเวลำในกำรทดลองใช้ แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำ

ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว โดยกลุ่มทดลอง รวม 4 เดือน (กรกฎำคม – ตุลำคม 2560)

 3. ระยะเวลำในกำรดสำเนินกำรประเมินผลกำรทดลองใช้ และสรุปผลกำรใช้ แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว รวม 1 เดือน 

(พฤศจิกำยน 2560)

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษำข้อมลูพืน้ฐำนสสำหรบักำรพฒันำแอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร

ผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว โดยกำรศึกษำ 1) ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

เกี่ยวกับ กำรใช้งำน แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษใน

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว และขอบเขตเน้ือหำสสำหรับกำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร

ผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยกำรใช้แบบสอบถำม 2) กำรวัดและประเมินผลควำมรู้ไวยำกรณ์

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร โดยกำรใช้แบบทดสอบ 3) กำรพัฒนำแอปพลิเคชัน และกำรสร้ำงกำร์ตูนเคลื่อนไหว  

โดยศึกษำแนวคิดทฤษฎีและผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนำแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษ

ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหว และพฒันำแบบทดสอบเพือ่ประเมนิคณุภำพของแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันำขึน้ 

 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้และหำประสิทธิผลของแอปพลิเคชันที่พัฒนำขึ้น โดยกลุ่มทดลอง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ทดลองที่ 1 กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษำ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อสำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เพชรบุรี เขต 1 จสำนวน 20 คน ที่กสำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 1 

ปีกำรศึกษำ 2560 โดยกลุ่มทดลองที่ 1 ทั้ง 20 คนนี้ได้มำจำกกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive sampling) 

กลุม่ทดลองที ่2 กลุม่ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษำตอนต้น ได้แก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่3 โรงเรยีนพรหมำนสุรณ์จงัหวดั

เพชรบุรี อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 จสำนวน 20 คน ที่กสำลังศึกษำอยู่ใน 
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ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 โดยกลุ่มทดลองที่ 2 ทั้ง 20 คนนี้ได้มำจำกกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive 

sampling) กลุม่ทดลองที ่3 กลุม่ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย ได้แก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่6 โรงเรยีนพรหมำนสุรณ์ 

จงัหวดัเพชรบรุ ีอสำเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 10 จสำนวน 20 คน ทีก่สำลงัศกึษำอยู่

ในภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ 2560 โดยกลุม่ทดลองที ่3 ทัง้ 20 คนนีไ้ด้มำจำกกำรเลอืกกลุม่ตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive 

sampling) กลุ่มทดลองที่ 4 กลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษำ ได้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำนิเทศน์ศำสตร์ คณะวิทยำกำร 

จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 20 คน ที่กสำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 1  

ปีกำรศึกษำ 2560 โดยกลุ่มทดลองที่ 4 ทั้ง 20 คนนี้ได้มำจำกกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive sampling)

 กำรเก็บข้อมูลรวบรวมโดยให้กลุ ่มทดลองท้ัง 4 กลุ ่มทสำแบบทดสอบวัดควำมรู ้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ 

เพื่อกำรสื่อสำรก่อนใช้แอปพลิเคชัน และหลังกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 4 เดือน และทสำแบบประเมินควำมพึงพอใจ 

หลังกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน 

 ขั้นตอนที่ 4 ทสำกำรปรับปรุง แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำใน

สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว โดยใช้ข้อมูลและข้อค้นพบที่ได้จำกกำรทดลองใช้ เพื่อทสำให้แอปพลิเคชัน 

เกิดควำมสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย

 1. ผลกำรศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนสสำหรับกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

ผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว ด้ำนเนื้อหำ สรุปได้ ดังนี้

 ปัญหำในกำรใช้ Verb to be, Verb to do, จะเป็นปัญหำในกำรใช้คู่กับประธำนของประโยค (Subject verb 

agreement) และกำรใช้คู่กับส่วนขยำยของประโยค ปัญหำในกำรใช้ can มีลักษณะใช้ can ร่วมกับ to และใช้ can ใน

ลักษณะของ Present participle (เติม ing) ปัญหำในกำรใช้ tense ได้แก่ Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect Simple, Past Simple, และ Future Simple จะเป็นปัญหำกำรใช้คสำกรยิำให้ถกูต้องสอดคล้องกบัประธำน (Sunject 

Verb Agreement) และปัญหำกำรบอกเหตกุำรณ์ของกำรกระทสำให้ถกูต้องตำมกำล (tense), ปัญหำกำรใช้ will คอืนกัเรยีน

มักจะเตมิ to ต่อท้ำย will เสมอ และจะไม่ใช้ will ในประโยคบอกเล่ำ และประโยคปฏิเสธ, ปัญหำในกำรใช้ Wh-questions 

คอืนกัเรยีนไม่สำมำรถใช้ Wh-questions ได้ตรงและถกูต้องตำมควำมหมำย, ปัญหำในกำรใช้ Yes / No question, กำรใช้  

Passive voice, เป็นปัญหำในกำรสร้ำงประโยคให้ถูกต้องตำมโครงสร้ำงประโยค, ปัญหำในกำรใช้ Preposition เป็น

ปัญหำด้ำนกำรใช้ Preposition; in / on / at สสำหรบักำรบอกเวลำ, ปัญหำในกำรใช้ Pronoun เป็นปัญหำด้ำนกำรใช้ Subject 

Pronoun ในตสำแหน่งของ Object Pronoun กำรใช้ Subject Pronoun ในตสำแหน่งของ Subject Possessive และกำรใช้ 

Subject Possessive Pronoun ในตสำแหน่งของ Object Possessive Pronoun, ปัญหำในกำรใช้ Determiners คือนักเรียน

ใช้คสำนำม (noun) โดยไม่มี Determiners, และปัญหำในกำรใช้ Gerund / infinitive คือนักเรียนไม่เข้ำใจว่ำ Gerund / 

infinitive คืออะไรและใช้แตกต่ำงกันอย่ำงไร

 2. ผลกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว สรุปได้ ดังนี้

  2.1 แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว ประกอบด้วย

   2.1.1 วัตถุประสงค์ ของ แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบท

สนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว คือเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อ

กำรสื่อสำร ระดับขั้นพื้นฐำน ในสถำนกำรณ์ทั่วไปในชีวิตประจสำวัน



23Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 18-29 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

   2.1.2. เนื้อหำ ประกอบด้วยบทเรียนกำร์ตูนเคลื่อนไหวจสำนวน 40 บทเรียน ควำมยำวตอนละ 2-3 

นำที ครอบคลุมเนื้อหำด้ำนสถำนกำรณ์กำรใช้ภำษำ และไวยำกรณ์ภำษำ มีรำยละเอียด ดังนี้

    1. สถำนกำรณ์ในกำรใช้ภำษำ จสำนวน 20 สถำนกำรณ์ ได้แก่ 1) กำรทักทำย / กล่ำวลำ 2) 

กำรสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล 3) กำรสนทนำเรื่องงำนอดิเรก 4) กำรสนทนำเรื่องอำชีพ 5) กำรสนทนำเรื่องครอบครัว

และเพือ่น 6) กำรสนทนำเรือ่งวสัด ุอปุกรณ์ ของใช้ 7) กำรสนทนำเรือ่งกำรบอกเวลำ 8) กำรสนทนำเรือ่งกจิวตัรประจสำวนั 

9) กำรสนทนำเรือ่งกำรเจบ็ไข้ได้ป่วย 10) กำรสนทนำเรือ่งอำหำร 11) กำรสนทนำเรือ่งกำรทสำงำนและสถำนทีท่สำงำน 12) 

กำรสนทนำเรื่องรำคำสินค้ำ 13) กำรสนทนำเรื่องควำมถี่ของกำรกระทสำ 14) กำรสนทนำทำงโทรศัพท์ 15) กำรสนทนำ

เรือ่งเหตกุำรณ์ในอดตี 16) กำรสนทนำเรือ่งเหตกุำรณ์ในอนำคต 17) กำรสนทนำเรือ่งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วไปยงัประเทศ

ต่ำงๆ 18) กำรสนทนำเรื่องกำรบอกทิศทำง 19) กำรสนทนำในร้ำนอำหำร 20) กำรสนทนำในโรงแรม

    2. ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ จสำนวน 15 หัวข้อ ได้แก่ 1) Verb to be 2) Verb to do 3) Can 

4) Present simple tense 5) Present continuous tense 6) Present perfect simple tense 7) Past simple tense 8) Future 

simple tense 9) Wh-question 10) Yes / no question 11) Passive voice 12) Preposition 13) Pronoun 14) Determiners 

15) Gerund / Infinitive

   2.1.3 คสำอธิบำยท้ำยบทเรียน เกี่ยวกับหลักกำรใช้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ 15 หัวข้อ

  2.2 ผลกำรประเมินแบบทดสอบควำมรู้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร พบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 

3 ท่ำนประเมินควำมตรงด้ำนเนื้อหำ และนสำค่ำคะแนนที่ได้มำคิดหำค่ำควำมสอดคล้อง (IOC) ปรำกฏว่ำ แบบทดสอบ

ควำมรู้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร มีค่ำควำมสอดคล้องเท่ำกับ 1

 3. ผลกำรทดลองใช้แอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์

ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว กับกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม พบว่ำ

  3.1 ด้ำนกำรประเมินควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร พบว่ำกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มี

คะแนนหลังกำรใช้แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว สูงกว่ำคะแนนก่อนกำรใช้ ดังตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1 ตำรำงเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำทดสอบ t ของคะแนนทดสอบก่อนใช้และหลัง

ใช้แอปพลิเคชัน

กลุ่ม
Pre-test Post-test

t p
S.D. S.D.

ทดลอง 1 21.40 5.23 46.35 3.63 -28.13 0.00

ทดลอง 2 27.04 2.42 49.14 2.82 -55.71 0.00

ทดลอง 3 31.71 3.44 50.14 3.76 -30.96 0.00

ทดลอง 4 19.65 2.41 35.10 3.31 -15.77 0.00

**p ≤ .01
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   3.2 ด้ำนกำรประเมินค่ำคะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์ของควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

ในชีวิตประจสำวัน พบว่ำ กลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มทดลองที่ 3 มีค่ำคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของควำมรู้ 

ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรในชวีติประจสำวนั 64.57%, 67.05%, 65.14% ตำมลสำดบั ซึง่สงูกว่ำกลุม่ทดลอง

ที่ 4 (38.36%) ดังตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2 ตำรำงคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของควำมรู ้ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจสำวัน  

ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม หลังกำรใช้แอปพลิเคชัน

กลุ่มทดลอง
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน

คะแนนความแตกต่าง
คะแนนเพิม่สมัพทัธ์ 

(%)

กลุ่มทดลองที่ 1

กลุ่มทดลองที่ 2

กลุ่มทดลองที่ 3

กลุ่มทดลองที่ 4

21.47

27.04

31.71

19.81

46.35

49.14

50.14

35.23

24.88

22.10

18.43

15.42

64.57

67.05

65.14

38.36

 

  3.3 ด้ำนกำรประเมนิควำมพงึพอใจต่อแอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรผ่ำน

บทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีควำมพึงพอใจต่อ แอปพลิเคชัน 

กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว ในระดับ

มำกขึ้นไป ดังตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3 ตำรำงควำมพึงพอใจของกลุ่มทดลองท้ัง 4 กลุ่มต่อ แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อ 

กำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว 

กลุ่มทดลอง / 

ความพึงพอใจ

ด้านเนื้อหา

ในบทเรียน

/ S.D.

ด้านการ์ตูน

เคลื่อนไหว

 / S.D.

ด้าน

แอปพลิเคชัน

/ S.D.

ด้านการเรียน

รู้ด้วยตนเอง

/ S.D.

ด้านการวัดผล

และประเมินผล

/ S.D.

รวม

/ S.D.

กลุ่มทดลองที่ 1

กลุ่มทดลองที่ 2

กลุ่มทดลองที่ 3

กลุ่มทดลองที่ 4

4.90 / 0.30

4.80 / 0.41

4.95 / 0.22

4.50 / 0.68

4.85 / 0.36

4.90 / 0.30

4.70 / 0.47

4.35 / 0.74

4.80 / 0.41

4.85 / 0.36

4.85 / 0.36

4.35 / 0.74

4.95 / 0.22

5.00 / 0.21

5.00 / 0.21

4.20 / 0.83

4.90 / 0.30

5.00 / 0.21

4.85 / 0.36

4.00 / 0.85

4.88 / 0.31

4.91 / 0.32

4.87 / 0.32

4.28 / 0.76

 

 ผลกำรปรับปรุงแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว 

 มีรำยละเอยีดกำรปรบัปรงุดงันี ้ด้ำนเนือ้หำในบทเรยีนทัง้ 40 บท ผูเ้รยีนเสนอแนะให้ปรบัเนือ้หำบทที ่1-10 เนือ่งจำกมเีนือ้หำ

ทีง่่ำยเกนิไป และควรปรบับทสนทนำให้เข้ำกบัสถำนกำรณ์ในชวีติจรงิ รวมทัง้ปรบัควำมยำวของทกุตอนให้เท่ำกนัหรอื 
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ใกล้เคียงกัน ด้ำนกำร์ตูนเคลื่อนไหว ท่ีใช้ในกำรสอบ ผู้เรียนเสนอแนะให้ปรับตัวละครกำร์ตูนให้ดูเป็นกำร์ตูนผู้ใหญ่

มำกขึ้น ด้ำนแอปพลิเคชัน ผู้เรียนเสนอแนะให้ปรับเพิ่มระบบดำวน์โหลดข้อมูลซึ่งทสำให้สำมำรถดูบทเรียนได้โดยไม่

ต้องใช้สญัญำณอนิเทอร์เนต็ ด้ำนรปูแบบกำรเรยีนรูด้้วยตนเอง ผูเ้รยีนให้ข้อเสนอแนะว่ำกำรเรยีนแบบนสำตนเองผูเ้รยีน

จะต้องสำมำรถจัดกำรเวลำเรียนได้ด้วยตนเอง และจะต้องฝึกฝนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผล 

กำรเรียน ผู้เรียนเสนอแนะให้ปรับข้อคสำถำมในแบบทดสอบให้มีควำมยำกง่ำยใกล้เคียงกัน

อภิปรายผล

 1. ผลกำรศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนสสำหรับกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

ผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหว ด้ำนเนือ้หำ โดยกำรให้ผูเ้รยีนกลุม่เป้ำหมำยทสำกำรทดสอบ

แบบประเมินควำมรู้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ พบว่ำ ปัญหำกำรใช้ไวยำกรณ์ของผู้ทสำแบบทดสอบ สำมำรถสรุปออกเป็น 

15 ข้อ ได้แก่ 1) Verb to be 2) Verb to do 3) Can 4) Present simple tense 5) Present continuous tense 6) Present perfect 

simple tense 7) Past simple tense 8) Future simple tense 9) Wh-question 10) Yes / no question 11) Passive voice 12) 

Preposition 13) Pronoun 14) Determiners 15) Gerund / Infinitive อย่ำงไรก็ดี อำจกล่ำวได้ว่ำ นักเรียนไทยมีปัญหำกับ

ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษในทุกหัวข้อ มำกน้อยแตกต่ำงกันไป แต่ปัญหำทั้ง 15 ข้อนี้ เป็นหลักไวยำกรณ์พื้นฐำนที่จสำเป็น

ต่อกำรใช้ภำษำองักฤษให้ถกูต้อง และปัญหำทีเ่กดิขึน้มกัจะมลีกัษณะกำรใช้ภำษำองักฤษด้วยกำรเรยีบเรยีงประโยคแบบ

ภำษำไทย สอดคล้องกับจรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ [3] ท่ีกล่ำวว่ำปัญหำที่คนไทยส่วนใหญ่พบเสมอคือปัญหำด้ำนไวยำกรณ์ 

โดยปัญหำดังกล่ำวส่วนมำกเกิดขึ้นจำกอิทธิพลของภำษำไทยซึ่งเข้ำไปแทรกอยู่ในกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

 2. ผลกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหว สรปุได้ ดงันี ้แอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรผ่ำนบทสนทนำ

ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหว ประกอบด้วย 1) วตัถปุระสงค์ 2) เนือ้หำบทเรยีนทีบ่รรจไุว้ในแอปพลเิคชนั 

แบ่งออกเป็นเน้ือหำด้ำนหน้ำท่ีของภำษำจสำนวน 20 หัวข้อ และ เนื้อหำด้ำนไวยำกรณ์ทำงภำษำ จสำนวน 15 หัวข้อ 

3) ทฤษฎีสสำคัญที่เป็นรำกฐำนสสำคัญของกำรพัฒนำ แอปพลิเคชัน 4) เครื่องมือที่ใช้ในกำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ

เพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้แก่ บทเรียนกำร์ตูนเคลื่อนไหว จสำนวน 40 บทเรียน และ 

แอปพลิเคชัน (โปรแกรม) สสำหรับติดตั้งบนโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (smart phone)

  ในกำรพฒันำแอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว นี้ เป็นผลมำจำกแนวคิดที่ว่ำ 

  2.1 ไวยำกรณ์ภำษำมีประโยชน์และมีควำมสสำคัญมำกกว่ำกำรใช้สสำหรับกำรสอบ หำกแต่ไวยำกรณ์ยัง

ส่งผลให้กำรสื่อสำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตรงตำมวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสำรและผู้รับสำร สอดคล้องกับ โบเวน และ  

มำร์กส์ [8] ที่กล่ำวไวยำกรณ์คือ กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของภำษำที่ผู้คนในภำษำนั้น ๆ ใช้เพื่อสำมำรถเข้ำใจซึ่งกันและกันได้

อย่ำงถูกต้อง และไวยำกรณ์คือ กฎเกณฑ์ที่ช่วยให้ผู้คนสำมำรถสร้ำงประโยคได้ถูกต้องตำมหลักภำษำนั้น ๆ  นอกจำกนี้ 

ลำร์เซน-ฟรีแมน [9] ยังกล่ำวสนับสนุนกำรเรียนรู้ไวยำกรณ์เพื่อกำรสื่อสำรว่ำ ไวยำกรณ์เพื่อกำรสื่อสำรเป็นสิ่งสสำคัญ 

ที่ผู้เรียนเรียนควรเรียนรู้กฎไวยำกรณ์ไปพร้อมๆ กับกำรเข้ำใจหน้ำที่ ควำมหมำย และกำรนสำกฎเหล่ำน้ันไปใช้ โดยมี 

จุดประสงค์ที่ให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำเป้ำหมำยทักษะต่ำง ๆ ได้

  2.2 กำรเรียนรู้ผ่ำนกำร์ตูนเคลื่อนไหวจะเป็นกำรสร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับบทเรียนและกระตุ้น ดึงดูด

ให้ผู้เรียนอยำกเรียน อยำกศึกษำ และเกิดกำรเรียนรู้ในที่สุด สอดคล้องกับ ทฤษฎีกำรเรียนรู้ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

(Behavioral Theories) ที่กล่ำวว่ำ พฤติกรรมกำรเรียนรู้เกิดขึ้นได้เพรำะมีสิ่งเร้ำ (stimulus) เป็นตัวกสำหนด และเป็นกำร
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เรยีนรูท้ีเ่กดิจำกผูเ้รยีนตอบสนองต่อสิง่เร้ำ ถ้ำกำรตอบสนอง (responses) นัน้ได้รบัผลทีน่่ำพอใจ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

สิ่งเร้ำกับกำรตอบสนองก็จะคงทน 

  2.3 กำรเรยีนรูด้้วยตนเอง โดยผูเ้รยีนเป็นผูก้สำหนดเวลำเรยีนและวธิกีำรเรยีนรูต้ลอดจนกำรทสำควำมเข้ำใจ

กบับทเรยีนด้วยตนเอง เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนได้ลองผดิลองถกูด้วยตนเอง และไม่เกดิควำมเครยีด และควำมหวำด

กลวัเมือ่มกีำรทสำผดิพลำดเกดิขึน้ ซึง่จะส่งผลให้กำรเรยีนรูเ้กดิประสทิธภิำพมำกยิง่กว่ำกำรเรยีนรูใ้นห้องเรยีน สอดคล้อง

กับ ทัฟ [10] ที่ได้ให้ควำมหมำยเก่ียวกับกำรเรียนรู้แบบนสำตนเองว่ำ เป็นกระบวนกำรคิดริเริ่มกำรเรียนเอง กสำหนด 

เป้ำหมำยและสื่อกำรเรียน ติดต่อกับบุคคลอื่น หำแหล่งควำมรู้ เลือกใช้ยุทธวิธีในกำรเรียนรู้ เสริมแผนกำรเรียนรู้และ

ประเมนิกำรเรยีนของตน ซึง่ผูเ้รยีนจะมจีดุหมำยชดัเจนและมแีรงจงูใจสงู เรยีนอย่ำงต้ังใจ มคีวำมเป็นอสิระในกำรเรยีน 

และจะมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

  2.4 กำรเรียนรู้บทเรียนผ่ำนอุปกรณ์มือถือ ทสำให้กำรเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลำและทุกสถำนที่ 

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของกำรขยำยควำมสสำคัญของแอปพลิเคชันกับชีวิตประจสำวันในปัจจุบัน โดยในปัจจุบัน 

มีกำรพัฒนำแอปพลิเคชันใหม่ๆ มำให้ผู้ใช้ได้นสำมำใช้กันอย่ำงต่อเน่ือง จนทุกวันน้ีโทรศัพท์มือถือ กลำยเป็นอีกหน่ึง

ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีที่หลำยคนให้ควำมสสำคัญในกำรใช้งำนควบคู่ไปกับกำรใช้ชีวิตประจสำวัน

 3. ผลกำรทดลองใช้แอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์

ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว พบว่ำ

  3.1 ควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจสำวัน ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม หลัง

กำรใช้แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูน

เคลื่อนไหว สูงกว่ำก่อนกำรใช้ สำมำรถอภิปรำย โดยแบ่งเป็นรำยกลุ่ม ดังนี้

  กลุม่ทดลองที ่1 ได้แก่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 โรงเรยีนวดัดอนไก่เต้ีย อสำเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุี 

สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เพชรบุรี เขต 1 เป็นนักเรียนห้องโครงกำรภำษำอังกฤษ ได้คะแนน Pre-test ค่ำ

เฉลี่ยร้อยละ 21.47 (คะแนนเต็ม 60) ด้วยควำมท่ีเป็นเด็กนักเรียนห้องโครงกำรภำษำอังกฤษ จึงได้รับกำรเอำใจใส่ทั้ง

จำกครูและผู้ปกครองด้ำนกำรฝึกฝนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี เม่ือทรำบว่ำมีบทเรียนผ่ำนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือ

ถือ จึงคอยกสำชับให้นักเรียนกลุ่มทดลองนี้เข้ำดูกำร์ตูนบทเรียนอย่ำงสมส่ำเสมอ จำกกำรพูดคุยสอบถำมกับนักเรียน พบ

ว่ำนักเรียนชื่นชอบตัวกำร์ตูนในบทเรียน เพรำะรู้สึกว่ำน่ำรัก และรู้สึกว่ำลักษณะกำรเคลื่อนไหวของตัวกำร์ตูนทสำให้

รู้สกึตลกขบขนั จงึอยำกจะดบูทเรยีนกำร์ตนูอย่ำงสมสำ่เสมอ และสำมำรถดซูสำ้ได้โดยไม่รูส้กึเบือ่ กลุม่ทดลองนีม้คีะแนน 

Post-test ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 46.35 (คะแนนเต็ม 60) 

  กลุ่มทดลองที่ 2 ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อสำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 เป็นนักเรียนห้องโครงกำร Intensive ที่เน้นกำรเรียนภำษำ

อังกฤษเป็นพิเศษ ได้คะแนน Pre-test ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 27.04 (คะแนนเต็ม 60) จำกกำรพูดคุยกับนักเรียนพบว่ำ เนื้อหำ

ในบทเรียน แอปพลิเคชัน บำงบทเรียนเป็นเรื่องที่เรียนมำแล้ว และบำงบทเรียนกสำลังเรียนอยู่ จึงทสำให้สำมำรถทสำควำม

เข้ำใจได้ดีเป็นพิเศษ และมีควำมรู้สึกที่ดีต่อกำร์ตูน เพรำะเรียนแล้วไม่เครียด รู้สึกเหมือนไม่ได้เรียน แค่ดูแล้วพยำยำม

ฝึกพดูตำมเท่ำนัน้ และยงัสำมำรถย้อนหลงัดซูสำ้ได้หลำยครัง้ตำมทีต้่องกำร นอกจำกนี ้ยงัพบว่ำครทูีส่อนนกัเรยีนเหล่ำนี ้

ได้นสำบทเรียนแอปพลิเคชันบำงบทเรียน ไปเปิดให้นักเรียนดูในชั่วโมงเรียนอีกด้วย กลุ่มทดลองนี้มีคะแนน Post-test 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 49.14 (คะแนนเต็ม 60) 

  กลุ่มทดลองที่ 3 ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อสำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 เป็นนักเรียนห้องโครงกำร Intensive ที่เน้นกำรเรียนภำษำ
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อังกฤษเป็นพิเศษ ได้คะแนน Pre-test ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 31.71 (คะแนนเต็ม 60) จำกกำรพูดคุย กับนักเรียนพบว่ำ นักเรียน

ส่วนใหญ่คิดว่ำเนื้อหำในบทเรียน โดยเฉพำะในบทที่ 1 – 20 นั้นง่ำยมำก ไม่เหมำะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปี

ที่ 6 แต่เนื้อหำในบทที่ 21 – 40 นั้นอยู่ในระดับที่เหมำะสม ส่วนควำมรู้สึกที่มีต่อกำร์ตูนในบทเรียนนั้น แบ่งออกเป็น 2 

ควำมเห็นหลักๆ คือ 1) ชอบ และคิดว่ำตัวกำร์ตูนนั้นน่ำรัก 2) ไม่ชอบ และคิดว่ำตัวกำร์ตูนนั้นเหมำะสสำหรับเด็กเล็กๆ 

มำกกว่ำ กลุ่มทดลองนี้มีคะแนน Post-test ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 50.14 (คะแนนเต็ม 60)

  กลุม่ทดลองที ่4 ได้แก่นกัศึกษำชัน้ปีที ่3 สำขำวชิำนเิทศศำสตร์ คณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัรำชภฏั

เพชรบุรี อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้คะแนน Pre-test ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 19.81 (คะแนนเต็ม 60) นอกจำกนี้จำกข้อมูล

ด้ำนกำรเรียนภำษำอังกฤษของกลุ่มทดลองกลุ่มน้ี ทสำให้เห็นว่ำกลุ่มทดลองนี้มีโอกำสในกำรเรียนและใช้ภำษำอังกฤษ

สัปดำห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมงเท่ำนั้น ซึ่งแตกต่ำงกับกลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 ที่เป็นห้องเรียนโครงกำรภำษำ และ

มีโอกำสได้เรียนและใช้ภำษำอังกฤษมำกกว่ำ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรพูดคุยกับนักศึกษำกลุ่มทดลองที่ 4 นี้ พบว่ำ รู้สึก

พอใจกบักำรเรยีนผ่ำนกำร์ตนูเพรำะไม่เครยีด และกำรพดูออกเสยีงตำมตวักำร์ตนูนัน้ เมือ่พดูผดิกจ็ะไม่มใีครต่อว่ำหรอื

หัวเรำะเยำะ จึงทสำให้กล้ำพูดออกเสียงมำกกว่ำกำรพูดออกเสียงในชั้นเรียนที่มีคนอื่นๆ รวมอยู่ด้วย นักศึกษำส่วนใหญ่ 

เข้ำดูกำร์ตูนบทเรียนทั้งหมดไม่เกิน 2 ครั้ง กลุ่มทดลองนี้มีคะแนน Post-test ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 35.23 (คะแนนเต็ม 60)

  กลุ่มทดลองท้ัง 4 กลุ่มมีคะแนน Post-test สูงขึ้นและมีคะแนนมำกกว่ำครึ่งของคะแนนเต็ม (มำกกว่ำ 

30 คะแนน) ผู้เรียนของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีควำมรู้สึกที่ดีต่อกำร์ตูนในบทเรียนและมีควำมรู้สึกสะดวกสบำย 

ในกำรเรียนผ่ำนอุปกรณ์มือถือ นอกจำกนี้ยังรู้สึกว่ำกำรเรียนภำษำอังกฤษด้วยตนเอง ทสำให้ตนเองรู้สึกกล้ำที่จะพูด 

ภำษำอังกฤษ มำกกว่ำกำรพูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียน 

  3.2 คะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์ของควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจสำวัน ของ

กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม หลังกำรใช้แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำใน

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว แตกต่ำงกัน สำมำรถอภิปรำยได้ดังนี้

  กลุม่ทดลองที ่1 มค่ีำคะแนนเพิม่สมัพทัธ์เท่ำกบั 64.57% กลุม่ทดลองที ่2 มค่ีำคะแนนเพิม่สมัพทัธ์เท่ำกบั 

67.05% กลุ่มทดลองที่ 3 มีค่ำคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์เท่ำกับ 65.14% และ กลุ่มทดลองที่ 4 มีค่ำคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์เท่ำกับ 

38.36% 

  จำกค่ำคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของทุกกลุ่ม แสดงให้เห็นว่ำ กลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์

ใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มทดลองที่ 4 มีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์น้อยกว่ำทั้ง 3 กลุ่มมำก ที่เป็นเช่นนี้เพรำะว่ำกลุ่มทดลองที่ 1, 2 

และ 3 เป็นนักเรียนห้องโครงกำรท่ีเน้นกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษเป็นพิเศษที่มีโอกำสได้เรียนและใช้ภำษำอังกฤษทุก

วันซึ่งมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ 4 ที่เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยที่มีโอกำสได้เรียนและใช้ภำษำอังกฤษสัปดำห์และ 1 ครั้ง ๆ 

ละ 3 ชั่วโมงเท่ำนั้น นอกจำกนี้ นักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1, 2 ได้รับกำรดูแลและกสำชับให้ดูบทเรียนออนไลน์จำกคุณครู

และผู้ปกครอง อีกทั้งตัวของนักเรียนเองยังมีควำมรู้สึกชื่นชอบตัวกำร์ตูนในบทเรียนอีกด้วย ส่วนกลุ่มทดลองที่ 3 เป็น

นกัเรยีนทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อตนเองอยูแ่ล้ว จงึเข้ำดบูทเรยีนออนไลน์อย่ำงสมสำ่เสมอ ส่วนกลุม่ทดลองที ่4 เป็นนกัศกึษำ

ที่มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองน้อยกว่ำกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม จึงเข้ำดูบทเรียนออนไลน์ด้วยจสำนวนครั้งที่น้อยกว่ำ และ

กำร์ตูนในบทเรียนอำจไม่สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนได้เพียงพอ 

  จำกกำรประเมินผลด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจสำวัน ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 

กลุ่ม หลังกำรใช้แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว และกำรประเมินค่ำควำมรู้คะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม สำมำรถสรุปได้ว่ำ  

แอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหว 
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ทีพ่ฒันำขึน้นีส้ำมำรถนสำไปใช้เพือ่พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใช้ไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรของผูเ้รยีน

ได้ดีโดยเฉพำะผู้เรียนที่เป็นนักเรียน ส่วนผู้เรียนที่อยู่ในระดับอุดมศึกษำหรือมำกกว่ำนั้น ควรมีกำรปรับปรุงรูปลักษณ์

ของตัวกำร์ตูนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมสนใจของผู้เรียนในกลุ่มนี้

ข้อเสนอแนะ

 1. ระดับควำมเร็วของสัญญำณอินเทอร์เน็ตในขณะที่กสำลังใช้งำนแอปพลิเคชัน เป็นปัจจัยสสำคัญที่ส่งผลต่อ 

กำรใช้งำนแอปพลิเคชัน โดยนักเรียนส่วนหนึ่งให้ข้อมูลว่ำ ในขณะที่อยู่ที่โรงเรียนหำกต้องกำรจะใช้งำนแอปพลิเคชัน 

ก็จะใช้งำนผ่ำนสัญญำณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ซ่ึงระดับควำมเร็วของสัญญำณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนนั้นช้ำมำก 

อันเนื่องมำจำกมีผู้ใช้งำนร่วมกับสัญญำณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนจสำนวนมำก จึงทสำให้กำรใช้งำนแอปพลิเคชันเกิด 

กำรติดขัดไม่ต่อเนื่อง ทสำให้บำงครั้งไม่สำมำรถดูบทเรียนได้ครบตำมที่ต้องกำร ดังนั้นกำรจะใช้งำนแอปพลิเคชันนี ้

ให้ต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรใช้งำน ผู้ใช้งำนจึงควรมีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่มีสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตเป็นของตนเองและไม่ควรใช้งำนสัญญำณอินเทอร์เน็ตร่วมกับผู้ใช้งำนอื่น

 2. จำกกำรพดูคยุกบักลุม่ทดลองโดยเฉพำะกลุม่ทดลองที ่4 ซึง่เป็นนกัศกึษำมหำวทิยำลยั พบว่ำ ปัญหำสสำคญัคอื

ขำดกำรเข้ำเรียนบทเรียนออนไลน์อย่ำงสมส่ำเสมอ เนื่องจำกเป็นนักศึกษำที่ค่อนข้ำงมีอิสระในกำรดสำเนินชีวิต และมีสิ่ง

หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่น่ำสนใจกว่ำกำรเรียนมำชักจูงหรือนสำพำนักศึกษำไปจำกกำรเรียนบทเรียนออนไลน์ จึงสมควรให้

มีกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกระดับชั้น รู้จักและมีโอกำสได้ทสำกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นสร้ำง

วินัยให้กับตนเองในกำรจัดเวลำเรียนให้เพียงพอและเหมำะสม 

 3. กำรกสำชับ ดูแลและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ำเรียนบทเรียนออนไลน์อย่ำงสมส่ำเสมอ ซึ่งจำกกำรได้รับ 

กำรกสำชับ ดูแลและสนับสนุนนี้ทสำให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มนี้มีคะแนนสอบ Post-test ในระดับสูง (46.35 และ 49.14  

ตำมลสำดับ) และนักเรียนท้ัง 2 กลุ่มน้ียังมีคะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์ในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มทดลองที่ 2 มีคะแนน 

เพิ่มสัมพัทธ์สูงที่สุดใน 4 กลุ่ม (64.57% และ 67.05% ตำมลสำดับ) จำกผลวิจัยนี้ ทสำให้ได้ข้อเสนอแนะว่ำ กำรนสำ 

แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหวนี้ไปใช้ ผู้เรียนจสำเป็นต้องได้รับ

กำรกสำชับ ดูแลและสนับสนุนให้มีกำรเข้ำเรียนบทเรียนออนไลน์นี้อย่ำงสมส่ำเสมอ 
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์สภำพ ปัญหำอุปสรรค และแนวโน้มกำรพัฒนำกิจกำรคณะสงฆ์

ไทยด้วยหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี เครื่องมือที่

ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรประเมินหลักสูตรโดยภำพรวม อยู่

ในระดับมำกที่สุด (4.54) และ 2) สภำพ ปัญหำและอุปสรรค พบว่ำ (1) จุดแข็ง: ควำมพร้อมทำงกำยภำพของหน่วยงำน

ที่นสำหลักสูตรไปเปิดสอน (2) จุดอ่อน: กำรจสำกัดผู้เข้ำศึกษำเฉพำะกลุ่มพระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรม 

(3) โอกำส: กระแสควำมต้องกำรในกำรพฒันำคณุวฒุทิำงกำรศกึษำของพระภกิษุสำมเณรในปัจจบุนั และ (4) อปุสรรค: 

สภำพกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและวิทยำกำรสมัยใหม่ และ 3) แนวโน้มกำรพัฒนำ พบว่ำ (1) ด้ำนกำรปกครอง: 

ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้ของรำยวิชำในหลักสูตรให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง (2) ด้ำนกำรศำสนศึกษำ: เพ่ิมเติม

รำยวิชำที่เป็นภำษำที่สำมเพื่อรองรับกำรจัดกำรศำสนศึกษำแก่ศำสนิกชนที่มีควำมหลำกหลำยด้ำนเช้ือชำติและภำษำ 

(3) กำรศึกษำสงเครำะห์: เพิ่มเติมกำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติกำรที่ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรจัดกำร

ศึกษำสงเครำะห์ในเชิงพื้นที่ (4) กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ: ปรับปรุงเนื้อหำสำระให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำง

เทคโนโลยีกำรสื่อสำรสมัยใหม่ (5) กำรสำธำรณูปกำร: เพิ่มเติมกิจกรรมนอกชั้นเรียนหรือกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที ่

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญำของไทย (6) กำรสำธำรณสงเครำะห์: เพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำ 

ที่ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตสสำนึกสำธำรณะหรือจิตอำสำแก่ชุมชนและสังคม และ (7) กำรพัฒนำพุทธมณฑล: เพิ่มเติมสำระ

กำรเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับพุทธอุทยำน 3 มิติ คือ อุทยำนกำรศึกษำ อุทยำนกำรท่องเที่ยว และอุทยำนศิลปวัฒนธรรม

ค�าส�าคัญ: หลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ กำรพัฒนำกิจกำรคณะสงฆ์ไทย
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Abstract

 The objectives of this research were to analyze the state, problems, obstacles and the trend of Thailand Sangha 

administration development through the certificate program in Sangha administration. The research methodology was 

the mixed research method that the questionnaire and interview as the tool of data collection. The Findings of the 

research were as follows: 1) The overall evaluation of the curriculum is at the highest level. 2) The state, problems, 

obstacles found that (1) the strength is the physical readiness of each unit that took the certificate program opening 

and. (2) The weakness is the limit of students that focus on Sangha administrator and Phrapariyattidhamma teachers. 

(3) The opportunity is the trend of Buddhist monks and novices at the present would like to develop the education 

qualification, and (4) the obstacle is the change state of the world society and modern academy. And 3) The trend of 

the development found that (1) The administration aspect: should add the optional subject that has the learning content 

about psychological content. (2) The religious education aspect: should increase the third subject for responding to 

religious education management for Buddhists who have many races and languages. (3) The educational welfare 

aspect: should increase the practical learning to promote the strength creation of network of educational welfare 

management in each area. (4) The Buddhism propagation aspect: should improve the content to match the modern 

technology. (5) The construction aspect: should increase the activity out of the class like academic trip about arts, 

culture and Thai local wisdom. (6) The public welfare aspect: should increase the learning content subject to make the 

public convince or public mind to community and society and (7) The Buddhamonthon development aspect: should 

increase the learning content concept about Buddhamonthon in three dimensions such as educational park, tourism 

park and arts and culture park.

Keywords: sangha administration, thailand sangha administration development

บทน�า

 คณะสงฆ์มีข้ึนเป็นรูปธรรมตั้งแต่สองเดือนนับจำกวันที่พระพุทธเจ้ำตรัสรู ้ เมื่อพระพุทธเจ้ำทรงแสดง 

พระธรรมเทศนำเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ซ่ึงทสำให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมำชิกใหม่ 

เกิดขึ้นในพระพุทธศำสนำจึงเกิดมีคณะสงฆ์ [1] กระทั่งต่อมำรำวเดือน 12 พุทธศก 235 ครำวที่พระเจ้ำอโศกมหำรำช

ทรงส่งพระธรรมทูต (สำยที่ 8) ซึ่งประกอบด้วย พระโสณะ พระอุตตระ พร้อมคณะ มำเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ณ  

ดินแดนสุวรรณภูมิ และได้รับกำรต้อนรับจำกพระเจ้ำสุวรรณภูมิรำชำเป็นอย่ำงดี (ปัจจุบัน คือ ประเทศไทย เขมร  

พม่ำ เป็นต้น) สสำหรับประเทศไทยนั้น เมื่อคนส่วนใหญ่ได้ยอมรับนับถือพระพุทธศำสนำพระมหำกษัตริย์ไทย

แต่ละพระองค์ทรงเป็นพุทธมำมกะเอกลักษณ์ของชำติและวัฒนธรรมทุกสำขำจึงได้รับอิทธิพลและผูกพันอยู่กับ 

พระพทุธศำสนำตัง้แต่เกดิจนตำย และเมือ่ผ่ำนช่วงเวลำมำพนักว่ำปี พระพทุธศำสนำจงึมบีทบำทต่อกำรเมอืงกำรปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคมและประชำชนเป็นอย่ำงมำก ตั้งแต่สุโขทัย อยุธยำ กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ และมีพัฒนำกำร 

โดยต่อเนื่องมำโดยลสำดับ [2]

 ปัจจุบันคณะสงฆ์ไทยมีควำมเป็นรูปธรรมในทำงกฎหมำย ตำมที่ตรำไว้ในพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มำตรำ 5 ทวี ควำมว่ำ “คณะสงฆ์ หมำยควำมว่ำ บรรดำพระภิกษุที่ได้รับบรรพชำอุปสมบท 

จำกพระอุปัชฌำย์ตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับก่อนพระรำชบัญญัตินี้ไม่ว่ำจะปฏิบัติศำสนกิจ 
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ในหรือนอกรำชอำณำจักร” [3] ทั้งนี้ กฎมหำเถรสมำคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่ำด้วยระเบียบกำรปกครองคณะสงฆ์ 

ยังได้ระบุครอบคลุมถึงกำรคณะสงฆ์หรืองำนพระศำสนำที่จสำเป็นต้อง “ควบคุมและส่งเสริมให้ดสำเนินกำรไปด้วยดี” 

รวมทั้งสิ้น 6 ภำรกิจ ประกอบด้วย กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยดีงำม กำรศำสนศึกษำ กำรศึกษำสงเครำะห์ กำรเผยแผ่

พระพทุธศำสนำ กำรสำธำรณปูกำร และกำรศกึษำสงเครำะห์ [4] โดยวธิดีสำเนนิกำรทัง้ 6 ประกำรนีบ้ำงประกำรมกีสำหนด

ไว้ในระเบียบกฎมหำเถรสมำคมแต่บำงประกำรคงเป็นไปตำมจำรีตที่ถือปฏิบัติตำมจำรีต ก็มีอยู่ [5] ได้แก่ กำรรักษำ 

ควำมสงบเรียบร้อยดีงำมกำรศำสนศึกษำ กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ กำรสำรณูปกำร กำรศึกษำสงเครำะห์ และ 

กำรสำธำรณสงเครำะห์ [6] ประกำรสสำคัญ คือ กำรปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับกำรดสำเนินงำนทสำนุบสำรุง ส่งเสริมกิจกำร 

พระพทุธศำสนำ เพือ่ให้กำรอปุถมัภ์คุม้ครองและส่งเสรมิพฒันำงำนพระพทุธศำสนำนัน้ จสำเป็นต้องให้กำรสนบัสนนุส่งเสรมิ 

พัฒนำบุคลำกรทำงศำสนำเป็นอันดับแรกตรำบใดที่เรำยอมรับควำมจริงว่ำทรัพยำกรบุคคลนั้นสสำคัญยิ่งกว่ำปัจจัย 

กำรผลิตอื่น ๆ ซึ่งแม้จะมีเครื่องจักรกลเข้ำมำมีบทบำทในกำรดสำเนินงำนมำกขึ้น ใช้วิทยำกรสูงขึ้น และมีควำมสำมำรถ

ยอดเยี่ยมเพียงใด ก็ยังไม่สำมำรถเข้ำมำแทนที่คนที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นผู้สร้ำงและผู้ใช้เครื่องได้ [7]

 กำรพัฒนำกิจกำรคณะสงฆ์ไทย จึงจสำเป็นต้องเริ่มต้นที่ กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงพระพุทธศำสนำ 

สอดคล้องกับที่ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย สถำบันกำรศึกษำระดับสูงแห่งหนึ่งของคณะสงฆ์ไทย  

ได้กสำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ “ผลิตคนดีและเก่งอย่ำงมีสมรรถภำพ จัดกำรศึกษำและวิจัยอย่ำงมีคุณภำพ  

บริหำรวิชำกำรดีอย่ำงมีสุขภำพ และบริหำรดีอย่ำงมีประสิทธิภำพ” [8] และมีพันธกิจหลักในกำรผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประกำร ได้แก่ มีปฏิปทำน่ำเลื่อมใส รู้เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคม มีศรัทธำอุทิศ

ตนเพื่อพระพุทธศำสนำ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ มีควำมใฝ่รู้ใฝ่คิด มีนส้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม มีโลกทัศน์

กว้ำงไกล มีควำมเป็นผู้นสำด้ำนจิตใจและปัญญำ มีควำมมุ่งมั่นพัฒนำตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม [9]

 โดยนยันี ้มหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั จงึได้จดัให้มกีำรเรยีนกำรสอนในหลกัสตูรประกำศนยีบตัร

กำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ให้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลัก โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะช่วยสนองงำนคณะสงฆ ์

ในกำรให้กำรศกึษำอบรมงำนในส่วนทีเ่ป็นกำรบรกิำรกจิกำรของคณะสงฆ์ทัง้ 6 ด้ำน ได้แก่ กำรปกครอง กำรศำสนศกึษำ 

กำรศึกษำสงเครำะห์ กำรเผยแผ่ กำรสำธำรณูปกำร และกำรสำธำรณสงเครำะห์ [10]

 หลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) (Certificate in Sangha Administration)  

จัดระบบกำรศึกษำแบบหน่วยทวิภำค (Semester Credit System) โดยแบ่งเวลำกำรศึกษำในปีกำรศึกษำออกเป็น 2 ภำค 

กำรศึกษำปกติ คือภำคกำรศึกษำท่ีหน่ึง (First Semester) มีเวลำเรียนไม่ตส่ำกว่ำ 16 สัปดำห์และภำคกำรศึกษำที่สอง 

(Second Semester) มีเวลำเรียนไม่ตส่ำกว่ำ 16 สัปดำห์ โดยกสำหนดให้ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำที่ 1 จสำนวน 12 

หน่วยกิต และในภำคกำรศึกษำที่ 2 จสำนวน 12 หน่วยกิต ส่วนรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตให้ขึ้นอยู่

กบัควำมเหมำะสมของกำรจดัแผนกำรสอนของแต่ละแห่ง โดยโครงสร้ำงหลกัสตูร24 หน่วยกติ ประกอบด้วยวชิำบงัคบั 

จสำนวน 18 หน่วยกิตและวิชำเลือก จสำนวน 6 หน่วยกิต

 ผลผลติของหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ม ี4 ประกำร คอื (1) ผลติพระสงัฆำธกิำร 

และครูสอนพระปริยัติธรรมในระดับประกำศนียบัตรให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์  

(2) ผลติพระสังฆำธกิำรและครสูอนพระปรยิตัธิรรมในระดบัประกำศนยีบตัรให้สำมำรถนสำควำมรูด้้ำนกำรบรหิำรกจิกำร

คณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำพระพุทธศำสนำและสังคม (3) ผลิตพระสังฆำธิกำรและครูสอน

พระปริยัติธรรมในระดับประกำศนียบัตรให้อุทิศตนและสำมำรถนสำหลักทำงกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ไปประยุกต์

ใช้ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ และ (4) ผลิตพระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรมให้มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ที่สำมำรถศึกษำต่อในระดับชั้นปริญญำตรีได้ [11]
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 อย่ำงไรก็ตำม หลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) นี้ ได้เปิดจัดกำรเรียนกำรสอน

มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 กระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) แม้มีพระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรมให้ควำมสนใจเข้ำ

ศกึษำจสำนวนมำก แต่ยงัไม่ปรำกฏมกีำรประเมนิหลกัสตูร และกำรพฒันำหรอืปรบัปรงุตำมควำมเปลีย่นแปลงของสงัคม

โลกที่วิวัฒน์ไปอย่ำงต่อเน่ือง กอปรกับแผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ ปี 2560-2561 ตำมมติคณะ

รัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ที่ได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำหรือผลกำรดสำเนินกำรตำมที่

สสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติเสนอ โดยมีมติเห็นชอบแผนกำรกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ ตำมภำรกิจ 6 

ด้ำน + 1 (ด้ำนกำรปกครอง, ด้ำนศำสนศึกษำ, ด้ำนศึกษำสงเครำะห์, ด้ำนกำรเผยแผ่, ด้ำนสำธำรณูปกำร, ด้ำนสำธำรณ- 

สงเครำะห์ + พัฒนำพุทธมณฑล) ดังนั้น หลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) จึงจสำเป็นต้อง

ได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง และทิศทำงกำรปฏิรูปกิจกำรคณะสงฆ์ไทย

 จำกควำมเป็นมำและควำมสสำคญัของปัญหำดงักล่ำวข้ำงต้น ผูว้จิยัจงึทสำกำรวจิยัเรือ่ง “หลกัสตูรประกำศนยีบตัร

กำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.): ปัญหำ อปุสรรค และแนวโน้มเพือ่กำรพฒันำกจิกำรคณะสงฆ์ไทย” เพือ่สงัเครำะห์

ผลกำรวิจัยในรูปแบบของเอกสำรทำงวิชำกำร เพื่อเป็นข้อมูลสสำคัญสสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ได้นสำไปประยุกต์

ใช้ในกำรพัฒนำกิจกำรคณะสงฆ์ไทย ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อประเมินหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.)

 2. เพื่อวิเครำะห์สภำพ ปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ 

(ป.บส.)

 3. เพื่อวิเครำะห์แนวโน้มกำรพัฒนำกิจกำรคณะสงฆ์ไทยด้วยหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำร 

คณะสงฆ์ (ป.บส.)

ขอบเขตการวิจัย

 กำรวิจัยครั้งนี้ กสำหนดขอบเขตด้ำนเนื้อหำสสำหรับกำรประเมินเพื่อกำรพัฒนำใน 4 มิติ ประกอบด้วยด้ำนบริบท 

(Context) ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ (Input) ด้ำนกระบวนกำร (Process) และด้ำนผลผลิต (Product)

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. รูปแบบการวิจัยกำรวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี ระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยใช้แบบสอบถำม  

เป็นเครื่องมือ และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยใช้แบบสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือ

 2. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

 ประชำกร (Population) ท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นิสิต (พระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรม)  

ผู้ศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ปีกำรศึกษำ 2561ของสถำนศึกษำในสังกัด 

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (เฉพำะภำคตะวันตก) จสำนวน 153 รูป

 กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ทสำกำรสุ่มมำจำกประชำกรซึ่งหำขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้

สูตรคสำนวณของ ทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) ได้ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน111 รูป

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทีใ่ช้ในกำรวิจยัครั้งนี ้คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกตำมลักษณะกำรเป็นตวัแทนของ

กลุ่มตัวอย่ำงที่เหมำะสมจำกวิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) จสำนวน 18 รูป/คน
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง ดังนี้

 แบบสอบถำม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบสอบถำมปลำยปิดและปลำยเปิด โดยได้ดสำเนินกำรหำควำม

เที่ยงตรง (Validity) ในด้ำนเนื้อหำสำระ และโครงสร้ำงของคสำถำม รูปแบบของแบบสอบถำม ตลอดจนภำษำที่ใช้และ

ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 จำกนั้นได้นสำไปหำควำมเชื่อมั่น

ของเครื่องมือ (Reliability) โดยได้ทดลองใช้ (Try-Out) กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย (กำรวิจัยครั้งนี้ คือ 

นิสิต หรือพระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้ศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ 

(ป.บส.) ปีกำรศึกษำ 2561ของวิทยำลัยสงฆ์ระยอง) เพื่อหำควำมเชื่อมั่นด้วยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ำ (Alpha 

Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach) ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น เท่ำกับ 0.9175

 แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (structured Interview) มีลักษณะเป็นคสำถำมแบบปลำยเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง

ลึกตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย โดยผู้วิจัยนสำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่ได้

เลือกเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) จสำนวน 18 รูป/คน

ผลการวิจัย

 1. ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

 ผลกำรประเมินหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) เชิงปริมำณ พบว่ำ โดยภำพรวม 

อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.54 และเมื่อพิจำรณำในรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ดังนี้

  1.1 ด้ำนผลผลิต (Product) พบว่ำด้ำนบริบท (Context) อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 

และเมื่อพิจำรณำในรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 4 ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร ข้อที่ 4 (เพื่อให้พระสังฆำธิกำรและครูสอนปริยัติธรรมได้มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำที่สำมำรถศึกษำต่อในระดับ 

ชั้นปริญญำตรีได้) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.66 รองลงมำ ได้แก่ ข้อ 3 ควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ 3 

(เพือ่ผลติพระสงัฆำธกิำรและครสูอนปรยิตัธิรรมในระดบัประกำศนยีบตัร ให้อทุศิตนและสำมำรถนสำหลกัทำงกำรบรหิำร

กจิกำรคณะสงฆ์ไปประยกุต์ใช้ในกำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำ) มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 5.58 และอนัดบัทีส่ำม ได้แก่ ข้อที ่5 ควำม

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ควำมต้องกำรของคณะสงฆ์ และควำมต้องกำรของสังคม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.52

  1.2 ด้ำนปัจจยันสำเข้ำ (Input) อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 4.50 และเมือ่พจิำรณำในรำยข้อ พบว่ำ 

ข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่สูงสุดอนัดบัแรก ได้แก่ ข้อ 15 ควำมเหมำะสมของรำยวชิำและสำระกำรเรยีนรู ้บส 012 พระไตรปิฎกศกึษำ 

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.77 รองลงมำ ได้แก่ ข้อ 18 ควำมเหมำะสมของรำยวิชำและสำระกำรเรียนรู้ บส 015 พุทธศิลป์ มีค่ำ

เฉลี่ยเท่ำกับ 4.69 และอันดับที่สำม ได้แก่ ข้อที่ 8 ควำมเหมำะสมของรำยวิชำและสำระกำรเรียนรู้ บส 005 กำรบริหำร

งำนสำธำรณูปกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.68

  1.3 ด้ำนกระบวนกำร (Process) อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 และเมื่อพิจำรณำในรำยข้อ 

พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 5 มีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยและตรงตำมสภำพจริง  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.63 รองลงมำ ได้แก่ ข้อ 4 มีกำรใช้เทคนิคกำรสอนที่ทันสมัยและมีควำมหลำกหลำย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 

4.58 และอนัดบัทีส่ำม ได้แก่ ข้อที ่6 มกีำรวดัและประเมนิผลสอดคล้องกบัเนือ้หำและตรงตำมวตัถปุระสงค์ของรำยวชิำ 

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57

  1.4 ด้ำนผลผลิต (Product) อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57 และเมื่อพิจำรณำในรำยข้อ พบว่ำ 

ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 2 บัณฑิตผู้สสำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้มีปฏิปทำน่ำเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด และอุทิศตน

เพื่อพระพุทธศำสนำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.62 รองลงมำ ได้แก่ ข้อ 5 บัณฑิตผู้สสำเร็จกำรศึกษำสำมำรถสร้ำงคุณค่ำใหม่ให้
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กบัตนเอง มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 4.59 และอนัดบัทีส่ำม ได้แก่ ข้อที ่6 บณัฑติผูส้สำเรจ็กำรศกึษำสำมำรถสร้ำงคณุค่ำใหม่ให้กบั

พระพุทธศำสนำ ชุมชน สังคม และประเทศชำติ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.58

 2. สภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

  2.1 กำรบรหิำรหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ด้ำนจดุแขง็ (Strengths) พบ

ว่ำ มกีำรศกึษำธรรมะในภำคปฏบิตัเิพือ่กล่อมเกลำจติใจควำมพร้อมทำงกำยภำพของหน่วยงำนในสงักดัมหำจฬุำลงกรณ-

รำชวทิยำลยัท่ีนสำหลกัสตูรไปเปิดสอนผูเ้รยีนมสีถำนภำพเป็นพระภกิษผุูม้ศีลีำจำรวตัรทีง่ดงำมกระบวนกำรจดักำรเรยีน

กำรสอนที่เน้นวิชำกำรควบคู่กับวิชำชีพเพื่อต่อยอดในกำรทสำงำนอำจำรย์ผู้สอนมีมำตรฐำนสูงเทียบเท่ำกับกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี และมีพระสังฆำธิกำรระดับสูงที่มำช่วยสอนและเป็นแม่แบบที่ดีในทำงปฏิบัติ

  2.2 กำรบริหำรหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ด้ำนจุดอ่อน (Weakness) 

พบว่ำ จสำนวนผู้เรียนลดน้อยลงเน่ืองจำกจสำกัดผู้เข้ำศึกษำเฉพำะกลุ่มพระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรมควำม

แตกต่ำงของพืน้ฐำนควำมรูเ้ดมิของนสิติผูเ้ข้ำศกึษำภำรกจิของนสิติทีด่สำรงตสำแหน่งพระสงัฆำธกิำรมมีำกจงึเป็นปัญหำ

ของกำรจดัสรรเวลำเพือ่เข้ำเรยีนขำดกำรปรบัปรงุหลกัสตูรมำนำนถงึ 15 ปี และขำดกำรเตรยีมควำมพร้อมก่อนเข้ำศกึษำ

ให้แก่ผู้เรียน

  2.3 กำรบรหิำรหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ด้ำนโอกำส (Opportunities) 

พบว่ำ กระแสควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณวุฒิทำงกำรศึกษำของพระภิกษุสำมเณรในปัจจุบัน และองค์กรคณะสงฆ์

ให้กำรสนับสนุน

  2.4 กำรบริหำรหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ด้ำนอุปสรรค (Threats) 

พบว่ำ พระสังฆำธิกำรและครูสอนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศสสำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรแล้วจสำนวนมำกทัศนคติใน

เชิงลบต่อหลักสูตรท่ีนอกเหนือจำกกำรศึกษำพระปริยัติธรรมแผนกบำลีและแผนกธรรมสภำพกำรเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกและวิทยำกำรสมัยใหม่ และบุคลำกรขององค์กรคณะสงฆ์ที่เป็นวัตถุดิบในอนำคตของหลักสูตรมีจสำนวนลด

น้อยลง

 3. แนวโน้มการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไทยด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

  3.1 เป้ำหมำยดั้งเดิมของหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) พบว่ำ  

พฒันำพระสังฆำธกิำรให้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะสสำหรบักำรปฏบิตังิำนคณะสงฆ์ปรบัวฒุขิองพระสงัฆำธกิำรให้มี 

คุณสมบัติสสำหรับเข้ำศึกษำในระดับอุดมศึกษำ และสร้ำงเครือข่ำยในกำรทสำงำนร่วมกันของพระสังฆำธิกำร

  3.2 จุดเน้นของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) 

พบว่ำ ยึดพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ และมติมหำเถรสมำคม เสมือนเป็นคู่มือกำรดสำเนินงำนเน้นกำรสนอง

งำนภำรกจิ 6 ด้ำนของกำรคณะสงฆ์ และเน้นกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนเทยีบเคยีงกบักำรศกึษำระดบัปรญิญำตรี

โดยอนุโลม

  3.3 แนวโน้มในกำรบรหิำรหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) เพือ่กำรพฒันำ

กิจกำรคณะสงฆ์ไทยที่เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วย

   3.3.1 ด้ำนกำรปกครอง คือ ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้ของรำยวิชำในหลักสูตรให้ทันต่อควำม

เปลีย่นแปลงของพระรำชบญัญตัคิณะสงฆ์ กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่ำง ๆ  และกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วข้องเจ้ำคณะปกครองทีม่ี

ประสบกำรณ์สงูร่วมปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นอำจำรย์ผูบ้รรยำยโดยมสีดัส่วนร้อยละ 50 ร่วมกบัอำจำรย์ประจสำของมหำวทิยำลยั

เพิ่มเติมวิชำเลือกที่มีสำระกำรเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยำชุมชน และบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในภำคปฏิบัติกำร

ร่วมกับภำรกิจหรือกิจกรรมที่คณะสงฆ์ดสำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน
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   3.3.2 ด้ำนกำรศำสนศึกษำ คือ เพิ่มเติมรำยวิชำที่เป็นภำษำที่สำมเพื่อรองรับกำรจัดกำรศำสนศึกษำ

แก่ศำสนกิชนท่ีมคีวำมหลำกหลำยด้ำนเชือ้ชำตแิละภำษำรกัษำสำระกำรเรยีนรูเ้กีย่วกบักำรจดักำรศกึษำพระปรยิตัธิรรม

แผนกบำลี แผนกธรรม และแผนกสำมัญศึกษำ แต่ปรับเนื้อหำให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำพระปริยัติ

ธรรมฉบับปัจจุบันเพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้วิทยำกำรสมัยใหม่ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงทักษะควำมรู้เก่ียวกับกำรบริหำร

กำรศกึษำ และบรูณำกำรกำรเรยีนรูใ้นภำคปฏบิตักิำรร่วมกบักจิกรรมทีค่ณะสงฆ์ดสำเนนิกำรอยูใ่นปัจจบุนั เช่น โรงเรยีน

พระปริยัติธรรมแผนกบำลีประจสำจังหวัด

   3.3.3 ด้ำนกำรศกึษำสงเครำะห์ คอื เพิม่เตมิกจิกรรมกำรเรยีนรูใ้นภำคปฏบิตักิำรทีส่่งเสรมิกำรสร้ำง

ควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำสงเครำะห์ในเชิงพื้นที่ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้ที่รองรับภำรกิจด้ำนกำร

ศกึษำสงเครำะห์ให้ทันต่อบรบิทในปัจจบุนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงไปโดยสอดคล้องกบัแนวทำงกำรปฏริปูกจิกำรพระพทุธ-

ศำสนำด้ำนศกึษำสงเครำะห์รกัษำสำระกำรเรยีนรูเ้กีย่วกบัหลกักำรงำนศกึษำสงเครำะห์โดยเชือ่มโยงกำรทสำงำนระหว่ำง

สังฆมณฑลและพุทธศำสนิกชน และปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เน้นภำคปฏิบัติและบูรณำกำรร่วม

กับกิจกรรมสงเครำะห์ทำงกำรศึกษำที่คณะสงฆ์ดสำเนินกำรในปัจจุบัน

   3.3.4 ด้ำนกำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำ คอื เพิม่เตมิสำระกำรเรยีนรูใ้นภำคปฏบิตักิำรทีบ่รูณำกำรร่วมกบั 

กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในเชิงรุกตำมบริบทของพ้ืนท่ีโดยสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ

ด้ำนเผยแผ่ปรับปรุงเนื้อหำสำระให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสมัยใหม่และกำรเผยแผ่

พระพทุธศำสนำในเชงิรกุเพิม่เตมิวชิำเลอืกภำษำทีส่ำมเพือ่รองรบัภำรกจิด้ำนกำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำแก่กลุม่เป้ำหมำย 

ที่มีควำมหลำกหลำยด้ำนเชื้อชำติและภำษำ และและสงวนรักษำสำระกำรเรียนรู้พุทธวิธีกำรสอนจำกพระไตรปิฎก 

เป็นแม่แบบทำงควำมประพฤติ

   3.3.5 ด้ำนกำรสำธำรณูปกำร คือ รักษำเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์พุทธศิลป์

และภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นสสำคัญเพิ่มสำระกำรเรียนรู้ด้ำนวิศวกรรมสมัยใหม่ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้เพ่ือรองรับ 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและนวัตกรรมเพื่อกำรบริหำรกำรจัดกำรศำสนสมบัติของวัดที่สอดคล้องกับแนวทำง 

กำรปฏริปูกจิกำรพระพทุธศำสนำด้ำนสำธำรณปูกำร และเพิม่เตมิกจิกรรมนอกชัน้เรยีนหรอืกำรศกึษำดงูำนนอกสถำนที่ 

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญำของไทย

   3.3.6 ด้ำนกำรสำธำรณสงเครำะห์ คือ เพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำที่ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตสสำนึก

สำธำรณะหรอืจติอำสำแก่ชมุชนและสงัคมเน้นกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่สรมิสร้ำงคณุลกัษณะของกำรทสำงำน

เป็นทมีโดยสอดคล้องกบัแนวทำงกำรปฏริปูกจิกำรพระพทุธศำสนำด้ำนสำธำรณสงเครำะห์ทีมุ่ง่ทสำงำนร่วมกบัเครอืข่ำย

ทกุภำคส่วนทัง้ภำครฐัและเอกชนเพิม่กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีเ่ช่ือมโยงกบักำรดสำเนนิงำนสงเครำะห์ชุมชนทีค่ณะสงฆ์

ในพื้นที่ดสำเนินงำนอยู่ในปัจจุบัน และปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นภำคปฏิบัติหรือศึกษำดูงำนจำก

สภำพกำรณ์จริง

   3.3.7 ด้ำนกำรพัฒนำพุทธมณฑล คือ เพิ่มเติมกิจกรรมกิจกรรมเสริมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงเครือข่ำยใน 

กำรทสำงำนเพื่อเป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนภำรกิจโดยสอดคล้องกับแนวทำง กำรพัฒนำพุทธมณฑลตำมแผนยุทธศำสตร์

กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำเพ่ิมเติมสำระกำรเรียนรู้ในรำยวิชำกำรบริหำรงำนสำธำรณูปกำรหรือวิชำอื่นเพื่อ 

สร้ำงวสัิยทศัน์ร่วมหรอืควำมตระหนกัรูใ้นควำมสสำคญัร่วมกนัทีม่ต่ีอพทุธมณฑลประจสำจงัหวดัเพิม่เติมสำระกำรเรยีนรู้

แนวคิดเกี่ยวกับพุทธอุทยำน 3 มิติ คือ อุทยำนกำรศึกษำ อุทยำนกำรท่องเที่ยว และอุทยำนศิลปวัฒนธรรม และเพิ่มเติม

สำระกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อต่อยอดกำรดสำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำพุทธมณฑล



37Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 30-41 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

อภิปรายผล

1. ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ (1) ด้ำนบริบท (Context) ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประกำศนียบัตร 

กำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของคณะสงฆ์ และสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของชุมชน 

ท้องถิน่ สังคม และประเทศชำต ิ(2) ด้ำนปัจจยันสำเข้ำ (Input) รำยวชิำในหลกัสตูรครอบคลมุภำรกจิงำนคณะสงฆ์ 6 ด้ำน 

รำยวิชำในหลักสูตรมีสำระกำรเรียนรู้ศำสตร์สมัยใหม่ที่จสำเป็นต่อกำรปฏิบัติภำรกิจงำนคณะสงฆ์หลักสูตรยังขำด 

กำรกสำหนดมำตรฐำนคณุวฒุขิองอำจำรย์ผูเ้รยีนมคีวำมหลำกหลำยสงูทัง้ในส่วนของช่วงอำยแุละพืน้ฐำนควำมรูเ้ดมิ และ

สิง่สนบัสนนุกำรเรยีนรูม้มีำตรฐำนเทยีบเท่ำกำรจดักำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำ (3) ด้ำนกระบวนกำร (Process) กำรบรหิำร

จดักำรเรยีนกำรสอนดสำเนนิกำรโดยหน่วยงำนในสงักดัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยัทีน่สำหลกัสตูรนีไ้ปเปิดจดักำรศกึษำ

กระบวนกำรบรหิำรหลกัสตูรมคีณุภำพเทยีบเคยีงมำตรฐำนกำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำในทำงปฏบิตัใิช้อำจำรย์ผูส้อนทีม่ี

คุณวุฒิเทียบเท่ำกำรจัดกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี และมีกระบวนกำรบริหำรหลักสูตรเคร่งครัดตำมรำยละเอียดของ

หลกัสตูรทีอ่นมุตัโิดยสภำมหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั (4) ด้ำนผลผลติ (Product) บณัฑติมศีกัยภำพในกำร

ปฏบิตังิำนคณะสงฆ์ครอบคลมุภำรกจิทัง้ 6 ด้ำนบณัฑติมศีกัยภำพในกำรทสำงำนเป็นทมีบณัฑติมทีศันคตทิีด่ต่ีอกำรปฏบิตัิ

หน้ำทีส่นองงำนคณะสงฆ์ และบณัฑติเป็นผูม้คีณุวฒุ ิคณุภำพ และคณุธรรม และเมือ่พจิำรณำผลกำรวจิยัเชงิสสำรวจ พบ

ว่ำ ผลกำรประเมนิหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) โดยภำพรวม อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ มค่ีำ

เฉลี่ยเท่ำกับ 4.54 และเมื่อพิจำรณำในรำยด้ำน พบว่ำ อยู่ในระดับมำกที่สุดทุกด้ำน ดังกล่ำวนี้ แสดงให้เห็นว่ำ หลักสูตร

ประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ หรือ หลักสูตร ป.บส. เป็นหลักสูตรที่มีเป้ำหมำยชัดเจนที่จะสนองงำน 

คณะสงฆ์โดยกำรพฒันำคณุลกัษณะของพระสงัฆำธกิำรและครสูอนปรยิตัธิรรมทีพ่งึประสงค์ คอื มปีฏปิทำน่ำเลือ่มใส 

ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นสำด้ำนจิตใจและปัญญำ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ มีศรัทธำอุทิศตนเพื่อพระพุทธศำสนำ รู้จัก

เสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคม มีโลกทัศน์ที่กว้ำงไกลมีศักยภำพที่จะพัฒนำตนเองให้ 

เพยีบพร้อมด้วยคณุธรรมและจรยิธรรม อกีทัง้เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรทีจ่ะพฒันำตนเองทีไ่ด้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ประกำรสสำคญั คอื หลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) เป็นโอกำสในกำรพฒันำบคุลำกรของ

พระพทุธศำสนำ ด้วยเหตทุีค่ณุวฒุหิลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์นี ้เป็นฐำนในกำรเข้ำศกึษำต่อใน

ระดบัปรญิญำตรไีด้ อย่ำงไรกต็ำม เมือ่บรบิทแวดล้อมมกีำรเปลีย่นแปลง องค์ควำมรูม้กีำรเปลีย่นแปลง เทคโนโลยมีกีำร

เปลีย่นแปลง จสำเป็นต้องปรบัปรงุหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ทีเ่ปลีย่นไปนัน่เอง ดงักล่ำวนี ้สอดคล้องกบัผล

กำรวจิยัของวรพรรณ ีเผ่ำทองศขุ และคณะ [12] ได้ทสำกำรวจิยัเรือ่ง “กำรประเมนิหลกัสตูรวทิยำศำสตรบณัฑติ สำขำวชิำ

จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม พ.ศ. 2549 คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีมหำวทิยำลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต”ิ ผลกำรวจิยั 

พบว่ำหลักสูตรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ มุ่งมั่นในกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตรงกับ

ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของรัตนศิริ เข็มรำช และคณะ [13] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง 

“กำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิตสำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ ในฐำนะเป็นภำษำโลก” ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

กำรประเมินตำมแนวคิด CIPP Model พบว่ำ ด้ำนบริบทของหลักสูตร นิสิตมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด (เฉลี่ย 

4.37) ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ นิสิตมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก (เฉลี่ย 4.20) ด้ำนกระบวนกำร นิสิตมีควำมพึงพอใจต่อ

กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนและกำรวดัและประเมนิผลอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ (เฉลีย่ 4.35) และด้ำนผลผลติ นสิติมี

ควำมพงึพอใจต่อคณุลกัษณะของนสิติทีไ่ด้รบักำรพฒันำอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ (เฉลีย่ 4.40) และสอดคล้องกบัผลกำรวจิยั 

ของวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ [14] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง “กำรประเมินหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตระดับปริญญำตรี 

ของวทิยำลยันวตักรรมสือ่สำรสงัคม มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ” ผลกำรวจิยัพบว่ำ ประสงค์ให้หลกัสตูรพฒันำกำร
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ปฏบิตังิำนโดยนสำวชิำท่ีเกีย่วข้องกบักำรปฏบิตัไิปประกอบอำชพีในอนำคต โดยเน้นยสำ้ถงึเรือ่งควำมรูค้วำมสำมำรถของ

ผู้สอนและผู้เรียนให้เป็นผู้ถ่ำยทอดและรับสำรที่ดี กล่ำวคือ ต้องเลือกบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ดี มีคุณภำพ มีคุณธรรม

จริยธรรมที่ดี ผู้เรียนต้องผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกที่เป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรคัดเลือกหรือมีกำรคัดเลือกผู้เรียนให ้

เข้มข้นขึน้ให้เหมำะสมกบัคณุภำพของสถำบนั และนอกจำกวชิำปฏิบติัแล้ว จสำเป็นต้องพำนสิติไปศกึษำดงูำนนอกสถำนที ่

หรือเชิญวิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนหรือสำขำวิชำนั้น ๆ มำถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับนิสิต เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้

และโลกทัศน์ที่นอกเหนือจำกตสำรำเรียน และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของวินัย ภูมิสุข [15] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง  

“กำรพัฒนำกำรบริหำรหลักสูตรสำขำ วิชำรัฐศำสตร์ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย” ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

ปัจจัยที่สนับสนุนต่อกำรบริหำรหลักสูตรวิชำรัฐศำสตร์ท่ีพึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

วิทยำเขตในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ด้ำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน สำมำรถสร้ำงเอกลักษณ์ของสถำบัน

เข้ำใจหลักสูตรบูรณำกำรรำยวิชำ ด้ำนบุคลำกร อำจำรย์ประจสำจบตรงสำขำวิชำ ผู้สอนมีควำมรู้และองค์ควำมรู ้

เชิงควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนอ่ืนและสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของพระมหำสม กลฺยำโณ [16] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง 

“ควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ของพระสังฆำธิกำร 

ในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล” ผลกำรวจิยัพบว่ำ มข้ีอเสนอแนะสสำคญั ได้แก่ ต้องมกีำรจดักจิกรรมในระหว่ำงเรยีน 

มีกำรศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำนอื่น ๆ และเน้นมีกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่มำตรฐำน

 2. แนวโน้มการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ไทยด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ แนวโน้มกำรพัฒนำกิจกำรคณะสงฆ์ไทยด้วยหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะ

สงฆ์ คือ (1) ด้ำนกำรปกครอง ได้แก่ ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้ของรำยวิชำในหลักสูตรให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงของ

พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มเติมวิชำเลือกที่มีสำระกำร

เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยำชุมชน (2) ด้ำนกำรศำสนศึกษำ ได้แก่ ปรับเนื้อหำให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ

พระปริยัติธรรมฉบับปัจจุบัน และเพิ่มเติมรำยวิชำที่เป็นภำษำที่สำมเพ่ือรองรับกำรจัดกำรศำสนศึกษำแก่ศำสนิกชนที่

มีควำมหลำกหลำยด้ำนเชื้อชำติและภำษำ (3) ด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์ ได้แก่ ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้ที่รองรับภำรกิจ

ด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์ให้ทันกับควำมเปลี่ยนแปลงไปโดยสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ

ด้ำนศึกษำสงเครำะห์ และเพ่ิมเติมกำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติกำรที่ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรจัดกำร

ศึกษำสงเครำะห์ในเชิงพื้นท่ี (4) ด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ได้แก่ ปรับปรุงเนื้อหำสำระให้สอดคล้องกับควำม

ก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสมัยใหม่และกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในเชิงรุก และเพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้

ภำคปฏิบัติกำรที่บูรณำกำรร่วมกับกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเชิงรุกตำมบริบทของพื้นที่โดยสอดคล้องกับแนวทำง 

กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำด้ำนเผยแผ่ (5) ด้ำนกำรสำธำรณูปกำร ได้แก่ ปรับปรุงสำระกำรเรียนรู้เพื่อรองรับ 

กำรพฒันำระบบสำรสนเทศและนวตักรรมเพือ่กำรบรหิำรกำรจดักำรศำสนสมบตัขิองวดัทีส่อดคล้องกบัแนวทำงกำรปฏริปู

กิจกำรพระพุทธศำสนำด้ำนสำธำรณูปกำร และเพิ่มเติมกิจกรรมนอกชั้นเรียนหรือกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่เกี่ยวกับ 

ศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญำของไทย (6) ด้ำนกำรสำธำรณสงเครำะห์ ได้แก่ เพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำ 

ที่ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตสสำนึกสำธำรณะหรือจิตอำสำแก่ชุมชนและสังคม และเพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรสร้ำง

เครือข่ำยสำธำรณสงเครำะห์ท่ีสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำด้ำนสำธำรณสงเครำะห์ และ 

(7) ด้ำนกำรพัฒนำพุทธมณฑล ได้แก่ เพิ่มเติมสำระกำรเรียนรู้แนวคิดเก่ียวกับพุทธอุทยำน 3 มิติ คือ อุทยำนกำรศึกษำ 

อทุยำนกำรท่องเท่ียว และอทุยำนศลิปวฒันธรรม ดงักล่ำวนี ้แสดงให้เหน็ว่ำหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำร

คณะสงฆ์ หรือ ป.บส. จสำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพัฒนำเป็นหลักสูตร

สมัยใหม่ ที่เน้นผลลัพธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของคณะสงฆ์หรือจิตสสำนึกร่วมกันเพิ่มทักษะกำรบริหำรในเชิงปฏิบัติกำร  
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เน้นกำรเรียนรู้จำกพ้ืนท่ีจริง อำจเป็นหลักสูตรเสริมในลักษณะหลักสูตรอบรมระยะสั้นสมัยใหม่ที่ในกิจกรรม 

หรือโครงกำรเป็นฐำนในกำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำร เพื่อผลิตบัณฑิตให้สำมำรถเป็นผู้สร้ำงนวัตกรรมได้ อย่ำงไรก็ตำม 

กำรปรบัปรงุหลกัสตูรหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ หรอื ป.บส.ต้องให้ควำม สสำคญักบัแนวทำง

กำรปฏบิตังิำนคณะสงฆ์ตำมแผนยทุธศำสตร์กำรปฏริปูกจิกำรพระพทุธศำสนำในปัจจบุนัด้วย ดงักล่ำวนี ้สอดคล้องกบั

ที่ พระมหำศรณชัย มหำปุญฺโญ [17] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ของพระสังฆำธิกำร 

ในยุคโลกำภิวัตน์” ผลกำรวิจัยพบว่ำ ในกำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ของพระสังฆำธิกำรในยุคโลกำภิวัตน์ 

พระสังฆำธิกำรจสำเป็นต้องพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รอบรู้ในทุก ๆ ด้ำน ทั้งทำงโลก และทำงธรรม รวมทั้งฝึกตนให้เป็น 

ผู้ที่มีควำมชสำนำญในกำรบริหำรบทบำทตำมกิจกำรคณะสงฆ์ มีรูปแบบกำรพัฒนำกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ที่ชัดเจน 

และเหมำะสมกบักระแสโลกำภวิตัน์ พร้อมยกระดับกำรศกึษำในตสำแหน่งทำงสงัคมให้สงูขึน้ ให้เทยีบเท่ำระดบัปรญิญำตรี 

ขึน้ไป ทัง้นี ้จสำเป็นต้องกสำหนดให้แสวงหำควำมร่วมมอืและมกีำรรวมตวักนั เพือ่สร้ำงเป็นเครอืข่ำยของพระสงัฆำธกิำร 

ทัว่ประเทศและต่ำงประเทศ และสอดคล้องกบัผลกำรวจิยัของพระครใูบฎกีำอภชิำต ิธมมฺสทุโฺธ [18]ได้ทสำกำรวจิยัเรือ่ง 

“แนวโน้มกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ในทศวรรษหน้ำ” ผลกำรวจิยัพบว่ำ กำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ในทศวรรษหน้ำ 

จสำเป็นต้องยึดตำมพระธรรมวินัยเป็นหลัก กฎ ระเบียบ พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยบ้ำนเมือง มีกำรบริหำรกิจกำร

ตำมรูปแบบเดิมแต่มีกำรปรับปรุงให้ทันสมัย มีกำรนสำเทคโนโลยีเข้ำมำสนับสนุน และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ 

พระมหำธฤติ วิโรจโน [19] ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง “รูปแบบกำรพัฒนำพระสังฆำธิกำรเพื่อประสิทธิภำพกำรบริหำรกิจกำร

คณะสงฆ์” ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรศึกษำ ยังต้องคงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย เน้นกำรพัฒนำให้ 

พระสงัฆำธกิำรมคีวำมก้ำวหน้ำในกำรเผยแผ่ และทกัษะกำรใช้ภำษำของสมยัปัจจบุนัด้วย และสอดคล้องกบัผลกำรวจิยั

ของพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วสฺสิริ) [20]ได้ทสำกำรวิจัยเรื่อง “ตัวแบบกำรบริหำรคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์

ภำค 4” ผลกำรวจิยัพบว่ำ กำรบรหิำรงำนคณะสงฆ์ภำค 4 ในกำรบรหิำรคนนัน้ มกีำรสร้ำงและพฒันำภำวะผูน้สำบคุลำกร

ทำงพระพทุธศำสนำให้มปีระสทิธภิำพมำกขึน้ มกีำรดสำเนนิไปอย่ำงรวดเรว็สนองต่องำนทีม่อบหมำยให้ทสำกำรบรหิำร

ภำระงำนมุ่งบริหำรที่สนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้มำติดต่อและกำรบริหำรองค์กรได้เน้นในเรื่องสร้ำงศรัทธำ 

โดยนสำจุดเด่นของบุคลำกรมำใช้ในกำรบริหำรงำนกำรบริหำรภำระงำน คือ มีกำรประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เข้ำมำช่วยในกำรบรหิำรงำน และสอดคล้องกบัผลกำรวจิยัของพระครปูลดัอภชิำต ิสวุณณฺโชโต [21]ได้ทสำกำรวจิยัเรือ่ง  

“สภำพปัจจุบันและอุปสรรคในกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ” ผลกำรวิจัยพบว่ำ  

เน้นกระบวนกำรทสำงำนกับคนและโดยอำศัยคน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กำรภำยใต้สภำพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลง ส่ังกำรและควบคุมกิจกรรมของสมำชิกในองค์กำรรูปนัย เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทสำให้เป้ำหมำยและ 

จุดมุ่งหมำยของสถำบันประสบผลสสำเร็จ สอดคล้องกับภำรกิจของคณะสงฆ์

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. ควรปรับปรุงหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) ทุกรอบ 5 ปี รองรับ 

กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย สภำพแวดล้อม ข้อมูล และเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

 2. ควรปรับปรุงหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) โดยสอดคล้องกับแนวทำง 

กำรปฏิรูปกิจกำรพระพุทธศำสนำ

 3. ควรปรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.)  

โดยขยำยโอกำสให้กับพระภิกษุสำมเณรทั่วไปที่มีพื้นฐำนกำรศึกษำระดับนักธรรมชั้นเอก
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 4. ควรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียนแก่ผู ้เข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตร 

กำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.)

 5. ควรจัดระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) โดยเทียบเคียง

กับกำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ

 6. ควรเพิ่มช่องทำงของกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.)ในระบบ

ออนไลน์ หรือกำรเรียนทำงไกล

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ในกำรวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษำวจิยัเกีย่วกบักำรสร้ำงเครอืข่ำยกำรบรหิำรกจิกำรคณะสงฆ์ไทยโดยใช้หลกัสตูร

ประกำศนียบัตรกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.) เป็นฐำน

 2. ในกำรวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษำวจิยัเกีย่วกบันวตักรรมทำงกำรศกึษำของหลกัสตูรประกำศนยีบตัรกำรบรหิำร

กิจกำรคณะสงฆ์ (ป.บส.)
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บทคัดย่อ

 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำองค์ประกอบที่สสำคัญของคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำร 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 

กลุม่ตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวจิยัครัง้นีเ้ป็นผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ และครผููส้อนสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ

เขตที่ 25, 26, 30 และเขตที่ 31 จสำนวน 120 คน ได้มำจำกกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอนโดยวิธีจับฉลำก เครื่องมือที่ใช้ใน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง แบบสัมภำษณ์เชิงลึก และแบบสอบถำมกำรวิเครำะห ์

องค์ประกอบเชิงสสำรวจคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจสำนวน 51 ข้อ มีค่ำควำมเชื่อมั่น 

.981 กำรวเิครำะห์ข้อมลูใช้สถติพิืน้ฐำน ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนและสถติกิำรทดสอบสมมตฐิำน 

โดยใช้โปรแกรม Mplus คือกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงสสำรวจ (Exploratory Factory Analysis) ด้วยวิธีกำรสกัด 

องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบตั้งฉำกด้วยวิธี (Varimax) ผลกำรวิจัย 

พบว่ำ ชดุตวัแปรท่ีทสำกำรศกึษำสำมำรถวเิครำะห์องค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบ 51 ตวับ่งชี ้ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ด้ำนทักษะมี 13 ตัวบ่งชี้ ด้ำนควำมรู้ มี 6 ตัวบ่งชี้ ด้ำนกำรเป็นผู้นสำ มี 12 ตัวบ่งชี้ ด้ำนคุณลักษณะ มี 11 ตัวบ่งชี้ และ 

ด้ำนรูปแบบกำรทสำงำนมี 9 ตัวบ่งชี้ ซึ่งทุกองค์ประกอบมีค่ำไอแกน (Eigen Value) มำกกว่ำ 1.00 โดยสำมำรถอธิบำย

ควำมแปรปรวนสะสมได้ 67.569 

ค�าส�าคัญ: กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงสสำรวจ คุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำขึ้นพ้ืนฐำน 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
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Abstract

 This research aimed to study the exploratory factory analysis in the necessary leadership characteristics of 

the basic education administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Offices in the 

National Education Plans during the B.E., 2017 – 2036. The research samples included 120 school administrators and 

teachers under the jurisdiction of the Offices of Secondary Educational Service Areas- 25, 26 and 31, derived from 

the multi-stage random sampling by the lottery technique. The instruments for collecting the data were the structured 

interview form, in-depth interview form and the questionnaires for analyzing the exploratory factory analysis in the 

necessary leadership characteristics of the basic education administrators under the jurisdiction of the Secondary 

Educational Service Area Offices in the National Education Plans during the B.E., 2560 – 2579, constructed by the 

researcher for 51 items with the reliability value at .981. The statistics used for the data analysis were the descriptive 

statistics of the mean and standard deviation, and the statistics for the hypothesis testing with Mplus Program was 

the Exploratory Factory Analysis using the Principal Component Analysis and Rotation of Perpendicular of Verimax 

method. The research findings revealed that the variable set studied found 5 factors and 51 indicators, covering the 

factors of: skills with 13 indicators, knowledge with 6 indicators, leadership with 12 indicators, characteristics with 11 

indicators and working models with 9 indicators, which every domain contained the Eigan Value over 1.00 enabling 

to explain the cumulative variance in 67.569.

Keywords: exploratory factor analysis indicator the necessary leadership characteristics of the basic education 

administrators, the national education plans during 2560 – 2579, the basic education administrators

บทน�า

 โลกในศตวรรษที ่21 มกีำรเปลีย่นแปลงเข้ำสูส่งัคมยคุเทคโนโลย ีหรอื ยคุดจิทิลันัน้ ส่งผลให้มกีำรเปลีย่นแปลง

อย่ำงรวดเรว็โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยต่ีำง ๆ  ทีเ่ข้ำมำมบีทบำทในสงัคมไทยในยคุปัจจบุนั ซึง่พลงัขบัของเทคโนโลยนีัน้ 

ทสำให้เกิดควำมเจริญไม่ว่ำจะเป็นควำมเจริญด้ำนคอมพิวเตอร์ เกม อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงควำมเจริญ

ก้ำวหน้ำของวทิยำศำสตร์ส่งผลทสำให้ทกุคนต้องมกีำรปรบัตวัให้ทนักบัควำมเปลีย่นแปลงนี ้โดยควำมเปลีย่นแปลงครัง้นี้ 

ก็ได้เข้ำมำมีผลกระทบในระบบกำรศึกษำอีกด้วย สมหมำย อส่ำดอนกลอย [1] สถำบันกำรศึกษำ ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่

ในกำรจัดกำรศึกษำ อบรม หล่อหลอมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ สอดคล้องกับชีวิตจริง ส่งเสริมกำรสร้ำง 

องค์ควำมรู้ ให้นสำไปสู่กำรประกอบวิชำชีพในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ โดยสถำบันกำรศึกษำต้องจัดระบบ 

กำรเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นให้โอกำสทกุคนได้เรยีนรูแ้ละพฒันำตนเองอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะ มคีวำมรู้ 

สำมำรถแข่งขนัทัง้ในด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและเทคโนโลยกีบันำนำประเทศได้ ซึง่ในภำรกจิทีส่สำคญันีจ้ะต้อง

มีผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นตัวจักรสสำคัญในกำรขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนและบริหำรจัดกำรเพ่ือให้กำรดสำเนินกำร 

เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล กนกอร สมปรำชญ์ [2] แต่อย่ำงไรก็ตำมระบบกำรศึกษำในปัจจุบัน สสำนักงำน

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ [3] ได้เสนอว่ำยังมีปัญหำอีกหลำยประกำร ที่ยังต้องกำรกำรแก้ไข เช่น ปัญหำคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรจดักำรศกึษำในทกุระดบัและกำรบรหิำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำทีย่งัไม่เหมำะสม ขำดควำมคล่องตวั 

มีควำมเหลื่อมลส้ำในด้ำนโอกำส และควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบกำรศึกษำ ทสำให้ส่งผลต่อ
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คุณภำพกำรศึกษำที่ตกตส่ำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของอภิชำ พุ่งพวง [4] ได้ทสำกำรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำ 

กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ พบว่ำ โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำงโดยเรียงลสำดับจำกมำก

ไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

และด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมลสำดับ และสอดคล้องกับ ยุทธนำ เกื้อกูล และนิเลำะ แวอุเซ็ง [5] ได้ศึกษำ

สภำพและปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำร พบว่ำ ปัญหำท่ีพบอยู่ในระดับมำก คือ ผู้บริหำรและครูไม่มีควำมเชี่ยวชำญ 

ในกำรพัฒนำหลักสูตร ครูขำดเทคนิคกำรสอนท่ีหลำกหลำย โรงเรียนไม่มีคลังเก็บข้อสอบ สื่อกำรสอนไม่มีควำม 

หลำกหลำย และขำดกำรนิเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

 นอกจำกนีส้สำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและ ประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (สมศ.) ได้สรปุผลกำรประเมนิภำยนอกรอบ

แรกของโรงเรยีนกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 17,362 แห่ง ซึง่ผลกำรประเมนิมำตรฐำนของโรงเรยีน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิเพยีง

ร้อยละ 45 แสดงให้เห็นว่ำยังมีโรงเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์ถึงร้อยละ 55 จำกข้อมูลดังกล่ำว ทสำให้เห็นว่ำระบบกำรศึกษำยังมี

ปัญหำทีต้่องหำแนวทำงแก้ไข ซึง่ถ้ำมองไปในด้ำนกำรบรหิำรงำนนัน้แสดงให้เหน็ว่ำ ยงัขำดผูบ้รหิำรทีม่ปีระสทิธภิำพ 

ที่จะนสำพำสถำนศึกษำก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศทั้งในด้ำนวิชำกำร และด้ำนอื่นๆ ธีระ รุญเจริญ [6] ชัยยนต์ เพำพำน [7] ได้

กล่ำวถึงผู้บริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีควำมรู้เชิงทฤษฎี มีควำมสำมำรถ มีทักษะ และประสบกำรณ์

ทำงกำรบริหำรกำรศึกษำให้ทันสมัยเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำยุคใหม่จะ

ต้องมคีวำมรอบรูท้ีห่ลำกหลำย ประกอบด้วย กำรมวีสิยัทศัน์กว้ำงไกล กำรมคีวำมรูท้ำงวชิำกำร เป็นนกัประกอบกำร นกั

ริเร่ิมสร้ำงสรรค์ และต้องมคีวำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลย ีซึง่ควำมรูต่้ำง ๆ  ดงัทีก่ล่ำวมำยงัมอีงค์ประกอบทีส่สำคญัสสำหรบั

ผู้บริหำรคือ คุณลักษณะภำวะผู้นสำซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สสำคัญของผู้บริหำรในกำรเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ กำรบริหำรงำน

สสำเรจ็ลลุ่วงไปได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยควำมหมำยของคณุลกัษณะภำวะผูน้สำนัน้ หมำยถงึศลิปะทีจ่สำเป็น และสสำคญั

ยิ่งต่อนักบริหำรที่จะนสำพำองค์กำรไปสู่ควำมสสำเร็จ สำมำรถเป็นผู้ตัดสินใจ กสำหนดปัญหำ วำงแผน และรับผิดชอบต่อ

ควำมอยูร่อดขององค์กำร เพือ่ให้กำรทสำงำนสสำเรจ็บรรลเุป้ำหมำยของกลุม่ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ พเิชษฐ์ วงศ์เกยีรติข์จร 

[8] ซึ่งควำมสสำคัญและจสำเป็นของภำวะผู้นสำของผู้บริหำรยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของทรรศนกร สงครินทร์ [9] ที่ได้

ทสำกำรศกึษำเกีย่วกบั ปัจจยัทำงด้ำนกำรบรหิำรทีส่่งผลต่อประสทิธิผลของสถำนศกึษำ พบว่ำประสทิธิผลของกำรบรหิำร

สถำนศกึษำโดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก และปัจจยัทำงด้ำนกำรบรหิำรอยูใ่นระดบัมำกทกุด้ำน มปัีจจยัทำงกำรบรหิำร

ทีส่ำมำรถพยำกรณ์ระดบัประสทิธิผลของสถำนศกึษำได้อย่ำงมนียัสสำคญัทีร่ะดบั .01 คอืปัจจยัด้ำนภำวะผูน้สำ ปัจจยัด้ำน

กำรจงูใจ ปัจจยัด้ำนโครงสร้ำงกำรบรหิำรสถำนศกึษำ ซึง่ผลกำรศกึษำชีใ้ห้เหน็ว่ำคณุลกัษณะภำวะผูน้สำในทำงกำรศกึษำ

จดัอยู่ในระดบัท่ีมสีสำคญัทีส่ดุ นอกจำกนีค้รุสุภำ สสำนกังำนเลขำธิกำรครุสุภำ [10] ยงัได้กสำหนดข้อบงัคบั ว่ำด้วยมำตรฐำน

วชิำชพีและจรรยำบรรณวชิำชพีของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ ซึง่ถอืเป็นองค์ประกอบของคณุลกัษณะภำวะผูน้สำทีจ่สำเป็นของ

ผูบ้รหิำร โดยกสำหนดให้ผูบ้รหิำรต้องมคีวำมรูด้้ำนมำตรฐำนและจรรยำบรรณวชิำชีพดงัต่อไปนี ้ควำมรูด้้ำนหลกักำรและ

กระบวนกำรบริหำรงำน ด้ำนนโยบำยและกำรวำงแผนกำรศึกษำ กำรบริหำรด้ำนวิชำกำร ด้ำนธุรกำร กำรเงินและพัสดุ 

บคุลำกร กจิกำรนกัศกึษำ กำรประกนัคณุภำพ กำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ด้ำนคณุธรรมจรยิธรรม และในปัจจบุนั

รัฐบำลได้มกีำรกสำหนดแผนกำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2560-2579 ขึน้มำเพือ่เป็นกรอบเป้ำหมำยและทศิทำงกำรจดักำรศกึษำ

ของประเทศในกำรพฒันำศกัยภำพ และขดีควำมสำมำรถของคนไทยทกุช่วงวยัให้พฒันำได้อย่ำงเตม็ศกัยภำพ สำมำรถ

แสวงหำควำมรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ [11] 

 ดังนั้นกำรที่จะทสำให้สถำนศึกษำพัฒนำไปสู่ควำมสสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กสำหนดไว้ได้นั้น กิตติกำญจน์  

ปฏิพันธ์, จักรกฤษณ์ โพดำพล และวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ [12] ยังได้เสนอแนวคิดไว้ว่ำ มีควำมจสำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง

มีผู้บริหำรที่มีคุณลักษณะภำวะผู้นสำสูงเพ่ือท่ีจะเป็นเครื่องมือในกำรนสำพำสถำนศึกษำก้ำวสู่ควำมสสำเร็จในด้ำนต่ำง ๆ  
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ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ซึง่องค์ประกอบคณุลกัษณะภำวะผูน้สำของผูบ้รหิำรทีจ่สำเป็น ได้แก่ ด้ำนทกัษะ (Skill) ด้ำนควำมรู้ 

(Knowledge) ด้ำนกำรเป็นผูน้สำ (Leadership Practice) และสอดคล้องกบั ทองใบ สดุชำร ี[13] ได้ศกึษำทฤษฎทีีส่สำคญัของ

ผู้บริหำร โดยได้กล่ำวถึง ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) และทฤษฎีสไตล์ภำวะผู้นสำ (Leader Theory of Leadership) 

ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ นักวิชำกำร นักบริหำรควรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งเพื่อเป็นแนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรทรัพยำกรของ

องค์กำรให้เกิดประสิทธิภำพ ซึ่งทฤษฎีและองค์ประกอบของคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่กล่ำวมำนี้ ถือว่ำเป็นองค์ประกอบ

สสำคัญสสำหรับผู้บริหำรยุคใหม่ที่จะเป็นตัวช่วยให้กำรบริหำรงำนให้สสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่กสำหนดไว้ได้ 

 จำกควำมเป็นมำและควำมสสำคัญท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะภำวะผู้นสำของผู้บริหำรดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นแสดงให้

เห็นว่ำผู้บริหำรอำจยังยึดติดกับกำรบริหำรงำนแบบเดิม ๆ โดยเฉพำะผู้บริหำรที่มีอำยุ ซึ่งจะขำดควำมคิดเห็นที่ทันต่อ 

กำรเปลีย่นแปลงของสงัคมยคุใหม่ทีก่สำลงัเข้ำมำมบีทบำทในกำรศกึษำยคุปัจจบุนัอย่ำงหลำกหลำย และผูว้จิยัยงัไม่พบงำน

วจิยัทีม่กีำรศกึษำเกีย่วกบัคณุลกัษณะภำวะผูน้สำทีจ่สำเป็นของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำในสงัคมยคุใหม่ โดยเฉพำะคณุลกัษณะ

ภำวะผูน้สำทีจ่สำเป็นของผูบ้รหิำรในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษำ ซึง่มคีวำมสสำคญัอย่ำงยิง่ เพรำะเป็นหน่วยงำนสถำนศกึษำ

ที่ผลิตทรัพยำกรมนุษย์ที่ส่งต่อไปสู่กำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ และกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำซึ่งเป็นสิ่งท้ำทำยของ 

ผู้บริหำรที่จะต้องทสำหน้ำที่บริหำรโรงเรียนให้ประสบควำมสสำเร็จ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จำกเหตุผลดังกล่ำว 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษำกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงสสำรวจคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำร 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษำองค์ประกอบท่ีสสำคัญของคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตของเนื้อหำ ได้มำจำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์เอกสำรแนวคิดทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

ในช่วงแผนกำรศกึษำแหง่ชำต ิพ.ศ. 2560-2579 เพื่อนสำมำกสำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัยเบือ้งต้น ได้แก่ องค์ประกอบ

ด้ำนทกัษะม ี13 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบด้ำนควำมรู ้ม ี6 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบด้ำนกำรเป็นผูน้สำ ม ี12 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบ

ด้ำนคุณลักษณะ มี 11 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบด้ำนรูปแบบกำรทสำงำนมี 9 ตัวบ่งชี้

 2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25, 26 

30 และเขต 31 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 12,863 คน รวม 206 โรงเรียน สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

[14] กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25, 26, 

30 และเขต 31 ปีกำรศึกษำ 2561 จำกสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 25, 26, 30 และ 31 เขตพื้นที่ละ 10 

โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 120 คน โดยวิธีกำรสุ่มหลำยขั้นตอน โดยวิธีกำรจับฉลำก

 3. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ตัวแปรต้น คือ กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงสสำรวจคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579

  ตัวแปรตำม ได้แก่ องค์ประกอบด้ำนทักษะ ด้ำนควำมรู้ ด้ำนกำรเป็นผู้นสำ ด้ำนคุณลักษณะ และด้ำนรูปแบบกำรทสำงำน
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสำนวิธี (Mixed Methodology) แบบกำรผสมอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมลสำดับ

ก่อนหลัง (Sequential Equivalent Design) โดยมีวิธีวิจัยเชิงคุณภำพเป็นตัวนสำ ตำมด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมำณ กลุ่มตัวอย่ำง

ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25, 26, 30 

และเขต 31 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 120 คน ซึ่งได้มำโดยวิธีกำรสุ่มหลำยขั้นตอน โดยวิธีกำรจับฉลำกได้ทสำกำรแจก

แบบสอบถำมไปจสำนวน 120 ชดุ ได้รบัแบบสอบถำมกลบัคนืมำ 120 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 100 ระหว่ำงวนัที ่1 พฤศจกิำยน 

2561 – 30 ธันวำคม 2561 แล้วพิจำรณำแบบสอบถำมที่มีควำมสมบูรณ์ได้จสำนวน 120 ชุด 

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ดงันี ้1) แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง ทสำกำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุิ

ด้ำนกำรบรหิำรกำรศกึษำ เกีย่วกบัคณุลกัษณะภำวะผูน้สำของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ ตำมแนวคดิทฤษฎขีองนกักำรศกึษำและ

นกัวจิยั 2) แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ ทสำกำรสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็กลุม่ผูเ้กีย่วข้องได้แก่ ผูบ้รหิำรและครผููส้อนทีม่วีทิยฐำนะ

ชสำนำญกำรพเิศษขึน้ไปในโรงเรยีนมธัยมศกึษำสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ ทีผ่่ำนกำรประเมนิคณุภำพ

กำรศกึษำจำกสสำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (สมศ.) ในระดบัดมีำกทกุด้ำน 3) แบบสอบถาม 

เป็นแบบสอบถามการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสสำรวจคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นแบ่งออกเป็น 

2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นข้อคสำถำมที่มีลักษณะเป็นกำรตรวจสอบรำยกำร ส่วนที่ 

2 แบบสอบถำมเกีย่วกบัวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิสสำรวจคณุลกัษณะภำวะผูน้สำทีจ่สำเป็นของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ สงักดั

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแบบสอบถำมแบบเลือก

ตอบมีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale) 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ

 1. สร้ำงแบบสมัภำษณ์แบบมโีครงสร้ำงโดยกำรศกึษำเอกสำรกำรศกึษำทฤษฎ ีตสำรำ เอกสำร งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

มำเป็นกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงตัวบ่งชี้ ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในกำรวิจัย จัดทสำแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง

ตรวจสอบคุณภำพของแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงโดยผู้เช่ียวชำญจสำนวน 3 คน โดยตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหำ (Content Validity) ครบถ้วน ครอบคลุม ถูกต้องเหมำะสม ภำษำที่ใช้เหมำะสม สมคิด พรมจุ้ย [15] จำกนั้นนสำ

ไปสัมภำษณ์กับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ แบ่งเป็นผู้บริหำรกำรศึกษำจสำนวน 5 คน และอำจำรย์ที่มี

ประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำในมหำวิทยำลัย จสำนวน 5 คน รวม 10 คน และทสำกำรสรุปอุปนัยเพิ่มเติม 

นสำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบ แนะนสำและเสนอแนะเพิ่มเติม ได้จสำนวน 68 ตัวบ่งชี้

 2. สร้ำงแบบสัมภำษณ์เชิงลึก นสำผลจำกกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงที่ปรับปรุงแล้ว นสำมำจัดทสำเป็นแบบ

สมัภำษณ์ เชงิลกึ ตรวจสอบคณุภำพของแบบสมัภำษณ์เชงิลกึโดยผูเ้ชีย่วชำญจสำนวน 3 คน ด้วยกำรตรวจสอบควำมเทีย่งตรง 

ของเนื้อหำ เนื้อหำ (Content Validity) ครบถ้วน ครอบคลุม ถูกต้อง เหมำะสม ภำษำที่ใช้เหมำะสมกับผู้ให้สัมภำษณ์ 

สมคิด พรมจุ้ย [15] จำกนั้นนสำไปสัมภำษณ์ผู้บริหำรจสำนวน 4 คน และครูผู้สอนที่มีวิทยฐำนะชสำนำญกำรพิเศษขึ้นไป 

จสำนวน 6 คน รวม 10 คน จำกโรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ที่ผ่ำนกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกจำกสสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ในระดับดีมำกทุกด้ำน จสำนวน 

1 โรงเรียนโดยได้มำจำกกำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง และนสำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำตรวจสอบ แนะนสำและเสนอแนะ 

ทสำกำรสรุปผลกำรสัมภำษณ์แบบเชิงลึกได้จสำนวน 51 ตัวบ่งชี้
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 3. สร้ำงแบบสอบถำมดสำเนินกำรดังน้ี 1) ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องของคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่

จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 2) สร้ำงแบบสอบถำมฉบับร่ำง จำกผลกำรสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบกำรณ์ 

ด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำมำสร้ำงเป็นแบบสัมภำษณ์เชิงลึกใช้สัมภำษณ์กับกลุ่มผู้บริหำรและครูผู้สอนในโรงเรียน

มัธยมศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ที่ผ่ำนกำรประเมินจำกสสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ในระดับดีมำกทุกด้ำน จำกน้ันทสำกำรสรุปอุปนัยเพ่ิมเติมนสำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ

ตรวจสอบ แนะนสำและเสนอแนะ เพื่อจัดทสำร่ำงแบบสอบถำม 

 4. นสำร่ำงแบบสอบถำมหำคุณภำพของเครื่องมือ โดย 4.1) ตรวจสอบควำมตรงของเนื้อหำ (Content Validity) 

โดยผูเ้ชีย่วชำญ 3 คน ทสำกำรตรวจสอบควำมตรงของเนือ้หำซึง่ผลกำรประเมนิมค่ีำ IOC อยูร่ะหว่ำง 0.67-1.00 ปรบัปรงุ

แก้ไขแบบสอบถำมตำมคสำแนะนสำของผู้เชี่ยวชำญให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 4.2) นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วทสำ 

กำรทดลองใช้ Try out กับกลุ่มผูบริหำรและครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 30 คน เพื่อหำควำมเชื่อมั่นของ 

เครือ่งมอื มค่ีำอสำนำจจสำแนก (Discrimination) ตัง้แต่ .428 - .766 โดยใช้วธิกีำรหำค่ำสหสมัพนัธ์ใช้สตูรสหสมัพนัธ์แบบ

เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) และมีค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือทั้งฉบับเท่ำกับ .981 

4.3) สรุปตรวจสอบและจัดพิมพ์แบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ถึงผู้ให้สัมภำษณ์ เพ่ือขอ

สัมภำษณ์ใช้แบบสอบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง และแบบสัมภำษณ์เชิงลึก ทสำกำรสัมภำษณ์ในประเด็นที่กสำหนด 

กำรเก็บรวมรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมโดยวิธีมีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้บริหำรและ 

ครผููส้อน โดยวธิส่ีงทำงไปรษณย์ีพร้อมซองตดิแสตมป์ กำรวเิครำะห์ข้อมลูโดยตรวจสอบควำมสมบรูณ์ของแบบสอบถำม 

และได้รับคืนจสำนวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และทสำกำรวิเครำะห์ดังนี้ 1) วิเครำะห์ข้อมูลแบบสัมภำษณ์แบบ

มีโครงสร้ำงสสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถำนภำพ

ของผู้ให้ข้อมูลวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำควำมถี่ ส่วนที่ 2 ควำมเหมำะสม/ไม่เหมำะสมของตัวบ่งชี้ วิเครำะห์โดยค่ำ

ควำมถี่ และข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไข วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ และทสำกำรสรุปอุปนัยเพิ่มเติม 2) 

วิเครำะห์ข้อมูลแบบสัมภำษณ์เชิงลึกสสำหรับผู้บริหำรและครูผู้สอนที่มีวิทยฐำนะชสำนำญกำรพิเศษขึ้นไปในโรงเรียน

มัธยมศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ที่ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำกสสำนักงำนรับรอง

มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ในระดับดีมำกทุกด้ำน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและ

สถำนภำพของผู้ให้ข้อมูลวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำควำมถี่ ส่วนที่ 2 ควำมเหมำะสม/ไม่เหมำะสมของตัวบ่งชี้ วิเครำะห์

ข้อมูลโดยค่ำควำมถี่ และข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงแก้ไข วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ และสรุปอุปนัยเพิ่ม

เติม 3) วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือแบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย โดยทสำกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่น 

(reliability) ตำมวิธีของครอนบำค ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Cronbachs Alpha Coefficient) 4) วิเครำะห์ข้อมูลของ

แบบสอบถำมเบื้องต้น ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ โดยใช้ค่ำสถิติพื้นฐำน ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน ตอนที ่2 วเิครำะห์ข้อมลูเกีย่วกบัควำมคดิเหน็ทีม่ต่ีอควำมเหมำะสมของตวับ่งชีค้ณุลกัษณะภำวะผูน้สำทีจ่สำเป็น

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีลักษณะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้ค่ำสถิติพ้ืนฐำน ได้แก่  

ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 5) วิเครำะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐำนระดับควำมคิดเห็นคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็น

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-

2579 โดยทสำกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิสสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวธิกีำรวเิครำะห์องค์ประกอบหลกั 

(Principal Component Analysis) โดยนสำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) พิจำรณำค่ำดัชนี ไกเซอร์-ไมเยอร์ ออลคิน 

(KMO: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 2) กำรสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction)  
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3) กำรหมนุแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) ด้วยวธิหีมนุแกนแบบมมุฉำก (Orthogonal) โดยวธิแีวรแิมกซ์ (Varimax) และ  

4) กำรสรปุผลกำรวเิครำะห์ผลกำรตรวจสอบควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตัวแปร โดยพจิำรณำตัวบ่งช้ีทีม่นีสำ้หนกัองค์ประกอบ 

0.3 ขึ้นไป และพิจำรณำค่ำควำมแปรปรวนรวมองค์ประกอบที่มีค่ำไอเกน (Eigen Value) มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1.0 และ

มีจสำนวนตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไปตำมหลักทั่วไปในกำรกสำหนดควำมเป็นไปได้ค่ำเดียวของโมเดล 

ผู้วิจัยควรมีตัวบ่งชี้ได้อย่ำงน้อย 3 ตัวต่อตัวแปรแฝง 1 ตัว ที่เรียกว่ำ กฎสำมตัวบ่งชี้ (Three Indicator Rule) Marsh et 

al.[16] ; กัลยำ วำนิชบัญชำ [17] โดยใช้โปรแกรม Mplus

ผลการวิจัย

 ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงสสำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) พบว่ำสำมำรถจัดองค์ประกอบ

ได้ 5 องค์ประกอบ และได้กสำหนดชื่อองค์ประกอบดังนี้ 1) องค์ประกอบด้ำนทักษะ 2) องค์ประกอบด้ำนควำมรู้  

3) องค์ประกอบด้ำนกำรเป็นผู้นสำ 4) องค์ประกอบด้ำนคุณลักษณะ และ 5) องค์ประกอบด้ำนรูปแบบกำรทสำงำน  

โดยแสดงค่ำไอเกนจำกกำรสกัดองค์ประกอบและจำกกำรหมุนแกนองค์ประกอบ ดังตำรำงที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่ำไอเกนจำกกำรสกัดองค์ประกอบ และจำกกำรหมุนแกนองค์ประกอบ

องค์ประกอบ

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings

Total
% of 

Variance

Cumula-

tive %
Total

% of 

Variance

Cumula-

tive %
Total

% of 

Variance

Cumula-

tive %

ด้ำนทักษะ 27.132 50.244 50.244 27.132 50.244 50.244 7.817 14.477 14.477

ด้ำนควำมรู้ 2.609 4.832 55.076 2.609 4.832 55.076 7.017 12.994 27.471

ด้ำนกำรเป็นผู้นสำ 2.131 3.947 59.023 2.131 3.947 59.023 6.007 11.125 38.595

ด้ำนคุณลักษณะ 1.726 3.197 62.220 1.726 3.197 62.220 5.579 10.332 48.927

ด้ำนรูปแบบ
กำรทสำงำน 1.355 2.509 67.569 1.355 2.509 67.569 3.045 5.639 60.458

 จำกตำรำงที ่1 เมือ่พจิำรณำค่ำไอเกนของสถติติัง้ต้น (Initial Eigenvalues) ขององค์ประกอบ พบว่ำ ค่ำไอเกน และ

ร้อยละของควำมแปรปรวนขององค์ประกอบที่ 1 - 5 สำมำรถกสำหนดชื่อองค์ประกอบ เรียงตำมลสำดับจำกองค์ประกอบ

สูงสุด ดังนี้ 1) ด้ำนทักษะมีค่ำ 27.132 และ 50.244, 2) ด้ำนควำมรู้มีค่ำ 2.609 และ 4.832, 3) ด้ำนกำรเป็นผู้นสำมีค่ำ 2.131 

และ 3.947, 4) ด้ำนคุณลักษณะมีค่ำ 1.726 และ 3.197, 5) ด้ำนรูปแบบกำรทสำงำนมีค่ำ 1.355 และ 2.509 ร้อยละของ

ควำมแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบทั้งหมด เท่ำกับ 67.569 หมำยควำมว่ำทุกองค์ประกอบมีค่ำไอเกนมำกกว่ำ 1 

และแต่ละองค์ประกอบสำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของตัวบ่งชี้ทั้งหมดได้ร้อยละ 50.244, 55.076, 59.023, 62.220, 

67.569 ตำมลสำดับและสำมำรถกสำหนดกลุ่มองค์ประกอบ ดังตำรำงที่ 2
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ตารางที่ 2 กำรกสำหนดกลุ่มขององค์ประกอบคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

องค์ประกอบ ตัวแปร Factor Loading

ด้ำนทักษะ 1. มีทักษะกำรติดต่อประสำนงำนในองค์กรและในหน่วยงำนอื่น

2. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล

3. เป็นผู้นสำในกำรทสำงำนเป็นทีม

4. สำมำรถจูงใจให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วม

    ในกำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ

5. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรด้ำนภำษำอังกฤษ

6. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ปัญหำและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ

7. มีทักษะในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมควำมต้องกำรของผู้สอน

8. มีทักษะกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง

9. ตัดสินใจโดยคสำนึงถึงผลที่เป็นเป้ำหมำยองค์กรให้เกิดขึ้นกับครู บุคลำกร

    ทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง

10. เป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และวิจำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์

11. สร้ำงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชำ นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน

12. ตัดสินใจหรือวินิจฉัยทันต่อเหตุกำรณ์

13. ส่งเสริมและยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพครู

27.132

ด้ำนควำมรู้ 1. มีควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

2. มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรศึกษำ

3. มีควำมรู้และทักษะกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4. มีควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน

5.มีจิตวิทยำและกลยุทธ์ทำงกำรบริหำร

6. แสวงหำและนสำข้อมูลข่ำวสำรมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กร

2.609

ด้ำน 1. มีควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง

2. สร้ำงขวัญกสำลังใจและส่งเสริมให้ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำน

    ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ

3. เป็นผู้มีควำมรักควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน

4. เป็นผู้นสำในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง

5. มีควำมใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

6. ดสำเนินชีวิตตำมวิถีพอเพียงและเป็นตัวอย่ำงแก่บุคคลอื่น

7. กระจำยภำวะผู้นสำในกำรจัดกำรศึกษำและบริหำรโรงเรียน

กำรเป็นผู้นสำ

2.131
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องค์ประกอบ ตัวแปร Factor Loading

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ

9. สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้

10. เป็นผู้มุ่งมั่นในกำรพัฒนำผู้ร่วมงำน

11. เป็นผู้นสำกำรพัฒนำในชุมชนและสำมำรถสร้ำงผู้นสำในกำรพัฒนำได้

12. ริเริ่มสร้ำงสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ ที่ทันต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชำชีพ

ด้ำน 1. โปร่งใสตรวจสอบได้

2. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ (EQ) สูง

3. ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 

4. มีวินัยในตนเองและส่งเสริมให้ผู้ร่วมงำนรักษำวินัย

5. กระตือรือร้นและมีควำมตื่นตัวอยู่เสมอ

6. มีจริยธรรมส่วนตน และสอดคล้องกับจริยธรรมขององค์กร

7. เป็นผู้รักษำควำมลับของทำงรำชกำร

8. มีควำมรับผิดชอบสูง

9. มีควำมเสียสละเพื่อส่วนรวม

10. มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและให้เกียรติผู้อื่น

11. มีควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ

คุณลักษณะ

1.726

รูปแบบ 1. สื่อสำรและใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงหลำกหลำยช่องทำง

2. บริหำรโดยใช้หลักธรรมพรหมวิหำร 4

3. มุ่งมั่นต่อเป้ำหมำยควำมสสำเร็จของงำน

4. เชื่อมั่นในตนเอง

5. มีอุดมกำรณ์ที่เป็นนักพัฒนำท้องถิ่น

6. มีอิสระ และเสรีภำพทำงควำมคิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล

7. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

8. มอบอสำนำจและควำมรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงำนตำมควำมเหมำะสม

9. ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น

กำรทสำงำน

1.355

ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
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 จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำ กำรกสำหนดองค์ประกอบคุณลักษณะภำวะผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำกสำหนดได้ 5  

องค์ประกอบ ได้แก่ ด้ำนทักษะ มีค่ำนส้ำหนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ำกับ 27.132 ด้ำนควำมรู้ มีค่ำนส้ำหนักปัจจัย  

(Factor Loading) เท่ำกับ 2.609 ด้ำนกำรเป็นผู้นสำ มีค่ำนส้ำหนักปัจจัย (Factor Loading) เท่ำกับ 2.131 ด้ำนคุณลักษณะ  

มค่ีำนสำ้หนักปัจจยั (Factor Loading) เท่ำกบั 1.726 ด้ำนรปูแบบกำรทสำงำน มค่ีำนสำ้หนักปัจจยั (Factor Loading) เท่ำกบั 1.355

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลกำรวิจัยพบว่ำ คุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดสสำนักงำนเขต

พืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ ในช่วงแผนกำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2560-2579 ทีส่สำคญัทีส่ดุจำกกำรวเิครำะห์องค์ประกอบ

ได้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้ำนทักษะมีตัวบ่งชี้ภำยใน 13 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้ำนควำมรู้มีตัวบ่งชี้ภำยใน 

6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้ำนกำรเป็นผู้นสำมีตัวบ่งชี้ภำยใน 12 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้ำนคุณลักษณะมีตัวบ่งชี้ภำยใน 11 

ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบด้ำนรูปแบบกำรทสำงำนตัวบ่งชี้ภำยใน 9 ตัวบ่งชี้

อภิปรายผล

 ผลกำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชงิสสำรวจคณุลกัษณะภำวะผูน้สำทีจ่สำเป็นของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ สงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 พบว่ำได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ  

โดยสำมำรถอภิปรำยผล ดังนี้

 องค์ประกอบด้ำนทกัษะ มตีวัแปรภำยในกลุ่มคอื มทีกัษะกำรติดต่อประสำนงำนในองค์กรและในหน่วยงำนอืน่ 

เป็นผูน้สำในกำรทสำงำนเป็นทมี มทีกัษะในกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่สอดคล้อง

กับชัยยนต์ เพำพำน [7] ได้สรุปไว้ว่ำผู้บริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีทักษะต่ำง ๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

ดังนี้ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และกำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรแก้ปัญหำ กำรสื่อสำร กำรทสำงำนเป็นทีม เทคโนโลยีและดิจิทัล 

กำรตัดสิน มุ่งผลสัมฤทธิ์และมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของผู้บริหำรที่เหมำะสม กับกำรเปลี่ยนแปลงในโลก

ยุคใหม่ ซึ่งสัมฤทธิ์ กำงเพ็ง และ กิตต์กำญจน์ ปฏิพันธ์ [18] ยังได้กล่ำวถึงคุณลักษณะของผู้นสำที่สสำคัญในยุคศตวรรษที่ 

21 ได้แก่ ผู้นสำที่ดีต้องมีทักษะในกำรสื่อสำร มีทักษะในกำรสร้ำงและเสริมมิตรภำพให้ยั่งยืน เป็นทักษะในกำรทสำงำน  

กำรตดิต่อส่ือสำรกบัเพือ่นร่วมงำน และสอดคล้องกบังำนวจิยัของกรรณกิำ เรดมอนด์ [19] ทีไ่ด้ทสำกำรศกึษำเรือ่ง ตวับ่งชี ้

ทักษะภำวะผู้นสำในศตวรรษท่ี 21 สสำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พบว่ำตัวบ่งช้ีทักษะภำวะผู้นสำในศตวรรษที่ 

21 ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้ำนทักษะมีตัวบ่งชี้ ได้แก่ สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ เนื้อหำสำระและเจตนำของ

สื่อได้ มีอิสระในกำรตัดสินใจ ไม่ถูกชี้นสำด้วยสื่อ มีควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 

 องค์ประกอบด้ำนควำมรู ้มตีวัแปรภำยในกลุม่คอื มคีวำมรูใ้นกำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ แสวงหำและนสำ

ข้อมูลข่ำวสำรมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กร สอดคล้องกับดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ [20] ได้กล่ำวถึงภำวะผู้นสำสสำหรับผู้บริหำร

ในศตวรรษที่ 21 ที่จสำเป็นดังนี้ 1) ควำมรู้ ผู้นสำต้องมีควำมรู้พร้อม ๆ กับกำรบ่มนิสัยใฝ่หำควำมรู้ต้องมีควำมรู้รอบด้ำน

นอกเหนือวิชำชีพ เพื่อที่จะสำมำรถมองโลกและสังคมได้ครบทุกแง่มุม 2) สติและปัญญำ ผู้นสำต้องมีสติ มีควำมต่ืนรู้  

รู้เท่ำทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว และรู้ตนเอง มีปัญญำ และไหวพริบ และสอดคล้องกับธนสำร บัลลังก์ปัทมำ [21]  

ที่ได้ศึกษำคุณลักษณะของผู้บริหำรที่ดี ที่จะช่วยพัฒนำองค์กำรให้เจริญก้ำวหน้ำเป็นผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง คือ ผู้บริหำร

ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ เป็นคุณสมบัติพื้นฐำนของผู้บริหำร  

ใช้ศำสตร์และศิลป์ในกำรบริหำรจัดกำร 
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 องค์ประกอบด้ำนกำรเป็นผูน้สำ มตีวัแปรภำยในกลุม่คอื กระจำยภำวะผูน้สำในกำรจดักำรศกึษำและบรหิำรโรงเรยีน 

สอดคล้องกับกนกอร สมปรำชญ์ [2] ที่ได้กล่ำวถึงภำวะผู้นสำเชิงจริยธรรมมีหลักกำรและจริยธรรมในกำรเป็นผู้นสำดังนี้ 

1) ผู้นสำต้องมีกำรวิเครำะห์วิจำรณ์ 2) ต้องทสำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ 3) ต้องหยั่งรู้ทำงข้ำงหน้ำ 4) ต้องศึกษำ

เรียนรู้ตลอดเวลำ 5) ต้องเสริมพลังอสำนำจแก่คนอื่น 6) ต้องมีอิสรเสรีภำพ ไม่ถูกครอบงสำ สอดคล้องกับ งำนวิจัยของ 

Cavazos [22] ซึ่งได้ทสำกำรวิจัยเรื่องภำวะผู้นสำทำงวิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำมัธยมศึกษำที่ประสบควำมสสำเร็จ

ในโรงเรียน Hispanic Majority High Schools พบว่ำผู้บริหำรจะต้องเป็นผู้นสำที่เข้มแข็งในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนทำงวชิำกำร ต้องกสำหนดวฒันธรรมของโรงเรยีนและกำรจดักำรเรยีนกำรสอนได้อย่ำงมคีณุภำพ 

 องค์ประกอบด้ำนคุณลักษณะ มีตัวแปรภำยในกลุ่มคือ มีจริยธรรมส่วนตนและสอดคล้องกับจริยธรรม 

ขององค์กรที่จะปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ สอดคล้องกับเจริญ ภูวิจิตร์ [23] ได้กล่ำวถึงคุณลักษณะของผู้บริหำร 

สถำนศกึษำในศตวรรษที ่21 ดงันี ้1) มบีคุลกิลกัษณะทีเ่ป็นตัวของตัวเอง แสดงออกชัดเจนเปิดเผยและมคีวำมเป็นอสิระ

ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และสอดคล้องกับสสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ [24] ได้ประมวลคุณลักษณะ

ของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เอื้อต่อกำรจัดและบริหำรกำรศึกษำตำมแนว พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ ดังนี้ 1) คุณลักษณะ

ทำงกำย ได้แก่ เป็นผู้มีสุขภำพแข็งแรงร่ำงกำยสง่ำผ่ำเผย เป็นผู้มีควำมอดทน มีควำมเด็ดขำด เด็ดเด่ียว ม่ันคง อดทน  

2) คุณลักษณะทำงบุคลิกภำพ ได้แก่ ควำมทะเยอทะยำน ควำมเชื่อมั่นในตนเอง ควำมซื่อสัตย์ ควำมเป็นผู้บรรล ุ

วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 3) คุณลักษณะด้ำนกำรงำน ได้แก่ มุ่งมั่นพัฒนำผู้ร่วมงำนให้ศึกษำปฏิบัติงำนได้เต็มศักยภำพ 

พัฒนำแผนงำนองค์กรให้สำมำรถปฏิบัติได้จนเกิดผลดี พัฒนำและใช้นวัตกรรมกำรบริหำรจนเกิดผลงำนที่สูงขึ้น 

ตำมลสำดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

 องค์ประกอบด้ำนรปูแบบกำรทสำงำน มตีวัแปรภำยในกลุม่คอื มุง่มัน่ต่อเป้ำหมำยควำมสสำเรจ็ของงำนสอดคล้อง

กับ ทองใบ สุดชำรี [13] ได้ศึกษำทฤษฎีที่สสำคัญของผู้บริหำร โดยได้กล่ำวถึง ทฤษฎีสไตล์ภำวะผู้นสำ (Leader Theory 

of Leadership) เป็นทฤษฎีที่ นักวิชำกำร นักบริหำรควรศึกษำอย่ำงลึกซึ้งเพื่อเป็นแนวทำงกำรบริหำรและกำรจัดกำร

ทรัพยำกรขององค์กำรให้เกิดประสิทธิภำพ ซึ่งได้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Daniel Goleman [25] ได้ทสำกำรศึกษำ 

เรือ่ง ควำมเป็นผูน้สำทีไ่ด้รบัผลลพัธ์ พบว่ำ รปูแบบของผูน้สำ (Leadership Style) ซึง่ได้แยกสไตล์กำรทสำงำนของผูบ้รหิำร

ไว้ดังนี้ 1) ผู้นสำตำมอสำนำจหน้ำที่ผู้นสำรูปแบบนี้ขับเคลื่อนทีมผ่ำนวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมุ่งเน้นต่อผลสสำเร็จของงำน  

มีอิสรเสรีภำพทำงควำมคิดอย่ำงมีเหตุผล โดยคนกลุ่มน้ีจะสร้ำงแรงบันดำลใจให้รู้สึกถึงควำมเป็นเจ้ำของร่วมกัน  

หรอืสร้ำงแรงขบัเคลือ่นด้วยควำมกระตอืรอืร้นทีจ่ะบรรลภุำรกจิ 2) ผูน้สำสร้ำงควำมร่วมมอื ผูน้สำลกัษณะนีจ้ะทสำงำนได้ด ี

ในช่วงของภำวะตึงเครียด เม่ือผู้ร่วมทีมต้องกำรกำรเยียวยำทำงจิตใจ ผู้นสำจะสร้ำงควำมเห็นอกเห็นใจ และกสำลังใจ 

ให้กับทีม 3) ผู้นสำออกคสำสั่งผู้นสำรูปแบบนี้เหมำะกับช่วงเวลำวิกฤติหรือกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน มีควำมเชื่อมั่น 

ในตนเองสงู 4) ผูน้สำแบบมส่ีวนร่วม คอืผูน้สำต้องกำรให้คนในทมีเข้ำร่วมมส่ีวนในกำรตดัสนิใจ มอบอสำนำจแก่ผูร่้วมงำน

ตำมควำมเหมำะสม มีกำรยอมรับควำมคิดเห็นของทีม เพื่อต้องกำรควำมคิดใหม่ๆ จำกทีมที่มีควำมเชื่อถือได้ 

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 1. โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษำสำมำรถนสำตัวบ่งช้ีที่ได้จำกกำรสังเครำะห์องค์ประกอบในครั้งนี้ใช้เป็น 

เครื่องมือชี้วัด ที่จะสำมำรถเป็นข้อมูลสำรสนเทศสสำหรับกสำหนดกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้

มีคุณภำพต่อไป 

 2. องค์ประกอบจสำนวน 5 องค์ประกอบ 51 ตวับ่งชี ้ทีไ่ด้จำกกำรศกึษำในครัง้นีโ้รงเรยีนในสงักดัมธัยมศกึษำควร

ให้ควำมสสำคัญ และนสำองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ ไปใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำโดยเฉพำะผู้บริหำร 
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ข้อเสนอแนะในการท�าการวิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรมีกำรศึกษำถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ในช่วงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579

  2. ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบคุณลักษณะภำวะผู้นสำที่จสำเป็นของผู้บริหำรสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ  

ในบริบทที่แตกต่ำงกัน เช่น คนละจังหวัดหรือคนละภำค หรือคนละสังกัด ว่ำมีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่อย่ำงไร
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอเนื้อหำบทสำรคดีโทรทัศน์รำยกำร 

กระจกหกด้ำน ซ่ึงเป็นสำรคดีขนำดส้ัน ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ช่อง 7 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน โดยใช้

ข้อมูลในกำรวิจัยจำกหนังสือ “กระจกหกด้ำน” เรียบเรียงโดยจุฬำพิช มณีวงค์ ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยบท

สำรคดคีดัสรรจสำนวน 59 เรือ่ง ผลกำรวจิยัพบว่ำบทสำรคดทีกุเรือ่งมวีธิกีำรนสำเสนอเนือ้หำเหมอืนกนั คอื ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 4 ประกำร ได้แก่ ชื่อเรื่อง ควำมนสำ เนื้อเรื่อง และควำมจบ กล่ำวคือ ผู้เขียนมีกำรตั้งชื่อเรื่อง 3 แบบ ที่พบ 

มำกที่สุดคือกำรตั้งชื่อเรื่องแบบบอกเน้ือหำ กำรเขียนควำมนสำพบ 8 แบบ ที่พบมำกที่สุดคือกำรกล่ำวให้เห็นคุณค่ำ 

ควำมสสำคัญของเรื่อง เนื้อเรื่องเป็นสำรคดีควำมรู้ท่ัวไป มีกำรลสำดับเรื่อง 4 แบบ ที่พบมำกที่สุดคือลสำดับเรื่องตำม

ควำมสสำคัญหรือควำมน่ำสนใจของเรื่อง ส่วนควำมจบพบ 8 แบบ ที่พบมำกที่สุดคือจบด้วยกำรให้ข้อคิด ทั้งข้อคิด 

ในกำรดสำเนนิชวีติทัว่ไปและกำรดสำเนนิชวีติทีส่มัพนัธ์กบัควำมเชือ่ทำงพทุธศำสนำ กำรนสำเสนอเนือ้หำบทสำรคดโีดยมี 

องค์ประกอบที่ครบถ้วน ทุกองค์ประกอบประสำนกันอย่ำงกลมกลืน มีกำรใช้วิธีกำรตั้งชื่อเรื่อง ควำมนสำ เนื้อเรื่อง และ

ควำมจบทีห่ลำกหลำย อกีทัง้นยิมกำรนสำเรือ่งทีเ่น้นให้เหน็คณุค่ำควำมสสำคญัของเรือ่ง และกำรจบเรือ่งโดยแทรกทศันะ

ที่ชวนคิด สิ่งเหล่ำน้ีทสำให้กำรนสำเสนอเน้ือหำบทสำรคดีที่ให้ควำมรู้ทั่วไปมีลักษณะเฉพำะตัวที่น่ำประทับใจ ซึ่งเป็น

ลักษณะเด่นประกำรสสำคัญที่ทสำให้สำรคดีรำยกำรกระจกหกด้ำนครองใจผู้ชมได้ยำวนำนกว่ำสำมทศวรรษ 

ค�าส�าคัญ: กระจกหกด้ำน บทสำรคดีโทรทัศน์ ลักษณะเด่น กำรนสำเสนอเนื้อหำ 

Abstract

 The purpose of this study was to examine the outstanding characteristics of content presented in a television 

documentary program called “Krajokhokdan”, which is a short documentary. This program has been broadcast 

on Thai TV Channel 7 since 1982. The data used for analysis were taken from the book entitled “Krajokhokdan”  

(a mirror with 6 faces), complied by Chulapitch Maneewong and was firstly published in 2017. The book contains 

59 selected documentaries. The results of the study showed that every documentary has the same way to present its 
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content. There were four components in its presentation. These included a section of title, introduction, content, and 

ending. In other words, the author had three techniques to name his/her title. The most frequently used technique was 

content foretold title. Also, eight techniques were used to write an introductory section. The most frequently used 

technique was giving the importance to the content. Regarding the content, it was focused on general knowledge. With 

reference to the sequence of the content, there were four ways, mostly by placing the importance or the interesting of 

content. The ending of the documentaries usually contains thought-provoking values for leading one’s life and ways 

of living that were related to Buddhist beliefs. The presentation of content usually covers all components that were in 

line with each other perfectly. Furthermore, it was shown that there were a variety of the techniques used to name the 

title, introduction, content and ending. In addition, a technique of content plotting that focused on its importance was 

used. Regarding the ending, it usually added some thought-provoking values. All of these resulted in the outstanding 

and impressive characteristics of content of a documentary which was considered important that made this television 

documentary program interesting for the TV viewers more than three decades. 

Keywords: Krajokhpkdan, television documentary program, outstanding characteristics, content presentation 

บทน�า

 “กระจกหกด้ำน” เป็นรำยกำรสำรคดีขนำดสั้นควำมยำว 15 นำที ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ ช่อง 7 ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน มีสำรคดีออกอำกำศกว่ำหนึ่งหมื่นตอน นับเป็นรำยกำรสำรคดีที่ออกอำกำศต่อเนื่องยำวนำนที่สุด

ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลำของกำรสร้ำงสรรค์งำน รำยกำรกระจกหกด้ำนได้รับรำงวัลจสำนวนมำกกว่ำ 24 รำงวัล 

ทั้งจำกภำครัฐและเอกชน อำทิ รำงวัลพระพิฆเนศทองคสำ ประเภทรำยกำรสำรคดีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รำงวัล

โทรทัศน์ทองคสำ ประเภทรำยกำรสำรคดียอดเยี่ยมและรำยกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รำงวัลเมขลำ ประเภท

รำยกำรสำรคดสีัน้ดเีด่นและรำยกำรสำรคดคีวำมรูท้ัว่ไปดเีด่น เป็นต้น [1] กำรทีร่ำยกำรสำรคดกีระจกหกด้ำนออกอำกำศ 

ต่อเนื่องมำยำวนำนและได้รับรำงวัลมำกมำย สิ่งสสำคัญประกำรหนึ่งน่ำจะมำจำกเนื้อหำที่ให้ควำมรู้อันเป็นประโยชน์  

ทันสมัย และทันเหตุกำรณ์ โดยผ่ำนกลวิธีกำรนสำเสนอเนื้อหำที่เหมำะสมกลมกลืน จึงทสำให้สำรคดีมีคุณค่ำและ 

ชวนตดิตำม กำรศกึษำเอกสำรและงำนวจิยัพบว่ำมผีูส้นใจศกึษำวรรณกรรมประเภทสำรคดอียูเ่ป็นจสำนวนมำก โดยเฉพำะ

บทควำมในหนังสือพิมพ์ สำรคดีท่องเที่ยว และบันทึกควำมทรงจสำหรือประสบกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อศึกษำลักษณะเฉพำะ

ของผู้เขียนหรืองำนเขียน คุณค่ำในด้ำนเนื้อหำ กำรใช้ภำษำ ตลอดจนคุณค่ำในด้ำนอื่นๆ อำทิ แคทรียำ อังทองกสำเนิด  

[2] ศกึษำ “ลกัษณะเด่นของกำรใช้ภำษำในเรือ่งฟ้ืนควำมหลงัของเสฐยีรโกเศศ” วรวรรณ สกุใส [3] ศกึษำ “ลกัษณะเด่น 

ของงำนเขียนนสำเที่ยวต่ำงประเทศในนิตยสำรท่องเที่ยวภำษำไทย พ.ศ. 2549” เป็นต้น ส่วนกำรศึกษำรำยกำรสำรคดี 

กระจกหกด้ำนมีผู้ศึกษำไม่มำกนักและมักเน้นด้ำนกำรผลิตรำยกำร ได้แก่ วนิดำ อธินันทน์ [4] ศึกษำ “กำรผลิตและ

กำรนสำเสนอรำยกำรกระจกหกด้ำน” และ มำลี แสงไกรรุ่งโรจน์ [5] ศึกษำ “กำรถ่ำยทสำนอกสถำนที่ : กรณีศึกษำกระจก

หกด้ำน” จำกเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องจึงเห็นได้ว่ำกำรศึกษำวรรณกรรมประเภทสำรคดีและกำรศึกษำรำยกำร

กระจกหกด้ำนมีควำมน่ำสนใจและมีแนวทำงในกำรศึกษำ แต่ยังไม่มีผู้ใดศึกษำลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอเนื้อหำ 

บทสำรคดีรำยกำรกระจกหกด้ำนมำก่อน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำเรื่องดังกล่ำวเพ่ือให้เห็นลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอ

เนื้อหำ และเป็นแนวทำงในกำรศึกษำ ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรเขียนบทสำรคดีโทรทัศน์ให้ได้รับควำมนิยมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษำลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอเนื้อหำบทสำรคดีรำยกำรกระจกหกด้ำน 

 2. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำและแนวทำงในกำรเขียนบทสำรคดี 

ขอบเขตของการวิจัย

 ศึกษำลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอบทสำรคดีโทรทัศน์รำยกำรกระจกหกด้ำน โดยใช้ข้อมูลจำก หนังสือ

เรื่อง กระจกหกด้ำน เรียบเรียงโดยจุฬำพิช มณีวงค์ พิมพ์ที่สสำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เมื่อปี พ.ศ. 2560  

ซึ่งประกอบด้วยบทสำรคดีจสำนวน 59 เรื่อง 

วิธีการวิจัย

 กำรวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยเอกสำร (Documentary research) และเสนอผลกำรวิจัยในรูปแบบของ 

กำรพรรณนำวิเครำะห์ (Descriptive analysis) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. กสำหนดโครงร่ำงของกำรวิจัย

 2. รวบรวมข้อมลูและเอกสำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรวจิยัทัง้ข้อมลูทีเ่ป็นทฤษฎใีนกำรศกึษำองค์ประกอบของสำรคดี 

กลวิธีกำรนสำเสนอสำรคดี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์สำรคดี

 3. ศึกษำทฤษฎีทำงวรรณคดีและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่จะนสำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 4. วิเครำะห์ข้อมูลตำมจุดมุ่งหมำยที่กสำหนด โดยใช้ทฤษฎีกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของวรรณกรรม ได้แก่  

กำรวิเครำะห์ชื่อเรื่อง ควำมนสำ เนื้อเรื่อง และควำมจบ

 5. สรุปผลและเขียนรำยงำนผลกำรวิจัยในรูปแบบของกำรพรรณนำวิเครำะห์  

ผลการวิจัย

  กำรวิจัยเรื่องลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอเนื้อหำบทสำรคดีโทรทัศน์รำยกำรกระจกหกด้ำน พบว่ำ ตัวบทที่ใช้

เป็นข้อมลูในกำรวจิยัมรีปูแบบในกำรนสำเสนอตำมองค์ประกอบของสำรคด ีคอืประกอบด้วยชือ่เรือ่ง ควำมนสำ เนือ้เรือ่ง 

และควำมจบ [6, 7] ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

 1. ชื่อเรื่อง (Title) มีกำรตั้งชื่อเรื่อง 3 แบบ เรียงลสำดับจำกมำกไปน้อย ดังนี้

  1.1 ตัง้ชือ่เรือ่งแบบบอกเนือ้หา (Descriptive Title / Lable Title) ผูเ้ขยีนตัง้ชือ่เรือ่งแบบบอกเนือ้หำอยูเ่ป็น

จสำนวนมำก เช่น มำลัย, นำค, หมำกรุก, ไอศกรีม, ติ่มซสำ, หญ้ำ, ปลำกัด, รองเท้ำ, ผ้ำอีสำน, พระศรีมหำโพธิ์, มวยไทย, 

หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโต, ปักเป้ำ-จฬุำ, พพิธิภณัฑ์ชำวกรงุ, สถำบนัสงฆ์สยำม, สรรพสตัว์หมิพำนต์, เมนเูนือ้อำเซยีน, 

ไดโดเสำร์พันธุ์ไทย, พุทธภูมิสู่สุวรรณทวีป และจัดดอกไม้ เป็นต้น

  1.2 ตั้งชื่อเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์ (Suspense Title) กำรตั้งชื่อเรื่องเช่นนี้พบไม่มำกนัก เช่นเรื่อง “ยิ่งกว่ำ

เงินตรำ” เนื้อเรื่องกล่ำวถึงประวัติควำมสสำคัญของปูชนียสถำนที่สสำคัญทำงพระพุทธศำสนำที่เป็นภำพอยู่บนธนบัตร

และเหรียญกษำปณ์ของไทย หรือเรื่อง “ชำติพันธุ์เมืองพระรำชำ” เนื้อเรื่องกล่ำวถึงชนชำติต่ำง ๆ ที่อำศัยอยู่ในจังหวัด

รำชบุรี เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม เป็นที่สังเกตได้ว่ำ แม้ผู้เขียนจะตั้งชื่อเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์ แต่ผู้เขียนจะเฉลยตั้งแต่เริ่ม

เรือ่งว่ำ เรือ่งทีจ่ะกล่ำวถงึคอือะไร เช่น เรือ่ง “เจ้ำตวัเลก็” ผูเ้ขยีนกล่ำวตัง้แต่ต้นเรือ่งว่ำคอืสิง่พมิพ์ฉบบัย่อหรอืแทบ็ลอยด์ 

ดังข้อควำมที่ว่ำ



58 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 55-64 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

เจ้าตัวเล็ก

 ส่ิงพมิพ์ฉบบัย่อ หรอืแทบ็ลอยด์ (Tabloid) พฒันำมำจำกสือ่ทีช่อบเสนอเรือ่งอือ้ฉำวเป็นรำยวนัหรอืรำยสปัดำห์ 

ต่อมำแทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์รำยวัน รำยสัปดำห์ เนื้อหำคล้ำยคลึงหนังสือพิมพ์รำยวัน อ่ำนง่ำย ขนำดกะทัดรัด พกพำ

สะดวก [1]

 1.3 ตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นส�านวน (Special Title Gimmick) พบกำรต้ังช่ือเรื่องแบบเล่นสสำนวนไม่มำกนัก ที่พบ

ได้แก่เรื่องเมืองสำมอ่ำว, เล็กดีรสโต, สวยสังหำร, รู้เฟื่องเรื่องเฟื่องฟ้ำ และ ฟ ฟันสะอำดจัง สังเกตได้ว่ำกำรตั้งชื่อเรื่อง

แบบเล่นสสำนวน ผูเ้ขยีนจะเฉลยตัง้แต่เริม่ต้นเรือ่งว่ำจะกล่ำวถงึอะไร เช่น เรือ่ง “เมอืงสำมอ่ำว” ผูเ้ขยีนนสำโดยกล่ำวตัง้แต่

ย่อหน้ำแรกว่ำคือ อ่ำวประจวบ อ่ำวมะนำว และอ่ำวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังข้อควำมที่ว่ำ

เมืองสามอ่าว

 ดินแดนด้ำมขวำนทองของไทยที่มีอ่ำวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเรียงรำยติดกัน 3 อ่ำว แต่งเติมด้วยหำดทรำย 

ชำยทะเล และโขดหิน ผสมผสำนกลมกลืนกันตำมธรรมชำติ โดยมีด้ำนหลังเป็นเทือกเขำสลับซับซ้อนและพื้นที่ 

กั้นพรมแดนระหว่ำง 2 ประเทศ ได้แก่ อ่ำวประจวบ อ่ำวมะนำว และอ่ำวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1]

 2. ความน�า (Lead) บทสำรคดีรำยกำรกระจกหกด้ำนที่ใช้เป็นข้อมูลกำรวิจัยมีกำรเขียนควำมนสำ 8 แบบ  

เรียงลสำดับจำกมำกไปน้อย ดังนี้

  2.1 น�าด้วยการกล่าวให้เหน็คณุค่าความส�าคญัของเรือ่ง ตวัอย่ำงเช่น เรือ่ง “หญ้ำ” นสำด้วยกำรกล่ำวให้เหน็

คุณค่ำควำมสสำคัญของหญ้ำในฐำนะพืชทำงเศรษฐกิจว่ำ 

  พืชล้มลุกปกคลุมพ้ืนผิวโลกกว่ำ 20 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด หลำกหลำยสำยพันธุ์ผูกพันกับสิ่งมีชีวิต

มำกกว่ำ 1,500 ปี เจริญได้ดีในประเทศเขตร้อนอย่ำงไทย อสำนวยประโยชน์ได้ไม่น้อย มีบทบำทสสำคัญทำงเศรษฐกิจ 

ด้วยมูลค่ำปีละหลำย ร้อยล้ำนบำท [1]

  2.2 น�าด้วยการให้ค�านิยาม ตัวอย่ำงเช่น เรื่อง “วรนุส” นสำด้วยกำรให้คสำนิยำมของคสำ “วรนุส” ว่ำ

  สัตว์เลื้อยคลำนขนำดกลำง ถือกสำเนิดประมำณ 65 ล้ำนปีก่อนช่วงปลำยยุคไดโนเสำร์ ปัจจุบันเหลืออยู่

ประมำณ 67 ชนดิ ใน 3 ทวปี คอื ออสเตรเลยี เอเชยี และแอฟรกิำ กนิซำกหรอืสิง่มชีวีติขนำดเลก็กว่ำเป็นอำหำร ปรบัตวั 

ได้ดี อยู่ได้ทั้งบนบกและในนส้ำ คนไทยสมัยนิยมเรียกสัตว์เลือดเย็นชนิดนี้ว่ำ วรนุส จำกช่ือวิทยำศำสตร์ Varanus  

ควำมแตกต่ำงของสำยพันธุ์แยกตำมถิ่นที่อยู่ ลักษณะ และกำรหำกิน ประเทศไทยพบ 4 ชนิด ได้แก่ เหี้ย ตะกวด ตุ๊ดตู่ 

และเห่ำช้ำง [1]

  2.3 น�าด้วยสภุาษติ ค�าคม หรือวาทะของบุคคลส�าคัญ ตวัอย่ำงเช่น เรื่อง “พุทธภูมสิู่สุวรรณทวีป” นสำด้วย

กำรยกพุทธวัจนะของพระพุทธเจ้ำที่ทรงกล่ำวแก่พระอำนนท์เรื่องพระธรรมวินัยว่ำจะเป็นสิ่งสืบทอดพระพุทธศำสนำ

ภำยหลังพระองค์ปรินิพพำน เพ่ือเชื่อมโยงสู่กำรสรุปประเด็นในควำมนสำว่ำจึงมีกำรเผยแผ่พุทธธรรมไปยังดินแดน 

ต่ำง ๆ ตำมพุทธวัจนะของพระองค์ ดังข้อควำมที่ว่ำ

  “อำนนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เรำแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลำย ธรรมวินัยนั้นจักเป็นศำสนำ

ของพวกเธอทั้งหลำยโดยกำรล่วงไปแห่งเรำ” หลังจำกพระบรมศำสดำสัมมำสัมพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำน 

ไปรำว 280 ปี พระเจ้ำอโศกมหำรำชแห่งรำชวงศ์โมริยะทรงหันมำรับนับถือธรรรมแห่งพระตถำคต ทรงประกำศ 

ให้พระพุทธศำสนำเป็นศำสนำแห่ง พระรำชอำณำจักร ทรงเปลี่ยนจำกกำรขยำยพระรำชอสำนำจด้วยสงครำมและ 

กสำลงัทหำรสูก่ำรเผยแผ่ธรรม ทรงจดัตตยิสงัคำยนำ ณ วดัอโศกำรำม นครปำฏลบีตุร และทรงส่งสมณทตูนสำพระพทุธศำสนำ 

ออกไปเผยแผ่ยังดินแดนต่ำง ๆ ถึง 9 สำย [1] 
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  2.4 น�าด้วยต�านาน ตวัอย่ำงเช่น เรือ่ง “สรรพสตัว์หมิพำนต์” นสำด้วยตสำนำนดนิแดนหมิพำนต์ซึง่เป็นทีอ่ยู่

ของสัตว์หิมพำนต์ไว้ว่ำ

   เชือ่ว่ำแดนหมิพำนต์มอียูใ่นโลกเมือ่ครัง้ทีม่นษุย์มบีญุมำกไปมำถงึกนัได้ ครัน้สิน้เหล่ำผูม้บีญุกเ็ป็น

อันต้องขำดจำกกัน หลังจำกนั้นต้องบสำเพ็ญเพียรทำงจิตมีฌำนสมำธิดีได้อภิญญำจึงจะเดินทำงไปได้ ณ ที่แห่งนั้นมีทั้ง

ยอดเขำ แม่นส้ำ สระ ถส้ำ ป่ำต่ำง ๆ  ใหญ่โตมโหฬำร รวมทั้งสัตว์สองเท้ำ สี่เท้ำ รูปพรรณสัณฐำนพิสดำรอเนกประกำร [1]

  2.5 น�าด้วยประวัติความเป็นมา เช่น เรื่อง “ข้ำวไทย” นสำด้วยข้อสันนิษฐำนประวัติกำรกสำเนิดข้ำวและ

ประวัติของข้ำวไทยว่ำ 

 สันนิษฐำนว่ำข้ำวกสำเนิดในเขตร้อนชื้นก่อนกำรเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเป็นทวีปต่ำง ๆ แผ่ขยำยกระจำยเป็น

อำหำรหลกัของคนทัว่โลก ข้ำวไทยเมลด็ยำวจดัอยูใ่นกลุม่สำยพนัธุเ์อเชีย หรอื Indica แพร่สูต่อนใต้ของอนิเดยี ศรลีงักำ 

แหลมมลำยู หมู่เกำะต่ำง ๆ และลุ่มแม่นส้ำแยงซีของจีน หลักฐำนทำงโบรำณคดีที่โคกพนมดี อสำเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี แสดงถึงชุมชนปลูกข้ำวสมัยก่อนประวัติศำสตร์ ภำพเขียนบนผนังถส้ำหรือผนังหินอำยุไม่น้อยกว่ำ 2,000 ปี ที่ผำ

หนอนน้อย บ้ำนตำกุม่ ตสำบลห้อยไผ่ อสำเภอโขงเจยีม จงัหวดัอบุลรำชธำน ีเป็นกำรปลกูธญัพชืคล้ำยข้ำวและจำกกำรขดุค้น 

ทีโ่นนนกทำ จงัหวดัขอนแก่น ยงัสนบัสนนุสมมตฐิำนว่ำ ข้ำวเริม่ปลกูในเอเชยีอำคเนย์ตัง้แต่สมยัหนิใหม่แพร่หลำยไป

อินเดีย จีน ญี่ปุ่น และภูมิภำคอื่น ๆ [1]

  2.6 น�าด้วยข้อความทีข่ดัแย้งหรอืชวนให้คดิ ตวัอย่ำงเช่น เรือ่ง “ผ้ำงำมสำมผนื” นสำด้วยกำรกล่ำวถงึมนษุย์

ทั่วไปว่ำสวมใส่ผ้ำหลำกหลำยชนิดแต่พระภิกษุสำมเณรมีผ้ำเพียง 3 ผืน ดังข้อควำมที่ว่ำ

  ควำมประเสรฐิเหนอืสตัว์ทัง้หลำยของมนษุย์คอืรูจ้กัละอำยจงึเกดิมเีสือ้ผ้ำอำภรณ์ปกปิดร่ำงกำยแตกต่ำง 

กันไปตำมขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่ำงกับพระภิกษุสำมเณรผู้มีเพียงผ้ำกำสำวพัสตร์ประกอบด้วยสบง จีวร  

และสังฆำฏิ ชุดเดียวแบบเดียวสีเดียวนุ่มห่มตลอดชีวิต [1] 

  2.7 น�าด้วยเร่ืองส่วนรวมไปสู่เร่ืองเฉพาะ ตัวอย่ำงเช่น เรื่อง “ดอกไม้อำเซียน” นสำด้วยกำรกล่ำวถึง

ประชำคมอำเซียนว่ำมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงหลำยอย่ำง เพ่ือนสำไปสู่เรื่องเฉพำะว่ำดอกไม้ประจสำชำติ 

ก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์นั้น ดังข้อควำมที่ว่ำ

  ควำมหลำกหลำยผสมผสำนควำมแตกต่ำง อัตลักษณ์กำรรวมกลุ่มของภูมิภำคเข้มแข็ง ผลิดอกออกผล 

และใบแสดงสถำนะควำมเป็นหน่ึงเดียว ดินแดนที่กสำลังจะรวมกันเป็นประชำคม พ.ศ. 2558 รู้จักในชื่ออำเซียน  

มีสัญลักษณ์แสดงควำมแตกต่ำงหลำกหลำย รวมถึงดอกไม้ประจสำชำติที่ไม่ซส้ำกัน [1] 

  2.8 น�าด้วยการยกย่องสดุดีบุคคลส�าคัญ เช่น เรื่อง “สมำนฉันท์ทุกศำสนำ” นสำด้วยกำรเทิดพระเกียรต ิ

พระมหำกษัตริย์รำชวงศ์จักรีว่ำทรงอุปภัมภกทุกศำสนำ ดังข้อควำมที่ว่ำ

  พระมหำกษัตริย์แห่งบรมรำชจักรีวงศ์มีพระมหำกรุณำธิคุณแก่พสกนิกรทุกเชื้อชำติศำสนำ ชุมชน 

หลำกหลำยตั้งบ้ำนเรือนร้ำนค้ำและสถำนประกอบพิธีกรรมอย่ำงเสรี หลำยแห่งอยู่ภำยใต้พระบรมรำชูปถัมภ์ [1]

 3. เนื้อเรื่อง (Body/Content) เนื้อเรื่องของรำยกำรกระจกหกด้ำนเป็นสำรคดีขนำดส้ันประเภทให้สำระควำมรู้

ทั่วไป ผู้เขียนใช้กำรลสำดับเรื่อง 4 แบบเรียงลสำดับจำกมำกไปน้อย ดังนี้

  3.1 ล�าดบัเรือ่งตามความส�าคญัหรอืความน่าสนใจของเรือ่ง พบกำรลสำดบัเรือ่งวธินีีเ้ป็นจสำนวนมำก ตวัอย่ำง

เช่น เรื่อง “พระพุทธปฏิมำ 5 พี่น้อง” เมื่อผู้เขียนนสำเรื่องด้วยตสำนำนของพระพุทธปฏิมำ 5 พี่น้องแล้วจึงนสำเข้ำสู่เนื้อเรื่อง 

โดยกล่ำวถึงพระพุทธรูปแต่ละองค์ตำมลสำดับควำมสสำคัญจำกองค์พี่ถึงองค์น้อง ทั้งด้ำนรูปพรรณสัญฐำน ประวัติ 

ควำมเป็นมำ และสถำนที่ประดิษฐำนพระพุทธรูป ตัวอย่ำงเช่น

  พระพุทธโสธร หรือหลวงพ่อโสธร ประดิษฐำน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร คู่บ้ำนคู่เมือง
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แปดริ้วมำนำนกว่ำ 200 ปี เป็นพระพุทธรูปศิลปล้ำนช้ำงหรือพระลำว ปำงสมำธิหล่อสสำริดพอกปูนลงรักปิดทอง  

พระวรกำยแบบเทวรูป หน้ำตักกว้ำง 1 เมตร 65 เซนติเมตร สูง 1 เมตร 98 เซนติเมตร พระเกตุมำลำแบบปลี ข้อพระกร

ข้ำงขวำสวมกสำไล ครองจวีรแนบเนือ้ ประทบัอยูเ่หนอืบลัลงัก์ 4 ชัน้ ปลูำดด้วยผ้ำทพิย์ หลวงพ่อโสธรองค์เดมิปำงสมำธิ

ขนำดไม่ใหญ่นัก บ้ำงว่ำหน้ำตักแค่ 30 เซนติเมตร แกะหยำบจำกไม้โพธิ์ บ้ำงว่ำเป็นพระพุทธรูปหล่อสสำริดหน้ำตัก 60 

เซนติเมตร ชำวบ้ำนเกรงว่ำจะถูกขโมยจึงสร้ำงจสำลองแบบไม้ธรรมดำครอบทสำซส้ำเรื่อยไป ท้ำยสุดโบกปูนทับ สสำหรับ

วัดโสธรวรำรำมวรวิหำรสร้ำงในสมัยกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย เดิมชื่อวัดหงส์เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเสำธงหรือวัดเสำทอน 

ตอนหลังจึงเปลี่ยนเป็นวัดโสธร ในอดีตเป็นวัดรำษฎร์ก่อนยกฐำนะเป็นพระอำรำมหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหำร เมื่อวันที่ 

8 สงิหำคม พ.ศ. 2501 ตัง้อยูท่ีถ่นนมรพุงษ์ห่ำงจำกศำลำกลำงจงัหวดัฉะเชงิเทรำไปทำงทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ เนือ้ที ่21 ไร่ 

42 ตำรำงวำ [1]

   3.2 ล�าดับเรื่องตามการแจกแจงชนิดย่อยของเรื่อง เช่น เรื่อง “สวยสังหำร” นสำเรื่องด้วยกำรกล่ำวถึง 

เรื่องส่วนรวมไปสู่เรื่องเฉพำะว่ำธรรมชำติมีอิทธิพลทำงดีต่อมนุษย์แต่ทำงร้ำยก็ทสำให้ถึงตำยได้ โดยเฉพำะพืชต่ำง ๆ  

หลงัจำกนัน้จงึเข้ำสูเ่นือ้เรือ่งของพนัธ์ุไม้มพีษิด้วยกำรยกเป็นตวัอย่ำงแจกแจงทลีะชนดิ โดยแต่ละชนดิจะกล่ำวถงึลกัษณะ

ทำงกำยภำพ กำรเจริญเติบโต ส่วนที่เป็นพิษ และพิษ ตัวอย่ำง เช่น 

  ยี่โถ เป็นไม้พุ่มขนำดกลำง สูงประมำณ 3 เมตร ลสำต้นเปลือกสีเทำ ใบออกตำมข้อต้นเล็กแคบ 

หนำแข็งเรียวยำวสีเขียวเข้ม ก้ำนใบสั้น ดอกออกเป็นช่อทั้งดอกซ้อนและดอกลำ รูปกรวย 5 กลีบอิสระ มีทั้งสีชมพูแดง

และขำว ออกดอกตลอดปี ฝักยำว เมล็ดมีขน ดูแลรักษำง่ำย ทนแล้งดีมำก หำกสัมผัสยำงจะเกิดผื่นคันและถ้ำรับประทำน

เข้ำไปอำจถึงตำย [1]

  3.3 ล�าดับตามวันเวลาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่ำง เช่น เรื่อง “บนทำงหลวงหมำยเลข 1” นสำด้วยกำร 

กล่ำวให้เห็นคุณค่ำควำมสสำคัญของทำงหลวงหมำยเลข 1 ว่ำเป็นทำงหลวงแผ่นดินสำยหลักเช่ือมภำคเหนือและ 

ภำคกลำง เริ่มต้นจำกกรุงเทพมหำนคร ปลำยทำงท่ีเหนือสุดของประเทศคือจังหวัดเชียงรำย ถนนสำยนี้ผ่ำนสถำนที่

สสำคัญหลำยแห่ง ทั้งวัดวำอำรำม โบรำณสถำน สำยนส้ำ และขุนเขำ จำกนั้นจึงเข้ำสู่เนื้อเรื่อง โดยกล่ำวถึงสถำนที่สสำคัญ 

บนถนนสำยนี้ตำมลสำดับเวลำท่ีพบก่อนหลังจำกต้นสำยถึงปลำยสำย ได้แก่ พระรำชวังบำงปะอิน จังหวัด

พระนครศรอียธุยำ วดัพระพทุธบำทรำชวรมหำวหิำร จงัหวดัสระบรุ ีเขำวงพระจนัทร์ จงัหวดัลพบรุ ีเขำสรรพยำ จงัหวดั

ชัยนำท บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นครชุม จังหวัดกสำแพงเพชร เจดีย์ยุทธหัตถี จังหวัดตำก พระธำตุลสำปำง และ

เขือ่นกิว่ลม จงัหวดัลสำปำง กว๊ำนพระเยำ จงัหวดัพะเยำ ดอยตงุ จงัหวดัเชยีงรำย สถำนทีแ่ต่ละแห่งจะกล่ำวถงึทีต่ัง้ ประวตัิ

หรือตสำนำน และสิ่งที่น่ำสนใจพอสังเขป ตัวอย่ำงเช่น 

  ถดัขึน้ไปเป็นเขำสรรพยำ เขำลกูโดดกลำงทุง่นำ ตัง้อยูท่ีอ่สำเภอสรรพยำ จงัหวดัชยันำท ประวตัคิวำมเป็น

มำจำกรำมเกียรติ์ ตอนพระลักษณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ หนุมำนเหำะไปหำยำสังกรณีตรีชวำ ที่เขำหลวงหรือเขำสรรพยำ

มำพอกรักษำบริเวณไหล่ บนเขำเป็นท่ีตั้งของวัดสรรพยำบูรณำรำม พระอุโบสถ เจดีย์ และศำลำกำรเปรียญเก่ำแก่  

ลำนตะกร้อมีต้นสังกรณีตรีชวำ เหนือขึ้นไปเป็นหนุมำนหินและถส้ำต่ำง ๆ ต่อไปถึงบึงบอระเพ็ด เป็นบึงนส้ำจืดและ 

สถำนเพำะพันธุ์ปลำนส้ำจืดใหญ่ที่สุดในประเทศ [1]

  3.4 ล�าดับเรื่องตามหมวดหมู่ เช่น เรื่อง “อำหำรไทย” นสำเรื่องด้วยกำรกล่ำวให้เห็นคุณค่ำควำมสสำคัญ

ของ อำหำรไทยว่ำ ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ผนวกกับศำสตร์และศิลป์ในกำรประดิดประดอยตกแต่ง อำหำรไทย 

จึงมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ชำติใดในโลก หลังจำกน้ันจึงเข้ำสู่เนื้อเรื่องอำหำรไทย โดยจสำแนกอำหำรไทยเป็นหมวดหมู่ 

ตำมภูมิภำค ได้แก่ ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคอีสำน และภำคใต้ ในแต่ละภำคจะกล่ำวถึงอำหำรที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

ภำคนั้นพร้อมวิธีกำรปรุงพอสังเขป ตัวอย่ำงเช่น 
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 ภูมิประเทศ แผ่นดินด้ำมขวำนทองสองฟำกฝั่งทะเล คนปักษ์ใต้จึงใช้กุ้งหอยปูปลำสดกับพืชผักและเครื่องปรุง

พื้นถิ่นสร้ำงสรรค์อำหำรเอกลักษณ์เฉพำะ ส่วนใหญ่รสจัดด้วยเครื่องเทศ สมุนไพร และนส้ำบูดู ปลำสำกล้ำงสะอำด 

เคล้ำเกลือหมัก 2 -3 เดือน กรองนส้ำต้มกับข่ำ ตะไคร้ หอมแดง ทุบใบมะกรูดฉีก มะกรูดทั้งลูก นส้ำตำลปี๊บต้มกรอง เคี่ยว 

รำดบนข้ำวสวย แตงกวำ ถั่วฝักยำว ใบชะพลู ใบมะกรูด ตะไคร้ ดอกดำหลำ มะม่วงซอย ถั่วงอกดิบเด็ดหำง เม็ดกระถิน 

มะพร้ำวขดูคัว่ กุง้แห้ง และพรกิป่ำ ได้ข้ำวยสำ ไตปลำสดต้มในนสำ้สะอำด กรองแล้วต้มอกี เดอืดดแีล้วใส่พรกิแกงไตปลำ 

มีพริกขี้หนูสด หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ขม้ิน ผิวมะกรูด พริกไทยเม็ด กะปิ โขลกละเอียด เพิ่มส้มแขกแห้ง  

เนื้อปลำทูย่ำง และใบมะกรูดฉีก เป็นแกงไตปลำ [1] 

 4. ความจบ (Ending) บทสำรคดีรำยกำรกระจกหกด้ำนที่ใช้เป็นข้อมูลในกำรวิจัยมีกำรเขียนควำมจบ 8 แบบ 

เรียงลสำดับจำกมำกไปน้อย ดังนี้ 

  4.1 จบด้วยการให้ข้อคิด เป็นกำรจบเรื่องที่พบมำกที่สุด มี 2 ลักษณะคือ ข้อคิดในกำรดสำเนินชีวิตทั่วไป 

และข้อคิดในกำรดสำเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ ตัวอย่ำงเช่น

  ข้อคดิในกำรดสำเนนิชวีติทัว่ไป เช่น เร่ือง “แล่นใบ” จบโดยกำรให้ข้อคดิเกีย่วกบักำรดสำเนนิชีวติอย่ำงรูจ้กั

ควบคุมตนในกำรผ่อนหนักผ่อนเบำไว้ว่ำ 

  หำกเปรียบวิถีชีวิตของมวลมนุษย์คล้ำยคลึงเรือใบแล่นออกไปกลำงทะเล กำรไม่รู้วิธีบังคับไม่รู้จังหวะ 

ผ่อนปรน ทสำตำมใจตนเอง ไม่ตำมกระแสคลื่นและสำยลม นำวำชีวิตย่อมไปไม่ถึงจุดหมำยปลำยทำง [1]

  ขอคดิในกำรดสำเนนิชวีติทีส่มัพนัธ์กบัควำมเชือ่ทำงพทุธศำสนำ เช่น เรือ่ง “แว่นตำ-เลนส์สมัผสั” จบโดย

กำรให้ข้อคิดเกี่ยวกับกำรรักษำกำยและใจให้ผ่องใสเพื่อให้วิญญำณสู่สุคติ ดังควำมที่ว่ำ

  แว่นตำและเลนส์สัมผัสช่วยรักษำและดูแลหน้ำต่ำงของดวงใจอย่ำงเหมำะสมฉันใด กำรละบำปทสำบุญ

และทสำใจให้ผ่องใสช่วยจิตและวิญญำณที่ลุล่วงให้ไปสู่สุคติได้ฉันนั้น [1]

  เป็นท่ีสังเกตได้ว่ำรำยกำรสำรคดีกระจกหกด้ำนเป็นสำรคดีที่ให้ควำมรู้ทั่วไป แต่ผู้เขียนเลือกกำรจบ

เรือ่งโดยกำรให้ข้อคดิในกำรดสำเนนิชวีติทัว่ไปและข้อคดิในกำรดสำเนนิชวีติทีส่มัพนัธ์กบัควำมเชือ่ทำงพระพทุธศำสนำ

มำกกว่ำวิธีกำรอื่น ทั้งยังสำมำรถเชื่อมโยงเนื้อเรื่องกับกำรจบเรื่องวิธีกำรนี้ได้อย่ำงกลมกลืนและน่ำประทับใจ

  4.2 จบด้วยการเน้นย�า้คณุค่าความส�าคญัของเรือ่ง ผูเ้ขยีนเน้นคณุค่ำควำมสสำคญัหลำกหลำยด้ำนขึน้อยูก่บั

เนื้อหำของสำรคดีเรื่องนั้น ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนภูมิปัญญำ วัฒนธรรม พุทธศำสนำ กำรอุปโภคบริโภค เศรษฐกิจ ธรรมชำติ 

กำรท่องเที่ยว กีฬำ นันทนำกำร และเทคโนโลยี ตัวอย่ำงเช่น เรื่อง “ผ้ำอีสำน” จบโดยกำรเน้นยส้ำคุณค่ำควำมสสำคัญ 

ของผ้ำอีสำนในฐำนะที่เป็นภูมิปัญญำและวัฒนธรรมอีสำนที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไว้ว่ำ 

  ผ้ำอีสำนนับเป็นหัตถกรรมท้องถิ่นที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้ำน ควำมชสำนำญของคนทอ เพื่อให้ออกมำเป็น 

ผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำยท้ังผ้ำพ้ืนและผ้ำทอลวดลำยซับซ้อนงดงำมดสำรงเอกลักษณ์ สืบทอดวิวัฒนำกำรเรื่อยมำ จนรักษำคุณค่ำ

ควำมเป็นอีสำนไว้ได้อย่ำงน่ำภำคภูมิ [1]

  4.3 จบด้วยการให้ค�าแนะน�าหรือตักเตือน ควำมจบเช่นนี้พบพอสมควร และสังเกตได้ว่ำส่วนใหญ่จบ 

โดยกำรให้คสำแนะนสำในกำรดสำเนินชีวิตท่ีสัมพันธ์กับควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ เช่น เรื่อง “ฟ ฟันสะอำดจัง” จบเรื่อง 

ด้วยกำรแนะนสำให้ผู้ชมรักษำศีลข้อ 4 ดังข้อควำมที่ว่ำ 

  แม้ว่ำแปรงและยำสฟัีนจะววิฒันำกำรมำยำวนำนทัง้สำรประกอบมปีระสทิธภิำพและวสัดอุปุกรณ์ต่ำง ๆ  

ให้ฟันแข็งแรง ปำกสะอำด หำกเพิ่มกำรรักษำศีลโดยเฉพำะข้อ 4 คือมุสำวำทำ ปำกจะหอม วำจำงำม สร้ำงคุณค่ำด้วย

มธุรสวำจำย่อมมีแต่คนรักและเกิดมงคลชีวิต [1]

  4.4 จบด้วยการทิ้งท้ายให้คิดต่อ เช่น เรื่อง “ปูม้ำ-ปูทะเล” ผู้เขียนจบโดยกำรตั้งคสำถำมทิ้งท้ำยให้คิดต่อว่ำ 



62 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 55-64 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ปูทสำรำยได้ให้ประเทศมหำศำล แล้วมนุษย์ทสำอะไรที่เป็นประโยชน์บ้ำง ดังข้อควำมที่ว่ำ

  นอกจำกปูม้ำ-ปูทะเลจะเป็นสัตว์นส้ำเศรษฐกิจสสำคัญที่ทสำรำยได้ทั้งในและต่ำงประเทศมหำศำล  

ยังช่วยรักษำระบบนิเวศของท้องทะเล แล้วมนุษย์ซ่ึงยกย่องตนเป็นสัตว์ประเสริฐทสำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคมบ้ำง ? [1] 

  4.5 จบด้วยข้อความที่คมคายน่าประทับใจ  เช ่น เรื่อง “พระศรีมหำโพธิ์”  ผู ้ เขียนจบด้วย 

กำรเปรียบเทียบ กำรแผ่กิ่งก้ำนสำขำของต้นศรีมหำโพธิ์กับกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำไว้อย่ำงน่ำประทับใจว่ำ 

  ตรำบใดทีม่พีระศรมีหำโพธิจ์ำกพทุธคยำแพร่ขยำยกระจำยพนัธุแ์ตกกิง่ก้ำนสำขำให้ร่มเงำพทุธศำสนกิชน 

ทัว่พระรำชอำณำจกัรสยำม ตรำบนัน้พระพทุธศำสนำและคสำสัง่สอนของพระบรมศำสดำสมัมำสมัพทุธเจ้ำจะยงัคงเป็น

ควำมนับถือศรัทธำในสังคมไทยตรำบนำนเท่ำนำน [1]

  4.6 จบด้วยการให้ความรูเ้พิม่เตมิ เช่น เรือ่ง “หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโต” หลงัจำกเนือ้หำเป็นกำรแจกแจง 

หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโตองค์สสำคัญในประเทศไทยแล้ว ตอนจบเรื่องมีกำรให้ควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเรียกหลวง

พ่อใหญ่-หลวงพ่อโตว่ำจะเรียกเฉพำะพระพุทธรูปอิริยำบทนั่งเท่ำนั้น ดังข้อควำมที่ว่ำ

  หลวงพ่อใหญ่-หลวงพ่อโตเป็นนำมทีพ่ทุธศำสนกิชนนยิมเรยีกขำนพระพทุธรปูซึง่อยูใ่นอริยิำบถนัง่กบั 

ยืนเท่ำนั้น ส่วนพระพุทธไสยำสน์หลำยองค์ที่มีขนำดใหญ่นิยมใช้คสำนสำหน้ำว่ำ พระนอน ตำมด้วยนำมของวัด เช่น  

พระนอนวัดโพธิ์ พระนอนวัดขุนอินทรประมูล ดังนี้ เป็นต้น [1]

  4.7 จบด้วยสุภาษิต ค�าคม หรือวาทะของบุคคลส�าคัญ เช่น เรื่อง “หมำกรุก” จบด้วยกำรยกสสำนวน 

เดินไม่ดูตำม้ำตำเรือมำทิ้งท้ำยเพื่อให้ข้อคิดเรื่องควำมไม่ประมำท ควำมว่ำ

  หมำกรุกถือเป็นเกมของควำมสุขุมลุ่มลึก จสำลองกำรยุทธ์ไว้บนแผ่นกระดำษ เน้นกำรฝึกฝนให้ใช้ 

สติปัญญำไหวพริบ ไม่ตั้งตนอยู่ในควำมประมำทจนพ่ำยแพ้อย่ำงคสำกล่ำวที่ว่ำ เดินไม่ดูตำม้ำตำเรือ [1]

  4.8 จบด้วยการยกย่องสดดุบีคุคลส�าคญั เช่น เรือ่ง “อคัรศลิปิน” ผูเ้ขยีนจบเรือ่งโดยกำรสดดุพีระอจัฉรยิภำพ 

ของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทำงด้ำนงำนพระรำชนิพนธ์ ไว้ว่ำ

  พระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภำพในฐำนะ  

อัครศิลปินผู้ทรงรอบรู้ในวรรณกรรมอย่ำงลึกซึ้ง เต็มไปด้วยแบบแผนหรือคสำสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

ควำมดีงำม แสดงถึงนส้ำพระรำชหฤทัยที่ทรงมีแก่ชำวสยำมตลอดรัชสมัย [1]

อภิปรายผลการวิจัย

 ผลกำรวจิยัเรือ่งลกัษณะเด่นของกำรนสำเสนอเนือ้หำบทสำรคดโีทรทศัน์รำยกำรกระจกหกด้ำนพบว่ำ บทสำรคดี

ทุกเรื่องมีกำรนสำเสนอเนื้อหำเหมือนกัน คือ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ควำมนสำ เนื้อเรื่อง และควำมจบ 

  ลกัษณะเด่นของกำรตัง้ชือ่เรือ่ง คอื ผูเ้ขยีนตัง้ชือ่เรือ่งหลำกหลำยแบบ โดยพบว่ำมกีำรตัง้ชือ่เรือ่งแบบบอกเนือ้หำ 

มำกที่สุด อำจเนื่องมำจำกชื่อเรื่องเช่นน้ีทสำได้ง่ำย กระชับและตรงประเด็น และทสำให้ผู้รับชมตัดสินใจได้ทันทีว่ำเรื่อง

นี้อยู่ใน ควำมสนใจของตนหรือไม่ ส่วนกำรตั้งชื่อเรื่องแบบฉงนสนเท่ห์ และกำรตั้งชื่อเรื่องแบบเล่นสสำนวน ทสำให้ดึง

ควำมสนใจผูช้มจำก กำรต้องกำรค้นหำคสำตอบหรอืควำมสะดดุใจจำกกำรเล่นคสำเล่นภำษำ และเป็นทีส่งัเกตว่ำเมือ่เข้ำสู่

เนือ้เรือ่งในควำมนสำผูเ้ขยีน บทสำรคดจีะเฉลยในทนัทว่ีำเนือ้เรือ่งนัน้เกีย่วกบัอะไร เพือ่ให้เรือ่งกระชบัและผูช้มสำมำรถ

ตดัสนิใจได้รวดเรว็ว่ำเรือ่งอยูใ่นควำมสนใจให้ตดิตำมต่อหรอืไม่ ซึง่กำรตัง้ชือ่เรือ่งเช่นนีเ้หมำะสมยิง่กบัรำยกำรสำรคดี

ขนำดสั้น 

 ลกัษณะเด่นของควำมนสำในสำรคดรีำยกำรกระจกหกด้ำนพบว่ำผูเ้ขยีนเขยีนควำมนสำหลำกหลำยรปูแบบ โดยพบ
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กำรนสำด้วยกำรกล่ำวให้เห็นคุณค่ำควำมสสำคัญของเรื่องมำกที่สุด ทั้งนี้เพรำะรำยกำรกระจกหกด้ำนเป็นรำยกำรสำรคดี

ขนำดสั้น กำรนสำเรื่องเช่นนี้จะทสำให้เข้ำถึงประเด็นหลักของเรื่องได้รวดเร็ว นอกจำกนั้นยังมีกำรนสำเรื่องแบบอื่น ๆ อีก

หลำยวิธี ได้แก่ นสำด้วยกำรให้คสำนิยำม นสำด้วยสุภำษิต คสำคม หรือวำทะของบุคคลสสำคัญ นสำด้วยตสำนำน นสำด้วยประวัติ

ควำมเป็นมำ นสำด้วยข้อควำมที่ขัดแย้งหรือชวนให้คิด นสำด้วยเรื่องส่วนรวมไปสู่เรื่องเฉพำะ และนสำด้วยกำรยกย่องสดุดี

บุคคลสสำคัญ กำรนสำเรื่องหลำกหลำยวิธีเช่นนี้ทสำให้ผู้ชมเพลิดเพลินและสนใจที่จะติดตำมชมต่อไป

 เนื้อเรื่องของรำยกำรกระจกหกด้ำนเป็นสำรคดีขนำดสั้นที่ให้ควำมรู้ทั่วไป มีลักษณะเด่นในกำรลสำดับเรื่อง คือ 

มีกำรใช้กำรลสำดับเรื่องหลำกหลำย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหำของเรื่องเป็นสสำคัญ เรียงจำกมำกไปน้อยได้แก่ ลสำดับเรื่องตำม

ควำมสสำคัญหรือควำมน่ำสนใจของเรื่อง มักใช้กับเรื่องที่เป็นกำรบรรยำยให้ควำมรู้ทั่วไปโดยเฉพำะควำมรู้ทำงด้ำน

ศำสนำและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเนื้อหำส่วนใหญ่ของสำรคดีชุดนี้ ส่วนกำรลสำดับเรื่องตำมกำรแจกแจงชนิดย่อยของเรื่อง 

มักใช้กับเรื่องท่ีมีกำรแจกแจงชนิดย่อย ๆ ซ่ึงมีควำมสสำคัญเท่ำเทียมกัน กำรลสำดับเรื่องตำมวันเวลำหรือเหตุกำรณ์ 

ที่เกิดขึ้น มักใช้กับเรื่องที่มีประวัติ ควำมเป็นมำ หรือพัฒนำกำร และกำรลสำดับเรื่องตำมหมวดหมู่ มักใช้กับเนื้อเรื่อง 

ที่มีกำรจัดเนื้อหำเป็นหมวดหมู่แล้วค่อยแจงชนิดย่อยของแต่ละหมวดหมู่นั้น ๆ

 ควำมจบของบทสำรคดรีำยกำรกระจกหกด้ำนมลีกัษณะเด่น คอื มกีำรใช้ควำมจบหลำยวธิ ีเรยีงจำกมำกไปน้อย

ได้แก่ จบด้วยกำรให้ข้อคดิ ทัง้ข้อคดิในกำรดสำเนนิชวีติทัว่ไป และกำรดสำเนนิชวีติทีส่มัพนัธ์กบัควำมเชือ่ทำงพทุธศำสนำ 

จบด้วยกำรเน้นคุณค่ำควำมสสำคัญของเรื่อง จบด้วยกำรให้คสำแนะนสำหรือตักเตือน จบด้วยกำรทิ้งท้ำยให้คิดต่อ  

จบด้วยข้อควำมที่คมคำย น่ำประทับใจ จบด้วยกำรให้ควำมรู้เพิ่มเติม จบด้วยสุภำษิต คสำคม หรือวำทะของบุคคลสสำคัญ 

และจบด้วยกำรยกย่องสดุดีบุคคลสสำคัญ ควำมจบที่หลำกหลำยช่วยให้เรื่องมีควำมหลำกรสและสร้ำงควำมประทับใจ 

ได้หลำกหลำยรูปแบบ และสังเกตได้ว่ำ ควำมจบเป็นพื้นที่เดียวที่ผู้เขียนเลือกใช้ในกำรแสดงทัศนะ ไม่ว่ำจะเป็น 

กำรให้ข้อคิด ให้คสำแนะนสำหรือตักเตือน หรือทิ้งท้ำยให้คิดต่อ 

 กำรท่ีสำรคดขีนำดสัน้ประเภทให้ควำมรูท้ัว่ไปมอีงค์ประกอบทีค่รบถ้วน และทกุองค์ประกอบมกีำรประสำนกนั

อย่ำงกลมกลืน มีกำรเลือกใช้วิธีกำรต่ำง ๆ อย่ำงหลำกหลำย โดยเฉพำะกำรนสำเรื่องที่เน้นให้เห็นคุณค่ำควำมสสำคัญของ

เรื่อง และกำรจบเรื่องโดยแทรกทัศนะที่ชวนคิด สิ่งเหล่ำนี้เป็นลักษณะเด่นของกำรนสำเสนอเนื้อหำบทสำรคดีโทรทัศน ์

รำยกำรกระจกหกด้ำน และเป็นส่ิงสสำคัญท่ีทสำให้รำยกำรสำรคดีขนำดสั้นประเภทให้รู ้ทั่วไปมีลักษณะพิเศษ 

ที่น่ำประทับใจ และครองใจผู้ชมมำยำวนำนกว่ำสำมสิบปี 

ข้อเสนอแนะการวิจัย

 กำรวจิยันีไ้ม่ได้ศกึษำลกัษณะเด่นของกำรใช้ภำษำในบทสำรคดโีทรทศัน์รำยกำรกระจกหกด้ำน และไม่ได้ศกึษำ

พัฒนำกำรของบทสำรคดีรำยกำรดังกล่ำว หำกมีกำรศึกษำในประเด็นเหล่ำน้ีจะช่วยให้เห็นลักษณะเด่น ตลอดจนเป็น

แนวทำงในกำรเขียนสำรคดีขนำดสั้นประเภทให้ควำมรู้ทั่วไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

 ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หำประสิทธิภำพของแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วย 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษำปีที่ 5 2) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่5 

และ 3) ศกึษำควำมพงึพอใจของนกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษำปีที ่5 ต่อกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำร

เรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นนักเรียนชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5/2 จสำนวน 38 

คน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส เทศบำลเมืองเพชรบุรี อสำเภอเมือง จังหวัด

เพชรบรุ ีได้มำจำกกำรเลอืกแบบเจำะจง โดยจดัห้องเรยีนของโรงเรยีนคละควำมสำมำรถของผูเ้รยีนนกัเรยีน เครือ่งมอืที่

ใชใ้นกำรวิจยั คอื (1) แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จสำนวน 10 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำนำฏศิลป์ ชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 5 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จสำนวน 30 ข้อ และ (3) แบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 

5 ต่อกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 

จสำนวน 20 ข้อ ผลกำรวิจัยปรำกฏ ดังนี้

 1. แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ทั้ง 10 แผน มีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 85.32 / 86.19 เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

 2. ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษำปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

 3. ควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ด้วยกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มำก (Χ = 4.46)

ค�าส�าคัญ: กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ นำฏศิลป์ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ 
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Abstract

 Learning activities results in dramatic arts with experiential learning management for grade 5 students had 

the objectives of research are as follows: 1) to find the effectiveness of the learning activity plan in dramatic arts by 

using experiential learning management for grade 5 students, 2) to compare the learning achievement before and after 

learning dramatic arts by using experiential learning management for grade 5 students, and 3) to study satisfaction of 

grade 5 student for organizing learning activities in dramatic arts with using experiential learning management. The 

sample group that used in the research was 38 students of grade 5/2 class in the first semester of academic year 2017, 

Tessaban 3 Choomchonwatjuntrawat school, Phetchaburi municipality, Mueang district, Phetchaburi province. The 

sample was derived from purposive sampling by arranging the classrooms of the school and mixed students’ abilities. 

The tools that used in the research were (1) 10 learning activity plans in dramatic arts with experiential learning 

management for grade 5 students, (2) grade 5 dramatic arts learning achievement test with multiple choice, 4 options, 

30 items, and (3) grade 5 students’ to organizing learning activities in dramatic arts with using experiential learning 

management. It was 20 items of rating scale. The research results were as follows. 

 1) 10 learning activity plans in dramatic arts by using experiential learning management for grade 5 students 

had efficacy as 85.32 / 86.19 according to the set criteria (80/80).

 2) The post-test scores of learning achievement in dramatic arts with experiential learning management for 

grade 5 students were higher than before learning at the statistical significance level of .01. 

 3) Overall of the satisfaction of students in grade 5 for organizing learning activities in dramatic arts with 

using experiential learning management was a high level (Χ = 4.46 )

Keywords: learning activities, dramatic arts, experiential learning management

 

บทน�า

 จำกสภำวะกำรเปลีย่นแปลงและกำรพฒันำอย่ำงรวดเรว็ของสงัคม ศลิปวฒันธรรม รวมทัง้วทิยำกำรประกอบกบั

กระแสโลกำภิวัตน์ทสำให้โลกไร้พรมแดน กำรติดต่อสื่อสำรที่รวดเร็วและไร้ซึ่งข้อจสำกัด ส่งผลกระทบแก่ประเทศไทย

เป็นอย่ำงมำก นอกจำกประเทศไทยจะได้รับข่ำวสำรเก่ียวกับกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง วิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแล้ว ประเทศไทยยังรับวัฒนธรรมและค่ำนิยมที่แปลกใหม่จำกต่ำงประเทศเข้ำมำด้วย ทสำให้เกิด 

กำรเปลีย่นแปลงทำงด้ำนวฒันธรรมและค่ำนยิมในหลำย ๆ  ด้ำนแต่สิง่หนึง่ทีย่งับ่งชีถ้งึควำมเป็นมำของของประวตัศิำสตร์

และเอกลกัษณ์ประจสำชำตไิด้เป็นอย่ำงดนีัน้คอื “นำฏศลิป์” [1] นอกจำกนีน้ำฏศลิป์ยงัเป็นกจิกรรมทีส่ำมำรถเสรมิสร้ำง

นกัเรียนให้มวีนิยัในตนเอง รูจ้กัระเบยีบวนิยัในกำรแสดงออกร่วมกบัผูอ้ืน่ มสีมำธ ิมคีวำมพยำยำมในกำรฝึกซ้อม มคีวำมรู้ 

รับผิดชอบต่อผลงำน รู้จักควำมไพเรำะ ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำรได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  

ที่สสำคัญ คือช่วยให้เด็กได้รู้คุณค่ำของดนตรีและนำฏศิลป์ รู้คุณค่ำของศิลปและวัฒนธรรมประจสำชำติและยังเข้ำใจ 

ศิลปะของชำติด้วย

 จำกรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำของกองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองเพชรบุรี ในกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ศิลปะ พบว่ำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในระดับประถมศึกษำปีที่ 5 มีข้อที่ต้องแก้ไข คือ นักเรียนส่วนใหญ่

ขำดโอกำสที่จะมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ขำดทักษะกำรปฏิบัติจริง ไม่ได้แสดงควำมคิดเห็นและทักษะ
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ในกำรเรียนรู้ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะ¬สำระที่ 3 ศิลปะ ซ่ึงนักเรียนจะต้องมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในองค์ประกอบนำฏศิลป์ แสดงออกทำงนำฏศิลป์อย่ำงสร้ำงสรรค์ ใช้ศัพท์เบื้องต้นทำงนำฏศิลป์ 

วิเครำะห์วิพำกษ์ วิจำรณ์คุณค่ำนำฏศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดอย่ำงอิสระ สร้ำงสรรค์กำรเคลื่อนไหวในรูปแบบ

ต่ำง ๆ ประยุกต์ใช้นำฏศิลป์ในชีวิตประจสำวัน เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำฏศิลป์กับประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม เห็น

คุณค่ำของนำฏศิลป์ที่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภูมิปัญญำไทย และสำกล ทสำให้นักเรียนไม่มีนิสัยรัก

กำรเรียน ไม่เห็นคุณค่ำ ตลอดจนไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นพื้นฐำนได้แก่ ควำมขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดทน 

อันจะนสำไปสู่กำรช่วยเหลือและพึ่งตนเองได้ ที่สสำคัญคือส่งผลทสำให้มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนลดลง ดังจะเห็นได้จำก

รำยงำนกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำคุณภำพของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2559 ของโรงเรียน

เทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (นำฏศิลป์) พบว่ำนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 75.45 ซึ่ง

ตสำ่กว่ำเกณฑ์ของทำงโรงเรยีนตัง้เป้ำหมำยไว้ และตสำ่กว่ำเกณฑ์ทีง่ำนวชิำกำรของโรงเรยีนในสงักดัเทศบำลเมอืงเพชรบรุี

ได้กสำหนดไว้ คือ ร้อยละ 80 [2]

 จำกเหตุผลดังกล่ำว ผู้วิจัยซึ่งสอนวิชำนำฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5ได้ศึกษำค้นคว้ำ ทสำควำมเข้ำใจวิธี

และเหน็ถงึควำมสสำคญัของกำรสอนเน้นประสบกำรณ์ ซึง่เป็นเทคนคิกำรสอนทีม่คีวำมยดืหยุน่ สำมำรถค้นหำศกัยภำพ

ของนกัเรยีนด้วย กำรผนวกควำมรูเ้ดมิกบัประสบกำรณ์ของนกัเรยีน ทสำให้นกัเรยีนตอบได้ว่ำเมือ่เรยีนแล้วได้รูอ้ะไร และ

สำมำรถทสำอะไรได้บ้ำง ดงันัน้กำรจดักำรเรยีนรูจ้งึต้องเน้นกำรวดัควำมสำมำรถภำคปฏบิตัขิองกำรเรยีน และใช้เทคนคิ

กำรเรยีนแบบเน้นประสบกำรณ์ (Experiential Techniques) ทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรพฒันำกำรเรยีนรูข้องนกัเรยีน ทสำให้

นกัเรยีนเรยีนรูไ้ด้เตม็ตำมศกัยภำพ ได้รบัประสบกำรณ์จรงิ สอดคล้องกบัควำมต้องกำรและควำมพร้อมของผูเ้รยีน ทัง้ยงั

สร้ำงควำมตระหนกัให้ผูเ้รยีนเหน็ควำมสสำคญัของกำรเรยีนสำมำรถนสำไปใช้ในชวีติประจสำวนัได้ สำมำรถวดัผลประเมนิ

ผลกำรเรียนได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง ทสำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกระตือรือร้นในกำรเรียน 

มำกขึ้น 

 กำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ (Experiential Learning) เป็นกำรใช้ประสบกำรณ์ เป็นแหล่งของกำรเรียนรู้ 

ซึง่ [3] พฒันำวงจรของกำรเรยีนรูป้ระกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ ประสบกำรณ์เชงิรปูธรรม (Concrete Experience) 

กำรสังเกตอย่ำงไตร่ตรอง (Reflective Observation) มโนทัศน์เชิงนำมธรรม (Abstract Conceptualization) และ 

กำรทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation) และวงจรกำรเรียนรู้นี้ เหมำะกับแบบกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 1) ผู้เรียน 

ที่ถนัดกำรใช้จินตนำกำร ซ่ึงมีกำรรับรู้ผ่ำนทำงประสบกำรณ์ที่เป็นรูปธรรม และใช้กระบวนกำรจัดกระทสำข้อมูลด้วย

กำรสงัเกต และคดิอย่ำงไตร่ตรอง 2) ผูเ้รยีนทีถ่นดักำรวเิครำะห์ ซึง่มกีำรรบัรูผ่้ำนทำงควำมคดิรวบยอดทีเ่ป็นนำมธรรม 

และใช้กระบวนกำรจัดกระทสำข้อมูลด้วยกำรสังเกต และคิดอย่ำงไตร่ตรอง 3) ผู้เรียนที่ถนัดกำรใช้สำมัญสสำนึก ซึ่งมี 

กำรรบัรูผ่้ำนทำงควำมคดิรวบยอดทีเ่ป็นนำมธรรม และใช้กระบวนกำรจดักระทสำข้อมลูด้วยกำรลงมอืทดลอง ปฏบิตั ิและ 

4) ผู้เรียนที่ถนัดกำรใช้สำมัญสสำนึก ซึ่งมีกำรรับรู้ผ่ำนทำงประสบกำรณ์ที่เป็นรูปธรรม และใช้ กระบวนกำรจัดกระทสำ

ข้อมูล ด้วยกำรลงมือทดลองปฏิบัติ มีผลกำรศึกษำที่ พบว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ เน้นประสบกำรณ์พัฒนำผู้เรียน  

ในด้ำนควำมรู้และทักษะวิชำชีพและสำมำรถพัฒนำทักษะสื่อสำรด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กำรพูด กำรเขียน 

และกำรฟังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ [4]

 จำกแนวคิด เหตุผลและจำกกำรศกึษำงำนวิจัยที่เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ ผู้วิจัย 

เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมในกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมที่หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

พ.ศ. 2551 และตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ต้องกำร ทั้งจะเกิดผลดียิ่งต่อกำรพัฒนำกิจกรรม 

กำรเรยีนรู ้ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันำนกัเรยีนให้มคีวำมรกัในวชิำนำฏศลิป์ เข้ำใจในเนือ้หำวชิำ เรยีนรูอ้ย่ำงมคีวำมสขุ 
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เต็มตำมศักยภำพของนักเรียนด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบเน้นประสบกำรณ์ วิชำนำฏศิลป์ ระดับชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ ผู้เรียนได้รับควำมรู้แบบองค์รวม 

สำมำรถแสวงหำควำมรูค้วำมเข้ำใจสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัได้ และเหน็ควำมสสำคญัของศลิปะนำฏศลิป์ไทย สำมำรถทีจ่ะประยกุต์

สิ่งที่เรียนรู้ให้สัมพันธ์กับกำรดสำรงชีวิตจริงได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อหำประสิทธิภำพของแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้น

ประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

 2. เพือ่เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้น

ประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

 3. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำนำฏศิลป์ 

ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ 

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

  1.1 ประชำกรในกำรวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียน

เทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส เทศบำลเมืองเพชรบุรี อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จสำนวนนักเรียน 150 คน 

  1.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5/2 จสำนวน 38 คน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส เทศบำลเมืองเพชรบุรี อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้มำจำกกำรเลือกแบบ

เจำะจง โดยจัดห้องเรียนของโรงเรียนคละควำมสำมำรถของผู้เรียนนักเรียน 

 2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

  2.1 ตวัแปรต้น ได้แก่ กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ 

สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ จสำนวน 5 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้น

ประสบกำรณ์ (Experiencing) 2) ขัน้นสำเสนอและแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ (Publishing) 3) ขัน้อภปิรำยผล (Discussing) 

4) ขั้นสรุป (Generalizing) 5) ขั้นประยุกต์ใช้ (Applying) 

  2.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์กำรเรียน วิชำนำฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 2) ควำม

พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้น

ประสบกำรณ์

 3. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย

  เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ สำระที่ 3 นำฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษำ

ปีที่ 5 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 โดยจัดทสำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ด้วยกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ จสำนวน 10 แผน 

  4. ระยะเวลำในกำรวิจัย คือ ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 รวมเวลำทดลอง 25 ช่ัวโมง ไม่รวมกับกำรสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัม ี3 ชนดิ ประกอบด้วย 1) แผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำร

เรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่5 จสำนวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ำงกำร

เรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จสำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน

รู้วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ จสำนวน 20 ข้อ

 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ

 1. กำรสร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้

  1.1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เอกสำรกำรจัดสำระกำรเรียนรู้ กลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ สำระที่ 3 นำฏศิลป์ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ตำมหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 เพ่ือทสำควำมเข้ำใจเกีย่วกบัจดุประสงค์กำรเรยีนรู ้สำระสสำคญั หลกักำร 

   1.2 ศกึษำทฤษฎ ีหลกักำร และแนวคดิในจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ 

เพื่อที่จะนสำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

  1.3 สร้ำงแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้จสำนวน 10 แผนใช้เวลำรวม 25 ชัว่โมง โดยแต่ละแผนกำรจดักจิกรรม

กำรเรยีนรูจ้ะประกอบไปด้วย สำระ มำตรฐำนกำรเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั สำระสสำคญั จดุประสงค์กำรเรยีนรู ้สำระกำรเรยีนรู้ 

สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง กิจกรรมกำรเรียนรู้ (5 ขั้นตอน) สื่อและแหล่งเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผล

  1.4 นสำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 5 คน ประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเน้ือหำ จสำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวัดผลประเมินผล จสำนวน 2 คน เพื่อตรวจสอบแก้ไข 

ควำมเหมำะสม แล้วนสำมำปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 

  1.5 นสำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เสนอต่อผู้เช่ียวชำญอีกครั้งเพ่ือหำคุณภำพโดยใช้แบบประเมิน แบบ

มำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับคือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด กสำหนดเกณฑ์ดังนี้ [6]

   ค่ำเฉลี่ย    แปลควำมหมำย

  4.51 – 5.00   ระดับควำมเหมำะสมมำกที่สุด

  3.51 – 4.50   ระดับควำมเหมำะสมมำก

  2.51 – 3.50   ระดับควำมเหมำะสมปำนกลำง

  1.51 – 2.50   ระดับควำมเหมำะสมน้อย

  1.00 – 1.50    ระดับควำมเหมำะสมน้อยที่สุด

  นสำแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีผู่เ้ชีย่วชำญประเมนิมำหำค่ำเฉลีย่ซึง่ผลจำกกำรประเมนิตำมแผนกำร

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้ง 10 แผนได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.83 เทียบเกณฑ์กำรประเมินอยู่ในเกณฑ์เหมำะสมมำกที่สุด 

  1.6 นสำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ไปทดสอบคุณภำพ (Try - out) มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ ดังนี้

  1.6.1 กำรทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง one-to-one-testing) โดยกำรนสำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ไปทดลองกับนักเรียน 3 คน โดยใช้เด็กอ่อน ปำนกลำงและเก่ง อย่ำงละ 1 คน 

  1.6.2 กำรทดสอบแบบกลุม่เลก็ (small group testing) โดยทดลองกบันกัเรยีน จสำนวน 9 คน ซึง่คละผูเ้รยีน

ทั้งอ่อน ปำนกลำงและเก่ง ประเภทละ 3 คน 

  1.6.3 กำรทดสอบภำคสนำม (field testing) โดยทดลองกบันกัเรยีนจสำนวน 30 คน เป็นนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษำปีที่ 5/4 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส เทศบำลเมืองเพชรบุรี อสำเภอ
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เมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภำพและปรับปรุงแก้ไขควำมบกพร่องแล้วนสำมำหำ

ประสิทธิภำพของแผน (E1/E2) 

  1.7 สรุปผล และนสำข้อมูลทั้งหมดมำปรับปรุงแก้ไขและนสำแผนไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงแล้วหำ

ประสิทธิภำพ (E1/E2) ของแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้งฉบับได้เท่ำกับ 84.71 / 85.88 พบว่ำมีประสิทธิภำพของ

แผนเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จสำนวน 30 ข้อ ผู้วิจัย ได้ดสำเนินกำรตำม 

ขั้นตอน ดังนี้

  2.1 ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ สำระที่ 

3 นำฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

   2.2 ศกึษำวธิกีำรสร้ำงแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิแ์บบเลอืกตอบจำกหนงัสอื กำรวดัและประเมนิผลกำร

เรยีนรู ้[7] แนวคดิในกำรสร้ำงแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิจ์ำกหนงัสอืวดัผลกำรศกึษำ [8] และศกึษำขัน้ตอนในกำรสร้ำง

แบบทดสอบจำกหนงัสือวธิวีจิยัทำงกำรศกึษำ ของผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร. มำเรยีม นลิพนัธุ ์[9] เพือ่นสำมำใช้เป็นแนวทำง

ในกำรแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จสำนวน 50 ข้อ 

  2.3 นสำแบบทดสอบทีส่ร้ำงขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชำญ เพือ่ประเมนิควำมสอดคล้องระหว่ำงแบบทดสอบกบั

จุดประสงค์กำรเรียนรู้โดยมีหลักเกณฑ์กำรให้คะแนน 

   2.4 วิเครำะห์ข้อมูลกำรหำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงแบบทดสอบกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ โดยใช้

สูตร IOC เพื่อหำผลรวมของข้อสอบจำกผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ จสำนวน 3 คน 

และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวัดผลประเมินผล จสำนวน 2 คน 

  2.5 นสำแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 

5/4 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนสำแบบทดสอบมำหำคุณภำพโดยวิเครำะห์หำควำมยำกง่ำย และหำค่ำอสำนำจ

จสำแนก ของแบบทดสอบเป็นรำยข้อ จำกนั้นคัดเลือกข้อสอบที่ผ่ำนเกณฑ์ไว้จสำนวน 30 ข้อ   

  2.6 นสำข้อสอบท่ีผ่ำนเกณฑ์หำควำมเชื่อม่ันข้อสอบทั้งฉบับโดยวิธีของ คูเดอร์ ริชำร์ดสัน สูตร KR 20 

โดยใช้เกณฑ์ตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไปจึงถือได้ว่ำใช้ได้ ปรำกฏว่ำได้ค่ำควำมเชื่อมั่น 0.87 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

 3. แบบวดัควำมพงึพอใจของนกัเรยีนเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ จสำนวน 20 ข้อ ผูว้จิยัดสำเนนิกำรสร้ำงตำม

ขั้นตอนดังนี้

  3.1 ศึกษำเอกสำร ตสำรำ และเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวกับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรเรียนรู้

  3.2 ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบวัดควำมพึงพอใจและกสำหนดรูปแบบกำรวัด

  3.3 สร้ำงแบบวัดควำมพึงพอใจชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ จสำนวน 20 ข้อ 

  3.4 นสำแบบวัดควำมพึงพอใจท่ีสร้ำงข้ึน ให้ผู ้เช่ียวชำญพิจำรณำควำมเหมำะสมของเนื้อหำและ 

ควำมเที่ยงตรง แล้วนสำมำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ  

  3.5 นสำแบบวัดควำมพึงพอใจที่สร้ำงขึ้นให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจอีกครั้งตำมข้อเสนอแนะ 

  3.6 นสำแบบวดัควำมพงึพอใจทีผู่เ้ชีย่วชำญประเมนิมำหำค่ำเฉลีย่ซึง่ผลจำกกำรประเมนิได้ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 

4.59 เทียบเกณฑ์กำรประเมินอยู่ในเกณฑ์เหมำะสมมำกที่สุด
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วิธีด�าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล

 นสำเครือ่งมอืทีผ่่ำนกำรประเมนิจำกผูเ้ชีย่วชำญแล้วไปใช้จรงิกบักลุม่ตวัอย่ำง โดยนสำแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียนไปทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงทดลองสอนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ จำกนั้นให้นักเรียน

ทสำแบบฝึกหดัท้ำยแผน แล้วตรวจให้คะแนน และทดสอบหลงัเรยีน (Post – test) หลงัจำกกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูค้รบ

ทุกแผน แล้วใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกำรเรียนรู้ชุดที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงวัดควำมพึงพอใจของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์โดยใช้แบบวัดควำมพึงพอใจ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. สถติทิีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์คณุภำพของเครือ่งมอื ประกอบด้วย 1) กำรหำค่ำควำมเทีย่งตรง (Validity) ของแบบ

ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนโดยใช้สตูรค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง IOC 2) กำรหำค่ำควำมยำกง่ำย เป็นกำรวเิครำะห์

รำยข้อ 3) กำรหำค่ำอสำนำจจสำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 4) กำรหำค่ำควำมเชื่อ

มัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนแบบองิเกณฑ์ โดยใช้แบบของ คเูดอร์ รชิำร์ดสนั สตูร KR 

20 5) กำรหำประสิทธิภำพของแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้สูตร E1/ E2 [10]

 2. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ร้อยละ 2) ค่ำเฉลี่ย 3) กำรหำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 3. หำค่ำวิกฤตในกำรทดสอบนัยสสำคัญทำงสถิติ โดยใช้สูตร t – test 

สรุปผลการวิจัย

 1. แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ทั้ง 10 แผน มีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 85.32 / 86.19 เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

 2. ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน วชิำนำฏศลิป์ ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษำปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

 3. ควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ด้วยกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มำก (Χ  = 4.46 )

อภิปรายผลการวิจัย

 กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษำปีที่ 5 มีประเด็นกำรอภิปรำยต่อไปนี้

 1. แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ทั้ง 10 แผนมีประสิทธิภำพ เท่ำกับ 85.32 / 86.19 ไปตำมเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ทั้งนี้เพรำะ

ว่ำในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักวิชำ ได้ศึกษำเอกสำรคู่มือกำรสร้ำงแผน 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์และได้ให้ผู้เช่ียวชำญตรวจสอบควำมถูกต้อง อีกทั้งเป็นผู้ดสำเนินกำรทดลอง 

กำรสอนตำมแผนทลีะแผนพร้อมเกบ็คะแนนระหว่ำงเรยีนจนครบทกุแผน ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน ก่อนเรยีน

และหลังเรียน จำกกำรวิจัยทสำให้พบปัญหำ สำเหตุ จุดบกพร่องของนักเรียน ครูผู้สอนและวิธีกำรสอน แล้วดสำเนินกำร

แก้ไขปัญหำตำมสภำพที่เกิดขึ้นด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยซึ่งหลังจำกกำรแก้ปัญหำแล้วพบว่ำนักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำน

กระบวนกำรกลุ่ม มีกำรแก้ปัญหำ มีเจตคติต่อกำรเรียน ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เนื่องจำกกำรดสำเนินกำรสอนตำมแผนกำรจัด
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กจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ทสำให้นกัเรยีนมคีวำมพร้อมและสนกุในกำรเรยีน นกัเรยีนเข้ำใจและสำมำรถ

ดสำเนนิกำรแก้ปัญหำได้ทนัท ีตำมทฤษฎคีวำมรูข้องวตัถนุยิม ควำมรูท้ีเ่รำจะได้ต้องได้จำกกำรทีเ่รำเหน็ได้สมัผสัเองหรอื

มีประสบกำรณ์ (Sense Experience) ต่อสิ่งต่ำงๆ เหตุกำรณ์ต่ำงๆอยู่เป็นประจสำ เหตุกำรณ์หรือประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่เรำ

รับรู้ (Sensations) นี้จะอยู่ในสมองของเรำนี้เอง เรำจึงเกิดกำรเรียนรู้ขึ้น กำรเรียนรู้แบบนี้เป็นกำรเรียนรู้เชิงประจักษ์ 

(Empirical Knowledge) ใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อุบลวรรณ วงษ์วำด พบว่ำ  

ผลกำรใช้ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบประสบกำรณ์ทีม่ต่ีอควำมคดิสร้ำงสรรค์ทำงทศันศลิป์ของนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษำปีที่ 

3 โรงเรียนไชยปรำกำร จังหวัดเชียงใหม่ จสำนวน 50 คน โดยมีควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัยเพื่อศึกษำกำรใช้ชุด กิจกรรม

กำรเรียนรู้แบบประสบกำรณ์ที่มีต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงทัศนศิลป์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ผลกำรวิจัย 

พบว่ำมีประสิทธิภำพ 88.56/90.45 เนื่องจำกชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบประสบกำรณ์มีกิจกรรมที่หลำกหลำยไม่ว่ำจะ 

เป็นกิจกรรมในรูปแบบเกมและกำรได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง สำมำรถนสำไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอนได้จริง [11] 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ สสำหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษำปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพรำะว่ำใน 

กำรเรียนด้วยแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ นกัเรยีนได้มกีำรทสำกจิกรรมในชัว่โมงเรยีนและนอก

ชั่วโมงเรียนอย่ำงหลำกหลำย มีสื่อกำรสอนที่น่ำสนใจ มีกำรเรียนจำกแหล่งเรียนรู้จริง ทสำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้

เตม็ตำมศกัยภำพ และมคีวำมสขุกบักำรเรยีน ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่ำก่อนเรยีน ซึง่เป็นไปตำม 

วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ สอดคล้องกับงำนวิจัย ของวชิรเกียรติ เบ้ำทองจันทร์ [12] วิจัยเรื่องกำรใช้แนวคิดกำรเสริมต่อ 

กำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์อ่ำนเพื่อพัฒนำกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพ่ือควำมเข้ำใจและกำรรู้คสำศัพท์ของนักศึกษำ

ระดับปริญญำตรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ แนวคิดกำรเสริมต่อกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์มีส่วนช่วยให้กลุ่มตัวอย่ำง

เข้ำใจเนื้อเรื่องที่อ่ำนดีขึ้นและรู้คสำศัพท์เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 นอกจำกนี้ยังพบว่ำควำมช่วยเหลือ

จำกครูและเพื่อนเกี่ยวกับกำรเรียนและเจตคติท่ีถูกต้องทสำให้นักศึกษำรู้สึกผ่อนคลำย สนุกสนำนกับกำรอ่ำนและทสำ

แบบฝึกหดัได้อย่ำงถกูต้องและทนัเวลำ ควำมช่วยเหลอืนีย้งักระตุน้ให้กลุม่ตวัอย่ำงใช้กลวธิทีีแ่นะนสำได้หลำกหลำยขึน้ 

รู้สึกมั่นใจและพอใจต่อควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและรู้คสำศัพท์ นักศึกษำมีเจตคติที่ดีต่อแนวคิดกำรเสริมต่อกำรเรียนรู ้

แบบเน้นประสบกำรณ์และจะนสำวิธีคิดไปปรับใช้ในวิชำอื่นต่อไป 

  3. ควำมพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ ด้วยกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับ มำก (Χ  = 4.46 ) ทั้งนี้เนื่องมำจำกกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึก

ปฏิบัติ เน้นกำรคิดสร้ำงสรรค์ตำมประสบกำรณ์เดิมของตนเอง นักเรียนได้เรียนเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วย

นักเรียนที่คละควำมสำมำรถ ซึ่งทสำให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้ศึกษำค้นคว้ำ ฝึกปฏิบัติเรื่องที่ตนเอง

สนใจเพื่อสรุปเป็นองค์ควำมรู้ ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง อีกท้ังมีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นที่ผ่ำนกำรตรวจ

สอบ ประเมินจำกผู้เชี่ยวชำญท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียน ทสำให้สำมำรถเข้ำใจบทเรียนได้ง่ำยขึ้น  

เป็นกำรช่วยให้นกัเรยีนมคีวำมพงึพอใจต่อกำรเรยีนซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของ บญุล้อม ด้วงวเิศษ [13] ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง

กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนแบบเน้นประสบกำรณ์ เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตสสำหรับนักศึกษำครู มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  

พบว่ำนักศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำตำมรูปแบบกำรสอน หลังกำรสอนทักษะชีวิตสูงกว่ำก่อนกำรสอนทักษะชีวิต  

อย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .01 และศกึษำควำมพงึพอใจของนกัศกึษำต่อกำรเรยีนรูต้ำมรปูแบบกำรสอนแบบเน้น

ประสบกำรณ์ พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 

 จำกกำรศกึษำค้นคว้ำผูว้จิยัได้จดักจิกรรมกำรเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนได้ฝึกปฏิบติักจิกรรมด้วยตัวเองเหน็ได้ว่ำนกัเรยีน

มคีวำมกระตอืรือร้นในกำรทสำกิจกรรม ด้วยควำมสนุกสนำน ทุกคนมสี่วนร่วมและได้แสดงออก มคีวำมคิดสร้ำงสรรค์ 
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เกดิควำมภำคภมูใิจในผลงำนทีป่ฏบิตั ิสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคล แบบฝกึหดัเป็นส่วนเพิม่เตมิเสรมิเนือ้หำและ

ยงัให้นกัเรยีนได้ทสำกจิกรรมตำมควำมสำมำรถของแต่ละบคุคลและเกดิกำรเรยีนรู ้ทีค่งทน สำมำรถฝึกได้หลำยครัง้และ

เน้นเรื่องกำรนสำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ได้

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในกำรนสำไปใช้

  1.1 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์วิชำนำฏศิลป์ สำมำรถใช้ได้กับนักเรียนในระดับประถม

ศึกษำ โดยครูผู้สอนสำมำรถเลือกเนื้อหำสำระที่เหมำะสมกับวัยนักเรียน และใช้รูปแบบกำรสอน เพื่อช่วยพัฒนำ 

ควำมสำมำรถของนักเรียน 

  1.2 กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์วชิำนำฏศลิป์ จะมปีระสทิธภิำพสงูหำกครผููส้อนมกีำรเตรยีม 

กระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเหมำะกับนักเรียน 

  1.3 กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบเน้นประสบกำรณ์ สำมำรถนสำรปูแบบไปปรบัใช้กบักำรเรยีนกำรสอนในสำขำ

วิชำที่ต้องกำรให้ผู้เรียนฝึกทักษะให้เกิดควำมชสำนำญ เช่น งำนประดิษฐ์ งำนศิลปะ ฯลฯ ได้เป็นอย่ำงดีเช่นเดียวกัน

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำสื่อกำรสอนที่เน้นประสบกำรณ์วิชำนำฏศิลป์ ของนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ

 กำรศกึษำทศันคตขิองเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัทีม่ต่ีอโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกร

ในอสำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 เป็น

ระยะเวลำเวลำ 1 ปี 4 เดือนกลุ่มประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัยคือ เกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่ เข้ำร่วมโครงกำรฯ ใน

อสำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมดจสำนวน 57 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

แบบสัมภำษณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 ผลกำรวจิยั พบว่ำ เกษตรกรมทีศันคตเิกีย่วกบัโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนหลกักำรดสำเนนิงำน 

อยูใ่นระดบัมำก มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 3.54 ด้ำนกำรดสำเนนิงำนของผูจ้ดักำรแปลง อยูใ่นระดบัมำก มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 3.46 ส่วน

ด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.15 โดยกำรศึกษำทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์ม

นสำ้มนัเกีย่วกบัโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่นัน้ สำมำรถนสำไปเป็นข้อมลูพืน้ฐำนสสำหรบัหน่วยงำนรำชกำร

ที่เกี่ยวข้อง เช่น สสำนักงำนเกษตรอสำเภอ สสำนักงำนเกษตรจังหวัด เพื่อนสำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำ

ระบบในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรให้มีประสิทธิภำพที่ดีขึ้น

ค�าส�าคัญ: ทัศนคติปำล์มนส้ำมัน โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกร

Abstract

 The study were to the attitude of oil palm farmers under a LAPS of farmers in Bang SaphanNoi District, 

Prachuap Khiri Khan Province. January 2017 to April 2018 for a period of 1 year and 4 months.The population used 

in the research were 57 oil palm growers participating in the project in Bang Saphan Noi District, Prachuap Khiri 

Khan Province. The tool used for collecting data was an interview form. The data were analyzed by using frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. The results of the research showed that the farmers’ attitude toward the 
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LAPS in the aspect of operational principlewas at a high level withthe average score at 3.54, and thatthe attitude toward 

the LAPS in the aspect of plot managers’ operation was at a high level with an average score at 3.46, whereas the 

attitude toward the aspect ofdistribution wasat a moderate level with average score at 3.15. The study of the attitude 

of oil palm growers about the large agricultural plot scheme can be used as basic information for relevant government 

agencies such as the district agricultural office, provincial agricultural office, etc., and as a guideline for improving 

and developing systems for more efficient project management.

Keywords: oil palm, large agricultural plot scheme, attitude, farmers

บทน�า

 ใน ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มนีโยบำยในกำรจดัทสำโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่  

โดยให้เกษตรกรรำยย่อยมกีำรรวมกลุม่และรวมพืน้ทีก่ำรผลติเป็นแปลงขนำดใหญ่ ทัง้ด้ำนพชื ประมง และปศสุตัว์ เพือ่

ช่วยให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล แหล่งทุน ทรัพยำกร และกำรตลำดได้ สำมำรถจัดกำรผลผลิตให้มีประสิทธิภำพ 

และได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด โดยมีผู้จัดกำรพื้นที่เป็นผู้บริหำรจัดกำร ตั้งแต่ 

กำรวำงแผน กำรผลติ ตลอดห่วงโซ่อปุทำน (supply chain) มเีป้ำหมำยหลกั คอื 1) เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ โดยส่งเสรมิ 

ให้เกษตรกรรำยย่อยมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรตลำดร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น

เดียวกับฟำร์มขนำดใหญ่ และ 2) พัฒนำกระบวนกำรทสำงำนส่งเสริมกำรเกษตรให้นักส่งเสริมกำรเกษตรเป็นผู้จัดกำร

พื้นที่ โดยกำรบูรณำกำรของทุกภำคส่วนในพ้ืนท่ีให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ศักยภำพของพื้นที่ และตอบสนองต่อ

ควำมต้องกำรของเกษตรกร กำรจัดทสำเกษตรแบบแปลงใหญ่ในระดับประเทศ มี 9 ประเภทสินค้ำ 32 ชนิด จสำนวน 600 

แปลง พื้นที่ 1,538,398 ไร่ [1] ส่วนปำล์มนส้ำมัน ซึ่งอยู่ในกลุ่มไม้ยืนต้น ในปี พ.ศ. 2559 เกษตรแปลงใหญ่ปำล์มนส้ำมัน

ในระดับประเทศ มีเป้ำหมำย จสำนวน 6 แปลง ซึ่งมีผลกำรดสำเนินงำนคือ สำมำรถลดต้นทุนได้ ร้อยละ14.9 เพิ่มผลผลิต

ได้ ร้อยละ 18.7 เป้ำหมำยปี พ.ศ. 2560 ต้องลดต้นทุน ร้อยละ 20 เพิ่มผลผลิตได้ ร้อยละ20 [2]

 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เป็นจงัหวดัหนึง่ในภำคใต้ทีม่พีืน้ทีป่ลกูปำล์มนสำ้มนัจสำนวนมำก มสีภำพดนิทีเ่หมำะสม

และเป็นพชืเศรษฐกจิอกีชนดิหนึง่ เนือ่งจำกเป็นพชืพลงังำนทีเ่ป็นทำงเลอืกใหม่ของเกษตรกร และสภำพพืน้ทีใ่นหลำย

อสำเภอมคีวำมเหมำะสมในกำรปลกูปำล์มนสำ้มนั โดยอสำเภอบำงสะพำนน้อย มพีืน้ทีป่ลกูมำกทีส่ดุ [3]ประมำณ 50,492 ไร่ 

คดิเป็นร้อยละ 42.94 ของพืน้ทีป่ลกูปำล์มนสำ้มนัทัง้หมดของจงัหวดั [4] กำรปลกูปำล์มนสำ้มนัในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

มีกำรขยำยพื้นที่ปลูก โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 2.13 ตันต่อไร่ ซึ่งตส่ำกว่ำผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ สภำพกำรผลิตในปัจจุบัน

เกษตรกรเป็นผู้รับรำคำ ทั้งรำคำปัจจัยกำรผลิต และรำคำผลผลิตที่ได้ หนทำงหนึ่งในกำรเพิ่มรำยได้ของเกษตรกร คือ 

กำรผลติให้เกดิประสทิธภิำพเชงิเศรษฐกจิ [5] นอกจำกนีใ้นปัจจบุนัภำวะภยัแล้งส่งผลต่อกำรสะสมอำหำรของต้นปำล์ม

นส้ำมันทสำให้กำรออกทะลำยลดลง มีผลกระทบต่อผลผลิตปำล์มนส้ำมันที่ลดลงอีกด้วย [6] เนื้อที่ให้ผลผลิต และผลผลิต

ปำล์มนส้ำมันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. 2553-2559 โดย ปี พ.ศ.2553-2555 มีเนื้อที่ให้ผลผลิต และผลผลิตของ

ปำล์มนสำ้มนัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง จำกนัน้ ปี พ.ศ. 2555-2556 มเีนือ้ทีใ่ห้ ผลผลติ และผลผลติของปำล์มนสำ้มนัลดลง และ

ปี พ.ศ. 2556-2559 มีเนื้อที่ให้ผลผลิตของปำล์มนส้ำมันเพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิตปำล์มนส้ำมันมีกำรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

 อย่ำงไรกด็ ีเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อย ดงัจะเหน็ได้

จำกข้อมลูของสสำนกังำนเกษตรจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ปี พ.ศ. 2556 พบว่ำ มจีสำนวนเกษตรกร ผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนั 2,737 

รำย เป็นเกษตรกรรำยย่อยที่มีขนำดพื้นที่ปลูกน้อยกว่ำ 20 ไร่ จสำนวน 1,830 รำย คิดเป็นร้อยละ 66.86 ของเกษตรกร 
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ผู้ปลกูปำลม์นสำ้มนัทัง้หมดในจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ และคดิเป็นร้อยละ 0.17 ของเกษตรกรผู้ปลกูปำลม์นสำ้มนัรำยยอ่ย

ทั้งประเทศ และเมื่อปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดทสำโครงกำรระบบส่งเสริม

เกษตรแปลงใหญ่ โดยให้เกษตรกรรำยย่อยมีกำรรวมกลุ่มและรวมพื้นที่ กำรผลิตเป็นแปลงขนำดใหญ่ ซึ่งปำล์มนส้ำมัน

เป็นพืชหนึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (แปลง

ใหญ่ปำล์มนสำ้มนั) เพือ่ช่วยให้เกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัลดต้นทนุกำรผลติ เพิม่ผลผลติของปำล์มนสำ้มนั และมอีสำนำจ

ต่อรองเพิ่มมำกขึ้น ทั้งในด้ำนกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต และกำรจสำหน่ำยผลผลิต ซ่ึงมีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันใน 

อสำเภอบำงสะพำนน้อยเข้ำร่วมในโครงกำรฯ จสำนวน 57 รำย พื้นที่ปลูก 1,158 ไร่ มีกำรคัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมใน 

โครงกำรฯ จำกบคุคลทีม่ภีมูลิสำเนำอยูใ่นพืน้ทีอ่สำเภอบำงสะพำนน้อย มกีำรปลกูปำล์มนสำ้มนัในพืน้ที ่มคีวำมสมคัรใจ มี

ควำมตัง้ใจ มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขของโครงกำรฯ และมีที่ดินปลูกปำล์มนส้ำมันเป็นของตนเอง เริ่มดสำเนิน

โครงกำรเมื่อปี พ.ศ. 2559[7]

 จำกเหตผุลดงักล่ำวข้ำงต้นผูว้จิยัจงึต้องกำรศกึษำทศันคตขิองเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัเกีย่วกบัโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กรณีศึกษำเกษตรกรในอสำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนสำมำเป็นข้อมูล

ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกลุ่มปำล์มแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืนต่อไป

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 ประชากรทีใ่ช้ในกำรศกึษำครัง้นี ้คอื เกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัทีข่ึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนั กบั

สสำนักงำนเกษตรอสำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [7] ระหว่ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนเมษำยน 

พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลำเวลำ 1 ปี 4 เดือนจสำนวน 2,577 รำย จำกทั้งหมด 5 ตสำบล คือ ตสำบลทรำยทอง ตสำบลบำงสะพำน 

ตสำบลปำกแพรก ตสำบลช้ำงแรก และตสำบลไชยรำช ดังตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1 จสำนวนเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันอสำเภอบำงสะพำนน้อย ปี พ.ศ. 2559 [7]

ต�าบล จ�านวน (ราย)

ทรำยทอง 848

บำงสะพำน 418

ปำกแพรก 356

ช้ำงแรก 586

ไชยรำช 369

รวม 2,577

 กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยั ได้แก่ กลุม่เกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัทีเ่ข้ำร่วมในโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตร

แปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปำล์มนส้ำมัน) ในอสำเภอบำงสะพำนน้อย ในปี พ.ศ. 2559 ที่ลงทะเบียนสมำชิกโครงกำรระบบ 

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ จสำนวนทั้งหมด 57 รำย คือ ตสำบลทรำยทอง 41 รำย ตสำบลบำงสะพำน 5 รำย ตสำบลปำกแพรก 

3 รำย ตสำบลช้ำงแรก 3 รำย และตสำบลไชยรำช 5 รำย ดังตำรำงที่ 2 [7]
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ตารางที่ 2 จสำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมัน จสำแนกตำมตสำบล [7]

ต�าบล เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ราย)

ทรำยทอง 41

บำงสะพำน 5

ปำกแพรก 3 

ช้ำงแรก 3 

ไชยรำช 5 

รวม 57

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่ แบบสอบถำม (Questionnaire) ใช้สสำหรบักำรสอบถำมกลุม่เกษตรกรผูป้ลกู

ปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วม โดยใช้แบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง 

ลกัษณะคสำถำมเป็นแบบเปิด และข้อคสำถำมปลำยปิดให้เลอืกตอบ ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัต้นทนุ – ผลตอบแทนกำรผลติ

ปำล์มนส้ำมันของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง ลักษณะคสำถำมปลำยเปิด ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมัน โดยใช้แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) ลักษณะ

ข้อคสำถำมให้เลือก 5 ระดับ แบบ Likert Scale คือ เห็นด้วยมำกที่สุด เห็นด้วยมำก เห็นด้วยปำนกลำง เห็นด้วยน้อย และ

เห็นด้วยน้อยที่สุด

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) กำรทดสอบควำมเที่ยงตรง (Validity) โดยเครื่องมือที่

สร้ำงขึ้นมีเนื้อหำสำระ ซึ่งสำมำรถวัดได้ครบถ้วนทั้งด้ำนสำระ และวัดได้ถูกต้องตำมลสำดับขั้นตอน หรือกระบวนกำร 

ตัง้แต่ขัน้ต้นจนถงึขัน้สุดท้ำย โดยกำรตรวจสอบควำมเทีย่งตรงของเครือ่งมอื ทสำได้โดยกำรนสำไปให้ผูเ้ช่ียวชำญในเนือ้หำ

สำระดังกล่ำว จสำนวน 3ท่ำน กำรพิจำรณำเนื้อหำสำระของประเด็นคสำถำมที่สร้ำงขึ้น ว่ำมีควำมถูกต้อง และครบถ้วน 

หรือไม่ สสำหรับกำรวัดควำมเที่ยงตรงด้ำนเนื้อหำ และด้ำนโครงสร้ำง ให้พิจำรณำจำกดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำง

คสำถำม และวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence index: IOC) โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนคือ หำกเนื้อหำสำระ

ของข้อคสำถำม วัดได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของข้อคสำถำม ให้ 1 คะแนน หำกไม่แน่ใจว่ำเนื้อหำสำระของข้อคสำถำม ให้ 

0 คะแนน หำกเนื้อหำสำระของข้อคสำถำมไม่สำมำรถวัดได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของประเด็นคสำถำมให้ -1 คะแนน[8] 

จำกกำรนสำคะแนนของผูเ้ชีย่วชำญมำคสำนวณหำค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง (IOC) ได้ค่ำดชันคีวำมสอดคล้องจำกกำรคสำนวณ 

IOC = 0.84 ซึ่งมีควำมเที่ยงตรงสำมำรถนสำไปเก็บข้อมูลได้ 2) ควำมเช่ือม่ัน (Reliability) กำรวัดควำมเช่ือม่ันของ 

เครื่องมือ ซึ่งใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทำงสังคมศำสตร์ ในกำรศึกษำนี้ใช้กำรวัดโดยวิธีกำรของครอนบำค ภำยใต้

เงือ่นไขว่ำค่ำสมัประสิทธิแ์อลฟ่ำ ขึน้อยูก่บัค่ำเฉลีย่ของค่ำสมัประสทิธิค์วำมสมัพนัธ์ระหว่ำงรำยกำร หรอืภำยใต้เงือ่นไข 

ที่มีกำรสมมติว่ำทุกรำยกำรมีควำมเชื่อมั่นเท่ำกัน และใช้ทดสอบกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชำกรที่จะทสำ 

กำรศึกษำ จสำนวน 30 รำย ถ้ำค่ำα สูงกว่ำ 0.70 ขึ้นไป เป็นเครื่องมือที่มี ควำมเชื่อมั่นค่อนข้ำงสูง ถ้ำค่ำ α อยู่ระหว่ำง 

0.50-0.65 มคีวำมเชือ่มัน่ปำนกลำง หำกค่ำ α ตสำ่กว่ำ 0.50 ต้องมกีำรปรบัปรงุเนือ้หำสำระของประเดน็คสำถำมทีท่ดสอบ

ต่อไป [9]จำกผลกำรวิเครำะห์ค่ำควำมเชื่อมั่น (reliability coefficients) เท่ำกับ 0.899 แสดงว่ำแบบสอบถำมที่ใช้มี 

ควำมเชื่อมั่นสูง สำมำรถนสำไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงได้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยกำรใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics) ได้แก่ ควำมถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) 
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ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ามัน

 จำกกำรสอบถำมเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (Large 

Agricultural Plot Scheme: LAPS) จสำนวน 57 รำย มรีำยงำนผลกำรวจิยัทีแ่สดงให้เหน็ถงึภำพรวมทำงสงัคมของเกษตรกร

ผู้ปลูกปำล์มนส้ำมัน ในอสำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังแสดงในตำรำงที่ 3 โดยมีรำยละเอียดต่อไปนี้

 1. เพศเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ เป็นเพศชำย จสำนวน 29 รำย 

คิดเป็นร้อยละ 50.9 และเพศหญิง จสำนวน 28 รำย คิดเป็นร้อยละ 49.1 ซึ่งมีจสำนวนที่ใกล้เคียงกันมำก และเป็นลักษณะ

ของสังคมไทยในปัจจบุนัทีเ่กษตรกรต้องช่วยกนัในกำรทสำมำหำกนิเพือ่เลีย้งชพี อกีทัง้งำนในสวนปำล์มนสำ้มนัเป็นงำน

ที่มีตลอดทั้งปี หำกไม่ช่วยกันในกำรทสำงำนก็ทสำได้ไม่ทันต่อฤดูกำลผลิต และต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงแรงงำนเป็น

จสำนวนมำกอีกด้วย 

 2. อายุเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ส่วนใหญ่มีอำยุ มำกกว่ำ 

60 ปี จสำนวน25 รำย คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมำคือ มีอำยุระหว่ำง 51-60 ปี 41-50 ปี และน้อยกว่ำ 41 ปี จสำนวน 237 

และ 2 รำย คิดเป็นร้อยละ 40.412.3 และ 3.6 ตำมลสำดับ จะเห็นได้ว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่มีอำยุอยู่ในวัยสูงอำยุ ส่วนหนึ่ง

เป็นผลมำจำกกำรขยำยตัวของแหล่งพำณิชยกรรม และกำรศึกษำ รวมถึงกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจนอกภำคกำรเกษตร

และกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศท่ีทสำให้บุตรหลำนของเกษตรกรมีกำรศึกษำที่สูงขึ้นและย้ำยไปทสำงำนต่ำงถิ่น  

ที่เป็นงำนนอกภำคกำรเกษตร เพรำะควำมหลำกหลำยทำงเศรษฐกิจและอัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนที่สูงกว่ำภำคกำรเกษตร 

 3. ระดับการศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ มีกำรศึกษำ

ระดบัประถมศกึษำปีที ่4 จสำนวน 25 รำย คดิเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมำคอื กำรศกึษำระดบัประถมศกึษำปีที ่6 มธัยมศกึษำ

ตอนปลำย อนุปริญญำ/ปวส. มัธยมศึกษำตอนต้น และปริญญำตรี จสำนวน 109 5 4 และ 4 รำย คิดเป็นร้อยละ 17.5 15.8 

8.8 7.0 และ 7.0 ตำมลสำดับเนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และในกำรทสำสวนปำล์มนส้ำมัน ก็

ไม่ได้ให้ควำมสสำคัญกับกำรศึกษำมำกนัก แค่เพียงอ่ำนออก เขียนได้ก็เพียงพอแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยไม่นิยมศึกษำ

สูง อีกทั้งบำงครัวเรือนไม่มีเงินเพียงพอที่จะศึกษำในระดับที่สูงขึ้น ทสำให้เป็นข้อจสำกัดที่จะยอมรับและเข้ำใจในกำรใช้

เทคโนโลยีกำรผลิตใหม่ๆ 

 4. จ�านวนครั้งที่เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับปาล์มน�้ามัน เกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบ 

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เข้ำรับกำรอบรม มำกกว่ำและ/หรือเท่ำกับ 6 ครั้งต่อปี จสำนวน 27 รำย คิดเป็นร้อยละ 47.3  

รองลงมำคือ เข้ำรับกำรอบรม 11-15 ครั้งต่อปี และไม่เคยเข้ำรับกำรอบรม จสำนวน 19 และ 11 รำย คิดเป็นร้อยละ 33.3 

และ 19.3 ตำมลสำดับ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ควำมสสำคัญกับกำรเข้ำรับกำรอบรมทำงวิชำกำร เพรำะคิดว่ำ 

เป็นกำรเสียเวลำในกำรทสำมำหำเลี้ยงครอบครัว และคิดว่ำอบรมไปก็ไม่มีประโยชน์กับกำรทสำอำชีพของตนเอง  

แต่หำกเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีกำรศึกษำในระดับที่สูงนั้นจะให้ควำมสสำคัญกับกำรอบรม เพื่อต้องกำรควำมรู้เพิ่มเติม

และนสำข้อมูลมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำสวนปำล์มนส้ำมันของตนให้มีประสิทธิภำพที่สูง และมีผลผลิตเพิ่มมำกขึ้น 

 5. จ�านวนครั้งที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ส่วนใหญ่ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร มำกกว่ำ 6 ครั้งต่อปี จสำนวน 22 รำย  

คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมำคือ 1-5 ครั้งต่อปี และไม่เคยติดต่อ จสำนวน 20 และ 15 รำย คิดเป็นร้อยละ 35.1 และ 26.3 

ตำมลสำดบั เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยตดิต่อกบัเจ้ำหน้ำทีส่่งเสรมิกำรเกษตร เนือ่งจำกคดิว่ำกำรติดต่อกบัเจ้ำหน้ำทีส่่งเสรมิ

กำรเกษตรหรือหน่วยงำนภำครัฐนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยำก และเสียเวลำมำก ทสำให้ขำดรำยได้ แต่หำกเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่  

ที่มีกำรศึกษำในระดับท่ีสูงข้ึน มีกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรมำกขึ้นเพื่อหำข้อมูล และควำมรู้เพิ่มเติม 

จำกคสำแนะนสำของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร ดังตำรำงที่ 3
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ตารางที ่3 ลกัษณะทัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัทีเ่ข้ำร่วมและไม่เข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ 

ลักษณะทั่วไป เข้าร่วม LAPS

ความถี่ %

เพศ
ชำย 29 50.9

หญิง 28 49.1

อำยุ (ปี)

<41 ปี 2 3.6

41 – 50 ปี 7 12.3

51 – 60 ปี 23 40.4

>60 ปี 25 43.9

ระดับกำรศึกษำ
 ประถมศึกษำปีที่ 4 25 43.9

ประถมศึกษำปีที่ 6 10 17.5

 มัธยมศึกษำตอนต้น 4 7.0

 มัธยมศึกษำตอนปลำย 9 15.8

อนุปริญญำ/ปวส. 5 8.8

ปริญญำตรี 4 7.0

จสำนวนครั้งที่เข้ำรับกำรอบรม ที่เกี่ยวกับปำล์มนส้ำมัน (ครัง้ต่อปี)
ไม่เคยอบรม 11 19.3

1-5 ครั้ง 19 33.3

>6 ครั้ง 27 47.3

จสำนวนครั้งที่ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร (ครัง้ต่อปี)
ไม่เคยติดต่อ 15 26.3

1-5 ครั้ง 20 35.1

>6 ครั้ง 22 38.6

ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

 ทศันคตขิองเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัเกีย่วกบัโครงกำรระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ กรณศีกึษำเกษตรกร

ในอสำเภอบำงสะพำนน้อย จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนหลกักำรดสำเนนิงำน ด้ำนกำรดสำเนนิงำน 

ของผู้จัดกำรแปลง และด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย โดยวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน พบว่ำ เกษตรกร
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มีทัศนคติเกี่ยวกับโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.38 เมื่อ

พิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ เกษตรกรมีทัศนคติในระดับมำก 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนหลักกำรดสำเนินงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.54 

และด้ำนกำรดสำเนินงำนของผู้จัดกำรแปลง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.46 ส่วนด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย อยู่ในระดับปำนกลำง 

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.15 ดังตำรำงที่ 4

ตารางที่ 4 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ระดับทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันเกี่ยวกับโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 

ข้อความ S.D. แปลผล อันดับที่

1. ด้ำนหลักกำรดสำเนินงำน 3.54 .43 มำก 1

2. ด้ำนกำรดสำเนินงำนของผู้จัดกำรแปลง 3.46 .43 มำก 2

3. ด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย 3.15 .65 ปำนกลำง 3

รวม 3.38 .40 ปำนกลำง

 

 เกษตรกรมีระดับทัศนคติเก่ียวกับโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนหลักกำรดสำเนินงำน  

โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.54 เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ เกษตรกรมีทัศนคติอยู่ในระดับมำก 9 ข้อ 

ได้แก่ สำมำรถเพิม่ผลผลติปำล์มนสำ้มนัได้ มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 3.74 ภำครฐัมกีำรให้บรกิำรเกษตรกรได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ

และประหยัดงบประมำณ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 มีกำรยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรดสำเนินงำน มีค่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ 3.68 มีกำรกสำหนดมำตรฐำนกำรผลิต มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.68 มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของภำครัฐทสำได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 เกษตรกรสำมำรถผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพโดยมีต้นทุนที่ตส่ำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.56 

มีกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับพื้นที่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.44 และมีกิจกรรมเสริมรำยได้และเชื่อมโยงกำรตลำด มีค่ำ

เฉลีย่เท่ำกบั 3.42 ตำมลสำดบั เกษตรกรมทีศันคตอิยูใ่นระดบัปำนกลำง 3 ข้อ ได้แก่ มผีูจ้ดักำรแปลงทีม่คีวำมสำมำรถ มค่ีำ

เฉลีย่เท่ำกบั 3.39 เกษตรกรมอีสำนำจต่อรองด้ำนกำรจดัหำปัจจยักำรผลติเพิม่มำกขึน้ มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 3.32 และเกษตรกร

มีอสำนำจต่อรองด้ำนกำรจสำหน่ำยผลผลิตเพิ่มมำกขึ้น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.19 ตำมลสำดับ ดังตำรำงที่ 5 

X
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ตารางที่ 5 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ระดับทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันเกี่ยวกับโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนหลักกำรดสำเนินงำน

ข้อความ S.D. แปลผล อันดับที่

1. สำมำรถเพิ่มผลผลิตปำล์มนส้ำมันได้ 3.74 .61 มำก 1

2. ภำครฐัมกีำรให้บรกิำรเกษตรกรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประหยดั    

    งบประมำณ
3.70 .68 มำก 2

3. มีกำรยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรดสำเนินงำน 3.68 .71 มำก 3

4. มีกำรกสำหนดมำตรฐำนกำรผลิต 3.68 .75 มำก 4

5. มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของภำครัฐทสำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 3.67 .60 มำก 5

6. ภำครัฐสำมำรถทสำงำนในเชิงบูรณำกำรร่วมกับเกษตรกรและ

    ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.63 .48 มำก 6

7. เกษตรกรสำมำรถผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพโดยมีต้นทุนที่ตส่ำ 3.56 .90 มำก 7

8. มีกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับพื้นที่ 3.44 .70 มำก 8

9. มีกิจกรรมเสริมรำยได้และเชื่อมโยงกำรตลำด 3.42 .70 มำก 9

10. มีผู้จัดกำรแปลงที่มีควำมสำมำรถ 3.39 .55 ปำนกลำง 10

11. เกษตรกรมีอสำนำจต่อรองด้ำนกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตเพิ่มมำกขึ้น 3.32 .80 ปำนกลำง 11

12. เกษตรกรมีอสำนำจต่อรองด้ำนกำรจสำหน่ำยผลผลิตเพิ่มมำกขึ้น 3.19 .66 ปำนกลำง 12

รวม 3.54 .43 มำก

 เกษตรกรมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนกำรดสำเนินงำนของผู้จัดกำร

แปลง โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.46 เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ เกษตรกรมีทัศนคติอยู่ในระดับมำก 5 

ข้อ ได้แก่ มีกำรกสำกับดูแลติดตำมกำรดสำเนินงำนของเกษตรกรในแปลงเพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงที่กสำหนดไว้ มี

ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.56 มกีำรวำงแผนกำรพฒันำเกษตรกรเพือ่ให้ทสำหน้ำทีเ่ป็นผูจ้ดักำรแปลงได้ในอนำคต มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 

3.51 มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถดสำเนินงำนได้ตำมแผนที่วำงไว้มีกำรวำงแผนกำรจัดหำ

ปัจจัยกำรผลิต และมีกำรวำงแผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.49 ตำมลสำดับ เกษตรกรมีทัศนคติอยู่ใน

ระดับปำนกลำง 2 ข้อ ได้แก่ มีกำรวำงแผนกำรตลำดร่วมกับเกษตรกร/สหกรณ์/ผู้ประกอบกำร (ชนิด/ปริมำณ/คุณภำพ

สินค้ำ)–ตลำดเป็นตัวนสำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.39 และมีกำรวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.32 ดังตำรำงที่ 6 

X
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ตารางที่ 6 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ระดับทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันเกี่ยวกับโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนกำรดสำเนินงำนของผู้จัดกำรแปลง

ข้อความ S.D. แปลผล อันดับที่

1. มีกำรกสำกับดูแลติดตำมกำรดสำเนินงำนของเกษตรกรในแปลง

    เพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงที่กสำหนดไว้

3.56 .78 มำก 1

2. มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำเกษตรกรเพื่อให้ทสำหน้ำที่เป็น

    ผู้จัดกำรแปลงได้ในอนำคต

3.51 .57 มำก 2

3. มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถ

    ดสำเนินงำนได้ตำมแผนที่วำงไว้

3.49 .57 มำก 3

4. มีกำรวำงแผนกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต 3.49 .57 มำก 4

5. มีกำรวำงแผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 3.49 .63 มำก 5

6. มีกำรวำงแผนกำรตลำดร่วมกับเกษตรกร/สหกรณ์/ผู้ประกอบกำร 

    (ชนิด/ปริมำณ/คุณภำพสินค้ำ) –ตลำดเป็นตัวนสำ

3.39 .64 ปำนกลำง 6

7. มีกำรวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 3.32 .60 ปำนกลำง 7

รวม 3.46 .43 มำก

 เกษตรกรมีระดับทัศนคติเก่ียวกับโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย โดยรวม

อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.15 เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ เกษตรกรมีทัศนคติอยู่ในระดับมำก 1 ข้อ ได้แก่ 

มตีลำดเกษตรกร/ตลำดท้องถิน่/สหกรณ์กำรเกษตร มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 3.44 เกษตรกรมทีศันคตอิยูใ่นระดบัปำนกลำง 5 ข้อ 

ได้แก่ มีกำรร่วมมือกับผู้ประกอบกำรภำคเอกชน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.37 มีกำรคืนกสำไรให้แก่เกษตรโดยให้รำคำเพิ่ม 

ภำยหลัง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.33 มีกำรกสำหนดรำคำรับซ้ือล่วงหน้ำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.98 มีกำรกสำหนดรำคำขั้นตส่ำ  

มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.95 และมีกำรส่งออก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.82 ตำมลสำดับ ดังตำรำงที่ 7 

ตารางที่ 7 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ระดับทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันเกี่ยวกับโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย

ข้อความ S.D. แปลผล อันดับที่

 1. มีตลำดเกษตรกร/ตลำดท้องถิ่น/สหกรณ์กำรเกษตร 3.44 .73 มำก 1

 2. มีกำรร่วมมือกับผู้ประกอบกำรภำคเอกชน 3.37 .89 ปำนกลำง 2

 3. มีกำรคืนกสำไรให้แก่เกษตรโดยให้รำคำเพิ่มภำยหลัง 3.33 .78 ปำนกลำง 3

 4. มีกำรกสำหนดรำคำรับซื้อล่วงหน้ำ 2.98 .95 ปำนกลำง 4

 5. มีกำรกสำหนดรำคำขั้นตส่ำ 2.95 .81 ปำนกลำง 5

 6. มีกำรส่งออก 2.82 .98 ปำนกลำง 6

รวม 3.15 .65 ปำนกลำง

X

X
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สรุปและอภิปรายผล

 ทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันเกี่ยวกับโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ของเกษตรกรใน 

อสำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 ด้ำน มีดังนี้ ด้ำนหลักกำรดสำเนินงำน เกษตรกรเห็นว่ำโครงกำรระบบ

ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สำมำรถเพ่ิมผลผลิตปำล์มนส้ำมันได้ ภำครัฐมีกำรให้บริกำรเกษตรกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และประหยัดงบประมำณ มีกำรยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรดสำเนินงำน มีกำรกสำหนดมำตรฐำนกำรผลิต มี

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของภำครัฐทสำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกษตรกรสำมำรถผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพโดยมีต้นทุนที่

ตส่ำ มีกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับพื้นที่ และมีกิจกรรมเสริมรำยได้และเชื่อมโยงกำรตลำด ซึ่งมีศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม

ประสิทธภิำพเป็นศนูย์กลำงในกำรดสำเนนิกจิกรรมต่ำงๆ และด้ำนกำรดสำเนนิงำนของผูจ้ดักำรแปลงนัน้ได้แก่ มกีำรกสำกบั

ดูแลติดตำมกำรดสำเนินงำนของเกษตรกรในแปลงเพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงที่กสำหนดไว้มีผู้จัดกำรแปลงซึ่งเป็น

ประธำนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ วำงแผนกำรพัฒนำเกษตรกรเพ่ือให้ทสำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรแปลง

ได้ในอนำคตมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถดสำเนินงำนได้ตำมแผนที่วำงไว้มีกำรวำงแผน

กำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต และมีกำรวำงแผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส่วนด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำยน้ัน อยู่ในระดับ 

ปำนกลำง เนื่องจำกกำรกสำหนดรำคำรับซ้ือล่วงหน้ำ กำรกสำหนดรำคำขั้นตส่ำ และกำรส่งออกผลผลิตปำล์มนส้ำมันนั้น  

ในพื้นที่นี้ยังไม่สำมำรถดสำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยท่ีโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่กสำหนดได้ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย

ที่ศึกษำเกี่ยวกับควำมต้องกำรกำรส่งเสริมกำรเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร พบว่ำ เกษตรกร 

ยังต้องกำรให้มีกำรส่งเสริมมำกที่สุด 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรผลิต เน้นกำรแปรรูปสินค้ำ ด้ำนกำรตลำดเน้นช่องทำงใน

กำรจสำหน่ำยและกำรจดักำรรำคำ ด้ำนควำมรูใ้นกระบวนกำรเข้ำสูก่ำรทสำแปลงใหญ่ เน้นผลลพัธ์ทีไ่ด้รบัหลงัจำกเข้ำร่วม 

โครงกำร ส่วนในด้ำนกำรสนับสนุน เน้นกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้จัดกำรแปลง [10] ส่วนในด้ำนหน่วยงำน 

ภำครัฐเช่น สสำนักงำนเกษตรอสำเภอ สสำนักงำนเกษตรจังหวัด น้ันสำมำรถนสำทัศนคติของเกษตรกรที่ได้ไปเป็นข้อมูล

พื้นฐำน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรให้มีประสิทธิภำพที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 1. จำกกำรวิจัยเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ น่ำมีอสำนำจ 

กำรต่อรองด้ำนกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตและด้ำนกำรจัดจสำหน่ำยผลผลิตที่มำกขึ้นกว่ำนี้

 2.  ด้ำนช่องทำงกำรจสำหน่ำย ควรให้มีกำรกสำหนดรำคำรับซื้อล่วงหน้ำที่แน่ชัดสสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปำล์ม

นส้ำมันที่เข้ำร่วมโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ควรมีกำรศึกษำประสิทธิภำพกำรลดต้นทุนกำรผลิตปำล์มนส้ำมันของโครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

 2.  เปรยีบเทยีบควำมคดิเหน็ของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัทีม่ต่ีอโครงกำรส่งเสรมิเกษตรแปลงใหญ่ระหว่ำง

เกษตรกรที่เป็นสมำชิกกับเกษตรกรที่ไม่เป็นสมำชิก
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หำคุณภำพงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ 2) วิเครำะห์

คุณลักษณะและองค์ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ วิทยำนิพนธ์ระดับ

ปริญญำโทของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน ยุคปฏิรูปกำรศึกษำ (หลักสูตรกำร

ศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2544-2558) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภำพงำนวิจัยและ

เกณฑ์ประเมนิคณุภำพ 2) แบบบนัทกึคณุลกัษณะงำนวจิยั และองค์ควำมรูด้้ำนหลกัสตูร และคูม่อืลงรหสัข้อมลู 3) แบบ

บนัทกึคณุลกัษณะงำนวจิยั และองค์ควำมรูด้้ำนกำรสอน และคูม่อืลงรหสัข้อมลู 4) แบบบนัทกึคณุลกัษณะงำนวจิยั และ 

องค์ควำมรู้ด้ำนกำรนิเทศ และคู่มือลงรหัสข้อมูล เก็บรวมรวบข้อมูลจำกงำนวิจัยจสำนวน 295 เรื่อง และเมื่อคัดแยกงำน

วิจัยตำมเกณฑ์กำรคัดเลือกงำนวิจัย ได้ท้ังหมด 215 เล่ม แบ่งเป็นงำนวิจัยด้ำนหลักสูตรจสำนวน 30 เล่ม ด้ำนกำรสอน

จสำนวน 173 เล่ม ด้ำนกำรนิเทศจสำนวน 12 เล่ม วิเครำะห์ข้อมูลใช้กำรวิเครำะห์อภิมำน ตำมแนวคิดของแกลส (Glass)  

และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภำพงำนวิจัยในระดับดีมำก 2) 

คุณลักษณะงำนวิจัยของงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร พบว่ำ จุดประสงค์ในกำรพัฒนำหลักสูตร คือ ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน สร้ำง

หลกัสตูร ทดลองใช้ และประเมนิผลหลกัสตูร จดุประสงค์ในกำรประเมนิหลกัสตูร คอื ประเมนิหลกัสตูรและเปรยีบเทยีบ 

ผลกำรประเมนิหลกัสูตร ด้ำนบรบิท ปัจจยัเบือ้งต้น กระบวนกำร ผลผลติ คณุลกัษณะงำนวจิยัของงำนวจิยัด้ำนกำรสอน 

พบว่ำ งำนวิจัยทำงด้ำนกำรสอน ใช้แบบแผนกำรวิจัยแบบ The one Group Pretest-Posttest Design มำกที่สุด และเมื่อ

พจิำรณำตำมรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนทีเ่ป็นสำกล ผูว้จิยัใช้กำรพฒันำนวตักรรมมำกทีส่ดุ คณุลกัษณะงำนวจิยัของงำน

วิจัยด้ำนกำรนิเทศ พบว่ำ จุดประสงค์ในกำรนิเทศ คือ ศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรสอนของครู 

เปรียบเทียบควำมสำมำรถของครู ก่อนและหลังนิเทศ ศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ศึกษำควำมคิดเห็น

ของนักเรียน ศึกษำควำมคิดเห็นของครู และศึกษำควำมคิดเห็นของผู้นิเทศ องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์งำนวิจัย 

พบว่ำมีกำรทสำวิจัยด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร วิธีสอน และกำรนิเทศเป็นจสำนวนมำก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนและ 
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ผูท้ีเ่กีย่วข้องในกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยสำมำรถนสำข้อค้นพบดงักล่ำวไปประยกุต์ใช้ในกระบวนกำรจดักำร

เรียนกำรสอน ทั้งนี้ควรศึกษำถึงควำมเหมำะสมของหลักสูตร วิธีกำรสอน กำรนิเทศและข้อจสำกัดต่ำง ๆ ก่อนนสำไปใช้

ค�าส�าคัญ: กำรวิเครำะห์งำนวิจัย หลักสูตร กำรสอน กำรนิเทศ

Abstract

 The purposes of this research were 1. To find the quality of the research course Teaching and supervision 2. 

To analyze the characteristics and knowledge of the Curriculum Teaching and Supervision. The sample was thesis in 

Master Degree in curriculum and supervision Department of Curriculum and Teaching Method Educational reform 

era (Basic Education Curriculum 2001-2015). The research instruments were 1) Research quality evaluation form 

and quality assessment criteria 2) Research feature recording form and curriculum knowledge and manual to code 

data 3) Research feature record form and knowledge in teaching and manual to code data 4) Research feature record 

form and knowledge on supervision and manual to code data. The statistical analysis employed were 295 research, 

and 215 research papers were selected according to the research selection criteria, divided into 30 research programs 

in curriculum, 173 teaching areas, 12 for supervision, data analysis, meta-analysis. According to the concept of glass 

and content analysis

 The results of the study 1) The results of the research quality assessment are mostly in the research quality 

criteria at a very good level. 2) The research feature of the curriculum research found that the purpose of curriculum 

development is to study basic information. Create a course to test and evaluate courses. The purpose of the course 

evaluation is to evaluate the curriculum and compare the results of the curriculum evaluation on context, basic factors, 

production processes. Research features of teaching research found that teaching research use the One Group Pretest-

Posttest Design research plan as much as possible, and when considering the universal teaching style. The researcher 

uses the most innovative development. Research characteristics of the research work on supervision found that the 

purpose of supervision is to study knowledge and understanding. And teachers’ teaching ability compare teachers’ 

abilities before and after supervision. Study student achievement Study the opinions of students study the opinions 

of teachers and study the opinions of supervisors. Knowledge gained from research synthesis Found that there was a 

lot of research on curriculum development, teaching methods and supervision which will benefit teachers and those 

involved in the teaching and learning process which can be applied in the teaching and learning process However, it 

should study the appropriateness of the curriculum, teaching methods, supervision and limitations before applying. 

Keywords: analysis of research, curriculum, teaching, upervision

บทน�า

 กำรวิจัย เป็นกำรแสวงหำควำมรู้ควำมจริงด้วยวิธีกำรที่มีระบบ มีควำมเช่ือถือได้โดยอำศัย ระเบียบวิธีทำง

วิทยำศำสตร์ เพื่อให้ได้ควำมรู้ใหม่ที่เป็นคสำตอบปัญหำตำมวัตถุประสงค์ที่กสำหนดไว้ อย่ำงชัดเจน [1] กำรวิจัย

ทำงกำรศึกษำมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ได้ควำมรู้ใหม่ กำรแก้ปัญหำแบบใหม่ หรือคสำตอบใหม่ โดยอำศัยกระบวนกำร
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ที่เชื่อถือได้ และเน้นในเรื่องกำรจัดกำรศึกษำ เช่น ระบบกำรศึกษำ นโยบำยกำรศึกษำ กำรวำงแผนกำรศึกษำ  

กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ กำรนิเทศกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน กำรวัดประเมินผลกำรศึกษำ สื่อทำงกำรศึกษำ 

[2] จุดมุ ่งหมำยของกำรวิจัย คือ เพ่ือบรรยำย อธิบำย ทสำนำย และควบคมสภำพกำรณ์ปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ 

ที่เกิดขึ้น [3] ซึ่งกำรจสำแนกประเภทกำรวิจัยทำงกำรศึกษำนั้นจะขึ้นอยู ่กับเกณฑ์ที่นสำมำใช้ในกำรจสำแนก เมื่อ

ใช้กำรจัดกระทสำกับผลกำรวิจัยเป็นเกณฑ์ จสำแนกกำรวิจัยทำงกำรศึกษำได้เป็น 2 ประเภท คือ กำรวิจัยเพื่อ

แสวงหำผลวิจัย ซึ่งเป็นกำรวิจัยทั่ว ๆ ไป กับกำรสังเครำะห์ผลวิจัย (Research Synthesis) ซ่ึงหมำยถึงกำรนสำ

ผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกัน มำสังเครำะห์เพื่อให้ได้คสำตอบที่ชัดเจนในเรื่องน้ัน ๆ หำกใช้องค์ประกอบกำรศึกษำเป็น

เกณฑ์ จสำแนกกำรวิจัยทำงกำรศึกษำได้เป็น กำรวิจัยนโยบำย กำรวิจัยหลักสูตร กำรวิจัยจุดมุ่งหมำยทำงกำรศึกษำ  

กำรวิจัยกำรเรียน กำรวิจัยกำรสอน กำรวิจัยสื่อกำรสอน กำรวิจัยกำรวัดผล และกำรวิจัยประเมินผลกำรศึกษำ [2]  

ซึ่งสอดคล้องกับ [4] ที่ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับกำรวิจัยหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนประกอบด้วย กำรวิจัย

หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน และอำจแบ่งแยกออกเป็นกำรวิจัยองค์ประกอบต่ำง ๆ ได้แก่ กำรวิจัยและ

ประเมนิหลกัสูตร กำรวจิยัเกีย่วกบันกัเรยีน กำรวจิยัเกีย่วกบัคร ูกำรวจิยัเกีย่วกบักำรสอน กำรวจิยัเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ใน

โรงเรยีน กำรวจิยัเกีย่วกบักำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีน และกำรวจิยัเกีย่วกบักำรนเิทศกำรเรยีนกำรสอนหลกัสตูรของ

สำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เป็นหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษำ ที่จัดกำรเรียนกำรสอนมำอย่ำงต่อเนื่องต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2528 จนถึงปัจจุบัน มีโครงสร้ำงของ

หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ดังนี้ เป็นหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 คือ เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรทสำวิจัย ประกอบด้วย หมวดวิชำพื้นฐำน 9 หน่วยกิต หมวดวิชำเฉพำะ

ด้ำน 21 หน่วยกิต และวิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหำบัณฑิตทำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้ ควำม

เชี่ยวชำญ ด้ำนหลักสูตร กำรสอน และกำรนิเทศ เพื่อผลิตมหำบัณฑิตให้มีทักษะกำรเป็นนักพัฒนำหลักสูตร ผู้สอนมือ

อำชีพและศึกษำนิเทศก์ มืออำชีพ เพื่อให้มหำบัณฑิตผลิตงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนหลักสูตร กำรสอน และ

กำรนิเทศ เพื่อให้มหำบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชำชีพนักพัฒนำหลักสูตร ผู้สอนและวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ [5]

 จำกกำรสสำรวจงำนวิจัยของหลักสูตรของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน  

คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พบว่ำ สำมำรถจสำแนกงำนวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) งำนวิจัยด้ำนหลักสูตร  

2) งำนวจิยัด้ำนกำรสอน 3) งำนวจิยัด้ำนกำรนเิทศ โดยในกลุม่งำนวจิยัแต่ละด้ำนพบว่ำนกัศกึษำมหีวัข้องำนวจิยัทีค่ล้ำย

กัน จำกกำรรวบรวมข้อมูลงำนวิจัยในแต่ละด้ำนทั้งงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร ด้ำนกำรสอน และด้ำนกำรนิเทศ ทสำให้ผู้วิจัย

มข้ีอมลูเพยีงพอทีจ่ะใช้กำรวเิครำะห์งำนวจิยั (analysis of research) ซึง่เป็นระเบยีบวธิวีจิยัวธิหีนึง่ทีจ่ะช่วยในกำรศกึษำ

หำควำมจรงิของปรำกฏกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ จำกกำรรวบรวมงำนวจิยัหลำยเรือ่ง ทีศ่กึษำปัญหำวจิยัเดยีวกนัมำทสำกำรวเิครำะห์

ด้วยวิธีกำรทำงสถิติหรือวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ และหำข้อสรุปเพ่ือตอบปัญหำวิจัยน้ัน ๆ โดยมีรำยละเอียดดังน้ี  

กำรวิเครำะห์อภมิำน (Meta-analysis) เป็นวธิกีำรวจิยัแบบหนึง่ทีมุ่ง่ศกึษำหำข้อสรปุของ ผลกำรวจิยั โดยวธิกีำรสงัเครำะห์

ผลงำนกำรวจิยัเชงิปรมิำณหลำย ๆ  เรือ่ง ทีศ่กึษำปัญหำเดยีวกนั โดยใช้ค่ำสถติิทีเ่ป็นดชันมีำตรฐำนทีน่กัวจิยัสร้ำงขึน้แทน 

ข้อค้นพบจำกกำรวิจัยแต่ละเรื่องมำสังเครำะห์สรุปผลกำรวิจัยทั้งหมด เพ่ือตอบปัญหำกำรวิจัยที่สนใจ [6, 2 และ 8]  

กำรวเิครำะห์อภมิำนเป็นกำรสงัเครำะห์งำนวจิยั ทีม่คีวำมซบัซ้อน และผลกำรวเิครำะห์ทีไ่ด้นัน้เป็นลกัษณะควำมสมัพนัธ์

ทีม่เีงือ่นไข ซ่ึงถอืว่ำเป็นเอกลกัษณ์ของกำรวเิครำะห์ อภมิำนทีจ่ดัว่ำเป็นนวตักรรมทีส่สำคญัทีไ่ด้รบักำรพฒันำขึน้ในวงกำร

กำรสังเครำะห์งำนวิจัย ทสำให้กำรวิเครำะห์อภิมำนมีลักษณะที่แตกต่ำงจำกงำนวิจัยโดยทั่วไป สสำหรับกำรปริทัศน์งำน

วิจัย แม้ว่ำจะได้ผลกำรปริทัศน์ท่ีลุ่มลึก แต่ผลกำรวิจัยท่ีได้ไม่มีกำรระบุขนำดของควำมสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

เหมอืนเช่นในกำรวเิครำะห์อภมิำน นอกจำกนี ้กำรวเิครำะห์อภมิำนมปีระโยชน์สสำคญั ๆ  สำมำรถสรปุได้ 4 ประกำร คอื  
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1) ให้ผลวิเครำะห์ท่ีเป็น ปรนัยสูง เชื่อถือได้ เน่ืองจำกวิธีวิเครำะห์เป็นระบบ ใช้สังเครำะห์งำนวิจัยจสำนวนมำกได้  

2) วิธีกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบทสำให้เห็นส่วนท่ีขำดหำยไปในแง่มุมต่ำง ๆ ของปรำกฏกำรณ์ที่ศึกษำ 3) ให้ข้อค้น

พบเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรปรับกับผลวิจัยที่นสำมำสังเครำะห์ ซึ่งข้อค้นพบนี้หำไม่ได้จำกงำนวิจัยเพียง

เรื่องเดียว 4) ถ้ำมีงำนวิจัยเรื่องหนึ่ง ให้ผลต่ำงจำกงำนวิจัยส่วนใหญ่ กำรวิเครำะห์อภิมำนมีกระบวนกำรตรวจสอบหำ

สำเหตุได้ ทสำให้เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำในแง่มุมอื่น ๆ ต่อไป [6] กำรวิเครำะห์อภิมำนสำมำรถทสำกำรวิเครำะห์ได้

กับงำนวิจัย ประเภทเชิงทดลอง และเชิงสหสัมพันธ์เท่ำนั้น และส่วนงำนวิจัยอื่น ๆ ที่ไม่อำจทสำกำรวิเครำะห์ด้วยวิธี

กำรวิเครำะห์อภิมำนได้ จะสรุปสำระสสำคัญ ๆ โดยวิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

(Content Analysis) เป็นวธิวีทิยำกำรวจิยัทีใ่ช้กระบวนกำรหลำยแบบมำสรปุอ้ำงองิผลทีไ่ด้จำกข้อควำม มหีลกัสสำคญั คอื 

กำรจสำแนกคสำ กลุ่มคสำ ประโยคข้อควำมเข้ำกลุ่ม จำกนั้นจัดกลุ่มนสำเสนอข้อค้นพบพร้อมทั้งแปลควำมหมำย [1] โดยมี 

2 ขั้นตอน คือ 1) กำรแปลภำษำเป็นข้อมูลโดยกำรแยกเนื้อหำสำระออกเป็นประเด็นต่ำง ๆ 2) กำรแปลข้อมูลออกเป็น

ตัวเลขโดยแปล เป็นจสำนวนควำมถี่ ค่ำคะแนน และหำควำมสัมพันธ์โดยใช้วิธีทำงสถิติจะทสำให้ได้ข้อมูลลักษณะเชิง

บรรยำยพรรณนำ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อครู อำจำรย์ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ต้องกำรศึกษำเกี่ยวกับหลักสูตร กำรสอน

และกำรนิเทศ เพื่อนสำไปใช้ต่อไปและเป็นแนวทำงฐำนควำมคิดในกำรพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ และจะ

เหน็ได้ว่ำงำนวจิยัเป็นเอกสำรวชิำกำรทีม่คีวำมสสำคญัยิง่ในกำรศกึษำระดบั บณัฑติศกึษำ นอกจำกจะเป็นเอกสำรรำยงำน

ผลกำรศกึษำวจิยัของนสิติ นกัศกึษำแล้ว ยงัเป็น เอกสำรอ้ำงองิทำงวชิำกำรทีก่่อให้เกดิควำมงอกงำมและพฒันำทำงด้ำน

วิชำกำรอย่ำงไม่หยุดยั้ง [7] จำกกำรศึกษำยังพบว่ำงำนวิจัยทำงกำรศึกษำในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นเป็นงำนวิจัยที่ทสำเป็น

วิทยำนิพนธ์ เห็นได้จำกงำนวิจัยของ [8] ได้สังเครำะห์งำนวิจัยด้ำนกำรเรียนกำรสอนในช่วงปีกำรศึกษำ 2507-2536  

จสำนวน 5,848 เรื่อง พบว่ำงำนวิจัย ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 88 เป็นงำนวิจัยที่ทสำเป็นวิทยำนิพนธ์จำกสถำบันกำรศึกษำ 

ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษำ 

 จำกควำมเป็นมำและควำมสสำคัญของปัญหำดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำงำนวิจัยของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ 

ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีจสำนวนเพิ่มขึ้นทุก ๆ  ปี แต่ยังไม่มีผู้ดสำเนินกำร 

วิเครำะห์งำนวิจัยของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ศิลปำกรมำก่อน ผู ้วิจัยจึงเห็นควำมสสำคัญของกำรวิเครำะห์งำนวิจัยทำงด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ  

คณะศกึษำศำสตร์ มหำวทิยำลยัศลิปำกร เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อสำขำวชิำหลกัสตูรและกำรนเิทศ ภำควชิำหลกัสตูรและ

วธิสีอน มหำวทิยำลยัศลิปำกร คร ูอำจำรย์ และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ผูว้จิยัจงึสนใจกำรวเิครำะห์งำนวจิยัทำงด้ำนหลกัสตูร  

กำรสอนและกำรนิเทศ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อศึกษำว่ำคุณภำพงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอน

และกำรนิเทศอยู่ในระดับใดและเป็นอย่ำงไร และคุณลักษณะและองค์ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ 

คิดเป็นร้อยละเท่ำใดและเป็นอย่ำงไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อหำคุณภำพงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ

 2. เพื่อวิเครำะห์คุณลักษณะและองค์ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ 

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 งำนวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรวิเครำะห์งำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ศลิปำกร โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่หำคณุภำพงำนวจิยัด้ำนหลกัสตูร กำรสอนและกำรนเิทศ และเพือ่วเิครำะห์คณุลกัษณะ
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และองค์ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ ซึ่งมีวิธีกำรดสำเนินกำรวิจัยตำมขั้นตอนดังนี้

 1. ประชากรในการวจิยั ประชำกรในกำรงำนวจิยัครัง้นี ้คอื งำนวจิยัระดบัปรญิญำโทของสำขำวชิำหลกัสตูรและ

กำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2544-2558 จสำนวน 295 เล่ม โดยมี เกณฑ์

กำรคัดเลือกงำนวิจัย ดังนี้ 1) เป็นงำนวิจัยระดับปริญญำโทของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและ

วิธีสอน มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2544-2558 ที่ใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544 เป็นต้น

ไป 2) เป็นงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอน และกำรนิเทศ และมีขั้นตอนกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ 1) เป็นงำนวิจัย

ที่ได้จำกกำรสืบค้นบนฐำนข้อมูลออนไลน์ของสสำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร (Thesis Online) http://www.

thapra.lib.su.ac.th/thesis 2) เป็นงำนวิจัยที่สำมำรถสืบค้นฉบับสมบูรณ์ (Full Text) ได้ 3) เป็นงำนวิจัยระดับปริญญำโท

ของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2544-2558 3.1) 

เป็นงำนวจิยัทีใ่ช้หลกัสูตรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2544 เป็นต้นไป 3.2) เป็นงำนวจิยัทีผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมนิ

คณุภำพงำนวจิยัตำมเกณฑ์คะแนนรบูรคิส์ (Scoring Rubric) โดยใช้แบบประเมนิคณุภำพงำนวจิยัทีป่รบัปรงุมำจำกงำน

วจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัแบบประเมนิคณุภำพงำนวจิยั โดยมผีลกำรประเมนิคณุภำพงำนวจิยัอยูใ่นระดบัด ีค่ำเฉลีย่ 3.51 ขึน้ไป

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชุด คือ 1) แบบประเมินคุณภำพงำนวิจัยและเกณฑ์ประเมินคุณภำพ มีค่ำดัชนี

ควำมสอดคล้อง 1.00 2) แบบบนัทกึคณุลกัษณะงำนวจิยั และองค์ควำมรูด้้ำนหลกัสตูร และคูม่อืลงรหสัข้อมลู มค่ีำดชันี

ควำมสอดคล้อง 1.00 3) แบบบันทกึคุณลักษณะงำนวิจยั และองค์ควำมรูด้้ำนกำรสอน และคู่มือลงรหัสข้อมลู มค่ีำดชันี

ควำมสอดคล้อง 1.00 4) แบบบนัทกึคณุลกัษณะงำนวจิยั และองค์ควำมรูด้้ำนกำรนเิทศ และคูม่อืลงรหสัข้อมลู มค่ีำดชันี

ควำมสอดคล้อง 1.00 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง พร้อมกับกำรบันทึกรำยละเอียดข้อมูลต่ำง ๆ ตำมขั้นตอนต่อไป

นี้ 3.1) ผู้วิจัยทสำกำรสืบค้นงำนวิจัยระดับปริญญำโทของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและ 

วิธีสอน มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2544-2558 จำกฐำนข้อมูลออนไลน์ของสสำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร (Thesis Online) http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis 3.2) ผู้วิจัยทสำกำรอ่ำนวิจัยตลอดทั้งเล่มให้ละเอียด

ในทุกส่วนของงำนวิจัย และงำนวิจัยท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกงำนวิจัย โดยเป็นงำนวิจัยที่ใช้หลักสูตรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544 เป็นต้นไป เป็นงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอน และกำรนิเทศ 3.3) ผู้วิจัยประเมิน

คุณภำพงำนวิจัยที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกงำนวิจัยตำมแบบประเมินคุณภำพงำนวิจัยและนสำมำวิเครำะห์เฉพำะงำน

วิจัยที่มีผลกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัยอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 3.4) ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลงำนวิจัยด้ำน

หลักสูตรลงแบบบันทึกคุณลักษณะงำนวิจัย และองค์ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร ตำมคู่มือลงรหัสข้อมูล 3.5) ผู้วิจัยบันทึก

ข้อมูลงำนวิจัยด้ำนกำรสอนลงแบบบันทึกคุณลักษณะงำนวิจัย และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรสอน ตำมคู่มือลงรหัสข้อมูล  

3.6) ผู ้วิจัยบันทึกข้อมูลงำนวิจัยด้ำนกำรนิเทศลงแบบบันทึกคุณลักษณะงำนวิจัย และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรนิเทศ  

ตำมคู่มือลงรหัสข้อมูล 3.7) นสำข้อมูลจำกแบบประเมินคุณภำพงำนวิจัย แบบบันทึกคุณลักษณะงำนวิจัย และ 

องค์ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร กำรสอน และกำรนิเทศ มำทสำกำรศึกษำต่อไป

ผลการวิจัย

 1) กำรวิจัยเรื่อง “กำรวิเครำะห์งำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร” ผู้วิจัยได้รวบรวมงำนวิจัยจำก website ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis 

โดยเป็นผลงำนวิจัยระดับปริญญำโทของสำขำวิชำหลักสูตรและกำรนิเทศ ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษำ

ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีกำรศึกษำ 2544-2558 จสำนวน 295 เล่ม แบ่งเป็นงำนวิจัยด้ำนหลักสูตรจสำนวน 41 เล่ม  
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ด้ำนกำรสอนจสำนวน 211 เล่ม ด้ำนกำรนิเทศจสำนวน 15 เล่ม ด้ำนอื่น ๆ จสำนวน 28 เล่ม เช่น กำรประเมินโครงกำร  

กำรพัฒนำคู่มือกำรเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น แนวโน้มจริยธรรมครู เป็นต้น และเมื่อประเมินคุณภำพ 

งำนวิจัยตำมเกณฑ์ประเมินงำนวิจัย ได้ทั้งหมด 215 เล่ม แบ่งเป็นงำนวิจัยด้ำนหลักสูตรจสำนวน 30 เล่ม ด้ำนกำรสอน

จสำนวน 173 เล่ม ด้ำนกำรนิเทศจสำนวน 12 เล่ม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพงำนวิจัยในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.51  

ขึ้นไป จสำนวน 215 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัย ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภำพ 

งำนวิจัยในระดับดีมำก 

 2) คณุลกัษณะงำนวจิยัของงำนวจิยัด้ำนหลกัสตูร พบว่ำ จดุประสงค์ในกำรพฒันำหลกัสตูร คอื ศกึษำข้อมลูพืน้ฐำน 

สร้ำงหลกัสตูร ทดลองใช้ และประเมนิผลหลกัสตูร จดุประสงค์ในกำรประเมนิหลกัสตูร คอื ประเมนิหลกัสตูรและเปรยีบ

เทียบผลกำรประเมินหลักสูตร ด้ำนบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนกำร ผลผลิต คุณลักษณะงำนวิจัยของงำนวิจัยด้ำน 

กำรสอน พบว่ำ งำนวิจัยทำงด้ำนกำรสอน ใช้แบบแผนกำรวิจัยแบบ The one Group Pretest-Posttest Design มำกที่สุด 

และเมือ่พจิำรณำตำมรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนทีเ่ป็นสำกล ผูว้จิยัใช้กำรพฒันำนวตักรรมมำกทีส่ดุ คณุลกัษณะงำนวจิยั

ของงำนวิจัยด้ำนกำรนิเทศ พบว่ำ จุดประสงค์ในกำรนิเทศ คือ ศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถในกำรสอน

ของคร ูเปรยีบเทยีบควำมสำมำรถของคร ูก่อนและหลงันเิทศ ศกึษำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของนกัเรยีน ศกึษำควำมคดิ

เหน็ของนกัเรยีน ศกึษำควำมคดิเหน็ของคร ูและศกึษำควำมคดิเหน็ของผูน้เิทศ องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรวเิครำะห์งำนวจิยั  

พบว่ำมีกำรทสำวิจัยด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร วิธีสอน และกำรนิเทศเป็นจสำนวนมำก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนและ 

ผูท้ีเ่กีย่วข้องในกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยสำมำรถนสำข้อค้นพบดงักล่ำวไปประยกุต์ใช้ในกระบวนกำรจดักำร

เรียนกำรสอน ทั้งนี้ควรศึกษำถึงควำมเหมำะสมของหลักสูตร วิธีกำรสอน กำรนิเทศและข้อจสำกัดต่ำง ๆ ก่อนนสำไปใช้

สรุปผลการวิจัย

 จำกกำรกำรวิเครำะห์งำนวิจัยด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

สำมำรถสรุปผลได้ดังตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1 ผลกำรประเมินคุณภำพงำนวิจัย 

เนื้อหำสำระที่ประเมิน/กลุ่มงำนวิจัย

ด้ำนหลักสูตร 
(N=30)

ด้ำนกำรสอน 
(N=173)

ด้ำนกำร
นิเทศ (N=12)

ภำพรวม 
(N=215) แปล

คุณภำพ
SD SD SD SD

1. ควำมเป็นมำและควำมสสำคญัของปัญหำวจิยั 4.95 0.11 4.97 0.07 5.00 0.00 4.97 0.07 ดีมำก

2. วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4.58 0.78 4.64 0.67 4.52 0.89 4.63 0.70 ดีมำก

3. วิธีกำรดสำเนินกำรวิจัย 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 ดีมำก

4. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 ดีมำก

5. กำรสรุปอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 ดีมำก

6. กำรนสำเสนอรำยงำนวิจัย 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 ดีมำก

รวม 4.92 0.33 4.94 0.28 4.93 0.36 4.93 0.29 ดีมำก
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 1. คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านหลักสูตร ดังตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2 คุณลักษณะงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงำนวิจัยด้ำนหลักสูตร เล่ม ร้อยละ

1. เพศผู้วิจัย เป็น เพศหญิง มำกทีสุ่ด 23 76.67

2. ปีที่พิมพ์เผยแพร่ เป็น ปี 2545 และ 2553 มำกที่สุด 5 16.67

3. รูปแบบงำนวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย เป็น กำรวิจัยแบบ R&D มำกที่สุด 25 83.33

4. สมมติฐำนกำรวิจัย ตั้งสมมติฐำนแบบไม่มีทิศทำง มำกที่สุด 17 56.67

5. แนวคิดและทฤษฎีที่นสำมำใช้ด้ำนหลักสูตร แนวคิดของสงัด อุทรำนันท์ มำกท่ีสุด 22 73.33

6. แบบแผนกำรวิจัย ใช้แบบแผน The One-Group Pretest-Posttest Design มำกที่สุด 22 73.33

7. สถำนภำพกลุ่มตัวอย่ำง เป็นนักเรียน มำกที่สุด 19 51.06

8. ระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำง อยู่ในระดับประถมศึกษำ มำกที่สุด 13 43.33

9. เนื้อหำงำนวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร เป็นด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร มำกที่สุด 24 80

10. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ทุกเล่ม มีกำรใช้แบบสอบถำม 30 100

11. ตัวแปรตำมด้ำนหลักสูตร เป็นผลกำรเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ มำกที่สุด 25 83.33

12. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ทุกเล่ม ใช้แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ 30 100

13. กำรหำคุณภำพเครื่องมือ ทุกเล่ม มีกำรหำคุณภำพโดยใช้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 
      และค่ำควำมเชื่อมั่น

30 100

14. สถิติที่ใช้ในงำนวิจัย ทุกเล่ม มีกำรหำค่ำร้อยละ 30 100

 

 องค์ความรู้ด้านหลักสูตร พบว่ำ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร มีจุดประสงค์ในกำรพัฒนำหลักสูตร โดยศึกษำข้อมูล

พื้นฐำนในกำรพัฒนำหลักสูตร โดยศึกษำแนวคิด ทฤษฎี ผลกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรศึกษำตำม

แนวคิด ทฤษฎี วิเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหลักสูตรสถำนศึกษำตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรจัด

กจิกรรมกำรเรยีนรู ้กำรวดัและกำรประเมนิผล ศกึษำแนวกำรจดักำรเรยีนรูก้ำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรเรยีนรู ้ศกึษำ 

ควำมต้องกำรของนกัเรยีนเกีย่วกบัสำระกำรเรยีนรู ้กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้และกำรวดัประเมนิผล ศกึษำควำมคดิเหน็

เกีย่วกบักำรพฒันำหลกัสตูรจำกบคุคลทีเ่กีย่วข้องในด้ำนสำระกำรเรยีนรู ้กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้และกำรวดัประเมนิผล 

 สร้ำงหลักสูตร โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนที่ได้จำกกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนมำพัฒนำหลักสูตรฉบับร่ำง ทดลองใช้

หลกัสตูร โดยกำรนสำหลกัสตูรทีพ่ฒันำไปทดลองใช้ และประเมนิผลหลกัสตูรและปรบัปรงุหลกัสตูร โดยกำรประเมนิผล 

นักเรียนด้ำนผลกำรเรียนรู้ ด้ำนควำมคิดเห็นของผู้เรียน 

 มีขั้นตอนสสำคัญในกำรพัฒนำหลักสูตร โดยข้ันท่ี 1 ขั้นวิจัย (Research) : กำรศึกษำข้อมูลขั้นพื้นฐำนเกี่ยวกับ

กำรพฒันำหลกัสูตร โดยดสำเนนิกำรตำมขัน้ตอนดงันี ้1) ศกึษำแนวคดิ ทฤษฎ ีผลกำรวจิยัเกีย่วกบักำรพฒันำหลกัสตูร 2) 

วเิครำะห์หลกัสูตรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน และหลกัสตูรสถำนศกึษำตำมกลุม่สำระกำรเรยีนรู ้3) ศกึษำแนวกำรจดักำรเรยีนรู ้

4) ศึกษำควำมต้องกำรของนักเรียน ด้ำนสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผล 5) ศึกษำ 
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ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้ำนสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และ 

กำรวดัประเมนิผล จำกผูบ้รหิำรโรงเรยีน คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ รองผูอ้สำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร ครผููส้อนในกลุม่สำระ 

และผูรู้ใ้นท้องถิน่ ขัน้ที ่2 ขัน้พฒันำ (Development) : กำรพฒันำหลกัสตูร มวีธิกีำรดสำเนนิกำรพฒันำหลกัสตูร ซึง่ประกอบ

ไปด้วยขัน้ตอนดงันี ้1) กำรพฒันำหลกัสตูรฉบบัร่ำง โดยนสำข้อมลูจำกกำรศกึษำข้อมลูพืน้ฐำนดสำเนนิกำรพฒันำหลกัสตูร 

ประกอบด้วย มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ คสำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงหลักสูตร เวลำเรียน แนวทำง

กำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และนสำหลักสูตรที่พัฒนำขึ้น 

นสำเสนอที่ประชุมผู ้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจำรณำอีกครั้ง 2) ตรวจสอบคุณภำพหลักสูตรฉบับร่ำงโดยผู ้เช่ียวชำญ  

3) กำรปรับปรุงหลักสูตร นสำผลกำรประเมินหลักสูตรของผู้เช่ียวชำญมำเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้

หลกัสูตรมคีวำมเหมำะทีจ่ะนสำไปทดลองใช้ ขัน้ที ่3 ขัน้วจิยั (Research) : กำรทดลองใช้หลกัสตูร มวีธิกีำรดสำเนนิกำรตำม

ลสำดับขั้นตอน ดังนี้ 1) ขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย ถึงผู้บริหำรสถำนศึกษำเพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรทดลองใช้

หลกัสตูรท่ีพฒันำขึน้ 2) ทดลองใช้หลกัสตูร 3) จดักจิกรรมกำรเรยีนรูต้ำมหลกัสตูร และขัน้ที ่4 ขัน้พฒันำ (Development) :  

กำรประเมนิผลและปรบัปรงุหลกัสตูร มวีธิกีำรในกำรประเมนิหลกัสตูร โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้1) ประเมนิผลกำรเรยีนรู้  

2) ประเมินระหว่ำงกำรใช้หลักสูตร 3) ประเมินควำมสำมำรถ 4) สอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร

 มีผลกำรวิจัย โดยผลกำรศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำน ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมต้องกำรของ

นกัเรยีนและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบักำรพฒันำหลกัสตูร ผลกำรพฒันำหลกัสตูร ได้หลกัสตูรประกอบด้วย มำตรฐำนกำรเรยีนรู้ 

ตวัชีว้ดั สำระกำรเรยีนรู ้คสำอธบิำยรำยวชิำ โครงสร้ำงหลกัสตูร เวลำเรยีน แนวทำงกำรจดักำรเรยีนรู ้สือ่กำรจดักำรเรยีนรู้  

กำรวัดและประเมินผล และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทดลองใช้หลักสูตร โดยดสำเนินกำรทดลองตำมหน่วยกำรเรียนรู้และ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และประเมินผลหลักสูตร ก่อนกำรใช้หลักสูตรและหลังกำรใช้หลักสูตร ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน

 มีข้อเสนอแนะ โดยก่อนกำรนสำหลักสูตรไปใช้ ควรศึกษำหลักสูตรให้เข้ำใจเพื่อประสิทธิภำพของกำรนสำไปใช้  

และจัดกิจกรรมให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย ในหลักสูตรเน้นกำรฝึกปฏิบัติ เปิดโอกำสให้ครูมีส่วนร่วมในกำร 

วำงแผนกำรดสำเนินงำนภำยในโรงเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร ควรมีกำรประชุม เพื่อ

เสนอผล รำยงำนผลอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน ครูควรยืดหยุ่นเวลำให้เหมำะสมกับกิจกรรม

กำรเรียนกำรสอน เปิดโอกำสให้ผู้ปกครอง บุคคลที่เก่ียวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรควบคุมดูแลนักเรียน สะท้อน

ควำมคิดเห็นและประเมินผล นสำภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดอบรมบุคลำกรใน

โรงเรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร ให้ผู้รู้เฉพำะด้ำนมำเป็นผู้ดสำเนินกำรจัดกิจกรรม 

จดักจิกรรมทัง้ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน สถำนศกึษำควรขอรบัควำมช่วยเหลอืจำกแหล่งเรยีนรู ้ประเมนิผลงำนตำม 

สภำพจริง ให้นักเรียนทสำผลงำนที่หลำกหลำย ให้นักเรียนประเมินผลงำนด้วยตนเอง ใช้สื่อที่ทันสมัย อบรมเพิ่มควำมรู้

ให้ผู้ใช้หลักสูตรอยู่เสมอสถำนศึกษำศึกษำควรสนับสนุนงบประมำณ และสนับสนุนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน

 ด้ำนกำรประเมินหลักสูตร มีจุดประสงค์ในกำรประเมินหลักสูตร โดยประเมินหลักสูตร ด้ำนบริบท ปัจจัย 

เบื้องต้น กระบวนกำร ผลผลิต เปรียบเทียบผลกำรประเมินหลักสูตรด้ำนบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนกำร ผลผลิต  

เมื่อจสำแนกสถำนภำพของผู้ปกครองของผู้เรียน อำชีพ รำยได้ เปรียบเทียบผลกำรประเมินหลักสูตรด้ำนบริบท ปัจจัย 

เบือ้งต้น กระบวนกำร ผลผลติ เมือ่จสำแนกสถำนภำพของผูเ้รยีนตำมช่วงชัน้กำรเรยีน เปรยีบเทยีบผลกำรประเมนิหลกัสตูร 

จสำแนกตำมสถำนภำพระดับกำรศึกษำ อำชีพ ประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยใช้แนวคิด BSC มุมมองด้ำนนักเรียน  

ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร ด้ำนพัฒนำบุคลำกร มุมมองด้ำนงบประมำณ และศึกษำกำรปฏิบัติงำนหลักสูตร 

สถำนศึกษำ โดยใช้แนวคิด BSC มุมมองด้ำนนักเรียน ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร ด้ำนพัฒนำบุคลำกร มุมมอง

ด้ำนงบประมำณ
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 มีขัน้ตอนสสำคญัในกำรประเมนิหลักสูตร โดยขั้นที ่1 กำรประเมนิบริบท ได้แก่ นโยบำยของเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 

และสภำพแวดล้อมภำยนอกโรงเรียน ขั้นที่ 2 กำรประเมินปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย หลักสูตร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โครงสร้ำงของหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ควำมรู้ควำมสำมำรถของครู ควำมพร้อมของ

สื่อกำรเรียนรู้ ควำมพร้อมของสถำนที่ ควำมร่วมมือจำกชุมชนขั้นที่ 3 กำรประเมินกระบวนกำร ได้แก่ กำรดสำเนินกำร

ใช้หลกัสตูร กำรนเิทศตดิตำมกำรใช้หลกัสตูร และขัน้ที ่4 กำรประเมนิผลผลติ ได้แก่ ผลกำรเรยีนรู ้ทกัษะควำมสำมำรถ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 มผีลกำรวจิยั โดยผลกำรประเมนิโดยภำพรวมและรำยด้ำนมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก ผลกำรเปรยีบเทยีบ

กำรประเมนิหลกัสตูรสถำนศกึษำ โดยภำพรวมเมือ่จสำแนกตำมสถำนภำพของผูป้กครอง แตกต่ำงกนั ผลกำรเปรยีบเทยีบ 

กำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยภำพรวมเมื่อจสำแนกตำมสถำนภำพของผู้เรียนตำมช่วงช้ันกำรเรียนพบว่ำ 

แตกต่ำงกัน ประเมินผลหลักสูตร ก่อนและหลังมีควำมแตกต่ำงกัน ผลกำรประเมินโดยภำพรวมและรำยด้ำน 

มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง และศึกษำกำรปฏิบัติงำนหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยใช้แนวคิด BSC มุมมอง 

ด้ำนนักเรียน ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร ด้ำนพัฒนำบุคลำกร มุมมองด้ำนงบประมำณ อยู่ในระดับดี

 มีข้อเสนอแนะ โดยผู้สอนควรมีกำรวิเครำะห์เนื้อหำให้เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน ควรจัดครูผู้สอนตรงตำมวุฒิ 

ส่งครูอบรมเพื่อพัฒนำตนเองอยู่เสมอ ปรับปรุงซ่อมแซมสื่อและอุปกรณ์กำรสอน ผู้สอนควรใช้ทักษะทำงภำษำให้มี

ประสิทธิภำพ ควรให้กำรนิเทศและข้อเสนอแนะอย่ำงสมส่ำเสมอจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ปรับโครงสร้ำงเวลำเรียน

ให้เหมำะสม เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นฝึกปฏิบัติ เน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง ส่งเสริมให้มีกำรแข่งขันทำงวิชำ 

ต่ำง ๆ ฝึกผู้เรียนให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ส่งเสริมส่ือสำรภำษำอังกฤษในโรงเรียน ควร

ประเมนิหลกัสตูรจสำแนกตำมกลุม่สำระกำรเรยีนรูจ้สำแนกตำมช่วงชัน้ และแผนกำรเรยีน สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ

ชุมชน มีกำรศึกษำกำรปฏิบัติงำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรประเมินรูปแบบกำรประเมินอื่น ๆ

 2. คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการสอน ดังตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3 คุณลักษณะงำนวิจัยด้ำนกำรสอน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงำนวิจัยด้ำนกำรสอน เล่ม ร้อยละ

1. เพศผู้วิจัย เป็น เพศหญิง มำกที่สุด 142 82.08

2. ปีที่พิมพ์เผยแพร่ เป็น ปี 2549 มำกที่สุด 27 15.61

3. รูปแบบงำนวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัยเป็นกำรวิจัยแบบทดลอง มำกที่สุด 121 69.94

4. สมมติฐำนกำรวิจัย มีกำรตั้งสมมติฐำนกำรวิจัยแบบไม่มีทิศทำง มำกที่สดุ 123 71.10

5. แนวคิดและทฤษฎีที่นสำมำใช้ด้ำนกำรสอน วิธีสอน/เทคนิค/รูปแบบกำรสอน เป็นกำรพัฒนำ   
    ชุดกำรเรียนรู้ ชุดกำรสอน บทเรียนสสำเร็จรูป แบบฝึก มำกที่สุด

42 24.28

6. แบบแผนกำรวิจัย ใช้แบบแผนกำรวิจัย The One Group Pretest-Posttest Design มำกที่สุด 141 81.50

7. วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ได้มำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย มำกที่สุด 117 67.63
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงำนวิจัยด้ำนกำรสอน เล่ม ร้อยละ

8. สถำนภำพกลุ่มตัวอย่ำง เป็นนักเรียน มำกที่สุด 171 98.84

9. ระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำง อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษำ มำกที่สดุ 103 59.54

10. เนื้อหำงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรสอน อยู่ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มำกที่สุด 43 24.86

11. ตัวแปรตำมด้ำนกำรสอน เป็นตัวแปรตำมด้ำนควำมคิดเห็น มำกที่สุด 161 93.06

12. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ใช้แบบทดสอบ มำกที่สุด 161 93.06

13. กำรหำคุณภำพเครื่องมือ ทุกเล่ม ใช้ค่ำควำมเที่ยงตรง ค่ำควำมเชื่อมั่น ค่ำอสำนำจ

      จสำแนก ค่ำควำมยำกง่ำย และค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 

173 100

14. สถิติที่ใช้ในงำนวิจัย ทุกเล่ม มีกำรหำค่ำเฉลี่ย และกำรทดสอบค่ำ t-test 173 100

 องค ์ความรู ้ด ้านการสอน พบว่ำ เ ม่ือพิจำรณำตำมรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ เป ็นสำกล ผู ้วิจัย 

ใช้กำรพัฒนำนวัตกรรม มำกที่สุด จสำนวน 55 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 31.79 อีกทั้งงำนวิจัยด้ำนกำรสอนยังสำมำรถ

เปรียบเทียบค่ำขนำดอิทธิพลของงำนวิจัยเชิงทดลองที่มีตัวแปรตำม คือ ผลกำรเรียนรู ้/ผลสัมฤทธิ์ จสำแนกตำม

วิธีสอน งำนวิจัยใช้วิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 4 MAT มำกที่สุด จสำนวน 3 เล่ม ร้อยละ 33.33 รองลงมำ 

คือ วิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน กำรจัดกำรเรียนรู ้ด้วยเทคนิค CIRC และกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบโครงงำน จสำนวน 2 เล่ม ร้อยละ 22.22 ตำมลสำดับ และค่ำขนำดอิทธิพลในภำพรวมทุกกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้และทุกระดับชั้น วิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน ส่งผลต่อผลกำรเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงที่สุด  

(d = 6.22, s2 = 9.02) และเมือ่พจิำรณำรำยละเอยีดแต่ละวธิสีอน พบว่ำงำนวจิยัเกีย่วกบัวธิสีอนแบบกำรจดักำรเรยีนรูแ้บบ 

4 MAT ส่งผลต่อผลกำรเรยีนรู/้ผลสมัฤทธิส์งูกว่ำวธิสีอนแบบปกติ 3.45 เท่ำของส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของวธีิสอนแบบ

ปกติ งำนวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน ส่งผลต่อผลกำรเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์สูงกว่ำวิธี

สอนแบบปกต ิ2.04 เท่ำของส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของวธีิสอนแบบปกติ งำนวจิยัเกีย่วกบัวธิสีอนแบบกำรจดักำรเรยีนรู้ 

ด้วยเทคนคิ CIRC ส่งผลต่อผลกำรเรยีนรู/้ผลสมัฤทธิส์งูกว่ำวธิสีอนแบบปกต ิ2.00 เท่ำของส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของ

วิธีสอนแบบปกติ และงำนวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน ส่งผลต่อผลกำรเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์

สูงกว่ำวิธีสอนแบบปกติ 6.22 เท่ำของส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของวิธีสอนแบบปกติ

 เมื่อเปรียบเทียบค่ำขนำดอิทธิพลของงำนวิจัยเชิงทดลองที่มีตัวแปรตำม คือ ควำมสำมำรถ/ทักษะ จสำแนกตำม

วิธีสอน งำนวิจัยใช้วิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนมำกที่สุด จสำนวน 3 เล่ม ร้อยละ 100.00 และค่ำ

ขนำดอทิธพิลในภำพรวมทกุกลุม่สำระกำรเรยีนรูแ้ละทกุระดบัช้ัน วธิสีอนแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 

มีค่ำเฉลี่ยขนำดอิทธิพลเป็นบวก ( d = 3.40, s2 = 0.24) แสดงว่ำวิธีสอนแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน 

ส่งผลต่อควำมสำมำรถ/ทักษะสูงกว่ำวิธีสอนแบบปกติ 3.40 เท่ำของส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของวิธีสอนแบบปกติ  

และเมื่อพิจำรณำรำยละเอียดแต่ละงำนวิจัย พบว่ำ มีค่ำขนำดอิทธิพลเป็นบวกทั้งหมด โดยมีค่ำขนำดอิทธิพลสูงสุด  

คือ 4.29 รองลงมำ คือ 3.38 และตส่ำสุด คือ 3.02
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 3. คุณลักษณะงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการนิเทศ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 คุณลักษณะงำนวิจัยด้ำนกำรนิเทศ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของงำนวิจัยด้ำนกำรนิเทศ เล่ม ร้อยละ

1. เพศผู้วิจัย เป็น เพศหญิง มำกที่สุด 11 91.67

2. ปีที่พิมพ์เผยแพร่ เป็น ปี 2549 มำกที่สุด 3 25

3. รูปแบบงำนวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย เป็น กำรวิจัยแบบทดลอง มำกที่สุด 12 100

4. สมมติฐำนกำรวิจัย มีกำรตั้งสมมติฐำนแบบไม่มีทิศทำง มำกที่สุด 7 58.33

5. แนวคิดและทฤษฎีที่นสำมำใช้ด้ำนกำรนิเทศ ใช้กำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำวิชำชีพ มำกที่สุด 8 66.67

6. แบบแผนกำรวิจัย ทุกเล่ม เป็นแบบแผนกำรวิจัย The One-Group Pretest-Posttest Design 12 100

7. วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ไม่ระบุวิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง มำกที่สุด 8 66.67

8. สถำนภำพกลุ่มตัวอย่ำง เป็น ครูและนักเรียน มำกที่สุด 11 91.67

9. ระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำง เป็น ระดับชั้นประถมศึกษำ มำกที่สุด 7 58.33

10. เนื้อหำงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรนิเทศ ทุกเล่ม เป็น ด้ำนกระบวนกำรนิเทศ 12 100

11. ตัวแปรตำมด้ำนกำรนิเทศ ทุกเล่ม เป็นตัวแปรตำมด้ำนผลกำรเรียนรู้ ด้ำนควำมสำมำรถ  
      ด้ำนทักษะ และด้ำนควำมคิดเห็น 

12 100

12. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ทุกเล่ม มีกำรใช้แบบสอบถำม แบบทดสอบ แบบสังเกต 
      แบบสัมภำษณ์ แบบประเมิน และ สนทนำกลุ่ม 

12 100

13. กำรหำคุณภำพเครื่องมือ ทุกเล่ม มีกำรหำค่ำควำมเที่ยงตรง ค่ำควำมเชื่อมั่น ค่ำอสำนำจจสำแนก    
      ค่ำควำมยำกง่ำย และดัชนีควำมสอดคล้อง 

12 100

14. สถติทิีใ่ช้ในงำนวจิยั ทกุเล่ม มีกำรหำค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบค่ำ t-test 12 100

 

 องค์ความรู้ด้านการนิเทศ พบว่ำ มีจุดประสงค์ในกำรนิเทศ โดยศึกษำควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมสำมำรถใน

กำรสอนของครเูปรยีบเทยีบควำมสำมำรถของคร ูก่อนและหลงันเิทศ ศกึษำผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของนกัเรยีน ศกึษำ

ควำมคิดเห็นของนักเรียน ศึกษำควำมคิดเห็นของครู และศึกษำควำมคิดเห็นของผู้นิเทศ

 มขีัน้ตอนสสำคญัในกำรนเิทศ โดยประชมุก่อนกำรสงัเกต โดยปรกึษำหำรอืเกีย่วกบัประเดน็ทีน่่ำสนใจ ให้ควำมรู้

เกีย่วกบักำรนเิทศ รวมไปถงึกำรวำงแผนกำรดสำเนนิกำรนเิทศ จดัทสำแผนกำรจดักำรเรยีนรู ้แผนกำรนเิทศ กสำหนดเครือ่งมอื 

ในกำรสังเกตกำรสอน จัดทสำปฏิทินสสำหรับสังเกตกำรสอนและกำรประชุม กำรสังเกตกำรสอน ดสำเนินกำรสังเกตกำร

สอนตำมแผนกำรนิเทศโดยสังเกตพฤติกรรมกำรสอนของครู วิเครำะห์ข้อมูล เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสังเกต

กำรสอนโดยวิเครำะห์ผลที่ได้จำกกำรสังเกตและร่วมกันพิจำรณำพฤติกรรมที่ต้องคงไว้หรือเปลี่ยนแปลง และประชุม

หลังกำรสอน เป็นกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูผู้สอนเก่ียวกับผลกำรสังเกตและพิจำรณำยุทธวิธีกำรแก้ปัญหำของครู

ในเรื่องต่อไป
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 มผีลกำรวจิยั โดยหลงัได้รบักำรนเิทศ ครมูคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถเรือ่งกำรวจิยัในชัน้เรยีนเพิม่มำก

ขึ้น ผลกำรเรียนรู้/ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนก่อนและหลังแตกต่ำงกัน นักเรียนมีควำมคิดเห็นที่ดี สมรรถนะกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนของครูเพ่ิมข้ึนในระดับสูงทุกด้ำน ครูผู้สอนมีควำมคิดเห็น เห็นด้วยมำก และผู้นิเทศเห็นด้วยอย่ำงมำก

ต่อกระบวนกำรนิเทศ

 มีข้อเสนอแนะ โดยต้องดสำเนินกำรนิเทศอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้กำรนิเทศภำยในโรงเรียนมีประสิทธิภำพและ

ประสทิธผิลมำกขึ้น ควรมกีำรจดัอบรมเชิงปฏิบตักิำรเกี่ยวกบักำรนเิทศกำรสอนและเนือ้หำสำระวิชำ โดยมผีูเ้ชี่ยวชำญ

ในเนื้อหำสำระร่วมในกำรนิเทศ เพ่ือเปิดโอกำสในครูได้รับควำมรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ผู้นิเทศควรสร้ำงควำมเข้ำใจและ

กำรยอมรับให้เกิดข้ึนใรคณะครู และควรส่งเสริมสนับสนุนกำรนิเทศโดยตรง เป็นควำมสมัครใจของครูผู้สอน ไม่มี

กำรบังคับ ต้องดสำเนินกำรนิเทศในภำคเรียนท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมน้อย เพื่อไม่ให้ครูรู้สึกว่ำมีภำระมำกเกินไป และครู  

ผู้นิเทศ ต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนเทคนิค วิธีดสำเนินกำรนิเทศกำรสอนอย่ำงแท้จริง

การอภิปรายผล

 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของงำนวิจัยที่ศึกษำเกี่ยวกับหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ จสำนวน 215 เรื่อง 

พบว่ำในภำพรวมเป็นงำนวิจัยเก่ียวกับกำรสอนมำกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน 

คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ที่ว่ำ “ผลิตบัณฑิตที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิทยำกำรเก่ียวกับหลักสูตรและกำร

สอน มคีณุธรรมเป็นศนูย์กลำงกำรวจิยัและพฒันำทำงด้ำนหลกัสตูรและกำรสอน” อกีทัง้งำนวจิยัส่วนใหญ่เป็นงำนวจิยั

เชงิทดลอง ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของ [9] ทีท่สำกำรวจิยัเรือ่งกำรวเิครำะห์วทิยำนพินธ์มหำบณัฑติ สำขำหลกัสตูรและ 

กำรสอน มหำวิทยำลัยขอนแก่น ระหว่ำงปี พ.ศ. 2525-2539 พบว่ำ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง มำกที่สุด (ร้อยละ 

37.57) นอกจำกนี้เครื่องมือในกำรวิจัยส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถำมแบบสัมภำษณ์แบบสังเกต ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย

ของ [10] ทีว่เิครำะห์วทิยำนพินธ์ด้ำนกำรวจิยักำรศกึษำของมหำวทิยำลยัในประเทศไทยพบว่ำส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถำม

เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 ด้ำนงำนวิจัยทำงด้ำนหลักสูตร มีรูปแบบงำนวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ Research and 

Development, R&D) แบบแผนงำนวจิยั The One-Group Pretest-Posttest Design โดยมเีนือ้หำงำนวจิยัเกีย่วกบักำรพฒันำ 

หลักสูตรมำกที่สุด เนื่องจำกกำรวิจัยและพัฒนำ เป็นวิธีกำรที่สำมำรถนสำไปใช้แก้ปัญหำและทดลองใช้จนได้ผลเป็น 

ที่น่ำสนใจแล้วจึงนสำไปเผยแพร่ใช้ในวงกว้ำงเพื่อพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น [11] กล่ำวว่ำ จุดประสงค์ของ 

กำรวิจัยและพัฒนำไม่ใช่อยู่ที่กำรทดสอบทฤษฎี แต่อยู่ที่กำรพัฒนำสื่อต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อใช้ในโรงเรียน

 ด้ำนงำนวิจัยทำงด้ำนกำรสอน มีรูปแบบงำนวิจัยตำมระเบียบวิธีวิจัย เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) แบบแผนงำนวิจัย The One-Group Pretest-Posttest Design โดยใช้กระบวนกำรและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู ้

ทีห่ลำกหลำยวธิกีำร โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั โดยคสำนงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูเ้รยีน ครผููส้อนพยำยำมหำรปูแบบวธิี

สอนท่ีเหมำะสมกบัผูเ้รยีนทีจ่ะทสำให้ผูเ้รยีนเกดิกำรเรยีนรูม้ำกทีส่ดุ [12] กล่ำวถงึกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั 

คือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้ผู้เรียนมีบทบำทสสำคัญในกำรเรียนรู้โดยพยำยำมจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ได้

มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนกำรต่ำง ๆ เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้

 ด้ำนงำนวิจัยทำงด้ำนกำรนิเทศ ใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบหลำกหลำยวิธีกำร โดยเป็นกำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำ

วิชำชีพมำกที่สุด กลุ ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ คือครูและนักเรียน มีเนื้อหำเกี่ยวกับกระบวนกำรนิเทศ โดยมีจุดมุ ่งหมำย 

เพือ่พฒันำทกัษะกำรสอน และทกัษะกำรนเิทศแก่ครอูย่ำงเป็นระบบ เพือ่เสรมิสร้ำงเจตคติทีด่ต่ีอกำรนเิทศกำรสอนให้แก่

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรนิเทศกำรสอนสำมำรถช่วยครูแก้ปัญหำและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
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ได้ มุ่งพัฒนำใหเ้ป็นครูมอือำชีพอยำ่งมำตรฐำนให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคณุภำพกำรศกึษำมำกทีสุ่ด [13] กล่ำวว่ำ 

กระบวนกำรนิเทศแบบร่วมพัฒนำวิชำชีพเป็นปฏิสัมพันธ์ทำงกำรนิเทศ บนพื้นฐำนของสัมพันธภำพแห่งกำรร่วมคิด  

ร่วมทสำ พึ่งพำ ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและจริงใจต่อกัน อันส่งผลโดยตรงต่อกำรพัฒนำคุณภำพ 

กำรศึกษำ 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ข้อค้นพบที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำนวิจัยทำงด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศพบว่ำมีกำรทสำวิจัย 

ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร วิธีสอน และกำรนิเทศเป็นจสำนวนมำก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ในกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยสำมำรถนสำข้อค้นพบดังกล่ำวไปประยกุต์ใช้ในกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 

ทั้งนี้ควรศึกษำถึงควำมเหมำะสมของหลักสูตร วิธีกำรสอน กำรนิเทศและข้อจสำกัดต่ำง ๆ ก่อนนสำไปใช้

 2. ข้อค้นพบที่ได้จำกกำรวิเครำะห์งำนวิจัยในครั้งนี้ ในส่วนของรูปแบบวิธีสอนในกลุ่มสำระต่ำง ๆ พบว่ำ  

มีกำรสอนโดยใช้นวตักรรมและสือ่กำรเรยีนรูท้ีห่ลำกหลำย โดยรปูแบบทีไ่ด้รบัควำมนยิมมำกทีส่ดุคอื กำรจดักำรเรยีนรู้ 

โดยใช้เทคนิค KWDL เน่ืองจำกสำมำรถนสำมำใช้ได้หลำยวิชำ มีกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นขั้นตอนทสำให้ผู้เรียนเข้ำใจ

ง่ำย ดังนั้นครูสำมำรถนสำข้อค้นพบดังกล่ำวไปปรับใช้เป็นเทคนิคในกำรสอน จะช่วยให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู ้

มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยในครั้งต่อไป

 1. กำรวิเครำะห์งำนวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิเครำะห์งำนวิจัยทำงด้ำนหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ ซึ่งถือว่ำเป็น 

กำรวิเครำะห์ที่แสดงภำพรวมของงำนวิจัย ดังนั้นในกำรวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีกำรวิเครำะห์งำนวิจัยที่เก่ียวกับ 

เนื้อหำกำรสอนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรสอนภำษำไทย กำรสอนคณิตศำสตร์ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่สำมำรถนสำไปประยุกต์ 

ใช้กับกำรสอนได้โดยตรง

 2. กำรวิเครำะห์งำนวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตร กำรสอนและกำรนิเทศ ถือได้ว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ  

เนื่องจำกได้ข้อสรุปจำกงำนวิจัยหลำยๆ ด้ำน ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้มีกำรวิเครำะห์งำนวิจัยในหลำยๆ สำขำวิชำ

 3. กำรวิเครำะห์งำนวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิเครำะห์งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนั้น  

ในกำรวจิยัครัง้ต่อไปจงึควรมกีำรศกึษำงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบักำรศกึษำในระดบัอืน่ ๆ  เช่น กำรศกึษำปฐมวยั กำรศกึษำ

นอกระบบ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่หลำกหลำย
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บทคัดย่อ

 กำรวจิยัในครัง้นีเ้ป็นกำรวจิยักึง่ทดลองโดยใช้รปูแบบ One Group Pretest-posttest Design มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) 

สร้ำงรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนทีย่ดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงในกำรเสรมิสร้ำงทกัษะชวีติของนกัศกึษำวชิำชพี

ครู 2) ศึกษำทักษะชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครูที่เข้ำร่วมทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงและ 3) ศึกษำควำมคงทนของทักษะชีวิตในระยะหลังกำรทดลองและระยะติดตำมผลของนักศึกษำ

วชิำชพีครท่ีูเข้ำร่วมทดลองใช้รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง กลุม่ตวัอย่ำงทีเ่ข้ำร่วม

กำรทดลองเป็นนกัศกึษำวชิำชพีคร ูโปรแกรมวชิำสงัคมศกึษำ ชัน้ปีที ่2 คณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏักสำแพงเพชร 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถำมทักษะชีวิตของนักศึกษำ

วชิำชพีคร ู2) รปูแบบกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนทีย่ดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง สถติทิีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมลู 

คือ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและ t-test   

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิต

ของนกัศกึษำวชิำชพีคร ูจสำนวน 8 แผน มค่ีำเฉลีย่ (= 4.66) และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน (S.D.= 0.17) ซึง่มคีวำมเหมำะสม 

อยู่ในระดับมำกที่สุด 2) นักศึกษำวิชำชีพครูที่เข้ำร่วมทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียง มีทักษะชีวิตหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักศึกษำวิชำชีพ

ครูที่เข้ำร่วมทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิตในระยะหลัง 

กำรทดลองและระยะติดตำมผลไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�าส�าคัญ: ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบกำรเรียนกำรสอน ทักษะชีวิต วิชำชีพครู
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Abstract

 This research being Quasi-Experimental research which formed one group pretest-posttest design is to aim 

at 1) creating the instruction model based on sufficiency economy philosophy in promoting the student teacher skills 

2) studying the student teachers’ life skills who had joined the experiment group through using the instruction model 

based on sufficiency economy philosophy 3) studying the retention of the student teachers’ life skills during the post 

and follow-up period of experiment. Participants were included 15 student teachers of social study program on the 

semester 2nd, the department of education of Kamphaeng Phet Rajabhat University in academic year 2018. The tools 

used in the research included 1) the life skill questionnaire 2) the model of instructional activities based on sufficiency 

economy philosophy. Statistics employed in the analysis included basic statistics: and S.D. and t-test for dependent.

 The research found that 1) The eight lesson plans of the instruction model based on sufficiency economy philosophy 

in promoting the student teacher skills had an average () at 4.66 and the standard deviation (S.D.) at 0.17 which were 

the most appropriate. 2) The students who joined into the experiment group used the model of instruction of sufficiency 

economy philosophy were significantly higher post-experiment score than pre-experiment score at the level of .05. 3) 

The students who joined into the experiment group used the model of instruction of sufficiency economy philosophy 

had not significantly the difference between the post and follow-up period of the experiment score at the level of 0.05.

Keywords: sufficiency economy philosophy, model of Instruction, life skills teacher profession

บทน�า

 ทักษะกำรดสำเนนิชวีติ เป็นทกัษะกำรใช้ชวีติให้ดสำเนนิไปบนพืน้ฐำนของควำมพอด ีมคีวำมสำมำรถในกำรปรบัตวั 

และมีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทำงท่ีถูกต้องในกำรที่จะเผชิญกับสิ่งท้ำทำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจสำวันได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและยังเป็นสิ่งที่จรรโลงให้เกิดกำรดสำรงไว้ซ่ึงสภำวะสุขภำพจิตที่ดีพร้อมเผชิญแรงกดดันหรือกระทบ

กับส่ิงแวดล้อมต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว อีกท้ังทักษะชีวิตยังถือว่ำเป็นทักษะภำยในที่จะช่วยให้บุคคลสำมำรถเผชิญกับ

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ และสำมำรถจดักำรกบัปัญหำต่ำง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจสำวนัได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและเตรยีมพร้อม

สสำหรับกำรปรับตัวในอนำคตอีกด้วย [1], [2], [3], [4] สสำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

[5] กล่ำวว่ำ ทักษะชีวิตเป็นควำมสำมำรถของบุคคลในกำรจัดกำรกับปัญหำต่ำง ๆ รอบตัวในสภำพสังคมปัจจุบัน และ

เตรียมพร้อมสสำหรับกำรปรับตัวในอนำคต ทักษะชีวิตแม้สำมำรถเกิดขึ้นเองได้ตำมธรรมชำติก็จริง แต่ก็ไม่เพียงพอที่

จะทสำให้บุคคลมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้ ฉะนั้น ทักษะชีวิตจึงต้องได้กำรรับกำรพัฒนำ ฝึกฝน ด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอน

เชิงประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หรือกำรเรียนรู้อันเกิดจำกกระบวนกำรกลุ่มและเทคนิคเกมกำรศึกษำ [1]

 กำรออกแบบรูปแบบกำรเรียนรู ้ที่เหมำะสมกับผู ้เรียนจะช่วยให้เกิดทักษะกำรดสำเนินชีวิตทั้งกำรพัฒนำ

พฤติกรรม มุมมอง เจตคติในกำรใช้ชีวิตของผู้เรียนให้เป็นไปในทำงที่พึ่งประสงค์ได้ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ [6] กล่ำวว่ำ กำรเลือกใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีและเหมำะสมย่อม

จะส่งผลดีต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพำะรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ออกแบบมำเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้

ในลักษณะที่ผู้เรียนและผู้สอนเผชิญหน้ำกัน (Face to face) ในกำรจัดกำรเรียนรู้เสริมควำมรู้ อีกทั้งกำรออกแบบ

รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เริ่มต้นจำกกำรกสำหนดควำมจสำเป็นที่ต้องกำรให้เกิดกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยก่อน 

จำกนั้นจึงออกแบบวิธีกำรกำรเรียนกำรสอน (Instruction Design) แล้วนสำผลที่ได้จำกกำรออกแบบไปทดลองใช้ 
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เพื่อประเมินว่ำบรรลุตำมควำมต้องกำรหรือต้องกสำหนดใหม่หรือไม่ [7] และจำกกำรศึกษำของ คอยห์รูล แอนวอร์ [8]  

ที่ได้ศึกษำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดคอนสตรัคทิวิซึมเพื่อเสริมสร้ำงแรงจูงให้กับผู้เรียน พบว่ำ รูปแบบ 

กำรเรียนกำรสอนสำมำรถที่จะสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ทั้งกำรทสำงำนเดี่ยวและกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 

ได้ดยีิง่ขึน้ เช่นเดยีวกบั มำนติย์ ซำซโิย [9] ทีพ่ฒันำรปูแบบกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติของคนหลำยวยัในศนูย์ตุม้โฮมลกูหลำน 

บ้ำนเหล่ำลิง พบว่ำ รูปแบบกำรเรียนรู้สำมำรถทสำให้กลุ่มผู้นสำชุมชน กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มเด็กและเยำวชน เกิดควำมรู้ 

ควำมถนัดและสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและกำรปลูกฝังรำกฐำนวิถีชีวิตและสำมำรถใช้ในกำรส่งเสริมให้ผู ้เรียน 

เกิดควำมต้องกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง แสดงให้เห็นว่ำ กำรนสำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ออกแบบอย่ำงเหมำะสม

มำพัฒนำผู้เรียนสำมำรถที่จะเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้หรือพัฒนำผู้เรียนได้

 ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับกำรดสำรงชีวิตที่ประกอบด้วยควำมมีเหตุมีผล ควำมมี

ภูมิคุม้กนัและควำมพอประมำณโดยมเีงือ่นไขทีส่สำคญัคอื ควำมรูแ้ละคณุธรรม เป็นปรชัญำทีช่ีแ้นะแนวทำงกำรปฏบิตัติน 

ในทำงที่ควรจะเป็นในกำรดสำเนินชีวิต แนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมิได้มีควำมหมำยในแง่เศรษฐศำสตร์เพียง

ด้ำนเดยีว แต่มคีวำมหมำยเชงิปรชัญำ จรยิธรรม คณุค่ำและปทสัถำนทำงพฤตกิรรมสสำหรบักำรดสำเนนิชวีติในทกุๆ ด้ำน

อกีด้วย [10] เน้นกำรพึง่ตนเองไม่ว่ำจะเป็นพึง่ตนเองด้ำนจติใจ สงัคม ทรพัยำกรธรรมชำต ิเทคโนโลยแีละด้ำนเศรษฐกจิ 

[3] ช่วยให้เกิดทักษะและพฤติกรรมในกำรปรับตัวต่อกำรดสำเนินชีวิตดีขึ้น [11] ทิศนำ แขมมณี [12] กล่ำวว่ำ ปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ชี้ให้เห็นถึงกำรดสำเนินชีวิตที่มีควำมพอในควำมต้องกำรตำมอัตภำพของตน ไม่สุดโต่ง 

ไม่โลภมำก ทสำให้เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทรัพยำกรและโลกน้อยลง ดังพระรำชดสำรัสที่ว่ำ

 “...คนเรำถ้ำพอในควำมต้องกำร ก็มีควำมโลภน้อย เมื่อมีควำมโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้ำทุกประเทศ

มีควำมคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีควำมคิดว่ำทสำอะไรต้องพอเพียง หมำยควำมว่ำ พอประมำณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่ำง

มำก คนเรำก็อยู่เป็นสุข...” [5] 

 จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยเห็นว่ำ กำรนสำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นเน้ือหำในออกแบบ 

กำรเรยีนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบและมขีัน้ตอนทีเ่หมำะสมจะสำมำรถพฒันำทกัษะชวีติของนกัศกึษำวชิำชพีครใูห้เป็น 

ผูท้ีม่ทีกัษะกำรดสำเนนิชวีติ มคีวำมตระหนกัรู ้มคีวำมรกัและเกือ้กลู เหน็คณุค่ำในตนเองและผูอ้ืน่ รูจ้กัใช้ควำมรูอ้ย่ำงรอบรู้  

รอบคอบและมเีหตผุลในกำรวเิครำะห์และกำรตดัสนิใจต่อปัญหำทีเ่กดิขึน้อย่ำงระมดัระวงั มภีมูคิุม้กนัภำยในตนเองและ

สำมำรถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงปกติสุขพร้อมทั้งเตรียมตนเองในกำรอยู่ในโลกอนำคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรเรียนกำรสอนท่ียึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตของ

นักศึกษำวิชำชีพครู

 2. เพือ่ศกึษำทกัษะชวีติของนกัศกึษำวชิำชพีครทูีเ่ข้ำร่วมทดลองใช้รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง

 3. เพื่อศึกษำควำมคงทนของทักษะชีวิตในระยะหลังกำรทดลองและระยะติดตำมผลของนักศึกษำวิชำชีพครู 

ที่เข้ำร่วมทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบเขตของการวิจัย

 ขอบเขตด้านประชากรและก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักศึกษำวิชำชีพครู ชั้นปีที่ 2 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกสำแพงเพชร  

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 450 คน
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 กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษำวิชำชีพครู ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชำสังคมศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

กสำแพงเพชร ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง(Purposive Sampling) จสำนวน 15 คน

 ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนำทักษะชีวิตนักศึกษำวิชำชีพครู 2) ตัวแปรตำม ได้แก่ ทักษะชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครู

 ขอบเขตเนือ้หาการวจิยั ประกอบด้วย 1) เนือ้หำทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ออกแบบและกสำหนดเนือ้หำสำระ

ตำมแนวกิจกรรมเสริมกำรเรียนรู้ มีจสำนวน 8 แผน ประกอบด้วย แผนกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรปฐมนิเทศและทุกชีวิตเกิดมำ

ล้วนแต่มีคุณค่ำและควำมหมำยในตัวเอง แผนกำรเรียนรู้ที่ 2 ควำมคิดเป็นธรรมชำติแต่กำรรู้จักคิดเป็นศักยภำพ แผน 

กำรเรียนรู้ที่ 3 อำรมณ์เป็นของสรรพชีวิตแต่กำรรู้จักอำรมณ์เป็นคุณสมบัติของบัณฑิต แผนกำรเรียนรู้ที่ 4 มิตรภำพคือ

ควำมงดงำมของสังคมมนุษย์ แผนกำรเรียนรู้ที่ 5 กำรยอมรับในควำมเหมือนและควำมต่ำงจะสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำง

กัน แผนกำรเรียนรู้ที่ 6 ปัญหำไม่มำปัญญำย่อมไม่เกิด แผนกำรเรียนรู้ที่ 7 ทรำบรำกเหง้ำเพื่อไต่เต้ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ 

และแผนกำรเรียนรู้ที่ 8 สังฆหจุนเจือเพื่อเอื้อเฟื้อกำรเกิดสังคม 2) ทักษะชีวิต มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กำรตระหนัก

รูแ้ละเหน็คณุค่ำในตนเองและผูอ้ืน่ 2) กำรคดิวเิครำะห์ ตัดสนิใจและแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 3) กำรจดักำรกบัอำรมณ์

และควำมเครียด 4) กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

 ขอบเขตด้านเวลา กำรวิจัยครั้งนี้ เริ่มดสำเนินกำรปี พ.ศ. 2561 เวลำสิ้นสุดกำรดสำเนินกำรปี พ.ศ. 2562

วิธีด�าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรและเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย ดังนี้

 1. ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี เอกสำรงำนวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบกำรเรียนกำรสอน ทักษะชีวิต ปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียงแล้วนสำมำวิเครำะห์สังเครำะห์เพื่อออกแบบจัดทสำแผนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและแบบสอบถำมทักษะชีวิต

 2. ร่ำงรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและแบบสอบถำมทักษะชีวิตที่ได้จำกกำรวิเครำะห์สังเครำะห์ในข้อที่ 1  

โดยผู้ร่วมร่ำงรูปแบบประกอบด้วย ดร.ขวัญชัย ขัวนำ ดร.ศรวัส ศิริ และนำยมนตรี หลินภู แล้วนสำเสนอต่อที่ปรึกษำ  

จำกนั้นนสำมำปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ

 3. นสำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและแบบสอบถำมทักษะชีวิตที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญด้ำน

หลักสูตรและกำรสอน ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง จสำนวน 3 ท่ำน เพื่อประเมินค่ำควำมสอดคล้อง (IOC) และ

ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำแล้วนสำมำแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ

 4. นสำแบบสอบถำมทักษะชีวิตไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษำโปรแกรมกำรประถมศึกษำและโปรแกรม

ดนตรีศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกสำแพงเพชร จสำนวน 30 คน เพื่อหำค่ำอสำนำจจสำแนกรำยข้อ (r)  

อยู่ระหว่ำง 0.20 – 0.70 และหำค่ำควำมเชื่อม่ัน (Reliability)โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha-Coefficient) ของ 

ครอนบำค (Cronbach)ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ำกับ 0.837

 5. นสำแบบสอบถำมทกัษะชวีติไปสอบถำมกลุม่ตวัอย่ำงซึง่เป็นนกัศกึษำวชิำชพีคร ูชัน้ปีที ่2 โปรแกรมสำขำวชิำ

สังคมศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกสำแพงเพชร จสำนวน 15 คน ที่ใช้วิธีกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะ

เจำะจง (Purposive Sampling) ก่อนเข้ำสู่กำรจัดกิจกรรมแล้วเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนกำรทดลอง (Pre-test)

 6. ดสำเนินกำรทดลองโดยใช้รูปแบบที่สร้ำงขึ้น ซึ่งผู้วิจัยดสำเนินกำรทดลองด้วยตนเองจสำนวน 8 แผน เป็นระยะ

เวลำ 2 วัน ตั้งแต่ 8.30 -16.00 ชั่วโมง ดสำเนินกำรแผนกิจกรรมละ 1:30 ชั่วโมง ในวันที่ 2 มีนำคม – วันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. 

2562 ณ ห้องเรียนคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกสำแพงเพชร แสดงรำยละเอียดดังตำรำงที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 กำรจัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อเรื่อง

1 วันเสำร์ที่ 2 มีนำคม 2562 09.00-10.30 ปฐมนิเทศ Pre-test ทุกชีวิตเกิดมำล้วนแต่มีคุณค่ำและ 

ควำมหมำยในตัวเอง

2 วันเสำร์ที่ 2 มีนำคม 2562 10.45-12.00 ควำมคิดเป็นธรรมชำติแต่กำรรู้จักคิดเป็นศักยภำพ

3 วันเสำร์ที่ 2 มีนำคม 2562 13.00-14.30 อำรมณ์เป็นของสรรพชวีติแต่กำรรูจ้กัอำรมณ์เป็นคณุสมบตัิ

ของบณัฑติ

4 วันเสำร์ที่ 2 มีนำคม 2562 14.45-16.00 มิตรภำพคือควำมงดงำมของสังคมมนุษย์

5 วันอำทิตย์ที่ 3 มีนำคม 2562 09.00-10.30 กำรยอมรบัในควำมเหมอืนและควำมต่ำงจะสร้ำงควำมเข้ำใจ

ระหว่ำงกนั

6 วันอำทิตย์ที่ 3 มีนำคม 2562 10.45-12.00 ปัญหำไม่มำ ปัญญำย่อมไม่เกิด

7 วันอำทิตย์ที่ 3 มีนำคม 2562 13.00-14.30 ทรำบรำกเหง้ำเพื่อไต่เต้ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์

8 วันอำทิตย์ที่ 3 มีนำคม 2562 14.45-16.00 สังฆหจุนเจือเพื่อเอื้อเฟื้อกำรเกิดสังคม Post-test

9 วันอำทิตย์ที่ 17 มีนำคม 2562 15.30-16.00 Follow-up test

 

 7. เมือ่สิน้สดุกำรทดลอง ทสำกำรวดัทกัษะชวีติของนกัศกึษำอกีครัง้หนึง่ด้วยแบบสอบถำมทกัษะชีวติชุดเดมิแล้ว

เก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลังกำรทดลอง (Post-test)

 8. หลังจำกทดลองผ่ำนไป 2 สัปดำห์ ทสำกำรวัดอีกครั้งด้วยแบบสอบถำมทักษะชีวิตชุดเดิมในระยะติดตำมผล 

(Follow-up) เพื่อศึกษำควำมคงทนทักษะชีวิตของนักศึกษำแล้วเก็บไว้เป็นคะแนนในระยะติดตำมผล

 9. นสำคะแนนก่อนทดลอง (Pre-test) หลงักำรทดลอง (Post-test) และระยะติดตำมผล (Follow-up test) มำวเิครำะห์

เพื่อเปรียบเทียบค่ำคะแนนควำมแตกต่ำงด้วย t-test for dependent 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

 ขัน้ตอนที ่1 ผลกำรสร้ำงรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่เสรมิสร้ำงทกัษะ

ชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครูท่ีผู้วิจัยได้จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต 

 รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแล้วนสำมำออกแบบแผนกำรเรียนกำรสอน มีจสำนวนทั้งหมด 8 แผน และตรวจสอบ 

ควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวจำกผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 ท่ำน ปรำกฏ 

ดังตำรำงที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลกำรประเมินควำมสอดคล้องรูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

รายการประเมิน

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 

ท่าน
ระดับความ

เหมาะสม

. S.D.

1. ควำมสอดคล้องเหมำะสมกับกำรพัฒนำทักษะชีวิต 5.00 0.00 มำกที่สุด

2. ควำมสอดคล้องเหมำะสมกับนิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร 5.00 0.00 มำกที่สุด

3. ควำมสอดคล้องเหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 4.66 0.47 มำกที่สุด

4. ควำมสอดคล้องเหมำะสมด้ำนกิจกรรม 4.66 0.47 มำกที่สุด

5. ควำมสอดคล้องเหมำะสมต่อขั้นตอน/กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียน 4.66 0.47 มำกที่สุด

6. ควำมเหมำะสมของกำรใช้สื่อในกำรทสำกิจกรรม 4.66 0.47 มำกที่สุด

7. ควำมสอดคล้องเหมำะสมกับวัยของผู้เรียน 4.66 0.47 มำกที่สุด

8. แนวทำงและเกณฑ์กำรประเมินผล 4.33 0.47 มำก

9. ควำมเหมำะสมในกำรแบ่งเนื้อหำแต่ละช่วง 4.33 0.47 มำก

10. เนื้อหำครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่กสำหนดไว้ 4.66 0.47 มำกที่สุด

11. ภำษำที่ใช้อ่ำนเข้ำใจง่ำย 4.66 0.47 มำกที่สุด

12. ระยะเวลำดสำเนินกำรมีควำมเหมำะสม 4.66 0.47 มำกที่สุด

13. วิธีดสำเนินกำรเป็นไปตำมลสำดับขั้นตอน 4.66 0.47 มำกที่สุด

เฉลี่ย 4.66 0.17 มากที่สุด

 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้ำงทักษะ

ชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครู จสำนวน 8 แผน มคีวำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สดุ โดยมคี่ำเฉลี่ย (= 4.66, S.D.= 0.17) 

 ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครูที่เข้ำร่วมทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดย

ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงระยะก่อนและหลังกำรทดลองโดยใช้สถิติกำรทดสอบคะแนนควำมแตกต่ำง 

(Dependent sample t-test) แสดงรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนระยะก่อนทดลองและระยะหลังกำรทดลอง

การทดสอบ
ก่อนทดลอง

(n=15)

หลังการทดลอง

(n=15) t Sig.

X S.D. X S.D.

ด้ำนกำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น 59.29 8.07 66.86 7.19 -7.25* .000

ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรตัดสินใจและกำรแก้ไขปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์

56.14 5.90 67.29 3.59 -9.25* .000

ด้ำนกำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด 49.00 10.01 60.29 6.37 -6.38* .001

ด้ำนกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น 59.86 4.14 67.57 3.78 -7.41* .000

รวม 56.07 7.03 65.50 5.23 -7.57* .000

*มีนัยสสำคัญทำงสถิติ p<0.05

 จำกตำรำงที ่3 พบว่ำ ประสทิธผิลของรปูแบบกำรสอนทีย่ดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงในกำรเสรมิสร้ำง

ทกัษะชวีติของนกัศกึษำวชิำชพีครใูนระยะหลงักำรทดลองสงูกว่ำก่อนระยะกำรทดลองอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติิทีร่ะดบั 

0.05 

 ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบทักษะชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครูที่เข้ำร่วมทดลองใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอน 

โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงระยะหลังกำรทดลองและระยะติดตำมผลโดยใช้สถิติกำรทดสอบคะแนน 

ควำมแตกต่ำง (Dependent sample t-test) แสดงรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนระยะหลังกำรทดลองและระยะติดตำมผล

การทดสอบ
หลังทดลอง

(n=15)

ติดตามผล

(n=15) t Sig.

X S.D. X S.D.

ด้ำนกำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น 66.86 7.19 66.50 8.55 .63 .547

ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ กำรตัดสินใจและกำรแก้ไขปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์

67.29 3.59 63.67 5.78 2.81 .037

ด้ำนกำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด 60.29 6.37 60.71 8.77 -.23 .823

ด้ำนกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น 67.57 3.78 67.29 4.60 .32 .760

รวม 65.47 1.48 64.54 1.78 .88 .541

ไม่มีนัยสสำคัญทำงสถิติ p>0.05
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 จำกตำรำงที ่3 พบว่ำ ประสทิธผิลของรปูแบบกำรสอนทีย่ดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงในกำรเสรมิสร้ำง

ทกัษะชวีติของนกัศกึษำวชิำชพีครใูนระยะหลงักำรทดลองและระยะตดิตำมผลไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติิ

ที่ระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัย

 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่เสรมิสร้ำงทกัษะ

ชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครู พบว่ำ

 1. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิตของนักศึกษำ

วิชำชีพครู จสำนวน 8 แผน มีค่ำเฉลี่ย (= 4.66) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.= 0.17)ซึ่งมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ

มำกที่สุด 

 2. นกัศกึษำวชิำชพีครทูีเ่ข้ำร่วมทดลองใช้รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง มทีกัษะ

ชีวิตเพิ่มขึ้นสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. นกัศกึษำวชิำชพีครทูีเ่ข้ำร่วมทดลองใช้รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง มทีกัษะ

ชีวิตในระยะหลังกำรทดลองและระยะติดตำมผลไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย

 1. รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิตของนักศึกษำ

วิชำชีพครู ที่ผู้วิจัยออกแบบ จสำนวน 8 แผน มีควำมเหมำะสมในระดับมำกที่สุด แผนจัดกำรเรียนรู้ดังกล่ำวมีส่วนสสำคัญ

ในกำรพัฒนำทักษะชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครูทั้ง 4 ด้ำน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี หลักกำร เอกสำรงำนวิจัย

ที่เกี่ยวข้องแล้วนสำมำออกแบบกำรเรียนกำรสอนโดยจัดลสำดับเนื้อหำ ขั้นตอน กระบวนกำร มีกำรระบุวัตถุประสงค์ให้

ชัดเจน มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ รูปแบบดังกล่ำวยังผ่ำนกำรประเมินจำกผู้เชี่ยวชำญที่มีชสำนำญเฉพำะด้ำน อีกทั้ง  

กำรออกแบบกจิกรรมยงัคสำนงึถงึหลกัจิตวทิยำกำรเรียนรูข้องผูเ้รยีนและในกำรจดักจิกรรมยงัมกีำรสงัเกตและปรบัประยกุต์ 

รูปแบบกิจกรรมให้มีควำมสอดคล้องกับผู้เรียนอีกด้วย ทสำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับรูปแบบ 

กำรกำรจดักำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ที ่ปรวิตัร เขยีนแก้วและทพิรตัน์ นพฤทธิ ์[13] ทีไ่ด้ศกึษำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้

เพือ่ส่งเสรมิกำรคดิเชงิสถติขิองนกัศกึษำระดบัอดุมศกึษำจสำนวน 34 คน ผลกำรศกึษำพบว่ำ นกัศกึษำมรีะดบักำรคดิเชงิ

สถติสิงูขึน้ในทุกด้ำนภำยหลงัได้รบักำรจดักำรเรยีนรู้ตำมรปูแบบและมเีจตคติทีด่ต่ีอกำรจดักำรเรยีนรู ้และสอดคล้องกบั 

มำนิตย์ ซำซิโย [9] ที่พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนหลำยวัยในศูนย์ตุ้มโฮมลูกหลำนบ้ำนเหล่ำลิง จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยมีกระบวนกำรประกอบด้วย 1) กำรสร้ำงและประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบ 2) กำรนสำรูปแบบไป

ทดลองใช้และกำรประเมนิเชงิคณุภำพ และ 3) ทดลองใช้และประเมนิผลกระบวนกำรเรยีนรู ้ซึง่ผลกำรนสำรปูแบบไปใช้

พบว่ำ ทสำให้กลุ่มผู้นสำชุมชน กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มเด็กและเยำวชน เกิดควำมรู้ควำมถนัดและสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและ

กำรปลูกฝังรำกฐำนวิถีชีวิตและสำมำรถใช้ในกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดควำมต้องกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง

 2. ทักษะชวีติของนกัศกึษำเพิม่ขึน้หลงักำรเข้ำร่วมทดลองใช้รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนทีย่ดึปรชัญำของเศรษฐกจิ

พอเพียงอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 กำรนสำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำออกแบบเป็นกิจกรรมใน 

กำรพัฒนำผู้เรียนเป็นกำรนสำหลักคิดท่ีชี้ให้เห็นถึงวิถีกำรดสำเนินชีวิตบนพื้นฐำนแห่งควำมพอดี ควำมมีเหตุมีผลและ 

ควำมพอประมำณ เป็นกำรเสรมิสร้ำงให้ผู้เรียนมทีกัษะในกำรดสำเนนิชวีติแบบพึง่พำตนเอง มคีวำมพอในควำมต้องกำรตำม 

อัตภำพของตนเอง ไม่สุดโต่ง ไม่โลภมำก [12] ไม่ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย รู้จักพิจำรณำถึงควำมจสำเป็นในกำรใช้สอยทรัพยำกร
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หรอืใช้จ่ำยทรพัย์สนิเงนิทองในชวีติประจสำวนั สอดคล้องกบังำนวจิยัของ กรรณกิำร์ ภริมย์รตัน์ [14] ทีศ่กึษำพฤตกิรรม

กำรดสำเนนิชวีติตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงของนกัศกึษำมหำวทิยำลยัรำชภฏัในเขตกรงุเทพมหำนคร จสำนวน 420 

คน ซึ่งพบว่ำ กำรดสำรงชีวิตประจสำวันของนักศึกษำ มีกำรเก็บออมเงิน กำรจัดทสำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย กำรใช้ทรัพยำกร

ทุกอย่ำงอย่ำงประหยัดและรู้คุณค่ำ รู้จักประยุกต์ของเก่ำให้กลับมำใช้ใหม่ได้อีก นอกจำกนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้นักศกึษำ 

มีทักษะในกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นสังคม รู้จักเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีคุณธรรมประจสำตน สอดคล้องกับ 

งำนวิจยัของ พชัรศรณัย์ ศริพินัธ์ สธีุ พรรณหำญและศักดิ ์สวุรรณฉำย [11] ทีไ่ด้พฒันำชดุกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีนโดยบรูณำกำร 

กับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้ำงกำรปรับตัวในกำรดสำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

โรงเรียนกบินทร์วิทยำ จังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำ กำรบูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเสริมสร้ำงให้นักเรียน

มีทักษะกำรปรับตัวในกำรดสำรงชีวิตและมีพฤติกรรมกำรปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นในทำงที่เหมำะสม ซึ่งสอดคล้องกับ

ศกึษำของ รมณภทัร กตตน์วงศกร [15] ทีไ่ด้ศกึษำผลกำรพฒันำทกัษะชวีติของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 โรงเรยีน

บำงจำก(โกมลประเสริฐอุทิศ) จสำนวน 34 คน พบว่ำ ทักษะชีวิตของนักเรียนไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรตระหนักรู้และเห็น

คุณค่ำในตนเองและผู้อื่น ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ด้ำนกำรจัดกำรกับอำรมณ์

และควำมเครียดและด้ำนกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่นเพิ่มขึ้นในระดับดีหลังจำกได้รับกำรฝึกทักษะชีวิต

 3. กำรศึกษำควำมคงทนของทักษะชีวิตของนักศึกษำวิชำชีพครูระยะสิ้นสุดกำรทดลองไปแล้ว 2 สัปดำห์  

พบว่ำ ไม่มีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ยึด 

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเป็นกระบวนกำรที่จัดสภำพบรรยำกำศให้ผู้เรียนได้สร้ำงองค์ควำม

รู้ด้วยตนเองผ่ำนกิจกรรมโดยมีผู้วิจัยเป็นกระบวนกำรหรือผู้อสำนวยกำร (Facilitator) ให้กิจกรรมดสำเนินไปอย่ำงรำบ

รื่นซึ่งกำรที่ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง (Active learning) และได้รับประสบกำรณ์ตรงจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน

เกดิกำรเรยีนรูท้ีค่งทนถำวรมำกยิง่ขึน้ และช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกดิแรงจงูใจทีไ่ด้ทสำงำนร่วมกนัเป็นทมี มกีระบวนกำร

กลุ่มคอยกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบกำรณ์ ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหำเพื่อที่จะทสำให้กลุ่มบรรล ุ

เป้ำหมำย สอดคล้องกับคอยห์รูล แอนวอร์ [8] ได้ศึกษำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิดคอนสตรัคทิวิซึม 

เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจของนักเรียนท่ีเรียนภำษำอังกฤษ ผลกำรวิจัยพบว่ำ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนตำมแนวคิด 

คอนสตรคัทิวซึิม (Constructivism) ช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิแรงจงูใจทัง้รำยบคุคลและกำรทสำงำนร่วมกนัเป็นกลุม่ กระตุน้ให้เกดิ 

แรงจูงใจในกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง ผู้เรียนยังได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับตนเอง 

(Reflection) ทสำให้ควำมคงทนของควำมรู้ยำวนำนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ศักดิ์นคร สีหอแก้ว [16] ที่ได้

ศึกษำรูปแบบกำรสอนเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  

กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 30 คน พบว่ำ ผลกำรประเมินทักษะชีวิตหลังกำรใช้รูปแบบกำรสอนอยู่ในระดับมำกและยังได้

ประเมินทักษะชีวิตในระยะหลังกำรทดลองเป็นเวลำ 1 เดือนยังพบอีกว่ำ อยู่ในระดับมำก

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

  1. บุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถนสำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ยึดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้วิจัยสร้ำง

ขึ้นไปเป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในสำขำวิชำอื่นๆ หรือผู้เรียนระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำหรือ

อำชีวศึกษำ

  2. ก่อนจะเข้ำสูก่ำรจดักจิกรรมแต่ละครัง้ควรให้ผูเ้รยีนได้ฝึกสตด้ิวยรปูแบบทีห่ลำกหลำย เพือ่กำรเตรยีมสภำพ

จิตใจให้เกิดควำมพร้อมก่อนที่จะเรียนรู้
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 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรมีกำรศึกษำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะชีวิตกับกลุ่มนักศึกษำในสำขำวิชำอื่นๆ หรือกับ

กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำหรืออำชีวศึกษำ

  2. ควรพฒันำรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนโดยยดึหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่พฒันำทกัษะทีจ่สำเป็นอืน่ๆ 

เช่น ทักษะทำงสังคม ทักษะทำงกำรเรียนรู้ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษำ 1) ระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิง 

ส่งเสรมิสุขภำพ ศกึษำกรณนีสำ้พรุ้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวดัเพชรบรุ ี2) ระดบัปัจจยัสนบัสนนุต่อกำรมส่ีวนร่วม 

ของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 3) ปัญหำและอุปสรรคของชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยว

เชิงส่งเสริมสุขภำพ และ 4) เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว โดยใช ้

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสำน คือ ข้อมูลเชิงปริมำณ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบกำร และประชำชน 

ที่อำศัยอยู ่ในหมู่ 5 บ้ำนพุนส้ำร้อนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้นไปอยู ่ที่ในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบล 

ยำงนส้ำกลัดเหนือ อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จสำนวน 249 คน โดยกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 

โดยใช้สูตรของทำโรยำมำเน่ กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 153 คน และข้อมูลเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 

จำกผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญั ได้แก่ ผูบ้รหิำรกำรจดักำรศูนย์อำบนสำ้แร่พนุสำ้ร้อน ผูป้ระกอบกำร และนกัท่องเทีย่ว รวมทัง้สิน้ 12 คน 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั คอื แบบสอบถำม และแบบสมัภำษณ์ สถติทิีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมลูประกอบด้วย ค่ำควำมถี่  

ค่ำร้อยละค่ำเฉลีย่ ค่ำควำมเบีย่งเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำท ีกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดยีว กำรหำควำมแตกต่ำง 

รำยคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพทั้ง 5 ด้ำน 

โดยรวมมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ประชำชนมีส่วนร่วมต่อกำรมีส่วนร่วม

ของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภำพส่วนใหญ่ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และตัวแปร เพศ และ 

กำรใช้ประโยชน์จำกนส้ำพุร้อน ไม่แตกต่ำงกันท้ังในรำยด้ำนและโดยรวม สสำหรับตัวแปร อำยุต่ำงกัน ระดับกำรศึกษำ 

และอำชพี จสำนวนสมำชกิในครอบครวั รำยได้ ระยะเวลำทีอ่ำศยับ้ำนพนุสำ้ร้อน สถำนภำพในชุมชน โดยรวมแตกต่ำงกนั 

อย่ำงมนียัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 2) ระดบัปัจจยัสนบัสนนุเกีย่วกบักำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ ทัง้ 4 ด้ำน โดยรวมมี

ระดบัควำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัปำนกลำง 3) ปัญหำและอปุสรรคเกีย่วกบักำรมส่ีวนร่วมของประชำชนต่อกำรท่องเทีย่วเชงิ 

ส่งเสรมิสขุภำพทีส่สำคญั ได้แก่ กลุม่ตวัอย่ำงได้รบัข้อมลูข่ำวสำรกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ ผ่ำนสือ่มวลชน ยงัน้อย

เกนิไป อกีทัง้กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบักำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ นอกจำกนี้
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ส่วนใหญ่ยงัขำดกำรมส่ีวนร่วมต่อกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ ควรมกีำรเพิม่สนิค้ำพืน้บ้ำนหรอืของทีร่ะลกึเฉพำะ 

หมู่บ้ำนให้เพิ่มมำกขึ้นและขำดงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกในกำรทสำกิจกรรมหรือโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพจึงทสำให้ไม่สำมำรถดสำเนินกำรพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำคือ ควรเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง

ส่งเสริมสุขภำพให้มำกยิ่งขึ้น จัดเจ้ำหน้ำที่ วิทยำกรหรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ มำให้ควำมรู้

ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน ควรจดักจิกรรมกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ ไปยงัชมุชนต่ำงๆ และหน่วยงำน

รำชกำรควรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ

ค�าส�าคัญ: กำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ หนองหญ้ำปล้อง

Abstract 

 The objectives of this research were to 1) study the level of community participation in health promotion 

tourism management in the case of hot spring in Amphoe Nong Ya Plong, Petchaburi Province, 2) investigate the level 

of supporting factors for community participation in health promotion tourism management, 3) examine community’s 

problems and obstacles in health promotion tourism management, and 4) suggest the guidelines for development of 

community participation in tourism management. The mixed research methodology was applied in this study. The 

quantitative data were collected from the 249 samples consisting of entrepreneurs and people, 18 years old and over, 

living in Moo 5, Ban Phu Nam Ron, under Yang Nam Klat Nuea Subdistrict Administrative Organization, Amphoe 

Nong Ya Plong, Phetchaburi Province. The sample size, 153 samples, was determined by using Taro Yamane’s 

formula. The qualitative data were collected by using a structured interview form from 12 key informants, consisting 

of managers of hot spring bath center, entrepreneurs and tourists. The research instruments were a questionnaire and 

an interview form. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-

way analysis of variance. The paired difference was analyzed by using Schefé’s method. 

 The qualitative data were analyzed by using content analysis; 1) The level of opinion on community participation 

in health promotion tourism management in all 5 aspects was overall at a moderate level. When each aspect was 

considered, people participating in community participation in promoting tourism management was at a low level. The 

opinion of people with different gender and the use of hot spring was not different both in each aspect and in overall, 

whereas that of people with different age, educational level, and occupation, number of family members, income, and 

duration of living in Ban Phu Nam Ron, and status in the community was overall different with statistical significance 

at the level of 0.05. 2) The level of opinion on supporting factors for health promotion tourism in all 4 aspects was 

overall at a moderate level. 3) The important problems and obstacles on people participation in health promotion 

tourism consisted of the sample group receiving too little information on health promotion tourism through the media. 

In addition, most samples lacking knowledge and right understanding on health promotion tourism. Moreover, most of 

them still lacked participation in health promotion tourism. There should be an increase in local products or specific 

souvenirs of the village. And, the lack of budget from external agencies in organizing activities or projects related to 

health promotion tourism resulted in ineffective development. 4) The recommendations from the study were that more 
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channels for publicizing health promotion tourism information should be provided, that the staff, lecturers, or experts 

in health promotion tourism should be provided to give knowledge and understanding to the people, that the activities 

to promote the health promotion tourism should be organized in various communities, and that the governmental 

agencies should allocate budget for organizing activities or projects related to health promotion tourism.

Keywords: community participation, health tourism, Nong Ya Plong

บทน�า

 กำรท่องเทีย่วเป็นอตุสำหกรรมทีม่คีวำมสสำคญัต่อกำรพฒันำเศรษฐกจิของหลำยๆ ประเทศทัว่โลก เพรำะฉะนัน้

รัฐบำลของแต่ละประเทศจึงให้ควำมสสำคัญต่อกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรกสำหนดกลยุทธ์ทำง 

กำรตลำดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มำเที่ยวในประเทศของตนมำกยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้มีควำมตระหนักถึง 

ควำมสสำคัญของกำรท่องเทีย่วในฐำนะทีเ่ป็นกลไกหลกั ในกำรท่ีจะรกัษำเสถยีรภำพและกำรขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ 

โดยคณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติได้จัดทสำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงเป็น

แผนหลักในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่งผลต่อจสำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มสูงขึ้นทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง

 จำกกำรให้ควำมสสำคัญด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยนับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้

รับควำมสนใจจำกประชำชนท้ังชำวไทยและชำวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำช่ืนชมบรรยำกำศกำรท่องเที่ยว ซึ่งมีกันหลำย

รูปแบบ ทั้งรูปแบบกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวตำม

ควำมสนใจพิเศษ กำรท่องเที่ยวถือเป็นรำยได้หลักที่สสำคัญของประเทศไทย

 สถำนกำรณ์กำรท่องเทีย่วในจงัหวดัเพชรบรุ ีนบัว่ำเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีห่ลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ทำงธรรมชำติ แหล่งท่องเที่ยวทำงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทำงโบรำณคดี แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้ำงขึ้น และ

แหล่งท่องเทีย่วศกึษำหำควำมรูใ้นโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชดสำร ิจนส่งผลให้จงัหวดัเพชรบรุมีจีสำนวนนกัท่องเทีย่ว 

และรำยได้ที่เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยพบว่ำใน พ.ศ. 2560 กลุ่มวัยทสำงำน โดยเฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุ 

หันมำนิยมเดินทำงในลักษณะทัวร์สุขภำพมำกยิ่งขึ้น โดยจะมำแช่นส้ำร้อนทั้งเพื่อผ่อนคลำยและรักษำโรค 

 บ่อนสำ้พรุ้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จงัหวดัเพชรบรุ ีมศีกัยภำพและควำมหลำกหลำยทีส่ำมำรถรองรบักำรท่องเทีย่ว  

เชิงสุขภำพได้นอกจำกทัวร์สุขภำพที่มีกำรผสมผสำนประยุกต์ให้เข้ำกับกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่ง

กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Health Tourism) อำจแบ่งออกได้ตำมจุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของโปรแกรมกิจกรรม

กำรท่องเที่ยวและควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว คือ กำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ (Health Promotion Tourism) 

เป็นกำรเดนิทำงไปท่องเทีย่วเยีย่มชมสถำนทีท่่องเทีย่วทีส่วยสดงดงำมในแหล่งท่องเทีย่วธรรมชำตแิละวฒันธรรม เพือ่

กำรเรยีนรูว้ถิชีวีติและพกัผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลำจำกกำรท่องเทีย่วส่วนหนึง่มำทสำกจิกรรมส่งเสรมิสขุภำพ ในทีพ่กั

แรมหรือนอกที่พักแรมอย่ำงถูกวิธีตำมหลักวิชำกำรและมีคุณภำพมำตรฐำนอย่ำงแท้จริง และกำรท่องเที่ยว เชิงบสำบัด

รักษำสุขภำพ (Health Healing Tourism) จะเป็นกำรเดินทำงไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงำม

ในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชำติและวัฒนธรรม เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและกำรพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลำส่วนหนึ่งจำก 

กำรท่องเที่ยวไปรับบริกำรบสำบัดรักษำสุขภำพอย่ำงแท้จริง ถึงแม้ว่ำปัจจุบันชุมชนจะมีส่วนร่วมในกำรใช้ประโยชน์

จำกนสำ้พรุ้อนเป็นจสำนวนหนึง่ แต่กย็งัไม่มกีำรจดักำรกำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยนื ผูว้จิยัจงึมคีวำมสนใจทีจ่ะทสำวจิยัศกึษำถงึ

ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนพร้องท้ังเสนอแนะแนวทำงเพื่อนสำไปสู่กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยว

บ้ำนนส้ำพุร้อนอย่ำงยั่งยืนต่อไป [1]
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษำระดบักำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ ศกึษำกรณนีสำ้พรุ้อน 

อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 2. เพื่อศึกษำระดับปัจจัยสนับสนุนต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 

ศึกษำกรณีนส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 3. เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคของชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพศึกษำกรณีนส้ำพุร้อน  

อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 4. เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา กำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 

ศึกษำกรณีนส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้กสำหนดขอบเขตด้ำนเนื้อหำ คือ กำรศึกษำควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ แรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิง 

ส่งเสริมสุขภำพ และกำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ

 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยได้กสำหนดพื้นที่กำรศึกษำวิจัยใน หมู่ 5 บ้ำนพุนส้ำร้อน ตสำบลยำงนส้ำกลัดเหนือ  

อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 2. ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัย ผู้วิจัยได้กสำหนดระยะเวลำในกำรทสำวิจัยนับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2559 

ถึง 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลำ 1 ปี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม

 - เพศ

 - อำยุ

 - ระดับกำรศึกษำ

 - อำชีพ

 - จสำนวนสมำชิกในครัวเรือน

 - รำยได้

 - ระยะเวลำที่อำศัยบ้ำนพุนส้ำร้อน

 - สถำนภำพในชุมชน

 - กำรใช้ประโยชน์จำกนส้ำพุร้อน

 1. กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน

 2. กำรมีส่วนร่วมในดสำเนินกำรตำมแผน 

 3. กำรมีส่วนร่วมในประสำนงำน 

 4. กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผล

 5. กำรมีส่วนร่วมในกำรทสำนุบสำรุงและปรับปรุง แก้ไขปัญหำ

ปัจจัยสนับสนุน

 - กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ

 - ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ

 - ควำมตระหนักเกี่ยวกับคุณค่ำของนส้ำพุร้อนสำธำรณะ

 - แรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
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วิธีการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ ศึกษำกรณีนส้ำพุร้อน 

อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Research) เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative 

Research) และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยกำรวิจัยเชิงปริมำณใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) 

ในกำรเก็บข้อมูลประชำกรประกอบด้วย ผู้ประกอบกำร และประชำชนที่อำศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้ำนพุนส้ำร้อนที่มีอำยุ 18 ปี 

ขึ้นไปอยู่ที่ในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลยำงนส้ำกลัดเหนือ อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ผู้ประกอบกำร และประชำชน รวมทั้งสิ้น จสำนวน 249 คน โดยกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง

โดยใช้สูตรของทำโรยำมำเน่ ได้กลุม่ตวัอย่ำงจสำนวนทัง้สิน้ 153 คน กำรวจิยัเชิงคณุภำพใช้กำรสมัภำษณ์เจำะลกึ (In-depth 

Interview) กบัผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญั คอื 1) ผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำร กำรจดักำรศนูย์อำบนสำ้แร่พนุสำ้ร้อน 2) ผูป้ระกอบกำร 

และ 3) นักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยสุ่มแบบเจำะจงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แนวทำงกำรสัมภำษณ์ จำกนั้น

นสำผลที่ได้มำวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) ในกำรนสำเสนอเป็นข้อควำมพรรณนำ โดยผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรศึกษำ

ค้นคว้ำเป็นลสำดับขั้นตอน ดังนี้

 1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  1.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำในกำรวิจัยเชิงปริมำณ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรในพื้นที่บ้ำนพุนส้ำร้อน และ

ประชำชนที่อำศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้ำนพุนส้ำร้อนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้นไป ที่อยู่ในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบล

ยำงนส้ำกลัดเหนือ อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จสำนวน 249 คน 

   1) กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยใช้แบบสอบถำม ได้แก่ ผู้ประกอบกำร และประชำชนที่

อำศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้ำนพุนส้ำร้อนที่มีอำยุ 18 ปี ขึ้นไปอยู่ที่ในเขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลยำงนส้ำกลัด

เหนือ อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จสำนวน 249 คน โดยกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตร

ของทำโรยำมำเน่ [2] ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ค่ำควำมคลำดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่ำง 153 คน

   2) ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ ได้แก่ ผู้บริหำรกำรจัดกำรศูนย์อำบนส้ำแร่พุนส้ำ

ร้อน ผู้ประกอบกำร และนักท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยได้กสำหนดเกณฑ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ โดยกำรเลือกแบบเจำะจง 

รวมจสำนวน 12 คน

 2. ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ

 แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรบริหำรงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลในจังหวัด

เพชรบุรี ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรสร้ำงขึ้นตำมขั้นตอน ดังนี้

  2.1 กสำหนดกรอบแนวควำมคดิเกีย่วกบักำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ 

  2.2 ศึกษำนิยำม แนวควำมคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำร

กำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ เพื่อนสำมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม

  2.3 นสำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึนเสนอผู้เช่ียวชำญ เพื่อตรวจสอบควำมครอบคลุมควำมเหมำะสม  

ควำมชัดเจนของภำษำและรูปแบบของแบบสอบถำม พร้อมแก้ไขตำมคสำแนะนสำของผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 ท่ำน  

ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ (Content Validity) 

  2.4 จำกนั้นนสำผลกำรตรวจสอบแบบสอบถำมจำกผู ้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำนมำปรับปรุงแก้ไขตำม 

ข้อเสนอแนะและคสำนวณหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงคสำถำมและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยเลือกข้อคสำถำมที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องที่มีค่ำตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มำใช้เป็นข้อคสำถำม 

ในแบบสอบถำม [3] 
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 3. กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ

  3.1 กำรหำควำมเที่ยงตรง (Validity) หมำยถึง ควำมแม่นยสำของเครื่องมือในกำรวัดสิ่งที่ต้องกำรจะวัด  

สำมำรถบอกถึงสภำพที่แท้จริงของตัวแปรท่ีศึกษำ โดยผู้วิจัยนสำแบบสอบถำมเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญกำรตรวจสอบ 

ควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ (Content Validity) ของคสำถำมในแต่ละข้อ จำกนั้นนสำมำปรับปรุงแก้ไขเพื่อดสำเนินกำรต่อไป

  3.2 กำรหำควำมเชือ่มัน่ (Reliability) ผูว้จิยันสำแบบสอบถำมทีส่ร้ำงขึน้ไปทดลองใช้ก่อนนสำไปเกบ็ข้อมลู

จริง (Try Out) เพื่อให้ได้แบบสอบถำมที่เหมำะสมในกำรนสำไปเก็บข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรจริง โดยทสำกำรทดลองกับ

กลุม่ตวัอย่ำงทีม่ลีกัษณะคล้ำยคลงึกนัจำกหมูบ้่ำนพะเนนิตัง้อยูใ่นตสำบลแหลมผกัเบีย้ อสำเภอบ้ำนแหลม จงัหวดัเพชรบรุี 

ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำย จสำนวน 30 คน แล้วนสำมำหำค่ำควำมเชื่อมั่นของข้อคสำถำม ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.809

 4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

  4.1 วิจัยเชิงปริมำณ แบบสอบถำมน้ีผู้ศึกษำวิจัยทสำกำรแจกแบบสอบถำมแก่ประชำชนในชุมชนกลุ่ม 

เป้ำหมำยแบบสอบถำม ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้

  ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม สร้ำงแบบปลำยปิดในรปูแบบเลอืกตอบ จสำนวน 9 ข้อ ได้แก่ 

เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ จสำนวนสมำชิกในครัวเรือน รำยได้ต่อเดือน ระยะเวลำที่อำศัยบ้ำนพุนส้ำร้อน สถำนภำพ

ในชุมชน และกำรใช้ประโยชน์จำกนส้ำพุร้อน ลักษณะเป็นคสำถำมแบบปลำยปิด 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

เชิงส่งเสริมสุขภำพ ศึกษำกรณีนส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 

ศึกษำกรณีนส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

  ลักษณะคสำถำมตอนที่ 2-3 เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด

  ตอนที่ 4 เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัญหำและข้อเสนอแนะทั่วไปเพื่อพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ สร้ำงแบบคสำถำมปลำยเปิด

  4.2 วิจัยเชิงคุณภำพ กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงนี้ ผู้ศึกษำวิจัยกสำหนดขอบเขตและประเด็นคสำถำม 

โดยยึดวัตถุประสงค์ นิยำมศัพท์ กรอบแนวคิด และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้ข้อมูล ช้ีแจงวัตถุประสงค์ 

ของกำรสัมภำษณ์ พร้อมท้ังขออนุญำตบันทึกกำรสัมภำษณ์เจำะลึกในประเด็นที่จะสัมภำษณ์ต่อประชำชนในชุมชน 

กลุม่เป้ำหมำย ประกอบด้วย 3 ตอน ดงันี ้1) ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำมสมัภำษณ์ 2) กำรมส่ีวนร่วมของชมุชน

ในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 3) ปัญหำและข้อเสนอแนะทั่วไป เพื่อพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

 ผูศ้กึษำวจิยัจะนสำข้อมลูทีไ่ด้จำกแบบสอบถำม นสำมำวเิครำะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสสำเรจ็รปูทำงสถติ ิทีส่ำมำรถ

วิเครำะห์ข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นกำรวิเครำะห์

 1. วเิครำะห์ข้อมลูเกีย่วกบัลกัษณะของกลุม่ตวัอย่ำง โดยใช้สถติพิรรณนำ ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี ่(Frequency) 

ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)

 2. วิเครำะห์ข้อมูลกำรมีส่วนร่วมของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำม สสำหรับตัวแปรอิสระที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย  

ใช้สถิติ T-test (T-test for statistical analysis) ส่วนตัวแปรที่มำกกว่ำ 2 กลุ่มย่อยขึ้นไป ใช้สถิติผันแปรทำงเดียว  

(One-way Analysis of Variance : One way ANONA)
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 3. วเิครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลีย่รำยคูจ่ำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงปัจจยัส่วนบคุคล เศรษฐกจิและสงัคม 

และปัจจัยสนับสนุนกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยใช้วิธีทดสอบรำยคู่โดยใช้เชฟเฟ่ (Sheffe) ในกำรทดสอบ

สมมติฐำน

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

 ผู้ศึกษำวิจัยจะนสำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก จำกผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหำรกำรจัดกำร

ศูนย์อำบนส้ำแร่พุนส้ำร้อน ผู้ประกอบกำร และนักท่องเที่ยว มำวิเครำะห์ข้อมูล ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

 1. วิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำรกำรจัดกำรศูนย์อำบนส้ำแร่พุนส้ำร้อน ผู้ประกอบกำร และ 

นักท่องเที่ยว

 2. วิเครำะห์เกี่ยวกับปัญหำและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 

เชิงสุขภำพ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปข้อมูล

 กำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content Analysis) เพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 

ได้อย่ำงยั่งยืน และบรรลุตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่กสำหนดไว้ [4]

สรุปผลการศึกษา

 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ

ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) ของกลุ่มตัวอย่ำงจสำแนกตำมปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับ 

กำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ โดยภำพรวมและรำยด้ำน

ปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ X S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น

ล�าดับ

ที่

1. กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 3.41 .58 มำก 1

2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 3.39 .62 ปำนกลำง 3

3. ควำมตระหนักเกี่ยวกับคุณค่ำของนส้ำพุร้อนสำธำรณะ 3.41 .59 มำก 2

4. แรงจงูใจในกำรมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรท่องเทีย่วเชงิสขุภำพ 3.06 .66 ปำนกลำง 4

รวม 3.32 .57 ปานกลาง

 จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำ ระดับปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพโดยรวม มี

ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ( X = 3.32, S.D. = .57) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำ

เฉลี่ยอยู ่ในลสำดับแรก ได้แก่ ด้ำนกำรรับรู ้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ มีระดับควำม

คิดเห็นอยู ่ในระดับมำก ( Χ = 3.41, S.D. = 0.58) รองลงมำ ด้ำนควำมตระหนักเก่ียวกับคุณค่ำของนส้ำพุร้อน

สำธำรณะ มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก (Χ = 3.41, S.D. = 0.59) และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข่ำวสำร

ด้ำนกำรท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภำพ มีระดับควำมคิดเห็นอยู ่ในระดับปำนกลำง ( Χ = 3.39, S.D. = 0.62)  
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ส่วนควำมคดิเหน็น้อยทีส่ดุ คอื ด้ำนแรงจงูใจ ในกำรมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรท่องเทีย่วเชงิสขุภำพ มรีะดบัควำมคดิเหน็ 

อยู่ในระดับปำนกลำง (Χ = 3.06, S.D. = 0.66) ตำมลสำดับ

ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิง

ส่งเสริมสุขภำพ โดยรวมและรำยด้ำน

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ X S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น

ล�าดับ

ที่

1. กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 3.37 .61 ปำนกลำง 2

2. กำรมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรวำงแผน 3.45 .53 มำก 1

3. กำรมีส่วนร่วมในกำรประสำนงำน 2.80 .77 ปำนกลำง 5

4. กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผล 3.28 .61 ปำนกลำง 4

5. กำรมีส่วนร่วมในกำรทสำนุบสำรุงและปรับปรุงแก้ไขปัญหำ 3.29 .39 ปำนกลำง 3

รวม 3.24 .52 ปำนกลำง

 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพโดยรวม 

มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ( X = 3.24, S.D = .52) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่

ในลสำดับแรก ได้แก่ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรวำงแผนมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก (Χ = 3.45,  

S.D. = 0.53) รองลงมำ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง (Χ = 3.37,  

S.D. = 0.61) และด้ำนมกีำรมส่ีวนร่วมในกำรทสำนบุสำรงุและปรบัปรงุแก้ไขปัญหำ มรีะดบัควำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัปำนกลำง 

(Χ = 3.29, S.D. = 0.39) ส่วนควำมคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรประสำนงำน มีระดับควำมคิดเห็น

อยู่ในระดับปำนกลำง (Χ = 2.80, S.D. = 0.77) ตำมลสำดับ

 การทดสอบสมมุติฐาน

 ประชำชนมีส่วนร่วมต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพส่วนใหญ ่

ส่วนร่วมอยูใ่นระดบัน้อย ส่วนตวัแปร เพศ และกำรใช้ประโยชน์จำกนสำ้พรุ้อนต่ำงกนั ไม่แตกต่ำงกนัทัง้ในรำยด้ำนและ

โดยรวม ส่วนประชำชนมส่ีวนร่วมต่อกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพส่วนใหญ่ 

ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ส่วนตัวแปร อำยุ สถำนภำพในชุมชน ระดับกำรศึกษำต่ำงกัน อำชีพต่ำงกัน โดยรวม 

แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมในกำรประสำนงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยทำงสถิติที่

ระดับ 0.05 สสำหรับประชำชนมีส่วนร่วมต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ 

ส่วนใหญ่ส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปำนกลำง ส่วนตวัแปร จสำนวนสมำชกิในครอบครวัและรำยได้ในครอบครวัต่ำงกนั โดยรวม 

แตกต่ำงกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมในกำรประสำนงำน กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำม 

และประเมินผล และกำรมีส่วนร่วมในกำรทสำนุบสำรุงและปรับปรุง แก้ไขปัญหำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยทำงสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 จำกกำรเกบ็ข้อมลูโดยกำรสมัภำษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญัใช้กำรเลอืกแบบเจำะจง (Purposive sampling) เป็นกำรเลอืก

ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญโดยพิจำรณำจำกหลักภำรกิจ ควำมรับผิดชอบในเชิงกำรบริหำร นโยบำย แผนงำน โครงกำรของผู้ที่มี

ควำมเกีย่วข้องกบักำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพ: กรณศีกึษำนสำ้พรุ้อน อสำเภอ

หนองหญ้ำปล้อง จงัหวดัเพชรบรุ ีโดยผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญัทีใ่ช้ในกำรศกึษำวจิยัเชงิคณุภำพ ได้แก่ ผูบ้รหิำรกำรจดักำรศนูย์

อำบนสำ้แร่พนุสำ้ร้อน ผูป้ระกอบกำร และนกัท่องเทีย่ว โดยผูว้จิยัได้กสำหนดเกณฑ์ของกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญั โดยกำรเลอืก

แบบเจำะจง อย่ำงละ 4 คน รวมจสำนวน 12 คน ซึ่งจำกข้อมูลที่ได้มำผู้วิจัยนสำเสนอผลกำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ: กรณีศึกษำนส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุร ี

ดังประเด็นต่อไปนี้

 ป ัญหาและอุปสรรคของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงส ่งเสริมสุขภาพ: ศึกษากรณีน�้าพุร ้อน  

อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 1. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำมสรุปได้

ว่ำส่วนใหญ่ ในทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ

และกำรประชำสัมพันธ์ โดยหน่วยงำนภำครัฐจะดสำเนินกำรทสำแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ แผนที่ หนังสือ และเว็บไซต์ เพื่อ

ประชำสัมพันธ์แนะนสำแหล่งท่องเที่ยวนส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป 

 2. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำมสรุป

ได้ว่ำ ด้ำนกำรจัดระบบคมนำคม จำกกำรสอบถำมสรุปได้ว่ำ ในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน 

ด้ำนกำรระบบคมนำคม โดยหน่วยงำนภำครฐัมส่ีวนร่วมในกำรประชมุ วำงแผน ในกำรปรบัปรงุถนนบรเิวณ นสำ้พรุ้อน 

อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

 3. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำมสรุป 

ได้ว่ำ ด้ำนที่พัก กำรบริกำรสิ่งอสำนวยควำมสะดวก โดยหน่วยงำนภำครัฐมีส่วนร่วมในกำรประชุม วำงแผน เพื่อขอรับ 

งบพัฒนำจำกจังหวัดในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ นส้ำพุร้อน อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง 

จังหวัดเพชรบุรี ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป

 4. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำมสรุป 

ได้ว่ำ มส่ีวนร่วมในกำรจดัทสำแผนในกำรส่งเสรมิและพฒันำร้ำนอำหำรร่วมกบัชมุชน และได้มกีำรประชำสมัพนัธ์อำหำร

ที่ขึ้นชื่อของชุมชน เช่น กำรออกร้ำนจสำหน่ำยสินค้ำที่ขึ้นชื่อของชุมชน ส่วนผู้ประกอบกำร และนักท่องเที่ยว เพรำะยัง

มีข้อจสำกัดในด้ำนข้อตกลงต่ำงๆ ของคนชุมชน จึงทสำให้ไม่มีสินค้ำที่หลำกหลำยหรือแปลกใหม่ 

 5. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำมสรุป 

ได้ว่ำ ด้ำนกำรจัดกำรสินค้ำที่ระลึก ผู้บริหำรกำรจัดกำรศูนย์อำบนส้ำแร่พุนส้ำร้อน ผู้ประกอบกำร และนักท่องเที่ยว 

ได้มีกำรเสนอแนะหรือแนะนสำ ให้มีกำรส่งเสริมกำรจัดทสำของที่ระลึกให้แก่ชุมชน และเชิญชวนให้คนในชุมชน 

นสำผลิตภัณฑ์ หรือสินค้ำที่ระลึกมำแสดงหรือจสำหน่วยในช่วงวันหยุด เสำร์ อำทิตย์

 6. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำมสรุปได้ว่ำ 

ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยว โดยมี

กำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป

 7. กำรมีส่วนร่วมขององค์กรในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน จำกกำรสอบถำม 

สรุปได้ว่ำ กำรวำงแผนและดสำเนินกำรตำมแผนร่วมกับชุมชน ด้ำนควำมปลอดภัย มีกำรประชุมร่วมกันเพื่อหำแนวทำง

ในกำรจัดกำรควำมปลอดภัยสสำหรับนักท่องเที่ยว และได้ประสำนงำนในด้ำนต่ำงๆ ยังอยู่ในระดับน้อยเกินไป
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การอภิปรายผล

 ผลกำรวิจัยเรื่อง กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ กรณีศึกษำนส้ำพุร้อน 

อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีประเด็นกำรอภิปรำย ดังนี้

 1. ระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพทั้ง 5 ด้ำน โดยรวมมีระดับ 

ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ประชำชนมีส่วนร่วมต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำร

จัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพส่วนใหญ่ส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย และตัวแปร เพศ และกำรใช้ประโยชน์ 

จำกนส้ำพุร้อน ไม่แตกต่ำงกันท้ังในรำยด้ำนและโดยรวม สสำหรับตัวแปร อำยุต่ำงกัน ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ  

จสำนวนสมำชิกในครอบครัว รำยได้ ระยะเวลำท่ีอำศัยบ้ำนพุนส้ำร้อน สถำนภำพในชุมชน โดยรวมแตกต่ำงกัน อย่ำงม ี

นัยทำงสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงำนวิจัยของ [5] กำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเล

บัวแดงในเขตเทศบำลตสำบลเชียงแหว อสำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ประชำชนมีส่วนร่วมต่อ 

กำรท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ทะเลบวัแดงส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมอยูใ่นระดบัตสำ่ และตัวแปร อำชีพ รำยได้ ระยะทำงไปยงัทะเล

บวัแดง สถำนภำพในชมุชน กำรเข้ำร่วมกจิกรรมในชมุชน กำรใช้ประโยชน์จำก ทะเลบวัแดง ควำมรูเ้กีย่วกบักำรท่องเทีย่ว

เชิงอนุรักษ์ และควำมตระหนักเกี่ยวกับคุณค่ำขอแหล่งนส้ำสำธำรณะทะเลบัวแดง มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ต่อกำรท่องเทีย่วทะเลบวัแดง แตกต่ำงอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติิทีร่ะดบั 0.05 สสำหรบัตัวแปรเพศ อำย ุระดบั กำรศกึษำ จสำนวน

สมำชกิในครวัเรอืน ระยะเวลำอำศยัในชมุชน และกำรรบัรูข้้อมลูข่ำวสำรกำรท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ มผีลต่อกำรมส่ีวนร่วม

ของประชำชนต่อกำรท่องเทีย่วทะเลบวัแดง ไม่แตกต่ำงอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติกิบัระดบักำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

ต่อ กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลบัวแดง

 2. ระดับปัจจัยสนับสนุนเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพโดยรวม มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ 

ปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับแรก ได้แก่ ด้ำนกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน 

กำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ รองลงมำ ด้ำนควำมตระหนักเกี่ยวกับคุณค่ำของนส้ำพุร้อนสำธำรณะ และควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ ส่วนควำมคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้ำนแรงจูงใจ  

ในกำรมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรท่องเทีย่วเชงิสขุภำพตำมลสำดบั สอดคล้องกบังำนวจิยัของ [6] ศกึษำเรือ่ง กำรมส่ีวนร่วม 

ของชุมชนในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณตลำดนส้ำบำงนส้ำผึ้ง ตสำบลบำงนส้ำผึ้ง อสำเภอพระประแดง จังหวัด

สมทุรปรำกำร พบว่ำ ควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรท่องเทีย่วเชิงนเิวศมคีวำมสมัพนัธ์กบัระดบักำรมส่ีวนร่วมของชุมชน

ในกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับควำมสสำคัญ 0.01 และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ [7]  

ศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในโครงกำรชุมชนเข้มแข็งขององค์กำรบริหำร 

ส่วนตสำบลวังชมภู อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ำ เพศมีควำมสัมพันธ์กับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้วย 

กำรร่วมตัดสินใจใน โครงกำรชุมชนเข้มแข็งอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับนัยสสำคัญ 0.05

 3. ปัญหำและอปุสรรคเกีย่วกบักำรมส่ีวนร่วมของประชำชนต่อกำรท่องเทีย่วเชงิส่งเสรมิสขุภำพทีส่สำคญั ได้แก่ 

กลุ่มตัวอย่ำงได้รับข้อมูลข่ำวสำรกำรท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภำพ ผ่ำนสื่อมวลชน ยังน้อยเกินไป อีกทั้งกลุ่มตัวอย่ำง

ส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ นอกจำกนี้ส่วนใหญ่ยังขำดกำรมี

ส่วนร่วมต่อกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ ควรมีกำรเพ่ิมสินค้ำพื้นบ้ำนหรือของที่ลึกเฉพำะหมู่บ้ำนให้เพิ่มมำกขึ้น

และขำดงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกในกำรทสำกิจกรรมหรือโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม 

สุขภำพจึงทสำให้ไม่สำมำรถดสำเนินกำรพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 4. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จำกกำรศึกษำคอื ควรเพิม่ช่องทำงในกำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลูข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเทีย่วเชงิ

ส่งเสริมสุขภำพให้มำกยิ่งขึ้น จัดเจ้ำหน้ำที่ วิทยำกรหรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ มำให้ควำมรู้
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ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน ควรจดักจิกรรมกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่วเชิงส่งเสรมิสขุภำพไปยงัชุมชนต่ำงๆ และหน่วยงำน

รำชกำรควรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษำกำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนจำกสบัปะรดในตสำบล

ศำลำลยั จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และ 2) สร้ำงผลติภณัฑ์จำกสบัปะรดสูต้่นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนในตสำบลศำลำ

ลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพกับผู้ให้ข้อมูลสสำคัญได้แก่ ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน

กำรแปรรูปสับปะรด จสำนวน 9 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสัมภำษณ์เชิง

ลึก กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำควำม

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ (1) ด้ำนศักยภำพ  พบว่ำ สินค้ำส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภำยในท้องถิ่น มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ตำม 

ควำมถนัดของตนเอง ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมำตรฐำน ไม่ได้รับกำรอบรมด้ำนผลิต และ (2) ด้ำนปัญหำและอุปสรรค  พบว่ำ 

สบัปะรดปลกูเพือ่ส่งเข้ำโรงงำนอตุสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่  แต่จะพบว่ำมบีำงกลุม่ทีม่กีำรแปรรปูผลติภณัฑ์จำกสบัปะรด 

เช่น ทสำเป็นสับปะรดกวน  และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ไม่หลำกหลำย 2) ผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดที่

สร้ำงสูต้่นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนในตสำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เป็น “ขนมป้ันสบิ 

ไส้สับปะรดกวน” โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้ (1) ด้ำนวัตถุดิบ มีอยู่ในชุมชน 

เป็นกำรลดต้นทุนในกำรผลิต  (2) ด้ำนกำรผลิตเน้นกระบวนกำรผลิตท่ีได้มำตรฐำน สะอำด สะดวกและปลอดภัย  (3) 

ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรองค์กำร ยดึหลกักำรมส่ีวนร่วม รบัฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ืน่ และ(4) ด้ำนกำรตลำดและบรกิำรหลงั

กำรขำย  แนะนสำผลติภณัฑ์ใหม่ให้แก่ผูบ้รโิภคตลอดจนต้องหมัน่ดแูลรกัษำผลติภณัฑ์ให้มคีณุภำพและได้มำตรฐำนและ

ควรแสวงหำตลำดแสดงและจสำหน่ำยสินค้ำตำมงำนต่ำงๆ ทั้งที่เป็นภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน

ค�าส�าคัญ: กำรพัฒนำต้นแบบ  มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน สับปะรด  
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Abstract

 The research on the development of prototype of pineapple community product standard from pineapples at Salalai 

Subdistrict, Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province aimed to: 1) study the development of the prototype of 

community product standard from pineapple in Salalai Subdistrict, Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province, and  

2) create the products from pineapples to become the prototype of community product standard at Salalai Subdistrict, 

Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province. The qualitative research methodology was applied in this 

study by collecting the data from 9 key informants, purposive sampling, the entrepreneurs of pineapple processing 

community enterprises. The tools used in the research was an in-depth interview form. The data were analyzed by 

using descriptive analysis.

 The research results were as follows: 1) The study of development of prototype of community product 

standard at Salalai Subdistrict, Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province, revealed that: (1) In the aspect 

of potential on development of prototype of community product standard, the local raw materials were used in 

manufacturing most products, the entrepreneurs producing the products according to their own mastery, the product 

still without outstanding design and standard, and without training on production, and (2) In the aspect of problems 

and obstacles in development of prototype of community product standard, it was found that, in Salalai Subdistrict, 

Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province, people in the community formerly grew pineapples mostly 

for the industrial manufacturers and some groups processed pineapple products such as making pineapple paste and 

pineapple filling cheesecake, etc., resulting in the lack of variety of products and not meeting the customers’ needs.  

2) Ccreate the products from pineapples to become the prototype of community product  “ Pineapple Cake Sip Pastry”  

The guidelines for developing the prototype of community product standard from pineapples at Salalai Sub-district, 

Sam Roi Yot District, Prachuap Khiri Khan Province were as follows: 1) Raw materials available in the community 

resulted in positive cost reduction, 2) In the production aspect, the division of labor among members was employed 

according to their ability, focusing on standard production processes with clean, convenient, and safe orientation, 

and people in the community accepting new things coming into the community, 3) In the organization management 

aspect, the principle of participation should be implemented because working in group contributed the acceptance of 

other people’s opinions, and 4) In the marketing and aftersales service aspect, there should be introduction of new 

products to consumers as well as regularly measures for keeping product quality and standards, and seeking the places 

for displaying and selling the products among the governmental, private, and public sectors.

Keywords: pototype development, cmmunity product standard, pneapples

บทน�า

 ผลติภณัฑ์ชมุชนหรอืทีผ่่ำนมำเรยีกว่ำหนึง่ตสำบลหนึง่ผลติภณัฑ์ หรอืผลติภณัฑ์ OTOP เป็นผลติภณัฑ์ทีม่กีสำเนดิ

มำจำกชุมชน โดยภูมิปัญญำชำวบ้ำนท่ีแสดงให้เห็นถึงรำกฐำนทำงวัฒนธรรม วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน

นั้นๆ เป็นแนวคิดที่ต้องกำรให้ประชำชน ประกอบธุรกิจที่สำมำรถสร้ำงรำยได้เพ่ิมให้แก่ประชำชนในชุมชน หรือ 

กำรสร้ำงศกัยภำพทีม่อียูภ่ำยในชมุชนให้เกดิประโยชน์ทำงเศรษฐกจิ โดยชมุชนต้องปรบัเปลีย่นตนเอง ยกระดบัจำกฐำนะ
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ผู้ผลิตสินค้ำขึ้นมำเหมือนเป็นบริษัทย่อยๆ ครบวงจรท้ังกำรบริหำรจัดกำร ดูแลระบบกำรเงิน และระบบบัญชีควบคุม

กำรผลิตให้ได้ มำตรฐำน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมทันสมัย มีควำมคล่องตัวในกำรติดต่อตลำดได้ด้วยตัวเองได้

 กระทรวงอุตสำหกรรมมอบหมำยให้สสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) จัดทสำ “โครงกำร

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน” เพ่ือรองรับกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อนที่จะมีกำรพัฒนำปรับปรุงระดับ

คุณภำพให้เข้ำสู ่มำตรฐำนระดับประเทศและระดับสำกล อีกทั้งยังเป็นกำรขำนรับนโยบำยสสำคัญของรัฐบำล

ตำมโครงกำรหนึ่งตสำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ เพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนของชุมชน สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ พัฒนำ

ชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยมุ ่งให้ควำมสสำคัญของกำรนสำภูมิปัญญำชำวบ้ำนและทรัพยำกรที่มีอยู ่ใน

ท้องถิ่น มำพัฒนำและสร้ำงมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นมีคุณภำพ มีจุดเด่น มีเอกลักษณ์ โครงกำรมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นโครงกำรที่สนับสนุนในด้ำนกำรกสำหนดมำตรฐำนและกำรรับรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่ได้จำก

โครงกำรหนึ่งตสำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสำมำรถประกันคุณภำพให้กับผู้บริโภค  

ซึ่งเป็นมิติของกำรเชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์จำกชุมชนสู่ตลำดผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ [1] 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6,357.62 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 3,973,512.50 ไร่ เป็นพ้ืนที่

กำรเกษตรร้อยละ 43.3 ป่ำสงวนร้อยละ 45.8 แต่ในปัจจุบันสภำพป่ำกสำลังเสื่อมโทรม เพรำะถูกบุกรุกทสำลำยเป็นอัน

มำก จึงเหลือป่ำน้อยกว่ำเดิม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภำพดินที่เหมำะสมสสำหรับกำรปลูกพืชไร่มำกที่สุด รองลงมำ

เป็นกำรปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่ทสำนำ ปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพรตำมลสำดับ แต่เนื่องจำกลักษณะ

ภูมิศำสตร์ทีต่ัง้ของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์มคีวำมยำวมำกพืน้ทีต่่ำงๆ ของจงัหวดั จงึมคีวำมแตกต่ำงในเรือ่งอณุหภมูแิละ

ควำมชืน้คอื ตัง้แต่อสำเภอหวัหนิถงึอสำเภอกยุบรุจีะมปีรมิำณนสำ้ฝนและควำมชืน้น้อยกว่ำเขตอสำเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ์ 

ถึงอสำเภอบำงสะพำนน้อย จึงมีควำมแตกต่ำงในชนิดพืชที่ปลูก ดังคสำกล่ำวที่ว่ำ “สำยเหนือพืชไร่ สำยใต้ไม้ผล” จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ทสำกำรเกษตร 1,847,252 ไร่ จสำนวนเกษตรกร 48,369 ครัวเรือน มีพืชเศรษฐกิจที่สสำคัญ คือ 

สับปะรดและมะพร้ำว และพืชอื่นๆ [2] 

 สบัปะรดเป็นพชืเศรษฐกจิ สร้ำงรำยได้ให้ประเทศ โดยมผีลติภณัฑ์ทีส่่งออกสสำคญั ได้แก่ สบัปะรดกระป๋องและ

นสำ้สบัปะรด โดยในพืน้ทีอ่สำเภอสำมร้อยยอดเป็นพืน้ทีห่นึง่ทีม่ปีระชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชพีเกษตรกร ปลกูสบัปะรด 

และเป็นแหล่งที่รวมเกษตรกรชำวไร่สับปะรดไว้ด้วยกัน โดยสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอดเป็นศูนย์กลำงที่

ช่วยในกำรรวมตัวของเกษตรกรชำวไร่สับปะรดและรวมผลิตผลของสับปะรด โดยสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อย

ยอดมีส่วนสสำคัญในกำรเสริมสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรชำวไร่สับปะรดในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่

อย่ำงไรก็ตำม ในกำรดสำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้มำตรฐำนผู้วิจัยจึงตระหนักถึงปัญหำของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กสำลังประสบปัญหำกำรแข่งขันด้ำนคุณภำพ และกำรพัฒนำสินค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ  

จึงมีควำมจสำเป็นเร่งด่วนเป็นอย่ำงมำกต้องดสำเนินกำรแปรรูปอำหำรจำกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทสำวิจัย

เรือ่ง กำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนจำกสบัปะรดในอสำเภอศำลำลยั จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เพือ่ให้หน่วยงำน 

หรอืผูน้สำกลุม่วสิำหกจิชมุชนด้ำนกำรแปรรปูอำหำรจำกสบัปะรดนสำไปเป็นแนวทำงกำรพฒันำผลติภณัฑ์ชุมชน ให้เป็น

ทีย่อมรบั และสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัผูผ้ลติในกำรผลติสนิค้ำทีม่คีณุภำพ และเป็นกำรยกระดบัคณุภำพผลติภณัฑ์ชุมชน 

และให้เกิดนวัตกรรมในกำรผลิตท่ีได้จำกทรัพยำกรในท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มแก่ประชำชนใน 

ท้องถิ่นที่ส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีตลอดไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษำกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2. เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ขอบเขตของการวิจัย

 ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพ ด้วยกำรสังเกต และสัมภำษณ์เชิงลึก โดยมีขอบเขตกำรวิจัย

ดังต่อไปนี้ 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำกระบวนกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนสู่กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

ชุมชนในปัจจุบัน และเพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนสู่กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน

 ขอบเขตด้านผูใ้ห้ข้อมลูหลกั ในกำรวจิยัครัง้นีไ้ด้กสำหนดหน่วยของกำรวเิครำะห์ (Unit of analysis) คอื วสิำหกจิ

ชุมชนในอสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเก็บข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นตัวแทนวิสำหกิจชุมชน 

ได้แก่ ประธำน รองประธำน เหรัญญิก หรือสมำชิกซึ่งประธำนได้รับมอบหมำยให้เป็นข้อมูลแก่ผู้วิจัย จสำนวน 9 คน 

โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง

 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ผู้วิจัยจะทสำกำรศึกษำวิสำหกิจชุมชนในพื้นที่ตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 1. กำรศึกษำกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด  

จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ ซึง่ผูว้จิยักสำหนดกรอบกำรดสำเนนิกำรสมัภำษณ์เพือ่เกบ็ข้อมลูโดยสงัเกตและกำรสมัภำษณ์แบบ

มโีครงสร้ำง เพือ่ศึกษำกำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชมุชนจำกสบัปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2. กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด  

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ผูว้จิยัดสำเนนิกำรสสำรวจควำมคดิเหน็จำกกำรปฏบิตักิำร สมัภำษณ์ และสงัเกต ตำมกระบวนกำร

ประชุมแบบมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย 

อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเสนอแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัดสำเนนิกำรดงันี ้1) ส่งหนงัสอืขออนญุำตจำกสถำบนัวจิยัและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 

มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีเพือ่ดสำเนนิกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 2) ประสำนงำนองค์กรบรหิำรส่วนตสำบลศำลำลยั อสำเภอ

สำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ 3) ดสำเนินกำรตำมกระบวนกำรวิจัยที่

กสำหนดไว้ในแผนกำรดสำเนนิกำรโครงกำรวจิยัปัจจยักำรพฒันำผูน้สำวสิำหกจิชมุชนด้ำนอำหำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เริ่มดสำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2562  4) ศึกษำ

กำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชมุชนจำกสบัปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์  

5) สร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  6) เสนอแนวทำงกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอ

สำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษำกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2. เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ขอบเขตของการวิจัย

 ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพ ด้วยกำรสังเกต และสัมภำษณ์เชิงลึก โดยมีขอบเขตกำรวิจัย

ดังต่อไปนี้ 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำกระบวนกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนสู่กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์

ชุมชนในปัจจุบัน และเพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำสินค้ำชุมชนสู่กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน

 ขอบเขตด้านผูใ้ห้ข้อมลูหลกั ในกำรวจิยัครัง้นีไ้ด้กสำหนดหน่วยของกำรวเิครำะห์ (Unit of analysis) คอื วสิำหกจิ

ชุมชนในอสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเก็บข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นตัวแทนวิสำหกิจชุมชน 

ได้แก่ ประธำน รองประธำน เหรัญญิก หรือสมำชิกซึ่งประธำนได้รับมอบหมำยให้เป็นข้อมูลแก่ผู้วิจัย จสำนวน 9 คน 

โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง

 ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยจะทสำกำรศึกษำวิสำหกิจชุมชนในพื้นที่ตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 1. กำรศึกษำกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด  

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ซึง่ผูว้จิยักสำหนดกรอบกำรดสำเนนิกำรสมัภำษณ์เพือ่เกบ็ข้อมลูโดยสงัเกตและกำรสมัภำษณ์แบบ

มโีครงสร้ำง เพือ่ศกึษำกำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนจำกสบัปะรดในตสำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2. กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด  

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ผูว้จิยัดสำเนนิกำรสสำรวจควำมคดิเหน็จำกกำรปฏบิตักิำร สมัภำษณ์ และสงัเกต ตำมกระบวนกำร

ประชุมแบบมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย 

อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเสนอแนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัดสำเนนิกำรดงันี ้1) ส่งหนงัสอืขออนญุำตจำกสถำบนัวจิยัและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 

มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีเพือ่ดสำเนนิกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 2) ประสำนงำนองค์กรบรหิำรส่วนตสำบลศำลำลยั อสำเภอ

สำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ 3) ดสำเนินกำรตำมกระบวนกำรวิจัยที่

กสำหนดไว้ในแผนกำรดสำเนนิกำรโครงกำรวจิยัปัจจยักำรพฒันำผูน้สำวสิำหกจิชมุชนด้ำนอำหำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เริ่มดสำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2562  4) ศึกษำ

กำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนจำกสบัปะรดในตสำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  

5) สร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  6) เสนอแนวทำงกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอ

สำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหลักกำรสสำคัญดังนี้ 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structured Interview) ผู้วิจัยได้ดสำเนินตำมขั้นตอนต่อไปนี้  

1) กสำหนดขอบเขตและประเดน็คสำถำม โดยยดึตำมวตัถปุระสงค์ นยิำมเชงิปฏบิตักิำรและกรอบแนวคดิ ตรวจสอบควำม

พร้อมของอปุกรณ์ทีจ่ะสมัภำษณ์ พร้อมทัง้ยนืยนัวนั เวลำ สถำนที ่ก่อนกำรสมัภำษณ์ล่วงหน้ำ 2) เข้ำสูส่ถำนทีน่ดัหมำย 

แนะนสำตนเอง เพือ่สร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่ก่ีอนเริม่ต้นสมัภำษณ์ 3) ชีแ้จงจดุมุง่หมำย กำรเกบ็ควำมลบั พร้อมทัง้ขออนญุำต

บันทึกกำรสัมภำษณ์และเจำะลึกในประเด็นท่ีจะสัมภำษณ์ 4) เริ่มต้นกำรสัมภำษณ์ และเจำะลึกในประเด็นที่ต้องกำร

ทรำบข้อมลูในรำยละเอยีดจำกคสำถำมแรกไปถงึคสำถำมสดุท้ำย โดยสร้ำงบรรยำกำศทีผ่่อนคลำยให้เป็นไปตำมธรรมชำติ

ของกำรสนทนำ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็นในประเด็นที่สัมภำษณ์ 5) ปิดกำรสนทนำ โดยสรุปควำมเห็นและ 

สอบถำมประเด็นที่อยำกจะทรำบเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู ้ตอบได้แสดงควำมคิดเห็นเป็นคสำถำมปิดท้ำยกำรสัมภำษณ์   

6) กำรส้ินสุดกำรสัมภำษณ์ โดยกำรกล่ำวขอบคุณในคุณค่ำของข้อมูลที่ได้รับจำกกำรสัมภำษณ์ และกำรเสียสละเวลำ

อันมีค่ำเพื่อผลกำรศึกษำที่จะเกิดควำมสมบูรณ์มำกที่สุด

 2. นสำผลจำกกำรสมัภำษณ์แบบเชงิลกึผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญั มำวเิครำะห์และสงัเครำะห์ 3 ขัน้ตอน คอื 1) กำรลดทอน

ข้อมูล (data reduction) ผูว้จิยัได้เรยีบเรยีงข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรศกึษำ เอกสำร บทสรปุทีไ่ด้วเิครำะห์จำกกำรบนัทกึเสยีงทีไ่ด้

จำกกำรสมัภำษณ์เจำะลกึ จำกผูใ้ห้ข้อมลูสสำคญัทีม่คีวำมเกีย่วข้อง และผูเ้ชีย่วชำญกำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์

ชมุชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลยั จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยทสำกำรลดทอนข้อมลูให้เหลอืเฉพำะประเดน็ทีเ่หมำะสม 

เพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสบัปะรดสูต้่นแบบมำตรฐำนผลติภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย จงัหวัดประจวบครีีขนัธ์และหำ

แนวทำงกำรพฒันำผลติภณัฑ์จำกสบัปะรดสูต้่นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชนในตสำบลศำลำลยั จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

2) กำรจดัระเบยีบข้อมลู (data display) ผูว้จิยัได้นสำข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรลดทอนข้อมลูแล้วมำจดัเป็นหมวดหมู ่โดยจสำแนก

ตำมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3) กำรหำข้อสรุปและกำรตีควำม (conclusion interpretation) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลแบบสำมเส้ำ 

โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องและควำมแตกต่ำงของข้อมูลที่ได้จำกกำรจัดระเบียบข้อมูล แล้วมำหำข้อสรุป และตีควำม

ในรูปแบบกำรพรรณนำตำมกรอบแนวคิดที่กสำหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ผลการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง ทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�าบลศาลาลัย  

อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สับปะรด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปัจจุบันรำคำสับปะรดตกตส่ำเป็นอย่ำงมำก

ประมำณกโิลกรมัละ 2 - 3 บำทเท่ำนัน้ สร้ำงควำมเดอืดร้อนให้กบักลุม่ผูป้ลกูสบัปะรดและสบัปะรดล้นตลำด มหีลำยภำค

ส่วนทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนพยำยำมจะเข้ำมำช่วยเหลอืแต่กไ็ม่สำมำรถแก้ปัญหำทีเ่กดิขึน้ได้ ต่อมำจงึมกีำรดสำเนนิงำน 

ของกลุ่มโดยจัดทสำเป็นโครงกำรรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหำสับปะรดล้นชุมชน ด้วยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด ซึ่ง

สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่สมำชิกเป็นอย่ำงดี จำกกำรสัมภำษณ์สมำชิกในกลุ่มเกี่ยวกับกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยขอนสำเสนอรำยละเอียด ดังนี้ 1) ด้ำน
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ศักยภำพในกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่ำ สินค้ำส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภำยในท้องถิ่น โดยผลิต

ผลิตภัณฑ์ตำมควำมถนัดของตนเองเป็นหลัก รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่มีควำมโดดเด่น ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมำตรฐำน ไม่

ได้รับกำรอบรมด้ำนผลิต สินค้ำไม่มีรูปแบบที่หลำกหลำย 2) ด้ำนปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่ำ เดิมในพ้ืนท่ีตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนในชุมชนจะปลูก

สับปะรดเพื่อนสำส่งเข้ำโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่ำมีบำงกลุ่มที่มีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด 

เช่น ทสำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�าบลศาลาลัย  

อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 จำกปัญหำสบัปะรดล้นชมุชนและส่วนใหญ่สบัปะรดปลกูเพือ่ส่งเข้ำโรงงำนอตุสำหกรรมและพบว่ำม ีบำงกลุม่

ที่มีกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด เช่น ทสำเป็นสับปะรดกวน  และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ไม่

หลำกหลำย  จึงเกิดกำรรวมกลุ่มพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด “ขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวน” ซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้

เพิม่ให้แก่สมำชกิและส่งผลต่อคณุภำพชวีติทีด่ยีิง่ๆ ขึน้ไป โดยมขีัน้ตอน ดงันี ้ผลติภณัฑ์จำกสบัปะรดสูต้่นแบบมำตรฐำน

ผลติภณัฑ์ชมุชน “ขนมป้ันสบิไส้สบัปะรดกวน” ประกอบด้วย 1) ขัน้ตอนการผลติ กำรทสำขนมป้ันสบิไส้สบัปะรดกวน 

อัตรำส่วนสสำหรับ 14 กระปุก/ แป้ง 1 กิโลกรัม ส่วนผสม  ประกอบด้วย 1) แป้งสำลีเอนกประสงค์ (ตรำว่ำว) 1 กิโลกรัม 

2) เกลือป่น ½ ช้อนชำ 3) นส้ำมันพืช 400 กรัม 4) นส้ำมันสสำหรับทอด 

ภำพที่ 1 แสดงกรรมวิธีกำรผสมแป้งทสำขนมปั้นสิบ

 ขั้นตอนที่ 1 กำรผสมแป้งสำลีอเนกประสงค์ เกลือ และนส้ำมันพืชในอ่ำงผสม  ขั้นตอนที่ 2 กำรนวดแป้งจนเข้ำ

กันดีแล้วก็พักแป้งไว้สัก 15-20 นำที   ขั้นตอนที่ 3 กำรแบ่งแป้งออกมำปั้นเป็นก้อนเล็กกลม นวดแป้งรีดแป้งให้เป็น 

แผ่นกลมแบนและบำง ใส่ไส้พอประมำณลงไปตรงกลำงแผ่นแป้ง พับขอบแป้งให้ปลำยติดกันทั้งสองข้ำงใช้นิ้วค่อย ๆ  

บีบปลำยแผ่นแป้งประกบ จับจีบให้สวยงำม

ภำพที่ 2 แสดงขั้นตอนกำรแบ่งแป้งออกเป็นก้อนและพับขอบแป้งจับจีบให้สวยงำม
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 ขั้นตอนที่ 4 ตั้งกระทะใส่นส้ำมันลงไปใช้ไฟกลำงค่อนไปทำงอ่อน นสำปั้นสิบไส้สับปะรดลงทอดในนส้ำมันร้อน

ปำนกลำง คนตลอดเป็นระยะ ๆ ระวังไหม้

ภำพที่ 3 แสดงถึงกำรนสำแป้งปั้นสิบไส้สับปะรดลงไปทอดในนส้ำมันให้สุก

 ขั้นตอนที่ 5 ทอดจนเหลืองสุก ตักข้ึนมำพักไว้ให้เย็นแล้วเคลือบคำรำเมลที่ได้ทสำในขั้นแรก และขั้นตอนที่ 6  

บรรจุขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวนลงบรรจุภัณฑ์

 ภำพที่ 4 แสดงถึงกำรนสำแป้งปั้นสิบที่ทอดสุกและมำเคลือบคำรำเมล ผึ่งให้แล้วนสำไปบรรจุลงในกระปุก 

ติดสติกเกอร์ให้สวยงำมพร้อมจัดจสำหน่ำย

    ผูว้จิยัจงึได้วเิครำะห์และสงัเครำะห์แนวทำงกำรสร้ำงผลติภณัฑ์จำกสบัปะรดในตสำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ  1) ด้ำนวัตถุดิบมีอยู่ในชุมชน เป็นกำรลดต้นทุนในกำรผลิต 2) ด้ำนกำรผลิต สมำชิก 

มีกำรแบ่งงำนกันทสำและให้ทสำตำมควำมถนัด ควรเน้นกระบวนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน สะอำด สะดวกและปลอดภัย

และคนในชุมชนมีกำรยอมรับส่ิงแปลกใหม่เข้ำมำในชุมชน 3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม

เนือ่งจำกกำรรวมกลุม่ทสำให้มกีำรยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ืน่และ 4) ด้ำนกำรตลำดและบรกิำรหลงักำรขำย แนะนสำ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคตลอดจนต้องหมั่นดูแลรักษำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนและควรแสวงหำ

ตลำดแสดงและจสำหน่ำยสินค้ำตำมงำนต่ำงๆ ทั้งที่เป็นภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน

สรุปผลการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ มีประเด็นที่จะนสำมำสรุปผลกำรวิจัย ดังนี้
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 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�าบลศาลาลัย  

อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ 1) ด้ำนศักยภำพในกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

พบว่ำ สินค้ำส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบภำยในท้องถิ่น โดยผลิตผลิตภัณฑ์ตำมควำมถนัดของตนเองเป็นหลัก รูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์ไม่มีควำมโดดเด่น ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมำตรฐำน ไม่ได้รับกำรอบรมด้ำนกำรผลิต และ 2) ด้ำนปัญหำและ

อปุสรรคในกำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชน พบว่ำ เดมิในพืน้ทีต่สำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด จงัหวดั

ประจวบครีีขันธ์ คนในชุมชนจะปลูกสบัปะรดเพื่อนสำส่งเข้ำโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่ำมบีำงกลุ่มที่มี

กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด เช่น ทสำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น จึงทสำให้มีกำรผลิต

ผลิตภัณฑ์ไม่หลำกหลำยและไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�าบลศาลาลัย  

อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำกปัญหำสับปะรดล้นชุมชนและต้องกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มจึงเกิดกำรรวม

กลุ่มสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เป็น “ขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวน” โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำก

สบัปะรดในตสำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ดงันี ้1) วตัถดุบิมอียูใ่นชมุชน เป็นกำรลดต้นทนุ

ในกำรผลติเชงิบวก 2) ด้ำนกำรผลติ สมำชกิมกีำรแบ่งงำนกนัทสำและให้ทสำตำมควำมถนดั ควรเน้นกระบวนกำรผลติทีไ่ด้

มำตรฐำน สะอำด สะดวกและปลอดภยัและคนในชมุชนมกีำรยอมรบัสิง่แปลกใหม่ทีเ่ข้ำมำในชมุชน 3) ด้ำนกำรบรหิำร

จดักำรองค์กำร ยดึหลกักำรมส่ีวนร่วมเนือ่งจำกกำรรวมกลุม่ทสำให้มกีำรยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 4) ด้ำนกำรตลำด

และบรกิำรหลงักำรขำย แนะนสำผลติภณัฑ์ใหม่ให้แก่ผูบ้รโิภคตลอดจนต้องหมัน่ดแูลรกัษำผลติภณัฑ์ให้มคีณุภำพและได้

มำตรฐำนและควรแสวงหำตลำดแสดงและจสำหน่ำยสนิค้ำตำมงำนต่ำงๆ ทัง้ทีเ่ป็นภำครฐั ภำคเอกชนและภำคประชำชน

อภิปรายผล

 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู ่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำมำรถอภิปรำยผลได้ ดังนี้

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการพัฒนาต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสับปะรดในต�าบลศาลาลัย  

อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนตสำบลศำลำลัย อสำเภอ 

สำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ำ 1) ด้ำนศักยภำพในกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่ำ 

สนิค้ำส่วนใหญ่ใช้วตัถดุบิภำยในท้องถิน่ โดยผลติผลติภณัฑ์ตำมควำมถนดัของตนเองเป็นหลกั รปูแบบของผลติภณัฑ์

ไม่มีควำมโดดเด่น ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมำตรฐำน ไม่ได้รับกำรอบรมด้ำนผลิต สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กษมำพร  

พวงประยงค์ [3] ทีศ่กึษำเกีย่วกบัปัจจยัสสำคญัทีส่่งผลต่อควำมสสำเรจ็ของวสิำหกจิชมุชน ประกอบด้วยกำรทสำแผนวสิำหกจิ

ชมุชน กำรบรหิำรจดักำรกลุม่วสิำหกจิชมุชน ด้ำนกำรเข้ำหำแหล่งเงนิทนุ กำรบรหิำรกำรตลำด กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง

และเอกลักษณ์ของสินค้ำ และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร และ 2) ด้ำนปัญหำและ

อปุสรรคในกำรพฒันำต้นแบบมำตรฐำนผลติภณัฑ์ชมุชน พบว่ำ เดมิในพืน้ทีต่สำบลศำลำลยั อสำเภอสำมร้อยยอด จงัหวดั

ประจวบครีีขันธ์ คนในชุมชนจะปลูกสบัปะรดเพื่อนสำส่งเข้ำโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่ จะพบว่ำมบีำงกลุ่มที่มี

กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสับปะรด เช่น ทสำเป็นสับปะรดกวน และขนมชิสเชคไส้สับปะรด เป็นต้น จึงทสำให้มีกำรผลิต

ผลิตภัณฑ์ไม่หลำกหลำยและไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ สอดคล้องกับนวพร ประสมทอง [4] ศึกษำปัญหำ

กำรจดัตัง้กลุม่วสิำหกจิชมุชนในปัจจบุนัม ีดงันี ้1) ผูม้ำขอจดัตัง้ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัวสิำหกจิชมุชน เจ้ำหน้ำที่

ต้องทสำควำมเข้ำใจว่ำกำรรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นวิสำหกิจชุมชนไม่ได้มุ่งเน้นที่เรื่องเงิน แต่เน้นควำมร่วมมือมำกกว่ำ 2) 
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วตัถปุระสงค์ของกำรขอตัง้กลุม่ส่วนใหญ่ เน้นในเรือ่งกำรกูเ้งนิ เจ้ำหน้ำทีต้่องอธบิำยว่ำธนำคำรจะสนบัสนนุเงนิกู ้กต่็อ

เมื่อกลุ่มมีควำมเข้มแข็ง มีสินค้ำหรือบริกำรที่มีคุณภำพดี 3) กลุ่มไม่มีควำมเข้มแข็งในกำรดสำเนินงำน จึงควรสนับสนุน

กำรศึกษำ ดูงำนในกลุ่มที่ประสบควำมสสำเร็จโดยเลือกกลุ่มที่มีกิจกรรมใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจในกำรพัฒนำ  

4) มีบุคคลเป็นเจ้ำของแต่เพียงผู้เดียว โดยจ้ำงสมำชิกมำทสำงำนในกลุ่ม แก้ปัญหำโดยสนับสนุนให้ใช้หลักกำรลงหุ้น 

ทุกคนร่วมเป็นเจ้ำของ

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่ต้นแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในต�าบลศาลาลัย  

อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธจ์ำกปัญหำสับปะรดล้นชุมชนและต้องกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มจึงเกิดกำรรวม

กลุ่มสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสับปะรดสู่ต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เป็น “ขนมปั้นสิบไส้สับปะรดกวน” โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำต้นแบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำก

สับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 1) ด้ำนวัตถุดิบมีอยู่ในชุมชน เป็นกำรลด

ต้นทนุในกำรผลติ 2) ด้ำนกำรผลติ สมำชกิมกีำรแบ่งงำนกนัทสำและให้ทสำตำมควำมถนดั ควรเน้นกระบวนกำรผลติทีไ่ด้

มำตรฐำน สะอำด สะดวกและปลอดภัยและคนในชุมชนมีกำรยอมรับสิ่งแปลกใหม่เข้ำมำในชุมชน 3) ด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรองค์กำร ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมเนื่องจำกกำรรวมกลุ่มทสำให้มีกำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่นและ 4) ด้ำน

กำรตลำดและบริกำรหลังกำรขำย แนะนสำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคตลอดจนต้องหมั่นดูแลรักษำผลิตภัณฑ์ให้มี

คณุภำพและได้มำตรฐำนและควรแสวงหำตลำดแสดงและจสำหน่ำยสนิค้ำตำมงำนต่ำงๆ ทัง้ทีเ่ป็นภำครฐั ภำคเอกชนและ

ภำคประชำชนโดยสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธงพล พรหมสำขำ ณ สกลนคร และอุทิศ  สังขรัตน์ [5]  ที่ว่ำปัจจัยที่มีผล

ต่อกำรดสำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผ้ำทอนำหมื่นศรี จังหวัดตรัง ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มที่เป็นระบบ ผู้นสำ

สนับสนุนให้สมำชิกมีส่วนร่วมกสำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และแผนกำรพัฒนำกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กำรสนับสนุนจำก

หน่วยงำนภำครฐัและเอกชนในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ งบประมำณ กำรให้ควำมรู ้ควำมมเีอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์กำรพฒันำ

ผลติภณัฑ์อย่ำงต่อเนือ่งด้วยกำรใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ผสำนกบัภมูปัิญญำไทยจนสนิค้ำได้รบัรองมำตรฐำนและเป็นที่

ยอมรับจำกลกูค้ำ กำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถและทกัษะในกำรทสำงำนของสมำชกิ ตลอดจนมคีวำมสำมำรถ ถ่ำยทอด

ให้ผูอ้ืน่ได้ ทสำให้มสีมำชกิมรีำยได้เพิม่ขึน้ มคีณุภำพชวีติและควำมเป็นอยูเ่ปลีย่นแปลงไปในทำงทีด่ขีึน้ รวมทัง้กำรสร้ำง

พิพิธภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจสำถิ่น และยังสอดคล้องกับ ปิยะดำ พิศำลบุตร [6] ที่ศึกษำปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อควำมสสำเร็จของวิสำหกิจชุมชนจังหวัดปรำจีนบุรี พบว่ำตำมควำมคิดเห็นของประธำนวิสำหกิจชุมชน  

กลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อควำมสสำเร็จของวิสำหกิจชุมชน ได้แก่ ด้ำนกำรดสำเนินงำนและพัฒนำวิสำหกิจชุมชน ด้ำนกำร

จัดกำรกำรเรียนรู้ ข้อมูลและกำรพัฒนำสมำชิก ด้ำนกำรจัดกำรกำรตลำด และด้ำนกำรบริหำรงำนของกลุ่มวิสำหกิจ

ชมุชน นอกจำกนีย้งัมสีอดคล้องกบังำนวจิยัแนวทำงกำรพฒันำประสทิธผิลของวสิำหกจิชุมชนของสญัญำ  เคณำภมู ิ[7] 

 มกีำรศึกษำแนวทำงกำรพฒันำประสทิธิผลของวสิำหกจิชมุชนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมหำสำรคำม พบว่ำแนวทำงกำรพฒันำ

วสิำหกจิชมุชนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัมหำสำรคำม เพือ่ให้มปีระสทิธผิลทีด่ขีึน้นัน้ ประกอบด้วย 1) แนวทำงกลยทุธ์เชงิรกุ

โดยกำรพฒันำศกัยภำพกำรผลติและยกระดบัมำตรฐำนคณุภำพผลติภณัฑ์ 2) แนวทำงกลยทุธ์เชงิพฒันำ โดยเสรมิสร้ำง

ขดีควำมสำมำรถกำรบรหิำรจดักำร สร้ำงควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเชิงบรูณำกำร 3) แนวทำงกลยทุธ์เชิงต้ังรบั 

โดยกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนวิสำหกิจชุมชน และยกระดบัมำตรฐำนกำรผลิต และ 4) แนวทำงกลยุทธ์ เชิงพลิกแพลง

โดยพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง วิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ และสร้ำงควำมร่วมมือ

ระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนให้เข้มแข็งสำมำรถพึ่งพำตนเองได้



131Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 122-131 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ควรศึกษำกลยุทธ์กำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกสับปะรดในตสำบลศำลำลัย อสำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำแบบวัด ตรวจสอบคุณภำพและสร้ำงเกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปล 

ควำมหมำยคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพสสำหรับนักศึกษำ

พยำบำล ซึ่งผู ้วิจัยพัฒนำขึ้นโดยอ้ำงอิงตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2540 เรื่องสมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพ แบ่งเป็น 3 ด้ำน คือ ด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม จสำนวน 25 ข้อ 

ด้ำนจรรยำบรรณ จสำนวน 27 ข้อ และด้ำนกฎหมำยวิชำชีพ จสำนวน 10 ข้อ หำค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำของแบบวัด 

จำกกำรคสำนวณดัชนีควำมสอดคล้องของควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ (IOC) จสำนวน 5 ท่ำน ได้เท่ำกับ 0.60-1.00 

นสำไปทดลองใช้กับนักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ จสำนวน 155 คน วิเครำะห์ค่ำอสำนำจ

จสำแนกโดยใช้สูตร Pearson product moment correlation coefficient ได้เท่ำกับ 0.94 - 0.99 หำค่ำควำมเชื่อมั่นโดย

ใช้ Cronbach’s alpha coefficient ได้เท่ำกับ 0.99 และหำค่ำเกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนให้

อยู่ในรูป Percentile และ Normalized T-Score พบว่ำด้ำนจริยธรรม ด้ำนจรรยำบรรณวิชำชีพและด้ำนกฎหมำย

วิชำชีพมีค่ำ T20-T67, T27-T57 และT30-T56 ตำมลสำดับ สรุปได้ว่ำแบบวัดมีคุณภำพสำมำรถนสำไปใช้ได้จริง  

และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรศึกษำรำยละเอียดขององค์ประกอบเปรียบเทียบกับสมรรถนะของผู้เรียนตำมที่หลักสูตร

กสำหนดไว้ พัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้มีควำมชัดเจน ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำงโดยกำรวิเครำะห์ 

องค์ประกอบเชิงยืนยันและจัดทสำแบบวัดฯ เป็นมำตรฐำนกลำงสสำหรับทุกสถำบันกำรศึกษำทำงกำรพยำบำล

ค�าส�าคัญ: แบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ นักศึกษำพยำบำล 
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Abstract

 The purposes of this research were to develop measurement, examined quality, identifying normal criteria and 

interpretation of morality, ethics and professional law efficacy test scoring for nursing students. The researchers created 

instruments based on nursing and midwifery professional statute (No. 2), 1997, the competency of professional nurses. 

The 62 items test divided into 3 dimensions: characteristics of morality 25 items, ethics 27 items and professional law 

10 items. Testing content validity of the scale by 5 experts investigation, the index of item objective congruence (IOC) 

was of 0.60 –1.00. Methodology using multi-stage random sampling technique. Samples consisted of 155 bachelor 

nursing students of Chaiyaphum Rajabhat University who studied in the first semester of the academic year 2017. 

Range of discrimination index of the test was between 0.94 to 0.99.The reliability of the test analyzed by Cronbach’s 

alpha coefficient were 0.99, The normal score and criteria interpretation in percentiles and normalized T-score found 

that the normalized T-score of the morality was in range of T20 - T67, the ethics was in range of T27-T57, and the 

professional law was in range of T30-T56 respectively. Conclusions support that the test quality was enable for 

pragmatic use. The suggestion were: the details of the components should be compared with the student’s performance 

as specified by the curriculum, the assessment criteria should be developed to be clear ,the construct validity was 

verified by confirmatory factor analysis, and the test forms were prepared a central standard for all nursing education 

institutions. 

Keywords: morality, ethics and professional law efficacy, nursing students 

บทน�า

 จริยธรรมเป็นหลักกำรที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงำมของบุคคลทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย 

จิตใจ วำจำและพฤติกรรมกำรแสดงออก ซึ่งมีพื้นฐำนมำจำกค่ำนิยม ประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยำและกฎหมำย

ของบุคคลในสังคม [1] เพื่อให้บุคคลสำมำรถแสดงออกในสิ่งที่ดีงำม ถูกต้องเหมำะสมและมีหลักกำรซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ของสังคมอันส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลอื่น สังคมและประเทศชำติ ปัจจุบันกลุ่มบุคคลผู้ประกอบวิชำชีพ

ต่ำง ๆ ได้มีกำรรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสมำคมแห่งวิชำชีพขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรยกฐำนะแห่งวิชำชีพของตนเองให้เป็นที่

ยอมรบัในสงัคมอย่ำงกว้ำงขวำงและได้ร่วมกนักสำหนดจรยิธรรมในวชิำชพีขึน้ ซึง่ถอืเป็นระเบยีบข้อบงัคบัทีส่มำชกิทกุ

คนในแต่ละวชิำชพี ต้องยดึถอืและนสำไปปฏบิตัติำมโดยเคร่งครดั เพือ่ธสำรงไว้ซึง่จรรยำบรรณแห่งวชิำชีพของตนเอง [2] 

วชิำชพีพยำบำลได้มกีำรกสำหนดจรรยำบรรณวชิำชพีขึน้โดยสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ฉบบัแรก เมือ่ปี พ.ศ. 2528 

และมีกำรปรับปรุงใหม่ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในยุคปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป  

ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนสังคม เทคโนโลยี กำรศึกษำและปัญหำสุขภำพของประชำชนที่มีควำมซับซ้อนเพ่ิมมำกขึ้น  

โดยหลกัจรยิธรรมและจรรยำบรรณวชิำชพีถอืเป็นมำตรฐำนควำมประพฤตทิีพ่ยำบำลทกุคนพงึปฏบิตัโิดยมจีดุมุง่หมำย

เพือ่ให้พยำบำลปฏบิตัหิน้ำทีด้่วยควำมตระหนกัในคณุค่ำและศกัดิศ์ร ีตลอดจนสทิธมินษุยชนของผูป่้วยหรอืผูร้บับรกิำร 

ช่วยควบคุมให้พยำบำลทสำงำนอย่ำงมีคุณภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรผู้ป่วยและผู้ป่วยปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ต้อง

รักษำมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพและดสำรงไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรมในกำรประกอบวิชำชีพของตน [3]

 บทบำทของวิชำชีพพยำบำล เป็นกำรปฏิบัติโดยตรงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลและกำรช่วยเหลือเมื่อมี 

กำรเจ็บป่วย กำรฟื้นฟูสภำพ กำรป้องกันโรคและกำรส่งเสริมสุขภำพ รวมทั้งกำรช่วยเหลือแพทย์ในกิจกรรมเพ่ือ 
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กำรรักษำโรค พยำบำลจึงถูกคำดหวังจำกสังคมให้เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรดูแลผู้ป่วย รวมถึงเป็นผู้ที่มี

คุณธรรมจริยธรรมในระดับสูงและยึดม่ันตำมกฎหมำยแห่งวิชำชีพ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่ำพยำบำลส่วนใหญ่ยังถูก

ร้องเรียนเนื่องมำจำกคุณภำพกำรบริกำรที่ไม่เป็นไปตำมที่ผู้รับบริกำรคำดหวังด้วยสำเหตุใดก็ตำม ซึ่งสอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์กำรร้องเรียนในต่ำงประเทศ ท่ีพบว่ำ อัตรำกำรฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีอิทธิพลมำจำกควำมผิดพลำด

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องพยำบำลเป็นหลกัเท่ำนัน้ แต่เกดิจำกควำมบกพร่องในกำรสือ่สำรระหว่ำงผูร้บับรกิำร ญำตแิละ

บคุลำกรทำงสขุภำพ [4][5][6] ระหว่ำงควำมคำดหวงัของผูร้บับรกิำรและญำตกิบัระดบักำรได้รบับรกิำรทำงสขุภำพและ

สอดคล้องกบักำรรำยงำนของกระทรวงสำธำรณสขุ พบว่ำ จสำนวนเรือ่งร้องเรยีนภำยหลงั พ.ศ. 2542 สงูขึน้เป็นเท่ำตวั ซึง่เป็น 

กำรฟ้องร้องและปัญหำเก่ียวกับสัมพันธภำพระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับผู้รับบริกำรทำงสุขภำพ ที่มีสำเหตุส่วนใหญ่มำ

จำกกำรสื่อสำรที่ไม่มีประสิทธิภำพ จึงทสำให้เกิดควำมขัดแย้งในระบบบริกำรสุขภำพตำมมำ [7] สสำหรับสถำนกำรณ ์

กำรฟ้องร้องเกีย่วกบัพฤตกิรรมบรกิำรของพยำบำลทีม่แีนวโน้มเพิม่มำกขึน้และมคีวำมซบัซ้อน ทัง้จำกหน้ำหนงัสอืพมิพ์ 

สื่อออนไลน์ ตลอดจนเรื่องร้องเรียนท่ีส่งมำยังสภำวิชำชีพโดยเรื่องร้องเรียนที่ผู้รับบริกำรร้องมำยังสภำ กำรพยำบำล 

จำกปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2559 จสำแนกได้เป็น 2 ประเด็นสสำคัญ คือ 1) ประเด็นเรื่องส่วนตัวอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์แห่งวิชำชีพ คิดเป็นร้อยละ 53 ได้แก่ กำรผิดต่อกฎหมำยบ้ำนเมือง (ควำมผิดที่ไม่ได้เกิดจำกกำรประกอบ

วชิำชพี เช่น ฉ้อโกง ลกัทรพัย์) ร้อยละ 47 และกำรผดิต่อผูร่้วมงำนและผูร่้วมวชิำชีพ ร้อยละ 7 และ 2) ประเดน็พฤติกรรม 

ในกำรประกอบวิชำชีพ คิดเป็นร้อยละ 49 ได้แก่ ผิดต่อมำตรฐำนวิชำชีพ ร้อยละ 22 ผิดในเรื่องพฤติกรรมบริกำรของ

พยำบำล ร้อยละ 18 และผิดด้วยกำรก้ำวล่วงวิชำชีพเวชกรรม ร้อยละ 94 [8] ซึ่งประเด็นที่ถูกฟ้องร้องจำกกำรกระทสำผิด

พลำดทำงเวชกรรมที่สสำคัญ มี 3 ประกำร คือ 1) มีควำมรู้เรื่องกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบวิชำชีพฯไม่เพียงพอ 

2) ไม่ปฏิบัติตำมหลักจริยธรรมทำงกำรพยำบำลและจรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ 3) ไม่ปฏิบัติ 

ตำมมำตรฐำนกำรพยำบำล [9]ดงันัน้กำรทีจ่ะส่งเสรมิและพฒันำบคุคลให้เป็นพยำบำลวชิำชีพทีด่ ีมจีรยิธรรม จรรยำบรรณ 

และยึดมั่นในกฎหมำยวิชำชีพ ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เป็นนักศึกษำพยำบำลเพ่ือให้เกิดกำรซึมซับต้ังแต่เริ่มต้นของ 

กำรก้ำวเข้ำสู่วิชำชีพและเกิดกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ มี

วัตถุประสงค์ ที่จะผลิตบัณฑิตพยำบำลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชำชีพมีคุณธรรม จริยธรรม เคำรพและ

ปกป้องสทิธขิองผูร้บับรกิำร มคีวำมสสำนกึและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยมกีำรจดักำรเรยีนกำรสอนทัง้ภำคทฤษฎแีละ

ภำคปฏบิตัคิวบคูก่นัไป มกีำรจดัให้นกัศกึษำพยำบำลได้หมนุเวยีนฝึกปฏิบติังำนตำมแหล่งฝึกทัง้ในโรงพยำบำลและใน

ชมุชนต่ำง ๆ  ซึง่มคีวำมจสำเป็นอย่ำงยิง่ทีน่กัศกึษำพยำบำลจะต้องเป็นผูท้ีม่จีรยิธรรม จรรยำบรรณและสำมำรถปฏบิตังิำน

ภำยใต้ระเบียบวนิยัและกฎหมำยวชิำชพีได้อย่ำงถกูต้องเพือ่เป็นเครือ่งชีน้สำทำงในกำรดสำรงชวีติและนสำมำซึง่ควำมสสำเรจ็

ของกำรประกอบวิชำชีพในอนำคต ดังนั้น กำรหำแนวทำง วิธีกำร เครื่องมือหรือแบบวัดที่มีคุณภำพและสำมำรถนสำมำ

ใช้ในกำรประเมินสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพของนักศึกษำพยำบำลได้ จึงเป็นสิ่งที่มี

ควำมสสำคัญและจสำเป็นอย่ำงมำก ซึ่งจำกกำรทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ กำรสร้ำงแบบวัดด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณ

และกฎหมำยวิชำชีพทำงกำรพยำบำล พบว่ำ ส่วนใหญ่มีกำรพัฒนำเครื่องมือวัด ในต่ำงประเทศที่อำจไม่สอดคล้องกับ

บรบิทในกำรนสำมำใช้ศกึษำในประเทศไทย สสำหรบัเครือ่งมอืหรอืแบบวดัทีใ่ช้ในกำรประเมนิด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณ 

และกฎหมำยวิชำชีพของประเทศไทย พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือหรือแบบวัดที่ใช้สสำหรับในสถำนกำรณ์เฉพำะ

เจำะจงและยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น เช่น แบบวัดสมรรถนะกำรปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวช [10] แบบประเมิน

คุณธรรม จริยธรรมสสำหรับบัณฑิตพยำบำล วิทยำลัยพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข [11] และแบบวัดคุณธรรม 

จริยธรรมสสำหรับนักศึกษำพยำบำล [12] แต่ยังไม่พบกำรศึกษำเกี่ยวกับแบบวัดสมรรถนะที่ครอบคลุมด้ำนจริยธรรม  
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จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพในนักศึกษำพยำบำล ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนำแบบวัดสมรรถนะด้ำนน้ีขึ้นโดยมี 

องค์ประกอบท่ีครอบคลุมตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540  

เรื่อง สมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพ [13] เพื่อให้ได้แบบวัดที่มีคุณภำพ ทั้งในด้ำนควำมเที่ยงตรง ค่ำอสำนำจจสำแนก

และค่ำควำมเชื่อมั่น รวมถึงกำรสร้ำงเกณฑ์ปกติและเกณฑ์ กำรแปลควำมหมำยคะแนนของแบบวัด ซึ่งสำมำรถนสำไป

ใช้ประโยชน์ในกำรประเมิน กำรติดตำม กำรเฝ้ำระวัง กำรกสำหนดนโยบำยและกำรรณรงค์เพื่อสร้ำงเสริมและพัฒนำ

จริยธรรม จรรยำบรรณและกำรยึดมั่นในกฎหมำยวิชำชีพให้กับนักศึกษำพยำบำลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพสสำหรับนักศึกษำพยำบำล

 2. เพื่อตรวจสอบคุณภำพในด้ำนควำมเที่ยงตรง ค่ำอสำนำจจสำแนกและค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบวัดสมรรถนะ 

ด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณ และกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำล

 3. เพือ่สร้ำงเกณฑ์ปกตแิละเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนของแบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณ

และกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำล

กรอบแนวคิดของการวิจัย

 กรอบแนวคิดของกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำย

วิชำชีพ สสำหรับนักศกึษำพยำบำลตำมพระรำชบัญญัติวชิำชีพกำรพยำบำลและกำรผดงุครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง 

สมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพ ประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม 2) ด้ำนจรรยำบรรณวิชำชีพ 

และ 3) ด้ำนกฎหมำยวิชำชีพ [13]

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร คือ นักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์ ช้ันปีที่ 1-4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ประจสำภำคกำรศึกษำที่ 1  

ปีกำรศึกษำ 2560 จสำนวน 259 คน [14]

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้

 1. กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรพิจำรณำควำมหมำยและควำมเข้ำใจของภำษำในกำรตอบข้อคสำถำม คือ นักศึกษำ 

คณะพยำบำลศำสตร์ชั้นปีที่ 1-4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ จสำนวน 12 คน (ชั้นปีละ 3 คน โดยคัดเลือกจำกนักศึกษำที่มี 

ผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 ในระดับสูง ปำนกลำงและตส่ำ) ได้มำโดยกำรเลือก

แบบเจำะจง

 2. กลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดฯ เป็นรำยข้อโดยกำรหำค่ำอสำนำจจสำแนกเพื่อคัดเลือก 

และปรับปรุงข้อคสำถำม คือ นักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ ชั้นปีที่ 1- 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ จสำนวน 40 คน  

(ชั้นปีละ 10 คน) ได้มำโดยกำรสุ่มแบบแบ่งชั้นและกำรสุ่มอย่ำงง่ำย ด้วยวิธีกำรจับสลำก 

 3. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิเครำะห์คุณภำพของแบบวัดในด้ำนควำมเช่ือมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ รวมถึง 

กำรสร้ำงเกณฑ์ปกตแิละเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน คอื นักศกึษำ คณะพยำบำลศำสตร์ช้ันปีที ่1- 4 มหำวทิยำลยั

รำชภัฏชัยภูมิ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 ผู้วิจัยกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำง Determining Sample From a 

Given Population [15] ที่ค่ำควำมเชื่อมั่น 95% ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 155 คน ซึ่งมีจสำนวนมำกกว่ำจสำนวนตส่ำสุด 

ที่ยอมรับว่ำเพียงพอต่อกำรเป็นตัวแทนของประชำกร ได้มำโดยวิธีกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน (multi stage sampling)
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 4. กำรพทัิกษ์สทิธิก์ลุม่ตวัอย่ำง ผูว้จิยัได้พทิกัษ์สทิธิก์ลุม่ตวัอย่ำงโดยแจ้งวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยัและสทิธขิอง 

กำรเป็นกลุ่มตัวอย่ำงและชี้แจงว่ำกลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถยกเลิกกำรเข้ำร่วมวิจัยเมื่อใดก็ได้ กำรยกเลิกจะไม่ส่งผลกระทบ 

ใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่ำง ข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงจะเก็บเป็นควำมลับและผลกำรวิจัยจะนสำเสนอในภำพรวม แล้วจึงให ้

กลุ่มตัวอย่ำงลงนำมยินยอมเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย

 

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรสร้ำงและหำคุณภำพแบบวัดฯ สร้ำงเกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนของ

แบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชพี สสำหรบันกัศกึษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยั

รำชภัฏชัยภูมิ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

 ขั้นตอนที่ 1 กำรดสำเนินกำรพัฒนำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ มีดังนี้

  1. กำรกสำหนดจดุมุง่หมำยในกำรพฒันำแบบวดั คอื เพือ่พฒันำแบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณ 

และกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพ 

กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง สมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพ ประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ  

1) ด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม 2) ด้ำนจรรยำบรรณวิชำชีพ และ 3) ด้ำนกฎหมำยวิชำชีพ [13]

  2. ศกึษำนยิำม ทฤษฎแีละเอกสำรทีเ่กีย่วข้องเพือ่วเิครำะห์ควำมหมำยและพฤตกิรรมของผูท้ีม่คีณุลกัษณะ

ทำงด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ รวมทั้งวิธีกำรสร้ำงแบบวัดที่มีคุณภำพ 

  3. สร้ำงนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของสมรรถนะด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำย

วิชำชีพ กำรพยำบำล ตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง สมรรถนะ

ของพยำบำลวิชำชีพ [13] 

  4. สร้ำงผงักำรพฒันำแบบวดัสมรรถนะด้ำนคณุลกัษณะทำงจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชพี 

รวม 62 ข้อ 

  5. สร้ำงข้อคสำถำมให้สอดคล้องกบักำรวดัสมรรถนะทัง้ 3 ด้ำน รปูแบบของข้อคสำถำมเป็นแบบมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ ในกำรสร้ำงแบบวัดสมรรถนะ ทั้ง 3 ด้ำนนี้ ผู้วิจัยได้กสำหนดเป็นพฤติกรรมทำงบวก

โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

   1 คะแนน หมำยถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับตส่ำมำก

   2 คะแนน หมำยถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับตส่ำ

   3 คะแนน หมำยถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับปำนกลำง

   4 คะแนน หมำยถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับสูง

   5 คะแนน หมำยถึง แสดงพฤติกรรมหรือมีลักษณะนั้น ๆ อยู่ในระดับสูงมำก

  6. ตรวจสอบคุณภำพของแบบวัดเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญด้ำน

กำรพยำบำล จสำนวน 3 ท่ำน และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จสำนวน 2 ท่ำน พิจำรณำควำมตรงตำมเนื้อหำ 

(content validity) ของแบบวัด โดยกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องของข้อคสำถำมแต่ละข้อกับนิยำมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อหำ

ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Congruence: IOC) ผู้วิจัยนสำผลกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องดังกล่ำวมำคสำนวณ

ดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) และรวบรวมข้อเสนอแนะในกำรปรับแก้ข้อคสำถำมจำกผู้เชี่ยวชำญ

 ขั้นตอนที่ 2 กำรหำคุณภำพของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ มีดังนี้

  7. นสำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพที่ปรับแล้วไปทดลองใช้ ครั้งที่ 
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1 กับ กลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 12 คน (ชั้นปีละ 3 คน โดยคัดเลือกจำกนักศึกษำที่มีผลกำรประเมินด้ำนคุณธรรมจริยธรรม

ของภำคกำรศึกษำที่ 1/2560 ในระดับสูง ปำนกลำงและตส่ำ) เพื่อตรวจสอบควำมเข้ำใจด้ำนภำษำในแต่ละข้อคสำถำม 

  8. นสำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพที่ผ ่ำนเกณฑ์ค่ำดัชน ี

ควำมสอดคล้อง (IOC) จสำนวน 62 ข้อ ไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับกลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 40 คน (ชั้นปีละ 10 คน)ได้มำ 

โดยกำรสุ่มแบบแบ่งชั้นและกำรสุ่มอย่ำงง่ำย ด้วยวิธีกำรจับสลำก เพ่ือวิเครำะห์ข้อคสำถำมเป็นรำยข้อในด้ำนค่ำอสำนำจ 

จสำแนก โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)  

เพื่อคัดเลือกข้อคสำถำมที่ดี คือ มีค่ำอสำนำจจสำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 

  9.นสำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพที่ผ่ำนเกณฑ์ค่ำอสำนำจจสำแนก 

จสำนวน 62 ข้อ ไปทดลองใช้ ครั้งที่ 3 กับนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ ช้ันปีที่ 1- 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ  

ภำคกำรเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 จสำนวน 155 คน วิเครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมั่น โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟำของ 

ครอนบำค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น 0.994

 ขั้นตอนที่ 3 กำรสร้ำงเกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม 

จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ มีดังนี้

  10. นสำแบบวดัทีไ่ด้จำกกำรทดลองใช้ ครัง้ที ่3 มำสร้ำงเกณฑ์ปกตแิละเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนน

ของแบบวัด ให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ไทล์และคะแนนทีปกติ

  11. นสำแบบวัดที่ได้จัดทสำคสำชี้แจงและจัดพิมพ์เป็นแบบวัดฉบับที่สมบูรณ์

 ซึ่งขั้นตอนกำรดสำเนินกำรวิจัยกำรพัฒนำและหำคุณภำพของแบบวัดฯ กำรสร้ำงเกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปล

ควำมหมำยคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพสสำหรับนักศึกษำพยำบำล 

แสดงรำยละเอียด ดังรูปภำพที่ 1
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ขั้นตอนที่ 1

กำรพัฒนำแบบวัดฯ

กสำหนดวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

ศึกษำนิยำม ทฤษฎีและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม

จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ

เขียนนิยำมของพฤติกรรมที่แสดงถึงกำรมีจริยธรรม

จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ

กำรพัฒนำแบบวัดจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำย

วิชำชีพเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ

นสำแบบวัดฯ ไปตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ

โดยผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 5 ท่ำน

กำรทดสอบครั้งที่ 1 กับนักศึกษำ 12 คน 

(ชั้นปีละ 3 คน เพื่อพิจำรณำควำมหมำยและควำมเข้ำใจของภำษำ)

ทดสอบครั้งที่ 2 กับนักศึกษำ จสำนวน 40 คน 

เพื่อหำคุณภำพรำยข้อ คือ ค่ำอสำนำจจสำแนก แบบวัดทั้งฉบับ

นสำคะแนนที่ได้จำกกำรทดสอบครั้งที่ 3 มำสร้ำงเกณฑ์ปกติ

และเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน

จำกนั้นพิมพ์รูปเล่มฉบับสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 2

กำรหำคุณภำพ

ของแบบวัด

ขั้นตอนที่ 3

กำรสร้ำงเกณฑ์ปกติ

ปรับปรุง

รูปภาพที่ 1 ขั้นตอนกำรพัฒนำแบบวัดจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ



139Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 132-143 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ผลการวิจัย

 แบบวัดฯ ท่ีพัฒนำข้ึน สำมำรถนสำไปใช้ในกำรวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ

ของนักศึกษำพยำบำลได้ โดยผลกำรวิจัยที่สสำคัญ มีดังต่อไปนี้

 1. ควำมตรงเชิงเนื้อหำของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ จำกกำรคสำนวณ

ดัชนีควำมสอดคล้องของควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ พบว่ำ ข้อคสำถำมในแบบวัดมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC)  

ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 

 2. กำรวิเครำะห์ข้อคสำถำม พบว่ำ มีค่ำอสำนำจจสำแนกที่มีคุณภำพ ผ่ำนเกณฑ์ที่กสำหนดไว้ทุกข้อ โดยมีค่ำอสำนำจ

จสำแนก (r) อยู่ระหว่ำง 0.943-0.992 แบ่งเป็น 3 ด้ำน ดังนี้

  2.1 ด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม จสำนวน 25 ข้อ มีค่ำอสำนำจจสำแนกอยู่ระหว่ำง 0.963 - 0.992 (จสำแนก

เป็น 11 ประเด็น คือ ควำมรับผิดชอบ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.993 ควำมซื่อสัตย์ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.976 ควำมมีเหตุผล 

มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.975 ควำมกตัญญูกตเวที มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.978 กำรรักษำระเบียบวินัย มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.979 

ควำมเสียสละ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.990 ควำมสำมัคคี มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.979 กำรประหยัด มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.983 

ควำมยุติธรรม มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.992 ควำมอุตสำหะ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.980 ควำมเมตตำ-กรุณำ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 

0.988) 

  2.2 จรรยำบรรณวชิำชพี จสำนวน 27 ข้อ มค่ีำอสำนำจจสำแนกอยูร่ะหว่ำง 0.964 - 0.983 (จสำแนกเป็น 5 ประเดน็ 

คือ จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลต่อประชำชน มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.984 จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลต่อ

สังคมและประเทศชำติ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.980 จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลต่อวิชำชีพ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.966  

จรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำลต่อผู้ร่วมวิชำชีพและผู้ประกอบวิชำชีพอื่น มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.964 และจรรยำบรรณ

วิชำชีพกำรพยำบำลต่อตนเอง มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.973 

  2.3 ด้ำนกฎหมำยวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ มีค่ำอสำนำจจสำแนกอยู่ระหว่ำง 0.943 - 0.968 

(จสำแนกเป็น 2 ประเดน็ คอื กฎหมำยกำรประกอบวชิำชพีกำรพยำบำล มค่ีำอสำนำจจสำแนก 0.943 และกฎหมำยกำรประกอบ

วิชำชีพกำรผดุงครรภ์ มีค่ำอสำนำจจสำแนก 0.968

 3. มีค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ เท่ำกับ 0.994 

 4. เกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนของแบบวัดฯ อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ไทล์และคะแนน 

ทีปกติ แบ่งเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 

  4.1 ด้ำนจริยธรรม มีค่ำ T20 - T67 (ประกอบด้วย ควำมรับผิดชอบ มีค่ำ T33-T67 ควำมซ่ือสัตย์  

มีค่ำ T20-T65 ควำมมีเหตุผล มีค่ำ T20-T65 ควำมกตัญญูกตเวที มีค่ำ T20-T67 กำรรักษำระเบียบวินัย มีค่ำ T34-T64 

ควำมเสียสละ มีค่ำ T34-T65 ควำมสำมัคคี มีค่ำ T34-T65 กำรประหยัด มีค่ำ T35-T65 ควำมยุติธรรม มีค่ำ T35-T65  

ควำมอุตสำหะ มีค่ำ T33-T65 ควำมเมตตำ-กรุณำ มีค่ำ T26-T65) 

  4.2 ด้ำนจรรยำบรรณวชิำชพี มค่ีำ T27-T57 (ประกอบด้วย จรรยำบรรณวชิำชีพกำรพยำบำลต่อประชำชน 

มค่ีำ T27-T57 จรรยำบรรณวชิำชพีกำรพยำบำลต่อสงัคมและประเทศชำติ มค่ีำ T28-T57 จรรยำบรรณวชิำชีพกำรพยำบำล

ต่อวชิำชพี มค่ีำ T29-T55 จรรยำบรรณวชิำชพีกำรพยำบำลต่อผูร่้วมวชิำชีพและผูป้ระกอบวชิำชีพอืน่ มค่ีำ T28-T56 และ

จรรยำบรรณวิชำชีพ กำรพยำบำลต่อตนเอง มีค่ำ T29-T56)

  4.3 ด้ำนกฎหมำยวิชำชีพ มีค่ำ T30 – T56 (ประกอบด้วย กฎหมำยกำรประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล  

มีค่ำ T30-T55 และกฎหมำยกำรประกอบวิชำชีพกำรผดุงครรภ์ มีค่ำ T30-T56)
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การอภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรศึกษำผลกำรสร้ำงแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำ

พยำบำล สำมำรถอภิปรำยผลได้ ดังนี้

  1. ผลกำรพฒันำแบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชพี ได้แบบวดัฯ จสำนวน 

62 ข้อ สำมำรถอภิปรำยผล ได้ดังนี้

   1.1 กำรพัฒนำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ ผู้วิจัยได้ดสำเนิน

กำรพัฒนำ แบบวัดฯ โดยกำรศึกษำเน้ือหำสำระจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและ 

กำรผดงุครรภ์ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2540 เรือ่ง สมรรถนะของพยำบำลวชิำชพี ประกอบด้วย 3 ด้ำน คอื 1) ด้ำนคณุลกัษณะทำง

จรยิธรรม 2) ด้ำนจรรยำบรรณวชิำชพี และ 3) ด้ำนกฎหมำยวชิำชพี [13] แล้วนสำแบบวดัฯ ทีส่ร้ำงขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชำญ

เพื่อพิจำรณำตรวจสอบหำคุณภำพ ควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ ควำมสอดคล้องระหว่ำงเนื้อหำและนิยำมเชิงปฏิบัติกำร

โดยผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 5 ท่ำน พบว่ำ มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปทุกข้อ ซึ่งเป็นแบบวัดที่ใช้ได ้

แสดงให้เห็นว่ำ แบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำลม ี

ควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะก่อนกำรพัฒนำแบบวัดฯ ผู้วิจัยได้ศึกษำเนื้อหำสำระโดยครอบคลุมตำม 

พระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 เรื่อง สมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพ [13] 

และศกึษำวธิกีำรพฒันำแบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชพี ตำมนยิำมศพัท์ในแต่ละด้ำน

เป็นอย่ำงด ีจงึทสำให้ผลกำรประเมนิควำมสอดคล้องด้ำนเนือ้หำของผูเ้ชีย่วชำญอยูใ่นเกณฑ์สอดคล้องทกุข้อ ซึง่สอดคล้อง

กบั ไพศำล วรคสำ [16] กล่ำวว่ำ เกณฑ์ในกำรเลอืกข้อคสำถำมนัน้ พจิำรณำจำกเสยีงส่วนใหญ่ของผูเ้ชีย่วชำญทีม่คีวำมเหน็

ว่ำสอดคล้องก็จะถือว่ำมีควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ โดยค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป หำกมีค่ำตส่ำกว่ำ

ถอืว่ำใช้ไม่ได้ และสอดคล้องกบั ปิยธดิำ ปัญญำ [17] กล่ำวว่ำ เกณฑ์ในกำรคดัเลอืกข้อคสำถำมนัน้ ให้พจิำรณำจำกจสำนวน

ผู้เชี่ยวชำญที่เห็นว่ำข้อคสำถำมมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยเลือกข้อคสำถำมที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) 

ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป หำกตส่ำกว่ำ 0.60 ก็ถือว่ำใช้ไม่ได้

   1.2 กำรหำคุณภำพ ค่ำอสำนำจจสำแนกรำยข้อจำกกำรหำคุณภำพแบบวัดครั้งที่ 2 พบว่ำ แบบวัด

สมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชพี สสำหรบันกัศกึษำพยำบำล มข้ีอคสำถำมทีม่ค่ีำอสำนำจจสำแนก มี

คณุภำพผ่ำนเกณฑ์ ท่ีกสำหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคณุลกัษณะทำงจรยิธรรม มค่ีำอสำนำจจสำแนกอยูร่ะหว่ำง 0.963-

0.992 ด้ำนจรรยำบรรณวิชำชีพ มีค่ำอสำนำจจสำแนกอยู่ระหว่ำง 0.964-0.984 และด้ำนกฎหมำยวิชำชีพกำรพยำบำลและ 

กำรผดงุครรภ์ มค่ีำอสำนำจจสำแนก อยูร่ะหว่ำง 0.943 - 0.968 จำกกำรหำคณุภำพแบบวดั ครัง้ที ่3 พบว่ำ แบบวดัสมรรถนะ

ด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำล มีค่ำอสำนำจจสำแนกผ่ำนเกณฑ์ที่กสำหนด 

ไว้ทุกข้อ โดยมีค่ำอสำนำจจสำแนก (r) อยู่ระหว่ำง 0.943-0.992 ดังที่ ไพศำล วรคสำ [16] ได้กสำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำ 

คัดเลือกข้อคสำถำมไว้ว่ำข้อคสำถำมท่ีมีคุณภำพ ต้องมีค่ำอสำนำจจสำแนก ต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไป กำรคัดเลือกข้อคสำถำม 

ที่มีค่ำอสำนำจจสำแนก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 เป็นข้อคสำถำมที่มีคุณภำพ ควรคัดเลือกไว้ใช้ ถ้ำค่ำ r เข้ำใกล้ 1.00 แสดงว่ำ

ข้อคสำถำมมีค่ำอสำนำจจสำแนกสูง ซ่ึงเป็นค่ำท่ีดีมำกของค่ำ r และสอดคล้องกับ บุญใจ ศรีสถิตนรำกูล [18] ได้กสำหนด 

ค่ำอสำนำจจสำแนกหรือ ค่ำ r จะมีค่ำระหว่ำง -1 ถึง +1 โดยปกติแล้ว ค่ำ r ที่ยอมรับได้มีค่ำระหว่ำง 0.20- 1.00 ค่ำ r ยิ่งเข้ำ

ใกล้ +1 แสดงว่ำข้อคสำถำมน้ัน มีค่ำอสำนำจจสำแนกสูง เป็นข้อคสำถำมที่มีคุณภำพมำกแสดงให้เห็นว่ำแบบวัดสมรรถนะ 

ด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำลที่ผ่ำนกำรคัดเลือก จสำนวน 62 ข้อ เป็นข้อ

คสำถำมทีม่คีณุภำพผ่ำนเกณฑ์ทีก่สำหนดไว้ทกุข้อ ซึง่ครอบคลมุนยิำมเชงิปฏบิตักิำรในแต่ละองค์ประกอบของสมรรถนะ

ด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณ และกฎหมำยวิชำชีพ 
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  1.3 กำรหำคุณภำพด้ำนควำมเชื่อมั่น ผลกำรหำคุณภำพแบบวัดครั้งที่ 3 พบว่ำ แบบวัดสมรรถนะ 

ด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำล มีค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ  

เท่ำกับ 0.90 แสดงให้เห็นว่ำ แบบวัดที่สร้ำงขึ้นมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ดังที่ ไพศำล วรคสำ [16] กล่ำวว่ำ  

ค่ำสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์หรือค่ำควำมเชื่อมั่นจะต้องมำกกว่ำ 0.70 ขึ้นไป (r1 =0.70, r2 =0.49) แต่สสำหรับกรณีของ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (achievement test) และแบบทดสอบวัดควำมถนัดทำงกำรเรียน (aptitude test) 

ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเชื่อมั่นไม่ควรตส่ำกว่ำ 0.90 เพรำะเป็นแบบวัด ที่ต้องกำรควำมเชื่อมั่นสูงและสอดคล้องกับ บุญใจ 

ศรีสถิตนรำกูร [18] กล่ำวว่ำ ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือค่ำควำมเที่ยงของเครื่องมือวิจัยตำมเกณฑ์ที่ยอมรับได ้

ขึน้อยูก่บัชนดิของเครือ่งมอืวจิยัหรอืประเภทของเครือ่งมอืวจิยั โดยเครือ่งมอืวจิยัทัว่ไป ควรมค่ีำควำมเทีย่ง 0.80 ขึน้ไป 

แต่หำกเป็นเครื่องมือใหม่ที่ผู้วิจัยริเริ่มพัฒนำขึ้น ควรมีค่ำควำมเที่ยง 0.70 ขึ้นไป 

 2. เกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและ

กฎหมำยวชิำชพี สสำหรบันกัศกึษำพยำบำล ผูว้จิยัได้สร้ำงเกณฑ์ปกต ิให้อยูใ่นรปูของเปอร์เซน็ต์ไทล์และคะแนนทปีกติ 

(Normalized T-Scores) ผลกำรทดสอบ พบว่ำ แบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม มค่ีำ T20 - T67 ด้ำนจรรยำบรรณวชิำชีพ 

มค่ีำ T27-T57 และด้ำนกฎหมำยวชิำชพี มค่ีำ T30 – T56 ซึง่แสดงให้เหน็ว่ำ แบบวดัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณ 

และกฎหมำยวชิำชพี สสำหรบันกัศกึษำพยำบำล ทีผู่ว้จิยัพฒันำขึน้สำมำรถบอกระดบัสมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณ 

และกฎหมำยวิชำชีพ ของนักศึกษำพยำบำล ตั้งแต่ระดับตส่ำมำกถึงระดับสูงมำก โดยนักศึกษำพยำบำลส่วนมำกมีระดับ

สมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพ อยู่ในระดับปำนกลำง คะแนนทีปกติ มีค่ำตั้งแต่ T45 - T55 

และผูว้จิยัได้ทสำกำรขยำยคะแนนทปีกต ิของสมรรถนะในทกุด้ำน เพือ่สำมำรถปรบัเกณฑ์ปกตใิห้สำมำรถใช้ตคีวำมหมำย 

ของคะแนนได้ครอบคลุมทุกคะแนน ซึ่งสอดคล้องกับปิยะธิดำ ปัญญำ [17] กล่ำวว่ำ กำรสร้ำงเกณฑ์ปกติและกำรขยำย 

คะแนนทีปกติ สำมำรถทสำได้โดยกำรแปลงคะแนนดิบให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ไทล์ แล้วนสำคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์เป็น

คะแนนทีปกติ (T) และนสำคะแนนทีปกติที่ได้ไปเข้ำสมกำรถดถอยเพื่อหำค่ำคะแนนทีปกติที่ปรับแก้ (Tc) จำกนั้น 

จึงนสำไปเทียบกับเกณฑ์ท่ีใช้แปลควำมหมำยซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตส่ำกว่ำ Tc 35 แปลว่ำ สิ่งที่ต้องกำรเปรียบเทียบ 

กับกลุ่ม อยู่ในระดับตส่ำมำก Tc35-Tc44 แปลว่ำ สิ่งที่ต้องกำรเปรียบเทียบกับกลุ่ม อยู่ในระดับตส่ำ Tc45-Tc54 แปลว่ำ สิ่ง

ท่ีต้องกำรเปรยีบเทยีบกบักลุม่ อยูใ่นระดบัปำนกลำง Tc55-Tc64 แปลว่ำ สิง่ทีต้่องกำรเปรยีบเทยีบกบักลุม่อยูใ่นระดบัสงู

และสงูกว่ำ Tc65 แปลว่ำ สิง่ทีต้่องกำรเปรยีบเทยีบกบักลุม่ อยูใ่นระดบัสงูมำก ทสำให้สำมำรถวดัควำมสำมำรถของบคุคล

เมือ่เทยีบกบักลุม่โดยกำรสร้ำงเกณฑ์ปกตไิว้สสำหรบักำรแปลควำมหมำยของคะแนน และสอดคล้องกบั สมนกึ ภทัทยิธนี 

[19] กล่ำวถงึกำรขยำยคะแนนทปีกตว่ิำ คะแนน T ปกต ิจะไม่ครอบคลมุคะแนนดบิทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมด แม้จะสุม่

ตวัอย่ำงจสำนวนมำก ๆ  เป็นจสำนวนนบัพนั กอ็ำจจะไม่มนีกัเรยีนคนใดได้คะแนนใกล้เคยีงกบัคะแนนเตม็หรอืได้คะแนน

เข้ำใกล้ 0 จงึจสำเป็นต้องขยำยคะแนน T ปกต ิให้ครอบคลมุคะแนนสอบทกุคะแนนหรอืเกอืบทกุคะแนน เพือ่ควำมสะดวก 

ในกำรนสำไปใช้และเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในกำรทสำเกณฑ์ปกติ (Norms) และสอดคล้องกับศิริกัญญำ วงศ์ภำคสำ [20] 

กล่ำวว่ำ กำรหำค่ำคะแนน TC (คะแนน T ปกติ ที่ปรับแก้) เพื่อใช้สร้ำงเกณฑ์ปกติ (Norms) โดยอำศัยสมกำรพยำกรณ์ 

พบว่ำ จำกคะแนนสอบที่นักเรียนทสำได้ มีค่ำตั้งแต่ 5 ถึง 36 คะแนน เมื่อแปลงเป็นคะแนน TC แล้วได้ค่ำอยู่ระหว่ำง T32 

ถึง T67 และเมื่อทสำกำรขยำยคะแนน TC ถ้ำคะแนนผลสอบของนักเรียนเป็น 37, 38, 39, 40 สำมำรถปรับขยำยคะแนน 

TC ได้เป็น T68, T69, T71,T72 ตำมลสำดับ ทสำให้ได้เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนนที่ครอบคลุมเพิ่มมำกขึ้น



142 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 132-143 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

สรุปผลการวิจัย 

 กำรวิจัยนี้เป็นกำรพัฒนำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพสสำหรับนักศึกษำ

พยำบำล โดยผ่ำนกระบวนกำรพฒันำอย่ำงเป็นระบบและมกีำรตรวจสอบคณุภำพของเครือ่งมอื ประกอบด้วย กำรตรวจ

สอบควำมเที่ยงตรงเชิงเน้ือหำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จสำนวน 5 ท่ำน วิเครำะห์อสำนำจจสำแนกโดยใช้สูตร Pearson product 

moment correlation coefficient พบมีองค์ประกอบย่อย 3 ด้ำนคือ ด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม ด้ำนจรรยำบรรณและ

ด้ำนกฎหมำยวิชำชีพ มีกำรตรวจสอบ ควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยกำรวิเครำะห์ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟำของครอนบำค 

มีค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบวัดเท่ำกับ 0.99 และหำค่ำเกณฑ์ปกติและเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยคะแนนให้อยู่ในรูป 

Percentile และ Normalized T-Score พบว่ำด้ำนคุณลักษณะทำงจริยธรรม ด้ำนจรรยำบรรณและด้ำนกฎหมำยวิชำชีพ 

มีค่ำ T20-T67,T27-T57 และ T30-T56 ตำมลสำดับ จึงนับว่ำแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำย

วิชำชีพ สสำหรับนักศึกษำพยำบำลท่ีพัฒนำในครั้งน้ีมีควำมเหมำะสมสสำหรับกำรนสำไปใช้ในกำรวัดประเมินผลเพื่อ 

กำรพฒันำนกัศกึษำพยำบำลให้มสีมรรถนะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชพีตำมพระรำชบญัญตัวิชิำชพี

กำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 [13]

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในกำรนสำแบบประเมินไปใช้ 

  1.1 ผลกำรวจิยั พบว่ำแบบวดัฯ ผ่ำนกระบวนกำรพฒันำอย่ำงเป็นระบบและมคีณุภำพในด้ำนควำมเทีย่งตรง 

ค่ำอสำนำจจสำแนกและค่ำควำมเชื่อมั่น ควรมีกำรศึกษำรำยละเอียดขององค์ประกอบต่ำง ๆ เปรียบเทียบกับสมรรถนะ 

ของผู้เรียนตำมที่หลักสูตรกสำหนดไว้เพื่อให้แบบวัดฯ มีควำมเหมำะสมกับบริบทของสถำบันกำรศึกษำนั้น ๆ 

  1.2 ผลกำรวจิยั พบว่ำ แบบวดัฯ ผ่ำนกระบวนกำรพฒันำอย่ำงเป็นระบบในกำรหำค่ำเกณฑ์ปกติและเกณฑ์

กำรแปลควำมหมำยคะแนน ควรมีกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้มีควำมชัดเจนเพื่อให้สำมำรถแยกแยะพฤติกรรม

ที่นักศึกษำแสดงออกได้อย่ำงถูกต้องและสำมำรถนสำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะนักศึกษำได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีกำรวิจัยเพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ำงของแบบวัดสมรรถนะด้ำนจริยธรรม  

จรรยำบรรณและกฎหมำยวิชำชีพโดยใช้กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)

  2.2 ควรทสำกำรสงัเครำะห์งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัลกัษณะด้ำนจรยิธรรม จรรยำบรรณและกฎหมำยวชิำชีพ 

ที่เป็นมำตรฐำนกลำงสสำหรับทุกสถำบันกำรศึกษำทำงกำรพยำบำลและเพื่อเป็นข้อมูลในกำรกสำหนดผลกำรเรียนรู ้

ที่เหมำะสมภำยใต้มำตรฐำนวิชำชีพเดียวกัน
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บทคัดย่อ

 เพือ่ทีจ่ะกระตุน้ผูบ้รหิำรสำมำรถจดักำรและควบคมุกจิกรรมและตวัผลกัต้นทนุในกำรคสำนวณหำต้นทนุต่อหวั

ของนักศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นในกำร

ผลตินกัศกึษำ 1 คนให้กลำยเป็นบณัฑติผ่ำนวธิรีะบบต้นทนุตำมฐำนกจิกรรมในกำรคสำนวณต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำ

แต่ละสำขำวิชำของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี โดยใช้แบบฟอร์มกำรรวบรวมข้อมูลค่ำใช้จ่ำย

จำกรำยงำนประจสำปีงบประมำณ 2557 – 2560 เป็นเครื่องมือกำรวิจัยในครั้งนี้และใช้สถิติเชิงพรรณนำในกำรสรุปผล

กำรวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงผลกำรวจิยัพบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยจรงิตำมภำรกจิหลกัมค่ีำใช้จ่ำยสงูกว่ำค่ำใช้จ่ำยตำมยทุธศำสตร์ ขณะที ่

ต้นทุนรวมของนักศึกษำ 1 คน รวมสูงสุดเกิดขึ้นที่สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ รองลงมำคือสำขำวิชำกำรบัญชี และต้นทุน

รวมตส่ำสุด คือสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำ 1 คน สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มีต้นทุนสูงที่สุด ขณะที่ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี มีต้นทุนตส่ำที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบวิธีคสำนวณ

หำต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำระหว่ำงวธีิระบบต้นทนุตำมฐำนกจิกรรมและวธิรีะบบต้นทนุแบบดัง้เดมิ พบว่ำ วธิรีะบบ

ต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมให้ผลกำรสะท้อนต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำที่สูงกว่ำวิธีระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมถึงร้อยละ 20 

ดังนั้น คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จสำเป็นต้องพิจำรณำดสำเนินกำรวำงแผนและควบคุมต้นทุน

อย่ำงเร่งด่วนเพื่อควำมอยู่รอดของมหำวิทยำลัย

ค�าส�าคัญ: ต้นทุนฐำนกิจกรรม ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำ กำรวิเครำะห์ต้นทุน
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Abstract

 In order to urge all educational administrators could manage and control valuable activities and cost drivers 

for efficiently and effectively calculating the cost per student capita, therefore the primary objective of this study 

was to analyze the entire expenditures or costs for producing a student as becoming a graduate in a future by using 

the Activities Based Costing (ABC) system for calculating the cost per student capita in each academic program in 

Faculty of Management Science, Phetchaburi Rajabhat University. A form for collecting expenditure data from the 

year budgeting report among 2014 – 2017 was used for being the research instrument of this study while the descriptive 

statistic was employed to summarize the related research results. As a result of this research discovered that the actual 

expenditures or costs of primary tasks were mostly higher than the actual expenditures or costs of their strategy. At 

the time, the highest of total cost a student happened in business administration program and accounting program, 

respectively as well as business computer program was the lowest of total cost a student. However, the highest of 

cost per student capita was business computer program while the lowest of cost per a student capita was accounting 

program. Then when computation methods of cost per student capita were compared between activities based costing 

and traditional costing systems, the result revealed the ABC system could reflect the cost per student capita higher than 

the traditional costing system was about 20 percentages, therefore the Faculty of Management Science, Phetchaburi 

Rajabhat University have certainly needed to urgently consider their cost planning and control in order to survive for 

their performance as well.

Keywords: activity based costing (ABC), cost per student capita, cost analysis

บทน�า

 ตำมที่พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 21 กสำหนด

ให้ส่วนรำชกำรต้องคสำนวณรำยจ่ำยต่อหน่วยของงำนบริกำรสำธำรณะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรเพื่อ

ประโยชน์ 5 ด้ำน ประกอบด้วย กำรควบคุมต้นทุนและงบประมำณ กำรวัดผลกำรดสำเนินงำน กำรกสำหนดค่ำธรรมเนียม 

กำรประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรม และกำรตัดสินใจถึงควำมเหมำะสมทำงกำรเงิน โดยกสำหนดวิธีกำรคสำนวณ

ต้นทนุตำมฐำนกจิกรรม (Activity Based Costing <ABC>) เป็นเครือ่งมอืในกำรบรหิำรงำนเพือ่จดักำรงำนให้เกดิคณุค่ำ 

(Value Based Management) โดยพจิำรณำหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงำนตลอดทัง้องค์กร (Cross-Functional) 

ในลักษณะของกิจกรรมโดยภำพรวม (Integrated View) โดยสำมำรถระบุกิจกรรมขององค์กร ต้นทุนแต่ละกิจกรรม 

และตวัผลกัดนัต้นทนุ (Cost driver) ได้อย่ำงถกูต้องเพือ่กำรเพิม่มลูค่ำในกำรดสำเนนิงำนให้กบัองค์กรและทสำให้สำมำรถ

คสำนวณต้นทุนผลผลิตและบริกำรได้อย่ำงถูกต้องและนสำไปสู่กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดสำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและ

ลดควำมสูญเปล่ำของกจิกรรมทีไ่ม่สร้ำงมลูค่ำเพิม่เช่นกนั [1] ด้วยเหตุนี ้สถำบนักำรศกึษำจงึจสำเป็นต้องคสำนวณหำต้นทนุ

ต่อหวัของนกัศกึษำด้วยวธิรีะบบต้นทนุฐำนกจิกรรม (ABC) ซึง่คสำนงึถงึกจิรรมต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้และก่อให้เกดิต้นทนุเป็น

หลกั แตกต่ำงกบัต้นทนุแบบเดมิโดยรวบรวมข้อมลูต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยทีม่พีฤติกรรมเหมอืนกนัเข้ำรวมไว้ด้วยกนั ณ จดุ

สะสมต้นทุน (Cost Pool) ตำมที่ได้ผ่ำนกำรวิเครำะห์กิจกรรมซึ่งสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตเรียบร้อยแล้ว (High and 

Low Value Activities) และระบตุวัผลกัต้นทนุ (Cost Driver) ทีถ่กูต้องเหมำะสม เพือ่ปันส่วนค่ำใช้จ่ำยหรอืต้นทนุเข้ำไป

ยงัสินค้ำและบรกิำร (บณัฑติ) ซึง่ถอืเป็นผลผลติตำมจสำนวนนกัศกึษำทีส่สำเรจ็กำรศกึษำ และยงัถอืเป็นผลผลติของสถำบนั
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กำรศกึษำนัน้เอง [2] ตำมทีค่ณะวทิยำกำรจดักำรเป็นหน่วยงำนภำยใต้มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีซึง่มภีำรกจิหลกัด้ำน

กำรเรยีนกำรสอนและภำรกจิรองในด้ำนอืน่ทีเ่กีย่วข้องในกำรผลตินกัศกึษำ ดงันัน้ จงึมคีวำมจสำเป็นและให้ควำมสสำคญั

ในกำรคสำนวณต้นทุนกำรผลิตบัณฑิต จึงเป็นมูลเหตุที่ทสำให้ต้องคสำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำด้วยวิธีระบบต้นทุน

ฐำนกจิกรรม (ABC) เพือ่วำงแผนและควบคมุกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เกดิประสทิธภิำพประสทิธผิลสงูสดุรวมทัง้เพือ่

ทีจ่ะวดัผลกำรดสำเนนิงำนและใช้ข้อมลูต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำเพือ่กสำหนดค่ำธรรมเนยีมทำงกำรศกึษำอย่ำงเหมำะสม

เพือ่นสำไปสูก่ำรวำงแผนเพือ่จดัสรรงบประมำณประจสำปีและสำมำรถควบคมุค่ำใช้จ่ำยทีใ่ช้ในระหว่ำงปีกำรศกึษำให้เกดิ

ประสิทธิภำพประสิทธิผลมำกที่สุดเช่นกัน

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยจริงในกิจกรรมกำรดสำเนินงำน เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจสำ ค่ำเสื่อมรำคำที่ดิน อำคำรและ

อุปกรณ์ของนักศึกษำปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 2. เพื่อคสำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ด้วยระบบต้นทุน

ฐำนกิจกรรม 

 3. เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหัวของบัณฑิตแต่ละสำขำ ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ด้วยระบบต้นทุนฐำนกิจกรรม และต้นทุนแบบเดิม

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ กำรวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยกำรศึกษำกิจกรรมกำรดสำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง

กับนักศึกษำปริญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ภำคปกติ ทั้ง 4 สำขำวิชำ ได้แก่ (1) สำขำวิชำ

บริหำรธุรกิจ (2) สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3) สำขำวิชำบัญชี และ (4) สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ และภำคนอกเวลำ 2 สำขำ 

ได้แก่ (1) สำขำวิชำกำรบัญชี และ (2) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ โดยทสำกำรศึกษำกิจกรรมกำรดสำเนินงำนและเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร

 2. ขอบข่ำยด้ำนประชำกรที่ศึกษำ ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ จสำนวนเงินที่ใช้จ่ำยจริงในกำรดสำเนินงำน และ

จสำนวนของนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในปีกำรศึกษำ 2557-2560 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

 3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ กำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใช้ข้อมลูกจิกรรมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิในปีงบประมำณ 2557-

2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู่ในช่วง ภำคกำรศึกษำที่ 2/2556 ถึง 1/2560
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) เพื่อวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นใน 

กำรผลิตนักศึกษำ 1 คนให้กลำยเป็นบัณฑิตผ่ำนวิธีระบบต้นทุนตำมฐำนกิจกรรม โดยใช้จสำนวนนักศึกษำ เป็นเกณฑ ์

ในกำรปันส่วน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 กำรวจิยัครัง้นี ้กสำหนดประชำกรและเลอืกกลุม่ตวัอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (purposive sampling) เป็นนกัศกึษำที่

ลงทะเบยีนเรยีนระดบัปรญิญำตร ีคณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีปีงบประมำณ 2557-2560 ประกอบ

ด้วย นักศึกษำภำคปกติ และภำคนอกเวลำ ภำคกำรศึกษำที่ 2/2556 ถึง 1/2560 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทสำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสสำรวจข้อมูลที่สร้ำงขึ้น ดังนี้

 1. แบบบันทึกข้อมูลค่ำใช้จ่ำย เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจสำ ค่ำเสื่อมรำคำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 2. แบบบันทึกข้อมูลจสำนวนนักศึกษำ

 3. แบบบันทึกกำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำย

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ลักษณะของข้อมูลที่รวบรวมเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) กำรเก็บข้อมูลทุติยภูมิได้จำกค่ำใช้จ่ำยจริงทั้ง

งบประมำณแผ่นดนิและเงนินอกงบประมำณ รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จำกกองนโยบำยและแผน รำยงำนประจสำปี 

จำกคณะวทิยำกำรจดักำรและรำยงำนค่ำเสือ่มรำคำทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ จำกงำนคลงัและพสัด ุประจสำปีงบประมำณ 

2557-2560

การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยใช้ค่ำสถิติร้อยละ และกำรคสำนวณต้นทุนรวมจำกกำรกระจำยต้นทุนต่ำง ๆ มำยัง

หน่วยต้นทุนกำรผลิตบัณฑิตโดยตรง ตำมหลักต้นทุนฐำนกิจกรรม โดยผ่ำนกิจกรรมที่จสำเป็นและสร้ำงมูลค่ำให้กับ

ผลผลิต (บัณฑิต) ซึ่งแสดงอยู่ในรูปค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุน สถำบันกำรศึกษำหำกนสำวิธีระบบต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมมำ

ใช้คสำนวณต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำจสำเป็นต้องคสำนงึถงึกจิกรรมทีน่สำไปสูก่ำรบรรลพุนัธกจิ กลยทุธ์ และแผนงำนของ

สถำบนักำรศกึษำและกสำหนดตวัสดัส่วนทีเ่หมำะสมในกำรผลกัต้นทนุ (Cost Driver) เข้ำไปสูผ่ลติภณัฑ์ซึง่กค็อืนกัศกึษำ

เป็นตัวผลักดัน [3] โดยมีวิธีกำร ดังนี้

 1. จัดกลุ่มค่ำใช้จ่ำยจำกค่ำใช้จ่ำยตำมภำรกิจหลักและตำมยุทธศำสตร์ เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจสำ ค่ำเสื่อมรำคำ

ครุภัณฑ์ อำคำร และสิ่งก่อสร้ำง โดยจสำแนกเป็นต้นทุนทำงตรง ต้นทุนทำงอ้อม 

 2. นสำค่ำใช้จ่ำยตำมภำรกิจหลักและตำมยุทธศำสตร์ เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจสำ ค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์ อำคำร 

และสิ่งก่อสร้ำง (ต้นทุนทำงอ้อม) มำปันส่วน เพื่อหำต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำแต่ละช้ันปี โดยใช้จสำนวนนักศึกษำที่

เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2557 และสสำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2560 เป็นเกณฑ์ ดังนี้

 ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีท่ี 1   =           ค่ำใช้จ่ำยจริง งบประมำณปี 2557 

      จสำนวนนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ 2557

 ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีท่ี 2  =    ค่ำใช้จ่ำยจริง งบประมำณปี 2558 

      จสำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียน ชั้นปีที่ 2 

 ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีท่ี 3  =     ค่ำใช้จ่ำยจริง งบประมำณปี 2559 

      จสำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียน ชั้นปีที่ 3
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 ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีท่ี 4   =     ค่ำใช้จ่ำยจริง งบประมำณปี 2560 

      จสำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียน ชั้นปีที่ 4 

   2.1 ค่ำใช้จ่ำยตำมภำรกิจหลักและตำมยุทธศำสตร์ แยกจสำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยตำมงบประมำณที่ได้จัดสรร

แต่ละสำขำโดยตรง 

   2.2 เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจสำ ค่ำจ้ำงชั่วครำว ค่ำจ้ำงพนักงำนรำชกำร เงินประจสำตสำแหน่งบริหำร เงิน

ประจสำตสำแหน่งวิชำกำร ใช้ข้อมูลภำระเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจสำปีงบประมำณ 2557-2560 ตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 2/2556 

ถึง 1/2560 โดยคสำนึงถึงกำรปฏิบัติงำนจริง 

   2.2.1 เงนิประจสำตสำแหน่งผูบ้รหิำร (ส่วนกลำง) เงนิเดอืนบคุลำกรสำยสนบัสนนุ(ส่วนกลำง) ปันส่วน

ค่ำใช้จ่ำย ด้วยจสำนวนนักศึกษำภำคปกติ และภำคนอกเวลำ ทั้ง 8 คณะ 

   2.2.2 เงินประจสำตสำแหน่งผู้บริหำร เงินประจสำตสำแหน่งวิชำกำร เงินเดือนบุคลำกรสำยสนับสนุน  

ของคณะวิทยำกำรจัดกำร นสำมำปันส่วนลงสำขำต่ำง ๆ ตำมจสำนวนนักศึกษำภำคปกติ และภำคนอกเวลำแต่ละสำขำ 

ของคณะวิทยำกำรจัดกำร

   2.3 ข้อมลูค่ำเสือ่มรำคำอำคำร ครภุณัฑ์ทำงกำรศกึษำ และครภุณัฑ์สสำนกังำน นสำข้อมลูทีไ่ด้ทสำกำรคสำนวณ

จำกงำนคลังและพัสดุ ประจสำปีงบประมำณ 2557-2560 มำตัดเป็นค่ำใช้จ่ำย โดยวิธีเส้นตรง เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

กำรคสำนวณค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ถำวรสสำหรับหน่วยงำนภำครัฐของกรมบัญชีกลำง

   2.3.1 ค่ำเสือ่มรำคำอำคำรเรยีนรวม ปันส่วนค่ำใช้จ่ำย ด้วยจสำนวนนกัศกึษำภำคปกต ิและภำคนอกเวลำ  

ทุกคณะ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

   2.3.2 ค่ำเสื่อมรำคำอำคำร วัสดุและอุปกรณ์ ของคณะวิทยำกำรจัดกำร นสำมำปันส่วนลงสำขำต่ำง ๆ  

ตำมจสำนวนนักศึกษำแต่ละสำขำภำคปกติ และภำคนอกเวลำ ของคณะวิทยำกำรจัดกำร

 3. คสำนวณหำต้นทุนรวม ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2557-2560 

  ต้นทุนรวม  =  ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีที่ 1 + ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีที่ 2 

     + ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีที่ 3 + ต้นทุนต่อหัวนักศึกษำชั้นปีที่ 4 

 4. นสำข้อมูลต้นทุนรวมที่ได้มำคสำนวณหำต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำ (บัณฑิต)

  ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำ     =                  ต้นทุนรวม 

                     จสำนวนนักศึกษำที่สสำเร็จกำรศึกษำ

 5. หลักเกณฑ์และควำมแตกต่ำงกำรคิดต้นทุนต่อหัวฐำนกิจกรรม กับต้นทุนแบบเดิม

   5.1 ต้นทนุต่อหวัฐำนกจิกรรม นสำค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง ค่ำเสือ่มรำคำทีด่นิอำคำรส่วนกลำงมำคสำนวณต้นทนุ 

และคสำนึงถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุน ต้นทุนในแต่ละกลุ่มจะถูกปันส่วนเข้ำสู่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

   5.2 ต้นทนุต่อหัวแบบเดมิ ค่ำใช้จ่ำยจะถูกจัดเข้ำสู่กลุ่มต้นทนุต่ำง ๆ  (cost pools) โดยไม่คสำนงึถึงกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น และไม่นสำค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง ค่ำเสื่อมรำคำที่ดินอำคำรส่วนกลำงมำคสำนวณต้นทุน   
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ผลการวิจัย

 จำกกำรรวบรวมข้อมลูเพือ่วเิครำะห์ต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำ คณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุี 

ตำมวิธีระบบต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมโดยวิเครำะห์ข้อมูลจำกรำยงำนประจสำปีงบประมำณ 2557-2560 และข้อมูลอื่นที่

เกี่ยวข้องดงัที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้วนั้น ผลกำรวิจัยพบว่ำ ต้นทุนรวม สำขำวิชำบริหำรธรุกิจมีต้นทุนรวมสงูสุด เท่ำกับ 

71,617,340.45 บำท รองลงมำคอืสำขำวชิำกำรบญัช ีเท่ำกบั 33,594,732.59 บำท และสำขำวชิำคอมพวิเตอร์ธรุกจิมต้ีนทนุ

รวมน้อยที่สุดคือ 16,821,687.77 บำท ดังแสดงผลในตำรำงที่ 1 ผลกำรวิจัยยังพบอีกว่ำ ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษาสำขำ

คอมพวิเตอร์ธรุกจิ มต้ีนทนุต่อหวัสงูสดุ เท่ำกบั 1,401,807.31 บำท รองลงมำคอืสำขำวชิำนเิทศศำสตร์เท่ำกบั 584,376.61 

บำท และสำขำวิชำกำรบัญชีเท่ำกับ 390,636.42 บำท ซึ่งเป็นสำขำวิชำท่ีมีต้นทุนต่อหัวตส่ำสุด ดังแสดงผลในตำรำงที่ 2 

ขณะเดยีวกนั เมือ่เปรยีบเทยีบกำรคสำนวณต้นทนุต่อหวัของระหว่ำงวธิรีะบบต้นทนุตำมฐำนกจิกรรมและวธิรีะบบต้นทนุ

แบบดัง้เดมิ ผลกำรวจิยัพบว่ำ ต้นทนุต่อหวัตำมวธิรีะบบต้นทนุตำมฐำนกจิกรรมมต้ีนทนุต่อหวัทีส่งูกว่ำวธีิระบบต้นทนุ

แบบดั้งเดิมถึงร้อยละ 20 ดังแสดงผลในตำรำงที่ 3

ตารางที่ 1 คสำนวณต้นทุนรวม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่4

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ต้นทุนรวม

นักศึกษาภาคปกติ

1 สำขำบริหำรธุรกิจ

2 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

4 สำขำวิชำบัญชี

นักศึกษาภาคนอกเวลา

1 สำขำบริหำรธุรกิจ

2 สำขำวิชำบัญชี

14,078,403.78

4,637,690.70

5,554,071.98

7,402,080.33

8,994,554.03

1,035,921.40

16,695,583.35

4,351,690.60

6,074,256.64

8,220,488.18

7,503,384.09

1,314,438.08

20,229,279.40

4,056.600.77

6,263,558.72

8,547,137.12

5,057,366.55

1,504,642.80

20,614,073.92

3,775,705.68

6,067,553.76

9,425,026.96

4,928,360.42

1,509,855.54

71,617,340.45

16,821,687.75

23,959,441.10

33,594,732.59

26,483,665.09

5,364,857.82

ตารางที่ 2 คสำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ด้วยระบบ

ต้นทุนฐำนกิจกรรม

ที่ สาขาวิชา
จ�านวนนักศึกษา 

ที่ส�าเร็จการศึกษา (คน)
ต้นทุนรวม

(บาท)
ต้นทุนต่อหัว 

ของนักศึกษา (บาท)

1

2

3

4

1

2

นักศึกษาภาคปกติ

สำขำบริหำรธุรกิจ

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

สำขำวิชำบัญชี

นักศึกษาภาคนอกเวลา

สำขำบริหำรธุรกิจ

สำขำวิชำบัญชี

177

12

41

86

86

10

71,617,340.45

16,821,687.77

23,959,441.10

33,594,732.59

26,483,665.09

5,364,857.82

404,617.74

1,401,807.31

584,376.61

390,636.42

307,949.59

536,485.78

รวม 412 177,841,724.82 3,625,873.45
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำแต่ละสำขำ ด้วยวิธีระบบต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมและ ระบบต้นทุน

แบบดั้งเดิม

ที่ สาขาวิชา

ต้นทุนต่อหัวด้วย

วิธีระบบต้นทุนตามฐานกิจกรรม

(บาท)

ต้นทุนต่อหัวด้วย

วิธีระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม

(บาท)

1

2

3

4

1

2

นักศึกษาภาคปกติ

สำขำบริหำรธุรกิจ

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

สำขำวิชำบัญชี

นักศึกษาภาคนอกเวลา

สำขำบริหำรธุรกิจ

สำขำวิชำบัญชี

404,617.74

1,401,807.31

584,376.61

390,636.42

307,949.59

536,485.78

323,407.70

1,226,275.19

486,633.22

310,108.27

245,741.61

425,797.27

รวม 3,625,873.45 3,017,963.26

 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

 ด้วยสถำบันกำรศึกษำจสำเป็นต้องคสำนวณหำต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำให้ถูกต้องและมีประสิทธิภำพเพื่อใช้

ข้อมูลดังกล่ำวในกำรจัดกำรและควบคุมกิจกรรมกำรดสำเนินงำนหน่วยงำนของตนให้อยู่รอดภำยใต้สถำนกำรณ์ที่มี 

กำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำทั้งภำครัฐและภำคเอกชนด้วยกันเอง ดังนั้น ผู้บริหำรทุกระดับของ

สถำบันกำรศึกษำ จสำเป็นต้องเอำใจใส่หน่วยที่ตนเองกสำกับดูแลเพื่อที่ทสำให้รำยรับและค่ำใช้จ่ำยเกิดควำมสมดุลและ

สำมำรถอยูร่อดในสถำนกำรณ์ดงัทีก่ล่ำวไว้แล้วข้ำงต้น ซึง่ผลกำรวจิยัทีเ่กดิจำกกำรวเิครำะห์ค่ำใช้จ่ำยทัง้สิน้ในกำรผลติ

นกัศกึษำ 1 คนให้กลำยเป็นบณัฑติผ่ำนวธิรีะบบต้นทนุตำมฐำนกจิกรรมในกำรคสำนวณต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำแต่ละ

สำขำวชิำของคณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีเพือ่สะท้อนควำมสสำคญัของค่ำใช้จ่ำยหรอืต้นทนุทีเ่กดิ

ขึน้และนสำไปสูค่วำม อยูร่อดของคณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีพบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยจรงิตำมภำรกจิหลกั 

มีค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยตำมยุทธศำสตร์ ขณะที่ต้นทุนรวมของนักศึกษำ 1 คน สำขำวิชำบริหำรธุรกิจโดยรวมสูงสุด

เกดิขึน้ท่ีสำขำวชิำบรหิำรธรุกจิ ถดัมำคอืสำขำวชิำกำรบญัช ีและสำขำวชิำคอมพวิเตอร์ธรุกจิ ตำมลสำดบั นอกจำกนี ้ต้นทนุ

ต่อหัวของนักศึกษำ 1 คน ที่มีต้นทุนสูงที่สุดของคณะวิทยำกำรจัดกำรคือสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขณะที่ต้นทุนตส่ำ

ทีสุ่ดของคณะวทิยำกำรจดักำรคอืสำขำวชิำกำรบญัช ีซึง่กำรวจิยัในครัง้นีส้อดคล้องกบั ธนรจุ โรจน์มำนะวงศ์ [4] กล่ำว

ไว้ว่ำ กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำจำกกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีเม่ือรวบรวมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นใน

แต่ละปีงบประมำณจสำเป็นต้องพจิำรณำรำยจ่ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรดสำเนนิกจิกรรมของหน่วยงำนหลกัหรอืภำรกจิหลกั ซึง่

ต้นทุนต่อหน่วยในกำรผลิตบัณฑิตส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภำระงำนหลักถึงร้อยละ 80 ซึ่งจสำเป็นต้องปันส่วนเข้ำตัวนักศึกษำ

แต่ละรำยและจะให้ผลทีท่สำให้ผูบ้รหิำรสำมำรถบรหิำรงบประมำณได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้เมือ่ทรำบว่ำต้นทนุต่อ

หัวของนักศึกษำในหลักสูตรใดมีต้นทุนที่สูงหรือต้นทุนที่ตส่ำอันจะนสำมำสู่กำรจัดกำรและควบคุมกิจกรรมและตัวผลัก

ต้นทนุทีเ่หมำะสมและถกูต้องต่อไป ขณะเดยีวกนั เมือ่มกีำรเปรยีบเทยีบวธิคีสำนวณหำต้นทนุต่อหวัของนกัศกึษำระหว่ำง

วิธีระบบต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมและวิธีระบบต้นทุนแบบดั้งเดิม ผลกำรวิจัยพบว่ำ วิธีระบบต้นทุนตำมฐำนกิจกรรม
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ให้ผลสะท้อนต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำที่สูงกว่ำวิธีระบบต้นทุนแบบดั้งเดิมถึงร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุป 

ของ อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ [5] กล่ำวว่ำ ระบบกำรบริหำรต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมให้ควำมสสำคัญต่อกำรบริหำรกิจกรรม

และต้นทนุทีเ่กีย่วข้องเพือ่สะท้อนค่ำใช้จ่ำยทีส่ะสมไว้ไปยงัผลผลติทีถ่กูต้องอย่ำงแท้จรงิภำยใต้กำรกสำหนดกลยทุธ์และ

แผนงำนทีน่สำไปสูผ่ลผลติโดยผ่ำนกจิกรรมทีจ่สำเป็นและสร้ำงมลูค่ำให้กบัผลผลติดงักล่ำว ซึง่หำกคสำนวณต้นทนุตำมวธิี

ระบบต้นทนุแบบดัง้เดมิจะทสำให้กำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำยหรอืต้นทนุไปยงัตวัผลติภณัฑ์และบรกิำรไม่สะท้อนควำมเป็นจรงิ 

ซึ่งจะมีต้นทุนที่สะสมไว้ตส่ำกว่ำหรือสูงกว่ำก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น ดังนั้น สถำบันกำรศึกษำหำกนสำวิธีระบบต้นทุน 

ตำมฐำนกิจกรรมมำใช้คสำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำก็จสำเป็นต้องยอมรับต่อค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุนที่เกิดขึ้น 

อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อท่ีจะบรรลุพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงำนของสถำบันกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรและควบคุม

ต้นทุนตำมฐำนกิจกรรมให้เหมำะสมกับรำยรับท่ีได้รับและอยู่รอดต่อไปทั้งตัวสถำบันและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ [6], 

[3] ดงันัน้คณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีจสำเป็นต้องพจิำรณำดสำเนนิกำรวำงแผนและควบคมุต้นทนุ

อย่ำงเร่งด่วน เพื่อควำมอยู่รอดของคณะวิทยำกำรจัดกำรเองและมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีเองเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม 

กำรวิจัยในครั้งนี้อำจมีข้อจสำกัดหลำยประกำรต่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูลซ่ึงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่ำนมำของคณะ

วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ยังไม่มีระบบเพ่ือที่จะดึงข้อมูลอย่ำงเป็นระบบในกำรคสำนวณหำต้นทุน

ต่อหัวของนักศึกษำทสำให้กำรวิเครำะห์ดังกล่ำวข้ำงต้นอำจมีควำมคลำดเคลื่อนและนสำไปสู่กำรวำงแผน กำรควบคุม 

และกำรตัดสินใจที่ผิดพลำดด้วยเช่นกัน ดังน้ัน ควรพัฒนำระบบกำรคสำนวณต้นทุนต่อหัวของนักศึกษำตลอดอำยุ 

กำรศึกษำในแต่ละหลักสูตร

เอกสารอ้างอิง

[1]  กรมบัญชีกลำง สสำนักมำตรฐำนด้ำนกำรบัญชีภำครัฐ กลุ ่มงำนมำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ. 

กำรบัญชีต้นทุน. กรุงเทพมหำนคร: กรมบัญชีกลำง; 2557.

[2]  วรศักดิ์ ทุมมำนนท์. ระบบบัญชีและกำรบริหำรต้นทุนกิจกรรม. กรุงเทพ: ธรรมนิติเพรส; 2548.

[3]  วรศักดิ์ ทุมมำนนท์. กำรประยุกต์ระบบต้นทุนฐำนกิจกรรมกับสถำบันกำรศึกษำ [อินเทอร์เน็ต].กรุงเทพฯ: เข้ำถึง

เมื่อ 28 มีนำคม 2551 เข้ำได้จำก: http://www.acc.chula.ac.th

[4]  ธนรุจ โรจน์มำนะวงศ์. กำรวิเครำะห์ต้นทุนในกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรี. กรณีศึกษำ นิสิตสำขำวิชำ

วิทยำศำสตร์กำรเดินเรือ คณะพำณิชยนำวีนำนำชำติ. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ; 2558.

[5]  อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์. กำรบัญชีต้นทุนเพ่ือกำรบริหำร.กลุ ่มสำขำวิชำกำรบัญชี. คณะวิทยำกำรจัดกำร,  

ขอนแก่น: มหำวิทยำลัยขอนแก่น; 2555.

[6]  ดวงมณี โกมำรทัต, กำรบริหำรต้นทุน. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย :กรุงเทพมหำนคร; 2555.



153Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 153-162 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ผลการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ที่พึงกระท�าของเด็กปฐมวัย

The Effects of Role Play Activity Provision on the Knowledge of the Right 
and Duties in Young Children

ปฐมาพร ยิ่งยวด* และ ชลาธิป สมาหิโต
 Pattamaporn Yingyuad* and Chalatip Samahito

 สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ 10900
Division of Early Childhood Education, Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok 10900

*To whom correspondence should be addressed. e-mail: pattamaporn.y@ku.th

Received: 21 May 2019, Revised: 21 June 2019, Accepted: 10 July 2019

บทคัดย่อ

 กำรศกึษำนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำผลกำรจดักจิกรรมบทบำทสมมตทิีม่ต่ีอควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีพ่งึ

กระทสำของเดก็ปฐมวยั กลุม่เป้ำหมำยทีใ่ช้ในกำรศกึษำครัง้นี ้คอื เดก็ชัน้อนบุำลปีที ่2 โรงเรยีนวดัท่ำข้ำม กรงุเทพมหำนคร 

ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งน้ี ประกอบด้วย แผนกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติ 

จสำนวน 24 แผนและแบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำรควำมรู้เก่ียวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ จสำนวน 10 ข้อ 

วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ

 ผลของกำรศึกษำพบว่ำ เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนควำมรู้เก่ียวกับ

สิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ สูงกว่ำก่อนกำรทดลอง โดยเด็กปฐมวัยมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตนตำมหน้ำที่

ในสิทธิของตนเองมำกข้ึน เด็กรู้จักวิธีกำรดูแลปกป้องร่ำงกำยของตนเองที่เด็กควรกระทสำเมื่อผู้อื่นจะมำสัมผัสร่ำงกำย 

เดก็รูว้่ำผูอ้ื่นทสำร้ำยรำ่งกำยของเดก็และผูอ้ื่นไม่ได้ รู้จกัวิธกีำรปฏิบัตตินทีเ่หมำะสมเมือ่ถกูผู้อื่นทสำร้ำยรำ่งกำยและจติใจ

มำกขึน้ เดก็บอกได้ถงึวธิกีำรปฏบิตัตินในกำรช่วยเหลอืผูอ้ืน่ทีจ่ะทสำให้เกดิควำมปลอดภยักบัตนเองและผูอ้ืน่ได้ รวมทัง้

บอกวิธีกำรปฏิบัติตนที่ปลอดภัยและถูกต้องได้ เมื่อต้องเผชิญหน้ำกับเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่ไม่ปลอดภัย

ค�าส�าคัญ: สิทธิเด็ก หน้ำที่ที่พึงกระทสำ กิจกรรมบทบำทสมมติ เด็กปฐมวัย

Abstract

 The purpose of this study was to study results of the role play activity provision towards right and duties in 

young children.The target group in this study included 31 preschool children from kindergarten 2 Thakham School, 

Bang Khun Thian District office, Bangkok. The children were studying at the semester 2, academic year of 2018 

B.E. The instruments of this study consisted of 24 lesson plans of role play activities and 10 questions of evaluation 

knowledge test about rights and duties in themselves before and after the use of activities. The data was analyzed by 

mean, standard deviation, and content analysis.
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 The results of the study showed that young children who study by role-play activities had higher knowledge 

of self-right and duty post-test scores than the pre-test one. Young children knew how to protect themselves when 

others touched their bodies, how to do when others hurt their bodies and minds, how they could help others through 

dangerous situation. In addition, they could tell how to help others and themselves safety.

Keywords: self rights, duties, role playing activities young children

บทน�า

 ในปัจจุบันเรำจะพบเห็นข่ำวควำมรุนแรงในสังคมที่เป็นภัยกับเด็กปฐมวัยมำกขึ้น ทั้งกำรละเลยทอดทิ้งเด็ก  

กำรทสำร้ำยร่ำงกำยและจติใจ กำรล่วงละเมดิทำงเพศ กำรกระทสำอนำจำร กำรลกัพำตัวเดก็ไปทสำทำรณุกรรม รวมทัง้แสวงหำ 

ผลประโยชน์อันมิชอบจำกเด็ก เป็นต้น ซึ่งเหตุกำรณ์เหล่ำนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยจะส่งผลกระทบอย่ำงมำกกับเด็ก

ปฐมวยั ทัง้พฒันำกำรของเดก็ พฤตกิรรมของเดก็ รวมถงึอำรมณ์และควำมรูส้กึทำงจติใจของเดก็ และอำจส่งผลกระทบ

ที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตของเด็กในท่ีสุด เด็กบำงคนเม่ือต้องเจอกับสถำนกำรณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรดสำรงชีวิตหรือเจอกับ

เหตุกำรณ์ที่สร้ำงควำมไม่ปลอดภัยต่อเด็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นปมที่ฝังอยู่ในใจของเด็กไปตลอดชีวิต และปัญหำเหล่ำนี ้

จะส่งผลกระทบไปถึงกำรใช้ชีวิตในอนำคตเม่ือเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะมีปัญหำในกำรใช้ชีวิตประจสำวันในสังคม

ได้อย่ำงชัดเจน

 หลำยปีที่ผ่ำนมำสถำนกำรณ์ท่ีเก่ียวกับกำรละเมิดสิทธิของเด็กนั้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลงเลย จำกรำยงำน 

เรื่อง A Familiar Face: Violence in the Lives of Children and Adolescents ของ UNICEF ได้ระบุว่ำ เด็กอำยุ 2-4 ขวบ 

จสำนวน 300 ล้ำนคนทัว่โลก ถกูพ่อแม่ผูป้กครองกระทสำรนุแรงทำงจติใจและถกูลงโทษทำงร่ำงกำย นอกจำกนัน้ยงัม ีเดก็

อำยุตส่ำกว่ำ 5 ขวบ จสำนวน 176 ล้ำนคน ถูกลงโทษโดยกำรจับเขย่ำอย่ำงรุนแรง ถูกตบหรือตี ที่ใบหน้ำและศีรษะ อีกทั้ง

ยังเป็นเหยื่อควำมรุนแรงจำกคู่ครองของแม่ที่อำศัยอยู่ด้วยกัน และมีเพียงร้อยละ 1 ของเด็กทั้งหมดเท่ำนั้นที่สำมำรถขอ

ควำมช่วยเหลอืจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องได้ [1] ในปี 2558 กระทรวงสำธำรณสขุได้รวบรวมข้อมลูจำกศนูย์พึง่ได้ภำยใน

โรงพยำบำลต่ำงๆ จสำนวน 523 แห่งทั่วประเทศ พบว่ำมีเด็กจสำนวน 11,000 คน ได้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลจำกกำรถูก

ทสำร้ำยอย่ำงรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกกระทสำรุนแรงทำงเพศจำกบุคคลใกล้ตัวที่เด็กรู้จัก [2] 

 จำกที่ผู้ศึกษำเป็นครูปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 2 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดกรุงเทพมหำนคร ได้ทสำงำนใกล้ชิดกับ

เดก็ปฐมวยั พบเหน็พฤตกิรรมของเดก็บำงคนชอบทสำร้ำยร่ำงกำยเพือ่เวลำทีต่นเองมคีวำมรูส้กึไม่พอใจ เมือ่เพือ่นพดูไม่

ดด้ีวยกจ็ะแสดงอำกำรไม่พอใจ ส่งเสยีงดงั ทสำร้ำยร่ำงกำยผูอ้ืน่หรอืพดูคสำหยำบคำยใส่เพือ่น บำงครัง้เดก็บำงคนชอบไป

เข้ำห้องนส้ำที่ภำยนอกห้องเรียนคนเดียวโดยไม่บอกครู เวลำเลิกเรียนจะไม่ยอมกลับบ้ำนจะห่วงเล่นอยู่กับเพ่ือนหรือพ่ี 

เดก็ผูห้ญงิบำงคนจะชอบเล่นกบัผูช้ำยทีไ่ม่ใช่ผูป้กครองทีด่แูล เช่น ภำรโรง ยำมรกัษำควำมปลอดภยั เป็นต้น ซึง่บำงครัง้ 

ก็ยอมให้อุ้มให้กอดให้หอมแก้ม 

 ถ้ำเดก็ปฐมวยัได้รบัควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำได้อย่ำงถกูต้องและเหมำะสมต้ังแต่เดก็ จะ

ทสำให้เดก็มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรปฏบิตัตินตำมหน้ำทีข่องตนเองภำยใต้สทิธเิกดิจติสสำนกึทีด่ ีมคีวำมรบัผดิชอบ

ต่อสิทธิของตนเอง ผู้อื่นและสังคม รู้จักกำรคิดเห็นใจผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรมที่มำกขึ้น ซึ่งนั่นจะส่งผลไปถึงอนำคต

เมือ่เดก็เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ เดก็จะเป็นผูใ้หญ่ทีม่เีหตผุล รูจ้กักำรยบัยัง้ชัง่ใจไม่กระทสำผดิ รวมไปถงึกำรมคีวำมรบัผดิชอบ

ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ถ้ำทกุคนรู้จกัสทิธขิองตนเอง ไม่ละเมดิสิทธขิองผู้อื่น อำจจะทสำให้ปญัหำอำชญำกรรมต่ำงๆ

และควำมขดัแย้งในสังคมทีเ่กดิขึน้ลดลงได้ และถ้ำเดก็สำมำรถปฏิบติัตนตำมหน้ำทีภ่ำยใต้สทิธขิองตนเองได้เหมำะสม 

ก็จะทสำให้เกิดควำมปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น ช่วยลดโอกำสกำรถูกผู้อื่นมำกระทสำกำรละเมิดสิทธิของเด็กได้ และ
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เมื่อเด็กมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน เด็กก็จะเติบโตข้ึนมีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนที่สมบูรณ์และสำมำรถเรียนรู้ต่อไปได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพเต็มที่ตำมศักยภำพของเด็กแต่ละคน

 จำกปัญหำทีพ่บทสำให้ผูศ้กึษำสนใจทีจ่ะศกึษำงำนวจิยัเกีย่วกบักำรนสำกจิกรรมบทบำทสมมตมิำใช้ในกำรพฒันำ

เด็กปฐมวัย โดย ศิริรัตน์ ชูวำรี [3] ได้ศึกษำผลของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเล่นบทบำทสมมติที่มีต่อทักษะพื้นฐำน

ทำงคณิตศำสตร์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งผลกำรศึกษำได้พบว่ำ หลังกำรทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์ 

กำรเล่นบทบำทสมมต ิมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะพืน้ฐำนทำงคณติศำสตร์สงูกว่ำคะแนนเฉลีย่ก่อนกำรทดลอง อย่ำงมนียัสสำคญั 

ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 จำกผลงำนวิจัยดังกล่ำวทสำให้ผู้ศึกษำมีควำมสนใจที่จะนสำกิจกรรมบทบำทสมมติมำใช้ในกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรยีนรูใ้ห้กบัเดก็เพือ่ช่วยให้เดก็มคีวำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีเ่ดก็ปฐมวยัพงึกระทสำได้มำกขึน้ ซึง่

กำรที่จะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีควำมรู้เรื่องสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้มำกขึ้นนั้น เด็กต้องรู้จักสิ่งที่ตนเอง

สำมำรถทสำได้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย สำมำรถดสำรงชีวิตประจสำวันได้อย่ำงควำมสุขและจะต้องไม่ทสำให้

เกิดควำมเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้จำกประสบกำรณ์โดยตรง เรียนรู้ส่ิงต่ำง ๆ จำก 

รปูธรรมไปสูน่ำมธรรม ถ้ำหำกผูศ้กึษำบอกเล่ำควำมรูเ้ป็นเนือ้หำทีเ่ป็นนำมธรรม เดก็ปฐมวยักอ็ำจจะเกดิควำมไม่เข้ำใจ

ในควำมรูท้ีผู่ศ้กึษำต้องกำรถ่ำยทอดได้หรอือำจเข้ำใจควำมรูค้ลำดเคลือ่นได้ ผูศ้กึษำจงึมคีวำมคดิเหน็ว่ำกำรทีจ่ะส่งเสรมิ

ให้เด็กมีควำมรู้สิทธิและหน้ำที่ที่เด็กปฐมวัยพึงกระทสำได้นั้นต้องอำศัยเทคนิคต่ำงๆมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ให้แก่

เดก็ปฐมวยั ซึง่กจิกรรมบทบำทสมมตเิป็นกจิกรรมทีค่รจูสำลองสร้ำงสถำนกำรณ์และบทบำทสมมตขิึน้มำจำกเหตกุำรณ์

ทีเ่ป็นควำมจรงิ แล้วให้เดก็แสดงออกผ่ำนบทบำทสมมติตำมประสบกำรณ์เดมิ จนิตนำกำรและควำมรูท้ีเ่ดก็ม ีรวมทัง้ยงั

ทสำให้เดก็เกดิภำพมโนทศัน์ในควำมคดิทีช่ดัเจนมำกขึน้ผ่ำนกำรดเูพือ่นแสดงบทบำทสมมติ โดยครจูะใช้กำรแสดงออก

ท้ังทำงด้ำนควำมรู ้ควำมคดิและพฤตกิรรมของผูแ้สดงมำเป็นพืน้ฐำนในกำรสร้ำงควำมรูใ้ห้แก่เดก็ ซึง่จะทสำให้เดก็เข้ำใจ

ควำมรู้เรื่องสิทธิและหน้ำท่ีท่ีตนเองพึงกระทสำได้มำกขึ้น และรู้จักนสำควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจสำวันอย่ำงและ

กำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆในอนำคตได้อย่ำงเหมำะสม [4]

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 กำรศึกษำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษำผลกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติที่มีต่อควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิและ

หน้ำที่ที่พึงกระทสำได้ของเด็กปฐมวัย

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยที่กสำลังศึกษำอยู่ในชั้นอนุบำลปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 31 

คน โรงเรียนวัดท่ำข้ำม กรุงเทพมหำนคร 

 ตัวแปรที่ศึกษาในการศึกษา 1) ตัวแปรต้น คือ กำรใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ 2) ตัวแปรตำม คือ ควำมรู้ของเด็ก

ปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้

 ระยะเวลาในการศึกษา ใช้ระยะเวลำในกำรศึกษำเป็นเวลำ 6 สัปดำห์ โดยทดลองสัปดำห์ละ 4 วัน ได้แก่  

วันจันทร์ วันอังคำร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ใช้เวลำวันละ 25 - 30 นำที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) แผนกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์โดยกำรใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ  

2) แบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำรควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ จสำนวน 10 ข้อ

 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา 1) แผนกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติผู้ศึกษำได้ดสำเนินกำร

สร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติตำมลสำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎี จำกเอกสำร

ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธแิละหน้ำทีข่องเดก็ปฐมวยัทีพ่งึกระทสำได้แล้วเลอืกเรือ่งเกีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีข่องเดก็ปฐมวยั

ที่พึงกระทสำตำมควำมเหมำะสมนสำมำเขียนแผนกำรจัดกิจกรรม (2) ศึกษำหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย

พุทธศักรำช 2560 ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิและหน้ำที่ของเด็กปฐมวัยที่พึงกระทสำได้ (3) ศึกษำหลักกำรและวิธี
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กำรเขียนแผนกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติ ระดับชั้นอนุบำลปี 2 (4) ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้

กิจกรรมบทบำทสมมติ (5) สร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติเกี่ยวกับสิทธิที่เด็กพึงกระทสำ จสำนวน 24 แผน โดย

กสำหนด วตัถปุระสงค์ ขอบข่ำยสำระกำรเรยีนรูป้ระสบกำรณ์สสำคญั วธิกีำรดสำเนนิกจิกรรม สือ่กำรจดัประสบกำรณ์ และ

กำรประเมนิผล (6) ผูศ้กึษำได้ตรวจสอบคณุภำพของเครือ่งมอืโดยกำรให้ผูเ้ชีย่วชำญ 3 ท่ำนพจิำรณำตรวจสอบคณุภำพ

ของเครือ่งมอืโดยได้ค่ำควำมสอดคล้อง (IOC) อยูท่ี ่0.67 – 1.00โดยผูเ้ชีย่วชำญเสนอแนะให้ปรบัแก้ ดงันี ้แก้ไขรปูแบบ

ให้เหมอืนกันทกุแผนและตรวจสอบแก้ไขคสำผิด จดัเรียงลสำดบัเนือ้หำให้มคีวำมต่อเนื่องกันและตรวจสอบแก้ไขเนื้อหำ

ของแผนทีซ่สำ้ซ้อนกนั เพิม่เตมิชือ่เรือ่งและใส่ขอบข่ำยเนือ้หำในแต่ละแผน (7) ผูศ้กึษำได้นสำแผนกำรจดักจิกรรมบทบำท

สมมติที่ได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพจำกผู้เชี่ยวชำญแล้วมำปรับแก้ให้เหมำะสมตำมข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชำญ (8)  

นสำแผนกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติที่มีคุณภำพไปทดลองกับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อดสำเนินกำรศึกษำต่อไป 

 2) แบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำรควำมรู้เก่ียวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ จสำนวน 10 ข้อ ตำมลสำดับ

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) ศึกษำข้อมูลเบื้องต้นในกำรสร้ำงแบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำรจำกหลักสูตรและคู่มือหลักสูตร 

กำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560 (2) ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำร

ควำมรูเ้กีย่วกบัสิทธแิละหน้ำทีข่องเดก็ปฐมวยัทีพ่งึกระทสำได้ก่อนและหลงักำรใช้กจิกรรมบทบำทสมมติโดยศกึษำและ

นสำมำปรบัปรงุและสร้ำงเพิม่เตมิ (3) ดสำเนนิกำรสร้ำงแบบทดสอบเชงิปฏบิตักิำรควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีต่นเอง

พึงกระทสำได้ จสำนวน 10 ข้อ ก่อนและหลังกำรใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ ได้แก่ คู่มือกำรใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำร

ควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำได้คูม่อืสสำหรบัครใูนกำรใช้แบบทดสอบเชงิปฏบิตักิำรควำมรูเ้กีย่วกบั 

สิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ข้อคสำถำมและคสำตอบ (4) ผู้ศึกษำได้ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือโดยกำรให้

ผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำนพิจำรณำตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ โดยได้ค่ำควำมสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 0.67 – 1.00โดย 

ผู้เชี่ยวชำญเสนอแนะให้ปรับแก้ดังนี้ ปรับแก้ไขกำรใช้ภำษำของข้อคสำถำมให้เด็กเข้ำใจง่ำย ชัดเจน มีควำมกระชับและ

ไม่ใช้คสำซ้อน ปรบัแก้ภำพเดก็ในแต่ละข้อคสำถำมให้เป็นเดก็คนเดยีวกนั เพื่อไม่ใส่เดก็เกดิควำมสบัสน (5) ผูศ้กึษำได้นสำ

แบบทดสอบเชงิปฏบิตักิำรทีไ่ด้รบักำรตรวจสอบคณุภำพจำกผูเ้ชีย่วชำญแล้วมำไปปรบัแก้ให้เหมำะสมตำมข้อเสนอแนะ

ของผู้เชี่ยวชำญ (6) นสำแบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำรที่มีคุณภำพไปทดลองกับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อดสำเนินกำรศึกษำต่อไป

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 กำรศึกษำในครั้งนี้ ได้ดสำเนินกำรในภำคเรียนปลำย ปีกำรศึกษำ 2561 โดยมีวิธีกำรดสำเนินกำร ดังนี้

 1. ผู้ศึกษำทสำกำรประเมินควำมรู้ก่อนกำรทดลองทสำกิจกรรมบทบำทสมมติกับกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด 31 คน  

โดยใช้แบบทดสอบเชงิปฏบิตักิำรควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำได้ จสำนวน 10 ข้อ ทีผู่ศ้กึษำสร้ำงขึน้ 

และบันทึกคะแนนไว้เป็นข้อมูลหลักฐำน

 2. หลังจำกเก็บรวบรวมคะแนนข้อมูลหลักฐำนของกำรประเมินควำมรู้ก่อนทดลองใช้กิจกรรม ผู้ศึกษำดสำเนิน

กำรทดลองใช้กจิกรรมบทบำทสมมตกิบักลุม่เป้ำหมำย เป็นเวลำ 6 สปัดำห์ โดยทดลองสปัดำห์ละ 4 วนั ได้แก่ วนัจนัทร์ 

วันอังคำร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ใช้เวลำวันละ 25 - 30 นำที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง  

 3. เมือ่ดสำเนนิกำรทดลองใช้กจิกรรมบทบำทสมมตคิรบทัง้ 6 สปัดำห์แล้วนัน้ ผูศ้กึษำทสำกำรทดสอบเชงิปฏบิตักิำร

ควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำได้ หลงัจำกกำรทดลองใช้กจิกรรมบทบำทสมมต ิโดยใช้แบบทดสอบ

เชิงปฏิบัติกำรควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบเชิงปฏิบัติกำรควำมรู้ 

เกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ ก่อนทดลองทสำกิจกรรมบทบำทสมมติ

 4. นสำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินควำมรู้ไปทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรทำงสถิติ คือ หำค่ำเฉลี่ยและ 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน จำกนั้นนสำค่ำเฉลี่ยมำเปรียบเทียบโดยรวมและจสำแนกเป็นรำยประเด็น
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ผลการวิจัย

  กำรนสำเสนอผลค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมรู้ของเด็กปฐมวัยเก่ียวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเอง 

พึงกระทสำได้ก่อนและหลังที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติ แสดงได้ดังตำรำงที่ 1

ตารางที ่1 แสดงค่ำเฉลีย่และค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนของควำมรูข้องเดก็ปฐมวยัเกีย่วกบัสทิธิและหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำ

ได้ก่อนและหลังที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติ

(N=31)

ประชากร คะแนนเต็ม

ก่อนกำรทดลอง

หลังกำรทดลอง

10

10

4.87

9.74

1.34

0.44

 

 จำกตำรำงที ่1 พบว่ำ เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดักจิกรรมบทบำทสมมติเพือ่ส่งเสรมิควำมรูข้องเดก็ปฐมวยัเกีย่วกบั 

สทิธแิละหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำได้ โดยก่อนกำรทดลองมค่ีำเฉลีย่ของคะแนนควำมรูข้องเดก็ปฐมวยัเกีย่วกบัสทิธแิละ

หน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ เท่ำกับ 4.87 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนมีค่ำเท่ำกับ 1.34 หลังกำรทดลองมีค่ำเฉลี่ยของคะแนน

ควำมรู้ของเด็กปฐมวัยเก่ียวกับสิทธิและหน้ำท่ีท่ีตนเองพึงกระทสำได้ เท่ำกับ 9.74 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนมีค่ำเท่ำกับ  

0.44 นั่นคือ เด็กปฐมวัยมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนควำมรู้ของเด็กปฐมวัยเก่ียวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้  

หลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ 

  2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนน้ี ผู้ศึกษำได้นสำคะแนนของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำรควำมรู้เกี่ยวกับสิทธ ิ

และหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำได้ สสำหรบัเดก็ปฐมวยัในแต่ละประเดน็ ทัง้ก่อนและหลงักำรทดลองมำหำค่ำเฉลีย่แยกเป็น

รำยประเด็น ดังแสดงในตำรำงที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนควำมรู้ของเด็กปฐมวัยเก่ียวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้และจสำแนกเป็น 

รำยประเด็น ก่อนและหลังที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติ

(N=31)

ความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิ

และหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�าได้
กลุ่มการทดลอง

1. กำรปกปิดและปกป้องร่ำงกำยของตนเองเมือ่ผูอ้ืน่

มำสัมผัสหรือจับต้อง

ก่อนกำรทดลอง

หลังกำรทดลอง

1.32

2.00

0.65

0

2. กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมเมื่อถูกผู้อื่นทสำร้ำยทำง

ร่ำงกำยและจิตใจและกำรช่วยเหลือให้ผู้อื่น

ก่อนกำรทดลอง

หลังกำรทดลอง

1.35

2.84

0.66

0.37

3. กำรปฏิบัติตนให้เกิดควำมปลอดภัยต่อตนเอง

และผู้อื่น

ก่อนกำรทดลอง

หลังกำรทดลอง

1.29

2.00

0.53

0

4. กำรดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุกำรณ์ที่ไม่

ปลอดภัย

ก่อนกำรทดลอง

หลังกำรทดลอง

0.90

2.90

0.54

0.30
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 จำกตำรำงที่ 2 แสดงว่ำ เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติเป็นรำยประเด็น คือ 

 ประเด็นที่ 1 กำรปกปิดและปกป้องร่ำงกำยของตนเองเมื่อผู ้อื่นมำสัมผัสหรือจับต้อง ก่อนกำรทดลอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 1.32 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.65 และหลังกำรทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนเท่ำกับ 0

 ประเด็นที่ 2 กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมเมื่อถูกผู้อื่นทสำร้ำยทำงร่ำงกำยและจิตใจและกำรช่วยเหลือให้ผู้อื่น ก่อน

กำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1.35 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.60 และหลังกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 2.84 ส่วนเบี่ยง

เบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.37 

 ประเด็นที่ 3 กำรปฏิบัติตนให้เกิดควำมปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น ก่อนกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1.29  

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.53 และหลังกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0 

 ประเด็นที่ 4 กำรดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ย 0.90 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

เท่ำกับ 0.54 และหลังกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.30 

 สรุปได้ว่ำ คะแนนควำมรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้หลังกำรทดลองสูงขึ้น

กว่ำก่อนกำรทดลอง กิจกรรมบทบำทสมมติสำมำรถพัฒนำควำมรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเอง 

พึงกระทสำได้ให้สูงขึ้น

สรุปผล

 เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดักจิกรรมบทบำทสมมต ิมค่ีำเฉลีย่ของคะแนนควำมรูข้องเดก็ปฐมวยัเกีย่วกบัสทิธแิละ

หน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ หลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง

 ด้านการปกปิดและปกปอ้งรา่งกายของตนเองเมือ่ผูอ้ื่นมาสมัผสัหรือจบัต้อง เดก็บอกได้ว่ำกำรกระทสำแบบใดที่

เป็นกำรสมัผสัทีด่แีละกำรสมัผสัทีไ่ม่ด ีแล้วถ้ำเดก็เจอลกัษณะกำรสมัผสัทีไ่ม่ดหีรอืมบีคุคลอืน่มำบงัคบัฝืนใจจะสมัผสั

ร่ำงกำยของเด็ก เด็กควรปฏิบัติตนอย่ำงไรถึงจะมีควำมเหมำะสมและมีควำมปลอดภัยต่อตนเองมำกที่สุด

 ด้านการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อถูกผู้อื่นท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจและการช่วยเหลือให้ผู้อื่น เด็กบอกได้ว่ำ 

กำรกระทสำแบบใดคอืกำรทสำร่ำงกำยกนั รวมทัง้บอกได้ว่ำเดก็ต้องปฏบิตัตินอย่ำงไรเมือ่ถกูผูอ้ืน่ทสำร้ำยร่ำงกำยรวมไปถงึพ่อแม่ 

ด้วย แต่ในด้ำนกำรถูกผู้อื่นทสำร้ำยจิตใจและกำรช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกทสำร้ำย เด็กมีควำมรู้ว่ำถ้ำหำกเด็กไปเจอผู้อื่นกสำลังถูก

ทสำร้ำยร่ำงกำยหรอืเจอผูอ้ืน่กสำลงัทะเลำะกนัแล้วทสำร้ำยร่ำงกำยกนั ใช้คสำพดูหยำบคำยใส่กนั เดก็ควรปฏบิตัตินอย่ำงไรถงึ

จะช่วยเหลอืผูอ้ืน่ให้ปลอดภยัได้โดยทีต่นเองกต้็องมคีวำมปลอดภยั ทัง้ภำยในกจิกรรมบทบำทสมมตแิละกำรทสำกจิกรรม 

อื่นๆ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจำกควำมรู้ที่ได้รับ เวลำที่เด็กเล่นด้วยกันแล้วมีปัญหำกัน เด็กยกมือไหว้ขอโทษเพื่อน 

 ด้านการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น เด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจำกควำมรู้ที่ได้รับ 

เมื่อเด็กจะไปห้องนส้ำจะมำขออนุญำตและบอกครูก่อนทุกคน ไม่พบพฤติกรรมแอบออกไปห้องนส้ำคนเดียว เนื่องจำก

ก่อนกำรทดลองจะมีเด็กบำงคนชอบออกไปเข้ำห้องนส้ำด้ำนนอกโดยกำรไม่บอกครู เวลำที่มีผู้ปกครองมำรับกลับบ้ำน

เด็กทุกคนจะมำบอกครูก่อนที่จะออกไปกับผู้ปกครองทุกครั้ง นับว่ำเป็นกำรกระทสำที่ดีและสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับ 

ตัวเด็กเอง เพิ่มลดโอกำสที่เด็กจะถูกละเมิดสิทธิ

 ด้านการดแูลตนเองเมือ่เผชญิกบัเหตกุารณ์ทีไ่ม่ปลอดภัย เมือ่เดก็ต้องเจอกบัสถำนกำรณ์รปูแบบต่ำงๆ เดก็แสดง

พฤติกรรมได้ถูกต้องโดยคสำนึงถึงหน้ำที่ที่พึงกระทสำ รวมไปถึงเด็กสำมำรถแนะนสำผู้อื่นได้ว่ำควรจะปฏิบัติตนอย่ำงไร

ในสถำนกำรณ์นัน้ๆ เช่น เพือ่นรูส้กึอยำกจะไปปัสสำวะทีห้่องนสำ้แต่ไม่กล้ำมำบอก เดก็กช็วนเพือ่นให้มำขออนญุำตครู 

เมื่อมีผู้ปกครองมำรับเพื่อน เด็กบำงคนก็บอกเพื่อนให้ไปบอกครูก่อนกลับบ้ำน รวมทั้งเวลำเห็นเด็กคนไหนทสำร้ำยกัน 
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ทะเลำะกนักจ็ะเดนิมำบอกครวู่ำเพือ่นกสำลงัทสำร้ำยกนั เดก็บอกข้อมลูย้อนกลบัได้เวลำทีผู่ศ้กึษำสอบถำม เช่น เดก็มคีวำมรู้ 

ว่ำเมื่ออยู่บ้ำนคนเดียว เด็กต้องปิดประตูหน้ำต่ำงล็อคกลอนให้เรียบร้อย จำกข้อมูลของกำรสอบถำมผู้ปกครอง เด็กได้

นสำควำมรู้ที่ได้ไปแนะนสำบุคคลภำยในบ้ำนได้อีกด้วย เช่น ห้ำมเปิดประตูให้คนแปลกหน้ำ เวลำเข้ำบ้ำนแล้วต้องปิด

ประตูหน้ำต่ำงล็อคกลอนด้วย เป็นต้น

อภิปรายผล

 กิจกรรมบทบำทสมมติส่งผลให้เด็กรู้สิทธิและหน้ำที่ที่พึงกระทสำ ซึ่งผู้ศึกษำพบว่ำ

 1. กจิกรรมบทบำทสมมตช่ิวยให้เดก็มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีพ่งึกระทสำของเดก็ปฐมวยัดขีึน้ 

ทั้ง 4 ประเด็น โดยเฉพำะประเด็นท่ี 4 กำรดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย เด็กมีผลคะแนนควำมรู้

ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้นมำกที่สุด เนื่องจำกกำรดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเหตุกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย 

เช่น กำรเผชิญหน้ำกับคนแปลกหน้ำที่ไม่รู ้จัก กำรอยู่บ้ำนคนเดียว เป็นต้น เหตุกำรณ์เหล่ำนี้ก็เป็นเหตุกำรณ์ที่ 

เคยเกิดขึ้นกับเด็กในสังคมปัจจุบัน แต่สสำหรับเด็กบำงคนอำจจะเป็นเหตุกำรณ์ที่ไกลตัว จึงทสำให้เด็กหลำยคนยังเข้ำใจ 

ในสถำนกำรณ์เหล่ำน้ีไม่ชัดเจน ไม่มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรใช้ชีวิตในสถำนกำรณ์นั้นๆ จึงทสำให้ในช่วงก่อน 

กำรทดลองเดก็ยงัขำดควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีพ่งึกระทสำของเดก็ปฐมวยั แต่เมือ่เดก็ได้ทดลองทสำกจิกรรมบทบำท

สมมติในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยได้ทดลองสวมบทบำทเหมือนตนเองกสำลังเผชิญกับบรรยำกำศและเหตุกำรณ์จริงที่

ได้ถูกจสำลองขึ้นมำ ทสำให้เด็กมองเห็นภำพมโนทัศน์ที่ชัดเจนมำกขึ้น สำมำรถเข้ำถึงสถำนกำรณ์ที่จะนสำมำสู่กำรเรียนรู ้

วิธีกำรปฏิบัติตนที่ตนเองสำมำรถกระทสำได้เพื่อลดช่องว่ำงและดูแลปกป้องสิทธิของตนเองได้ เป็นผลทสำให้เด็ก 

เกิดกำรเรียนรู้และมีคะแนนควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่พึงกระทสำของเด็กปฐมวัยได้ดีมำกขึ้นก่อนกำรทดลอง

 2. ในกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติก่อนที่ครูจะเข้ำสู่ขั้นกำรแสดง ในขั้นเตรียมกำรครูได้มีกำรเริ่มต้นกิจกรรม

บทบำทสมมติด้วยกำรเล่ำนิทำนหรือเรื่องเล่ำให้เด็กฟังก่อน เมื่อเด็กได้ฟังนิทำนหรือเรื่องเล่ำจะทสำให้เด็กมีสมำธิ

จดจ่อกับเรื่องรำวต่ำงๆท่ีอยู่ในนิทำนหรือเรื่องเล่ำ เด็กจะเกิดควำมสนใจในเรื่องรำว มีกำรคิดจินตนำกำรตำมเรื่องรำว 

ในนิทำนหรือเรื่องเล่ำท่ีเด็กได้ฟังและเข้ำใจถึงเรื่องรำวต่ำงๆ มำกขึ้น ซึ่งจะทสำให้เด็กเข้ำใจเรื่องรำวสถำนกำรณ์ใน

ขั้นกำรแสดงบทบำทสมมติมำกข้ึน ทสำให้เด็กสำมำรถคิดและเรียนรู้เรื่องสิทธิและคิดหำวิธีกำรแสดงออกเกี่ยวกับ

หน้ำที่ที่พึงกระทสำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และถูกต้องมำกขึ้น นิทำนและเรื่องเล่ำนั้นจะช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้  

ซึ่งจะมีควำมสอดคล้องกันกับแนวคิดของ สมศักดิ์ ปริปุรณะ [5] ที่ได้กล่ำวไว้ว่ำ นิทำนหรือเรื่องเล่ำนั้นเป็นเครื่องมือ 

ในกำรจัดประสบกำรณ์ที่มีประสิทธิภำพในกำรชักจูงผู้เรียนให้คล้อยตำมเป็นตัวกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

กำรแสดงออกอันเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภำพของเด็กได้อย่ำง

เหมำะสมมำกขึ้น เด็กจะสำมำรถคิดจินตนำกำรเกิดเป็นภำพมโนทัศน์ที่เด็กสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจนมำกขึ้น  

ซึ่งจะเป็นกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงเป็นประสบกำรณ์ชีวิตที่ดีและเป็นประโยชน์กับเด็กได้ต่อไป

 3. ในกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติยังได้มีกำรนสำเข้ำสู่กิจกรรมขั้นเตรียมกำรด้วยที่ครูนสำข่ำวมำเล่ำ กำรให้ชม

กำร์ตนูทีเ่ป็นเหตกุำรณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆทีเ่กดิขึน้จรงิ เพือ่ให้เดก็ได้รบัรูข่้ำวสำรต่ำงๆในสงัคมปัจจบุนัทีเ่ดก็หลำยๆ

คนอำจไม่เคยรูเ้นือ่งจำกผูใ้หญ่ทีเ่ป็นพ่อแม่ ผูป้กครองไม่ได้ให้ดเูพรำะอำจจะมองข้ำมควำมสสำคญัของข่ำวสำรต่ำงๆไป 

ผูใ้หญ่บำงคนมองว่ำข่ำวสำรต่ำงๆในปัจจบุนัโดยเฉพำะข่ำวทีเ่ดก็โดยละเมดิสทิธเิป็นเรือ่งไกลตวั ทสำให้เดก็ขำดควำมรู้

เกีย่วกบักำรปฏบิตัตินในสงัคมทีอ่ยูบ่นสทิธขิองตนเองและผูอ้ืน่ ซึง่กำรทีน่สำข่ำวสำร นสำเหตุกำรณ์ต่ำงๆในกำร์ตูนมำให้

เดก็ดเูป็นกำรทสำให้เดก็รูแ้ละเข้ำใจในสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชวีติประจสำวนัของเดก็ได้ดมีำกขึน้ว่ำเดก็ควรจะต้องปฏบิตัติน

อย่ำงไรเมือ่เจอกบัเหตกุำรณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆตำมข่ำวถงึจะถกูต้องและเกดิควำมปลอดภยักบัตนเองและผูอ้ืน่ เดก็จะ
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รู้และตระหนักถึงควำมสสำคัญของสิทธิและหน้ำที่ที่พึงกระทสำของตนเองมำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับชลำธิป สมำหิโต [6] 

ที่ได้กล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้กำรเรียนรู้โดยใช้เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงมำสอน ทสำให้เด็กเกิดควำมสนใจและกำรเรียนรู้มำก

ขึ้นมำกขึ้น เพรำะธรรมชำติของเด็กปฐมวัยจะสนใจสิ่งต่ำงๆ รอบตัว ชอบซักถำมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือสถำนกำรณ์

ที่เด็กได้พบเจอบ่อยๆ เมื่อเด็กได้รับกำรตอบสนองในควำมสงสัย ได้คิดแก้ปัญหำต่ำงๆจำกกำรเรียนรู้เหตุกำรณ์ต่ำงๆ

โดยตรงจะทสำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมได้อย่ำงถูกต้องและเป็นประโยชน์กับเด็กต่อไปในอนำคต

 4. ในขั้นกำรแสดงของกิจกรรมบทบำทสมมติ เด็กจะได้สวมบทบำทเป็นตัวละครต่ำงๆในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

ซึ่งเปรียบเสมือนกับกำรแสดงละครเรื่องเล็กๆสสำหรับเด็ก เด็กจะต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรจินตนำกำรลักษณะ

บุคลิกภำพของตัวละครที่เด็กสวมบทบำทอยู่ ทสำให้เด็กเกิดควำมเข้ำใจควำมรู้สึกและควำมคิดของตัวละครที่เด็กกสำลัง

สวมบทบำทนัน้ได้ด ีเดก็จะต้องใช้ประสบกำรณ์กำรเรยีนรูข้องตนเองในกำรคดิพจิำรณำว่ำตวัละครนัน้จะแสดงออกมำ

ในลกัษณะใด เดก็จะสำมำรถแสดงพฤตกิรรมออกมำตำมแบบเหตุกำรณ์ต่ำงๆทีค่วรจะเป็นเช่นเมือ่เดก็สวมบทบำทเป็น

คณุพ่อ เดก็กจ็ะมโีอกำสได้คดิว่ำเดก็จะต้องพดูหรอืแสดงลกัษณะท่ำทำงแบบไหนให้เหมอืนผูช้ำยทีเ่ป็นผูใ้หญ่ ต้องพดู

ด้วยเสยีงใหญ่ๆ และต้องพดูกบัเพือ่นทีส่วมบทบำทเป็นลกูอย่ำงไรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เมือ่เดก็ได้สวมบทบำทเป็นเดก็

นกัเรยีนในเหตกุำรณ์ภำยใต้สถำนกำรณ์ต่ำงๆทีจ่สำลองตำมเหตุกำรณ์ในสถำนกำรณ์ทีเ่คยเกดิขึน้จรงิ ทสำให้เดก็ได้เรยีนรู้

ว่ำควรแสดงออกพฤตกิรรมในสถำนกำรณ์นัน้ๆตำมควำมรูส้กึนึกคดิของตวัเดก็เอง ซึง่ได้สอดคลอ้งกบัทศินำ แขมมณี 

[7] ที่ได้กล่ำวไว้ว่ำ วิธีกำรสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ เป็นกระบวนกำรที่ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ลองสวม

บทบำทสมมตเิป็นตัวละครตำมเหตกุำรณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำง ซึง่เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ต่ำงๆจะมคีวำมใกลเ้คยีงกับ

ควำมเป็นจริงและเปิดโอกำสให้เด็กได้แสดงออกพฤติกรรม ลักษณะท่ำทำงต่ำงๆออกมำตำมควำมรู้สึกนึกคิดของตน

 5. กจิกรรมบทบำทสมมตเิป็นกจิกรรมทีจ่ะเปิดโอกำสให้เดก็ได้เรยีนรูด้้วยตนเองโดยกำรลงมอืทสำผ่ำนกำรแสดง

บทบำทตำมเหตกุำรณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ซึง่จำกกำรแสดงออกพฤตกิรรมต่ำงๆภำยใต้บทบำทสมมตทิีเ่ดก็ได้รบันัน้มี

ทัง้บทบำททีด่แีละบทบำททีไ่ม่ด ีเดก็ได้เรยีนรูผ่้ำนควำมรูส้กึนกึคดิทีเ่ดก็ได้คดิจนิตนำกำรสร้ำงสรรค์ขึน้มำ ซึง่บำงครัง้ 

กำรแสดงออกพฤติกรรมตำมบทบำทท่ีได้รับอำจจะเป็นกำรเรียนรู้และกำรแสดงออกทำงควำมคิดผ่ำนพฤติกรรมที่

แสดงออกมำทีไ่ม่ถกูต้อง แต่ด้วยจำกกำรทสำกจิกรรมบทบำทสมมตเิป็นกจิกรรมกลุม่ทีม่ทีัง้กลุม่เลก็และกลุม่ใหญ่ ทสำให้

เดก็ได้มโีอกำสในกำรพดูคยุเพือ่แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็กบัเพือ่นและครผููส้อนซึง่กำรได้พดูคยุแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็

ซึ่งกันและกัน จะนสำไปสู่กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยและทสำให้เด็กมีควำมรู้และเกิดควำมเข้ำใจที่ดีและ 

ถูกต้องอย่ำงเหมำะสมมำกย่ิงข้ึน มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดVygotsky ซึ่งอ้ำงถึงในสุรำงค์ โค้วตระกูล [8] ที่ได ้

กล่ำวไว้ว่ำกำรที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม (Social Interaction) กับพ่อแม่ ครู และคนอื่นๆ ที่ให้ควำมเอำใจใส่  

ดูแล ช่วยเหลือแก่เด็ก จะช่วยทสำให้เด็กได้สร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ๆซ่ึงจะนสำไปสู่กำรเรียนรู้ที่คำดหวังไว้ได้และ 

กำรได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้เด็กนั้นสำมำรถเรียนรู้ส่ิงต่ำงๆได้อย่ำงไม่มีขีดจสำกัด เพ่ือส่งผลให้เด็กสำมำรถ

พัฒนำพัฒนำกำรของเด็กให้ดีมำกขึ้นได้อย่ำงเต็มที่ตำมศักยภำพของตัวเด็กเอง

 6. กิจกรรมบทบำทสมมติเป็นกิจกรรมท่ีเด็กจะได้แสดงออกพฤติกรรมบทบำทสมมติเป็นตัวละครต่ำงๆใน

สถำนกำรณ์ที่ถูกจสำลองขึ้น เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ชอบเลียนแบบพฤติกรรมต่ำงๆที่เด็กมีควำมสนใจอยู่แล้ว เม่ือเด็กมี

ควำมสนใจในพฤติกรรมท่ีเด็กสนใจ เด็กก็จะจดจสำลักษณะกำรแสดงออกของพฤติกรรมที่เด็กให้ควำมสนใจ และเด็ก

จะแสดงออกพฤติกรรมเลียนแบบตำมลักษณะพฤติกรรมที่เด็กนั้นสนใจ เช่น เมื่อเด็กสนใจในกำรแสดงบทบำทสมมติ

เป็นคุณครู เด็กก็จะเลือกพฤติกรรมของคุณครูที่เด็กมีควำมสนใจ รู้สึกชอบ มำแสดงออกเป็นพฤติกรรมบทบำทสมมติ

ของตัวละครคุณครูที่เด็กได้รับบทบำท และเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมออกมำแล้วเด็กได้รับแรงเสริมที่ดี ได้แก่ ได้รับ 

กำรยอมรบัจำกเพือ่น ได้รบัคสำชมทีด่ ีจะทสำให้เดก็มคีวำมภมูใิจและอยำกจะแสดงพฤตกิรรมนัน้ออกมำอกี ซึง่กำรแสดง
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พฤติกรรมเลียนเช่นนี้จะสำมำรถนสำไปสู่กำรเรียนรู้ที่เป็นถำวร คงทนต่อไปในอนำคต แต่ถ้ำกำรแสดงออกพฤติกรรม

ในบทบำทสมมตแิลว้ไม่ได้รับแรงเสริมที่ด ีเดก็กจ็ะรูส้กึไม่อยำกแสดงออกพฤตกิรรมนัน้อกี ทสำให้เดก็ไม่เกิดกำรเรียน

รู้จำกพฤติกรรมเหล่ำนั้น ซึ่งกำรแสดงออกพฤติกรรมต่ำงๆของเด็กเป็นกำรที่เด็กเรียนรู้มำจำกกำรเลียนแบบพฤติกรรม

ที่เด็กได้พบและเกิดควำมสนใจ ในกำรแสดงบทบำทสมมติตำมบทบำทต่ำงๆ ถ้ำเป็นกำรแสดงออกในพฤติกรรมที่

ถูกต้อง เป็นกำรปฏิบัติตนตำมหน้ำที่ที่ภำยใต้สิทธิของตนเองและผู้อื่น เม่ือถึงในช่วงขั้นสรุปเด็กได้พูดคุยกับและรู้ว่ำ

พฤตกิรรมทีเ่ดก็แสดงออกนัน้เป็นพฤตกิรรมทีด่แีละถกูต้อง เดก็กจ็ะเกดิกำรเรยีนรูจ้ำกพฤตกิรรมทีเ่ดก็ได้เลยีนแบบไป  

มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura ซึ่งอ้ำงถึงในสุรำงค์ โค้วตระกูล [8] ที่มีควำมเช่ือว่ำ กำรเรียนรู้ของมนุษย์

ส่วนมำก เป็นกำรเรียนรู้โดยกำรสังเกตหรือกำรเลียนแบบจำกตัวแบบ โดยพฤติกรรมกำรเลียนแบบของมนุษย์จะเริ่ม

จำกควำมสนใจ เมือ่เกดิควำมสนใจกจ็ะเริม่จดจสำลกัษณะท่ำทำงต่ำงๆของพฤติกรรมทีส่นใจ และจำกนัน้มนษุย์กจ็ะลอง

แสดงพฤติกรรมเลียนแบบตำมตัวแบบที่ตนสนใจและจดจสำมำ

 7. ในกำรจดักจิกรรมบทบำทสมมต ินอกจำกจะใช้กระบวนกำรขัน้ตอนวธีิกำรจดักำรเรยีนรูใ้นกำรแสดงบทบำท

สมมติต่ำงๆเพื่อให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้แล้วน้ัน อีกส่ิงหนึ่งที่สสำคัญในกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมบทบำทสมมติ คือ กำรจัด

เตรียมสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรียน สื่อกำรเรียนรู้ ชุดเครื่องแต่งกำยในกำรแสดง และอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง

บทบำทสมมติต่ำงๆ ก็มีควำมสสำคัญเช่นเดียวกัน กำรจัดเตรียมสภำพแวดล้อมให้กับเด็กตำมเหตุกำรณ์ในสถำนกำรณ์

จสำลองต่ำงๆนัน้ จะช่วยให้เดก็เกดิกำรเรยีนรูผ่้ำนมมุมองและประสบกำรณ์ต่ำงๆได้มำกขึน้ เมือ่เดก็ได้เหน็และใช้ของจรงิ

ท่ีใช้ในกำรแสดงบทบำทสมมต ิจะทสำให้เดก็เข้ำใจถงึบทบำทสมมตขิองตวัละครต่ำงๆตำมเหตกุำรณ์ภำยใต้สถำนกำรณ์

ต่ำงๆได้มำกขึน้ เดก็จะสำมำรถเรยีนรูเ้รือ่งสทิธิและหน้ำทีท่ีพ่งึกระทสำจำกกจิกรรมบทบำทสมมตไิด้ดมีำกขึน้ สอดคล้อง

กับแนวคิดของ Bruner ซึ่งอ้ำงถึงในสุรำงค์ โค้วตระกูล [8] ที่เกิดควำมเชื่อว่ำ กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ นั้นเป็นกระบวนกำรที่

เกิดขึ้นภำยในตัวบุคคลและจะพัฒนำเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำที่บุคคลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเปิด

โอกำสให้เด็กได้แสดงออกให้มำกที่สุด และครูควรจัดสภำพแวดล้อม สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อเอื้อให้เด็กได้ค้นพบเรียน

รู้และหำคสำตอบด้วยตนเอง

 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ กิจกรรมบทบำทสมมติ เป็นกำรเปิดโอกำสให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ

และหน้ำทีท่ีพ่ึงกระทสำของเดก็ปฐมวยัโดยกำรลงมอืทสำด้วยตนเอง ผ่ำนเหตกุำรณ์สถำนกำรณ์จสำลอง ทสำใหเ้ดก็มองเห็น 

ถึงมโนทัศน์ที่ชัดเจน ทสำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ในบทบำท มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรู้เรื่องสิทธิและหน้ำที่

ที่พึงกระทสำของเด็กปฐมวัยได้มำกขึ้น สสำหรับผู ้ที่มีควำมสนใจ สำมำรถนสำกิจกรรมบทบำทสมมติไปใช้ใน 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เรื่องรำวต่ำงๆให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้

 1. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมไม่เพียงพอภำยในเวลำ 30 นำที เนื่องจำกเนื้อหำเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่พึง

กระทสำของเดก็ปฐมวยัมรีำยละเอยีดมำก ดงันัน้ครคูวรจดัสรรเวลำหรอืขยำยเวลำ เพือ่ให้เดก็ทกุคนมโีอกำสทสำกจิกรรม

และมีเวลำให้ร่วมกันคิดมำกขึ้น

 2. กำรจดัแบ่งกลุม่เดก็ในกำรทสำกจิกรรมบทบำทสมมติ ควรจดัให้จสำนวนเดก็ในกลุม่มปีระมำณ 4-5 คน เนือ่งจำก

กำรจัดกลุ่มขนำดเล็กจะทสำให้เด็กในแต่ละกลุ่มได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันทุกคน

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

 1. ควรมีกำรศึกษำผลของกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติที่มีต่อทักษะทำงสังคม ทักษะในกำรเข้ำใจตนเอง 
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ทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อ และทักษะกำรคิดเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive functions- EF) ในด้ำนPlanning and Organizing  

กำรวำงแผนและกำรจัดระบบดสำเนินกำรเริ่มตั้งแต่กำรตั้งเป้ำหมำย กำรเห็นภำพรวม จัดลสำดับควำมสสำคัญ จัดระบบ

โครงสร้ำง จนถึงกำรแบ่งเป้ำหมำยให้เป็นขั้นตอน

 2. ควรมกีำรศกึษำผลของกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูอ้ืน่ๆทีม่ต่ีอสทิธแิละหน้ำทีท่ีพ่งึกระทสำของเดก็ปฐมวยั  

เช่น กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยใช้ปรำกฏกำรณ์เป็นฐำน และกิจกรรมเล่ำนิทำนภำพประกอบ เป็นต้น

 3. ควรมกีำรศกึษำผลกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูท้ีม่ต่ีอประเดน็อืน่ๆทีเ่กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีพ่งึกระทสำของ

เด็กในด้ำนอื่นๆ เช่น ด้ำนกำรอยู่รอด เด็กทุกคนต้องได้มีชีวิตรอด มีที่อยู่อำศัย มีเสื้อผ้ำเครื่องนุ่งห่ม เด็กทุกคนต้องได้

รบัอำหำรทีด่แีละเพยีงพอต่อร่ำงกำย หน้ำทีข่องเดก็ กค็อื กำรรบัประทำนอำหำรทีด่มีปีระโยชน์และเพยีงพอกบัร่ำงกำย 

เมื่อเด็กเจ็บป่วยต้องได้รับกำรดูแลทำงกำรแพทย์ ในหน้ำที่ของเด็ก เมื่อเจ็บป่วยจะต้องให้แพทย์ตรวจรักษำ เชื่อฟัง 

คสำแนะนสำจำกแพทย์ ในด้ำนกำรได้รับกำรส่งเสริม เด็กทุกคนต้องได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หน้ำที่ที่เด็กพึงกระทสำ  

คือ กำรไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวัน ตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังคสำสั่งสอนของผู้ปกครองและคุณครู เป็นต้น
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การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา

Development of Standard Criteria for Physical Education Program 
Management in Elementary Schools

บทคัดย่อ

 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำองค์ประกอบ มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ประเมินกำรจัด

โปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำง เป็นผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 21 คน โดยวีธีกำรสุ่มแบบเจำะจง 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัเป็นแบบสอบถำมโดยใช้เทคนคิเดลฟำย 3 รอบ รอบที ่1 สร้ำงแบบสอบถำมลกัษณะเป็นคสำถำม

ปลำยเปิด เกบ็รวบรวมควำมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชำญ รอบที ่2 นสำคสำตอบทีว่เิครำะห์จำกรอบแรกมำสร้ำงเป็นแบบสอบถำม

ลักษณะมำตรำส่วนประมำณค่ำ ใช้ 5 ระดับ ให้ผู้เช่ียวชำญชุดเดิมให้แต่ละคนประเมินค่ำในแต่ละข้อ รอบที่ 3 เป็น

แบบสอบถำมเหมือนเดิมกับรอบท่ีสอง และมีกำรเพิ่มกำรแสดงตสำแหน่งค่ำมัธยฐำน และค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์  

เพื่อให้ผู้เชี่ยวชำญชุดเดิมยืนยันคสำตอบของตน และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำมัธยฐำน ค่ำฐำนนิยม และ

ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ เกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ กำรตรวจสอบคุณภำพ

เครือ่งมอื โดยผูท้รงคณุวฒุ ิจสำนวน 5 ท่ำน ได้ค่ำดชันคีวำมสอดคล้องตรงตำมเนือ้หำรวมมค่ีำเฉลีย่ เท่ำกบั 0.97 ประกอบ

ด้วย 5 องค์ประกอบ 13 มำตรฐำน 37 ตวับ่งชี ้คอื 1) กำรสอนพลศกึษำในชัน้เรยีน 5 มำตรฐำน 19 ตวับ่งชี ้ได้แก่ มำตรฐำน

ที่ 1 ด้ำนหลักสูตรพลศึกษำ 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำ 4 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 3 ด้ำน

ครูพลศึกษำ 6 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่และสิ่งอสำนวยควำมสะดวก 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 5 ด้ำน

กำรวดัและประเมนิผลทำงพลศกึษำ 3 ตวับ่งชี ้2) กำรแข่งขนักฬีำภำยในโรงเรยีน 2 มำตรฐำน 7 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ มำตรฐำน

ที่ 6 ด้ำนบุคลำกร 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 7 กำรจัดดสำเนินกำรแขง่ขันกีฬำภำยในโรงเรียน 4 ตัวบ่งชี้ 3) กำรแข่งขันกีฬำ 

ระหว่ำงโรงเรียน 2 มำตรฐำน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 8 กำรจัดส่งนักกีฬำแข่งกีฬำ 2 ตัวบ่งช้ี มำตรฐำนที่ 9  

ด้ำนผูฝึ้กสอนกฬีำ 1 ตวับ่งชี ้4) กำรจดัพลศกึษำเพือ่นนัทนำกำร 2 มำตรฐำน 3 ตวับ่งชี ้ได้แก่ มำตรฐำนที ่10 ด้ำนกำรจดั

กิจกรรมพลศึกษำเพื่อนันทนำกำร 2 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 11 ด้ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพลศึกษำเพื่อนันทนำกำร 1 ตัวบ่งชี้ 

5) กำรจัดกิจกรรมพลศึกษำพิเศษ 2 มำตรฐำน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 12 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 1 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 

13 ด้ำนครใูนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนพลศกึษำพเิศษ 4 ตวับ่งชี ้โดยใช้เกณฑ์เป็นระดบัคะแนน 1 – 4 แบ่งระดบัคณุภำพ

เป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ดี พอใช้ และ ปรับปรุง
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Abstract

 The purposes of this research were to develop the components, standards, indicators, and evaluation criteria 

for physical education program management in elementary schools Samples of this study included 21 educational 

experts by purposive sampling and three-round questionnaires were used as a tool in this study. Data were collected by 

using the Delphi technique. Round 1 Opened End question asking the opinions of experts. Round 2 Use the answers 

that are analyzed from the first round to create a questionnaire with a 5-level rating scale. Use the original set for 

each person to evaluate the value in each item. Round 3 the same query as the second round. And has increased the 

median position display and the interquartile range So that the original set of experts confirm their answer The data 

were analyzed by the median, the mode, and the interquartile range. 

 The results of this study were as follows: the development of standard criteria for physical education program 

management in elementary schools the quality inspection by 5 experts, with the corresponding index according to the 

total content, with an average of 0.97 as a whole consisted of 5 components, 13 standards, and 37 key indicators. Five 

components included 1) class Instruction of physical education, with 5 standards of the physical education curriculum 

including 3 indicators, the instructional management of physical education including 4 indicators, the instructors of 

physical education including 6 indicators, the instructional equipment with arena and facilities including 3 indicators, 

and the measurement and evaluation in physical education including 3 indicators. 2) Intramural athletic, with 2 standards 

and 7 key indicators. They were the standards of administrative personnel including 3 indicators and the organizing 

personnel including 4 indicators. 3) Interscholastic athletic, with 2 standards and 3 key indicators. They were the 

standard of applying for a competition including 2 indicators and the standard of the coach including 1 indicator. 4) 

Physical education for recreation, with 2 standards and 3 indicators. They were the standard of physical education 

activities for recreation including 2 indicators and the standard of participants in physical education activities for 

recreation including 1 indicator. 5) Adapted physical education activities, with 2 standards and 5 indicators. They 

were the standard of learner quality including 1 indicator and the standard instructors of adapted physical education 

activities including 4 indicators. There were 4 scales in the criteria ranging from level 4 meaning excellent, 3 as a 

good level, 2 as a fair level, and 1 as a poor level.

Keywords: standards criteria, indicator, physical education program management, delphi technique

บทน�า

 กำรจัดโปรแกรมพลศึกษำท่ีดี มีประสิทธิภำพจะช่วยสนับสนุนให้บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำ

ของโรงเรียนดีตำมไปด้วย และสำมำรถส่งผลอย่ำงมำกต่อสุขภำพของผู้เรียนในระยะยำวต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนที่

เรียนอยู่ในโรงเรียนทุก ๆ คนได้มีโอกำสมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงพลศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน [1-2] ดังนั้น กำรที่

จะตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมหรือมีกิจกรรมทำงกำย ได้ออกกสำลัง

กำย ได้เล่นกีฬำ ได้แสดงควำมสำมำรถตำมศักยภำพของตนเองได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ทำงโรงเรียนจะต้องจัด

โปรแกรมพลศึกษำในโรงเรียนให้ครบทั้ง 5 โปรแกรม ได้แก่ 1) โปรแกรมกำรสอนพลศึกษำในชั้นเรียน 2) โปรแกรม

กำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน 3) โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียน 4) โปรแกรมกำรจัดพลศึกษำเพ่ือ
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นันทนำกำร 5) โปรแกรมกำรจัดกิจกรรมพลศึกษำพิเศษ [3-4] สิ่งสสำคัญในกำรวำงเป้ำหมำยทำงพลศึกษำก็คือ  

ต้องสำมำรถให้ผู ้ เรียนบรรลุซ่ึงเป้ำหมำยทำงกำรศึกษำด้วย เป้ำหมำยและจุดมุ ่งหมำยทำงพลศึกษำ ถือเป็น

พื้นฐำนที่สสำคัญในกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำในโรงเรียน ดังนั้น กำรตั้งเป้ำหมำยทำงพลศึกษำต้องชัดเจน ไม่

คลุมเครือ สำมำรถวัดได้ สำมำรถพิสูจน์ควำมจริงได้ โดยตั้งอยู่บนผลของกำรค้นคว้ำวิจัยที่ทันสมัย วัตถุประสงค์

เบื้องต้นของพลศึกษำ คือ กำรพัฒนำทุก ๆ ด้ำน และเป็นแนวทำงสสำหรับนักพลศึกษำและครู พลศึกษำในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน กำรมีโปรแกรมพลศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพในโรงเรียนสำมำรถส่งผลอย่ำง

มำกต่อสุขภำพของบุคคลในชำติ และบำงทีเป็นโอกำสเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น [5] ดังนั้น ครูพลศึกษำในโรงเรียน

ที่รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนต้องมีกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลำง  

มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน และมีกำรประเมินท่ีสอดคล้องกับผลลัพธ์ของโปรแกรมที่กสำหนด รวมทั้งต้องมีกรอบหลักสูตรที่

ทันสมัย [6] 

 จำกกำรศกึษำงำนวจิยั เรือ่ง สภำพและปัญหำกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำในโรงเรยีนประถมศกึษำโดยภำพรวมที่

ผ่ำนมำมปัีญหำหลำยประกำรทีส่่งผลต่อกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำทัง้ 5 โปรแกรม ได้แก่ ปัญหำด้ำนงบประมำณปัญหำ

ด้ำนบคุลำกรทำง พลศกึษำ ปัญหำด้ำนสือ่กำรสอน วัสด ุอปุกรณ์ไม่เพยีงพอ สถำนที ่สิง่อสำนวยควำมสะดวก ปัญหำมคีรู

พลศึกษำไม่เพียงพอ หรือมีวุฒิไม่ตรงทำงพลศึกษำ ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดทสำหลักสูตร เป็นต้น [7-8] 

จำกปัญหำดังกล่ำวส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรโปรแกรมพลศึกษำในโรงเรียนยังไม่มีคุณภำพเท่ำที่ควร [9] โปรแกรม

พลศกึษำทีม่คีณุภำพทีเ่ป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนจะช่วยพฒันำผูเ้รยีนทัง้ทำงด้ำนร่ำงกำย จติใจ อำรมณ์ และสงัคม เป็น

สิ่งสสำคัญในกำรช่วยให้นักเรียนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ได้แสดงควำมสำมำรถ และเกิดควำมเชื่อมั่นในตนเอง เกิด 

กำรเรียนรู้ในรูปแบบกำรเคลื่อนไหว เช่น กีฬำ เต้นรสำ กิจกรรมนันทนำกำร และสมรรถภำพทำงกำย นอกจำกจะทสำให้

ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้ทักษะกำรเคลื่อนไหว ทักษะกีฬำต่ำง ๆ แล้ว [10] โปรแกรมพลศึกษำที่มีคุณภำพเป็นไปตำม

มำตรฐำนจะต้องให้ผูเ้รยีนได้มส่ีวนร่วมในโปรแกรมพลศกึษำ และต้องตอบสนองควำมต้องกำรของผูเ้รยีนด้วย ดงันัน้ 

มำตรฐำนจึงเป็นข้อกสำหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และคุณภำพที่พึงประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำทุกแห่ง  

กำรกสำหนดให้มมีำตรฐำนกำรศกึษำถอืได้ว่ำเป็นกำรให้ควำมสสำคญักบักำรจดักำรศกึษำ 2 ประกำร ได้แก่ สถำนศกึษำทกุแห่ง 

มเีกณฑ์เปรยีบเทยีบกบัมำตรฐำน เพือ่ให้เป็นมำตรฐำนเดยีวกนั และมำตรฐำนจะทสำให้สถำนศกึษำเกดิควำมเข้ำใจชัดเจน

ว่ำจะต้องพัฒนำไปในทิศทำงใด เพ่ือท่ีจะพัฒนำกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำในโรงเรียนประถมศึกษำให้เป็นไปตำม

มำตรฐำน [11] ผูว้จิยัมคีวำมสนใจทีจ่ะพฒันำเกณฑ์มำตรฐำนกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ เพือ่เป็น

แนวทำงในกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำในโรงเรียนประถมศึกษำให้เป็นระบบและมีมำตรฐำน และมีกำรกสำหนดตัวบ่งชี ้

ที่ชัดเจน เพื่อให้โรงเรียนประถมศึกษำทุกแห่งสำมำรถส่งเสริมและพัฒนำโปรแกรมพลศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั รวมทัง้มคีวำมเป็นรปูธรรม ยัง่จะเป็นผลดต่ีอกำรตดิตำมตรวจสอบและกำรพฒันำต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่พฒันำองค์ประกอบ มำตรฐำน ตวับ่งชี ้และเกณฑ์ประเมนิกำรจดัโปรแกรม พลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรในกำรวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำประกอบด้วย นักวิชำกำรทำง

พลศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูพลศึกษำในโรงเรียนประถมศึกษำ
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 กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 21 ท่ำน โดยกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Selection) 

เพื่อพัฒนำเครื่องมือวิจัย โดยผู้วิจัยกสำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้

 1. นักวิชำกำรเป็นผู้ที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ 

คือ เป็นผู้ที่สสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทขึ้นไป หรือมีตสำแหน่งทำงวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขึ้นไป มีประสบกำรณ์

ในกำรทสำงำนอย่ำงน้อย 10 ปี จสำนวน 5 ท่ำน

 2. ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำเป็นผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญเกีย่วกบักำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถม

ศึกษำ คือ เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีประสบกำรณ์กำรบริหำรอย่ำงน้อย 10 ปี จสำนวน 5 ท่ำน

 3. ครูพลศึกษำเป็นผู้ที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ 

คือ เป็นผู้ที่สสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป หรือมีตสำแหน่งทำงวิชำกำรครูชสำนำญกำรขึ้นไป มีประสบกำรณ ์

ในกำรทสำงำนอย่ำงน้อย 10 ปี จสำนวน 11 ท่ำน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถำม เพ่ือพัฒนำองค์ประกอบ มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน 

กำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ โดยวธิวีจิยัด้วยเทคนคิเดลฟำย (Delphi Technique) ในกำรศกึษำนี้  

ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรวิธีวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟำย ถำมควำมคิดเห็นผู้เช่ียวชำญ จสำนวน 21 ท่ำน รวม 3 รอบ รำยละเอียด  

ดังต่อไปนี้

 เดลฟำยรอบที่ 1 โดยกำรสร้ำงแบบสอบถำมที่มีลักษณะเป็นคสำถำมปลำยเปิดที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ประกอบ 

มำตรฐำน ตวับ่งชี ้และเกณฑ์ประเมนิกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ เกบ็รวบรวมควำมคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชำญ หลงัจำกนัน้ทสำกำรวเิครำะห์โดยละเอยีดและนสำมำสงัเครำะห์เป็นประเดน็ โดยพจิำรณำตดัทอนข้อควำมทีซ่สำ้กนั 

 เดลฟำยรอบที่ 2 โดยกำรนสำคสำตอบที่วิเครำะห์ได้จำกรอบแรกมำ สร้ำงเป็นแบบสอบถำมลักษณะมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ (Rating Scale) ใช้ 5 ระดับ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชำญแต่ละคนประเมินค่ำในแต่ละข้อ รวมทั้งเหตุผลที่เห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วยของแต่ละข้อลงในช่องว่ำงที่เว้นไว้ตอนท้ำย หรือจะแก้ไขสสำนวนผู้เชี่ยวชำญสำมำรถให้ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมได้ แล้วส่งแบบสอบถำมในรอบนี้ให้ผู้เชี่ยวชำญกลุ่มเดิม เมื่อได้ข้อมูลจำกผู้เชี่ยวชำญจึงนสำผลที่ได้มำวิเครำะห์

คสำตอบจำกแบบสอบถำมรอบที่ 2 โดยกำรนสำคสำตอบแต่ละตัวบ่งช้ีมำหำค่ำมัธยฐำน ค่ำฐำนนิยม และค่ำพิสัยระหว่ำง 

ควอไทล์ 

 เดลฟำยรอบที ่3 เป็นแบบสอบถำมลกัษณะมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ใช้ 5 ระดบั โดยเป็นข้อคสำถำม

เหมอืนเดมิกบัแบบสอบถำมรอบทีส่อง เพือ่ให้ผูเ้ชีย่วชำญกลุม่เดมิแต่ละคนประเมนิค่ำในแต่ละตวับ่งชี ้และมกีำรเพิม่เตมิ 

กำรรำยงำนให้ผู้เชี่ยวชำญได้ทรำบควำมคิดเห็นของกลุ่มโดยได้แสดงตสำแหน่งของค่ำมัธยฐำน และค่ำพิสัยระหว่ำง 

ควอไทล์ รวมทั้งตสำแหน่งท่ีผู้เชี่ยวชำญคนน้ัน ๆ ตอบในแบบสอบถำมจำกรอบที่สอง เพื่อให้ผู้เช่ียวชำญได้ทรำบ 

ควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของคสำตอบของตนเม่ือเทียบกับคสำตอบของกลุ่มจะได้ทบทวนคสำตอบของตนใน 

รอบที่สำม โดยอำจเปลี่ยนแปลงคสำตอบของตนให้เข้ำมำอยู่ในพิสัยระหว่ำงควอไทล์ หรือยืนยันคสำตอบเดิมของตน  

แต่หำกคสำตอบเดมิอยูน่อกพสิยัระหว่ำงควอไทล์ ผูเ้ชีย่วชำญทีใ่ห้คสำตอบจะต้องแสดงเหตผุลประกอบด้วย เมือ่ได้ข้อมลู

จำกผู้เชี่ยวชำญแล้ว ผู้วิจัยนสำผลที่ได้มำวิเครำะห์คสำตอบจำกแบบสอบถำมรอบที่ 3 โดยกำรนสำคสำตอบแต่ละตัวบ่งชี้ 

มำหำค่ำมัธยฐำน ค่ำฐำนนิยม และค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ หำกพบว่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีกำรเปลี่ยนแปลง 

น้อยมำก กล่ำวคือค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์แคบมำก ก็จะยุติกระบวนกำรวิจัยในรอบที่สำม

 เมื่อได้ผลจำกกำรเก็บข้อมูลโดยกำรใช้เทคนิคเดลฟำย ทั้ง 3 รอบ จึงนสำแบบสอบถำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัด

โปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำที่ได้พัฒนำเรียบร้อยแล้วไปตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือควำมตรงเชิง

เนื้อหำ ผู้ทรงคุณวุฒิ จสำนวน 5 ท่ำน โดยกำรสุ่มแบบเจำะจง
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 ขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 1) ผู้วิจัยศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทสำร่ำงมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และ

เกณฑ์กำรประเมินกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ สร้ำงแบบสอบถำม 2) ดสำเนินกำรวิจัยโดยใช้

เทคนิคเดลฟำย นสำแบบสอบถำมรอบที่ 1 ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 21 ท่ำน ตอบแบบสอบถำม 

จำกนั้นผู้วิจัยจะรวบรวมควำมคิดเห็นที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน นสำมำปรับปรุงพัฒนำเป็นแบบสอบถำม 3) ปรึกษำ

อำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือปรับปรุงแบบสอบถำมจำกข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งใช้ในกำรทสำแบบสอบถำมรอบที่ 2 

โดยเป็นแบบสอบถำมเป็นข้อควำมปลำยปิดแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับ ตำมแบบของลิเคิร์ท 

(Likert Scale) 4) นสำแบบสอบถำมไปสอบถำมผู้เชี่ยวชำญ 21 ท่ำน ซ่ึงเป็นกำรทสำเดลฟำยรอบที่ 2 จำกน้ันผู้วิจัยจะ

นสำควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญจำกแบบสอบถำมมำวิเครำะห์หำค่ำมัธยฐำน (Median) ค่ำฐำนนิยม (Mode) และค่ำ

พิสัยระหว่ำงควอไทล์ (Interquartile Range) 5) ปรับปรุงแบบสอบถำม ร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำสสำหรับเดลฟำย

รอบที่ 3 โดยแสดงค่ำมัธยฐำน ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ แล้วนสำไปใช้ผู้เช่ียวชำญทั้ง 21 ท่ำน (ชุดเดิม) ตอบอีกครั้ง

หนึ่ง เพื่อยืนยันคสำตอบท่ีได้ตอบไปแล้วว่ำเป็นเช่นเดียวกับควำมคิดเห็นเช่นเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมหรือไม่  

6) นสำควำมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชำญจำกเดลฟำยรอบที ่3 มำวเิครำะห์ หำค่ำมธัยฐำน (Median) ค่ำฐำนนยิม (Mode) และค่ำ

พิสัยระหว่ำงควอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อหำข้อสรุปสำระสสำคัญของเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ 

ในโรงเรียนประถมศึกษำ 7) ปรึกษำอำจำรย์ท่ีปรึกษำเพื่อสรุปเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียน

ประถมศึกษำ

 การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) ผู้วิจัยนสำข้อมูลที่รวบรวมได้จำกผู้เชี่ยวชำญในรอบที่ 1 แบบสอบถำมที่มีลักษณะ

เป็นคสำถำมปลำยเปิดทีเ่กีย่วกบักำรพฒันำองค์ประกอบ มำตรฐำน ตวับ่งชี ้และเกณฑ์ประเมนิกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ 

ในโรงเรียนประถมศึกษำ เก็บรวบรวมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ หลังจำกนั้นทสำกำรวิเครำะห์โดยละเอียดและนสำมำ

สงัเครำะห์เป็นประเดน็ โดยพจิำรณำตดัทอนข้อควำมทีซ่สำ้กนั สรปุเป็นมำตรฐำนกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีน

ประถมศกึษำ เพือ่รวบรวมใช้เป็นข้อมลูในกำรสร้ำงแบบสอบถำมในรอบที ่2 2) กำรวเิครำะห์ผลกำรวจิยัในรอบที ่2 และ

รอบที่ 3 นั้น ผู้วิจัยนสำมำวิเครำะห์ค่ำมัธยฐำน (Median) ค่ำฐำนนิยม (Mode) และค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ (Interquartile 

Range) กำรสรปุผลกำรวจิยัพจิำรณำจำกมำตรฐำนกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ และเกณฑ์กำรจดั

โปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ ทีม่ค่ีำมธัยฐำน อยูร่ะหว่ำง 3.50 – 5.00 มค่ีำสมับรูณ์ของผลต่ำงระหว่ำงค่ำ

มธัยฐำนและค่ำฐำนนยิมไม่เกนิ 1.00 มค่ีำพสิยัระหว่ำงควอไทล์ไม่เกนิ 1.50 [12] ซึง่เป็นเกณฑ์ทีย่อมรบัได้ว่ำผูเ้ชีย่วชำญ

มีควำมคิดเห็นสอดคล้องกัน (consensus)

สรุปผลการวิจัย

 ผลกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ พบว่ำ เกณฑ์

มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จสำนวน 5 ท่ำน ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องตรงตำมเนื้อหำรวมมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 0.97 ควรประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 

13 มำตรฐำน 37 ตัวบ่งชี้ คือ 1) กำรสอนพลศึกษำในชั้นเรียน 5 มำตรฐำน 19 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนหลักสูตร

พลศึกษำ 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำ 4 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนครูพลศึกษำ 6 

ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่และสิ่งอสำนวยควำมสะดวก 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรวัดและ

ประเมินผลทำงพลศึกษำ 3 ตัวบ่งชี้ 2) กำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน 2 มำตรฐำน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 6 ด้ำน

บุคลำกร 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 7 กำรจัดดสำเนินกำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน 4 ตัวบ่งชี้ 3) กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำง

โรงเรียน 2 มำตรฐำน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 8 กำรจัดส่งนักกีฬำแข่งกีฬำ 2 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 9 ด้ำนผู้ฝึกสอน
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กีฬำ 1 ตัวบ่งชี้ 4) กำรจัดพลศึกษำเพื่อนันทนำกำร 2 มำตรฐำน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 10 ด้ำนกำรจัดกิจกรรม

พลศึกษำเพื่อนันทนำกำร 2 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 11 ด้ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพลศึกษำเพื่อนันทนำกำร 1 ตัวบ่งชี้ 5) กำรจัด

กิจกรรมพลศึกษำพิเศษ 2 มำตรฐำน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 12 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 1 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 13 ด้ำน

ครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำพิเศษ 4 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์เป็นระดับคะแนน 1 – 4 แบ่งระดับคุณภำพเป็น 4 

ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ดี พอใช้ และ ปรับปรุง

 กำรนสำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลรอบที่ 3 เพื่อแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละข้อคสำถำมของกำรพัฒนำเกณฑ์

มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ ทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 มำตรฐำน 37 ตัวบ่งช้ี โดยมี 

รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่ำมัธยฐำน ค่ำฐำนนิยม ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ ของควำมเหมำะสมของมำตรฐำนกำรจัดโปรแกรม

พลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ จำกกำรทสำเดลฟำยโดยผู้เชี่ยวชำญ 21 คน รอบที่ 3

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ Median Mode IQR
ระดับควำม

เหมำะสม

ควำม

สอดคล้อง

ผู้เชี่ยวชำญ

องค์ประกอบที่ 1 กำรสอนพลศึกษำในชั้นเรียน จสำนวน 5      

มำตรฐำนมำตรฐำนที่ 1 ด้ำนหลักสูตรพลศึกษำ

ตังบ่งชี้ 1.1 หลักสูตรสอดคล้องกับวัยและพัฒนำกำรของ 

ผูเ้รยีน และหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนและบรบิท

ของโรงเรียน

ตวับ่งชี ้1.2 มกีำรจดัเนือ้หำและประสบกำรณ์กำรเรยีนรูเ้หมำะสม 

กับเพศและวัยผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 1.3 กำรจัดโครงสร้ำงของหลักสูตรพลศึกษำ

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

4.00

0.00

0.00

1.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำก

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำ

ตวับ่งชี ้2.1 มกีำรกสำหนดจดุประสงค์กำรเรยีนรูค้รอบคลมุ 5 ด้ำน 

ได้แก่ด้ำนควำมรู้ ทักษะ เจตคติ กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำย 

และด้ำนคุณธรรมจริยธรรม

ตัวบ่งชี้ 2.2 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนคสำนึงถึงเพศ อำยุ 

ระดับควำมสำมำรถ และสมรรถภำพทำงกำยของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 2.3 จสำนวนกิจกรรมพลศึกษำที่กสำหนดให้ผู้เรียนเรียน

ตัวบ่งชี้ 2.4 มีกำรผลิตเลือกใช้และพัฒนำส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสอดคล้องกับเนื้อหำและกิจกรรมกำรเรียนรู้

5.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

5.00

4.00

0.00

0.00

0.00

1.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด
มำก

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ Median Mode IQR
ระดับควำม

เหมำะสม

ควำม

สอดคล้อง

ผู้เชี่ยวชำญ

 มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนครูพลศึกษำ

ตัวบ่งชี้ 3.1 ครูพลศึกษำมีคุณวุฒิทำงพลศึกษำและควำมรู ้

ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ 3.2 ครูพลศึกษำมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตำม

จรรยำบรรณ และควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่กำรงำน

ตัวบ่งชี้ 3.3 อัตรำส่วนของครูพลศึกษำต่อจสำนวนผู้เรียนโดย

เฉลี่ยในกำรสอนแต่ละครั้ง

ตัวบ่งชี้ 3.4 ครูพลศึกษำมีกำรแสวงหำควำมรู้และเทคนิควิธี

กำรใหม่ ๆ

ตัวบ่งชี้ 3.5 กำรเตรียมกำรสอนของครูพลศึกษำ

ตัวบ่งชี้ 3.6 จสำนวนชั่วโมงกำรสอน (ไม่รวมชั่วโมงกิจกรรม) 

ของครูพลศึกษำใน 1 สัปดำห์

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.0

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มำตรฐำนที ่4 ด้ำนกำรวดัและประเมนิผลทำงพลศกึษำ

ตัวบ่งชี้  4.1 มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนกำรสอน

ครอบคลุม 5 ด้ำน (ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ ด้ำนเจตคติ ด้ำน 

กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำย และคุณธรรมจริยธรรม)

ตัวบ่งชี้ 4.2 มีกำรนสำผลกำรประเมินมำปรับเปลี่ยนกำรเรียน 

กำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ

ตัวบ่งชี้ 4.3 มีกำรจัดทสำรำยงำนผลกำรเรียนรู้

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มำตรฐำนที ่5 ด้ำนวสัด ุอปุกรณ์ สถำนที ่และสิง่อสำนวย

ควำมสะดวก

ตัวบ่งชี้ 5.1 จสำนวนอุปกรณ์และวัสดุสสำหรับกำรเรียนกำรสอน

วิชำพลศึกษำต่อผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 5.2 มีสถำนท่ี อุปกรณ์ และวัสดุกำรเรียนกำรสอน

เพียงพอ

ตัวบ่งชี้ 5.3 มีสิ่งอสำนวยควำมสะดวกทำงพลศึกษำอย่ำงเพียงพอ

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

1.00

1.00

1.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ Median Mode IQR
ระดับควำม

เหมำะสม

ควำม

สอดคล้อง

ผู้เชี่ยวชำญ

องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน 

ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน 

 มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนบุคลำกร 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นมีส่วนร่วมในกำรจัดและ

ดสำเนินกำรแข่งขัน

ตวับ่งชี ้6.2 กรรมกำรผูต้ดัสนิกฬีำภำยในโรงเรยีนแต่ละชนดิกฬีำ

ตัวบ่งชี้ 6.3 ผู้ปกครอง ชุมชนหรือหน่วยงำนภำยนอกให้ควำม

ร่วมมือในกำรดสำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มำตรฐำนที่ 7 กำรจัดดสำเนินกำรแข่งขันกีฬำภำยใน

โรงเรียน

ตัวบ่งชี้ 7.1 กำรมีส่วนในกำรจัดและดสำเนินกำรแข่งขันกีฬำ

ภำยในของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 7.2 ชนิดกีฬำที่จัดกำรแข่งขันในกีฬำภำยในโรงเรียน

ตัวบ่งชี้ 7.3 กำรเลือกประเภทกีฬำเพื่อจัดแข่งขันกีฬำภำยใน

โรงเรียน

ตวับ่งชี ้7.4 จสำนวนผูเ้รยีนทีม่ส่ีวนร่วมในกำรแข่งขนักฬีำภำยใน

โรงเรียน

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

องค์ประกอบที่ 3 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียน 

ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน

 มำตรฐำนที่ 8 กำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขันกีฬำ

ตัวบ่งชี้ 8.1 คุณสมบัติของนักกีฬำที่เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำระหว่ำง

โรงเรียน

ตวับ่งชี ้8.2 เวลำทีใ่ช้ในกำรฝึกซ้อมก่อนกำรแข่งขนักฬีำระหว่ำง

โรงเรียน

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มำตรฐำนที่ 9 ด้ำนผู้ฝึกสอนกีฬำ

ตังบ่งชี้ 9.1 คุณสมบัติผู้ฝึกสอนกีฬำ 4.00 4.00 1.00 มำกที่สุด สอดคล้อง

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ Median Mode IQR
ระดับควำม

เหมำะสม

ควำม

สอดคล้อง

ผู้เชี่ยวชำญ

องค์ประกอบที่ 4 พลศึกษำเพื่อนันทนำกำร ประกอบด้วย 2 

มำตรฐำน

 มำตรฐำนที่  10 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมพลศึกษำเพื่อ

นันทนำกำร

ตัวบ่งชี้ 10.1 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมพลศึกษำเพื่อนันทนำกำร

ตัวบ่งชี้ 10.2 จัดเตรียมสถำนท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอสำนวยควำม

สะดวกที่เหมำะสมและเพียงพอ

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มำตรฐำนที่ 11 ด้ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพลศึกษำเพ่ือ 

นันทนำกำร

ตัวบ่งชี้ 11.1 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนำกำร

5.00 5.00 0.50 มำกที่สุด สอดคล้อง

องค์ประกอบที่ 5 พลศึกษำพิเศษ ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน

 มำตรฐำนที่ 12 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 12.1 ผู้เรียนมีผลกำรพัฒนำเต็มศักยภำพตำมที่กสำหนด

ไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล

5.00 5.00 0.00 มำกท่ีสุด สอดคล้อง

 มำตรฐำนที่ 13 ด้ำนครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ตัวบ่งชี้ 13.1 ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เจตคติท่ีดีต่อกำรจัดกำร

เรียนร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่ำงเหมำะสม

ตัวบ่งชี้ 13.2 ครูเข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือพัฒนำให้มีทักษะ 

ในกำรจัดกำรเรียนร่วม

ตัวบ่งชี้ 13.3 ครูจัดหำ ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอสำนวยควำม

สะดวก สื่อ บริกำรและควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ ใน

กำรพัฒนำผู้เรียนตำมควำมต้องกำรจสำเป็นพิเศษทำงกำรศึกษำ

ตวับ่งชี ้13.4 ครมูกีำรวดัและประเมนิผลทีห่ลำกหลำยสอดคล้อง

กับผู้เรียนเฉพำะบุคคล

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกทีสุ่ด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 จำกตำรำงที ่1 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูจำกกำรตอบแบบสอบถำมควำมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชำญมคีวำมต่อมำตรฐำน

กำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ รอบที่ 3 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 มำตรฐำน และ 37  

ตัวบ่งชี้ ดังนี้

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
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 1. องค์ประกอบที่ 1 กำรสอนพลศึกษำในชั้นเรียน ประกอบด้วย 5 มำตรฐำน 19 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญมี

ควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกันจสำนวน 19 ตัวบ่งชี้ เป็นข้อควำมที่เหมำะสมในระดับมำกที่สุด จสำนวน 17 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 

5.00, Mo = 5.00, IQR = 0.00 – 1.00) และมีเป็นข้อควำมเหมำะสมในระดับมำก จสำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.3 และ 

2.4 (Mdn = 4.00, Mo = 4.00, IQR = 1.00)

 2. องค์ประกอบที ่2 กำรจดักำรแข่งขนักฬีำภำยในโรงเรยีน ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน 7 ตวับ่งชี ้พบว่ำ ผูเ้ชีย่วชำญ

มีควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และเป็นข้อควำมที่เหมำะสมในระดับมำกที่สุด จสำนวน 7 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo = 

5.00, IQR = 0.00 – 1.00) 

 3. องค์ประกอบที ่3 กำรจดักำรแข่งขนักฬีำระหว่ำงโรงเรยีน ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน 3 ตวับ่งชี ้พบว่ำ ผูเ้ชีย่วชำญ

มีควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และเป็นข้อควำมที่เหมำะสมในระดับมำกที่สุด จสำนวน 2 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo = 

5.00, IQR = 0.00 – 1.00) และมีเป็นข้อควำมเหมำะสมในระดับมำก จสำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 9.1 (Mdn = 4.00, Mo 

= 4.00, IQR = 1.00)

 4. องค์ประกอบที่ 4 พลศึกษำเพื่อนันทนำกำร ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิด

เห็นที่สอดคล้องกัน และเป็นข้อควำมที่เหมำะสมในระดับมำกที่สุด จสำนวน 3 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo = 5.00, IQR = 

0 – 0.05) 

 5. องค์ประกอบที่ 5 พลศึกษำพิเศษ ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่ำ ผู้เช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน และเป็นข้อควำมที่เหมำะสมในระดับมำกที่สุด จสำนวน 5 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo = 5.00, IQR = 0.00) 

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กำรพฒันำเกณฑ์มำตรฐำนกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ ประกอบ

ด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ จสำนวน 13 มำตรฐำน และ 37 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ องค์ประกอบที ่1 กำรสอนพลศกึษำในช้ัน

เรียน จสำนวน 5 มำตรฐำน 19 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนหลักสูตรพลศึกษำ จสำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 

2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำ จสำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนครูพลศึกษำ จสำนวน 6 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำน

ที่ 4 ด้ำนกำรวัดและประเมินผลทำงพลศึกษำ จสำนวน 3 ตัวบ่งชี้ และมำตรฐำนที่ 5 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และ 

สิง่อสำนวยควำมสะดวก จสำนวน 3 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบที ่2 กำรแข่งขนักฬีำภำยในโรงเรยีน จสำนวน 2 มำตรฐำน 7 ตวับ่งชี้  

ประกอบด้วย มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนบุคลำกร จสำนวน 3 ตัวบ่งชี้ และมำตรฐำนที่ 7 กำรจัดดสำเนินกำรแข่งขันกีฬำภำยใน

โรงเรียน จสำนวน 4 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียน จสำนวน 2 มำตรฐำน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบ

ด้วย มำตรฐำนที ่8 กำรจดัส่งนกักฬีำเข้ำแข่งขนักฬีำ จสำนวน 2 ตวับ่งชี ้และมำตรฐำนที ่9 ด้ำนผูฝึ้กสอนกฬีำ องค์ประกอบ

ที่ 4 กำรจัดพลศึกษำเพื่อนันทนำกำร จสำนวน 2 มำตรฐำน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มำตรฐำนที่ 10 ด้ำนกำรจัดกิจกรรม

พลศึกษำเพื่อนันทนำกำร จสำนวน 2 ตัวบ่งชี้ และมำตรฐำนที่ 11 ด้ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพลศึกษำเพื่อนันทนกำร จสำนวน 

1 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 5 กำรจัดกิจกรรมพลศึกษำพิเศษ จสำนวน 2 มำตรฐำน 5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มำตรฐำน

ที่ 12 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน จสำนวน 1 ตัวบ่งชี้ และมำตรฐำนที่ 13 ด้ำนครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จสำนวน 4 ตัวบ่งชี้

 จำกควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ทสำให้ได้เกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ 

ซึง่เป็นแนวทำงในกำรพฒันำเกณฑ์มำตรฐำนกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ

ควรกสำหนดวสัิยทศัน์ พนัธกจิ หรอืวำงนโยบำยเพือ่จะพฒันำให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนทีร่ะบไุว้ ซึง่สอดคล้องกบั สคุนธ์ 

สนิธพำนนท์ [13] กล่ำวว่ำ ปัจจยัสสำคญัทีจ่ะส่งผลให้สถำนศกึษำอยูใ่นระดบัมำตรฐำนเป็นทีย่อมรบัในวงกำรศกึษำนัน้ 

ผูบ้รหิำรเป็นผูน้สำทีด่มีวีสิยัทศัน์ พร้อมนสำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงในทำงสร้ำงสรรค์ มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรบรหิำร
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จัดกำรทั้งด้ำนวิชำกำร กำรดูแลผู้เรียน บุคลำกรทุกฝ่ำย มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่มีควำมสำมำรถ คณะครู-อำจำรย์ 

เครือข่ำยผู้ปกครอง เครือข่ำยชุมชน ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้เป็น

ไปตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรระดับชำติ และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้

ผูเ้รยีนด้วยรปูแบบกำรสอน วธีิกำรสอน เทคนคิกำรสอนและกระบวนกำรเรยีนรูท้ีห่ลำกหลำย โดยมกีำรวจิยัเพือ่พฒันำ

ควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมเป้ำหมำย ดังที่ พัชรำภำ 

เกิดโภคทรัพย์ [14] ศึกษำเรื่อง สภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของพลศึกษำในโรงเรียนมัธยมศึกษำ ภำคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนล่ำงของประเทศไทย พบว่ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนครูผู้สอนพลศึกษำจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน 

เป็นสสำคัญร้อยละ 75 ใช้วิธีกำรแบบศึกษำด้วยตนเอง สมรรถนะของนักเรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  

และควำมมีวินัยเป็นประเด็นที่ครูผู้สอนพลศึกษำได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำมำกที่สุด

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 ควรนสำมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำไป 

ประชำพิจำรณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ ชุมชน และหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ

ที่ตรงกันและได้รับกำรยอมรับจำกทุกฝ่ำย

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรนสำมำตรฐำน ตวับ่งชี ้และเกณฑ์ประเมนิกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำไปทดลองใช้กบัโรงเรยีนเทศบำล และ

โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษำ เพื่อให้ทรำบถึงบริบทของโรงเรียนระดับประถมศึกษำ

 2. ควรมีกำรวิจัยติดตำมผลกำรใช้มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ในกำรประเมินมำตรฐำนกำรจัดโปรแกรม

พลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ เพื่อปรับรำยละเอียดให้มีควำมสอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยที่มีต่อกำรส่งเสริม

ทกัษะกำรควบคมุตนเองของเดก็ปฐมวยั กลุม่เป้ำหมำยทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นีเ้ป็นเดก็ปฐมวยั ชำย - หญงิ ทีม่อีำยรุะหว่ำง 

3 – 4 ปี ที่กสำลังศึกษำในระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคสำแหง 

(ฝ่ำยประถม) กรุงเทพมหำนคร 1 จสำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แผนกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำร

ประเภทขนมไทยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะกำรควบคมุตนเอง 24 แผน และแบบประเมนิเชงิปฏบิตักิำรทกัษะกำรควบคมุตนเอง

ของเด็กปฐมวัยวิเครำะห์ข้อมูลด้วยค่ำเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยมทีกัษะกำรควบคมุตนเอง

หลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เด็กมีทักษะกำรควบคุมตนเอง มีสมำธิ 

จดจ่อใส่ใจในกำรทสำกจิกรรม ควบคมุอำรมณ์ของตนเองได้ดขีึน้ และสำมำรถตดิตำมประเมนิตนเองในกำรทสำกจิกรรม

ได้ดีขึ้น 

ค�าส�าคัญ: กิจกรรมประกอบอำหำร ขนมไทย กำรควบคุมตนเอง เด็กปฐมวัย

Abstract

 The objective of this study was to study the effects of Thai dessert cooking activity provision on the self-control 

skill of young children. The target group of this study was 22 of male and female young children who were 3-4 years 

old. They were studying in kindergarten 1 in the 2nd of 2018 at Ramkhamhaeng University Demonstration School 

(Elementary Level), in Bang Kapi district of Bangkok 1. The instruments included 24 lesson plans of cooking Thai 

dessert activities and the performance test on skill self-control of preschool children. Data was analyzed by mean, 

standard deviation. 
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 The results of the study showed that young children who received Thai dessert cooking activities provision 

had higher posttest self-control skill scores than the pretest with statistically significant at .05. Then children had 

better self-control skills, concentration, focus on activities, better control their emotions. In addition, they could be 

better follow up self-assessment in activities.

Keywords: cooking, Thai dessert, self-control, young children

บทน�า

 กำรศึกษำในปัจจุบันมีควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยเฉพำะ

กำรนสำสือ่เทคโนโลยเีข้ำมำมบีทบำทในกำรเรยีนรู ้ซึง่เดก็ในวยัแรกเกดิ – 6 ขวบในปัจจบุนัทีเ่กดิมำพร้อมสือ่เทคโนโลยี  

กำรสือ่สำรของเดก็ปฐมวยัโดยไม่ได้รบักำรดแูล หรอืให้ควำมรูใ้นกำรใช้สือ่เทคโนโลยทีีเ่หมำะสมจำกครอบครวั หรอื

สิ่งแวดล้อมรอบข้ำงทสำให้เป็นสำเหตุของกำรเกิดสมำธิสั้น สนใจอะไรในระยะเวลำสั้น ๆ ไม่จดจ่อกับสิ่งใดได้ในเวลำ

นำน ๆ  กบัส่ิงทีก่สำลงัปฏบิตั ิและในปัจจบุนักำรเรยีนรูท้ีม่กีำรแข่งขนัสงู ส่งผลกระทบต่อกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำกำรของเดก็

ปฐมวยั กำรพฒันำเดก็ปฐมวยัให้มทีกัษะจสำเป็นต่อกำรดสำรงชวีติเพือ่เตรยีมให้เดก็ปฐมวยัเป็นผูม้ทีกัษะในกำรเผชญิชวีติ

ในโลกทีม่กีระแสกำรเปลีย่นแปลง ทกัษะทีจ่สำเป็นในกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 นัน้ คอื ทกัษะชวีติทีน่บัว่ำเป็นพืน้ฐำน 

สสำคญัของกำรพฒันำเดก็ปฐมวยัทีต้่องเผชญิกบัสิง่แวดล้อม สงัคม วทิยำศำสตร์ และเทคโนโลยทีีม่กีำรเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลำ หำกเดก็ปฐมวยัได้รบักำรส่งเสรมิเกีย่วกบัทกัษะชวีติตัง้แต่ยงัเลก็โดยกำรปพูืน้ฐำนจำกพ่อแม่ ครอบครวั และ

จำกโรงเรียนให้เด็กมีทักษะชีวิต มีควำมเข้มแข็ง มั่นคง พร้อมที่จะปรับตัวเข้ำกับสังคม และเผชิญกับปัญหำ แก้ปัญหำ

ได้อย่ำงเหมำะสมกบัวยั สำมำรถดแูลตนเอง มคีวำมรบัผดิชอบในหน้ำทีข่องตนเอง จดักำรกบัควำมต้องกำรของตนเอง

ที่พบในชีวิตประจสำวัน [1] และในปัจจุบันกำรเตรียมควำมพร้อม กำรเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย ครูควรจัดกำรเรียนกำรสอน

แบบบูรณำกำร จัดประสบกำรณ์สสำหรับเด็กปฐมวัยคสำนึงถึงหลักพัฒนำกำรของเด็ก และจัดกิจกรรมที่เปิดโอกำสเพ่ือ

กระตุ้นให้เด็กเกิดควำมสงสัยอยำกรู้อยำกเห็น ช่ำงสังเกตเพิ่มเติมจะทสำให้เด็กมีควำมอยำกเรียนรู้ อยำกหำคสำตอบ และ

เพือ่เปิดโอกำสให้เดก็ได้พฒันำศกัยภำพของตนเองตำมควำมสนใจ เพรำะกำรเรยีนรูข้องเดก็ต้องอำศยัประสบกำรณ์ตรง 

สิ่งที่เป็นรูปธรรมผ่ำนกำรรับรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสกำรลงมือปฏิบัติจึงเป็นวิธีกำรเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กได้ทสำในสิ่งที่

ตนเองพอใจ มีควำมสนุกสนำนเป็นกำรสนองควำมกระตือรือร้นควำมใฝ่รู้ของเด็ก เมื่อเด็กในช่วงปฐมวัยเจริญเติบโต

ทำงด้ำนพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย สังคม อำรมณ์จิตใจ รวมไปถึงควำมคิดรวบยอด หรือสติปัญญำของเด็กจะถูกพัฒนำ

ตำมไปด้วย โดยเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตำมกำรเจริญเติบโต และประสบกำรณ์ที่ได้รับ ซ่ึงจะเกิดขึ้นเป็นลสำดับ

ขั้นตำมช่วงวัยของชีวิต [2] 

 สุภำวดี หำญเมธี [3] กล่ำวว่ำ กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับเด็กปฐมวัยที่จำกพ่อแม่ ครู

และผูด้แูลเดก็มคีวำมจสำเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะต้องจดัให้เหมำะสมกบัเดก็ เพือ่ช่วยกระตุน้ให้เกดิพฒันำกำรอย่ำงเตม็ศกัยภำพ 

โดยคสำนงึถงึตวัเดก็เป็นสสำคญั โดยเฉพำะกำรส่งเสรมิให้เดก็มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ มทีกัษะชวีติ สำมำรถควบคมุตนเอง 

จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอำรมณ์ยับย้ังชั่งใจกับส่ิงเร้ำท่ีไม่เหมำะสม มีควำมอดทน คิดมีเหตุมีผล คิดอย่ำงมีระบบ ทสำงำน 

เป็นรู้ จักวำงแผนก่อนลงมือทสำ รู้จักแก้ไขปัญหำ และสำมำรถติดตำมประเมินตนเอง หำกเด็กปฐมวัยได้รับกำรส่งเสริม 

ได้รับกำรช่วยเหลือ ได้รับกำรดูแลอย่ำงถูกวิธีเป็นไปตำมขั้นตอนของพัฒนำกำรเด็กแล้ว ก็จะทสำให้เด็กมีควำมพร้อม

และมีศักยภำพที่จะพัฒนำต่อไปอย่ำงสูงสุด 
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 จำกปัญหำดังกล่ำวและสภำพห้องเรียนในปัจจุบันซึ่งผู้วิจัยเป็นครูประจสำช้ันในภำคเรียนที่ 1 จำกกำรสังเกต

พฤติกรรมของเด็ก ๆ พบว่ำ ขณะที่คุณครูเล่ำนิทำนเด็กจะให้ควำมสนใจในระยะเวลำสั้น ๆ สร้ำงชิ้นงำน กิจกรรม

ศิลปะ เมื่อเด็กปฏิบัติในระยะเวลำหนึ่ง เด็กจะให้ควำมสนใจกับกิจกรรมอื่น เช่น เมื่อเพื่อนเข้ำมำชวนคุยเด็กจะหันไป

คยุกบัเพือ่นเล่นกบัเพือ่น หนัไปดกูำร์ตนูไม่สนใจกบักจิกรรมทีก่สำลงัทสำอยู ่เดก็ไม่สำมำรถควบคมุพฤตกิรรมของตนเอง

ให้จดจ่อกับงำนที่กังลังทสำอยู่ได้ และไม่รอคอยในกำรทสำกิจกรรม เข้ำแถวรอรับส่ิงของจำกครู กำรจัดประสบกำรณ ์

กำรเรยีนรูท่ี้ช่วยส่งเสรมิให้เดก็มสีมำธิมำกขึน้มหีลำยวธิ ีเช่น กจิกรรมเล่ำนทิำน กจิกรรมบทบำทสมมต ิกจิกรรมร้องเพลง 

กิจกรรมเต้นรสำ และกิจกรรมกำรทสำขนมไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีควำมอดทน เพรำะเนื่องจำกกำร

ทสำขนมไทยมคีวำมซบัซ้อน มคีวำมประณตีในขัน้ตอนกำรทสำขนม เดก็จะต้องมคีวำมอดทนในกำรป้ันขนมแต่ละลกูเพือ่

ให้ได้ขนมทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ นสำไปปรงุจนสกุ จนกว่ำจะทสำขนมสสำเรจ็ ในฐำนะทีผู่ว้จิยัเป็นครทูีส่อนระดบัชัน้อนบุำล 3-4 

ขวบ โรงเรยีนสำธติมหำวทิยำลยัรำมคสำแหง (ฝ่ำยประถม) จงึมคีวำมสนใจวธิกีำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูผ่้ำนกจิกรรม

ประกอบอำหำร จึงได้เลือกกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย ซึ่งเด็กได้ใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ในกำรสังเกต 

ลงมอืทสำขนมด้วยกำรป้ัน หยบิจบัขนม กำรฟังคสำสัง่ กำรดมกลิน่ กำรชมิรสชำตขิองขนม และได้แสดงควำมคดิเหน็จำก

กำรประกอบขนมไทย ส่งเสรมิให้เดก็มทีกัษะกำรควบคมุตนเอง มคีวำมตัง้ใจ มคีวำมมุง่มัน่ในขณะทสำกจิกรรมมสีมำธิ

ในกำรทสำงำน มคีวำมรบัผดิชอบ เมือ่ตัง้ใจและลงมอืทสำเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำย ไม่ว่ำจะมอีปุสรรคใด ๆ  กพ็ร้อม ฝ่ำฟันให้

ประสบควำมสสำเร็จเพรำะเด็กได้ลงมือทุกขั้นตอน รวมทั้งเกิดควำมสนุกสนำนในขณะปฏิบัติ ซึ่งในขณะที่เด็กได้เรียน

รู้ผ่ำนกิจกรรม ได้ลงมือทสำขนมตัวเด็กเองจะไม่สำมำรถทรำบเลยว่ำจะเกิดสถำนกำรณ์หรือปัญหำใด ๆ  เกิดขึ้น จำกกำร

ทสำกิจกรรมเด็กเรียนรู้และลงมือทสำขนมทุกข้ันตอนด้วยตนเอง เพื่อให้ขนมนั้นออกมำมีรูปร่ำงลักษณะเสมือนต้นแบบ

ทั้งรูปร่ำง ลักษณะ หำกเด็กได้รับกำรฝึกปฏิบัติกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยแล้ว ผู้วิจัยเชื่อว่ำเด็กมีสมำธิ 

มีควำมมุ่งมั่นและอดทนในกำรทสำสิ่งต่ำง ๆ ในชีวิตประจสำวัน จดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ทสำ ไม่ให้ควำมสนใจกับสิ่งเร้ำต่ำง ๆ 

ได้ดียิ่งขึ้นเช่น กำรพับเสื้อผ้ำ กำรพับกระดำษ กำรรอคอย และสำมำรถที่จะควบคุมอำรมณ์ของตนเองไม่ให้โกรธง่ำย 

หรือหงุดหงิดได้ง่ำย และยังสำมำรถบอกจุดบกพร่องของตนเองพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข

  จำกสภำพปัญหำและแนวคิดดังกล่ำว ทสำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย 

เพื่อส่งเสริมทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย ซึ่งคำดว่ำผลกำรวิจัยผู้บริหำรศึกษำ ครู และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถ 

ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อศึกษำผลกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยที่มีต่อทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย

การด�าเนินการวิจัย

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เด็กปฐมวัยชำย-หญิง อำยุ 3-4 ปี ที่กสำลังศึกษำอยู่ในชั้นอนุบำลปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 

2 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมคสำแหง (ฝ่ำยประถม) เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร จสำนวน 22 คน 

จำกจสำนวนเด็กทั้งห้อง 22 คน

 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย 1) ตัวแปรต้น คือ กำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย 2) ตัวแปรตำม 

คือ ทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย

 ระยะเวลาในการวิจัย ใช้ระยะเวลำในกำรวิจัยเป็นเวลำ 6 สัปดำห์ โดยทดลองสัปดำห์ละ 4 วัน ได้แก่ วันจันทร์ 

วันอังคำร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ใช้เวลำวันละ 25 - 30 นำที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย จสำนวน 24 แผน 2) 

แบบประเมินเชิงปฏิบัติกำรทักษะกำรควบคุมตนเอง จสำนวน 3 ข้อและแบบบันทึกกำรสังเกตทักษะกำรควบคุมตนเอง

ของเด็กปฐมวัย

 แผนการจดักจิกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ระดบัชัน้อนบุาล 1 ซึง่ผูว้จิยัได้สร้างและพฒันาขึน้จ�านวน 

24 แผน โดยมีลสำดับขั้นตอนกำรสร้ำงและพัฒนำดังนี้ (1) ศึกษำคู่มือหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2546 และ 

2560 (อำย ุ3- 4 ปี) และตวัอย่ำงแผนกำรจดัประสบกำรณ์ระดบัก่อนประถมศกึษำของกรมวชิำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 

[4] (2) จำกกำรศึกษำเอกสำร หนังสือ ตสำรำขนมไทยและรำยกำรอำหำรประเภทขนมไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 

ผู้วิจัยได้นสำเอกสำรมำทสำกำรเลือกรำยกำรอำหำรร่วมกับเด็กโดยเปิดโอกำสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกำรเลือกรำยกำร

ขนมไทยได้ทั้งหมด 8 รำยกำรที่เหมำะสมกับกำรส่งเสริมทักษะกำรควบคุมตนเอง มีขั้นตอนไม่ยำกซับซ้อนเหมำะสม

กบัเดก็ปฐมวยั 3-4 ขวบประกอบด้วยกจิกรรม 8 กจิกรรม ได้แก่ ขนมบวัลอย ขนมทบัทมิกรอบขนมครองแครง ขนมไข่ 

นกกระทำ ขนมโค ขนมต้ม สำคูบัวลอย และขนมลูกชุบ (3) สร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนม

ไทยสสำหรบัเดก็ปฐมวยัทีส่มัพนัธ์กบัหน่วยกำรเรยีนรูโ้ดยมขีัน้ตอนกำรจดักจิกรรมตำมกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ใน 

กำรจัดกจิกรรม ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน โดยกสำหนดจดุประสงค์ เนือ้หำ กำรดสำเนนิกจิกรรม สือ่กำรเรยีนและกำรประเมนิผล 

ซึ่งมีกำรดสำเนินกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 24 แผน โดยใน 1 สัปดำห์ จะดสำเนินกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์ละ 3 แผน คือ วันจันทร์ 

อังคำร และพุธ โดยจัดกิจกรรมวันละ 45 นำที ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ (3.1) กิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย  

เป็นส่วนทีร่ะบุถงึกจิกรรมต่ำง ๆ  ทีจ่ดัไว้ให้เดก็ในแต่ละวนั (3.2) จดุประสงค์ เป็นผลทีแ่สดงถงึควำมสำมำรถในกำรปฏิบติั 

กิจกรรมจนบรรลุเป้ำหมำย (3.3) ขั้นตอนกำรดสำเนินกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุถึงขั้นตอนกำรดสำเนินกิจกรรมโดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี กำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย หมำยถึง กำรจัดประสบกำรณ์เพื่อให้เด็ก

ได้ลงมือทสำขนมไทยที่ต้องกำรใช้กำรปั้น กำรนวด มีขั้นตอนกำรทสำไม่ซับซ้อน ได้แก่ ขนมบัวลอย ขนมทับทิมกรอบ 

ขนมครองแครง ขนมไข่นกกระทำ ขนมโค ขนมสำคูบัวลอย ขนมต้ม ขนมลูกชุบ ซึ่งเป็นรำยกำรขนมไทยที่ส่งเสริม

ให้เด็กมีควำมตั้งใจ มุ่งม่ันในกำรทสำขนมด้วยควำมพำกเพียรพยำยำมจนเกิดควำมสสำเร็จ โดยมีกระบวนกำรในกำรทสำ

กจิกรรม 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้กระตุน้ความสนใจ เป็นขัน้นสำเข้ำสูก่จิกรรมกำรทสำขนมไทยส่วนร่วมในกจิกรรมกำรเล่ำนทิำน 

หรือร้องเพลง หรือท่องคสำคล้องจอง แนะนสำชื่อ สังเกต อภิปรำยลักษณะและส่วนผสมของขนมไทย รวมถึงกำรสร้ำง 

ข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกัน รับฟังและยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่นในกิจกรรมกำรประกอบอำหำรประเภทขนมไทย

ร่วมกัน ขั้นเตรียมก่อนปรุง เป็นขั้นที่เด็ก ๆ และครูสนทนำร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุดิบ เลือก หยิบ เตรียมวัตถุดิบที่จะใช้

ในกำรทสำขนมไทย ออกแบบขนม และสนทนำเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีกำรทสำขนมไทยด้วยวิธีกำรปั้นเป็นรูปทรงลักษณะ

ต่ำง ๆ แล้วนสำเสนอด้วยวิธีกำรบอกเล่ำเกี่ยวกับลักษณะและจสำนวนของขนมไทยที่เด็กปั้นได้ ขั้นปรุง เป็นขั้นที่เด็ก ๆ 

ลงมอืทสำขนมด้วยวธิกีำรผสมแป้งกบันสำ้ ผสมวตัถดุบิเข้ำด้วยกนั นวดแป้ง ป้ันถัว่หรอืแป้งให้เป็นรปูทรงเสมอืนจรงิของ

ขนมแต่ละชนิด แล้วนสำไปปรุงกับส่วนผสม ได้แก่ นส้ำตำล นส้ำกะทิ ในกระทะไฟฟ้ำ เพื่อทสำให้ขนมสุก ตักใส่ถ้วยพร้อม 

รับประทำน โดยในขั้นตอนนี้ครูมีหน้ำที่ในกำรสังเกตกำรทสำขนม แนะนสำช่วยเหลือ คอยกระตุ้น และสังเกตพฤติกรรม 

กำรจดจ่อใส่ใจกบัสิง่ทีท่สำ ควำมสำมำรถในกำรควบคมุอำรมณ์ของตนเองเมือ่มสีิง่เร้ำเข้ำมำรบกวนหรอืเมือ่เจออปุสรรค์ใด ๆ  

ที่ก่อให้เกิดควำมโกรธ หรือไม่เดินหรือเล่นอุปกรณ์ในกำรทสำกิจกรรมจนเกิดควำมเสียหำย แม้จะมีสิ่งเร้ำอื่น ๆ เข้ำมำ 

รบกวนในขณะทสำกิจกรรมอดทนรอคอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีควำมสุข สนุกสนำน จนสสำเร็จ ขั้นสรุป เด็กนสำเสนอ

ผลงำนของตนเองบอกควำมรู้สึกต่อผลงำนของตนเองหรือบอกข้อบกพร่องของผลงำนในส่วนที่ต้องกำรเพ่ิมเติมหรือ

แก้ไขปรบัปรงุให้ดขีึน้ และร่วมกนัสรปุขัน้ตอนในกำรประกอบอำหำรประเภทขนมไทย ทบทวนกจิกรรมกระบวนกำร

ทสำขนมไทย (4) นสำแผนกำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย ทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้ให้ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนแผนกำรจดั
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ประสบกำรณ์ จสำนวน 24 แผนที่สร้ำงขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 3 ท่ำน เพื่อพิจำรณำคุณภำพ ตรวจสอบ ปรับปรุง 

และแก้ไข หำควำมเทีย่งตรงเชงิเนือ้หำของแผนกำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยของเดก็ปฐมวยัโดยใช้

ดชันคีวำมสอดคล้องระหว่ำงทกัษะกำรควบคมุตนเองกบัจดุประสงค์ (IOC) จสำนวน 3 ชดุจำกผูเ้ชีย่วชำญจสำนวน 3 ท่ำน 

(5) นสำแผนกำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยทีส่ร้ำงขึน้ เสนอต่อคณะกรรมกำรทีป่รกึษำ และผูเ้ชีย่วชำญ

จสำนวน 3 ท่ำน เพื่อตรวจสอบปรับปรุงและแก้ไขปรับปรุง โดยผู้เชี่ยวชำญได้ให้คะแนน IOC อยู่ที่ 0.67 – 1.00 ซึ่งมีค่ำ

ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ถอืว่ำใช้ได้ และผูเ้ชีย่วชำญได้ให้ข้อเสนอแนะดงันี ้จดุประสงค์ควรแสดงให้เหน็ทกัษะในกำรควบคมุ

ตนเองทั้ง 3 ข้อข้ันตอนกำรจัดกิจกรรมควรปรับให้สอดคล้องและแสดงให้เห็นถึงทักษะในกำรควบคุมตนเองและ

แก้ไขภำษำให้เหมำะสมกับเด็กปฐมวัย (6) นสำแผนกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยเพื่อส่งเสริมทักษะ 

กำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงเหมำะสมแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำยในกำรทดลอง

 การสร้างแบบประเมินเชิงปฏิบัติการทักษะการควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย (1) ศึกษำรำยละเอียดของ

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2546 และ 2560 สสำหรับเด็กอำยุ 3-4 ปี (2) ศึกษำทฤษฎี หลักกำร เอกสำรงำน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีกำรสร้ำงแบบประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และหลักกำรจัดกำรเรียนรู้ (3) ศึกษำวิธี

กำรสร้ำงแบบประเมินเชิงปฏิบัติกำรทักษะในควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย จำกเอกสำร ตสำรำและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อนสำมำจัดทสำเป็นแบบประเมินทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย (4) ดสำเนินกำรสร้ำงแบบประเมินเชิงปฏิบัติ

กำรทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย จสำนวน 3 ข้อ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเป็นสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวกับกำรควบคุม

ตนเอง จดจ่อใส่ใจ ควบคุมอำรมณ์ และกำรติดตำมประเมินตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ ชุดประเมิน

กำรจดจ่อใส่ใจ จสำนวน 1 ข้อ ชุดแบบประเมินกำรควบคุมอำรมณ์ จสำนวน 1 ข้อ และแบบประเมินทักษะกำรติดตำม

ติดตำมประเมินตนเอง จสำนวน 1 ข้อ (5) นสำแบบประเมินเชิงปฏิบัติกำรทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย ไปให้

ผูเ้ชีย่วชำญจสำนวน 3 ท่ำน เพือ่ตรวจสอบควำมตรงเชงิเนือ้หำ พจิำรณำควำมเหมำะสมและองค์ประกอบของชุดกจิกรรม 

ว่ำมคีวำมครอบคลมุกบัเนือ้หำ โดยผูเ้ชีย่วชำญได้ให้คะแนนค่ำควำมเทีย่งตรงเชงิเนือ้หำอยูใ่นระดบั 0.67 – 1.00 ซึง่ถอืว่ำ 

นสำไปใช้ได้ โดยผู้เชี่ยวชำญได้ให้ข้อเสนอแนะโดยควรใส่ภำพเพ่ือแสดงกิจกรรมให้ชัดเจน และกำรจัดกิจกรรม 

ทีม่กีำรควบคมุอำรมณ์ควรมสีถำนกำรณ์ทีแ่สดงอำรมณ์แต่กจิกรรมศลิปะปะตดิเป็นกำรทสำงำนกบัตนเองไม่ได้มโีอกำส

ที่แสดงอำรมณ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตำมคสำแนะนสำของผู้เช่ียวชำญโดยแนะนสำให้ใช้รูปภำพและเนื้อหำที่มี 

ควำมชัดเจนและเหมำะสมกับวัย (6) เมื่อได้รับคสำแนะนสำและได้ปรับปรุงเนื้อหำจำกผู้เชี่ยวชำญแล้วจึงนสำแบบประเมิน

เชิงปฏิบัติกำรทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำยต่อไป

ผลการวิจัย

 เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยมทีกัษะกำรควบคมุตนเองหลงักำรทดลอง

สงูกว่ำก่อนกำรทดลอง เดก็มทีกัษะกำรควบคมุตนเองมสีมำธ ิจดจ่อใส่ใจในกำรทสำกจิกรรม ควบคมุอำรมณ์ของตนเอง

ได้ดีขึ้น และสำมำรถติดตำมประเมินตนเองในกำรทสำกิจกรรมได้ดีขึ้น 

ตารางที ่1 ผลกำรเปรยีบเทยีบคะแนนค่ำเฉลีย่ ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนของคะแนนทกัษะกำรควบคมุตนเองของเดก็ปฐมวยั

ก่อนกำรทดลองและหลังกำรทดลอง

กลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม σ
ก่อนการทดลอง 9 5.05 1.27

หลังการทดลอง 9 8.41 0.86
 N=22

µ
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 จำกตำรำงที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ

ในกำรควบคุมตนเองได้มำกขึ้น จำกผลกำรทดลองเด็กมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกำรควบคุมตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 

องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ด้ำนกำรจดจ่อใส่ใจ ด้ำนควบคุมอำรมณ์ ด้ำนกำรติดตำมประเมินตนเองหลังกำรทดลอง 

สูงกว่ำก่อนกำรทดลอง 

ตารางที่ 2 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนของคะแนนจำกกำรทสำแบบประเมินเชิงปฏิบัติกำรทักษะ

กำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนกำรทดลองและหลังกำรทดลอง

รายการ การทดลอง คะแนนเต็ม µ σ

ชุดแบบประเมินกำรจดจ่อใส่ใจ

กิจกรรมกำรร้อยลูกปัดตำมแบบรูป จสำนวน 5 ชุด

ก่อนการทดลอง 3 1.68 0.48

หลังการทดลอง 3 2.82 0.39

ชุดแบบประเมินกำรควบคุมอำรมณ์

กิจกรรมปะติดสร้ำงสรรค์ตำมแบบ (ฉีกปะ)

ก่อนการทดลอง 3 1.73 0.45

หลังการทดลอง 3 2.82 0.39

ชุดแบบประเมินกำรติดตำมประเมินตนเอง

กิจกรรมงำนประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอจำกหลอดดูด

ก่อนการทดลอง 3 1.64 0.49

หลังการทดลอง 3 2.77 0.53

 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ก่อนกำรทดลองเด็กมีคะแนนเฉลี่ยก่อนกำรทดลองทักษะด้ำนกำรติดตำมประเมินตนเอง 

มีค่ำเฉลี่ยตส่ำสุดเท่ำกับ 1.64 ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.49 ทักษะด้ำนกำรควบคุมตนเองมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดเท่ำกับ 

1.73 ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.45 คะแนน หลงักำรทดลองเดก็ทกัษะด้ำนกำรตดิตำมประเมนิตนเองมคีะแนนเฉลีย่

ตส่ำสุดเท่ำกับ 2.77 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.53 และทักษะด้ำนกำรจดจ่อใส่ใจและกำรควบคุมอำรมณ์มีค่ำเฉลี่ย 

เท่ำกัน คือ 2.82 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.39 เมื่อนสำคะแนนก่อนกำรทดลองและหลังกำรทดลองมำเปรียบเทียบ

เห็นได้ว่ำ เด็กมีพัฒนำกำรทักษะกำรควบคุมตนเองเพิ่มขึ้นหลังได้รับกำรทดลองทุกด้ำน

 เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยมทีกัษะกำรควบคมุตนเองหลงักำรทดลอง 

สูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 เด็กมีทักษะกำรควบคุมตนเอง มีสมำธิ จดจ่อใส่ใจ 

ในกำรทสำกิจกรรม ควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น และสำมำรถติดตำมประเมินตนเองในกำรทสำกิจกรรมได้ดีขึ้น

อภิปรายผล

 กำรวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยที่มีต่อทักษะ 

กำรควบคมุตนเองของเดก็ปฐมวยั โดยผลกำรวจิยัพบว่ำจำกกำรทีผู่ว้จิยัได้มกีำรทดลองกำรใช้กจิกรรมประกอบอำหำร

ประเภทขนมไทยที่มีต่อกำรส่งเสริมทักษะกำรควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัย ของกลุ่มเป้ำหมำย จสำนวน 22 คน 
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 ผลกำรวิจัยพบว่ำ หลังกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยที่มีต่อกำรส่งเสริมทักษะกำรควบคุม

ตนเองของเดก็ปฐมวยัมค่ีำเฉลีย่สงูกว่ำก่อนเรยีน แสดงให้เหน็ว่ำกำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย ช่วย

ส่งเสรมิให้เดก็มทีกัษะในกำรควบคมุตนเองได้มำกขึน้ จำกผลกำรทดลองเดก็มทีกัษะกำรควบคมุตนเอง ด้ำนกำรจดจ่อ

ใส่ใจ ด้ำนควบคุมอำรมณ์ ด้ำนกำรติดตำมประเมินตนเอง มีค่ำคะแนนค่ำเฉลี่ยหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง

อำจเนื่องมำจำก

 1. กำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยได้รับกำรออกแบบให้มีลักษณะกำรจัดกิจกรรมแบบกลุ่ม 

เดก็ได้แสดงควำมคดิเหน็วำงแผนร่วมกนัในกำรออกแบบ วำงแผนจดัเตรยีมอปุกรณ์ วำงแผนกำรลงมอืทสำขนมร่วมกนั 

ในขณะที่เด็กทสำงำนกลุ่มเด็กได้จดจ่อกับงำนท่ีทสำ ได้จดจ่อชิ้นงำนที่ทสำ เช่น กำรเลือกวัตถุดิบที่จะใช้ในกำรทสำขนม 

แต่ละชนิด กำรปั้นแป้ง กำรบี้ กำรนวด กำรทำสี กำรผสมสี กำรนวดแป้ง สอดคล้องกับ Jossey [5] ที่กล่ำวว่ำ กำรที่เด็ก

ได้ทสำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม เด็กได้ร่วมกันวำงแผนในกำรทสำกิจกรรม แลกเปลี่ยนควำมคิดซึ่งกันและกันช่วยกันเสนอ

ควำมคดิเหน็ ว่ำจะทสำอย่ำงไรในแต่ละขัน้ตอน ในขัน้เตรยีมก่อนกำรทสำขนม ขัน้กำรลงมอืทสำขนมซึง่เดก็จะได้ฝึกทกัษะ

กำรคดิ กำรพดูสือ่สำร กำรวำงแผนร่วมกนัเพือ่เป็นกำรเปลีย่นแปลงหรอืกำรปรบัปรงุแก้ไขปัญหำร่วมกนัเป็นกลุม่ และ

ร่วมสร้ำงข้อตกลงร่วมกนัระหว่ำงตวัเดก็เองในสร้ำงข้อตกลงร่วมกนั มกีำรพดูชกัจงูชวนเพือ่นทสำงำนเพือ่ให้เสรจ็ได้ทนั

ในเวลำกสำหนดกระตุ้นเพื่อนให้สนใจ จดจ่อกับกำรทสำกิจกรรม ไม่เล่นในขณะทสำกิจกรรมทสำงำนจนสสำเร็จ และกำรทสำ

กจิกรรมเป็นกลุม่ทสำให้เดก็เดก็สงัเกตว่ำในขณะทีเ่พือ่นในกลุม่กสำลงัทสำกจิกรรมทสำให้เดก็รูส้กึเกดิแรงจงูใจเกดิสิง่เร้ำว่ำ 

“ถ้ำเธอทสำเสร็จได้ ฉันก็ต้องทสำให้เสร็จเหมือนกัน” 

 2. เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นกำรให้ควำมรู้กับเด็กโดยที่เด็กไม่รู้ตัวผ่ำนกำรลงมือทสำจำกสื่อ วัสดุของจริง โดย

ใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ในกำรสังเกต หยิบ จับ ฟัง ชิมรสชำติ มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจทสำให้สสำเร็จ ทสำงำนเป็นกลุ่มกับผู้อื่น 

เดก็เกดิควำมมุง่มัน่ ตัง้ใจ จดจ่อกบัสิง่ทีท่สำมำกขึน้ กจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยมขีัน้ตอนกำรทสำขนมไทย

ตัง้แต่ขัน้กระตุน้ควำมสนใจ ขัน้เตรยีมอปุกรณ์วตัถดุบิ ขัน้ปรงุ และขัน้สรปุ ซึง่แต่ละขัน้เมือ่เดก็ ๆ  เกดิควำมสงสยั เดก็ ๆ  

จะมีควำมตั้งใจ มีสมำธิ จดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่กสำลังเรียนรู้ผ่ำนสื่อเด็กได้ลงมือสืบค้น ค้นหำข้อมูลด้วยตนเอง กำรที่เด็กได้

ลงมือสืบค้นด้วยตนเอง หำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ในกำรวำงแผนว่ำจะต้องทสำอย่ำงไรเพื่อให้

ได้ข้อมูล เด็กมุ่งมั่นที่จะหำคสำตอบด้วยวิธีกำรอื่นหลำกหลำยวิธี โดยกำรถำมครู พ่อแม่ พ่อครัวแม่ครัว กำรค้นหำข้อมูล 

จำกทำงอินเทอร์เน็ตให้เด็กได้ค้นพบควำมจริงด้วยตนเอง มีกำรลงมือทสำและสรุปผลด้วยตนเอง รวมทั้งครูร่วม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน และสร้ำงบรรยำกำศกำรสืบเสำะหำควำมรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนคิดอย่ำงอิสระ [2] 

 3. เด็กได้ลงมือปฏิบัติซส้ำ ๆ ในแต่ละกิจกรรมเด็กจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนซส้ำ ๆ กับวัตถ ุ

ของจริง ทสำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ เกิดประสบกำรณ์ เกิดควำมเข้ำใจด้วยตนเอง และเด็กจะเก็บข้อมูล ประสบกำรณ์ 

จำกกำรได้ลงมือในครั้งน้ีนสำไปสู่กำรปฏิบัติในครั้งต่อ ๆ ไป สอดคล้องกับ Piaget ที่ว่ำ กำรสอนควรทบทวนควำมรู ้

เดิม หรือทสำอะไรซส้ำ ๆ แล้วค่อยเพิ่มเติมควำมรู้ใหม่ เพื่อให้เชื่อมโยงกับควำมรู้เดิมจนเกิดควำมเคยชิน และเด็กเรียนรู้

ผ่ำนกำรสัมผัส ชิมรส ฟัง สังเกตทสำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

 4. กำรลงมือทสำขนมไทยซึ่งลักษณะของกิจกรรมขนมไทยใช้ระยะเวลำค่อนข้ำงนำนในกำรลงมือปฏิบัติ เด็กจะ

ต้องใช้ระยะเวลำในกำรทสำอย่ำงค่อย ๆ ทสำ ลงมือทสำอย่ำงตั้งใจ มีควำมมุ่งมั่น จดจ่อกับกำรทสำขนม อดทนในกำรปั้น บี้ 

ประดิษฐ์ ต้ม ดังนั้นกำรทสำกิจกรรมที่เป็นลักษณะขนมไทย ต้องใช้ระยะเวลำในกำรทสำนำนเพรำะขนมไทยเป็นขนมที่

มีขั้นตอนในกำรทสำและเอกลักษณ์ของกำรทสำขนมแต่ละขั้นตอนมีควำมละเอียด ทสำให้ต้องใช้ระยะเวลำในกำรปั้นแป้ง 

นวดแป้ง กวนถั่วเหลือง กวนใส้ขนม ประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงำนในกำรทสำเด็กลงมือทสำอย่ำงตั้งใจ มุ่งมั่น จดจ่อกับสิ่งที่

กสำลงัทสำ ควบคมุอำรมณ์ของตนเองในแต่ละสถำนกำรณ์ให้รูจ้กักำรรอคอย จดักำรกบัอำรมณ์ของตนเองไม่ให้เล่น หรอื
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พูดคุยแสดงอำรมณ์หงุดหงิดเมื่อต้องรอคอยนำน ๆ หรือแสดงอำรมณ์โกรธเมื่อไม่ชอบหรือไม่พอใจ กำรลงมือปฏิบัติ

ค่อนข้ำงนำน และเดก็ได้ชมิรสชำตขิองขนมตนเองบอกได้ว่ำขนมทีท่สำมรีสชำติ มลีกัษณะเป็นอย่ำงไรต้องกำรปรบัปรงุ

แก้ไขอะไรในขนมของตนเอง ดังนั้นกิจกรรมเหล่ำนี้ช่วยส่งเสริมทักษะ Executive Functions (EF) คือ ควำมสสำเร็จใน

ชวีติกำรทีเ่ดก็ได้เรยีนรูห้รอืทสำงำนทสำให้เดก็พฒันำควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ ช่วยให้เดก็ควบคมุตนเอง มคีวำมมุง่มัน่ 

ตั้งใจ จดจ่อ และในด้ำนของอำรมณ์ ควำมคิดและกำรกระทสำไม่ให้หุนหันพันแล่น คิดไตร่ตรองก่อนทสำเพื่อนสำไป 

สู่เป้ำหมำย [6-7]

 ผลกำรวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ำ กำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยที่มีต่อกำรส่งเสริมทักษะ

กำรควบคมุตนเองของเดก็ปฐมวยั สำมำรถใช้เป็นแนวทำงสสำหรบัคร ูผูท้ีม่หีน้ำทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ปฐมวยั หรอืผูท้ีส่นใจ

ในกำรพฒันำทกัษะกำรควบคมุตนเอง ในด้ำนจดจ่อใส่ใจ ควบคมุอำรมณ์ และตดิตำมประเมนิตนเองให้กบัเดก็ปฐมวยั 

โดยผูท้ีจ่ะใช้วธิหีรอืกระบวนกำรในแบบนีจ้ะต้องจดักจิกรรมเน้นในเรือ่งของกำรควบคมุตนเอง ควำมมุง่มัน่ จดจ่อใส่ใจ

กับสิ่งที่ทสำ กำรทสำงำนเป็นกลุ่ม โดยเปิดโอกำสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ ด้วยตนเอง เปิดโอกำสให้เด็กได้ 

สังเกต สสำรวจ ตรวจสอบ สืบค้นหำคสำตอบตำมแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ และกล้ำคิด กล้ำแสดงออกนสำเสนอผลงำนติดตำม

และประเมินตนเอง แก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมกับวัย และเด็กจะเกิดทักษะในกำรควบคุมตนเองนั้นจะต้องผ่ำน 

กำรปฏิบัติอย่ำงสมส่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้

  1. ในกำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทย วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ควรมจีสำนวนเพยีงพอกบัผูเ้รยีน เนือ่งจำก

เดก็ให้ควำมสนใจกบัส่ิงของแปลกใหม่ทีไ่ม่ซสำ้กบัของเดมิ และครคูวรให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในกำรเรยีนรูข้องเดก็โดย

ขอควำมร่วมมอืให้ผูป้กครองช่วยนสำเอำวสัดอุปุกรณ์วตัถดุบิทีใ่ช้ในกำรทสำขนมแต่ละสปัดำห์มำร่วมทสำกจิกรรมเพือ่เป็น

แรงจูงใจในกำรคิดออกแบบกิจกรรมและเป็นกำรฝึกกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียน

  2. ในกำรจดักจิกรรมหำกในชัน้เรยีนมจีสำนวนเดก็มำก ครอูำจต้องวำงแผนในเรือ่งของวธิกีำรจดักำรในชัน้เรยีน 

โดยกำรหมุนเวียนโดยกำรจัดกิจกรรมแบบหมุนเวียนเพื่อให้กำรดูแลทั่วถึง สำมำรถควบคุมชั้นเรียนได้ดี

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  1. ควรมกีำรศกึษำผลกำรจดักจิกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยทีม่ต่ีอทกัษะ หรอืควำมสำมำรถด้ำนอืน่ ๆ   

เช่น ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะกระบวนกำรกลุ่มศึกษำ ทักษะ EF ด้ำนอื่น ๆ

  2. ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทขนมไทยและกำรจัดกิจกรรม 

ในรูปแบบอื่น เช่น กำรจัดกิจกรรมร้อยลูกปัด หรือ ร้อยพวงมำลัย เป็นต้น

  3. ควรมีกำรศึกษำกำรจัดกิจกรรมประกอบอำหำรประเภทอื่น ๆ อย่ำงเช่น อำหำรท้องถิ่น อำหำรประจสำชำต ิ

ที่เหมำะกับเด็กปฐมวัย
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การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุวิศวกรรม ด้วยกูเกิลคลาสรูม
เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยในชั้นเรียน

Development of Teaching and Learning of Engineering Materials with Google 
Classroom to Enhance Discipline in the Classroom

บทคัดย่อ

 กำรวิจัยในชั้นเรียนน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิล

คลำสรมูในรำยวชิำวสัดวุศิวกรรม 2) เปรยีบเทยีบระเบยีบวนิยัในชัน้เรยีนก่อนและหลงัใช้กเูกลิคลำสรมูในรำยวชิำวสัดุ

วศิวกรรม 3) ควำมพงึพอใจของนกัศกึษำทีใ่ช้กเูกลิคลำสรมูในรำยวชิำวสัดวุศิวกรรม กลุม่เป้ำหมำย คอื นกัศกึษำระดบั

ปริญญำตร ีชัน้ปีที ่3 สำขำกำรจดักำรและโลจสิตกิส์ รำยวชิำวสัดวุศิวกรรม ภำคเรยีนที ่2 ปีกำรศกึษำ 2560 จสำนวน 16 คน 

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง และใช้เครื่องมือวิจัย คือ แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

วิชำวัสดุวิศวกรรมด้วยกูเกิลคลำสรูมเพ่ือส่งเสริมระเบียบวินัยในช้ันเรียน แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

แบบประเมินระเบียบวินัยในชั้นเรียน และแบบประเมินควำมพึงพอใจ ผลกำรวิจัย พบว่ำ นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ ์

ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนโดยมีค่ำเฉลี่ยของ T-Score เท่ำกับ 13.29 คิดเป็นร้อยละ 30.65 นักศึกษำ 

มีระเบียบวินัยในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนโดยมีค่ำเฉลี่ยของ T-Score เท่ำกับ 13.03 คิดเป็นร้อยละ 29.98 และ

นักศึกษำมีควำมพึงพอใจของนักศึกษำอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยที่ 4.66 และมีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนที่ 0.48

ค�าส�าคัญ: กูเกิลคลำสรูม ระเบียบวิจัยในชั้นเรียน รำยวิชำวัสดุวิศวกรรม

Abstract

 This research aimed to 1) study the compared academic achievement before and after using google classroom in 

engineering materials course. 2) study the compared discipline before and after using google classroom in engineering 

materials class. And 3) study the satisfaction of students studying google classroom in engineering materials class. 

The purpose of the research study was to compare the 3rd year undergraduate students in management and logistics. 
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Engineering Materials Course, 2nd semester, academic year 2017, 16 people, using quantitative research methodology 

select a sample group that is specific. And using the research tool is plan study engineering materials course with 

google classroom for Enhance Discipline in the Classroom. Achievement assessment form and discipline assessment 

form. The result found academic achievement before higher than that of the academic achievement after using google 

classroom in engineering materials course and average value of T-Score is 13.29 percentage 30.65. Discipline before 

higher than that of discipline after using google classroom in engineering materials course and average value of 

T-Score is 13.03 percentage 29.98. Satisfaction of students studying google classroom in engineering materials class 

is highest level with an average of 4.66 and a standard deviation of 0.48.

Keywords: google classroom, discipline of classroom action research, engineering materials course

บทน�า

 กระบวนทัศน์กำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้ประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 เป็นจุดเริ่มต้นยุทธศำสตร์ชำติจำก

ศตวรรษที่ 21 ดังที่ณัฐกำนต์ ภำคพรต และปณิตำ วรรณพิรุณ [1] กล่ำวถึงควำมสสำคัญของกำรนสำเทคโนโลยีมำใช้ใน

ศตวรรษที ่21 ตำมโครงกำรจดัทสำกรอบนโยบำยเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-

2563 (National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020) โดยเฉพำะอย่ำงยิง่นโยบำยกำรพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศ

ในภำคกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์สำระกำรศึกษำ 

เพือ่กำรเรยีนรู ้ซึง่สอดคล้องกบักำรศกึษำของลดัดำวลัย์ สบืจติ [2] กล่ำวว่ำ ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21ทีส่สำคญัทีส่ดุ คอื ทกัษะ

กำรเรยีนรู ้ส่งผลให้มกีำรเปลีย่นแปลงกำรจดักำรเรยีนรูเ้พือ่ให้เดก็มคีวำมรูค้วำมสำมำรถและทกัษะจสำเป็น ซึง่เป็นผลจำก

กำรปฏริปูเปลีย่นแปลงรปูแบบกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ตลอดจนกำรเตรยีมควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ ทีเ่ป็นปัจจยัสนบัสนนุ

ที่จะทสำให้เกิดกำรเรียนรู้ ท้ังน้ีวิจำรณ์ พำนิช [3] ได้กล่ำวถึง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนว่ำ ต้องอำศัยเทคนิคกำรสอน 

และรปูแบบกำรจดักำรบนสือ่อนิเทอร์เนต็ให้มปีระสทิธภิำพและสำมำรถตอบสนองกบัผูเ้รยีนได้อย่ำงด ีพร้อมทัง้ควำม

เหมำะสมกับบริบททำงสังคมและควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงของผู้เรียน ในปัจจุบันมีผู้นสำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมำ

ผสมผสำนกับกำรเรียนกำรสอนมำกยิ่งขึ้น ทั้งในหน่วยงำนรำชกำรและเอกชน ดังเช่น บริษัทกูเกิล (Google) ได้ทสำกำร

พฒันำแอปพลเิคชนัสสำหรบัส่งเสรมิกำรเรยีนกำรสอนแบบออนไลน์ นพ มหษิำนนท์ [4] ได้อธบิำยวตัถปุระสงค์หลกัของ 

บริษัท Google ที่ได้ทสำกำรพัฒนำกำรสอนแบบออนไลน์ คือ กำรเรียนที่ไม่ต้องใช้กระดำษ ปำกกำ และดินสอ รวมถึง 

กำรทสำให้อำจำรย์ผู้สอนและผู้เรียนมีควำมใกล้ชิดกันมำกยิ่งขึ้น จำกกำรออกแบบแอปพลิเคชัน มีชื่อเรียกว่ำกูเกิล  

คลำสรูม (Google Classroom) มีควำมหมำยว่ำ ช้ันเรียนออนไลน์ที่อำจำรย์ผู้สอนสำมำรถสร้ำงขึ้นเพ่ือจัดกิจกรรม 

กำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ และสำมำรถสร้ำงห้องเรียนได้อย่ำงไม่จสำกัด กำรมอบหมำยงำนให้กับนักศึกษำ 

ผ่ำนระบบโดยอำจำรย์ผู้สอนไม่จสำเป็นต้องให้งำนในชั้นเรียนและทสำกำรส่งผ่ำนเอกสำรโดยกำรแนบผ่ำนระบบ  

พร้อมทั้งกสำหนดวันและเวลำในกำรส่งงำนให้กับนักศึกษำ

 รำยวิชำวัสดุวิศวกรรม เป็นรำยวิชำบังคับสสำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ที่ต้องทสำกำรศึกษำเนื้อหำด้ำนต่ำงๆ อำทิ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำง  

คุณสมบัติ กระบวนกำรผลิต และกำรใช้งำนของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลักๆ ของโลหะ พอลิเมอร์ เซรำมิก และวัสดุเชิง

ประกอบ รวมไปถึงแผนภูมิสมดุลของเฟสและกำรแปลควำม คุณสมบัติทำงกลและกำรเสื่อมสภำพของวัสดุ จำกกำร

ศกึษำข้อมลูเพือ่ทสำกำรปรบัปรงุเนือ้หำรำยวชิำให้ทนัสมยักบัเทคโนโลยใีนปัจจบุนั จงึได้นสำกเูกลิคลำสรมูมำปรบัใช้กบั
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รำยวชิำวสัดวุศิวกรรม เพือ่ให้อำจำรย์ผูส้อนสำมำรถประหยดัเวลำในกำรจดัระเบยีบกำรเรยีนกำรสอนและกำรสือ่สำรกบั

ผูเ้รยีนได้มำกขึน้ ช่วยให้ผูส้อนสร้ำงและเกบ็งำนได้โดยไม่ต้องสิน้เปลอืงทรพัยำกร เทคโนโลยดีงักล่ำวมคีวำมเหมำะสม 

ต่อตัวผู้เรียนและผู้สอนทั้งในแง่ของกำรใช้งำน ควำมคุ้มค่ำ คุ้มเวลำและประสิทธิภำพในกำรประเมินผล

 ในปัจจุบันกำรศึกษำในรำยวิชำต่ำงๆ ของนักศึกษำนั้นจะได้เอกสำรจำกอำจำรย์เพื่อนสำเอกสำรที่เรียนไปถ่ำย

เอกสำร เพื่อมีกำรเรียนกำรสอนเกิดขึ้นนั้นจะแบ่งคะแนน ออกเป็น 2 ส่วน นั่นก็คือ คะแนนเก็บ และคะแนนสอบ ซึ่ง

คะแนนสอบจะเป็นกำรวัดควำมรู้ของนักศึกษำระหว่ำงเรียน ส่วนคะแนนเก็บนั้นจะเป็นคะแนนที่นักศึกษำได้ทสำกำร

รวบรวมส่งงำน กำรบ้ำน กิจกรรมกลุ่ม และคะแนนจิตพิสัยระหว่ำงเรียน ซึ่งกำรเก็บคะแนนในส่วนของกำรส่งงำนนั้น 

จะเป็นส่วนที่อำจำรย์มอบหมำยให้นักศึกษำส่งตำมวันและเวลำที่กสำหนด โดยที่นักศึกษำต้องนสำกำรบ้ำนมำส่งที่โต๊ะ

ของอำจำรย์แต่ละครั้งน้ัน ไม่ได้มีกำรนสำมำส่งจริงหรืออำจเกิดกำรศูนย์หำยระหว่ำงทำง และด้ำนจิตพิสัยนั้นเกิดจำก

กำรที่นักศึกษำเข้ำชั้นเรียนตรงเวลำ แต่ตัวสุภำพ ส่งงำนตรงต่อเวลำ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคะแนนเก็บของนักศึกษำทั้งสิ้น 

ซึง่อำจำรย์ผูส้อนจงึควรเหน็ควำมสสำคญัทีจ่ะให้นกัศกึษำ สำมำรถตดิคำมผลคะแนนเกบ็และคะแนนเข้ำชัน้เรยีนได้จำก

กำรเช็คออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถติดตำมผลคะแนนและกำรติดตำมงำนที่ตนเองยังคงไม่ได้ส่งได้ โดยผ่ำน 

กูเกิลคลำสรูม

 กำรวิจัยในครั้งน้ีได้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำวัสดุวิศวกรรมด้วยกูเกิลคลำสรูมเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัย

ในชั้นเรียน ซึ่งจำกกำรทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องโดยสรุป พบว่ำ กระบวนทัศน์กำรพัฒนำทำงกำรศึกษำภำยใต ้

ประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 คือกำรเป็นจุดเริ่มต้นยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี กำรขับเคลื่อนไปสู่ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง  

พอเพียงและยั่งยืนอย่ำงเป็นรูปธรรม กำรขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติกำรที่มีกำรผลักดันกำรปฏิรูปโครงสร้ำงกำรวิจัยและ  

กำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรผนึกกสำลังภำยใต้แนวคิดประชำรัฐ กำรวิจัยพัฒนำบุคลำกรกำรศึกษำ และผู้เรียนภำยใต ้

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจำกกำรรู้จักเติมเต็มพอเพียง แบ่งปัน รับผิดชอบและให้คุณค่ำ กำรหำควำมรู้อย่ำง 

ต่อเนื่อง กำรมีคุณธรรมวัฒนธรรมภิบำลอันเป็นเกรำะคุ้มกัน และกำรเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 [4] โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งยังมีบุคลำกรทำงกำรศึกษำอีกจสำนวนมำกที่อยู่ในระบบ 1.0, 2.0, 3.0 กำรศึกษำวิจัยดังกล่ำวจึงเป็นกำรส่งเสริม

กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมสู่กำรเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่ศกึษำเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิใ์นกำรเรยีนก่อนและหลงักำรเรยีนรำยวชิำวสัดวุศิวกรรมด้วยกเูกลิคลำสรมู

 2. เพื่อเปรียบเทียบระเบียบวินัยก่อนและหลังใช้กูเกิลคลำสรูม

 3. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่เรียนด้วยกูเกิลคลำสรูม

 ขอบเขตของการวิจัย 

 นักศึกษำระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ 3 สำขำกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ รำยวิชำวัสดุวิศวกรรม ภำคเรียนที่ 2  

ปีกำรศึกษำ 2560 จสำนวน 16 คน 

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำในครั้งน้ี เป็นกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงกำรศึกษำข้อมูลภำคเรียนที่ผ่ำนมำ 

เนือ่งจำกนกัศกึษำในกลุม่ตวัอย่ำงนีม้ผีลคะแนนและพฤตกิรรมควำมมรีะเบยีบวนิยัทีต่สำ่ ทำงผูว้จิยัจงึทสำกำรเกบ็รวบรวม
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ข้อมูลจำกกลุ่มนักศึกษำระดับปริญญำตรี ชั้นปีที่ 3 สำขำกำรจัดกำรและโลจิสติกส์ รำยวิชำวัสดุวิศวกรรม ภำคเรียนที่ 2 

ปีกำรศึกษำ 2560 จสำนวน 16 คน ระหว่ำงวันที่ 5 -7 มีนำคม 2561 และวันที่ 15- 17 พฤษภำคม 2561

 2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

 จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำวัสดุวิศวกรรม ด้วยกูเกิลคลำสรูมเพื่อส่งเสริม

ระเบียบวินัยในชั้นเรียนมีดังนี้ 1) แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำวัสดุวิศวกรรมด้วยกูเกิลคลำสรูมเพื่อส่งเสริม 

ระเบียบวินัยในชั้นเรียน 2) แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 3) แบบประเมินระเบียบวินัยในช้ันเรียน  

4) แบบประเมินควำมพึงพอใจ

 3. ขั้นตอนในการด�าเนินงานวิจัย

  3.1 ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำกกำรรวบรวมเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  3.2 สร้ำงและพฒันำแผนกำรเรยีนกำรสอนรำยวชิำวสัดวุศิวกรรมด้วยกเูกลิคลำสรมูเพือ่ส่งเสรมิระเบยีบ

วินัยในชั้นเรียน 

  3.3 สร้ำงและพัฒนำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

  3.4 สร้ำงและพัฒนำแบบประเมินระเบียบวินัยในชั้นเรียน 

  3.5 สร้ำงและพัฒนำแบบประเมินควำมพึงพอใจ

  3.6 สร้ำงชัน้เรยีนออนไลน์ด้วยกเูกลิคลำสรมูเป็นสือ่กำรเรยีนกำรสอนในกำรดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ

กำรเรียนกำรสอน กำรส่งงำน และกำรเช็คชื่อเข้ำห้องเรียนร่วมกับกำรในชั้นเรียนปกติ

  3.7 ชี้แจงข้อปฏิบัติ แนวทำงกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มเป้ำหมำย

  3.8 จัดเก็บข้อมูลคะแนนจำกแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ก่อนเรียน)

  3.9 จัดเก็บข้อมูลคะแนนจำกแบบประเมินระเบียบวินัยในชั้นเรียน (ก่อนเรียน)

  3.10 ดสำเนินกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์ด้วยกูเกิลคลำสรูม

  3.11 จัดเก็บข้อมูลคะแนนจำกแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (หลังเรียน)

  3.12 จัดเก็บข้อมูลคะแนนจำกแบบประเมินระเบียบวินัยในชั้นเรียน (หลังเรียน)

  3.13 วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 

  3.14 สรุปผลกำรวิจัย

  3.15 อภิปรำยผลกำรวิจัย

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

  กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติดสำเนินกำรด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน Z-Score และ 

T-Score ดังนี้ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิลคลำสรูมในรำยวิชำวัสดุวิศวกรรมด้วย 

T-Score 2) เปรยีบเทยีบระเบยีบวนิยัในชัน้เรยีนก่อนและหลงัใช้กเูกลิคลำสรมูในรำยวชิำวสัดวุศิวกรรมด้วย T-Score 3)  

ศกึษำควำมพงึพอใจของนกัศกึษำทีใ่ช้กเูกลิคลำสรมูในรำยวชิำวสัดวุศิวกรรมด้วยกำรแปรผลโดยลเิคร์ิท [5] ซึง่แบ่งระดบั 

ควำมพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

  ระดับ 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในกำรเรียนมำกที่สุด 

  ระดับ 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในกำรเรียนมำก 

  ระดับ 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในกำรเรียนปำนกลำง 

  ระดับ 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในกำรเรียนน้อย 

  ระดับ 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในกำรเรียนน้อยที่สุด



188 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 184-191 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ผลการวิจัย

 จำกกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำวัสดุวิศวกรรมด้วยกูเกิลคลำสรูมเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัย 

ในชั้นเรียนสำมำรถแบ่งกำรนสำเสนอผลกำรวิจัยเป็น 3 ตอนตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. กำรศึกษำเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิลคลำสรูมในรำยวิชำวัสดุวิศวกรรม  

ปรำกฏผลกำรวิจัยดังตำรำงที่ 1 ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิลคลำสรูมในรำยวิชำวัสดุวิศวกรรม

ล�าดับที่
pre post ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน

(25) (25) Z-Score pre Z-Score post T-Score pre T-Score post

1 13 18 -1.37 0.11 36.34 51.11

2 13 18 -1.37 0.11 36.34 51.11

3 12 15 -1.66 -0.78 33.39 42.25

4 16 20 -0.48 0.70 45.20 57.01

5 16 18 -0.48 0.11 45.20 51.11

6 16 20 -0.48 0.70 45.20 57.01

7 17 24 -0.18 1.88 48.15 68.83

8 18 24 0.11 1.88 51.11 68.83

9 15 17 -0.78 -0.18 42.25 48.15

10 16 21 -0.48 1.00 45.20 59.97

11 16 23 -0.48 1.59 45.20 65.87

12 18 23 0.11 1.59 51.11 65.87

13 15 18 -0.78 0.11 42.25 51.11

14 18 24 0.11 1.88 51.11 68.83

15 15 16 -0.78 -0.48 42.25 45.20

16 12 19 -1.66 0.41 33.39 54.06

ค่ำเฉลี่ย 15.38 19.88 43.36 56.64

S.D. 2.00 2.99 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนน 13.29 คิดเป็นร้อยละ 30.65

 จำกตำรำงดงักล่ำว พบว่ำ ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนก่อนใช้กเูกลิคลำสรมูในรำยวชิำวสัดวุศิวกรรมมค่ีำเฉลีย่ 15.38 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 2.00 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังใช้กูเกิลคลำสรูมในรำยวิชำวัสดุวิศวกรรมมีค่ำเฉลี่ย 

19.38 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 2.99 หลงัจำกกำรเปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่ของ T-Score พบว่ำมคีวำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนน 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิลคลำสรูมในรำยวิชำวัสดุวิศวกรรม 13.29 คิดเป็นร้อยละ 30.65
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  2. กำรศกึษำเปรยีบเทยีบระเบยีบวนิยัในชัน้เรยีนก่อนและหลงัใช้กเูกลิคลำสรมูในรำยวชิำวสัดวุศิวกรรม  

ปรำกฏผลกำรวิจัยดังตำรำงที่ 2 ต่อไปนี้

ตารางที่ 2 กำรประเมินระเบียบวินัยในชั้นเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิลคลำสรูมในรำยวิชำวัสดุวิศวกรรม

ล�าดับที่
pre post ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน

(25) (25) Z-Score pre Z-Score post T-Score pre T-Score post

1 18 21 -1.12 0.06 38.81 50.61

2 20 22 -0.33 0.45 46.68 54.55

3 18 21 -1.12 0.06 38.81 50.61

4 20 22 -0.33 0.45 46.68 54.55

5 22 24 0.45 1.24 54.55 62.42

6 23 25 0.85 1.64 58.48 66.35

7 22 25 0.45 1.64 54.55 66.35

8 20 23 -0.33 0.85 46.68 58.48

9 19 21 -0.73 0.06 42.75 50.61

10 21 23 0.06 0.85 50.61 58.48

11 20 23 -0.33 0.85 46.68 58.48

12 17 24 -1.51 1.24 34.88 62.42

13 19 21 -0.73 0.06 42.75 50.61

14 15 23 -2.30 0.85 27.01 58.48

15 15 21 -2.30 0.06 27.01 50.61

16 18 21 -1.12 0.06 38.81 50.61

ค่ำเฉลี่ย 19.19 22.50 43.48 56.52

S.D. 2.32 1.46 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงคะแนน 13.03 คิดเป็นร้อยละ 29.98

  จำกตำรำงดังกล่ำว พบว่ำ ระเบียบวินัยในช้ันเรียนก่อนใช้กูเกิลคลำสรูมในรำยวิชำวัสดุวิศวกรรมมีค่ำ

เฉลีย่ 19.19 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 2.32 ส่วนระเบยีบวนิยัในชัน้เรยีนหลงัใช้กเูกลิคลำสรมูในรำยวชิำวสัดวุศิวกรรมมี

ค่ำเฉลีย่ 22.50 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 1.46 หลงัจำกกำรเปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่ของ T-Score พบว่ำมคีวำมแตกต่ำงระหว่ำง

ระเบียบวินัยในชั้นเรียนก่อนและหลังใช้กูเกิลคลำสรูมในรำยวิชำวัสดุวิศวกรรม 13.03 คิดเป็นร้อยละ 29.98

  3. กำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่ใช้กูเกิลคลำสรูมในรำยวิชำวัสดุวิศวกรรม ปรำกฏผลกำรวิจัย

นักศึกษำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยที่ 4.66 และมีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนที่ 0.48
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำวัสดุวิศวกรรมด้วยกูเกิลคลำสรูมเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยในชั้นเรียน  

พบว่ำ นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนโดยมีค่ำเฉลี่ยของ T-Score เท่ำกับ 13.29  

คิดเป็นร้อยละ 30.65 นักศึกษำมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนโดยมีค่ำเฉลี่ยของ T-Score  

เท่ำกับ 13.03 คิดเป็นร้อยละ 29.98 และนักศึกษำมีควำมพึงพอใจของนักศึกษำอยู ่ในระดับมำกที่สุด โดยมี 

ค่ำเฉลี่ยที่ 4.66 และมีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนที่ 0.48 ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของณัฐกำนต์ ภำคพรต [6]  

ที่พบว่ำ กำรสร้ำงแอปพลิเคชันส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์จสำเป็นต้องมีกระบวนกำร

ดสำเนินกำร 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนสำ ขั้นทบทวนควำมรู้เดิม ขั้นปรับเปลี่ยนควำมคิด ขั้นนสำควำมคิดไปใช้ และ

ขั้นทบทวน จึงจะสำมำรถพัฒนำกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ กำรศึกษำเชิงสสำรวจโดยใช้วิธี

กำร PLS-SEM เพื่อหำกำรยอมรับกำรใช้กูเกิลคลำสรูม [7] ด้วยกำรส่งแบบสอบถำมออนไลน์ จสำนวน 337 คน 

พบว่ำ กูเกิลคลำสรูมสำมำรถใช้งำนได้ง่ำย มีประโยชน์ และมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อเจตนำเชิงพฤติกรรมต่อผู้ใช้

มำกกว่ำเทคโนโลยีอื่น ช่วยส่งเสริมให้ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังช่วยพัฒนำระเบียบวินัย 

ในชั้นเรียน ดังที่กล่ำวถึงในบทควำมทำงวิชำกำรของสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี [8]  

ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยกูเกิลคลำสรูมนั้นจสำเป็นต้องมีผู้สอนที่ออกแบบกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้อง 

กับสภำพห้องเรียนปกติ บริกำรกูเกิลคลำสรูมจะช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลำตำมต้องกำร ผู้เรียนจึงพอใจ

ที่จะเรียนรู้ สำมำรถสร้ำงชิ้นงำน ทสำกำรบ้ำนหรือติดตำมงำน แต่กำรเรียนในชั้นเรียนยังเป็นสิ่งจสำเป็นที่จะต้องมีผู้สอน

ควบคู่กันไป  เพรำะเทคโนโลยีไม่สำมำรถทดแทนครูผู้สอนได้ทั้งหมดโดยเฉพำะเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม  

ดังนั้นผู้สอนจึงควรใช้กูเกิลคลำสรูมช่วยในกำรติดตำมและวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้เรียนทั้งในเรื่องของกำรเข้ำร่วม

เรียน กำรส่งงำนผ่ำนระบบของกูเกิลคลำสรูม ซึ่งพบว่ำกำรใช้กูเกิลคลำสรูมจะช่วยให้ผู้เรียนมีควำมสนใจเรียน และ

ส่งงำนมำกขึ้น เนื่องจำกผู้เรียนพอใจที่จะเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์ของตนเองนอกเวลำเรียน นอกจำกนี้ยังกล้ำแสดงควำมคิด

เห็นมำกยิ่งขึ้นอีกด้วย

ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้ประโยชน์ 

 1. ข้อเสนอแนะและเพื่อนสำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

  1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกูเกิลคลำสรูมนั้นสถำบันศึกษำต้องมีควำมพร้อมในกำรเข้ำถึงระบบเครือ

ข่ำยออนไลน์ ทั้งผู้สอนและผู้เรียน

  1.2 ผู้สอนต้องกระตุ้นให้นักศึกษำเกิดควำมอยำกเรียนรู้ อยำกทดลองทสำสิ่งต่ำงๆ อำทิ กำรทสำงำนร่วม

กัน กำรร่วมทสำกิจกรรมทั้งในระบบออนไลน์และในห้องเรียน 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อนสำไปใช้ในงำนวิจัยในครั้งต่อไป

  ควรมีกำรวิจัยแบบ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยกูเกิลคลำสรูมเพ่ือพัฒนำทักษะในด้ำนอื่น ๆ และ 

ในรำยวิชำอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
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การสอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Teaching the Information Resources Aquisition for  
Phetchaburi Rajabhat University Students

บทคัดย่อ

 เทคโนโลยสีำรสนเทศมผีลกระทบต่อพฤตกิรรมกำรอ่ำน และต่อผูเ้รยีน และต่อกำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศ

ที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดที่สนับสนุนกำรศึกษำ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน 

ห้องสมุดวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย และห้องสมุดประชำชน

 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

มหีน้ำทีส่สำคญั คอื ผลติบณัฑติวชิำชพีบรรณำรกัษ์ทีต้่องมทีัง้ควำมรูค้วำมสำมำรถทำงวชิำชพี ประสบกำรณ์ และทกัษะ

ในกำรปฏิบัติงำน ผู้สอนจึงใช้กำรสอนแบบแบบใฝ่รู้ (Active learning) เป็นกำรเรียนที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกำรหรือ

คิดอย่ำงตื่นตัว เพื่อช่วยให้นักศึกษำเข้ำใจได้ดีขึ้น จดจสำได้นำนขึ้น และสำมำรถนสำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน

อนำคตได้ โดยผูส้อนดสำเนนิกำรสอน 4 ขัน้ตอนตำมทฤษฎ ีได้แก่ 1) กำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์เกีย่วกบัควำมต้องกำร

อ่ำนงำนวิชำกำรจำกสิ่งพิมพ์ หรือทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 2) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ร่วมกันด้วยกำรร่วมกับ

อภิปรำยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อจัดหำประเภทของทรัพยำกรสำรสนเทศที่เหมำะสมสสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด

อนุบำล ห้องสมุดประถมศึกษำ ห้องสมุดมัธยมศึกษำ ห้องสมุดวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย และห้องสมุดประชำชน 3) 

กำรนสำเสนอควำมรู้จำกกำรอภิปรำยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ 4) กำรปฏิบัติด้วยกำรให้วำดแผนภำพเพ่ือให้

จดจสำได้นำนขึ้น

 

ค�าส�าคัญ: กำรสอน กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย ห้องสมุด
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Abstract

 Information technology made an impact on human life including reading behavior that affects the information 

resources acquisition, especially in the issue of providing information resources that are publications or electronic 

resources in libraries that support education including school libraries, academic libraries and public libraries.

 Important responsibility of Library and information science program, Phetchaburi Rajabhat University is to 

produce librarians who need both knowledge, professional ability, experience and skills to perform work. Instructors 

therefore use active learning that is a study in which students learn to act or think. The purpose is to help students 

understand better, Remember longer and can be applied in future operations. Teacher teach 4 steps base on theory: 

1) exchange of experiences about the need to read academic works in papers or electronic information resources 2) 

creating knowledge together by sharing and discussing and exchanging opinions in providing the type of information 

resources suitable for users of the kindergarten school libraries, elementary school libraries, secondary school libraries, 

academic libraries and public libraries 3) presentation of knowledge from discussion and exchange of opinions and 

4) practice by drawing diagrams to remember longer.

Keywords: teaching, information resources acquisition, school library, academic library, public library

บทน�า

 ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำมำมีบทบำทสสำคัญต่อกำรดสำรงชีวิตเป็นอย่ำงมำก ส่งผลกระทบ

ต่อกำรดสำเนนิชวีติ กำรประกอบอำชพี กำรปฏบิตังิำน กำรศกึษำเล่ำเรยีน เป็นต้น ของประชำชน ตลอดจนกำรดสำเนนิงำน

ของหน่วยงำนองค์กรต่ำงๆ

 ห้องสมดุเดมิเป็นสถำบนับรกิำรสำรสนเทศทีป่ระกอบด้วยทรพัยำกรสำรสนเทศประเภทสิง่พมิพ์จสำนวนมำกเพือ่

ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิำร ดงันัน้ห้องสมดุจงึจสำเป็นต้องจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศหรอื

หนงัสือมำรองรบัควำมต้องกำรของผูใ้ช้บรกิำรทีห่ลำกหลำยกลุม่อำย ุหลำกหลำยอำชพี และหลำกหลำยสำขำวชิำ ทสำให้

ห้องสมดุกลำยเป็นสถำนทีท่ีร่วบรวมทรพัยำกรสำรสนเทศเป็นจสำนวนมำกและเป็นแหล่งควำมรูท้ีม่คีณุค่ำยิง่ แต่เนือ่งจำก

จสำนวนทรพัยำกรสำรสนเทศทีเ่พิม่จสำนวนมำกขึน้ทกุวนั ประกอบกบัพืน้ทีใ่นกำรจดัเกบ็ทรพัยำกรสำรสนเทศมจีสำนวน

เท่ำเดิม อีกทั้งเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำมำมีบทบำทสสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อห้องสมุด ห้องสมุดจึงต้องหำแนวทำง

แก้ไขโดยกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรจำกทรัพยำกรสำรสนเทศที่เป็นตัวเล่มมำเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมำกขึ้น เพื่อกำรเข้ำถึงที่สะดวก รวดเร็ว และสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ ทุกเวลำ ขอเพียงผู้ใช้เช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตได้ และเพ่ือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร [1] ด้วยเหตุนี้ ในฐำนะของผู้สอนที่ทสำหน้ำที่ผลิตบัณฑิตเพื่อ

ให้เป็นบรรณำรักษ์ที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ควรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร

เพือ่ให้บณัฑติสำมำรถเป็นบรรณำรกัษ์ทีป่ฏบิตังิำนจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศของห้องสมดุทีเ่หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

เช่นปัจจุบัน

 บทควำมนีจ้งึมวีตัถปุระสงค์เพือ่นสำเสนอกำรสอนกำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศสสำหรบันกัศกึษำมหำวทิยำลยั

รำชภัฏเพชรบุรีในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นตัวอย่ำงสสำหรับกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำอื่นๆ ต่อไป
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ห้องสมุดเพื่อการศึกษา

 ห้องสมุดมีควำมสสำคัญอย่ำงมำกต่อกำรศึกษำ ดังที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

มำตรำ 25 กสำหนดว่ำ รัฐต้องส่งเสริมกำรดสำเนินงำนและกำรจัดตั้งแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ประกอบกับ

นโยบำยของรฐับำลท่ีรณรงค์ให้คนไทยรกักำรอ่ำน โดยระบวุ่ำวธิกีำรหนึง่ทีท่สำให้คนไทยรกักำรอ่ำน ได้แก่ กำรส่งเสรมิ 

ให้มีห้องสมุดในรูปแบบต่ำงๆ [1] ด้วยเหตุน้ี ห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำในระบบ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบำล  

ห้องสมดุโรงเรยีนประถมศกึษำ ห้องสมดุโรงเรยีนมธัยมศกึษำ รวมถงึห้องสมดุวทิยำลยัและมหำวทิยำลยั และห้องสมดุ 

เพื่อกำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัยท่ีสสำคัญ ได้แก่ ห้องสมุดประชำชน จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสนับสนุนกำรศึกษำให้แก่ประชำชนคนไทย

 ห้องสมุดมีหน้ำที่สสำคัญ คือ คัดเลือก รวบรวม จัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศหรือสื่อบันทึกควำมรู้ให้เป็นระบบ  

เพื่อให้บริกำรข้อมูล สำรสนเทศ และควำมรู้ในแง่มุมต่ำงๆ รวมถึงกำรเตรียมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเข้ำถึง

สำรสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ของห้องสมุดแห่งนั้นๆ

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

 กำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศ (Information resources acquisition) เป็นกจิกรรมแรกของกำรดสำเนนิงำนห้องสมดุ

ทกุประเภททีส่่งผลต่อกำรให้บรกิำรแก่ผูใ้ช้ซึง่เป็นหวัใจสสำคญัของห้องสมดุ เพรำะเป็นกำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศ

ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมจสำเป็น และพฤติกรรมของผู้ใช้ ภำยในวงเงินงบประมำณที่มีอยู่ 

 สำระสสำคัญในเนื้อหำของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่นักศึกษำจสำเป็นต้องเรียนรู้ คือ กระบวนกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศประกอบด้วยกิจกรรม 6 กิจกรรมที่กระทสำต่อเนื่องกัน ดังภำพที่ 1 [2]

กำรศึกษำผู้ใช้
กำรคัดเลือกทรัพยำกร

สำรสนเทศ

กำรจัดทสำนโยบำยกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศ

กำรจัดหำทรัพยำกร

สำรสนเทศ

กำรคัดทรัพยำกร
สำรสนเทศออก

กำรประเมินทรัพยำกร

สำรสนเทศออก

ภาพที่ 1 กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ

 จะเห็นว่ำกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นกิจกรรมหนึ่งของกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องเริ่มต้น

ด้วยกิจกรรม 1) ศึกษำผู้ใช้ 2) จัดทสำนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ และ 3) คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ก่อนจึงจะสำมำรถจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเสมอ โดยมีสำระสสำคัญของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในห้องสมุด 

เพื่อกำรศึกษำแต่ละประเภทดังนี้ 



195195Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 192-202 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

 1. การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศในห้องสมดุโรงเรยีน (School library) : ห้องสมดุโรงเรยีนมหีน้ำทีเ่ป็นแหล่ง

ค้นคว้ำ ประกอบกำรศึกษำของครูและนักเรียนในโรงเรียน [3] และเนื่องจำกห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ่มีบรรณำรักษ์

โรงเรียนเพียงคนเดียว จึงมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรสร้ำงมวลทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน

กำรอ่ำนออกเขียนได้ และกำรอ่ำนเพื่อกำรพักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน โดยทั่วไปแล้วนโยบำยกำรคัดเลือกทรัพยำกร

สำรสนเทศนั้นมักได้ข้อมูลประกอบมำจำกอำจำรย์ บุคลำกรมืออำชีพอื่นๆ และนักเรียน บรรณำรักษ์โรงเรียนมีหน้ำที่ 

รับผิดชอบในกำรคัดทรัพยำกรสำรสนเทศออก หรือยกเลิกกำรคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศตำมแนวทำงนโยบำย 

กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ รวมทั้งกำรตัดสินใจว่ำจะรับทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้รับกำรบริจำคหรือไม่ [4]

 2. การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศในห้องสมดุวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั (Academic library) : ห้องสมดุวทิยำลยั

และมหำวทิยำลยัมหีน้ำทีใ่ห้บรกิำรสำรสนเทศครอบคลมุสำรสนเทศเพือ่ใช้ประกอบกำรสอน กำรศกึษำ กำรค้นคว้ำวจิยั 

กำรทสำนุบสำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรบริกำรชุมชนตำมเป้ำหมำยหลักของวิทยำลัยหรือมหำวิทยำลัย [3] และ 

ตำมหลักกำรแล้ว บรรณำรักษ์ของห้องสมุดมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบเน้ือหำเพ่ือซ้ือทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ดังนั้นในนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศจึงควรกสำหนดขอบเขตเนื้อหำของทรัพยำกรสำรสนเทศที่ห้องสมุด

จะรวบรวมทั้งในด้ำนสำขำวิชำ ภำษำ พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ และรูปแบบของทรัพยำกรสำรสนเทศ และมอบหมำยให้

บรรณำรักษ์ที่มีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละสำขำวิชำทสำหน้ำที่คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศในสำขำวิชำนั้นๆ จำกนั้น

อำจขอคสำปรึกษำหรือรับข้อมูลจำกคณะกรรมกำรเพื่อซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศต่อไป อย่ำงไรก็ตำม กำรตัดสินใจ 

ซื้อครั้งสุดท้ำยนั้นเป็นควำมรับผิดชอบของบรรณำรักษ์ [4]

 3. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดประชาชน (Public library) : ห้องสมุดประชำชนมีหน้ำ

ที่ให้บริกำรหนังสือ เพ่ือกำรศึกษำตลอดชีวิต บริกำรข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวทำงวิชำกำร และเหตุกำรณ์ต่ำงๆ  

ท่ี ประชำชนควรทรำบ ส่งเสรมินสิยัรกักำรอ่ำน และกำรรูจ้กัใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ ให้ข่ำวสำรข้อมลูทีจ่ สำเป็นต้องใช้ใน 

กำรปฏิบัติงำน และกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ของแต่ละคนและสังคม [3] ในห้องสมุดประชำชนขนำดใหญ่ เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด

หลำยคนมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบเนื้อหำสสำหรับกำรซื้อ ดังนั้นในนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ

จึงควรกสำหนดขอบเขตของทรัพยำกรสำรสนเทศที่ห้องสมุดจะรวบรวมทั้งในด้ำนสำขำวิชำ ภำษำ พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์  

และรูปแบบของทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยมีกำรมอบหมำยให้บุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำนั้นๆ ทสำหน้ำที่ 

ในกำรคดัเลอืก ขณะทีห้่องสมดุขนำดเลก็ บรรณำรกัษ์หนึง่คนอำจทสำหน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรคดัเลอืกทรพัยำกสำรสนเทศ [4]

 อย่ำงไรกต็ำม เนือ่งด้วยสภำพของห้องสมดุแต่ละประเภท แต่ละแห่ง แตกต่ำงกนั บรรณำรกัษ์ทีป่ฏบิตังิำนจดัหำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศควรพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้ประกอบกำรปฏิบัติงำนด้วย ได้แก่ 1) นโยบำยของห้องสมุดที่ต้อง

สอดคล้องกับต้นสังกัด 2) กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเป้ำหมำยหลักของห้องสมุด 3) จสำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับ

จสำนวนผู้ใช้ 4) งบประมำณของห้องสมุดที่ได้รับในแต่ละปี และ 5) ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดในกำรใช้ประโยชน์

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน

ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

 จำกสถำนกำรณ์ของสังคมในปัจจุบันที่อยู่ในกระแสของเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง

ผลให้ข้อมูลข่ำวสำรที่แต่เดิมอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์มำกขึ้น เช่น หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และแนวโน้มที่เห็นได้ชัดเจนอีกประกำรหน่ึงคือ ชีวิตของคนรุ่นใหม่มีกำรเข้ำเว็บอ่ำนข่ำว 

ดูคลิป ฟังเพลงจำกอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่ำ ดิจิทัลคอนเทนต์ (digital content) มำกขึ้นเรื่อยๆ โดยผ่ำนอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น สมำร์ตโฟน แทบ็เลต เป็นต้น [5] เหล่ำนีส่้งผลต่อทรพัยำกรสำรสนเทศทีใ่ห้บรกิำรในห้องสมดุด้วย
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 ทรัพยำกรสำรสนเทศที่สำมำรถพบเห็นได้ทั่วไปในกำรให้บริกำรของห้องสมุด ได้แก่ สิ่งพิมพ์ และทรัพยำกร

สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังสองประเภทถูกนสำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งใน

ฐำนะเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวิชำที่เรียน เป็นวัสดุกำรเรียนร่วมกับสื่ออื่นๆ และเป็นสื่อเสริมในกำรเรียนรู้และเพิ่มพูน

ประสบกำรณ์ จึงเกิดคสำถำมว่ำ ห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำควรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งสองประเภทดังกล่ำวอย่ำงไร 

 จำกคสำถำมที่ตั้งและผลกำรศึกษำค้นคว้ำ ผู้เขียนมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับผลกระทบของเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และต้องกำรนสำเสนอ 3 ด้ำน ได้แก่

 1. ผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่าน นฤมล เทพนวล [5] ที่พบว่ำนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะศึกษำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยนเรศวร กว่ำร้อยละ 56 อ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกเวลำที่มีโอกำส และเมื่อเปรียบเทียบกำรอ่ำนหนังสือเพื่อ

กำรศึกษำทั้งที่เป็นสำรดี ตสำรำวิชำกำร วิทยำนิพนธ์/งำนวิจัย ตสำรำ หนังสือ นิตยสำร/วำรสำร พบว่ำนักศึกษำอ่ำนจำก

ทรพัยำกรสำรสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์มำกกว่ำสือ่สิง่พมิพ์ สอดคล้องกบัโชตมิำ วฒันะ [6] ทีพ่บว่ำ นสิติระดบัปรญิญำตรี  

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒกว่ำร้อยละ 79 ชอบอ่ำนหนังสือจำกอินเทอร์เน็ต และเนืองนิจ ณ ลสำปำง [7] ที่มองใน

ประเด็นของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบกำรศึกษำว่ำ กำรเรียนรู้ทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยเฉพำะใน

ปัจจบุนัทีส่ือ่คอมพวิเตอร์เป็นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีท่รงพลงัทีส่ดุในกระบวนกำรเรยีนรู ้อย่ำงไรกต็ำม จำกผลกำรสสำรวจ

เรื่องกำรอ่ำนของคนไทยท่ีกระทสำโดยสสำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นประจสำทุกๆ 2 ปี โดยใน พ.ศ. 2561 พบว่ำ คนไทย 

วัยเรียนทุกวัย ตั้งแต่อำยุ 6-24 ปี ส่วนมำกอ่ำนส่ือประเภทหนังสือมำกกว่ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค ์

ของกำร คือ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และเพื่อกำรศึกษำ [8] เช่นเดียวกับกรีกอรี [9] ที่พบว่ำ นักเรียนชอบหนังสือที่เป็น 

สื่อสิ่งพิมพ์ร้อยละ 66 อำจเป็นเพรำะสื่อสิ่งพิมพ์สะดวกในกำรจัดเก็บและกำรนสำมำอ่ำนซส้ำเมื่อระยะเวลำผ่ำนไป [5] 

 2. ผลกระทบต่อผูเ้รยีน มงีำนวจิยัทีศ่กึษำเปรยีบเทยีบกำรใช้หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์และหนงัสอืทีเ่ป็นสือ่สิง่พมิพ์

ของผู้เรียนในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้

  2.1 ควำมเข้ำใจต่อเน้ือหำที่อ่ำน เค็ง หวำง และหลิน [10] และจีออน [11] ที่พบตรงกันว่ำ ในกำรอ่ำนจำก

เอกสำรที่มีเนื้อหำคล้ำยกันนั้น ผู้เรียนที่อ่ำนจำกสิ่งพิมพ์ทสำคะแนนสอบได้ดีว่ำกำรอ่ำนจำกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

  2.2 ด้ำนควำมเมื่อยล้ำของสำยตำ เค็ง หวำง และหลิน [10] และจีออน [11] ที่พบตรงกันว่ำ ผู้อ่ำนที่อ่ำน

จำกหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์เมื่อยล้ำตำน้อยกว่ำผู้อ่ำนที่อ่ำนจำกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  2.3 ด้ำนกำรรับรู้ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เชลเบิร์น [12] พบว่ำ นักเรียนเห็นว่ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ดกีว่ำ โดยเฉพำะประเดน็ทีห้่องสมดุสร้ำงช่องทำงเข้ำถงึทรพัยำกรสำรสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์ ทสำให้นกัเรยีนสำมำรถเข้ำ

ถึงและใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้มำกขึ้น เช่นเดียวกับจีออน [11] ที่พบว่ำ 1) ขนำดและลักษณะของตัว

อกัษรในหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ง่ำยต่อกำรอ่ำน 2) ผูเ้รยีนมพีงึพอใจต่อหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ โดยเฉพำะกำรใช้หนงัสอื

อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในกำรอ่ำน และ 3) ผู้เรียนมีพฤติกรรมกำรตั้งใจ โดยเฉพำะเมื่ออ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อค้นหำข้อมูลที่ต้องกำร

 3. ผลกระทบต่อการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศของห้องสมดุ กำรศกึษำของปิยำธดิำ อจัฉรยิะปัญญำ [13] พบว่ำ 

ห้องสมุดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหำนครส่วนมำกจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของครูและนักเรียน 

และยังพบว่ำ ห้องสมุดส่วนมำกจัดซ้ือนวนิยำย หนังสือเด็กและเยำวชน พจนำนุกรม สำรำนุกรม วำรสำรและนิตยสำร 

หนังสือพิมพ์ วิดีทัศน์ประกอบกำรเรียน ลูกโลกและแผนที่เพื่อใช้เป็นสื่อกำรสอน ขณะที่นิคโคไล [14] ที่พบว่ำ 

ห้องสมดุวทิยำลยัร้อยละ 63 จดัเตรยีมเอกสำรอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่ให้บรกิำรแก่ผูใ้ช้ ขณะทีอ่กีร้อยละ 27 มแีผนว่ำจะจดัหำ

เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ใช้ในอนำคตอันใกล้ และพูลทรัพย์ ชื่นตำ [15] พบว่ำ ห้องสมุดมหำวิทยำลัย

ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้ให้ควำมสสำคัญกับกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะห้องสมุด
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มหำวทิยำลยัของรฐัทีม่กีำรกสำหนดนโยบำยและสดัส่วนงบประมำณเพือ่กำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์

ไว้อย่ำงชัดเจน เช่นเดียวกับปิติมำ แก้วเขียว ทัศนำ หำญพล และ พวำ พันธุ์เมฆำ [16] พบว่ำ ห้องสมุดในโครงกำร

พัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติส่วนมำกเน้นกำรจัดหำทรัพยำกรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นเฉพำะวำรสำร

อิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) เท่ำนั้น ส่วนหนังสือยังไม่ได้กสำหนดว่ำจะต้องเป็นรูปแบบใด แต่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริกำร

เสนอแนะเข้ำมำ และห้องสมุดกลำงของมหำวิทยำลัยมีกำรจัดสรรงบประมำณสสำหรับกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นสัดส่วนร้อยละที่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 60-70 ทั้งนี้ ในกำรบอกรับวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์

นั้น บอกรับเพียงอิเล็กทรอนิกส์แบบเดียว ไม่บอกรับแบบควบคู่กันกับฉบับพิมพ์ 

 ด้วยเหตนุี ้กำรสอนเพือ่ผลติบณัฑติให้เป็นบรรณำรกัษ์ทีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีจ่ดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศสสำหรบั

ให้บริกำรในห้องสมุดเพ่ือกำรศึกษำในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน จึงมีควำมสสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะมีควำมเกี่ยวพันกับ 

กำรตอบสนองพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้ รวมถึงงบประมำณ และพื้นที่ที่มีอยู่อย่ำงจสำกัด

การสอนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุเีป็นสถำบนักำรศกึษำทีม่หีน้ำทีจ่ดักำรศกึษำ ตำมพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัรำชภฏั 

พ.ศ. 2547 มำตรำ 8 ข้อ (2) ที่ว่ำ “ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้คู่ คุณธรรม สสำนึกในควำมเป็นไทย มีควำมรักและผูกพันต่อ 

ท้องถิน่ อกีทัง้ส่งเสรมิกำรเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน เพือ่ช่วยให้คนในท้องถิน่รูเ้ท่ำทนักำรเปลีย่นแปลงกำรผลติบณัฑติ 

ดังกล่ำว จะต้องให้มีจสำนวนและคุณภำพสอดคล้องกับแผนกำรผลิตบัณฑิตของประเทศ” [17]

 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี มีปรัชญำว่ำ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และคุณสมบัติ

ที่เหมำะสมเพื่อกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของตลำดแรงงำน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์” จึงได้ให้มี 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 1632401 กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ (Information Resources Development) 

จสำนวน 3 (2-2-5) หน่วยกิต ในกลุ่มวิชำเอกบังคับด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ โดยมีคสำอธิบำยรำยวิชำ คือ ควำมรู้เกี่ยวกับ 

ทรัพยำกรสำรสนเทศ แหล่งผลิตและจสำหน่ำยทรัพยำกรสำรสนเทศ แนวคิดในกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

กระบวนกำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศโดยเฉพำะทรัพยำกรสำรสนเทศ

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควำมร่วมมือ จรรยำบรรณ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง [18] 

 บรรณำรกัษ์เป็นวชิำชพีทีจ่สำเป็นต้องมคีวำมรูค้วำมสำมำรถทำงวชิำชพีแล้ว ประสบกำรณ์และทกัษะในกำรปฏบิตัิ

งำนยงัเป็นอกีปัจจยัทีส่สำคญัอย่ำงยิง่ ด้วยเหตนุี ้ในกำรสอนกำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศ จงึเลอืกจดักำรเรยีนแบบใฝ่รู้  

(Active learning) ซึ่งมีลักษณะเป็นกำรเรียนที่ผู้เรียนต้องค้นหำเพื่อก่อให้เกิดองค์ควำมรู้โดยกำรพูด คุย กำรเขียน  

กำรอ่ำน กำรสะท้อนหรือกำรตั้งคสำถำม หรือสรุปอย่ำงง่ำย นั่นคือ กำรให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกำรหรือคิดอย่ำงตื่นตัว 

(ตื่นตำ ตื่นใจ ตื่นเต้น) โดยมุ่งหวังให้นักศึกษำเข้ำใจสถำนกำรณ์ของสภำพแวดล้อมและห้องสมุดได้ดีขึ้น สำมำรถเก็บ

ข้อมูลข่ำวสำรไว้ในควำมทรงจสำได้นำนขึ้น และสำมำรถนสำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในอนำคตได้ 

 กำรสอนกำรจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศโดยเฉพำะเอกสำรวชิำกำร สสำหรบันกัศกึษำหลกัสตูรศลิปศำสตรบณัฑติ 

สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ซึ่งอิงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 

ที่ได้จัดขึ้น มีขั้นตอนกำรสอนดังตำรำงที่ 1 [19]
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้

ขั้นตอน
การเรียนแบบใฝ่รู้

จุดประสงค์ของขั้นตอน การสอนในประเด็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

1. กำรแลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์

 ผู ้สอนกระตุ ้นให ้ 

ผู ้ เ รี ยนแลกเปลี่ ยน

ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ ์ เ ดิ ม

ของตนต่อกำรจัดหำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศ

ของห้องสมุด

1. ผู้สอนบรรยำยสำระสสำคัญของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของ 

ห้องสมุดที่สนับสนุนกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย

2. ผู้สอนตั้งคสำถำมกับผู้เรียน : ในฐำนะผู้เรียน ผู้เรียนต้องกำรอ่ำนงำน

วิชำกำรในวิชำชีพบรรณำรักษ์ ผู ้เรียนจะเลือกอ่ำนจำกสิ่งพิมพ์ หรือ

ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และเพรำะเหตุใด 

2. กำรสร้ำงองค์

ควำมรู้ร่วมกัน

 ผู ้สอนกระตุ ้นให ้ 

ผู้เรียนเกิดควำมรู้สึก

ร่วม และผู ้ เรียนใน

แต ่ละกลุ ่มร ่วมกัน

อ ภิ ป ร ำ ย แ ล ะ แ ล ก

เปลี่ยนควำมคิดเห็น 

เพื่อนสำควำมรู้ท่ีได้รับ

จำกกำรบรรยำยมำ 

คดิวเิครำะห์ สงัเครำะห์ 

และนสำไปสู ่กำรคิด

รวบยอด

1. ผูส้อนบรรยำยถงึผลกระทบของเทคโนโลยสีำรสนเทศทีม่ต่ีอพฤตกิรรม

กำรอ่ำน ต่อผู้เรียน และกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดโดย

เฉพำะสิง่พมิพ์ และทรพัยำกรสำรสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์ทีน่บัวนัจะเตบิโต

ขึ้นเรื่อยๆ 

2. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็น 5 กลุ่มและกสำหนดหน้ำที่ให้ ได้แก่ 1) กลุ่มที่เป็น

บรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอนุบำล 2) กลุ่มที่เป็นบรรณำรักษ์ห้องสมุด 

โรงเรียนประถมศึกษำ 3) กลุ ่มที่เป็นบรรณำรักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

มัธยมศึกษำ 4) กลุ่มที่เป็นบรรณำรักษ์ห้องสมุดวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย 

และ 5) กลุ่มที่เป็นบรรณำรักษ์ห้องสมุดประชำชน เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกับ

อภิปรำยและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อคสำถำมของผู้สอน

3. ผู้สอนตั้งคสำถำมกับผู้เรียน : เมื่อผู้เรียนเป็นบรรณำรักษ์ของห้องสมุด

โรงเรยีนตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำย และมหีน้ำทีร่บัผดิชอบงำนจดัหำทรพัยำกร

สำรสนเทศประเภทวิชำกำร ควรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทใด 

จึงจะเหมำะสมสสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุดแต่ละแห่ง 
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ขั้นตอน
การเรียนแบบ

ใฝ่รู้

จุดประสงค์ของ

ขั้นตอน
การสอนในประเด็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

3. กำรนสำเสนอ

ควำมรู้

ผู ้ ส อ น จั ด ใ ห  ้

ผู้เรยีนได้รับควำมรู ้

แนวคิด ทฤษฎี 

เพือ่ช่วยให้ผูเ้รยีน

บรรลจุดุประสงค์

1. ผูเ้รยีนส่งตวัแทนมำนสำเสนอควำมคดิรวบยอดถงึทรพัยำกรสำรสนเทศประเภท

วิชำกำรที่ควรจัดหำสสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุดที่ได้รับมอบหมำย

2. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อควำมคิดรวบยอด

3. ผูส้อนร่วมสรปุสำระสสำคญัของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสำรคดีทัว่ไป

 3.1 ห้องสมุดโรงเรียน

  3.1.1 ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ควรจัดหำสสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด

โรงเรยีนอนบุำล ควรเป็นทรพัยำกรสำรสนเทศทีช่่วยส่งเสรมิพฒันำกำรแก่ผูเ้รยีน 

[20] เช่น หนงัสอืทัง้ทีเ่ป็นควำมรูแ้บบง่ำย และนทิำนต่ำงๆ อปุกรณ์ทีช่่วยให้เข้ำใจ

เรือ่งรำวรอบตวั ของตวัอย่ำง อปุกรณ์เกีย่วกบังำนศลิปะ ของเล่นทีเ่ป็นตวัต่อหรอื

บล็อก เป็นต้น

  3.1.2 ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ควรจัดหำสสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด

โรงเรียนประถมศึกษำ ควรเน้นที่ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ [21] เช่น

หนังสืออ้ำงอิง หนังสือสำรคดี หนังสือเสริมประสบกำรณ์ หนังสือและสิ่งพิมพ์

สสำหรบัคร ูหนงัสอืพมิพ์ทัง้ทีเ่ป็นภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ วำรสำร เป็นต้น

  3.1.3 ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ควรจัดหำสสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด

โรงเรียนมัธยมศึกษำ [13], [22] ควรเน้นที่ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ 

เช่น หนังสืออ้ำงอิง หนังสือสำรคดี วำรสำร นิตยสำร หนังสือพิมพ์ และเอกสำร

หลักสูตรท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรและควำมต้องกำรของผู้ใช้  

ตลอดจนสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ในปรมิำณทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกบัหลกัสตูรและ

ควำมต้องกำรของผู้ใช้

 3.2 ห้องสมุดวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ควรจัดหำ

สสำหรับผู้ใช้ของห้องสมุด [5], [6], [23] ควรเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งที่อยู่ใน

รปูแบบสิง่พมิพ์และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ โดยเฉพำะหนงัสอือ้ำงองิทัง้ภำษำไทยและ

ภำษำ ต่ำงประเทศ หนงัสอืสำรคด ีหนงัสอืภำษำต่ำงประเทศ วำรสำร ตลอดจนสือ่

อเิลก็ทรอนกิส์ โดยเฉพำะฐำนข้อมลูออนไลน์ทีเ่ป็นบทควำมวชิำกำรและบทควำม

วิจัยที่ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในสถำบัน กำรศึกษำนั้น

 3.3 ห้องสมุดประชำชน ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ควรจัดหำสสำหรับผู้ใช้

ของห้องสมุด ควรเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งที่อยู ่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และ 

สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ขึ้นอยู ่ กับควำมต้องกำรของผู ้ใช ้แต่ละแห่งและ 

ควำมพร้อมของห้องสมุด เช่น ผู้ใช้ห้องสมุดประชำชนในกรุงเทพฯ ต้องกำร

หนังสือสำรคดี ควำมรู้สำขำต่ำง ๆ หนังสือพิมพ์และนิตยสำร [24] ขณะที่ผู้ใช้

ห้องสมดุในจงัหวดัลสำพนูต้องกำรให้มจีดุเช่ือมต่อเพือ่ให้สำมำรถเข้ำถงึทรพัยำกร

สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มำกที่สุด [25] เป็นต้น

ตารางที่ 1 ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (ต่อ)
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ขั้นตอน
การเรียนแบบ

ใฝ่รู้

จุดประสงค์ของ

ขั้นตอน
การสอนในประเด็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

4. กำรประยกุต์

ใช้หรือลงมือ

ปฏิบัติ

ผู ้ ส อ น มุ ่ ง ห วั ง 

ให้นักศึกษำเกิด

กำรจดจสำได้

1. ผู้สอนมอบหมำยให้ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลเพื่อวำดแผนภำพที่แสดงให้เห็นถึง 

กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทวิชำกำร สสำหรับห้องสมุดโรงเรียนและ

ห้องสมุดวิทยำลัยและมหำวิทยำลัย 

2. ผู้สอนนสำเสนอตัวอย่ำงแผนภำพพร้อมคสำอธิบำย

 2.1 ผู้ใช้ของห้องสมุดทั้งห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุดวิทยำลัยและ

มหำวิทยำลัยมีลักษณะใกล้เคียงกัน กล่ำวคือ เป็นนักเรียนและนักศึกษำที่มีหน้ำที ่

ในกำรค้นคว้ำ ศึกษำ เล่ำเรียน ตำมหลักสูตร จึงทสำให้สำมำรถเขียนแผนภำพที่ 

ผู้เรียนสำมำรถนสำไปประยุกต์ใช้ในห้องสมุดที่ปฏิบัติงำนได้ นั่นคือ เด็กเล็ก 

ควรเน้นท่ีส่ิงพิมพ์ทำงวิชำกำรมำกกว่ำทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  

และค่อยๆ เพ่ิมปริมำณไปตำมระดับกำรศึกษำเพรำะสะดวกและทันสมัยกว่ำ 

ในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศทำงวิชำกำร 

 2.2 ผู้ใช้ของห้องสมุดประชำชนมีควำมแตกต่ำงกัน จึงผลต่อพฤติกรรม

กำรใช้สำรสนเทศ ดังที่ จิรวรรณ ภักดีบุตร [26] ได้สรุปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมกำรแสวงหำ และกำรใช้สำรสนเทศ ได้แก่ ภำรกิจทำงด้ำนอำชีพและ

หน้ำที่กำรงำนของผู้ใช้ คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ใช้ และสภำพแวดล้อมส่วนตัว

ของผู้ใช้ จึงทสำให้ไม่สำมำรถเขียนแผนภำพได้ แต่ในกำรจัดหำจึงต้องสอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของผู้ใช้ในแต่ละแห่งเป็นสสำคัญ

สรุป

 เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงเรื่อยมำ และปัจจุบันจะมีผลกระทบต่อกำรอ่ำน ต่อผู้เรียน และ 

ต่อกำรปฏิบัติงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของบรรณำรักษ์ห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำ 

 ในฐำนะผูส้อนทีม่เีป้ำหมำยตำมหลกัสตูรบรรณำรกัษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุี  

เพื่อผลิตบรรณำรักษ์วิชำชีพสสำหรับกำรทสำงำนในห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำ จึงจสำเป็นต้องสอนให้ผู้เรียนเข้ำใจถึงสำระ

ตารางที่ 1 ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (ต่อ)
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สสำคญัของงำนจดัหำทรพัยำกรสำรสนเทศ สภำพสงัคมในปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงตำมกระแสเทคโนโลยสีำรสนเทศ และ

สำมำรถนสำควำมรู้จำกกำรศึกษำเล่ำเรียนมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนในอนำคตได้ ด้วยวิธีกำรสอนแบบใฝ่รู้ โดยมุ่งหวังให้ 

ผูเ้รยีนเข้ำใจสถำนกำรณ์ของสภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและห้องสมดุได้ดขีึน้ สำมำรถเกบ็ข้อมลูข่ำวสำร

ไว้ในควำมทรงจสำได้นำนข้ึน และสำมำรถนสำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำในอนำคตได้  

ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สสำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหัวข้อนี้
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษำผลงำนรัฐบำล พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ 2) สังเครำะห ์

รวบรวมผลงำนและแนวควำมคิดที่ตกผลึกถึงสำเหตุของปัญหำนสำไปสู่กำรกสำหนดวิธีปฏิบัติและกำรปฏิบัติได้จริงเพื่อ

แก้ไขปัญหำวิกฤติของประเทศชำติท้ังด้ำนควำมม่ันคง ด้ำนเศรษฐกิจและด้ำนสังคม เป็นกำรศึกษำผลงำนของท่ำน

ตั้งแต่ดสำรงตสำแหน่งแม่ทัพภำคที่ 2 จนถึงดสำรงตสำแหน่งนำยกรัฐมนตรี โดยรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร (Documentary 

Research) หนังสือ บทควำมและข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต ใช้วิธีวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และวิเครำะห์สรุป

อุปนัย (Analytic Induction) 

 ผลกำรศึกษำได้ข้อค้นพบสรุปดังนี้ 1) กำรแก้ปัญหำด้ำนควำมมั่นคงของชำติให้รอดพ้นจำกสงครำมกลำงเมือง

และสงครำมปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 2) กำรเดินตำมรอยพระยุคลบำทด้วยควำมจงรักภักดี  

3) กำรรักษำพัฒนำกำรของระบอบประชำธิปไตย 4) กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของประชำชนในชนบท  

5) กำรแก้ไขปัญหำวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ 6) กำรแก้ไขปัญหำคอร์รัปช่ันและระบบรำชกำร 7) กำรแก้ไขปัญหำ  

ยำเสพติด 8) กำรพัฒนำสังคมและกำรท่องเที่ยว 9) กำรสร้ำงกลยุทธ์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 10) กำรสร้ำงเอกลักษณ์และ 

คณุค่ำควำมเป็นไทย 11) กำรสร้ำงค่ำนยิมให้เกดิควำมรกัชำตแิละเสยีสละเพือ่ชำต ิ“เกดิมำต้องตอบแทนบญุคณุแผ่นดนิ” 

ค�าส�าคัญ: รัฐบำลยุคพลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ ประธำนองคมนตรี รัฐบุรุษ

Abstract

 The objectives of the study of General Prem Tinsulanonda’s government performance were to synthesize 

and collect the profound concepts to cause of the problems, leading to the realization of practical methods and 

implementations in order to solve the crisis of the country in terms of national security, economic and social aspects. 

By using the documentary research method, collect information from the internet and documents. Using content 

analysis and analytic induction analysis.

 The results of the study were summarized as follows. 1) Resolving national security problems from the civil war 

and the revolutionary war of the Communist Party of Thailand 2) Walking the footsteps with loyalty. 3) Maintaining 
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the development of democracy. 4) Resolving poverty among rural people 5) Resolving the country’s economic crisis 

6) Corruption and bureaucratic problems solving. 7) Solving drug problems. 8) Social and tourism developments. 

9) Creating an international strategy. 10) Creating Thai identity and values. 11) Creating values for nationalism and 

sacrifice for the nation “Our duty in life is to repay the motherland.”

Keywords: general prem tinsulanonda’s government, privy councilor, statesman

บทน�า

 ในโอกำสที่พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ ประธำนองคมนตรีและรัฐบุรุษ มีอำยุครบรอบ 99 ปี ใน พ.ศ. 2562 ท่ำน

มีผลงำนเป็นคุณูปกำรต่อประเทศชำติที่สสำคัญยิ่งมำกมำยหลำยประกำร แผนนโยบำยบริหำรประเทศยุครัฐบำล พลเอก 

เปรมฯ และผลงำนของท่ำนเป็นที่ยอมรับขององค์กำรต่ำงๆ ทั้งในประเทศและระดับสำกล ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐและภำคเอกชน ด้ำนกำรทหำร ด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม และกำรเมอืงกำรปกครอง เรือ่งรำวของท่ำนในอดตีเป็นกรณี

ตวัอย่ำงและเป็นข้อมลูทีส่สำคญัของผูบ้รหิำรในทกุระดบัทีส่ำมำรถนสำไปประยกุต์ใช้ในกำรบรหิำรจดักำรในยคุปัจจบุนั 

ตลอดจนนสิิตนกัศกึษำใช้ในกำรศกึษำเล่ำเรยีน และอกีประกำรหนึง่ กำรยดึมัน่ในคณุธรรม ควำมซือ่สตัย์ ควำมรกัชำติ 

ของท่ำนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีสมบูรณ์แบบให้ลูกหลำนคนไทยได้ยึดถือปฏิบัติตำม จึงควรที่จะศึกษำและเผยแพร่ผลงำน

และคุณูปกำรของพลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ เพื่อระลึกถึงคุณงำมควำมดีที่ท่ำนที่ได้ทสำไว้ให้ประเทศชำติ ซึ่งจะทสำให้

คนรุ่นหลังได้ตระหนักและยึดถือเป็นแบบอย่ำง  

ผลการศึกษา 

 กำรศึกษำครั้งนี้สำมำรถสังเครำะห์สรุปผลงำนที่ค้นพบได้ 11 เรื่องดังนี้

 1. กำรแก้ปัญหำด้ำนควำมมั่นคงของชำติให้รอดพ้นจำกสงครำมกลำงเมืองและสงครำมปฏิวัติของพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

 ปัญหำสสำคัญที่เป็นกำรบ่อนทสำลำยควำมม่ันคงภำยในประเทศในสมัยที่ พลเอก เปรมฯ ดสำรงตสำแหน่ง  

แบ่งไว้เป็น 7 ปัญหำได้แก่ (1) ปัญหำกำรสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) (2) ปัญหำแนวชำยแดน 

โดยเฉพำะปัญหำกำรสู้รบลุกลส้ำอธิปไตยของไทยโดยกองทัพเวียดนำมและปัญหำผู้อพยพบริเวณชำยแดนไทย-

กัมพูชำ (3) ปัญหำกำรคอร์รัปชั่นและผู้มีอิทธิพล (4) ปัญหำยำเสพติด (5) ปัญหำข้ำรำชกำรทสำงำนไม่จริงจัง (6) ปัญหำ 

ควำมยำกจนของรำษฎร (7) ปัญหำกำรว่ำงงำนและกำรได้รับค่ำจ้ำงไม่เหมำะสม [1] 

 สถำนกำรณ์ประเทศไทยในขณะนั้นมีปัญหำควำมมั่นคงทั้งจำกภำยในประเทศและจำกสถำนกำรณ์ภำยนอก

ประเทศ สถำนกำรณ์ภำยในประเทศมีกำรสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) (ซึ่งได้รับกำรสนับสนุน

ช่วยเหลอืจำกพรรคคอมมวินสิต์จนี) เป็นปัญหำสสำคญัเร่งด่วนทีส่ดุเนือ่งจำกเป็นกำรสูร้บระหว่ำงคนไทยด้วยกนั พรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ได้ประกำศต่อสู้ด้วยอำวุธทั่วทุกภำคของประเทศโดยจัดตั้งกองทัพปลดแอก

ประชำชนไทย ทสำสงครำมกับรัฐบำล ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 เป็นต้นมำ รัฐบำลเรียกว่ำ ”ผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์ (ผกค.)” 

ทหำร ตสำรวจ ข้ำรำชกำรและประชำชนได้เสียชีวิตจำกกำรสู้รบเป็นจสำนวนมำก รวมทั้งควำมเสียหำยงบประมำณ 

และทรัพย์สินมิอำจประเมินค่ำได้

 ส่วนสถำนกำรณ์ภำยนอกประเทศไม่ว่ำจะเป็นเวียดนำม ลำว หรือกัมพูชำ เกิดสงครำมกลำงเมืองระหว่ำง 

พรรคคอมมิวนิสต์กับกองทัพรัฐบำลของประเทศเหล่ำนั้น กองกสำลังของพรรคคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะเข้ำยึดครอง 
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ทั้งเวียดนำม ลำว และกัมพูชำ ซ่ึงเป็นประเทศตั้งอยู่โดยรอบประเทศไทย กองกสำลังของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนำม 

หลงัจำกรบชนะกองทพัสหรฐัเข้ำยดึครองเวยีดนำมใต้ได้สสำเรจ็ได้เข้ำยดึครองกมัพชูำในเวลำต่อมำ และยงัมกีำรสูร้บตำม

แนวชำยแดนไทยอยู่ตลอดเวลำทสำให้ประชำชนของประเทศเหล่ำน้ันอพยพเข้ำมำบริเวณชำยแดนของไทยจสำนวนมำก 

และระหว่ำงกำรสู้รบบ่อยครั้งที่กองกสำลังของเวียดนำมได้ล่วงลส้ำเข้ำมำในเขตไทย จนเป็นที่วิตกกันว่ำกองทัพไทยจะ

ไม่สำมำรถป้องกันประเทศได้ ประเทศไทยอำจจะต้องตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกับ

ประเทศเพื่อนบ้ำนตำมทฤษฎี “โดมิโน่” [2] และปัญหำกำรบ่อนทสำลำยในรูปแบบต่ำง ๆ และกำรสู้รบกับผู้ก่อกำรร้ำย

คอมมิวนิสต์ (ผกค.) ในประเทศได้ทวีควำมรุนแรงสอดรับตำมสถำนกำรณ์ภำยนอกประเทศ มีกำรปะทะกันระหว่ำง

เจ้ำหน้ำที่บ้ำนเมืองกับผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์ (ผกค.) อย่ำงต่อเนื่องจนบำงพื้นที่ข้ำรำชกำรไม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติ

รำชกำรได้ตำมปกติซึ่งเรียกว่ำ ”เขตปลดปล่อยหรือเขตพ้ืนที่สีแดง” อีกทั้งกำรประท้วง กำรเดินขบวนของนักศึกษำ 

ก็เกิดขึ้นบ่อยคร้ัง ก่อให้เกิดควำมไม่ไว้วำงใจ และหวำดระแวงกันเองในหมู่คนไทยทั้งในชนบทและในเมืองซึ่งมี 

ควำมเสี่ยงที่จะเกิดสงครำมกลำงเมืองได้ตลอดเวลำ

 ควำมไม่สงบในบ้ำนเมืองได้ขยำยตัวไปทั่วทุกภำค กำรซุ่มโจมตีของผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์ (ผกค.) เกิดขึ้น

เกอืบทกุวนั ทหำร เจ้ำหน้ำทีบ้่ำนเมอืงต้องเสยีชวีติไปคนแล้วคนเล่ำยิง่ใช้กสำลงัปรำบปรำมกย็ิง่สญูเสยีทัง้ชวีติเจ้ำหน้ำที่

และประชำชน รวมทัง้ทรพัย์สนิกเ็สยีหำย จนมอิำจประเมนิค่ำของควำมสญูเสยีได้ คนรวยบำงกลุม่ไม่มคีวำมเชือ่มัน่ว่ำ

ประเทศไทยจะอยู่รอดได้ มีกำรคำดกำรณ์ว่ำคงเกิดสงครำมกลำงเมืองและรัฐบำลจะต้องพ่ำยแพ้ ประเทศไทยคงจะตก

อยูภ่ำยใต้กำรปกครองของคอมมวินสิต์ จะต้องเกดิกำรอพยพออกนอกประเทศหนภียัสงครำมอย่ำงแน่นอน จงึผองถ่ำย 

เงินทองทรัพย์สินและทยอยอพยพไปอยู่ต่ำงประเทศแล้วก็มี และสถำนกำรณ์ดังกล่ำวทสำให้นักลงทุนไม่มีควำมเชื่อมั่น

ในกำรลงทุนทสำให้กำรค้ำกำรลงทุนตส่ำ เศรษฐกิจก็ยิ่งตกตส่ำลงอีก ประเทศยำกจนควำมอดอยำกแร้นแค้นระบำดไปทั่ว

ประเทศ ดังที่พลเอก เปรมฯ กล่ำวว่ำ 

 “ความมั่นคงของชาติ มีความส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใด เพราะถ้าประเทศขาดความมั่นคงมิเพียงแต่จะส่งผลกระทบ

ต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ ต้องชะงักลง แต่จะกระทบถึงการด�ารงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติด้วย” [1]

 “ผมเดินทางไปสกลนครเพื่อรับต�าแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 พอวันที่ 3 ทหาร 

ลูกน้องผมถูกซุ่มโจมตีตายไปทีเดียว 23 คนโลงศพไม่พอใส่..มันสะเทือนใจผมมาก...” [1]

  “...ผมกม็อง ผกค. เหมอืนกบัเป็นศตัรขูองชาติทีต้่องฆ่ากนั แต่เมือ่ผมมองลกึไปอกีว่า ท�าไม เขาเกลยีดพวกเรา...

และนึกไปถึงสาเหตุว่าอะไรคือเหตุส�าคัญที่ท�าให้เขาเป็น ผกค.” [1]

 พลเอกเปรมฯ ได้พยำยำมวิเครำะห์หำจุดบกพร่องของสังคมไทย อันเป็นสำเหตุให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย (พคท.) ขยำยงำนอย่ำงได้ผล ในที่สุดก็พบสำเหตุและวิธีกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว ที่เป็นเงื่อนไขสสำคัญ ที่ก่อ

ให้เกิดกำรสู้รบระหว่ำงคนไทยด้วยกัน 

 “ในที่สุดก็ได้ค�าตอบ...พวกเขาบางคนถูกรังแก ถูกข่มเหง ถูกรีดไถ ต่างๆ นานา...ค�าตอบที่ได้รับยังรู้ด้วยว่าใน

ความเป็นจรงิแล้วคนภาคอสีานมไิด้นยิมลทัธคิอมมวินสิต์เลย..ดไูด้จากเวลาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็

พระนางเจ้าฯ... เสด็จพระราชด�าเนิน เขาไม่เคยมาท�าอะไรพระองค์เลย ท่านเสด็จ ฯ ไปที่ไหนเขาก็ต้อนรับขับสู้ ถวาย

ความจงรักภักดีด้วยความมีน�้าใสใจจริงโดยตลอด...ในที่สุดเราก็พบว่า คือพวกเรากันเอง คือพวกข้าราชการไป ข่มเหง

รังแกเขา นั่นคือค�าตอบ” [1]

 “เงื่อนไขส�าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ท�าให้ลัทธิคอมมวินิสต์เข้ามาเผยแพร่ได้ง่าย คือเงื่อนไขความยากจน ซึ่งต้อง

แก้ไขด้วยการน�าความเจริญ การกินดีอยู่ดีเข้าไปให้” [1]

 ควำมคิดเรื่อง “กำรเมอืงนสำกำรทหำร” จึงเริ่มต้นขึ้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนจะขยำยผลสสำเร็จไปทั่วทุก

ภูมิภำค และนสำไปสู่กำรยุติสถำนกำรณ์สงครำมปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)



206 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 203-219 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

 “ในที่สุดก็ออกมาเป็นแนวความคิดที่เรียกกันว่า ‘การเมืองน�าการทหาร’ ขณะนั้น คือ พ.ศ. 2518 ตอนที่ผมเริ่ม

เป็นแม่ทัพใหม่ๆ... [1] 

 “ผมสอนลูกน้องว่า...เขาจะด่าจะว่าอย่างไรก็ต้องอดทน ปล่อยให้เขาระบายออกมาว่า เขามีความน้อยเนื้อต�่าใจ

อย่างไร เขาถูกรังแกอย่างไร ลูกสาวเขาถูกฉุดอย่างไร ลูกชายเขาถูกรังแกใส่ข้อหาอย่างไรบ้าง เราบอกเรื่องนี้เรารู้...  

เราจะปราบข้าราชการของรัฐที่ประพฤติผิด ต่อไปนี้เราจะไม่นิ่งเฉย เขาก็เริ่มเข้าใจ” [1]

 “...การปราบปราม ผกค. ซึ่งผมไม่ชอบค�านี้เลย ผมก็เลยเรียกใหม่ว่า การปฏิบัติเพื่อท�าความเข้าใจกับผู้ หลง

ผิด ไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อปราบปราม ผกค. เพราะ ผกค. ก็คือคนไทย พี่น้องเราทั้งนั้น...เราไม่ต้องการจะปราบเขา แต่เรา

ต้องการท�าความเข้าใจกบัเขา เพือ่ให้เขาเข้าใจว่าทีเ่ขาก�าลงักระท�าอยูน่ีม้นัผดิ ทีถ่กูควรจะเป็นอย่างไร” “...ไปช่วยเหลอื

เขาในเรื่องสอนหนังสือ ช่วยป้องกันหมู่บ้าน ช่วยเขาท�านา มันต้องใช้ความอดทนมากนะครับ มีหมู่บ้านหนึ่ง ที่เราใช้

เวลานาน... ผมใช้เวลา 7 เดือน ในการที่จะท�าให้หมู่บ้านนี้เชื่อถือ...” [1]  

 “...หมู่บ้านแห่งหนึ่ง เราเอาทหารช่างช่วยกันท�าถนน ท�าสะพาน เราไปพบโรงเรียนแห่งหนึ่ง เป็นโรงเรียนที่มี

ทุกอย่าง มีห้องเรียน มีสถานเด็กเล่น มีบริเวณ แต่ไม่มีนักเรียนมาเรียน มีเด็กอยากเรียน แต่ไม่มีครู พ่อแม่เองก็ไม่อยาก

ให้เดก็ไปเพราะกลวัเดก็จะเป็นอนัตราย เรากไ็ปหาอาสาสมคัร ซึง่กไ็ด้ครเูป็นผูห้ญงิทีก่ล้าหาญ ครตู้องนัง่รถมา ตัง้ 5 - 6 

กโิลเมตร โดยทีไ่ม่คดิเงนิค่าสอนเลย แกบอกว่าหนไูม่ต้องการสตางค์ แต่ขอให้ได้สอนเดก็ เดก็ๆ กเ็ริม่มาเรยีนหนงัสอืกนั 

เราก็เอาหนังสือไปให้ หนังสือก็มีคนบริจาค และพวกนายสิบก็ช่วยสอนเด็กๆ ด้วย..เป็นหมู่บ้านที่อันตรายมาก 

ในสมัยก่อน ซึ่งในที่สุดเราก็เข้าไปได้” [1]

 “เมื่อผมเป็นผู้บัญชาการทหารบก จึงได้ขอความร่วมมือจากแม่ทัพภาคทุกคน ให้ช่วยกันแก้ปัญหาในพื้นที่  

ตามแนวทางที่กองทัพภาคท่ี 2 ได้ประสบผลส�าเร็จมาแล้ว...ทุกกองทัพภาคได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และปฏิบัติ

ตามจนได้ผลดีมาโดยล�าดับ...” [1] 

 “เมื่อผมเป็นนายกรัฐมนตรี จึงประกาศใช้นโยบาย ค�าส่ังที่ 66/2523 อันเป็นนโยบายการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ

คอมมิวนิสต์... ทั้งนี้เพื่อขยายผลการท�าความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่บ้านเมือง กับผู้หลงผิดในลัทธิคอมมิวนิสต์” [1]

 นับเป็นควำมสสำเร็จครั้งประวัติศำสตร์ของสังคมไทยที่รอดพ้นจำกสงครำมกลำงเมืองและสงครำมปฏิวัต ิ

ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) อันเนื่องมำจำกควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรของ 

พลเอก เปรมฯ จำกแนวควำมคิดที่ตกผลึกถึงสำเหตุของปัญหำนสำไปสู่กำรกสำหนดวิธีปฏิบัติและนสำไปปฏิบัติกำร 

ได้จริง รวมทั้งควำม กล้ำหำญเด็ดเด่ียวในกำรตัดสินใจและที่สสำคัญคือกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตของ 

พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ ที่แตกต่ำงจำกผู้นสำของประเทศที่พ่ำยแพ้ต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ซ่ึงมีปัญหำเรื่องคอร์รัปช่ัน 

เป็นปัจจยัหนึง่ทีส่สำคญัทีท่สำให้ประเทศเหล่ำนัน้พ่ำยแพ้สงครำมและเสยีหำยย่อยยบั และยงัได้พสิจูน์ให้ชำวโลกได้เหน็ว่ำ 

"ทฤษฎีโดมิโน" ไม่สำมำรถนสำมำใช้ได้กับประเทศไทย

 2. พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ เดินตำมรอยพระยุคลบำท ด้วยควำมจงรักภักดี 

  พลเอก เปรม ตณิสลูำนนท์ ได้ยดึ “แนวพระรำชดสำร”ิ มำเป็นหลกัในกำรปฏบิตัแิละพฒันำงำนในควำมรบัผดิชอบ 

 เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่เชื่อมโยงไปสู่ควำมมั่นคงของชำติ และควำมเจริญก้ำวหน้ำของสังคมไทย ซึ่งท่ำนกล่ำวว่ำ 

“ความมั่นคงของชาติและความเจริญก้าวหน้า ทั้งสองประการนี้ต้องด�าเนินควบคู่กันไปจะขาดข้อใดข้อหนึ่งมิได้  

หากขาดข้อใดอาจน�าไปสูก่ารสญูเสยีหรอืถกูกลนืชาตใินทีส่ดุ” [2] พลเอก เปรมฯ ตระหนกัว่ำ โครงกำรอนัเนือ่งมำจำก 

พระรำชดสำริทั้งหลำย เป็นโครงกำรที่มุ่งพัฒนำเพื่อให้ประชำชนในชนบทที่ยำกจนอยู่ห่ำงไกลในถิ่นทุรกันดำรมีควำม  

กินดีอยู่ดีขึ้น พลเอก เปรมฯ ได้ให้ควำมสสำคัญอย่ำงยิ่งโดยหำมำตรกำรแก้ไขปัญหำจัดระบบสนองพระรำชดสำร ิ

ขึ้นด้วยกำรที่รัฐบำลออก “ระเบียบสสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดสำริ พ.ศ. 2524” และ 
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ได้กสำหนดให้มอีงค์กรระดบัชำตขิึน้ เรยีกว่ำ “คณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชดสำร”ิ 

มีชื่อย่อว่ำ “กปร.” เพ่ือทสำหน้ำท่ี ควบคุม กสำกับ ดูแล ติดตำมผล และประสำนกำรดสำเนินงำนของหน่วยรำชกำรและ

รัฐวิสำหกิจทั้งปวงท่ีดสำเนินงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกระรำชดสำริ ให้สำมำรถดสำเนินงำนได้อย่ำงรวดเร็ว และ 

ตรงตำมวัตถุประสงค์

 จำกพระรำชดสำริที่ทรงเน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือคนยำกจนในชนบทเป็นสสำคัญแล้ว งำนด้ำนอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับป่ำไม้ก็ได้ให้ควำมสสำคัญเป็นพิเศษ ดังพระรำชดสำรัส

ที่ว่ำ “...การที่จะมีต้นน�้าล�าธารไปชั่วกาลนานน้ัน ส�าคัญอยู่ที่การรักษาและปลูกป่าบริเวณต้นน�้า.” [1] พลเอก เปรมฯ 

จึงสนองตอบระรำชดสำริอย่ำงจริงจัง เพรำะปรำกฏว่ำใน พ.ศ. 2524 น้ัน พ้ืนที่ป่ำไม้เหลือควำมอุดมสมบูรณ์อยู่เพียง

ร้อยละ 18 ของพื้นที่ทั้งหมด รัฐบำลพลเอก เปรมฯ จึงได้ยกเลิกสัมปทำนป่ำไม้ทั้งหมดใน พ.ศ. 2526 และมีโครงกำร 

อันเนื่องมำจำกพระรำชดสำริทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะด้ำนป่ำไม้ รวมทั้งกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำหลำยโครงกำร 

 พลเอก เปรมฯ เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตนตำมรอยพระยุคลบำทด้วยควำมตระหนักและสสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 

โดยได้เชิญชวนคนไทยน้อมนสำ พระบรมรำโชวำท พระรำชดสำรัส พระรำชดสำริ ไปประพฤติปฏิบัติตำมให้ครบถ้วน 

สมบูรณ์และต่อเนื่องดังที่ท่ำนกล่ำวว่ำ

 “...จึงใคร่ขอเรียนพวกเราทั้งหลายว่าเราต้องหามาตรการ เพื่อน�าพระบรมราโชวาท พระราชด�ารัส ไปก�าหนด

แนวทางเพื่อน�าไปใช้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างจริงจัง จึงจะได้ชื่อว่าเราได้สนองพระบรม

ราโชวาท พระราชด�ารัส พระราชด�าริ ให้เกิดผลครบถ้วนสมบูรณ์ ยั่งยืน ยังประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองของเรา กับ

ประชาชนของพระองค์ได้อย่างแท้จริง...” [3]

 ในช่วงเวลำที่พลเอก เปรมฯ ดสำรงตสำแหน่งนำยกรัฐมนตรี ได้จัดงำนพระรำชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 

200 ปี เมื่อเดือน เมษำยน พ.ศ. 2525 และยังได้จัดงำนสสำคัญยิ่งเพื่อน้อมเกล้ำฯ ถวำยอีก 2 งำน คือ พระรำชพิธีมหำมงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษำ เป็นกำรจัดงำนครั้งสสำคัญเนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ ครบ 5 รอบโดยรัฐบำล 

จัดงำนยิ่งใหญ่กว่ำทุกปี เม่ือวันท่ี 5 ธันวำคม 2530 และพระรำชพิธีรัชมังคลำภิเษก เมื่อเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2531  

เป็นพระรำชพิธีสมโภชเมื่อพระมหำกษัตริย์ทรงครองรำชย์สมบัติได้นำนกว่ำพระมหำกษัตริย์พระองค์ก่อนๆ

 พลเอก เปรมฯ เดินตำมรอยพระยุคลบำท ทสำให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรนโยบำยของรัฐบำลและ 

กำรปฏิบัติกับโครงกำรพระรำชดสำริต่ำง ๆ เป็นผลดีในกำรพัฒนำประเทศทั้งด้ำนควำมมั่นคง ด้ำนเศรษฐกิจ และ 

ด้ำนสังคม อย่ำงสูงสุด

 3. กำรรักษำพัฒนำกำรของระบอบประชำธิปไตย

 ในขณะท่ีสถำนกำรณ์สงครำมและภำวะเศรษฐกิจยังไม่คลี่คลำยชัดเจน ควำมจสำเป็นที่ต้องทสำกำรรุกทำง 

กำรเมือง เสริมด้วยมำตรกำรทำงทหำรจสำเป็นต้องดสำเนินต่อไป ด้วยเหตุน้ีคณะนำยทหำรส่วนหน่ึง จึงพิจำรณำ 

เห็นเป็นกำรสมควรในกำรเสนอขอต่ออำยุรำชกำรให้ พลเอก เปรมฯ ดสำรงตสำแหน่งผู้บัญชำกำรทหำรบกต่อไปอีก 

ระยะหนึ่ง เพื่อให้กำรดสำเนินงำนต่อสู้เพื่อเอำชนะคอมมิวนิสต์มีควำมต่อเน่ือง จะสำมำรถใช้อสำนำจส่ังกำรทั้งทำง

ทหำร และในฐำนะนำยกรฐัมนตร ียบัยัง้ปฏบิตักิำรของฝ่ำยคอมมวินสิต์ทัง้จำกภำยนอกและภำยในประเทศอย่ำงได้ผล  

แต่ปรำกฏว่ำทหำรบำงส่วนไม่เหน็ด้วยกบัข้อเสนอดงักล่ำว โดยให้เหตผุลว่ำต้องกำรรกัษำภำพลกัษณ์ของกองทพับกไว้ 

จำกควำมเหน็ทีแ่ตกต่ำงระหว่ำงนำยทหำรอำวโุส กบันำยทหำรกลุม่ทีเ่รยีกว่ำ “ยงัเตร์ิก” ได้นสำไปสูเ่หตกุำรณ์ทีส่ือ่มวลชน

เรียกว่ำ “เมษำฮำวำย” เน่ืองจำกเกิดข้ึนในช่วงวันที่ 1 - 3 เมษำยน พ.ศ. 2524 และประวัติศำสตร์ได้บันทึกไว้ว่ำเป็น 

กำร “ปฏิวัติ” อีกครั้งหนึ่ง แต่คณะปฏิวัติกระทสำกำรไม่สสำเร็จ เนื่องมำจำก พลเอก เปรมฯ ไม่เห็นด้วยกับกำรปฏิวัติ และ 

ไม่ให้ควำมร่วมมือ ดังคสำที่ท่ำนกล่ำวไว้ว่ำ
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 “เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม ได้มีกลุ่มนายทหารในระดับผู้บังคับการกรม ได้มาพบและ

ชกัจงูให้ผมท�าการปฏวิตั ิโดยอ้างเหตผุลในเรือ่งความเสือ่มโทรมของสงัคม ตลอดจนความทกุข์ยากของพีน้่องประชาชน 

กลุ่มนายทหารเหล่านั้นได้กล่าวถึงการใช้อ�านาจในลักษณะเผด็จการ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งปวง ตัวผมเองได้ตระหนัก

ถึงปัญหาแล้วเป็นอย่างดี...ผมไม่เห็นด้วยในแนวทางการแก้ปัญหาของทหารกลุ่มนี้ ซึ่งมีรูปแบบที่ไม่เหมาะสมกับ 

สภาวะแวดล้อมของชาติ...” [1]

 “ข้อแตกต่างทางความคดิของทกุคนย่อมมไีด้ แต่การแก้ไขจะต้องเป็นไปโดยทางสนัตอินัเป็นลกัษณะของชาติ

ไทย ขอแต่คนไทยมีความเข้าใจในปัญหาและร่วมกันด้วยชีวิตจิตใจอย่างแท้จริง เราจะแก้ปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง

ของชาติได้” [1]

 “...ผมถามเขาว่าปฏิวัติท�าไม เขาบอกว่าท�าเพ่ือป๋า และก็ขอเชิญป๋าเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติ ผมบอกว่าผมไม่

ต้องการปฏิวัติ....ขอให้เลิกท�าเสีย หรือไม่อย่างนั้นก็ยิงผมให้ตาย แล้วก็ปฏิวัติกันไป...” [1]

 ผู้ทสำหน้ำที่เชิญ / เจรจำกึ่งควบคุมตัวพลเอก เปรมฯให้รับเป็นหัวหน้ำคณะปฏิวัติที่บ้ำนพักส่ีเสำเทเวศร์ คือ  

พันเอก ประจักษ์ สว่ำงจิตร์ และพันเอก มนูญ รูปขจร ในระหว่ำงกำรเจรจำ พลเอก เปรม ฯ เดินทำงออกจำกบ้ำน

พัก โดยควำมเข้ำใจของฝ่ำยที่ควบคุมตัวว่ำพลเอก เปรมฯ เดินทำงไปศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพบก (ศปก. ทบ.) ซ่ึงเป็น 

ศนูย์บญัชำกำรของคณะปฏวิตั ิแต่พลเอก เปรมฯ เดนิทำงไปยงัพระตสำหนกัจติรลดำรโหฐำนเพือ่เข้ำเฝ้ำและเดนิทำงต่อไป 

ที่กองทัพภำคที่ 2 จังหวัดนครรำชสีมำ ในประกำศชี้แจงเกี่ยวกับเหตุกำรณ์รัฐประหำรครั้งนั้น พลเอก เปรมฯ กล่ำวว่ำ

 “...จ�าเป็นต้องกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

มาประทับยังที่ปลอดภัย พร้อมด้วยทูลเกล้าทุกพระองค์ เพื่อทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนทั้งชาติ...” [1]

 นบัเป็นเรือ่งน่ำยนิดทีีเ่หตกุำรณ์ต่ำงๆ คลีค่ลำยลงในเวลำอนัรวดเรว็เพรำะพระบำรมพีระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั

และสมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชนินีำถ โดยไม่มกีำรเสยีเลอืดเนือ้แต่ประกำรใด ฝ่ำยทีท่สำกำรปฏิวติัยอมจสำนนในเช้ำ

วันที่ 3 เมษำยน และกสำลังทั้งหมดได้คืนกลับสู่กรมกอง เพื่อรับโทษทำงวินัยต่อไป และในกำรดสำเนินกำรกับผู้พยำยำม

ยึดอสำนำจกำรปกครองครั้งนี้ พลเอก เปรมฯ ได้ยึดเอำพระรำชกระแสเป็นนโยบำยในกำรปฏิบัติคือ

 “... จะด�าเนินการด้วยสติ ปราศจากความล�าเอียงหรืออารมณ์ ให้ความเป็นธรรม และจะกระท�าด้วยความสุขุม

รอบคอบ ส�าหรับผู้หลงผิดที่ส�านึกตัวเองและวางอาวุธ แล้วกลับคืนสู่ที่ตั้ง.....” [1]

  ต่อมำรัฐบำลได้ออกพระรำชกสำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อกำรไม่สงบ อันส่งผลให้ทุกคนเข้ำมอบตัวและ 

รับกำรสอบสวนจำกเจ้ำหน้ำที่ พ้นจำกควำมผิดที่ได้กระทสำ 

 ผู้ที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ยังดสำรงควำมคิดในกำรปฏิวัติอยู่ และได้จังหวะเหมำะสมอีกครั้งในวันที่ 

9 กันยำยน พ.ศ. 2528 เมื่อ พลเอก เปรมฯ นำยกรัฐมนตรี เดินทำงไปประเทศอินโดนีเซีย และพลเอก อำทิตย์ กสำลังเอก 

ผูบ้ญัชำกำรทหำรบก และผูบ้ญัชำกำรทหำรสงูสดุ เดนิทำงไปประเทศสวเีดน ได้เกดิคณะปฏิวติัทีม่กีสำลงัทหำรประมำณ 

500 นำย เข้ำยดึสถำนทีร่ำชกำร ปรำกฏว่ำภำยในเวลำเพยีง 9 ชัว่โมง รฐับำลกส็ำมำรถคลีค่ลำยสถำนกำรณ์คนืสูค่วำมสงบ 

ดังเดิม เนื่องจำกรัฐบำลจัดตั้งกองอสำนวยกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วเพื่อปรำบ

กำรปฏิวัติ โดยมีพลเอก เทียนชัย ศิริสัมพันธ์ พลโท ชวลิต ยงใจยุทธ และพลโท พิจิตร กุลละวณิชย์ (ยศในขณะนั้น)  

เป็นผู้ประสำนงำนและคลี่คลำยสถำนกำรณ์ พลเอก เปรมฯ ยึดถือเสมอว่ำ “ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นใคร

ก็ตามแม้เพียงจะคิดยึดถือเป็นของตนเอง หรือของพรรคพวกของตน เพื่อประโยชน์อันไม่ชอบธรรมต่อตนเอง จะพบ

กับความหายนะในที่สุด...” [4]

 เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบท่ีเกิดข้ึนท้ังสองครั้ง แสดงให้เห็นชัดว่ำ พลเอก เปรมฯไม่ต้องกำรที่จะแก้ปัญหำของ

ชำติบ้ำนเมืองด้วยอสำนำจเผด็จกำรจำกกำรปฏิวัติรัฐประหำร แม้จะมีผู้พร้อมให้ควำมร่วมมือ ด้วยเหตุน้ีช่วงเวลำที ่
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พลเอก เปรมฯ เป็นผูน้สำประเทศโดยกำรสนบัสนนุของพรรคกำรเมอืงทีช่นะกำรเลอืกตัง้ จงึสำมำรถช่วยให้กำรปกครอง

ในระบอบประชำธิปไตยพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

 4. กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของประชำชนในชนบท 

 ปัญหำทีส่สำคญัอกีปัญหำทีส่่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงนัน้ คอื ปัญหำควำมยำกจน ดงันัน้ เมือ่เป็นหวัหน้ำรฐับำล 

พลเอก เปรมฯ ยิ่งตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อประชำชนยำกจนในชนบท ควำมคิดที่จะช่วยพี่น้องยำกจนในชนบท

ให้มฐีำนะควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ กย็ิง่มมีำกขึน้เนือ่งจำกพลเอก เปรมฯได้อยูป่ฏบิตังิำนกบัประชำชนยำกจนเหล่ำนัน้มำด้วย

ตนเองในขณะที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกองทัพภำคที่ 2 ดังคสำกล่ำวของท่ำนที่ว่ำ 

 “...ช่วยให้พวกเขาหายจน หายเจ็บ และมีความรู้ที่จ�าเป็นแก่การครองชีพให้จงได้ นี่คือนโยบายหลักที่ผม 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหาทางด�าเนินการให้ส�าเร็จ เพราะถ้าไม่มอบหมายนโยบายให้ชัดเจน คนชนบท 

ของเราอาจถูกละเลยต่อไปอีก...” [1]

  พลเอก เปรม มีควำมประสงค์ท่ีจะช่วยเหลือชำวบ้ำนผู้ยำกจนให้มีสภำพควำมเป็นอยู่ดีขึ้น สอดคล้องกับ 

กำรดสำเนินงำนกำรสนองโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดสำริ ซ่ึงเป็นงำนพัฒนำชนบทด้วย รัฐบำลพลเอก เปรมฯ  

ได้เร่งดสำเนนิกำรควบคูก่นัได้แก้ไขสภำวะควำมยำกจนของรำษฎรโดยเฉพำะผูท้ีอ่ยูใ่นชนบททีห่่ำงไกลควำมเจรญิ และ

ยงัให้ควำมสนใจด้ำนแรงงำนของคนจนในชนบท เพรำะมองเหน็ว่ำแรงงำนของคนชนบท คอืทรพัยำกรทีม่ค่ีำ โดยสร้ำง

โครงกำรต่ำง ๆ มำกกว่ำ 26 โครงกำร เช่นโครงกำรกำรจ้ำงงำนในชนบท โครงกำรสินเชื่อเพื่อกำรเกษตรโครงกำรจัด

ทสำถนนและขยำยไฟฟ้ำเข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน และดสำเนินกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

เพือ่ให้เกดิควำมเป็นธรรมแก่ชำวนำ กำรจดัตัง้ “กองทนุพฒันำหมูบ้่ำน” และจดัให้มคีณะกรรมกำรพฒันำชนบทแห่งชำติ 

หรือ กชช. รับผิดชอบ โดยได้ออกระเบียบสสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรกำรพัฒนำชนบท พ.ศ. 2524  

เน้นกำรผนกึกสำลงัของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  เข้ำด้วยกนั เพือ่ดสำเนนิงำนช่วยเหลอืประชำชนยำกจนในชนบทให้เป็นไปใน

ทศิทำงเดยีวกนั ซึง่ช่วยให้คนในชนบทมงีำนทสำ มรีำยได้ “หายจน หายเจบ็ และมคีวามรูท้ีจ่�าเป็นการแก่การครองชีพ” [1]

 กำรช่วยให้หำยจน เป็นขัน้แรกที ่พลเอก เปรมฯ มุง่แก้ไขเพือ่ให้ประชำชนมคีวำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้และพึง่พำตนเอง

ได้ ดังจะเห็นได้จำกคสำที่ท่ำนกล่ำวถึงเรื่องนี้ไว้ว่ำ

 “จะพยายามพัฒนาโดยมุ่งยึดหลักการเข้าไปยกระดับความสามารถของตัวคน เพื่อให้ชาวชนบทช่วยตัวเองให้

มากขึ้น โดยให้ความเข้าใจแก่เขา ดึงเขาให้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างถาวร...เราจะ

ต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชน เข้าใจ เข้าร่วม และเป็นประโยชน์แก่ตัวประชาชนอย่างถาวร...” [1]

  รัฐบำลได้ให้ควำมสนใจด้ำนผลผลิตทำงกำรเกษตร พลเอก เปรมฯ ได้ช้ีให้เห็นปัญหำที่รัฐบำลต้องเข้ำไปให้

ควำมช่วยเหลือ ดังควำมตอนหนึ่งว่ำ

 “...การปรบัปรงุการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�า้เพือ่การเกษตร ตลอดจนสร้างเสรมิให้ทีด่นิของพวกเขามคีณุภาพ

ดีขึ้น โดยแก้ปัญหาที่เขาประสบอยู่ในพื้นที่ เช่น ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยว การชะล้างพังทลายของ

ดินเป็นต้น” [1]

  พลเอก เปรม ได้ให้ควำมสสำคัญต่อปัญหำรำคำผลิตผลของชำวนำ ดังจะเห็นได้ว่ำในช่วงที่เกิดวิกฤตกำรณ์รำคำ

ข้ำวตกตส่ำอย่ำงรุนแรง เมื่อ พ.ศ. 2525 ได้มีโครงกำรแทรกแซงพยุงรำคำข้ำว และมีกำรส่งสำรไปถึงชำวนำทั่วประเทศ 

ควำมในสำรตอนหนึ่งว่ำ 

 “ผมขอยืนยันว่า ทุกข์ของชาวนา คือ ทุกข์ของผม ที่ผมจะต้องพยายามปลดเปลื้องอย่างสุดความสามารถ” [1]

 ท่ำนสำมำรถแก้ปัญหำรำคำข้ำวตกตส่ำ ตำมที่ต้ังใจไว้ได้ เริ่มจำกกำรออกประกำศสสำนักนำยกรัฐมนตรี  

เรือ่งกำรแทรกแซงและรกัษำระดบัรำคำข้ำวเปลอืก ประกำศกสำหนดอตัรำรำคำข้ำวเปลอืก รฐับำลได้เจรจำทสำกำรค้ำกบั

ต่ำงประเทศ จนสำมำรถส่งออกข้ำวได้มำกขึ้น
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 ขัน้ทีส่องคอืหำยเจบ็ เป็นโครงกำรด้ำนกำรสำธำรณสขุ เพือ่ช่วยเหลอืผูค้นในชนบททีเ่จบ็ป่วย โดยเฉพำะเดก็ ๆ

ในพืน้ทีเ่หล่ำนัน้ทีส่่วนใหญ่ตกอยูใ่นสภำพขำดอำหำร รฐับำลพลเอก เปรมฯได้สร้ำงโรงพยำบำลเพิม่ขึน้ในเขตยำกจน

อกี 92 แห่ง และได้จดัโครงกำรอำหำรกลำงวนัเดก็นกัเรยีนช่วยแก้ปัญหำเดก็ขำดสำรอำหำรในระดบัรนุแรงลดลงได้เป็น

จสำนวนมำก  

 นอกจำกกำรดแูลด้ำนผลผลติทำงกำรเกษตรและสำธำรณสขุแล้ว ยงัให้ควำมเอำใจใส่ด้ำนกำรศกึษำอย่ำงจรงิจงั

ด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชำชนมีควำมรู้เพียงพอแก่ควำมจสำเป็นในกำรครองชีพ เพรำะกำรศึกษำเป็นเครื่องมือสสำคัญ 

ในกำรพัฒนำที่ยังประโยชน์ให้คนยำกจนได้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ พลเอก เปรมฯ จึงเห็นควำมจสำเป็นทุ่มเท

งบประมำณเพื่อกำรศึกษำในชนบททั้งด้ำนกำรผลิตครูเพิ่มอัตรำข้ำรำชกำรครูและเปิดโรงเรียนในชนบทห่ำงไกล  

ดังคสำกล่ำวท่ำนที่ว่ำ

 “...จะต้องมโีครงการพเิศษเพือ่ปรบัการศกึษาให้ ‘รบัใช้คนยากจน’ เหล่านีใ้ห้ได้มากขึน้ มใิช่เฉพาะแต่ทางด้าน

เศรษฐกจิ แต่รวมไปถงึด้านสงัคมและวฒันธรรมซึง่เป็นสมบตัอินัดงีามของพวกเขาอยูแ่ล้วด้วย” “รฐับาลนีไ้ม่ต้องการ

แก้ไขปัญหาชนบท...ด้วยการแก้ปัญหาแบบประชาสงเคราะห์ แต่เราจะท�าให้ชาวชนบทเหล่านัน้ยนือยูไ่ด้ด้วยน�า้พกัน�า้

แรงของเขาเอง” [1]

  กล่ำวได้ว่ำรัฐบำลพลเอก เปรมฯ มีแนวนโยบำยแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในชนบทได้ถูกต้อง ประสบควำม

สสำเร็จและไม่ได้สร้ำงภำระหนักผิดวินัยทำงกำรเงินกำรคลังของชำติ ทสำให้คนยำกจนในชนบทมีงำนทสำ มีควำมรู้  

ในกำรประกอบอำชีพ มีรำยได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัว ลูกหลำนได้รับกำรศึกษำมำกขึ้น และมีสุขภำพพลำนำมัยดีขึ้น 

 5. กำรแก้ไขปัญหำวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ

 พลเอก เปรมฯ พยำยำมชี้ให้ทุกคนได้รับรู้ควำมจริงที่เกี่ยวกับปัญหำควำมยำกจนของประเทศไทย “...ประเทศ 

ชาติของเรายังยากจนอยู่ ยากจนจริงๆ ผมรู ้เพราะผมเป็นนายกรัฐมนตรี และคนที่รู ้เรื่องนี้ดีอีกคนคือรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการคลัง ดังนั้น เราจะต้องร่วมมือกันหาเงินเข้าประเทศ และต้องเจียมตัวเจียมใจเหมือนสภาพที่เป็นอยู่  

ความยากจนไม่ใช่เรื่องที่น่าจะละอาย เพียงแต่ความยากจนอาจท�าให้การพัฒนาล่าช้าไป ดังนั้น ต้องช่วยกัน...” [1]

 ประเทศไทยขณะนั้นมีปัญหำใหญ่ทำงเศรษฐกิจ คือกำรขำดดุลกำรค้ำอย่ำงมหำศำลและสะสมมำเป็นเวลำนำน 

เป็นเหตุให้มีหนี้สำธำรณะสูงโดยเฉพำะเป็นหนี้ต่ำงประเทศสูงสุดถึง 12.8 พันล้ำนดอลล่ำ ซึ่งเป็น 20.8 เปอร์เซ็นต์ของ

รำยได้จำกกำรส่งออก และเป็น 7.6 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ประเทศไทยเป็นลูกหนี้สสำคัญ 10 อันดับประเทศแรกของธนำคำรโลก และจะต้องใช้ 55 เปอร์เซ็นต์ของรำยได้จำกกำร

ส่งออกไปชสำระค่ำนสำเข้ำนสำ้มนั ประกอบกบัมปีระชำกรว่ำงงำนสงู และเงนิเฟ้อสงูถงึ 10 เปอร์เซน็ต์ เนือ่งจำกรำคำนสำ้มนั

ปรับตัวสูงขึ้น ปัญหำเศรษฐกิจดังกล่ำวอำจเป็นสำเหตุให้ฐำนะทำงกำรเงินขำดเสถียรภำพอย่ำงรุนแรงถึงขั้นวิกฤตได้ 

 รัฐบำลพลเอกเปรม ได้ระดมผู้มีควำมรู้ทำงด้ำนเศรษฐกิจ นักบริหำรธุรกิจช้ันแนวหน้ำมำเป็นที่ปรึกษำและ 

มีคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจช่วยกันวำงนโยบำยกำรบริหำรไว้ 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรคลัง ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรส่งออก และ

ด้ำนกำรฟ้ืนฟแูละเร่งรดักำรลงทนุ ได้กสำหนดนโยบำยและมำตรกำรกำรเงนิ กำรคลงัอย่ำงมวีนิยั และได้ดสำเนนิกำรแก้ไข

ปัญหำเศรษฐกิจ ที่สสำคัญดังนี้ 

 จดัตัง้ “คณะกรรมกำรร่วมภำครฐับำลและภำคเอกชน (กรอ.)” ประเทศไทยในเวลำนัน้ ปรำกฏข้อเทจ็จรงิสสำคญั

ประกำรหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ำ ระบบเศรษฐกิจ 1 ใน 3 บริหำรโดยรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ แต่อีก 2 ใน 3 หรือประมำณ

ร้อยละ 70 เป็นของภำคเอกชน ดังน้ัน เม่ือระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่บริหำรโดยภำคเอกชน พลเอก เปรมฯ จึงเห็น 

ควำมจสำเป็นที่จะต้องให้นักธุรกิจท้ังหลำยเข้ำมำร่วมมือกับรัฐบำลในกำรกอบกู้สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

ด้วยกำรดสำเนินกำรในนำมของ “คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐบำลและภำคเอกชน” เรียกโดยย่อว่ำ “กรอ.” โดยภำคเอกชน
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ได้มีโอกำสเข้ำร่วมเจรจำกำรค้ำกับต่ำงประเทศโดยตรง เป็นกำรแก้ปัญหำและเพิ่มกำรส่งออกสินค้ำ แสดงให้เห็นถึง 

วิสัยทัศน์ของผู้นสำและคณะรัฐบำล ซึ่ง กรอ.ยังมีบทบำทจนถึงปัจจุบันนี้ พลเอก เปรมฯ ได้กล่ำวว่ำ

 “ตั้งแต่เดินทางไปต่างประเทศ ได้พ่วงเอานักธุรกิจไปเจรจาเรื่องการค้า...ท�าให้เกิดประโยชน์หลายด้านด้วยกัน 

ประการแรก ท�าให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเจรจาทางธุรกิจ เนื่องจากได้มีการปรึกษาหารือกันมาก่อนแล้ว 

ประการที่ 2 เวลาเดินทางไปด้วยกันท�าให้ต่างประเทศเกิดความเช่ือถือมากกว่าที่จะแยกกันไปเจรจา ประการที่ 3  

ถ้าการเจรจาสามารถตกลงกันได้ ก็สามารถเซ็นสัญญากันได้เลย เพราะมีทั้งฝ่ายรัฐบาลและเอกชนร่วมอยู่ด้วยแล้ว 

ประการที ่4 การทีไ่ด้ไปพบปะกนัจะท�าให้เกดิความมัน่ใจมากกว่าทีจ่ะตดิต่อกนัเฉพาะทางจดหมายหรอืโทรเลข ประการ

ที่ 5 ต่างประเทศพอใจมาก เพราะการที่เดินทางไปร่วมกันอย่างนี้ แสดงว่ามีความร่วมมือกัน และท�างานเป็นระบบ และ

ประการสุดท้าย ทั้งรัฐบาลและเอกชนสามารถรู้ปัญหาและติดตามได้อย่างเป็นผล” [1]

 กำรพฒันำด้ำนพลงังำน เนือ่งจำกปัญหำนสำ้มนัขำดแคลนและนสำ้มนัแพง เป็นปัญหำทีม่คีวำมสสำคญัอยูใ่นอนัดบั

ต้นๆ นส้ำมันเป็นปัจจัยสสำคัญในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร เมื่อ พ.ศ. 2488 เป็นช่วงหลังจำกมหำสงครำมโลกครั้งที่ 2 สิ้น

สดุลง กำรดสำเนนิกจิกำรด้ำนนสำ้มนัปิโตรเลยีมของประเทศไทย ดสำเนนิกำรโดยบรษิทัค้ำนสำ้มนัต่ำงชำต ิจนถงึ พ.ศ. 2500 

รฐับำลได้อนมุตัใิห้สร้ำงโรงกลัน่นสำ้มนับำงจำก เพือ่กลัน่และจสำหน่ำยนสำ้มนัเชือ้เพลงิให้แก่หน่วยรำชกำรทัง้ทหำรและ

พลเรือน โดยบริษัท ซัมมิท อินดัสเตรียล คอร์ปอเรชั่น (ปำนำมำ) เข้ำมำประมูลเช่ำโรงกลั่นแห่งนี้ พ.ศ. 2501 รัฐบำล

ได้ออกพระรำชบญัญตั ิจดัตัง้ “กำรปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย” หรอื “ปตท.” ขึน้เป็นนติบิคุคลแต่กำรผลตินสำ้มนัยงัคง

ให้บรษิทัซมัมทิฯ ดสำเนนิกำร ต่อมำปรำกฏว่ำบรษิทัซมัมทิฯ ได้ทสำผดิสญัญำเช่ำหลำยครัง้หลำยกรณเีมือ่ พลเอก เปรมฯ 

เป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม จึงได้ขอยกเลิกสัญญำฯ และหลังจำกบริษัท ซัมมิทฯ ได้ส่งมอบกิจกำรคืน  

เมือ่วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2524 รฐับำลพลเอก เปรมฯจงึได้ให้กำรปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทยเป็นผูด้สำเนนิกจิกำรต่อมำ

 กำรยกเลิกสัญญำโรงกลั่นนส้ำมันบำงจำกกับบริษัทซัมมิทฯ และให้กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็น 

ผู้ดสำเนินกิจกำรครั้งนั้น นับเป็นกำรตัดสินใจที่กล้ำหำญและถือเป็นผลงำนช้ินสสำคัญ เพรำะช่วยให้รัฐบำลสำมำรถ 

รักษำผลประโยชน์ของประเทศชำติไว้ได้จสำนวนมหำศำล

 กำรพัฒนำชำยฝั่งทะเลด้ำนตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program: ESB) เป็นแหล่งกำรลงทุน

ผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมเพ่ือกำรส่งออก ทสำให้มีกำรลงทุนจำกนักลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จสำนวนมำก  

มีกำรกสำหนดเขตอุตสำหกรรมหลัก อยู่ที่ อสำเภอมำบตำพุด จังหวัดระยอง ขณะเดียวกันก็ให้พัฒนำท่ำเรือนส้ำลึกสัตหีบ 

เพือ่ให้บรกิำรสนิค้ำออกเป็นหลกั รวมทัง้เสรมิควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำรสนิค้ำทัว่ไปในระยะแรกด้วย ส่วนท่ำเรอื

แหลมฉบังกสำหนดให้เป็นท่ำเรือสสำหรับบริกำรสินค้ำทั่วไปให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำท่ำเรือสัตหีบ รวมทั้งได้พัฒนำ

ท่ำเรือนส้ำลึกที่จังหวัดสงขลำ 

 กำรหำแหล่งพลงังำนในประเทศ ในช่วงปลำย พ.ศ. 2524 ได้มกีำรขดุพบก๊ำซธรรมชำตจิสำนวนมหำศำลในอ่ำวไทย 

หลงัจำกนัน้ได้มกีำรพฒันำแหล่งก๊ำซธรรมชำตแิห่งอืน่เพิม่ขึน้อกี ซึง่สำมำรถนสำขึน้มำใช้ประโยชน์เป็นพลงังำนทดแทน

ลดกำรนสำเข้ำนส้ำมันได้ในเวลำต่อมำ ซ่ึงช่วยให้ประเทศไทยสำมำรถลดจสำนวนเงินตรำที่ต้องใช้ไปในกำรซื้อนส้ำมัน 

จำกต่ำงประเทศลงได้เป็นจสำนวนมหำศำล ทสำให้ประเทศไทยลดกำรขำดดุลกำรค้ำลงได้มำกซึ่งสื่อมวลชนในขณะนั้น

เรียกว่ำ ”ยุคโชติช่วงชัชวำล”

 กำรแก้ปัญหำของสภำบันกำรเงิน ท่ีอำจนสำไปสู่วิกฤตทำงเศรษฐกิจ อันเนื่องมำจำกบริษัทเงินทุนหลำยบริษัท

บริหำรงำนอย่ำงขำดประสิทธิภำพ ผู้บริหำรจงใจทุจริตด้วยกำรหำประโยชน์จำกบริษัทฯ จนบำงบริษัทฯไม่สำมำรถ

ชสำระเงินคืนให้แก่ประชำชนท่ีฝำกเงินได้ ทสำให้สถำนกำรณ์ด้ำนสถำบันกำรเงินปั่นป่วน และลุกลำมไปถึงธนำคำร

พำณิชย์ต่ำงๆ ด้วย วันที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2527 กระทรวงกำรคลังจึงได้แต่งตั้งคณะทสำงำนขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะ
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ทสำงำนแก้ไขปัญหำสถำบนักำรเงนิ” โดยเจ้ำของบรษิทัเงนิทนุและผูท้ีเ่กีย่วข้องจะต้องยนิยอมให้ทำงรำชกำรมส่ีวนเป็น

เจ้ำของและเข้ำไปจัดกำรได้ ปรำกฏว่ำทสำให้บริษัทฯมีผลกำรดสำเนินงำนเป็นที่น่ำพอใจและสำมำรถฟื้นตัวได้ สสำหรับ

ธนำคำรพำณิชย์ที่มีปัญหำก็ให้มีกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำน มีกำรเพิ่มทุนและกันเงินสสำรองเผื่อหนี้ที่สงสัยว่ำจะสูญ 

อย่ำงเพียงพอ และมีกำรแก้ไขปัญหำกำรเงินนอกระบบ เนื่องจำกมีกำรตั้งวงแชร์ที่มีลักษณะเป็นกำรฉ้อโกงประชำชน

เกิดขึ้นอย่ำงแพร่หลำย ได้ส่งผลกระทบกระเทือนอย่ำงรุนแรงต่อระบบกำรเงิน ทั้งในแง่ทสำลำยควำมเช่ือม่ัน และ 

เป ็นกำรซส้ำเติมปัญหำแก่บริษัทเงินทุนท่ีกสำลังประสบปัญหำอยู ่  รัฐบำลพลเอก เปรมฯ จึงได้ประกำศใช้  

“พระรำชกสำหนดกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน พ.ศ. 2527” เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกิจกำรนี้จนเป็นที่ยุติ  

  มำตรกำรสสำคญัทีส่ดุที ่พลเอก เปรมฯ ตดัสนิใจนสำมำใช้เพือ่แก้ปัญหำเศรษฐกจิ คอื กำรปรบัปรงุระบบอตัรำแลก

เปลี่ยนเงินตรำและกำรปรับค่ำเงินบำท หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่ำ “กำรลดค่ำเงินบำท” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2527 

ดร.วีรพงษ์ รำมำงกูร ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล ที่ปรึกษำคนสสำคัญด้ำนเศรษฐกิจนำยกรัฐมนตรี ผู ้ผลักดันให้ม ี

กำรเปลี่ยนแปลงค่ำเงินบำท ดร.วีรพงษ์ฯได้ให้ควำมเห็นเรื่องภำวะเศรษฐกิจในขณะน้ันโดยสรุปได้ว่ำ กำรที่ประเทศ 

กลุ่มโอเปคได้ขึ้นรำคำนส้ำมันอย่ำงต่อเน่ือง ทสำให้ท่ัวโลกเกิดเงินเฟ้อและอัตรำดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น สสำหรับประเทศไทย 

ก็เช่นเดียวกันซึ่งมีรำยจ่ำยจำกกำรนสำเข้ำนส้ำมันถึง 1 ใน 4 ขณะเดียวกันรำคำสินค้ำส่งออกโดยเฉพำะรำคำสินค้ำเกษตร

ตกตส่ำลงอย่ำงมำก ทสำให้ประเทศไทยขำดดุลบัญชีเดินสะพัดสะสมมำอย่ำงยำวนำน รุนแรงเข้ำขั้นจะวิกฤต และ 

ดร.วีรพงษ์ฯได้ตอบคสำถำม พลเอก เปรมฯ นำยกรัฐมนตรีถึงข้อดี/ข้อเสียของกำรลดค่ำเงินบำทและมำตรกำรต่ำงๆ 

ทีจ่ะทสำให้กำรลดค่ำเงินบำทส่งผลดมีำกกว่ำผลเสยี ซึง่ท่ำนเป็นห่วงผลกระทบทกุด้ำนโดยเฉพำะผลกระทบต่อคนยำกจน

และเกษตรกร โดยสรปุประเดน็เป้ำประสงค์ของกำรลดค่ำเงนิบำททีส่สำคญัในทำงทฤษฎคีอื กำรส่งออกโดยเฉพำะสนิค้ำ

เกษตรรำคำในประเทศจะสูงข้ึนหรือหำกพ่อค้ำส่งออกลดรำคำขำยในต่ำงประเทศลงก็จะส่งออกได้มำกขึ้น กำรนสำเข้ำ

สินค้ำจำกต่ำงประเทศจะน้อยลง เน่ืองรำคำสินค้ำนสำเข้ำจะแพงขึ้นดังนั้นจะมีกำรใช้สินค้ำหรือวัตถุดิบภำยในประเทศ

มำกขึ้นแทนกำรนสำเข้ำ แต่นส้ำมันรำคำจะแพงขึ้น และอำจจะเกิดเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรขึ้นรำคำสินค้ำ จึงต้องตรึง

รำคำสนิค้ำและรำคำพลงังำน พลเอก เปรมฯเหน็ว่ำเพือ่ให้กำรลดค่ำเงนิบำทส่งผลดอีย่ำงมปีระสทิธผิลจงึต้องมมีำตรกำร 

รองรบัโดยได้จดัทสำโครงกำรส่งเสริมเร่งกำรส่งออก เพ่ือให้มกีำรส่งสนิค้ำออกได้มำกขึน้โครงกำรนยิมไทย เพือ่ให้มกีำรใช้ 

สนิค้ำไทยเพิม่ขึน้ โครงกำรประหยดันสำ้มนัและพลงังำนเช่นปิดสถำนโีทรทศัน์ทกุช่องในเวลำ 18.00 น. ถงึเวลำ 20.00 น. 

เพื่อประหยัดกำรใช้ไฟฟ้ำและนส้ำมันเป็นต้น และค้นหำแหล่งพลังงำนภำยในประเทศ ใช้ทดแทนที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว 

  นำยสมหมำย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังในขณะนั้นเป็นผู้ผลักดันกำรเปลี่ยนแปลงค่ำเงินที่

สสำคัญอีกผู้หนึ่ง ชี้ให้เห็นถึงสำเหตุของปัญหำและควำมจสำเป็นว่ำมำจำกกำรที่กลุ่มประเทศกลุ่มโอเปค ขึ้นรำคำนส้ำมัน 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2522 จำกเดิมถึง 15 เท่ำ ส่งผลให้เงินตรำต่ำงประเทศของไทยไหลออกนอกประเทศ  

ภำวะกำรเงินกำรคลังจึงถูกกระทบกระเทือนมำก มำตรกำรลดค่ำเงินบำทนับเป็นวิธีกำรหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหำ

 เนือ่งจำกมผีูต่้อต้ำนกำรลดค่ำเงนิบำทโดยขอให้พลเอก เปรมฯปรบัคณะรฐัมนตร ีและต่อมำขอให้พลเอก เปรมฯ 

ลำออก พลเอก เปรมฯ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลควำมจสำเป็นและขอควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยให้ช่วยกันทสำควำมเข้ำใจว่ำ 

กำรลดค่ำเงินบำทครั้งนั้น เป็นกำรดสำเนินกำรหรือกำรใช้มำตรกำรที่ถูกต้องเพื่อทสำให้ประเทศชำติพ้นจำกวิกฤติ 

ทำงเศรษฐกิจ โดยท่ำนยืนยันอย่ำงหนักแน่นว่ำ

 “...ผมใคร่ครวญดูแล้ว และปรึกษากับพวกผู้รู ้แล้ว ก็เห็นว่าเราควรจะท�าอย่างที่ได้ท�าไปแล้ว...เราเห็นว่า 

การกระท�าครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง มิใช่เฉพาะในปัจจุบันนี้ แต่ในอนาคตด้วย สิ่งส�าคัญที่เป็นเหตุผล

ให้เราตกลงใจท�า ก็เพราะว่าเรามีความจ�าเป็นที่จะต้องท�าให้สอดคล้องกับภาวะการเงินของโลก น่ันประการหน่ึง  

แล้วอกีประการหนึง่กเ็พือ่ทีจ่ะเปลีย่นระบบการแลกเปลีย่นเงนิตราของเรา ซึง่เดมิผกูไว้กบัสกลุเดยีว ต่อไปเราจะไม่ผกูไว้ 
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กับสกุลเดียว แต่เราจะผูกไว้กับสกุลเงินประเทศคู่ค้าหลายๆ สกุล การกระท�าเช่นนี้ก็จะท�าให้เรามีความคล่องตัว และ

ค่าเงินบาทก็จะเป็นมูลค่าที่แท้จริง” [1]

 พลเอก เปรมฯ เน้นว่ำเพือ่ให้มำตรกำรปรบัปรงุระบบอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำและกำรปรบัค่ำเงนิบำท ส่งผลได้

ตรงตำมวัตถุประสงค์ดีขึ้น รัฐบำลจะต้องดสำเนินกำรต่อไปใน 3 เรื่อง คือ (1) รัฐบำลใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด (2) ดสำเนินกำร

ให้ใช้วัตถุดิบ สินค้ำ ที่ผลิตในประเทศ (3) กำรเร่งส่งออกสินค้ำไทยไปขำยต่ำงประเทศ โดยมีคสำขวัญว่ำ “มุ่งประหยัด 

เร่งรดัใช้ของไทย (นยิมไทย) และร่วมใจกนัส่งออก” “...ผมจะดแูลเรือ่งนีด้้วยตวัของผมเอง เพราะเหน็ว่าเป็นเรือ่งส�าคญั

ที่จะรักษาเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจของเราให้มั่นคงถาวรต่อไปในอนาคต” [1]

 พลเอก เปรมฯ แก้ไขปัญหำเศรษฐกจิได้สสำเรจ็ กำรส่งออกสนิค้ำเกษตรและสนิค้ำอืน่ขยำยตวัเพิม่ขึน้สงูสดุถงึร้อย

ละ 28.5 มีกำรลงทุนสูงถึง 4.5 เท่ำของปีก่อนๆ กำรจ้ำงงำนเพิ่มมำกขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product : GDP) เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 11 เปอร์เซ็นต์ เงินเฟ้อลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับว่ำ

เป็นกำรบริหำรจัดกำรที่กล้ำตัดสินใจเพื่อประเทศชำติและประชำชน มำกกว่ำที่จะคสำนึงถึงกำรคงอสำนำจในตสำแหน่ง

นำยกรัฐมนตรี ทสำให้ประเทศชำติพ้นจำกมรสุมทำงเศรษฐกิจและเป็นกำรสร้ำงพื้นฐำนอันแข็งแกร่งทำงเศรษฐกิจ 

ให้สำมำรถเจริญเติบโตแบบก้ำวกระโดดและมั่นคงในเวลำต่อมำ [5]

 6. กำรแก้ไขปัญหำคอร์รัปชั่นและระบบรำชกำร

  “คอร์รัปชั่น” เป็นอีกปัญหำหนึ่งที่ พลเอก เปรมฯ ต้องกำรจะสะสำง ดังพิจำรณำได้จำกคสำบรรยำย เมื่อวันที่ 28 

สิงหำคม พ.ศ. 2521 ณ โรงแรมนำรำยณ์ ซึ่งสมำคมสันติสุขจัดขึ้น ควำมตอนหนึ่งว่ำ

 “...ผมคิดว่าปัญหาคอร์รัปชั่นยังมีวิธีแก้...ต้องเริ่มที่ผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องท�าตนให้

เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในเรื่องความซ่ือตรง ปราศจากคอร์รัปช่ัน โดยตัวเองต้องไม่ทุจริต และไม่ยอม

ให้คนอื่นทุจริต... มีความกล้าหาญ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอย่างเด็ดเดี่ยว และมีเกียรติ...” [3]

 นับเป็นควำมกล้ำหำญที่ชี้ชัดถึงแนวทำงในกำรแก้ปัญหำว่ำต้องเริ่มที่ผู้บังคับบัญชำซ่ึงพลเอกเปรมฯเองได้

ปฏบิตัตินให้เป็นตวัอย่ำงในเรือ่งควำมซือ่สตัย์สจุรติ กำรดสำรงชวีติทีเ่รยีบง่ำยไม่ฟุม่เฟือย และในกำรบรหิำรของรฐับำล 

พลเอก เปรมฯจะไม่ยอมให้มีกำรทุจริตหำกรัฐมนตรีคนใดทสำตนไม่เป็นที่ไว้วำงใจจะมีกำรปรับรัฐมนตรีนั้นออกทันที 

และบำงกรณีถึงขั้นยุบสภำเพื่อเลือกตั้งใหม่ [6] 

 พลเอก เปรมฯ มองไปถึงส่ิงท่ีเกิดอยู่ในสังคมเวลำนั้น ซึ่งเป็นสำเหตุสสำคัญที่ทสำให้คนไม่หวั่นไหวต่อกำรทสำ

ทุจริตนั่นคือ กำรที่คนในสังคมยังไห้ควำมนับถือคนทุจริตเพียงเพรำะมีเงิน ท่ำนกล่ำวว่ำ 

 “...ผมอยากเห็นและผมก็ได้ท�ามา คือ สังคมของเราต้องช่วยกันร่วมมือในเรื่องนี้...เลิกกราบไหว้คนพวกนี้..  

บางคนทีเ่รารูว่้าเขาไม่ได้รวยมาจากความสามารถ .. คณุโกงเขามาถงึได้รวย แต่กย็งัมคีนไปไหว้เขา.. สงัคมต้องช่วยกนั

พูดว่า เราจะเคารพคนดี ไม่เคารพคนชั่ว.. ต้องบอกว่าคนรวยคนนี้ รวยเพราะโกง เพราะค้ายาเสพติด ไม่ใช่รวยเพราะ

ความสามารถ... ตรงนี้แหละที่ผมว่าเราละเลยไม่ได้ท�า... มันน่ากลัว ผมคิดว่าเราต้องท�าถึงแม้มันยาก...” [7]

 ในฐำนะนำยกรัฐมนตรี พลเอก เปรมฯ นึกถึงปัญหำคนของรัฐเป็นสสำคัญ ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องคอร์รัปชั่น หรือ

เรื่องอื่นใด โดยได้พยำยำมปลุกจิตสสำนึกข้ำรำชกำร ให้เห็นควำมสสำคัญในกำรเป็นข้ำรำชกำรว่ำ

 “สถานการณ์บ้านเมอืงจะดขีึน้หรอืเลวลง การบรหิารบ้านเมอืงจะเป็นทีช่ืน่ชมหรอืรงัเกยีจของประชาชน ขึน้อยู่

กับข้าราชการเป็นอันมาก ถ้าข้าราชการทุกคนมีความรับผิดชอบ มีจิตส�านึกในการรับใช้ส่วนรวม นึกถึงผลประโยชน์

ของคนส่วนใหญ่ และประเทศชาติเป็นส�าคัญแล้ว ก็แน่ใจว่าสถานการณ์บ้านเมืองก็ต้องดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย...” [3]  

 “ระบบราชการเป็นหวัใจในการบรหิารประเทศ ทกุวนันีย้งัมข้ีอบกพร่องทีต้่องปรบัปรงุปฏิรปู หรอืบางท.ี..อาจ

ถึงขั้นต้องปฏิวัติผ่าตัดกันทั้งระบบ เพราะเมื่อเอ่ยถึงระบบราชการ คนส่วนใหญ่หลับตานึกถึงความอืดอาด ความล่าช้า 



214 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 203-219 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ไร้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและการให้บริการแก่ประชาชน” [3] 

 พลเอก เปรมฯ แก้ไขปัญหำคอร์รัปชั่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเนื่องจำกได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงในเรื่อง 

ควำมซื่อสัตย์สุจริต และมิยอมให้รัฐมนตรี ข้ำรำชกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งมีกำรปฏิรูประบบรำชกำรโดยได้ต้ัง  

“คณะกรรมกำรปฏริปูระบบรำชกำรและระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ” มกีำรจสำกดัขนำดของส่วนรำชกำร กำรขยำยตัว 

ของจสำนวนข้ำรำชกำร มีกำรมอบอสำนำจให้รำชกำรส่วนภูมิภำค เพ่ือให้ทสำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปรับปรุง 

กำรบริกำรประชำชนให้มีควำมรวดเร็ว เพื่อเป็นต้นแบบ เช่น กำรขออนุญำตประกอบธุรกิจ กำรจัดทสำหนังสือเดินทำง

ไปต่ำงประเทศ (Passport) เป็นต้น 

 7. กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด

 ปัญหำหนึ่งที่ประเทศไทย ได้รับกำรติเตียนจำกนำนำชำติในช่วงก่อนหน้ำที่ พลเอก เปรมฯ จะดสำรงตสำแหน่ง

นำยกรัฐมนตรี ว่ำประเทศไทยไม่เอำจริงเอำจังในกำรแก้ปัญหำยำเสพติด โดยเฉพำะกรณีกองกสำลังของจำง ซี ฟู หรือ

ขนุส่ำ ซ่ึงพสำนกัอยูบ่นแผ่นดนิไทยทีบ้่ำนหนิแตก ทัง้ๆทีไ่ด้ช่ือว่ำเป็น“รำชำยำเสพติด” และทำงสสำนกังำนคณะกรรมกำร

ปรำบปรำมยำเสพติด (ปปส.) ก็ได้ตั้งรำงวัลนสำจับในเวลำนั้นไว้สูงถึง 500,000 บำท พลเอก เปรมฯ มิอำจปล่อยให้เรื่อง 

ยำเสพติดทสำลำยประเทศไทยต่อไปได้ ดังนั้น เมื่อดสำรงตสำแหน่งนำยกรัฐมนตรีจึงให้คสำมั่นต่อรัฐสภำและประชำชน ว่ำ

 “เรื่องยาเสพติดนั้น กล่าวได้ว่าเป็นอันตรายที่สุดแก่ชาติบ้านเมือง และเป็นปัญหาที่ยุ ่งยากซับซ้อนมาก  

เกี่ยวพันกับปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ และยิ่งยุ่งยากมากขึ้น เพราะปัญหายังไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วย” และ

พลเอก เปรมฯ ได้ชี้ให้เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสาเหตุที่ท�าให้ขบวนการนี้ยังคงอยู่ได้ว่า “ค่านิยมของ 

พวกเราที่มีต่อผู้มีฐานะร�่ารวยเพราะธุรกิจยาเสพติด ซึ่งเป็นไปในท�านองเดียวกันกับคอร์รัปชั่น พวกเรายังก้มหัวและ

กราบไหว้ผู้ที่ร�่ารวยมาจากเงินสกปรก...” “...ต้องเอาจริงเอาจังกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันและ 

ปราบปราม แต่กลบัไปให้ความร่วมมอืกบัผูท้�าธรุกจิยาเสพตดิ..” “ทัง้ผูผ้ลติ ผูค้้า ผูข้นส่ง ผูเ้สพ ผูช่้วยเหลอื และผูร่้วมมอื 

กับธุรกิจยาเสพติดล้วนเป็นผู้ทรยศต่อชาติ ทั้งสิ้น” [3]

 “จะด�าเนนิการกวาดล้างแหล่งผลติ และจ�าหน่ายยาเสพตดิให้โทษโดยเดด็ขาดฉบัพลนั ส่วนทางด้านผูต้ดิยาเสพตดิ 

จะให้การบ�าบัดรักษาและอบรมให้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากยาเสพติด” [1]

 พลเอก เปรมฯ ได้บัญชำกำรในทำงลับให้จัดตั้งกองกสำลังทสำลำยยำเสพติดขึ้นในรูปแบบหน่วยจู่โจมเฉพำะกิจ

ใช้ชื่อ “เสือดสำ” เน้นพื้นท่ีแนวชำยแดนไทย-พม่ำ นับเป็นกำรตัดสินใจแก้อีกปัญหำหนึ่งที่สสำคัญ และเป็นควำมหำญ

กล้ำทีใ่ห้มกีำรดสำเนนิกำรแบบตดัรำกถอนโคน ชนดิทีต้่องยอมแลกกนัด้วยชวีติโดยเฉพำะกำรตดัสนิใจให้เปิดยทุธกำร

ที่บ้ำนหินแตก เมื่อวันที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2525 สำมำรถทสำลำยคลังอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตยำเสพติดได้สสำเร็จอย่ำงรำบคำบ 

ทสำให้กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดแทบจะหมดสิ้นไปจำกแผ่นดินไทย กองกสำลังขุนส่ำได้หนีเข้ำไปอยู่ในเขตประเทศ

พม่ำ สสำหรับบ้ำนหินแตกนั้น รัฐบำลได้ขอพระรำชทำนชื่อจำกสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ซึ่งพระองค์ได้

พระรำชทำนชื่อให้ใหม่ว่ำ “บ้ำนเทิดไทย” 

 กล่ำวได้ว่ำพลเอก เปรมฯ ได้ปรำบปรำมยำเสพติดอย่ำงเด็ดขำด โดยทสำลำยล้ำงแหล่งผลิตและจสำหน่ำยที่สสำคัญ

อย่ำงรำบคำบ และประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงพิษภัยของยำเสพติดที่ทสำลำยชำติและประชำชน รวมทั้งบสำบัด

รักษำผู้ติดยำเสพติด และเมื่อได้เดินทำงไปยังองค์กำรสหประชำชำติได้ทสำให้นำนำชำติทรำบและเข้ำใจว่ำประเทศไทย

ดสำเนินกำรปรำบปรำมยำเสพติดอย่ำงจริงจัง มิได้นิ่งเฉย

 8. กำรพัฒนำสังคม และกำรท่องเที่ยว

 พลเอก เปรมฯ ได้สร้ำงสรรค์คณุประโยชน์ในกำรพฒันำสงัคมและกำรท่องเทีย่วนำนปักำร ขอยกตวัอย่ำงเฉพำะ

งำนสสำคัญๆ ดังนี้
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 กำรจัดงำนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี พ.ศ. 2525 ตลอดทั้งปี พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  

ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเป็นประธำนดสำเนินกำร

ปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศำสดำรำมท่ัวท้ังพระอำรำมเช่นเดียวกับกำรสมโภชพระนครในอดีต นับเป็นผลงำน 

กำรอนรุกัษ์มรดกไทยครัง้ยิง่ใหญ่ มกีำรเฉลมิฉลองทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจงัหวดั วนัสสำคญัคอืวนัที ่5 เมษำยน อนัเป็นวนั  

“พระรำชพิธีบวงสรวงบูรพมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำ” ณ มณฑลพิธีท้องสนำมหลวง พลเอก เปรม ในฐำนะนำยกรัฐมนตรี 

ได้กรำบบังคมทูลถึงควำมพร้อมใจของรัฐบำล และปวงชนชำวไทย ที่ได้ถวำยพระรำชสมัญญำเฉลิมพระเกียรติ 

พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก องค์ปฐมบรมรำชจักรีวงศ์เป็น “มหำรำช” วัตถุประสงค์สสำคัญในกำรจัดงำน

ครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระเกียรติประวัติพระบรมรำชจักรีวงศ์ให้ปรำกฏไปทั่วสำกลและอีกประกำรหนึ่งคือกำรส่งเสริม 

กำรท่องเที่ยวเพ่ือนสำเงินรำยได้เข้ำประเทศ กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวงำน ”สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี”  

ได้ผลดีเกินควำมคำดหมำย เพรำะมีชำวต่ำงประเทศเดินทำงมำเที่ยวเมืองไทยในช่วงดังกล่ำวเป็นจสำนวนมำก สิ่งหนึ่ง 

ที่จะอยู่ในควำมทรงจสำของชำวต่ำงประเทศไม่รู้ลืมก็คือพระรำชประเพณีโบรำณ โดยเฉพำะกำรเสด็จพระรำชดสำเนิน

โดยกระบวนพยุหยำตรำชลมำรค ที่งดงำมตระกำรตำ และใน พ.ศ. 2530 รัฐบำลได้กสำหนดเป็นปีแห่งกำรท่องเที่ยวไทย 

(Visit Thailand Year) ซึ่งประสบผลสสำเร็จสูงยิ่ง

  กำรจัดสร้ำงหอสมุดแห่งชำติ ขึ้นในภำคต่ำงๆ ของประเทศ เนื่องในพระรำชพิธีรัชมังคลำภิเษก อันเป็น 

วำระที่พระบำทสมเด็จพระจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลชยเดช ทรงครองสิริรำชสมบัติ ครบ 42 ปี 22 วัน เสมอด้วยระยะเวลำ 

กำรครองรำชย์สมบัติในสมเด็จพระบรมอัยกำธิรำช พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

  โครงกำรสร้ำงพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นผลงำนช้ินสสำคัญอีกงำนหนึ่ง โดยรัฐบำล พลเอก เปรมฯ  

ได้เร่งรัดดสำเนินกำรสร้ำงด้วยควำมเอำใจใส่อย่ำงจริงจัง และพลเอก เปรมฯได้เดินทำงไปดูแลกำรก่อสร้ำงด้วยตนเอง

อยู่บ่อยครั้ง

 พลเอก เปรมฯ ได้บูรณำกำรในกำรจัดงำนพระรำชพิธีต่ำง ๆ  กับกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกำรพัฒนำสังคม

กำรรักษำวัฒนธรรมประเพณี และพุทธศำสนำอย่ำงกลมกลืน ทสำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศเป็น

จสำนวนมำกเดินทำงท่องเที่ยวประเทศไทย เป็นผลดีอย่ำงมำกต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

 9. กำรสร้ำงกลยุทธ์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ

 ช่วงเวลำที ่พลเอก เปรม ดสำรงตสำแหน่งนำยกรฐัมนตร ีเป็นช่วงเดยีวกบัทีป่ระเทศไทยได้รบัผลกระทบจำกสงครำม

ในเวียดนำม กัมพูชำ และลำว ซึ่งกองทัพสหภำพโซเวียตให้กำรสนับสนุน ดังที่กล่ำวแล้วโดยเหตุกำรณ์สู้รบได้เกิดขึ้น

อย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำหลำยปีซึ่งมีผลกระทบกับประเทศไทยทั้งในเรื่องกำรลุกลส้ำอธิปไตยและผู้อพยพ พลเอกเปรมฯ 

ได้พัฒนำควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศเป็นแนวทำงช่วยแก้ไขปัญหำ 

 พลเอก เปรมฯ เริ่มต้นด้วยกำรเยือนประเทศมำเลเซีย เพื่อเจรจำหำรือกับนำยกรัฐมนตรี ดำโต๊ะ ฮุสเซน ออน ให้

สนับสนุนแนวทำงแก้ปัญหำสงครำมของกองกสำลังเวียดนำมรุกลส้ำอธิปไตยแนวชำยแดนไทย และได้มีกำรลงนำมใน

ควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งสนิค้ำ และได้เยอืนประเทศสงิคโปร์ จำกนัน้เป็นประเทศอนิโดนเีซยี พลเอกเปรมฯ ประสบ

ควำมสสำเรจ็ในกำรเจรจำทัง้กำรเมอืงและกำรค้ำ โดยอนิโดนเีซยียนืยนัทีจ่ะช่วยเหลอืไทย และไม่ยุง่เกีย่วกบัปัญหำมสุลมิ 

ในประเทศไทย สสำหรับด้ำนเศรษฐกิจ ไทยจะส่งข้ำวขำยให้ตำมสัญญำ และได้เดินทำงเยือนประเทศฟิลิปปินส์  

ประเทศพม่ำ พร้อมคณะรัฐมนตรี โดยเน้นเจรจำขอควำมร่วมมือจำกพม่ำ ในกำรปรำบปรำมผู้ผลิตและผู้ค้ำยำเสพติด

 พลเอก เปรมฯได้เดินทำงไปเยือนประเทศจีน เพื่อทสำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำด้ำนควำมมั่นคงเนื่องจำก

ประเทศไทยต้องเผชญิกบัภยัคกุคำมอนัเกดิจำกกำรทีเ่วยีดนำมได้รกุรำนเข้ำยดึครองกมัพชูำ และกำรทีเ่วยีดนำมคงทหำร

จสำนวนมำกไว้ในกมัพชูำ ทัง้ได้ทสำกำรกวำดล้ำงกองกสำลงัต่อต้ำน จนเกดิกำรรกุลสำ้อธปิไตยเหนอืแผน่ดนิไทยหลำยครั้ง 
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ดังกรณีเหตุกำรณ์ที่ทหำรเวียดนำมลส้ำพรมแดนไทยและปะทะกับทหำรไทยอย่ำงรุนแรง ที่บริเวณบ้ำนโนนหมำกมุ่น 

อสำเภอตำพระยำ จังหวัดปรำจีนบุรี ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2523 อันเป็นเหตุให้ทหำรไทยเสียชีวิตหลำย

สิบคน เหตุกำรณ์ดังกล่ำวทสำให้มองได้ว่ำในขณะน้ันเวียดนำมพร้อมจะรุกรำนประเทศไทย นโยบำยต่ำงประเทศของ

ไทยในช่วงเวลำดังกล่ำวจึงเน้นด้ำน “ควำมมั่นคง” และดสำเนินในลักษณะ “รอบด้ำน” เพื่อแสวงหำมิตรประเทศใน 

กำรต่อต้ำนกำรขยำยอิทธิพลของเวียดนำม ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสหภำพโซเวียต กำรได้พบกับนำยกรัฐมนตรี จ้ำว 

จื่อ หยำง ทสำให้ได้รับกำรยืนยันว่ำจีนพร้อมที่จะช่วยไทยหำกถูกเวียดนำมบุกรุก ต่อมำในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2525 

พลเอก เปรมฯได้เดินทำงไปเยือนสำธำรณรัฐประชำชนจีนอย่ำงเป็นทำงกำรอีกครั้ง เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี และ 

ขอให้จนีลดกำรให้ควำมช่วยเหลอืแก่พรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ทสำให้รฐับำลพลเอก เปรมฯแก้ปัญหำ

ผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์ (ผกค.)ได้ผลมำกขึ้น

 พลเอก เปรมฯ ได้เดินทำงไปเยือนสหรัฐอเมริกำ และประเทศในยุโรปเมื่อต้นเดือนตุลำคม พ.ศ. 2524 พร้อม

คณะผู้แทนนักธุรกิจจำกสำมสถำบันธุรกิจเอกชน ได้แก่ สมำคมหอกำรค้ำไทย สมำคมอุตสำหกรรมไทย และสมำคม

ธนำคำรไทย ได้ร่วมเดินทำงไปด้วย ในกำรนี้นักธุรกิจแต่ละคนเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง

 กำรไปเยือนสหรัฐอเมริกำ นำยกรัฐมนตรีแถลงว่ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้นสำทำงธุรกิจและชักชวนให้มำ

ลงทุนในไทย และเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวงำน “สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี” รวมทั้งมีกำรเจรจำควำมเรื่อง

ข้อจสำกัดทำงกำรค้ำระหว่ำงไทยกับสหรัฐอเมริกำด้วย 

 ประกำรสสำคัญที่สุดคือ เมื่อ พลเอก เปรมฯ เดินทำงไปเยือนสสำนักงำนใหญ่องค์กำรสหประชำชำติ ท่ำนได้มี

โอกำสกล่ำวปรำศรัยต่อที่ประชุมสหประชำชำติ ด้วยนับว่ำเป็นนำยกรัฐมนตรีไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติเช่นนี้ และ  

พลเอก เปรมฯ ได้เข้ำพบประธำนำธิบดีโรนัลด์ เรแกน และรองประธำนำธิบดี จอร์จ บุช ได้ปรึกษำหำรือกันในระหว่ำง

เจ้ำหน้ำที่ชั้นสูงใน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องควำมมั่นคงของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องปัญหำผู้ลี้ภัย เรื่องยำเสพติด 

และเรื่องขอควำมร่วมมือทวิภำคีระหว่ำงประเทศของไทยกับสหรัฐอเมริกำ 

 พลเอก เปรมฯ ได้ทสำให้สหรฐัอเมรกิำกลบัมำมคีวำมสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิกนัอกีครัง้หลงัจำกสหรฐัพ่ำยแพ้สงครำม

เวียดนำมและถอนฐำนทัพจำกประเทศไทย สหรัฐอเมริกำได้ให้ควำมช่วยเหลือไทยทำงด้ำนอำวุธยุทโธปกรณ์ต่ำงๆ มี

กำรซ้อมรบร่วมกัน ภำยใต้รหัส COBRA GOLD สหรัฐอเมริกำ ได้ขำยเครื่องบิน F–16 ที่มีอำนุภำพสูงให้ไทยเป็นชำติ

แรกในอำเซียนและเพิ่มควำมช่วยเหลือทำงทหำรให้ไทย อีกหลำยประกำร ทสำให้กองทัพไทยมีศักยภำพเท่ำเทียมกับ

กองทัพเวียดนำม 

 สหภำพโซเวียตเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับไทยมำเป็นเวลำยำวนำน โดยเฉพำะในช่วงรัชกำล

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พลเอก เปรมฯได้ไปเยือน เพื่อพบปะเจรจำกับนำยกอร์บำชอฟ เลขำธิกำร

พรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต พลเอก เปรมฯ ได้ขอควำมร่วมมือจำกนำยกอร์บำชอฟ เกี่ยวกับกรณีปัญหำเวียดนำมและ

กัมพูชำซึ่งประสบควำมสสำเร็จและมีส่วนสสำคัญทสำให้เวียดนำมประกำศถอนทหำรออกจำกกัมพูชำในเวลำไม่นำน 

 นำยยำสุฮิโร นำกำโซเน่ นำยกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และคณะพร้อมด้วยส่ือมวลชนญ่ีปุ่น ได้เดินทำงมำเยือนไทย 

อย่ำงเป็นทำงกำร ได้สนทนำถึงสถำนกำรณ์กำรแก้ไขปัญหำกัมพูชำ ซึ่งนำยกรัฐมนตรีญ่ีปุ่นได้กล่ำวยืนยันว่ำญ่ีปุ่นจะ 

งดกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่เวียดนำม จนกว่ำเวียดนำมจะถอนทหำรออกจำกกัมพูชำ ในโอกำสนี้ญี่ปุ ่นได้เสนอ 

ลดหย่อนภำษนีสำเข้ำสนิค้ำจำกประเทศไทยเพือ่ให้มโีอกำสขำยสนิค้ำให้แก่ญ่ีปุน่ได้มำกขึน้ นอกจำกนัน้ได้ช่วยเหลอืไทย 

ในรูปแบบกำรให้เปล่ำ ในโครงกำรต่ำง ๆ และญี่ปุ่นจะทบทวนเรื่องระบบสิทธิพิเศษทำงด้ำนภำษีศุลกำกร เพื่อเพิ่ม

โควต้ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมไทย 

 จำกกำรสร้ำงกลยุทธ์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ส่งผลให้นำนำชำติมีควำมเข้ำใจประเทศไทยมำกขึ้นและ
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เวียดนำมต้องถอนทหำรออกจำกกัมพูชำ กำรสู้รบในกัมพูชำผ่อนคลำยลง และส่งผลในทำงกำรค้ำ กำรส่งออกขยำยตัว

และกำรท่องเที่ยวดีขึ้นทสำให้ทุนสสำรอง เงินตรำระหว่ำงประเทศเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นผลสสำเร็จมำ

จำกควำมร่วมมอืในกำรทสำงำนอย่ำงหนกัร่วมกนัระหว่ำงรฐับำลพลเอก เปรมฯ และภำคเอกชนในกำรเยอืนต่ำงประเทศ

ได้เป็นอย่ำงดี

 10. กำรสร้ำงเอกลักษณ์และคุณค่ำควำมเป็นไทย

  พลเอก เปรมฯ ชีใ้ห้เหน็และทสำให้เกดิควำมรกัและหวงแหนวฒันธรรมอย่ำงเข้ำถงึเนือ้หำ สำระ และควำมสสำคญั  

ว่ำ “กำรรักษำวัฒนธรรมคือกำรรักษำชำติ” 

  ด้ำนภำษำไทย พลเอก เปรมฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่ำอันสูงยิ่ง ทั้งได้เจริญรอยตำมเบื้องพระยุคลบำท  

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัในกำรอนรุกัษ์และเชญิชวนให้คนไทยเหน็คณุค่ำและควำมสสำคญัของภำษำไทย นอกเหนอื

ไปจำกกำรที่ได้ทสำตนให้เป็นแบบอย่ำงในกำรใช้ภำษำไทยอย่ำงถูกต้องงดงำม

  จำกปำฐกถำพิเศษ เรื่องวัฒนธรรมไทย สมบัติไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม พ.ศ. 2537 ณ สสำนักงำนใหญ่ ธนำคำร

กรุงเทพ จสำกัด (มหำชน) ว่ำ

 “นกัภาษาประมาณว่าในโลกนีม้ภีาษาทีใ่ช้พดูกนัประมาณสามพนัภาษา แต่มไีม่ถงึร้อยภาษาทีม่ภีาษาเขยีนของ

ตนเอง ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งในไม่ถึงร้อยภาษานั้น ภาษาไทยเป็นภาษาที่ไพเราะงดงาม และเป็นเอกลักษณ์ของไทย

โดยแท้จริง ภาษาไทยมีอายุกว่า 700 ปี และเป็นภาษาที่มีพยัญชนะ มีสระ วรรณยุกต์ เป็นของตนเอง ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่มีภาษาเขียน ภาษาพูดเป็นของตนเอง... อีกอย่างหน่ึงก็คือเรามีเลขไทยใช้ ผมคิดว่าเลขไทยเป็นเอกลักษณ์ 

อีกอย่างหนึ่งของภาษาของเรา มีน้อยประเทศมากที่มีเลขใช้เอง...” [8]

 ด้ำนวัฒนธรรมกำรแต่งกำย พลเอก เปรมฯ ได้รับสนองพระรำชดสำริในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเกี่ยวกับ

เรือ่งกำรแต่งกำยของบรุษุ ชดุเครือ่งแต่งกำยของผูช้ำยไทยเป็นทำงกำร ซึง่ควรตดัเยบ็ด้วยผ้ำฝ้ำยไทยหรอืผ้ำไหม สวมใส่ 

กับกำงเกงแบบสำกล เมื่อจะออกงำนรำตรีจึงจะมีผ้ำคำดเอวเสริม ชุดเครื่องแต่งกำยแบบนี้ เรียกว่ำ “ชุดพระรำชทำน” 

[3] พลเอก เปรม เป็นผู้ริเริ่มนสำมำสวมใส่ และได้มีกำรสวมใส่ชุดพระรำชทำนกันอย่ำงแพร่หลำย

 ด้ำนกำรดสำเนินชีวิตตำมวิถีไทย พลเอก เปรมฯ ได้แสดงปำฐกถำพิเศษ เรื่องควำมคำดหวังของสังคมไทยใน

ทศวรรษหน้ำ เมื่อวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2538 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ควำมตอนหนึ่งว่ำ 

  “...ผมหวงัว่าสงัคมไทยจะเป็นสงัคมทีจ่ะรกัษาวฒันธรรมไทยไว้ได้อย่างเหนยีวแน่นโดยเฉพาะวฒันธรรมทีเ่ป็น

หลกัของชาตขิองเรา เช่นการเคารพผูใ้หญ่ การให้ความเอือ้อาทรต่อผูส้งูอาย ุผูใ้หญ่จะประพฤตตินให้เป็นตวัอย่างทีด่แีก่

ผู้น้อย ครูจะเป็นครูที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกศิษย์ คนรุ่นใหม่จะส�านึก และเห็นความส�าคัญ จะช่วยกันด�ารงรักษาและ

พัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ก้าวหน้าไปอย่างมีระเบียบ ยึดประเพณีอย่างมีเหตุผล และคนไทยในสังคมต่าง ๆ จะส�านึกในความ

เป็นไทยตลอดไป...” [3]

 พลเอก เปรมฯ ได้ปฏบิตัตินอยูภ่ำยใต้กรอบแห่งขนบธรรมเนยีมประเพณีและวฒันธรรมไทยและเป็นแบบอย่ำง

ให้คนไทยดสำรงชีวิตด้วยควำมประหยัดเรียบง่ำย โดยยึดตำมแนวพระรำชดสำริ เศรษฐกิจพอเพียง และ “นิยมไทย” หรือ 

”นิยมควำมเป็นไทย” สนับสนุนให้คนไทยใช้สินค้ำที่ผลิตโดยคนไทย ท่องเที่ยวในเมืองไทยและปฏิบัติตนให้สำมำรถ

ธสำรงรักษำคุณค่ำของควำมเป็นไทย และคุณค่ำของควำมเป็นคนไทยไว้ได้อย่ำงยั่งยืน 

 11. สร้ำงค่ำนิยมให้เกิดควำมรักชำติและเสียสละเพื่อชำติ “เกิดมำต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

 ตลอดชีวิตของ พลเอก เปรม ฯ ได้อุทิศตนเพื่องำนของแผ่นดินอย่ำงแท้จริง ด้วยควำมตระหนักว่ำ “เกิดมำต้อง

ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยชี้ให้เห็นว่ำ



218 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 203-219 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

 “เราทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่เราอาศัยเกิดมา และเติบโตจนเป็น 

ตัวเราในขณะนี้ ด้วยความส�านึกที่แน่วแน่ว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องท�าหลีกเลี่ยงไม่ได้...แม้มิได้บัญญัติ 

เรื่องการแทนคุณแผ่นดินไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญ แต่ผมใคร่ขอให้เราท่านทั้งหลายโปรดไตร่ตรองดูว่า  

การตอบแทนบญุคณุต่อผูค้นหรอืสิง่ทีม่บีญุคณุต่อเรา เช่น พ่อแม่ คร ูสถาบนั และองค์กรต่างๆ ฯลฯ เป็นวฒันธรรมไทย

ที่เราพิทักษ์และสืบสานกันมาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย จนถึงปัจจุบัน” [7][9]

 ตลอดจนได้ให้นิยำมกำรตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไว้ว่ำ หมำยถึง

 “การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นสถาบันที่ดี เป็นองค์กรที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระท�าแต่ความดี เพื่อ

ประโยชน์ของแผ่นดิน” [4][9]

 จติใจทีก่ล้ำหำญ เข้มแขง็ ในอนัทีจ่ะชีใ้ห้สงัคมกล้ำกระทสำในสิง่ทีถ่กูต้อง พลเอก เปรมฯ เชญิชวนผูค้นทัง้หลำย

ให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ด้วยกำรยกย่องคนดี แทนกำรยกย่องคนมีเงิน มีอสำนำจแต่เป็นคนไม่ดี ทั้งให้เลิกกรำบไหว้ 

เลิกคบค้ำ เลิกเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ท้ังส้ินด้วยวิธีกำรเช่นนี้จะเป็นหนทำงหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมคนดี ให้มีกสำลังใจใน

กำรทสำควำมดีให้เป็นตัวอย่ำงแก่คนในรุ่นลูก รุ่นหลำนต่อไป

 พลเอก เปรมฯ ได้พยำยำมสร้ำงจติสสำนกึของกำรตอบแทนบญุคณุแผ่นดนิ ด้วยกำรช้ีให้ทกุคนตระหนกัอยูเ่สมอ

ว่ำ ชำตจิะดสำรงอยูไ่ด้ต้องมเีอกลกัษณ์ทีบ่่งบอกให้รูถ้งึควำมเป็นชำตสิำมำรถสบืสำนกนัได้ด้วยขนบธรรมเนยีม ประเพณี

และวัฒนธรรม โดยบุคคลในชำติเป็นส่วนสสำคัญของกำรธสำรงรักษำเอกลักษณ์ไว้ 

 บนเส้นทำงชีวิตของพลเอก เปรมฯ ไม่ว่ำจะอยู่ในตสำแหน่งใด ท่ำนได้ทสำหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงสูงยิ่ง 

ทัง้มัน่คงอยูใ่นควำมซือ่สตัย์สจุรติ ควำมเทีย่งธรรม ควำมเสยีสละ ควำมกล้ำหำญ ไม่หวัน่ไหวต่อทกุเรื่องทีไ่ด้ตดัสินใจ

กระทสำ มั่นคงในควำมถูกต้อง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงในทำงที่ดีงำมมำโดยตลอด 

สรุป 

 รฐับำลพลเอก เปรม ตณิสลูำนนท์ สำมำรถดสำเนนินโยบำยกำรแก้ไขปัญหำทีส่สำคญัและวำงรำกฐำนอนัแขง็แกร่ง

ให้กบัประเทศชำต ิท้ัง 11 ด้ำนดงักล่ำว เป็นควำมสสำเรจ็ครัง้ประวตัศิำสตร์ของประเทศไทย อนัเนือ่งมำจำกควำมสำมำรถ

ในกำรบรหิำรจดักำรของพลเอก เปรมฯ ได้คลกุคลลีงลกึศกึษำปัญหำและตกผลกึถงึสำเหตขุองปัญหำนสำไปสูก่ำรกสำหนด

วธิปีฏบิตัแิละนสำไปปฏบิตักิำรได้จรงิเพือ่แก้ไขแต่ละปัญหำ รวมทัง้ควำมกล้ำหำญเดด็เดีย่วในกำรตัดสนิใจและทีส่สำคญั

มำกอีกประกำรคือพลเอก เปรมฯบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตสำมำรถนสำพำคนดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเสียสละ

มำร่วมงำน และได้เดนิตำมรอยพระยคุลบำท ทสำให้เกดิกำรบรหิำรจดักำรเชิงบรูณำกำรนโยบำยของรฐับำลกบัโครงกำร

พระรำชดสำริต่ำง ๆ พลเอก เปรมฯ ได้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยและเป็น

แบบอย่ำงให้คนไทยดสำรงชีวิตด้วยควำมประหยัดเรียบง่ำย โดยยึดตำมแนวพระรำชดสำริเศรษฐกิจพอเพียง ธสำรงรักษำ

คุณค่ำของควำมเป็นไทย และคุณค่ำของควำมเป็นคนไทยไว้ได้อย่ำงย่ังยืนสมกับมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ยกย่องไว้ในฐำนะ “รัฐบุรุษ” เพื่อเป็นเกียรติประวัติและตัวอย่ำงอันดีงำมสืบไป 

ข้อเสนอแนะ

 ภำครัฐควรส่งเสริมสนับสนุนประชำสัมพันธ์ผลงำน คุณูปกำรของ พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ ให้ภำคเอกชน 

ประชำชน ข้ำรำชกำร นักเรียน นิสิตนักศึกษำ ได้ทรำบเพื่อยึดถือเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่รวมถึง 

กำรดสำเนินชีวิต 
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บทคัดย่อ

 โอ่งมงักรรำชบุรไีด้ชือ่ว่ำเป็นภมูปัิญญำสำมแผ่นดนิซึง่เป็นหตัถกรรมพืน้ถิน่ของจงัหวดัรำชบรุทีีแ่สดงเอกลกัษณ์

และมวีวิฒันำของกำรสืบทอดศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญำจำกบรรพบรุษุ กำรสงวนรกัษำสมัมำชีพโอ่งมงักรในฐำนะ

จำกมรดกทำงวัฒนธรรมจึงเป็นกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยสัมมำชีพโอ่งมังกรรำชบุรี โดยคสำนึงถึงหลักกำรพื้นฐำน

สสำคัญของกำรสงวนรักษำมรดกทำงวัฒนธรรม ได้แก่ กำรยอมรับมิติวัฒนธรรมในกำรพัฒนำ กำรส่งเสริมเอกลักษณ์

ทำงวัฒนธรรม กำรขยำยขอบเขตของกำรมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม และกำรส่งเสริมควำมร่วมมือทำงวัฒนธรรม  

โดยมีแนวทำงกำรดสำเนินงำนของเครือข่ำย คือ ส่งเสริมกระบวนกำรจัดหำองค์ประกอบในกำรผลิต ส่งเสริมกิจกรรม

กำรผลิตที่เสริมซึ่งกันและกัน ส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพและเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ส่งเสริม 

กำรเข้ำถงึข้อมลูสำรสนเทศแก่สมำชกิเครอืข่ำย ส่งเสรมิกำรสร้ำงและพฒันำนวตักรรม ส่งเสรมิกำรสร้ำงธรุกจิใหม่ภำยใน 

เครอืข่ำย ส่งเสรมิกำรแลกเปลีย่นข้อมลูกนัระหว่ำงสมำชกิเครอืข่ำย และส่งเสรมิกำรทสำกำรตลำด กำรวจิยัและกำรพฒันำ 

กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ทั้งนี้ นอกจำกที่สมำชิกเครือข่ำยจสำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

ของผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด ยังจสำเป็นต้องให้ควำมสสำคัญ 

กับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้ที่กสำลังได้รับควำมนิยมในปัจจุบันด้วย

ค�าส�าคัญ: โอ่งมังกร สัมมำชีพ มรดกทำงวัฒนธรรม

Abstract

 Ratchaburi dragon jars is known as the wisdom of the three lands which is a local handicraft of Ratchaburi 

province that shows identity and evolution of inherited art and culture from ancestors. Preservation of dragon jars 

right occupation as a cultural heritage is the process of creating a network of Ratchaburi dragon jars right occupation, 

by taking into account the basic principles of the preservation of cultural heritage, that is acknowledging the culture 
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dimension in development, affirming and enriching cultural identity, broadening Participation in culture and in 

Development, and promotion of cultural cooperation. With the guideline of network operation is promote the process 

of procuring components in production, promote productive activities that complement each other, promote access 

to quality human resources and specialized expertise, promote access to information to network members, promote 

the creation and development of innovation, promote the creation of new businesses within the network, promote the 

exchange of information between members, and promote marketing, research and development, personnel development 

and infrastructure development. In addition to the network members need to adjust the product model to be more 

diverse in order to meet the needs of the market. Also need to focus on cultural tourism, which is a way to generate 

income that is currently popular.

Keywords: ratchaburi dragon jars, right occupation, cultural heritage

บทน�า

 คสำขวัญประจสำจังหวัดรำชบุรี ควำมว่ำ “คนสวยโพธำรำม คนงำมบ้ำนโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่  

ตืน่ใจถสำ้งำม ตลำดนสำ้ดสำเนนิ เพลนิค้ำงคำวร้อยล้ำน ย่ำนยีส่กปลำด”ี แสดงให้เหน็ถงึวตัถอุนัเป็นตัวแทนของกำรแสดงออก 

ทำงวฒันธรรมทีช่ำวจงัหวดัรำชบรุยีอมรบัว่ำเป็นส่วนหนึง่ของมรดกทำงวฒันธรรม ซึง่เป็นมรดกทีถ่่ำยทอดจำกรุน่สูรุ่น่ 

แสดงออกถึงอัตลักษณ์ ตลอดจนภูมิปัญญำ ควำมรู้ และทักษะของคนในบรรพบุรุษ ดังกล่ำวนี้คือ โอ่งมังกร

 โอ่งมังกร หรือ โอ่งรำชบุรี เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผำชนิดเคลือบขี้เถ้ำ เนื้อดินแกร่ง เป็นกำรใช้วัตถุดิบที่มี

อยู่ในท้องถิ่น คอื ดินเหนียว นสำมำผลิตเป็นสนิค้ำทีส่ร้ำงรำยได้ให้กบัชุมชนจังหวัดรำชบรุ ีโดยลวดลำยนิยมใช้เป็นลำย

มังกรซึ่งเลียนแบบจำกโอ่งของประเทศจีนที่นสำเข้ำมำในยุคแรก ๆ ของกำรผลิต และมีกำรพัฒนำปรับปรุงให้มีคุณภำพ 

ท่ีดขีึน้ตำมลสำดบั ลวดลำยของโอ่งมงักรจดัว่ำเป็นลวดลำยทีม่คีวำมโดดเด่น สำมำรถเข้ำถงึผูค้นทกุชนชัน้ เป็นผลติภณัฑ์

ท่ีเดนิทำงไกลไปทัว่ประเทศไทย ด้วยคณุสมบตัทิีส่ำมำรถใช้เกบ็นสำ้ฝนโดยไม่ทสำให้นสำ้เกดิกลิน่หรอืรสชำตเิปลีย่นแปลง

ไป ดังจะเห็นได้ว่ำ เกือบทุกบ้ำนจะมีโอ่งมังกรรำชบุรีเพ่ือเก็บนส้ำด่ืมนส้ำใช้ โอ่งมังกร หรือ โอ่งรำชบุรี จึงได้ช่ือว่ำ 

เป็นภูมิปัญญำ 3 แผ่นดิน ซ่ึงเป็นหัตถกรรมพ้ืนฐำนของจังหวัดรำชบุรีที่แสดงเอกลักษณ์และมีวิวัฒนำกำรสืบทอด 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำจำกบรรพบุรุษ

 อย่ำงไรก็ตำม โอ่งมังกร หรือ โอ่งรำชบุรี อยู่ในภำวะเสี่ยงที่จะเป็นเพียงตสำนำน ด้วยเหตุที่ควำมเจริญได้เข้ำถึง

ทุกหมู่บ้ำนในชนบท ทุก ๆ ชุมชนมีนส้ำประปำใช้กันอย่ำงทั่วถึง ประกอบกับมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนเพิ่มมำกขึ้น เช่น 

ถังพลำสติก ฯลฯ ผู้บริโภคจึงสำมำรถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม ควำมต้องกำรใช้โอ่งมังกร

จึงลดลง

 ดังนั้น จึงเป็นที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่งว่ำ ในสภำพสังคมยุคปัจจุบันนี้ ชำวจังหวัดรำชบุรีจะมีแนวทำงในกำรสงวน

รักษำสัมมำชีพจำกมรดกทำงวัฒนธรรมภูมิปัญญำ 3 แผ่นดินนี้ได้อย่ำงไร ดังกล่ำวนี้ ผู้เขียนจะเริ่มต้นด้วยกำรนสำเสนอ

ประเด็นข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงครอบคลุม ก่อนที่จะนสำข้อมูลเหล่ำนั้นมำเป็นฐำนในกำรวิเครำะห์ต่อไป

1. โอ่งมังกรราชบุรี

 จังหวัดรำชบุรี มีชื่ออันเป็นมงคลยิ่ง หมำยถึง เมืองพระรำชำ เป็นเมืองเก่ำแก่เมืองหนึ่งของไทย จำกกำรศึกษำ

และขุดค้นของนักประวัติศำสตร์ นักโบรำณคดี พบว่ำ ดินแดนแถบลุ่มแม่นส้ำแม่กลองแห่งนี้เป็นถิ่นฐำนที่อยู่อำศัยของ

คนหลำยยคุหลำยสมยั และมคีวำมรุง่เรอืงมำตัง้แต่อดตี จำกหลกัฐำนทำงโบรำณสถำนและโบรำณวตัถจุสำนวนมำก ทสำให้
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เชื่อได้ว่ำมีผู้คนตั้งถิ่นฐำนในบริเวณนี้ ตั้งแต่ยุคหินกลำง ตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบรำณสมัยทวำรวดีที่ตสำบลคูบัวด้วย

จังหวัดรำชบุรีเป็นพื้นที่ท่ีมีอำชีพท่ีโดดเด่น คือ อำชีพผลิตและจสำหน่ำยผลิตภัณฑ์โอ่งมังกร ดังหลักฐำนเชิงประจักษ์

จำกคสำขวัญประจสำจังหวัด ตอนหนึ่ง ควำมว่ำ “เมืองโอ่งมังกร” [1] โอ่งมังกร” หรือ “โอ่งรำชบุรี เป็นผลิตภัณฑ์

เคร่ืองป้ันดนิเผำชนดิเคลอืบขีเ้ถ้ำ เนือ้ดนิแกร่ง เป็นกำรใช้วตัถดุบิทีม่อียูใ่นท้องถิน่มำผลติ [2] หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์

บ่งชี้ว่ำ พื้นที่จังหวัดรำชบุรี มีตสำบลหนึ่งชื่อว่ำ ตสำบลโคกหม้อ ด้วยดินบริเวณโคกหม้อนั้นมีเศษกระเบื้องจำกหม้อ ไห 

ฯลฯ ทบัถมกนัจนเป็นโคกสงูใหญ่ชำวบ้ำนรุน่หลงัจงึเรยีกว่ำ โคกหม้อ ตสำบลโคกหม้อนีม้ชีือ่ดัง้เดมิว่ำอย่ำงไรไม่สำมำรถ

สบืค้นได้ แต่มบีนัทกึว่ำ สมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช มพีีช่ำวรำมญัอพยพจำกทวำย มำตัง้ถิน่ฐำนเพือ่ประกอบอำชพี

ในทำงป้ันหม้อดนิ ภำชนะต่ำง ๆ  ขณะทีอ่กีพืน้ทีห่นึง่ คอื ตสำบลหลมุดนิ ทีม่ดีนิลกัษณะพเิศษใช้ในอตุสำหกรรมได้ดแีละ

ชนะเลศิระดบัจงัหวดัในกำรประกวดดนิ เป็นเหตใุห้คนไปขดุดนิมำใช้ในกำรอตุสำหกรรมจงึทสำให้เป็นหลมุลกึจงึเรยีกว่ำ 

หลมุดนิ เมือ่ประมำณ พ.ศ. 2500 ได้มกีำรจดัตัง้สมำคม เครือ่งเคลอืบดนิเผำขึน้ และเนือ่งจำกจงัหวดัรำชบรุนีัน้มชีือ่เสยีง

ด้ำนโอ่ง ลำยมงักร สำเหตมุำจำกดนิมคีณุภำพดจีงึทสำให้จงัหวดัต่ำง ๆ  พำกนัมำซือ้ดนิจำกจงัหวดัรำชบรุ ีแต่กำรใช้ดนิจำก

จังหวัดรำชบุรีจะทสำให้โอ่งไม่สำมำรถสมบูรณ์ได้ เพรำะกำรเขียนลำยนั้นจะต้องอำศัยดินจำกนครศรีธรรมรำช เรียกว่ำ 

หินฟันม้ำ นอกจำกนี้ฟืนยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โอ่งสสำเร็จ และฟืนที่ใช้ส่วนมำกจะเป็นฟืนมำจำกอสำเภอจอมบึง 

จังหวัดรำชบุรี เรียกว่ำ ฟืนตะเกียบ [3] จำกคสำบอกเล่ำของคนเก่ำคนแก่ในเมืองรำชบุรี เล่ำว่ำ สมัยก่อนน้ัน โอ่งที่ใช้ 

กกัเกบ็นสำ้ชัน้ด ีต้องนสำเข้ำมำจำกประเทศจนี ซึง่เป็นแหล่งทสำเครือ่งป้ันดนิเผำ แต่หลงัจำกสงครำมโลกครัง้ที ่2 เป็นต้นมำ 

กำรนสำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศก็เป็นไปอย่ำงยำกลสำบำกรวมถึงโอ่งด้วย จึงจสำเป็นต้องผลิตใช้เองภำยในประเทศ 

โดยจุดเริ่มต้นของกำรทสำโอ่งขำยในจังหวัดรำชบุรี มำจำกสองสหำยชำวจีน ที่อพยพมำต้ังถิ่นฐำนในสยำมประเทศ  

จนได้มำพบแหล่งดินที่รำชบุรี และเห็นว่ำเป็นดินดีสีแดงสำมำรถใช้ปั้นโอ่งได้ จึงลงทุนร่วมหุ้นกันก่อตั้งโรงโอ่งในปี 

พ.ศ. 2476 โดยในช่วงแรก ๆ จะเน้นทสำอ่ำง ไห กระปุกต่ำง ๆ มำกกว่ำโอ่ง เมื่อกิจกำรรุ่งเรือง โรงงำนจึงขยำยตัวและ 

มกีำรผลติโอ่งมำกขึน้ หุน้ส่วนหลำยคนเริม่แยกตวัออกไปตัง้โรงงำนเอง แต่กย็งัอยูใ่นเขตจงัหวดัรำชบรุ ีทสำให้มโีรงงำน

ทสำโอ่งกระจำยอยู่หลำยแห่ง

 กำรทสำโอ่งในยคุแรก ๆ  จะเป็นโอ่งไม่มลีวดลำย เรยีกว่ำ โอ่งเลีย่น แต่ต่อมำมกีำรวำดลวดลำยโดยใช้ดนิขำวจำก

เมอืงจนี และภำยหลงัสำมำรถหำดนิขำวทดแทนได้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุ ีและสรุำษฎร์ธำน ีสสำหรบัลวดลำยทีว่ำดบนตัวโอ่ง

มักจะเป็นลำยมังกร เนื่องจำกตำมควำมเชื่อของคนจีน มังกร ถือเป็นสัตว์ชั้นสูง และเป็นมงคล อีกทั้งคนไทยก็มีควำม

เชื่อเรื่อง พญำนำค ซึ่งมีรูปร่ำงหน้ำตำคล้ำยกับมังกร และมีหนังสือตสำรำพิชัยสงครำมกล่ำวถึงมังกรในกำรจัดขบวนทัพ

ข้ำมนส้ำด้วย เรียกว่ำ มังกรพยุหะ จึงมีกำรเขียนรูปมังกรคล้ำยพญำนำคบนตัวโอ่งออกจสำหน่ำย และได้รับควำมนิยมจน

กลำยเป็นสัญลักษณ์ โอ่งมังกร ทั้งนี้ ลวดลำยของโอ่งมังกร มีหลำยแบบ โดยทั่วไปมังกรจะมีเพียง 3 เล็บ หรือ 4 เล็บ 

แต่ถ้ำเป็นมังกรสัญลักษณ์ชั้นสูงของกษัตริย์หรือฮ่องเต้จะมี 5 เล็บ ซึ่งตำมควำมเชื่อของจีนนั้น แบ่ง มังกร ออกเป็น 3 

ชนิด คือ หลง เป็นพวกที่มีอสำนำจมำกที่สุด อยู่บนฟ้ำ หลี เป็นพวกไม่มีเขำ ชอบอยู่ในมหำสมุทร และเจียว เป็นพวกมี

เกล็ด อยู่ตำมแม่นส้ำ คลอง หรือถส้ำ

 ปัจจุบัน โรงโอ่งได้พัฒนำจนกลำยเป็นธุรกิจเครื่องเคลือบดินเผำรำชบุรีที่เฟื่องฟูที่สุดในโลก เป็นผลิตภัณฑ ์

ที่แสดงถึงมรดกทำงภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีมีควำมสสำคัญท้ังในด้ำนประวัติศำสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม [4] ปัจจุบัน  

กำรผลิตโอ่งมังกรมีขั้นตอนรวม 5 ขั้นตอน [3] ดังนี้

 1. กำรเตรียมดิน เน้ือดินสีนส้ำตำลแดงท่ีได้จำกท้องนำทั่วไปในจังหวัดรำชบุรีเป็นเนื้อดินเหนียวที่มีคุณภำพ 

ดเียีย่ม มคีวำมละเอยีดเหนยีวเกำะตวักนัได้ดนีสำมำหมกัไว้ในบ่อดนิ แช่นสำ้ทิง้ไว้ 1 สปัดำห์เพือ่ให้นสำ้ซมึเข้ำในเนือ้ดนิให้

ดินอ่อนตัวทั่วถึงกันและเป็นกำรทสำควำมสะอำดดินไปในตัวด้วย หลังจำกนั้นตักดินขึ้นมำกองไว้ แทงหรือตักดินด้วย
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เหล็กลวดให้เป็นก้อน นสำเข้ำเครื่องโม่หรือเครื่องนวดเพื่อให้เนื้อดินเข้ำกัน แล้วใช้เหล็กลวดหรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ 

ลวดตัวเก็ง ตักดินท่ีโม่แล้วให้เป็นก้อนมีขนำดเหมำะพอกับกำรปั้นงำนแต่ละชิ้นนสำมำนวด โดยผสมทรำยละเอียด 

เล็กน้อยอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โอ่งมังกรมีเนื้อที่แกร่งและคงทนยิ่งขึ้น

 2. กำรขึ้นรูปหรือกำรปั้น แบ่งออกเป็นสำมส่วน คือ ส่วนขำหรือส่วนก้น โดยกำรนสำดินที่ผ่ำนกำรนวดให้เป็น

เส้นแล้วมีควำมยำวประมำณ 30 เซนติเมตร วำงลงบนแผ่นไม้ ซึ่งวำงบนแป้น ก่อนวำงต้องใช้ขี้เถ้ำโรยเสียก่อนเพื่อไม่

ให้ดนิตดิกบัแผ่นไม้และสะดวกต่อกำรยกลง เนือ้ดนิส่วนนีม้ลีกัษณะเป็นก้อนกลมหรอืก้อนสีเ่หลีย่มแผ่ออกเป็นวงกลม 

เส้นผ่ำศูนย์กลำงตำมขนำดของโอ่งที่ต้องกำร จำกนั้นนสำดินเส้นมำวำงต่อกันเป็นชั้น เรียกว่ำ กำรต่อเส้น เมื่อปั้นตัวโอ่ง

และยกลงจำกแป้นแล้ว ตบแต่งผิวด้ำนนอกและด้ำนใน โดยกำรขูดดินที่ไม่เสมอกันออกให้ผิวเรียบ แล้วใช้ลูบเพื่อให้

ผิวเนียนอีกครั้งหนึ่ง ส่วนลสำตัว นสำตัวขำหรือส่วนก้นที่แห้งพอหมำดมำวำงบนแป้นที่มีขนำดเต้ียกว่ำแป้นที่ปั้นส่วน

ขำ ตบแต่งผิวอีกครั้งด้วยฮุยหลุบและไม้ตี นสำดินเส้นมำวำงต่อกันเป็นชั้นสสำหรับส่วนลสำตัวทสำนองเดียวกับส่วนขำ วัด

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงให้ได้ตำมต้องกำร ใช้ไม้ต๊ำขุดดินและแต่งผิวให้เรียบ ทิ้งไว้พอหมำด ส่วนปำก ลักษณะกำรต่อ

เส้นคล้ำยกบัสองส่วนแรก แป้นมขีนำดเตีย้ลงอกีก่อนจะต่อเส้นต้องตบแต่งผวิส่วนลสำตวัและส่วนขำด้วยไม้ต๊ำเสยีก่อน 

ใช้ดนิเส้นประมำณห้ำเส้นวดัควำมสงูได้ประมำณ 70 เซนติเมตร ใช้ฟองนสำ้ลบูผวิให้เรยีบ จำกนัน้ใช้ผ้ำด้ำยดบิชุบนสำ้ลบู

ส่วนบน พร้อมกับบีบหรือกดให้ขึ้นเป็นรูปขอบปำกโอ่ง ใช้ไม้ต๊ำตบแต่งให้เรียบเสมอกันอีกครั้งหนึ่ง ยกไปวำงผึ่งให้

เป็นระเบียบ เพือ่รอกำรทสำในขัน้ต่อไป สสำหรบักำรยกลงจำกแป้นนัน้ต้องใช้ช่ำงป้ันสองคนช่วยกนัยกด้วยเชอืกหำม เป็น

เชือกที่นสำมำมัดไขว้กันเป็นวงกลมให้มีขนำดเท่ำกับตัวโอ่งพอดี ปล่อยปลำยยำวทั้งสองด้ำนสสำหรับจับยกหำม สสำหรับ

ส่วนปำกซึง่ทสำไว้เป็นจสำนวนมำกนัน้ ถ้ำทิง้ไว้นำนก่อนถงึขัน้ตอนกำรเขยีนลำยจะทสำให้แห้งเกนิไป จงึต้องทสำให้อยูใ่น

สภำพเปียกหมำด ๆ อยู่เสมอ โดยใช้พลำสติกคลุมไว้ กำรขึ้นรูปโอ่งแต่ละใบใช้เวลำประมำณ 20-30 นำที หลังจำกขึ้น

รูปหรือปั้นเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมำก็คือกำรทุบโอ่ง เมื่อช่ำงปั้นโอ่งทั้ง 3 ส่วนเสร็จเป็นรูปร่ำงแล้วก็ส่งต่อไปให้ แผนก

ช่ำงทุบตบแต่งโอ่ง เพื่อให้โอ่งนั้นเรียบ และได้รูปทรงที่ดีและสวยงำมเครื่องมือที่ใช้ 2 ชนิด คือ ฮวยหลุบ และไม้ตีด้ำน

นอกโอ่ง

 3. กำรเขยีนลำย ก่อนทีจ่ะนสำโอ่งมำเขยีนลำย ต้องตบแต่งผวิให้เรยีบเสยีก่อนด้วยฮวยหลบุและไม้ต ีโอ่งทีต่บแต่ง

ผวิเรยีบร้อยแล้วจะต้องนสำมำเขยีนลำยทนัทเีพรำะถ้ำทิง้ไว้เนือ้ดนิจะแห้งทสำให้เขยีนลำยไม่ได้ สสำหรบัแป้นทีช่่ำงใช้เขยีน

ลำยนัน้จะต้องเป็นแป้นไม้หมนุ ขณะเขยีนลำยลงบนตวัโอ่งช่ำงจะใช้เท้ำถบีทีแ่กนหมนุไปเรือ่ย ๆ  จนกว่ำจะเขยีนเสรจ็ 

วัสดุที่ใช้เขียนลำยเป็นดินเนื้อละเอียดผสมกับดินขำว เรียกว่ำ ดินติดดอก มีสีนวล ดินขำวนั้นได้มำจำกจังหวัดจันทบุรี

หรอืสุรำษฎร์ธำน ีซึง่มคีณุภำพด ีเหมำะสสำหรบักำรนสำมำเป็นดนิตดิดอกบนตวัโอ่งรำชบรุ ีช่ำงเขยีนลำยจะใช้ดนิสนีวลนี ้

ปำดด้วยมือเป็นเส้นเล็ก ๆ รอบตัวโอ่งแบ่งเป็นสำมตอนหรือสำมช่วง คือ ช่วงปำกโอ่ง ลสำตัว และส่วนเชิงล่ำงของโอ่ง  

ในแต่ละตอนแต่ละช่ำงจะมลีวดลำยทีไ่ม่เหมอืนกนั โดยช่วงปำกโอ่ง นยิมเขยีนลำยดอกไม้ หรอืลำยเครอืเถำ ใช้วธิทีีเ่รยีกว่ำ 

พิมพ์ลำย นสำกระดำษฉลุลำยวำงทำบบนโอ่งแล้วปำดด้วยดินติดดอก ใบหนึ่ง ๆ จะมีประมำณ 4 ช่วงตัวแบบ ส่วนช่วง

ลสำตวั นยิมเขยีนรปูมงักรมทีัง้มงักรดัน้เมฆ มงักรคำบแก้ว และมงักรสองตัวเกีย่วกนั ช่ำงเขยีนลำยจะเป็นผูท้ีช่สำนำญมำก 

ปำดเนือ้ดนิด้วยหวัแม่มอืเป็นรปูร่ำงมงักรอย่ำงคร่ำว ๆ  โดยไม่ต้องมแีบบร่ำงก่อน จำกนัน้จะใช้ปลำยหวขีดีเป็นตวัมงักร

ใช้ซี่หวีตกแต่งเป็นส่วนหนวด นิ้วและเล็บสสำหรับเกล็ดมังกรใช้สังกะสีที่ตัดปลำยหยักไปมำบนตัวมังกร และเน้นส่วน

ลูกตำของมังกรให้มีควำมนูนเด่นออกมำ ส่วนช่วงเชิงล่ำงของโอ่ง ใช้วิธีกำรติดลำยคล้ำยกับส่วนปำก จำกนั้นใช้นส้ำลูบ 

ที่ลำยทั้งหมด เพ่ือให้ลำยมีผิวเรียบเสมอกันและลื่น เป็นกำรเตรียมสู่ขั้นตอนกำรเคลือบและเผำต่อไปโอ่งแต่ละใบ 

ช่ำงผู้ชสำนำญจะใช้เวลำกำรเขียนลำยประมำณ 10 นำที โดยแท้จริงนั้น ลวดลำยของโอ่งมังกร มีหลำยแบบ โดยทั่วไป

มังกรจะมีเพียง 3 เล็บ หรือ 4 เล็บ แต่ถ้ำเป็นมังกรสัญลักษณ์ชั้นสูงของกษัตริย์หรือฮ่องเต้จะมี 5 เล็บ ซึ่งตำมควำมเชื่อ
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ของจีนนั้น แบ่ง มังกร ออกเป็น 3 ชนิด คือ หลง เป็นพวกที่มีอสำนำจมำกที่สุด อยู่บนฟ้ำ หลี เป็นพวกไม่มีเขำ ชอบอยู่

ในมหำสมุทร และ เจียว เป็นพวกมีเกล็ด อยู่ตำมแม่นส้ำ คลอง หรือถส้ำ

 4. กำรเคลือบ นส้ำยำท่ีใช้ในกำรเคลือบเป็นส่วนผสมของขี้เถ้ำและนส้ำโคลนหรือเลนและสีเล็กน้อย ซึ่งเป็นสีที่

ได้จำกออกไซด์ของเหล็ก ส่วนใหญ่มีสีนส้ำตำลเข้มกำรเคลือบจะนสำโอ่งไปวำงหงำยในกระทะขนำดใหญ่หรือกระทะ

ใบบัว ใช้นส้ำยำเคลือบเทรำดให้ทั่วทั้งด้ำนในและด้ำนนอก แล้วจึงนสำไปวำงผึ่งลมไว้ โอ่งที่เคลือบนส้ำยำนั้น นอกจำก

จะทสำให้เกิดสีสันสวยงำมเป็นมันเมื่อเผำแล้ว ยังช่วยในกำรสมำนรอยต่ำง ๆ ในเนื้อดินให้เข้ำกัน เมื่อนสำไปใส่นส้ำจะไม่

ทสำให้นส้ำซึมออกมำด้ำนนอกด้วย

 5. กำรเผำ เตำเผำโอ่งมังกร เรียกว่ำ เตำจีนหรือเตำมังกร ก่อด้วยอิฐทนไฟเป็นรูปยำว ด้ำนหัวเตำเจำะเป็นช่อง

ประตูสสำหรับเป็นทำงลสำเลียงโอ่งและภำชนะดินเผำอื่น ๆ ด้ำนบนของเตำทั้งสองด้ำนเจำะรูเป็นระยะ เรียกว่ำ ตำ เพื่อ

ใช้ใส่เชื้อเพลิงคือฟืนปัจจุบันใช้ฟืนไม้กระถิน ลักษณะของเตำมังกรนี้ด้ำนหนึ่งอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินใช้เป็นหัวเตำ

สสำหรับก่อไฟ อีกด้ำนหนึ่งสูงกว่ำเพรำะต้องทสำให้ตัวเตำเอียงลำด เป็นส่วนก้นของเตำ ใช้เป็นปล่องระบำยควัน โดย

ก่อนกำรสสำเลียงโอ่งเข้ำเตำเผำ ต้องเกลี่ยพื้นเตำในให้เรียบเสมอกันก่อนแล้วจึงจัดวำงโอ่งให้เป็นระเบียบ กำรวำงโอ่ง

ซ้อนกันจะมีแผ่นเคลือบ เรียกว่ำ กวยจักร เป็นตัวรองไว้ นอกจำกตัวโอ่งแล้วถ้ำยังมีที่ว่ำงเหลือก็จะนสำไห ชำม กระถำง 

ที่มีขนำดเล็กมำวำงเผำพร้อมกัน สสำหรับภำชนะขนำดเล็กมีดินรองที่ปำกซึ่งเป็นดินเหนียวผสมทรำย เมื่อลสำเลียงโอ่ง

เข้ำประตูเตำแล้ว ก่อนเผำจะต้องใช้อิฐปิดทำงให้มิดชิด เพื่อมิให้ควำมร้อนระบำยออกได้ เตำขนำดใหญ่สำมำรถจุโอ่ง

ได้ครำวละ 300-400 ใบ หรือสำมำรถนสำออกบรรทุกรถขนำดใหญ่ได้เตำละ 5 คัน สสำหรับกำรจุดไฟ ต้องเริ่มจุดที่หัวเตำ

ก่อน เมื่อติดดีแล้วทยอยใส่ฟืนที่ช่องเตำทั้งสองด้ำน ควำมร้อนในเตำต้องมีอุณหภูมิถึง 1,000 องศำ กำรดูว่ำโอ่งนั้นเผำ

สุกได้ที่หรือยังต้องดูตำมช่องใส่ฟืนและต้องดูจำกชั้นตส่ำสุดก่อน หำกยังไม่สุกดีก็ต้องเติมไฟลงไปอีก ถ้ำสุกดีแล้วก็ใช้

อิฐปิดช่องนั้น และดูช่องถัดไปตำมลสำดับด้วยวิธีเดียวกัน จนกว่ำจะสุกทั่วทั้งเตำจึงเลิกใส่ฟืน แล้วปล่อยให้ไฟดับเอง  

ทิ้งไว้ประมำณ 10-12 ชั่วโมง ควำมร้อนในเตำจะค่อยลดลงจนสำมำรถเปิดช่องประตูเตำนสำโอ่งออกมำได้

 โอ่งมังกรรำชบุรี ภูมิปัญญำสำมแผ่นดิน [4] ในอดีตเป็นภำชนะที่ได้รับควำมนิยมมำกในกำรกักเก็บนส้ำสสำหรับ

อุปโภค-บริโภค แต่ปัจจุบันควำมเจริญได้เข้ำถึงหมู่บ้ำนในชนบท ทสำให้มีนส้ำประปำใช้กันอย่ำงทั่วถึงประกอบกับมี

ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนเพิ่มมำกขึ้น เช่น ถังพลำสติก ถังสเตนเลส และถังซีเมนต์ ผู้บริโภคจึงสำมำรถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

ได้หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม ควำมต้องกำรใช้โอ่งมังกรจึงลดลง ทสำให้กำรขยำยตลำดทสำได้ยำก [5]

 สรปุได้ว่า โอ่งมงักรเป็นภมูปัิญญำจำกมรดกทำงวฒันธรรมของชำวจงัหวดัรำชบรุ ีเป็นผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผำ

ชนดิเคลอืบขีเ้ถ้ำ เนือ้ดนิแกร่ง ซึง่เป็นกำรใช้วตัถดุบิทีม่อียูใ่นท้องถิน่มำผลติ ลวดลำยนยิมใช้เป็นลำยมงักรซึง่เลยีนแบบ

จำกโอ่งของประเทศจีนท่ีนสำเข้ำมำในยุคแรก ๆ ของกำรผลิต และมีกำรพัฒนำปรับปรุงให้มีคุณภำพที่ดีขึ้นตำมลสำดับ 

โอ่งมังกรจึงได้ชื่อว่ำเป็นภูมิปัญญำ 3 แผ่นดิน ซ่ึงเป็นหัตถกรรมพื้นฐำนของจังหวัดรำชบุรีที่แสดงเอกลักษณ์และมี

วิวัฒนำกำรสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำจำกบรรพบุรุษกระทั่งปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกวิถีชีวิตและ

สังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้โอ่งมังกรได้รับควำมนิยมในกำรใช้สอยน้อยตำมไปด้วย ดังน้ัน ทุกฝ่ำยจึงต้องร่วมมือกัน

สืบสำนภูมิปัญญำมรดกทำงวัฒนธรรมนี้มิให้สูญหำยไป

2. มรดกทางวัฒนธรรม

 วัฒนธรรมเป็นมรดกทำงสังคมท่ีครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่ำงที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตมนุษย์โดยแต่ละสังคมมี

วัฒนธรรมโดยเฉพำะของตนเอง เพรำะเป็นวิถีชีวิตที่แตกต่ำงกันของแต่ละกลุ่มสังคม [6] วัฒนธรรมเป็นผลรวม 

ของกำรสัง่สมสิง่สร้ำงสรรค์และภมิูธรรมปัญญำทีถ่่ำยทอดสืบต่อกนัมำของสงัคมนัน้ ๆ  วฒันธรรมเป็นกำรสัง่สมประสบกำรณ์
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ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ภูมิธรรม ภูมิปัญญำทั้งหมดที่ได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้น ๆ อยู่รอดและเจริญสืบต่อได้และเป็น

อยู่อย่ำงที่เป็นในบัดน้ี วัฒนธรรมเป็นท้ังส่ิงท่ีทสำให้เจริญงอกงำมสืบมำ และเป็นเนื้อตัวของควำมเจริญงอกงำมที่มีอยู่  

ซึง่จะเป็นพืน้ฐำนของควำมเจรญิงอกงำมต่อไป [7] วฒันธรรม คอื วถิชีีวติ เป็นทนุทำงสงัคม และศกัยภำพทีส่สำคญัยิง่ของ

ชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทย ที่ได้แสดงออกในรูปแบบและวิธีกำรต่ำง ๆ ทั้งในรูปแบบของขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ภูมิปัญญำ เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรทสำมำหำกิน ควำมเชื่อ แหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ หรือโบรำณสถำน ซึ่งสะท้อนให้

เหน็คณุค่ำและควำมสสำคญัของวฒันธรรม ซึง่เป็นศกัยภำพและทนุทำงวฒันธรรม ปัจจบุนั วฒันธรรมมบีทบำทมำกขึน้

ในระบบเศรษฐกจิ อตุสำหกรรม และกำรท่องเทีย่วด้วยกำรแข่งขนัในตลำดโลกทีซ่บัซ้อนมำกขึน้ ส่งผลให้ทกุประเทศ

ต่ำงพยำยำมหำส่ิงท่ีแตกต่ำงและโดดเด่น วัฒนธรรมจึงกลำยเป็นเครื่องมือที่ทุกฝ่ำยนสำมำใช้เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงใน

กำรแข่งขัน [8] โดยทั่วไปแล้ว มักจสำแนกประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) วัฒนธรรมทำง

วตัถ ุ(Material Culture) เป็นเรือ่งเกีย่วกบัสขุภำพเพือ่ให้ได้อยูด่กีนิด ีมคีวำมสะดวกสบำยในกำรครองชพี ได้แก่ สิง่ควำม

จสำเป็นเบ้ืองต้นในชวีติ 4 อย่ำง และสิง่อืน่ ๆ  เช่น เครือ่งมอื เครือ่งใช้ ยำนพำหนะ ตลอดจนเครือ่งอำวธุ ยทุโธปกรณ์ เครือ่ง

ป้องกนัตวั และ (2) วฒันธรรมทีไ่ม่ใช่วตัถ ุ(Non-Material Culture) หรอืวฒันธรรมทำงจติใจ เป็นสิง่ทีท่สำให้ปัญญำและ

จิตใจมีควำมเจริญงอกงำม ได้แก่ กำรศึกษำวิชำควำมรู้อันบสำรุงควำมคิดทำงปัญญำ ศำสนำ จรรยำ ศิลปะ และวรรณคดี 

กฎหมำย และระเบียบประเพณี ซึ่งส่งเสริมควำมรู้สึกทำงจิตให้งอกงำมหรือสบำยใจ [9]

 มรดกทำงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่ำซ่ึงเกิดขึ้นในอดีตและได้รับกำร

สบืทอดจำกคนรุน่หนึง่ไปสูอ่กีรุน่หนึง่ มรดกทำงวฒันธรรมบำงอย่ำงกลำยเป็นแบบแผนทำงวฒันธรรมทีม่คีวำมสสำคญั

และเป็นควำมภำคภูมิใจของคนในสังคมสืบเนื่องมำจนกระทั่งปัจจุบัน ซ่ึงองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรม

แห่งสหประชำชำติ และกฎหมำยประเทศต่ำง ๆ ทั้งในแถบทวีปยุโรปและเอเชีย ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมออก

เป็นสองประเภท คือ มรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) เช่น โบรำณวัตถุ โบรำณสถำน 

แหล่งโบรำณคดงีำนจติรกรรม เป็นต้น และมรดกทำงวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) หรอืตำม

กฎหมำยไทยที่เรียกว่ำ มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ได้แก่ ภำษำ ศิลปะกำรแสดง งำนช่ำงฝีมือดั้งเดิม เป็นต้น แม้ว่ำ

มรดกทำงวัฒนธรรมท้ังสองประเภทจะมีควำมหลำกหลำยในตัวเองอยู่มำกก็ตำม แต่ก็ไม่สำมำรถแบ่งแยกเนื้อหำงำน 

ทัง้สองประเภทได้ชดัเจนเด็ดขำด เนือ่งจำกมรดกทำงวฒันธรรมทีจ่บัต้องได้และจบัต้องไม่ได้ล้วนมคีวำมเกีย่วข้องสมัพนัธ์ 

ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมำโดยตลอด โดยเฉพำะงำนจับต้องได้ซึ่งเป็นรูปธรรมนั้นมีพื้นฐำนมำจำกแนวควำมคิด 

ควำมเชือ่ และทกัษะเทคนคิอนัเป็นลกัษณะนำมธรรมของงำนจบัต้องไม่ได้ ลกัษณะดงักล่ำวจงึก่อให้เกดิควำมไม่หลำก

หลำยในควำมหลำกหลำยของมรดกทำงวัฒนธรรมขึ้น แสดงให้เห็นควำมโดดเด่นของพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมที่ได้

รับกำรยอมรับและถ่ำยทอดสืบมำ อันจะนสำไปสู่กำรคุ้มครองและสงวนรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมสืบไป [10] มรดก

ทำงวัฒนธรรมนั้นมีหลำยประเภท มิได้เป็นเพียงโบรำณสถำน อำคำร พื้นที่ประวัติคำสตร์ และสวน เท่ำนั้น แต่หมำย

รวมถึงส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสร้ำงข้ึนท้ังหมดรวมท้ังระบบนิเวศ เป็นเครื่องหมำยแสดงกิจกรรมและควำมสสำเร็จของมนุษย ์

ในอดตี และเป็นหนึง่ในทรพัยำกรทีไ่ม่สำมำรถสร้ำงขึน้ใหม่ได้ [11] โดยประมำณพทุธศกัรำช 2546 เมือ่องค์กำรยเูนสโก 

เริ่มประกำศอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรปกปักรักษำมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention on the 

Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) ซึ่งในอนุสัญญำนั้น ระบุขอบข่ำยของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

ไว้ [12] ดังนี้

 1. เรื่องรำวข้อมูลควำมรู้ด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นมุขปำฐะและกำรแสดงออกด้ำนต่ำง ๆ 

รวมถงึวฒันธรรมด้ำนภำษำในฐำนะทีเ่ป็นสือ่สบืทอดมรดกวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ (Oral Traditions and Expressions, 

Including Language as a Vehicle of the Intangible Cultural Heritage) เช่น สุภำษิต คสำปริศนำ พังเพย นิทำน เรื่องเล่ำ  
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เพลงกล่อมเด็ก ตสำนำน มหำกำพย์ ร้อยกรอง บทสวด บทเพลง ฯลฯ ซึ่งงำนมุขปำฐะและกำรแสดงออกเหล่ำนี้  

เป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ คุณค่ำ และควำมทรงจสำที่มีร่วมกัน โดยสิ่งเหล่ำนี้มีบทบำทสสำคัญยิ่งในวิถีชีวิต

 2. ศิลปะกำรแสดง (Performing Arts) หมำยรวมถึง ดนตรี กำรแสดงละครและนำฏศิลป์ กำรเต้นรสำ ร่ำยรสำ และ

กำรแสดงออกในพิธีกรรมและเพลงร้องพื้นบ้ำน ในบำงกรณีศิลปะกำรแสดงอำจจะผนวกรวมกับหรือเป็นส่วนหน่ึง

ของมรดกวฒันธรรม ทีจ่บัต้องไม่ได้สำขำอืน่ ๆ  เช่น พธิกีรรม งำนเทศกำล หรอืมขุปำฐะ ในกำรสสำรวจศลิปะกำรแสดง 

พบว่ำ เนื้อหำสำระของศิลปะกำรแสดงมีควำมหลำกหลำย อำจเกี่ยวข้องกับศำสนำ มีควำมเกี่ยวโยงกับกำรทสำงำน  

ควำมบันเทิง กำรเมอืง และเศรษฐกจิ นอกจำกนี ้ศิลปะกำรแสดงยงัสำมำรถใช้แสดงได้อย่ำงหลำกหลำยวำระโอกำสด้วย 

เช่น ศิลปะกำรแสดงในงำนแต่งงำน งำนศพ พิธีกรรม เทศกำล หรืองำนสังคมอื่น ๆ

 3. แนวปฏิบัติทำงสังคม พิธีกรรมและงำนเทศกำลต่ำง ๆ (Social Practices, Rituals and Festive Events) ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่มีกำรปฏิบัติกันอย่ำงเป็นประจสำประกอบกำรดสำรงชีวิตของชุมชนหรือกลุ่มคน แนวปฏิบัติทำงสังคมกสำหนด

ชวีติควำมเป็นอยูข่องคนในชมุชน ซึง่สร้ำงควำมเป็นอตัลกัษณ์ ควำมเป็นตัวตน และควำมต่อเนือ่งของวถิชีีวติควำมเป็น

อยูใ่นชมุชน กำรปฏบิตัใินพธิกีรรมต่ำง ๆ  ส่วนใหญ่จงึถกูกสำหนดและปฏิบติัในช่วงระยะเวลำทีส่ถำนทีท่ีก่สำหนดไว้เป็น

พเิศษ และในบำงครัง้อำจจะมกีำรจสำกดักลุม่คนทีส่ำมำรถเข้ำร่วมในแนวปฏิบติัทำงสงัคมหรอืพธีิกรรมนัน้ ๆ  ได้ ในส่วน

ของงำนเทศกำลต่ำง ๆ ส่วนใหญ่จะเปิดต่อสำธำรณชนโดยไม่มีกำรจสำกัดผู้ที่เข้ำร่วมงำนนั้น ๆ ตัวอย่ำงของแนวปฏิบัติ

ทำงสังคม พิธีกรรมและงำนเทศกำลต่ำง ๆ ในประเทศไทย เช่น ประเพณีสงกรำนต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญ

บั้งไฟ กำรละเล่นผีตำโขน ฯลฯ

 4. ควำมรู้และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชำติและจักรวำล (Knowledge and Practices Conceding Nature and the 

Universe) ในส่วนนีห้มำยถงึ องค์ควำมรู ้ควำมชสำนำญ ทกัษะ กำรปฏบิตั ิเครือ่งหมำยแสดงออกทีช่มุชนได้มกีำรพฒันำ 

และทสำให้อยูถ่ำวรทีม่กีำรปฏสิมัพนัธ์กบัธรรมชำต ิและสิง่แวดล้อม ซึง่ออกมำในรปูแบบของคณุค่ำ ควำมเชือ่ พธิกีรรม 

พิธีกำรเยียวยำรักษำโรค แนวปฏิบัติทำงสังคมหรือสถำบัน และองค์กรทำงสังคม ตัวอย่ำงของสำขำนี้ เช่น ภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นเชิงนิเวศวิทยำ องค์ควำมรู้ของชนพื้นเมือง ชำติพันธุ์ ชีวภำพ ชำติพันธุ์ พฤกษศำสตร์ ระบบกำรรักษำโรคแบบ

ดั้งเดิม ตสำรำปรุงยำสมุนไพร พิธีกรรม วิถีกำรกินอยู่ กำรถนอมอำหำร ควำมเชื่อ ศำสตร์อันลึกลับ พิธีกำร และกำรเข้ำ

ร่วมพิธีทำงศำสนำ พยำกรณ์ศำสตร์และโหรำศำสตร์ จักรวำลวิทยำ ควำมเชื่อเกี่ยวกับหมอผีหรือ คนทรงเจ้ำ ฯลฯ

 5. งำนช่ำงฝีมือดั้งเดิม (Traditional Craftsmanship) หมำยถึง ทักษะ และองค์ควำมรู้ที่แสดงออกมำจำกงำนช่ำง

ฝีมืองำนศิลปหัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของบรรพชน ซ่ึงเป็นทักษะที่มีควำมจสำเป็นในกำรสืบทอดองค์ควำมรู้ของ

ช่ำงฝีมือสู่คนรุ่นหลังภำยในชุมชน ตัวอย่ำงงำนช่ำงฝีมือดั้งเดิม เช่น ผ้ำและผลิตภัณฑ์จำกผ้ำ เครื่องจักสำน เครื่องรัก 

เครื่องปั้นดินเผำ เครื่องโลหะ เครื่องไม้ อัญมณี เครื่องประดับ งำนศิลปกรรมพื้นบ้ำน ฯลฯ

 ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่15 ธนัวำคม พ.ศ. 2554 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบแผนกำรตรำกฎหมำยทีจ่สำเป็นต่อกำรดสำเนนิ

งำนตำมนโยบำยและแผนกำรบรหิำรรำชกำรบรหิำรแผ่นดนิ พ.ศ. 2555-2558 (แผนนติิบญัญัติ) ลสำดบั 47 นโยบำยสงัคม

และคุณภำพชีวิต (4.4) ได้แก่ ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยกสำหนดให้กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดสำเนินกำร และกสำหนดให้เสนอร่ำงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรีภำยใน พ.ศ. 2557 

อันเป็นผลให้เกิด “พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559” ประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำ หน้ำ 1 เล่ม 133 ตอนที่ 19 ก วันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2559 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็น

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำรโดยแจ้งเหตุผลในกำรประกำศใช้ท้ำยพระรำชบัญญัติว่ำ “โดยที่มรดกภูมิปัญญำทำง

วัฒนธรรมเป็นสมบัติลส้ำค่ำที่ได้มีกำรสร้ำงสรรค์ สั่งสม ปลูกฝังและสืบทอดในชุมชนจำกคนรุ่นหน่ึงมำยังคนอีกรุ่น

หนึง่ แต่ในปัจจบุนัมรดกภมูปัิญญำทำงวฒันธรรมดงักล่ำว ได้รบัผลกระทบจำกควำมเปลีย่นแปลงของสงัคมทัง้ภำยใน
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และต่ำงประเทศ บำงครั้งมีกำรนสำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมไปใช้ในทำงบิดเบือนหรือไม่เหมำะสมและอำจเป็น

เหตุให้มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมเหล่ำน้ันต้องเสื่อมสูญไปอย่ำงน่ำเสียดำย สมควรจัดให้มีกำรส่งเสริมและรักษำ 

มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมให้มีควำมสืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป จึงจสำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้”

 สังเกตได้ว่ำ ในกรณขีองประเทศไทย มผีูน้ยิำมศพัท์ “Intangible Cultural Heritage” และใช้กนัอย่ำงหลำกหลำย 

เช่น มรดกวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ มรดกภมูปัิญญำทำงวฒันธรรม มรดกวฒันธรรมทีเ่ป็น อกำยภำพ มรดกวฒันธรรม

ที่ไม่ใช่กำยภำพ มรดกวัฒนธรรมไร้รูป มรดกวัฒนธรรมเชิงนำมธรรม มรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญำ มรดกวัฒนธรรมภูมิ

ควำมรู้ และมรดกวัฒนธรรมทำงจิตใจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง

นี้โดยตรงได้แปล Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ว่ำ “อนุสัญญำว่ำด้วยกำรสงวน

รักษำมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้”

 อย่ำงไรก็ตำม แม้คณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติได้มีมติเมื่อวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2552 ให้ใช้คสำว่ำ “มรดก

ภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม” แต่เมื่อ พ.ศ. 2556 เอกสำรร่ำงพระรำชบัญญัติ ที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อ

เป็นคู่มือประกอบกำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นยังคงใช้ว่ำ “ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

พ.ศ....” แต่ท้ำยทีส่ดุ“พระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษำมรดกภมูปัิญญำทำงวฒันธรรม พ.ศ. 2559” กไ็ด้รบักำรประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2559 โดยเหตุนี้ คสำว่ำ “มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม” จึงเข้ำมำแทนที่

คสำว่ำ “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” (Intangible Cultural Heritage) อย่ำงเป็นทำงกำร

 สรุปได้ว่ำ มรดกทำงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่ำซึ่งเกิดขึ้นในอดีตและได้

รับกำรสืบทอดจำกคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยอำจจสำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ มรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้อง

ได้ ได้แก่ โบรำณวัตถุ โบรำณสถำน แหล่งโบรำณคดีงำนจิตรกรรม เป็นต้น และมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

หรอืตำมกฎหมำยไทยทีเ่รยีกว่ำมรดกภมูปัิญญำทำงวฒันธรรม ได้แก่ ภำษำ ศลิปะกำรแสดง งำนช่ำงฝีมอืดัง้เดมิ เป็นต้น 

ทั้งนี้ มรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ซึ่งเป็นรูปธรรมนั้น ย่อมจะมีพื้นฐำนมำจำกแนวควำมคิด ควำมเชื่อ และทักษะ

เทคนิคอันเป็นลักษณะนำมธรรมของงำนจับต้องไม่ได้ อย่ำงไรก็ตำม มรดกทำงวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน ได้รับ

ผลกระทบจำกควำมเปลีย่นแปลงของสงัคมทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ บำงกรณีมกีำรนสำมรดกภมูปัิญญำทำงวฒันธรรม

ไปใช้ในทำงบิดเบือนหรือไม่เหมำะสมและอำจเป็นเหตุให้มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมเหล่ำน้ันต้องเส่ือมสูญไป  

ดงันัน้ จงึจสำเป็นทีท่กุภำคส่วนในสงัคมไทยต้องร่วมมอืกนัส่งเสรมิและรกัษำมรดกทำงวฒันธรรมให้คงอยูย่ัง่ยนืสบืไป

3. สัมมาชีพ

 กำรประกอบอำชีพไม่เพียงเป็นสิ่งที่ทสำเพื่อควำมอยู่รอด แต่ยังเกี่ยวโยงถึงทั้งเรื่องเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม  

สิ่งแวดล้อม และศีลธรรม หลอมรวมไว้ด้วยกัน เพรำะกำรเรียนรู้ที่เอื้อไปสู่อำชีพสุจริตจะโน้มนสำให้เกิดควำมรู้สึก 

มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และควำมต้องกำรตั้งอยู่ในควำมดี ไม่เสี่ยงต่อกำรทสำเรื่องที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ด้วยเหตุนี้  

กำรสร้ำงสัมมำชีพข้ึนทุกพ้ืนท่ีจึงมุ่งหมำยให้เกิดกำรประกอบอำชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น หรือสิ่งแวดล้อม  

สำมำรถบรหิำรจดักำรให้เกดิรำยจ่ำยน้อยกว่ำรำยได้ ค้นพบและใช้ศกัยภำพในตนเองได้อย่ำงเตม็ที ่[13] คสำว่ำ สมัมำชพี 

หมำยถึง อำชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรำยจ่ำยน้อยกว่ำรำยได้ [14] 

สมัมำชพีชมุชนเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงชมุชนทีม่กีำรประกอบอำชพีโดยสจุรติ ซึง่มคีวำมสอดคล้องกบัวถิขีองชมุชน

เพื่อควำมมุ่งหมำยในกำรสร้ำงระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีควำมยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน [15] 

ปัจจุบัน กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย ได้ส่งเสริมกระบวนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีลสำดับขั้นตอน ดังนี้
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 1. กำรพฒันำผูน้สำสมัมำชพี โดยคดัเลอืกปรำชญ์จำกเวทปีระชำคมหมูบ้่ำนละ 1 คน เข้ำรบักำรฝึกอบรมหลกัสตูร

วิทยำกรผู้นสำสัมมำชีพ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสัมมำชีพชุมชน เพื่อให้มีทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และเพื่อให้

มีเทคนิคกำรเป็นวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน

 2. กำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรวทิยำกรสมัมำชพีชมุชนระดบัจงัหวดั โดยมปีรำชญ์ชมุชนผูผ่้ำนกำรอบรมวทิยำกร

สัมมำชีพชุมชนเข้ำประชุม พร้อมกับทีมสนับสนุนระดับจังหวัดเข้ำร่วมประชุมเพื่อเชื่อมโยงกำรทสำงำนร่วมกับทีม

วทิยำกรสัมมำชพีชมุชน โดยให้สสำนกังำนพฒันำชมุชนจงัหวดัดสำเนนิกำรจดัประชมุปฏบิตักิำรเตรยีมควำมพร้อมวทิยำกร

สัมมำชีพและฝึกอำชีพให้กับครัวเรือนเป้ำหมำย พร้อมจัดตั้งกลุ่มวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนตำมประเภทอำชีพ ทั้งนี้ เพื่อ

ให้วทิยำกรสัมมำชพีชมุชนมคีวำมชดัเจนในกำรสร้ำงสมัมำชพีชมุชน เพือ่สำมำรถวเิครำะห์ควำมต้องกำรอำชพีของครวั

เรอืนเป้ำหมำยในหมูบ้่ำนได้ เพือ่มข้ีอมลูวทิยำกรสมัมำชพีชุมชนตำมกลุม่ประเภทอำชีพ เพือ่ให้มแีผนปฏิบติักำรเตรยีม

ควำมพร้อมทมีวทิยำกรสมัมำชพีชมุชนและกำรสร้ำงสมัมำชพีชุมชนในระดบัหมูบ้่ำน และเพือ่ให้เกดิเครอืข่ำยวทิยำกร

สัมมำชีพชุมชน

 3. กำรเตรยีมควำมพร้อมทมีวทิยำกรสมัมำชพีชมุชนระดบัหมูบ้่ำน โดยทีม่ทีมีวทิยำกรซึง่ประกอบด้วย ครใูหญ่ 

1 คน และครูน้อย 4 คน ซึ่งครูใหญ่หมำยถึงปรำชญ์ชุมชนที่ผ่ำนกำรอบรมและผ่ำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรทสำ

หน้ำที่เป็นวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนของหมู่บ้ำน และครูน้อยหมำยถึงปรำชญ์ชุมชนในหมู่บ้ำนที่ได้รับคัดเลือกเพิ่มอีก 

4 คน ทั้งนี้ ให้สสำนักงำนพัฒนำชุมชนอสำเภอเป็นผู้ให้กำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และประสำนสนับสนุนให้มีกำรจัด

เวทปีระชมุเตรยีมควำมพร้อมของทมีสมัมำชพีชมุชน เพือ่สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัสมัมำชพีชมุชน เพือ่ถ่ำยทอด

เทคนคิกำรเป็นวทิยำกรสมัมำชพีชมุชน เพือ่แบ่งครบัเรอืนรบัผดิชอบในสดัส่วน 1 คน ต่อ 4 ครวัเรอืน เพือ่ทบทวนและ

จัดทสำแผนกำรฝึกอบรมอำชีพ กำรส่งเสริมสนับสนุน กสำกับและติดตำมครัวเรือนสัมมำชีพ เพื่อวิเครำะห์ควำมต้องกำร

ฝึกอำชีพ และเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน และวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอำชีพ

 4. กำรเตรยีมควำมพร้อมครวัเรอืนเป้ำหมำย โดยทีท่มีวทิยำกรประสำนควำมร่วมมอืกบัสสำนกังำนพฒันำชมุชน

อสำเภอในกำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกำรฝึกอำชีพของครัวเรือน เป้ำหมำย 20 ครัวเรือน ตำมสัดส่วน วิทยำกร 

1 คน ต่อ 4 ครัวเรือน ทั้งนี้ เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสัมมำชีพชุมชนแก่ครัวเรือน เพื่อบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม

กำรติดตำมครัวเรือน เพื่อสอบถำมครัวเรือนเกี่ยวกับควำมสนใจในกำรฝึกอำชีพหรือควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลงอำชีพ 

และเพื่อทสำข้อตกลงร่วมกันในกำรฝึกอำชีพและแจ้งวันฝึกอบรม

 5. กำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน โดยที่มีทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนเป็นครูฝึกอำชีพ ผู้ถ่ำยทอด  

ผู้ดูแลติดตำมกำรสร้ำงสัมมำชีพแก่ตัวแทนครัวเรือนจสำนวน 20 คน ให้ได้เรียนรู้และฝึกอำชีพ โดยมีสสำนักงำนพัฒนำ

ชมุชนอสำเภอเป็นผูใ้ห้กำรสนบัสนนุ ทัง้นี ้เพือ่สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจให้ครวัเรอืนสมัมำชพีเกีย่วกบัอำชพีทีต้่องกำรเรยีนรู้  

เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพแก่ผู้แทนครัวเรือน เพื่อจัดให้ผู้แทนครัวเรือนได้ศึกษำดูงำน ณ หมู่บ้ำนเศรษฐกิจ 

พอเพียง ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน หรือบ้ำนปรำชญ์ชุมชน และเพื่อให้ผู้แทนครัวเรือนได้ปฏิบัติจริงที่บ้ำนของตน

 6. กำรจดัตัง้และพฒันำกลุม่อำชพี โดยเป็นกลุม่ทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่จำกกำรรวมตวัของผูแ้ทนครวัเรอืนเป้ำหมำยตัง้แต่ 

5 ครวัเรอืนขึน้ไปทีผ่่ำนกำรส่งเสรมิกำรสร้ำงสมัมำชพีชมุชนและมกีำรประกอบอำชพีเดยีวกนัเพือ่สร้ำงเครอืข่ำยควำม

ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบอำชีพให้เกิดรำยได้ โดยมีทีมสนับสนุน สสำนักงำนพัฒนำชุมชนอสำเภอ 

และภำคครัวเรือนร่วมกันหำแนวทำงกำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ [15]

 กำรสร้ำงสมัมำชพีชมุชนจงึเป็นกำรดสำเนนิกำรให้มกีำรประกอบอำชพีโดยชอบ ซึง่มรีำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย โดย

ลดกำรเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม โดยมีควำมสอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพื่อควำมมุ่งหมำยในกำรสร้ำง

ระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืน [16] โดยแท้จริง คสำว่ำ “สัมมำชีพ” มีควำมหมำยสอดคล้องกับคสำว่ำ “สัมมำอำชีวะ” 
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คือ กำรเลี้ยงชีพโดยชอบ ได้แก่ เว้นมิจฉำชีพ ประกอบสัมมำชีพ (Right Livelihood) [17] ทำงพุทธเศรษฐศำสตร์ คือ 

กำรดสำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจท่ีทสำให้ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุถึงซึ่งศำนติสุข จำกกำรมีชีวิตในโลกของวัตถุ 

ภำยใต้เงื่อนไขของกำรมีทรัพยำกรที่จสำกัด [18] สัมมำอำชีวะ หมำยถึง กำรเว้นมิจฉำชีพทุกรูปแบบ ประกอบตนอยู่ใน

สัมมำชีพ แต่ก็ยังคงมีข้อถกเถียงกันว่ำ อะไรคือมิจฉำชีพ อะไรคือสัมมำชีพ ซึ่งถือเป็นเรื่องยำกที่จะวินิจฉัยชี้ขำด และ

เป็นเรื่องที่นักปรำชญ์ทั้งทำงโลกและทำงธรรมถกเถียงกันและยังไม่อำจวินิจฉัยเด็ดขำดลงไปได้ [19] ทั้งนี้ หลักกำร

สสำคัญของสัมมำอำชีวะในพระพุทธศำสนำมี 3 ประกำร ประกอบด้วย กำรเลี้ยงชีพชอบทำงกำย กำรเลี้ยงชีพชอบทำง

วำจำ กำรเลี้ยงชีพชอบทำงใจ [20] ดังนี้

 1. กำรเลีย้งชพีชอบทำงกำย ได้แก่ กำรประกอบกำรงำนทีไ่ม่มโีทษ คอื ไม่มโีทษต่อผูอ้ืน่และไม่มโีทษต่อสงัคม

ส่วนรวมด้วย เพรำะหำกอำชพีทีม่โีทษเหล่ำนัน้เข้ำสูก่ระบวนกำรทำงธรุกจิย่อมเป็นกำรส่งเสรมิให้คนในสงัคมกระทสำ

ผิดทำงจริยธรรมได้ง่ำยขึ้น เป็นกำรทสำลำยพื้นฐำนทำงจริยธรรมที่ดีงำมของสังคม และส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม

เป็นวงกว้ำง ดังนั้น หลักกำรเลี้ยงชีวิตชอบทำงกำย จึงต้องงดเว้นจำกกำรประกอบอำชีพที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้

กระทสำผดิศลีธรรม กำรเลีย้งชพีชอบทำงกำยยงัครอบคลมุไปถงึกำรเว้นจำกจำกกำรเลีย้งชวีติด้วยกำรลกัขโมย กำรทจุรติ  

กำรคดโกง ทั้งจำกโดยอำชีพและสำมัญสสำนึก แม้ว่ำจะมีโอกำสให้กระทสำได้หรือไม่ก็ตำม เพรำะเป็นกำรเบียดเบียน

ผู้อื่นให้ได้รับควำมเดือดร้อน และทสำให้สังคมเกิดควำมไม่สงบสุข คนในสังคมอยู่อย่ำงรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน กำรเลี้ยงชีพด้วยกำรลักขโมยหรือทุจริตคดโกงจึงเป็นกำรดสำเนินชีวิตอยู่บนควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนของ 

ผู้อื่น และของสังคม เป็นกำรทสำลำยศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของตนเองหมดสิ้น

 2. กำรเลี้ยงชีพชอบทำงวำจำ ได้แก่ กำรประกอบกำรงำนที่สุจริตโดยวำจำ จัดเป็นกุศลกรรมและเป็นกำรดสำเนิน

ชวีติท่ีเป็นสัมมำอำชวีะ โดยยดึหลกักำร คอื กำรไม่โกหกหลอกลวงเลีย้งชพี โดยดสำเนนิชวีติอย่ำงมสีจัจะ รกัษำควำมสตัย์ 

กำรไม่พดูส่อเสยีดเลีย้งชพี คอื กำรเว้นจำกกำรใช้คสำพดูยยุงให้คนอืน่แตกแยกกนัหรอืเข้ำใจผดิกนั เพือ่ผลประโยชน์ของ

ตนเอง กำรไม่พูดคสำหยำบเลี้ยงชีพ กำรไม่พูดเพ้อเจ้อเลี้ยงชีพ คือ ให้เว้นจำกกำรดสำเนินชีวิตด้วยอำศัยวำจำที่ไร้สำระ  

ไร้แก่นสำร ไม่เป็นธรรมและไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เนื่องจำกคสำพูดที่เพ้อเจ้อนั้นทสำให้ผู้ฟังหลงผิด เข้ำใจผิดได้  

กำรไม่ประจบเลีย้งชพี คอื เว้นจำกกำรใช้วำจำประจบสอพอผูอ้ืน่เพือ่ผลประโยชน์ของตนเอง และกำรไม่บงัคบัขูเ่ขญ็เลีย้ง

ชพี คอื วำจำนัน้ย่อมไม่เป็นไปเพ่ือกำรข่มขูห่รอืบงัคบัขูเ่ขญ็เพือ่แสวงหำผลประโยชน์จำกบคุคลอืน่ด้วยควำมไม่ชอบธรรม

 3. กำรเลี้ยงชีพชอบทำงใจ เป็นมโนกรรมฝ่ำยกุศลซึ่งเป็นแนวทำงที่นสำไปสู่ควำมสุขสงบภำยใน เป็นกำร 

ดสำเนินชีวิตตำมหลักสัมมำอำชีวะ โดยยึดหลักกำร คือ กำรไม่โลภอยำกได้ทรัพย์คนอื่นเลี้ยงชีพ มีสภำพจิตที่สำมำรถ

ควบคมุควำมโลภไว้ได้ คอืไม่โลภอยำกได้ของคนอืน่ในทำงทีไ่ม่ชอบไม่ควร คดิเลีย้งชพีวำงแผนดสำเนนิชวีติในแนวทำง

ที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมำย ศีลธรรม กำรไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นเลี้ยงชีพ เป็นกำรควบคุมสภำพจิตใจต่อควำมพยำบำท 

ปองร้ำยผู้อื่นเพื่อหวังเอำแต่ประโยชน์ส่วนตน ให้มีจิตเมตตำ คิดเอื้อเฟื้อประโยชน์แก่ผู้อื่น อันจะนสำไปสู่กำรแสวงหำ

ประโยชน์ทีถ่กูต้องเหมำะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อผูอ้ืน่ให้เกดิควำมเดอืดร้อนเสยีหำย และกำรไม่คดิเอำรดัเอำเปรยีบ

คนอื่นเลี้ยงชีพ คือเว้นจำกกำรคิดหำโอกำสเพื่อตักตวงเอำผลประโยชน์จำกบุคคลอื่นเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง

 สรุปได้ว่า ปัจจุบัน มีกำรให้นิยำมคสำว่ำ สัมมำชีพ หมำยถึง อำชีพที่มีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย และเป็นอำชีพ 

ที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพื่อควำมมุ่งหมำย

ในกำรสร้ำงระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่ำงย่ังยืน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของหลักสัมมำอำชีวะในทำงพระพุทธศำสนำ  

ซึง่ได้แก่ กำรเลีย้งชพีในทำงทีช่อบ โดยกำรเว้นจำกมจิฉำชพีทกุชนดิ ประกอบแต่กำรงำนทีส่จุรติ ไม่ผดิกฎหมำย ไม่ผดิ

ศีลธรรม ไม่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนทั้งแก่ตนเอง บุคคลอื่น และสังคม โดยนัยนี้ สัมมำชีพ จึงครอบคลุมกำรประกอบ

อำชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย กำรเลี้ยงชีพชอบทำงกำย ซึ่งครอบคลุมถึงกำรเว้น 
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จำกกำรเลีย้งชวีติด้วยกำรลกัขโมย กำรทจุรติ กำรคดโกง ทัง้จำกโดยอำชพีและสำมญัสสำนกึ แม้ว่ำจะมโีอกำสให้กระทสำ

ได้หรือไม่ก็ตำม ส่วนกำรเลี้ยงชีพชอบทำงวำจำ เป็นมโนกรรมฝ่ำยกุศลซึ่งเป็นแนวทำงกำรดสำเนินชีวิตที่นสำไปสู่ควำม

สุขสงบภำยใน เช่น ไม่โกหกหลอกลวง เป็นต้น และกำรเลี้ยงชีพชอบทำงใจ เป็นมโนกรรมฝ่ำยกุศลซ่ึงเป็นแนวทำง

กำรดสำเนินชีวิตที่นสำไปสู่ควำมสุขสงบภำยใน ได้แก่ กำรไม่โลภอยำกได้ทรัพย์คนอื่น เป็นต้น

4. การสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรในฐานะจากมรดกทางวัฒนธรรม

 ปัญหำสสำคญัยิง่ยวดในปัจจบุนั ได้แก่ ปัญหำทีเ่กีย่วกบักำรผลติทีไ่ม่สำมำรถนสำเทคโนโลยมีำผสำนกบัภมูปัิญญำ

ท้องถิ่นเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจได้ ซ่ึงเป็นปัญหำท่ีได้รับผลกระทบมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิจ

และสังคมที่มีผลกระทบต่ออุตสำหกรรมเครื่องปั้นดินเผำในจังหวัดรำชบุรีมีหลำยด้ำน ประกอบด้วย (1) ควำมนิยมใช้

ภำชนะพลำสตกิกกัเกบ็นสำ้แทนทีโ่อ่งดนิเผำ ทสำให้ผูใ้ช้บำงส่วนลดลง และตลำดของโอ่งมงักรเลก็ลง (2) กำรทีน่สำ้ประปำ

เข้ำไปถึงทุกหมู่บ้ำนทสำให้กำรกักเก็บนส้ำเพื่อใช้ในชีวิตประจสำวันมีควำมจสำเป็นลดน้อยลง ซึ่งมีผลให้ปริมำณกำรใช้โอ่ง

ลดลง (3) ขำดแรงงำนที่มีทักษะ เช่น ช่ำงปั้น ฯลฯ เนื่องจำกเป็นงำนหนัก แรงงำนที่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่ให้ควำมสนใจ

นอกจำกที่กล่ำวมำแล้ว ผู้ประกอบกำรยังประสบปัญหำท่ีเกี่ยวกับกำรผลิตกำรตลำดและกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์

ใหม่ ๆ  กล่ำวคอื (1) ควำมสญูเสยีผลติภณัฑ์ในกระบวนกำรผลติมมีำก ซึง่เป็นปัญหำทีเ่ชือ่มโยงกบัวธิกีำรเตรยีมเนือ้ดนิ 

กำรขึ้นรูป ตลอดจนกำรเผำ (2) ไม่สำมำรถพัฒนำเคลือบที่หลำกหลำยได้ เนื่องจำกสมบัติเฉพำะของดินรำชบุรี และวิธี

กำรเผำแบบครั้งเดียว (One Firing) ทสำให้ยำกต่อกำรพัฒนำเคลือบ (3) มีควำมเสียเปรียบเชิงกำรแข่งขัน เนื่องจำกต้นทุน

สูงและขำดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ [21] แม้ปัจจุบัน มีหน่วยงำนของรัฐมำกมำยที่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรวิจัยและ

พัฒนำ แต่กำรพัฒนำก็ยังไม่ดสำเนินไปได้ดีเท่ำที่ควร ด้วยเหตุที่ภำคท้องถิ่นเองยังขำดหน่วยงำนผู้ให้บริกำรเฉพำะด้ำน 

และกำรดสำเนินธุรกิจแบบ “ต่ำงคน ต่ำงทสำ”

 อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำของกำรสูญสลำยของมรดกทำงวัฒนธรรมนี้ สำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรบริหำรจัดกำร

วัฒนธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ บนแนวทำงพื้นฐำน 4 ประกำร คือ (1) แนวคิดเกี่ยวกับกำรยอมรับมิติวัฒนธรรม 

ในกำรพัฒนำ (2) แนวคิดเก่ียวกับกำรส่งเสริมเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม (3) แนวคิดเกี่ยวกับกำรขยำยขอบเขตของ 

กำรมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม และ (4) แนวคิดเกี่ยวกับกำรส่งเสริมควำมร่วมมือทำงวัฒนธรรม ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แนวทำงกำรสงวนรักษำสัมมำชีพโอ่งมังกรในฐำนะจำกมรดกทำงวัฒนธรรม

 แนวทำงกำรสงวนรกัษำสมัมำชพีโอ่งมงักรในฐำนะจำกมรดกทำงวฒันธรรม จงึควรเป็นแนวทำงของกำรสร้ำง 

“เครือข่ำยสัมมำชีพ” ซึ่งได้แก่ กำรรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ำยวิสำหกิจซ่ึงจะก่อเกิดประโยชน์และข้อได้เปรียบกว่ำ

กำรดสำเนินธุรกิจอยู่เพียงลสำพัง จำกควำมร่วมมือที่เกิดขึ้น โดยเน้นสัมพันธภำพทำงสังคมและควำมเช่ือมโยงกันระดับ

ปัจเจกบุคคล ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดกำรเข้ำถึงหรือกำรระดมกำรสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหำร่วมกันได้อย่ำงยั่งยืน ดังวลีว่ำ  

“คนเดียวหัวหำย สองคนเพื่อนตำย”

 สรปุได้ว่า แนวทำงกำรสงวนรกัษำสมัมำชพีโอ่งมงักรในฐำนะจำกมรดกทำงวฒันธรรม ได้แก่ กำรสร้ำงเครอืข่ำย

สัมมำชีพโอ่งมังกรรำชบุรี ที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบ วิสำหกิจชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยงำนภำคเอกชน

ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ สมำชิกเครือข่ำยผู้ประกอบกำรสัมมำชีพโอ่งมังกรรำชบุรี จสำเป็นต้องร่วมกันรักษำเอกลักษณ์

และวิวัฒนำกำรสืบทอดภูมิปัญญำจำกบรรพบุรุษ แต่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยมำก

ขึน้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด และให้ควำมสสำคญักบักำรท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ซึง่เป็นชอ่งทำงกำรสร้ำง

รำยได้ที่กสำลังได้รับควำมนิยมในปัจจุบันด้วย
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สรุป

 โอ่งมงักรรำชบุรี เป็นภูมิปัญญำจำกมรดกทำงวัฒนธรรมของชำวจังหวัดรำชบุรี เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดนิเผำ

ชนดิเคลอืบขีเ้ถ้ำ เนือ้ดนิแกร่ง ซึง่เป็นกำรใช้วตัถดุบิทีม่อียูใ่นท้องถิน่มำผลติ ลวดลำยนยิมใช้เป็นลำยมงักรซึง่เลยีนแบบ

จำกโอ่งของประเทศจีนท่ีนสำเข้ำมำในยุคแรก ๆ ของกำรผลิต และมีกำรพัฒนำปรับปรุงให้มีคุณภำพที่ดีขึ้นตำมลสำดับ 

โอ่งมังกรจึงได้ชื่อว่ำเป็นภูมิปัญญำ 3 แผ่นดิน ซ่ึงเป็นหัตถกรรมพื้นฐำนของจังหวัดรำชบุรีที่แสดงเอกลักษณ์และมี

วิวัฒนำกำรสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำจำกบรรพบุรุษกระทั่งปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกวิถีชีวิตและ

สังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้โอ่งมังกรได้รับควำมนิยมในกำรใช้สอยน้อยตำมไปด้วย ดังน้ัน ทุกฝ่ำยจึงต้องร่วมมือกัน

สืบสำนภูมิปัญญำมรดกทำงวัฒนธรรมนี้มิให้สูญหำยไป

 แนวทำงกำรสงวนรกัษำสมัมำชพีโอ่งมงักรในฐำนะจำกมรดกทำงวฒันธรรม ควรเป็นแนวทำงของกำรสร้ำงเครอื

ข่ำยสมัมำชพีของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ประกอบด้วย กลุม่ผูป้ระกอบกำรโรงงำนโอ่งมงักร วสิำหกจิชุมชนผูป้ระกอบกำร 

โอ่งมังกร กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผำรำชบุรี สมำคมเครื่องเคลือบดินเผำจังหวัดรำชบุรี กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สสำนักงำนจังหวัดรำชบุรี วัฒนธรรมจังหวัดรำชบุรี กรมทรัพยำกรธรณี กรมวิทยำศำสตร์บริกำร กรมพัฒนำชุมชน 

ศูนย์พัฒนำอุตสำหกรรมเครื่องเคลือบดินเผำ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ โดยสมำชิกเครือข่ำยทั้งหมดต้อง

คสำนงึถงึหลกักำรพืน้ฐำนสสำคญัของกำรสงวนรกัษำมรดกทำงวฒันธรรม ได้แก่ กำรยอมรบัมติวิฒันธรรมในกำรพฒันำ  

กำรส่งเสรมิเอกลกัษณ์ทำงวฒันธรรม กำรขยำยขอบเขตของกำรมส่ีวนร่วมในวฒันธรรม และกำรส่งเสรมิควำมร่วมมอื

ทำงวฒันธรรม โดยมแีนวทำงกำรดสำเนนิงำนของเครอืข่ำย คอื ส่งเสรมิกระบวนกำรจดัหำองค์ประกอบพเิศษในกำรผลติ 

ส่งเสรมิกจิกรรมกำรผลติทีเ่สรมิซึง่กนัและกนั ส่งเสรมิเข้ำถงึแหล่งทรพัยำกรมนษุย์ทีม่คีณุภำพและเชีย่วชำญเฉพำะด้ำน 

ส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศแก่ผู้ประกอบกำรที่เป็นสมำชิกเครือข่ำย ส่งเสริมกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม  

ส่งเสริมกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ภำยในเครือข่ำย ส่งเสริมพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เสมอระหว่ำงสมำชิกเครือข่ำย 

และส่งเสริมกำรทสำกำรตลำด กำรวิจัยและกำรพัฒนำ กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

ข้อเสนอแนะ

 กำรสงวนรักษำสัมมำชีพโอ่งมังกรรำชบุรีในฐำนะมรดกทำงวัฒนธรรม ด้วยกำรสร้ำงเครือข่ำยสัมมำชีพ 

โอ่งมังกรรำชบรุ ีนี ้นอกจำกทีส่มำชกิเครอืข่ำยจสำเป็นต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบของผลติภณัฑ์ให้มคีวำมหลำกหลำยมำกขึน้ 

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด ยังจสำเป็นต้องให้ควำมสสำคัญกับกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นช่องทำง 

กำรสร้ำงรำยได้ที่กสำลังได้รับควำมนิยมในปัจจุบันด้วย
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บทคัดย่อ

 บทควำมนี้มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือนสำเสนอแนวคิดกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้แก่มำรดำวัยรุ่น เพื่อให้เกิดกำรรับรู้

ควำมสำมำรถของตนเองในกำรเลี้ยงบตุรด้วยนมมำรดำ เนือ่งจำกกำรเลี้ยงบตุรด้วยนมมำรดำนัน้เป็นกำรลงทนุที่คุม้ค่ำ

สสำหรับมำรดำและทำรก อีกทั้งยังช่วยลดปัญหำทำงด้ำนสำธำรณสุข สังคม เศรษฐกิจ และเกิดกำรพัฒนำประเทศอย่ำง

ยัง่ยนื แต่จำกข้อมลูพบว่ำอตัรำกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำในประเทศไทยของมำรดำวยัรุน่อยูใ่นระดบัตสำ่ เนือ่งจำกขำด

ควำมพร้อมทัง้ด้ำนร่ำงกำย จติใจและขำดประสบกำรณ์ มำรดำวยัรุน่จงึเกดิภำวะเครยีด วติกกงัวล กลวั รูส้กึไม่มัน่ใจ และ

รู้สกึสญูเสยีพลงัอสำนำจ ไม่สำมำรถจดักำรกบัปัญหำและอปุสรรคในกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำได้ มข้ีอมลูเชงิประจกัษ์

พสิจูน์ว่ำกำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจสำมำรถทสำให้เกดิกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองซึง่นสำไปสูค่วำมสสำเรจ็ในกำรบรรลุ

เป้ำหมำย ดงันัน้มำรดำวยัรุน่ ครอบครวั และบคุลำกรทมีสขุภำพควรสนบัสนนุกำรใช้แนวคดิกำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจ

ให้มำรดำวยัรุน่สำมำรถค้นหำปัญหำ และเลอืกแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำด้วยตนเอง ส่งผลให้มำรดำวยัรุน่เกดิกำรรบั

รู้ควำมสำมำรถของตนเองมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำให้ประสบควำมสสำเร็จได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ค�าส�าคัญ: กำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจ กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ มำรดำวัยรุ่น

Abstract

 This article aims to present the empowerment for adolescent mothers to promote breastfeeding self-efficacy. 

Because breastfeeding is the worthwhile investment for mother and baby. Additionally, breastfeeding can reduce 

public health problems, as well as social and economic problems. However, breastfeeding rates of adolescent mothers 

in Thailand be below because they are defective of physical and psychological maturation and experience, lead to 

stress, anxiety, fear, unconfident behavior, and lost self-efficacy. They cannot solve problems for breastfeeding. There 

are historical evidences to prove that the empowerment are able to build a self-efficacy to lead to any successful 



235Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 234-244 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

goal attainment. Therefore, adolescent mother, family, and health care team should encourage the empowerment for 

adolescent mothers to discuss problems and identify the solution to resolve a problem on their own, resulting in high 

self- efficacy for continued and sustained breastfeeding.

Keywords: empowerment, breastfeeding, adolescent mothers

บทน�า

 ปัจจุบันพบปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (teenage pregnancy or adolescent pregnancy) เป็นจสำนวนมำก โดยเริ่ม

ต้นจำกปี พ.ศ. 2554 เริ่มพบข้อมูลกำรตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็นจสำนวน 1.4 เท่ำ ทั้งนี้พบจสำนวนมำรดำอำยุ

ตส่ำกว่ำ 20 ปี จสำนวน 133,176 คน หรือ ร้อยละ 16.6 ของมำรดำทุกกลุ่มอำยุ [1] จำกสถิติของกรมอนำมัยในปี พ.ศ. 2560 

พบว่ำ มีจสำนวนหญิงวัยรุ่นคลอดบุตร จสำนวน 84,578 คน หรือ ร้อยละ 12.8 ของกำรคลอดในหญิงไทยทั้งหมด ซึ่งลดลง

จำกกำรสสำรวจในช่วงทีผ่่ำนมำ แต่อย่ำงไรกต็ำมภำพรวมของสถำนกำรณ์ปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ในประเทศไทยนัน้ 

ยงัถอืว่ำอยูใ่นระดบัทีร่นุแรงและส่งผลกระทบในวงกว้ำง ทัง้ในเชงิสงัคมและเศรษฐกจิโดยภำพรวมทัง้สิน้ [2] จำกกำร

ศึกษำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในหลำกหลำยมุมมอง พบว่ำ สำมำรถส่งผลกระทบทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย 

ด้ำนจติใจ ครอบครวั และสงัคมกบัมำรดำวยัรุน่ เช่น ปัญหำด้ำนสขุภำพในระยะตัง้ครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลงัคลอด 

อีกทั้งยังพบปัญหำด้ำนจิตสังคม ปัญหำกำรทำรุณกรรมและสัมพันธภำพของมำรดำและทำรก ปัญหำด้ำนกำรปรับตัว

และแบบแผนในกำรดสำเนินชีวิต เป็นต้น [3-4] ตลอดจนผลกระทบต่อทำรกที่เกิดมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกระทบที่

เป็นสำเหตใุห้ทำรกคลอดก่อนกสำหนด และมนีสำ้หนกัน้อย ทัง้นีเ้ดก็ทีม่นีสำ้หนกัแรกเกดิน้อยกว่ำ 2,500 กรมัแสดงให้เหน็

ถึงกำรได้รับอำหำรไม่เพียงพอของทำรกในครรภ์ จึงทสำให้ทำรกในครรภ์มีกำรเจริญเติบโตช้ำ (Intra Uterine Growth 

Retardation : IUGR) ทสำให้กำรพัฒนำทำงสมองไม่ดี เด็กกลุ่มนี้จึงมีควำมสำมำรถทำงสติปัญญำตส่ำ ควำมบกพร่องทำง

พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ตส่ำ ซึ่งอำจส่งผลกระทบด้ำนกำรเรียนในระยะยำว [3-7] 

 ทั้งนี้รัฐบำลได้กสำหนดเป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี คือนโยบำย 

“ไทยแลนด์ 4.0” และเป้ำหมำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) มำเป็นกรอบในกำรพัฒนำคนไทยในอนำคตให้มีศักยภำพใน 

กำรพัฒนำประเทศ [8] ซึ่งกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำนั้นมีควำมสสำคัญอย่ำงมำกต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำ 

ทีย่ัง่ยนืของประเทศ เนือ่งจำกเป็นกำรลงทนุทีคุ่ม้ค่ำสสำหรบัทำรกและมำรดำ [3, 9] สอดคล้องกบัผลกำรศกึษำของ Dylan 

Walters et al. ได้ศึกษำค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สำมำรถเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำในประเทศแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ พบว่ำ มำรดำที่เลี้ยงบุตรด้วยนส้ำนมของตนเอง น้อยกว่ำ 2 ปี จะส่งผลให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้ำนมและเสียชีวิต

ในที่สุด มีจสำนวนทั้งสิ้น 4,981 รำย ซึ่งทสำให้สูญเสียค่ำใช้จ่ำยประจสำปี เป็นจสำนวนเงิน 17.4 พันล้ำนเหรียญดอลลำร์

สหรัฐ นอกจำกนี้ยังพบว่ำ หำกประชำกรในประเทศสำมำรถเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำได้ จะสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำย

ในกำรรกัษำพยำบำลเดก็เกีย่วกบัโรคปอดอกัเสบ (Pneumonia ) และภำวะอจุจำระร่วง (Diarrhea) เนือ่งจำกผลกำรศกึษำ 

พบว่ำกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำสำมำรถป้องกนักำรเสยีชวีติของเดก็เนือ่งจำกโรคปอดอกัเสบและภำวะอจุจำระร่วงได้

มำกถึง ร้อยละ 50 นอกจำกนี้ยังสำมำรถป้องกันกำรเสียชีวิตของมำรดำจำกโรคมะเร็งเต้ำนม (Breast cancer) ร้อยละ 10 

ตลอดจนพบว่ำเดก็ทีไ่ด้รบักำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำ จะมคีวำมสำมำรถทำงสติปัญญำทีด่กีว่ำเดก็ทีไ่ม่ได้รบันมมำรดำ 

ซึ่งถือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพประชำกรของประเทศ และสำมำรถสร้ำงกสำไรที่สูงขึ้น อำจมีจสำนวนมำกถึง ร้อยละ 0.5 

ของรำยได้ประชำชำติทั่วโลก [10]

 สอดคล้องกบัผลกำรศกึษำทีพ่บว่ำ กำรให้ทำรกแรกเกดิได้รบันมมำรดำจะสำมำรถช่วยลดกำรเกดิปัญหำสขุภำพ
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ต่ำง ๆ แก่ทำรกได้ อีกทั้งยังช่วยสร้ำงรำกฐำนกำรเจริญเติบโตของสมอง เพรำะมีสำรอำหำรมำกกว่ำ 200 ชนิด ที่มีสำร

ช่วยสร้ำงเซลล์สมอง เส้นใยประสำท จอประสำทตำ ทสำให้เด็กที่ได้รับนมมำรดำมีระดับพัฒนำกำรและควำมฉลำดทำง

สติปัญญำดีกว่ำเด็กที่ไม่ได้รับนมมำรดำ นอกจำกนี้สำรอำหำรในนส้ำนมมำรดำยังช่วยสร้ำงภูมิต้ำนทำนโรคทสำให้ทำรก

แข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย กำรให้อำหำรอื่นเป็นสิ่งแปลกปลอมแก่ทำรกเพรำะร่ำงกำยยังไม่สำมำรถย่อยได้ ทำรกจะเกิด

อำกำรท้องอืด อำหำรไม่ย่อยและรับประทำนนมมำรดำได้น้อย ทสำให้ทำรกได้รับสำรอำหำรไม่เพียงพอต่อกำรเจริญ

เติบโตเต็มศักยภำพ นอกจำกน้ันกำรให้อำหำรอ่ืน ๆ ถ้ำเตรียมไม่สะอำดอำจทสำให้อุจจำระร่วงหรือแพ้โปรตีนนมวัว  

ดงันัน้มำรดำควรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำเพยีงอย่ำงเดยีว 6 เดอืนและเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำต่อไปควบคูก่บัอำหำรตำม

วัยจนทำรกอำยุครบ 2 ปี หรือนำนกว่ำนั้น [7][10-11] 

 อย่ำงไรกต็ำม แม้พบข้อมลูของประโยชน์จำกกำรเล้ียงบตุรด้วยนมมำรดำเป็นอย่ำงมำก แต่จำกข้อมลูกำรสสำรวจ

อตัรำกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำขององค์กำรยนูเิซฟในปี ค.ศ. 2016 จสำนวน 194 ประเทศ พบว่ำอตัรำกำรเลีย้งบตุรด้วย

นมมำรดำเพียงอย่ำงเดียวนำน 6 เดือน (exclusive breastfeeding) มีเพียงร้อยละ 40 ซึ่งเกณฑ์ขององค์กำรอนำมัยโลกที่

ตั้งเป้ำหมำยกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำเพียงอย่ำงเดียวนำน 6 เดือน คือไม่ตส่ำกว่ำ ร้อยละ 50 โดยต้องบรรลุเป้ำหมำย

ในปี 2025 [12] สสำหรับในประเทศไทยพบสถิติทำรกที่ได้รับนมมำรดำเพียงอย่ำงเดียวนำน 6 เดือน มีเพียงร้อยละ 23.1 

เท่ำนัน้ [2] ซ่ึงจำกข้อมลูข้ำงต้นจะเหน็ได้ว่ำประเทศไทยยงัคงมอีตัรำกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำค่อนข้ำงตสำ่และไม่เป็น

ไปตำมเป้ำหมำยที่กสำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมำรดำทีต่ัง้ครรภ์ในวัยรุ่น มข้ีอมูลพบวำ่อัตรำกำรเลี้ยงบตุรด้วยนมมำรดำ

ในมำรดำวยัรุน่อยูใ่นระดบัตสำ่ เนือ่งจำกมำรดำวยัรุน่ขำดควำมพร้อมทัง้ด้ำนร่ำงกำย จติใจและขำดประสบกำรณ์ มำรดำ

วัยรุ่นจึงเกิดภำวะเครียด วิตกกังวล กลัว รู้สึกไม่มั่นใจ และรู้สึกสูญเสียพลังอสำนำจ ไม่สำมำรถจัดกำรกับปัญหำและ

อุปสรรคในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำได้ [3] 

 ดงันัน้กำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจ (empowerment) ให้มำรดำวยัรุน่จงึเป็นเรือ่งทีส่สำคญัเป็นอย่ำงยิง่ เนือ่งจำกพบว่ำ 

แนวคิดกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจเป็นแนวคิดในกำรศึกษำท่ีทสำให้บุคคลเกิดกำรเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ตนเอง สำมำรถนสำมำพัฒนำตนเองและสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ [13-19] ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกำรรับรู้ควำม

สำมำรถของตนเอง (Self-efficacy) เนือ่งจำกหำกบคุคลเกดิกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองจะทสำให้บคุคลนัน้เกดิควำม

มัน่ใจเกีย่วกบัควำมสำมำรถของตนเอง ทีจ่ะจดักำรและดสำเนนิกำรกระทสำพฤติกรรมให้บรรลเุป้ำหมำยทีก่สำหนดไว้ และ

กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองนี้จะมีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กสำหนดกำรตัดสินใจ และสำมำรถเลือก

ที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ และพยำยำมที่จะปฏิบัติกิจกรรมดังกล่ำวได้อย่ำงต่อเนื่อง [20] นอกจำกนี้ยังมีผลกำรศึกษำ

วิจัยเป็นจสำนวนมำกที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้มำรดำหลังคลอดจนเกิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถ

ของตนเอง จะเป็นตวับ่งชีแ้ละเป็นปัจจยัทสำนำยทีส่สำคญัต่อพฤตกิรรมกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำ [14][21-26] เนือ่งจำก

เมื่อบุคคลเกิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง หรือรู้สึกมีอสำนำจในกำรดูแลตนเอง จะเกิดควำมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตำม

แนวทำงที่ตนเองเลือกให้ประสบควำมสสำเร็จท่ำมกลำงอุปสรรคที่เกิดขึ้น [14][20] 

 บทควำมนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรนสำเสนอแนวคิดกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้แก่มำรดำวัยรุ่น เพ่ือให้เกิด

กำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองในกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำได้ตำมเป้ำหมำยทีก่สำหนด นสำมำสูก่ำรมคีณุภำพชีวติทีด่ี

ขึ้นของมำรดำและทำรก บุคคลในครอบครัว สังคมและชุมชน ตลอดจนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ของประเทศ

การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา (Breast feeding)

 นส้ำนมมำรดำจัดเป็นสำรอำหำรที่ให้คุณค่ำทำงโภชนำกำรสสำหรับทำรกเป็นอย่ำงย่ิง เน่ืองจำกมีสำรอำหำรและ 



237Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 234-244 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

แร่ธำตุมำกกว่ำ 200 ชนิด และที่สสำคัญในนส้ำนมมำรดำจะมีสำรช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่สสำคัญ ได้แก่ กลุ่มอิมมูโน 

โกลบูลิน (Immunoglobulin) พบได้ทุกชนิด นอกจำกนี้ยังพบเอนไซม์ที่มีมำกกว่ำ 20 ชนิด ซึ่งมีควำมจสำเป็นต่อ 

กำรเจรญิเตบิโตของทำรก และช่วยย่อยสำรอำหำร [11] ด้วยเหตนุีอ้งค์กำรทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชำชำต ิ(United Nations 

Children’s Fund; UNICEF) และองค์กำรอนำมยัโลกจงึได้รเิริม่โครงกำรโรงพยำบำลสำยสมัพนัธ์แม่-ลกู (Baby Friendly 

Hospital Initiative) ขึ้นเพื่อให้โรงพยำบำลกระตุ้นและส่งเสริมกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำผ่ำนบันได 10 ขั้นสู่ 

ควำมสสำเร็จในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ [27-29] ดังนี้

 1. มนีโยบำยกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทีส่ือ่สำรกบับคุลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุ

ทุกคนได้เป็นประจสำ

 2. ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขทุกคน ให้มีทักษะที่จะนสำนโยบำยนี้ไปปฏิบัติ

 3. ชี้แจงให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทรำบถึงประโยชน์และวิธีกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ

 4. ช่วยมำรดำเริ่มให้ทำรกดูดนมภำยในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด

 5. แสดงให้มำรดำรู้ถึงวิธีเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ และวิธีทสำให้นส้ำนมยังคงมีปริมำณพอเพียง แม้ว่ำมำรดำและ

ทำรกจะต้องแยกจำกกันก็ตำม

 6. อย่ำให้นสำ้หรอืนมผสม หรอืสำรอำหำรอืน่ ๆ  แก่ทำรกแรกคลอด นอกจำกนมมำรดำเท่ำนัน้ เว้นแต่จะมข้ีอบ่งชี้ 

ทำงกำรแพทย์

 7. ให้มำรดำและทำรกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง (rooming in)

 8. สนับสนุนให้ทำรกได้ดูดนมมำรดำทุกครั้งตำมที่ทำรกต้องกำร

 9. อย่ำให้ทำรกดูดหัวนมยำงและหัวนมปลอม หรือหัวนมหลอก (pacifier)

 10. ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ และส่งมำรดำไปติดต่อกลุ่มดังกล่ำว  

เมื่อออกจำกโรงพยำบำลหรือคลินิก

แนวปฏิบัติของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา 

 ในระยะก่อนคลอดควรมีกำรตรวจเต้ำนม หัวนมและควำมยืดหยุ่นของลำนนมของมำรดำระหว่ำงต้ังครรภ์

ด้วยว่ำมีควำมผิดปกติที่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรให้นมบุตรหรือไม่ เช่น หัวนมบอด หัวนมสั้น เป็นต้น และควรได้รับ

กำรแก้ไขหำกตรวจพบ สสำหรับกำรดูแลเต้ำนมในระยะนี้อำจใช้สบู่อ่อนและนส้ำสะอำด ไม่ควรทำโลชั่น หรือสำรอื่น ๆ  

เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรระคำยเคอืงหรอืเกดิกำรอดุตนัของท่อนสำ้นม ต่อมำในระยะหลงัคลอด ทำรกควรได้รบันมมำรดำ 

เร็วที่สุดโดยเฉพำะภำยใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ควรส่งเสริมให้มำรดำและบุตรอยู่ห้องเดียวกันตลอดเวลำ เพื่อให้

นมได้สะดวกและบ่อยตำมทีท่ำรกต้องกำร แม้ปรมิำณนสำ้นมอำจยงัมปีรมิำณน้อยแต่เพยีงพอกบัควำมต้องกำรของทำรก 

เนื่องจำกทำรกในระยะ 2-3 วันแรกหลังคลอด ต้องกำรอำหำรไม่มำกและทำรกยังมีควำมจุกระเพำะอำหำรน้อย แต่ควร

กระตุ้นให้ทำรกดูดนมบ่อยครั้ง เพื่อจะช่วยให้เต้ำนมสร้ำงนส้ำนมได้มำกขึ้นในภำยหลัง ภำยหลังจำกให้นมมำรดำเสร็จ

แล้วให้เช็ดหรือปล่อยให้หัวนมแห้งแล้วจึงใส่ยกทรงที่มีขนำดพอดี และมำรดำควรดื่มนส้ำทดแทน 1-2 แก้วหลังให้นม

ทำรกทุกครั้ง [30]

 ในกรณทีีม่ำรดำต้องไปทสำงำนนอกบ้ำน ควรให้ทำรกดดูนมจำกเต้ำก่อนและหลงัทสำงำน ส่วนช่วงทีอ่ยูท่ีท่สำงำน

ควรบีบหรือปั๊มนส้ำนมเก็บไว้ทุก 3 ชั่วโมง นส้ำนมท่ีได้จำกกำรบีบหรือปั๊มควรเก็บในขวดนมและปิดฝำให้เรียบร้อย

หรืออำจเก็บในถุงเก็บนส้ำนมมำรดำ หลังจำกนั้นให้นสำไปแช่ในตู้เย็นทันทีหรือแช่ในกระเป๋ำที่มีแผ่นให้ควำมเย็นแทน 

ทั้งนี้กำรเก็บรักษำนส้ำนมที่บ้ำนสำมำรถเก็บได้นำนต่ำงกันขึ้นกับอุณหภูมิของแหล่งที่เก็บ หำกตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศำ
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เซลเซยีส สำมำรถเกบ็ได้นำน 5 วนั หำกเกบ็ในช่องแช่แขง็ของตูเ้ยน็ 1 ประต ู(อณุหภมู ิ-15 องศำเซลเซยีส) และ 2 ประตู 

(อุณหภูมิ -18 องศำเซลเซียส) สำมำรถเก็บได้นำน 2 สัปดำห์ และ 3-6 เดือน ตำมลสำดับ และหำกเก็บในช่องแช่แข็งแบบ

เยน็จดัทีอ่ณุหภมู ิ-20 องศำเซลเซยีส สำมำรถเกบ็ได้นำน 6 เดอืน [31] นอกจำกนีม้ำรดำจะต้องสงัเกตจำกอำกำรทีแ่สดง

ถึงทำรกได้รับนมเพียงพอ ได้แก่ ทำรกหยุดดูดและปล่อยหัวนมเอง สำมำรถนอนหลับประมำณ 2-3 ชั่วโมง หลังมื้อนม 

ถ่ำยอุจจำระ 4-6 ครั้งต่อวัน/ปัสสำวะ 3-8 ครั้งต่อวัน และนส้ำหนักจะเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 500 กรัม/เดือน ใน 6 เดือนแรก 

เป็นต้น [11] 

 ทั้งนี้จำกกำรศึกษำของวิโรจน์ ฉ่ิงเล็ก, วำรุณี เกตุอินทร์ และอัจฉรำวดี ศรียะศักดิ์ พบว่ำ ปัจจัยที่สนับสนุน 

กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำสสำเร็จส่วนใหญ่เกิดข้ึนจำกกำรรับรู้ประโยชน์ของนมมำรดำ กำรมีตัวแบบที่เลี้ยงบุตร 

ด้วยนมมำรดำ และสิ่งที่เอ้ือต่อกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำของมำรดำวัยรุ่น ทั้งนี้อุปสรรคของควำมสสำเร็จในกำร 

เลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำเกิดจำกกำรได้รับอิทธิพลกำรให้นมจำกครอบครัว กำรไม่ได้เลี้ยงบุตรด้วยตนเอง ปัญหำ 

ด้ำนสุขภำพและหัวนม และกำรขำดควำมเข้ำใจในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ ดังนั้นมำรดำวัยรุ่นจึงมีควำมต้องกำร

ควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำที่และควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกครอบครัวเพื่อให้กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ 

อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือน ประสบควำมสสำเร็จ [32]

 ด้วยเหตุนี้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในมำรดำวัยรุ่น โดย

ใช้หลักกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้มำรดำวัยรุ่นสำมำรถเรียนรู้ในกำรสร้ำงพลังอสำนำจให้แก่ตนเอง จนเกิดกำรรับรู้

ควำมสำมำรถของตนเอง ส่งผลให้เกิดควำมเชื่อมั่นและพัฒนำทักษะในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ ซึ่งสำมำรถสร้ำง

ควำมภำคภูมิใจในกำรแสดงบทบำทของมำรดำในกำรให้นมบุตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจให้แก่มารดาวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลี้ยง

บุตรด้วยนมมารดา

  กำรตั้งครรภ์วัยรุ่น คือ กำรตั้งครรภ์ของสตรีท่ีมีอำยุ ระหว่ำง 10-19 ปี เมื่อนับถึงกสำหนดคลอด ซึ่งสอดคล้อง

กับนิยำมของประเทศไทยที่กล่ำวว่ำ มำรดำวัยรุ่น หมำยถึง หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่อำยุน้อยกว่ำ 20 ปี โดยนับอำยุถึงวัน

คะเนกสำหนดคลอด [3] ซึ่งผลกระทบของกำรตั้งครรภ์ที่มีต่อตัวมำรดำวัยรุ่น มีทั้งผลกระทบทำงด้ำนร่ำงกำย ด้ำนจิตใจ 

ด้ำนครอบครัวและสังคม ส่งผลให้มำรดำวัยรุ่นต้องแบกรับปัญหำต่ำง ๆ ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติในชีวิต กำรจะก้ำวข้ำมผ่ำน

ช่วงนีไ้ปได้ ตวัวยัรุน่เองต้องมกีำรปรบัตวัเป็นอย่ำงมำก [3-6] จงึจสำเป็นอย่ำงยิง่ทีท่กุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้องจะต้องให้ควำมช่วย

เหลือ ประคับประคอง ให้คสำแนะนสำ และสนับสนุนให้มำรดำวัยรุ่นสำมำรถพัฒนำศักยภำพภำยในตนเอง เกิดกำรปรับ

ตวัต่อกำรแสดงบทบำทในกำรเลีย้งดบูตุรอย่ำงเตม็ศกัยภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำ ทัง้นีแ้นวคดิ 

กำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจได้ถูกนสำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยทั้งในและต่ำงประเทศ เนื่องจำกเป็นแนวคิดที่สำมำรถนสำมำใช้

ในกำรพฒันำให้บคุคลเกดิกำรเรยีนรูแ้ละปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเอง สำมำรถนสำมำพฒันำตนเองและสงัคมได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ เนื่องจำกกำรเสริมพลังอสำนำจ เป็นกระบวนกำรพัฒนำบุคคล กลุ่มคน หรือชุมชนให้มีพลังเข้มแข็งใน

กำรดสำเนินชีวิตของตนได้อย่ำงเหมำะสมตำมสภำพสังคมที่ตนอยู่ ส่งผลให้บุคคล กลุ่มคนหรือชุมชน มีควำมเชื่อมั่น 

ในตนเอง รู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำและสำมำรถดึงศักยภำพที่มีอยู่ในตนเองออกมำใช้ ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรดสำเนินกิจกรรม สำมำรถสร้ำงควำมภำคภูมิใจในตนเอง กล้ำแสดงพลังต่อต้ำน

อทิธพิลต่ำงๆในกำรสร้ำงจติสสำนกึใหม่ทีเ่กดิจำกควำมเชือ่มัน่ภำยในตนเอง ซึง่นสำไปสูก่ำรบรรลเุป้ำหมำยทีต่นต้องกำร

อย่ำงเหมำะสม [13-19] ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง เนื่องจำกหำกบุคคลเกิดกำรรับรู้ 

ควำมสำมำรถของตนเองจะทสำให้บคุคลนัน้เกดิควำมมัน่ใจเกีย่วกบัควำมสำมำรถของตนเอง ทีจ่ะจดักำรและดสำเนนิกำร 

กระทสำพฤตกิรรมให้บรรลเุป้ำหมำยทีก่สำหนดไว้ และกำรรบัรู้ควำมสำมำรถของตนเองนีจ้ะมอีทิธิพลต่อกำรเปลีย่นแปลง
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พฤติกรรม กสำหนดกำรตัดสินใจ และสำมำรถเลือกที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ และพยำยำมที่จะปฏิบัติกิจกรรมดังกล่ำว

ได้อย่ำงต่อเนื่อง [20] 

 ดงันัน้แนวคดิกำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจทีส่อดคล้องกบัแนวคดิกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเอง จงึเป็นแนวคดิ

ในกำรศึกษำที่ทสำให้บุคคลเกิดกำรเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เกิดกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำม

สำมำรถของบคุคล ทสำให้รูส้กึมัน่คง มัน่ใจ มคีวำมเชือ่มัน่ในควำมสำมำรถของตนเอง และสำมำรถจดักำรกบัสถำนกำรณ์

และปัญหำของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสำมำรถนสำมำพัฒนำตนเอง สังคมและชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน 

 ทั้งนี้มีผลกำรศึกษำวิจัยในต่ำงประเทศเป็นจสำนวนมำกที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้มำรดำ

หลังคลอดจนเกิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง จะเป็นตัวบ่งชี้และเป็นปัจจัยทสำนำยที่สสำคัญต่อพฤติกรรมกำรเลี้ยง

บุตรด้วยนมมำรดำ อำทิ Cinar Nursan, Kose Dilek, and Altinkaynak Sevin ได้ศึกษำกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง

ในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ ในช่วง 0-3 เดือน และปัจจัยที่มีผลต่อกำรให้นมบุตร ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยด้ำน อำยุ 

กำรศึกษำ สถำนะทำงเศรษฐกิจ และชนิดของกำรคลอดบุตรของมำรดำ ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสสำคัญ แต่พบว่ำ

คะแนนเฉลี่ยของมำรดำท่ีได้รับกำรฝึกอบรมกำรเล้ียงบุตรด้วยนมมำรดำ โดยให้กำรสนับสนุนที่จสำเป็นแก่มำรดำที่ให้

นมบุตรนั้น มีระดับคะแนนสูงกว่ำมำรดำที่ไม่ได้รับกำรฝึกอบรมดังกล่ำว และมีควำมแตกต่ำงกันของระดับคะแนน

อย่ำงมีนัยสสำคัญ [22] ข้อค้นพบท่ีได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้คือ บุคลำกรด้ำนสุขภำพทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องควรมีกำรประเมิน

ระดบักำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองในกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในรำยทีไ่ม่เคยมปีระสบกำรณ์

กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำมำก่อน หำกพบว่ำมีระดับคะแนนที่ตส่ำควรมีโอกำสให้ได้รับกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจ  

หรือให้กำรสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มระดับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ

 สอดคล้องกับ Anteneh Girma Minas and Makombo Ganga-Limando ที่ศึกษำควำมคำดหวังหรือทัศนคติที่เป็น

บวก และกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองในกำรเล้ียงบุตรด้วยนมมำรดำ สำมำรถนสำมำใช้ทสำนำยพฤติกรรมกำรเลี้ยง

บตุรด้วยนมมำรดำ ของมำรดำทีต่ัง้ครรภ์และผ่ำนกำรคลอดในครัง้แรกในประเทศเอธโิอเปีย ข้อค้นพบทีไ่ด้คอืกำรคำด

กำรณ์กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองและผลลัพธ์ของกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ จะเป็นสิ่งที่ทสำนำยได้อย่ำงมีนัย

สสำคัญทำงสถิติของพฤติกรรมกำรให้นมบุตรด้วยนมมำรดำในระยะเวลำที่เหมำะสม ซึ่งหมำยถึงกำรให้นมมำรดำเพียง

อย่ำงเดยีว เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดอืน ดงันัน้กำรปรบัปรงุกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองในกำรเลีย้งบตุรด้วยนม

มำรดำในสตรีวัยรุ่นสำมำรถทสำได้ โดยมีกำรดสำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้แก่วัยรุ่นและสตรีที่เริ่มต้ังครรภ์

เป็นครั้งแรก โดยกำรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพเป็นรำยบุคคล ซึ่งเน้นกำรให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนเรื่องกำรให้นม

มำรดำเพียงอย่ำงเดียว เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือน รวมถึงประโยชน์ที่คำดหวังที่จะเกิดกับมำรดำ ทำรก ครอบครัว 

และชุมชนโดยรวม [24]

 นอกจำกนี้ Hanne Kronborg, Else Foverskov, Michael Væth and Rikke D. Maimburg ได้ทสำกำรศึกษำอิทธิพล

ของควำมตัง้ใจและกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองต่อควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงระยะเวลำกำรให้นมบตุรคนแรกและคน

ต่อไป โดยทสำกำรศึกษำแบบย้อนหลังภำยในระยะเวลำ 5 ปี ของมำรดำหลังคลอดในประเทศเดนมำร์ก ผลกำรศึกษำ

พบวำ่ระยะเวลำของกำรให้นมมำรดำเพียงอย่ำงเดียวแก่บุตรคนแรก มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติกับระยะ

เวลำของกำรให้นมมำรดำเพียงอย่ำงเดียวแก่บุตรคนถัดไป และยังมีควำมสัมพันธ์กับกับควำมต้ังใจและกำรรับรู้ควำม

สำมำรถของตนเองในกำรให้นมมำรดำเพียงอย่ำงเดียวแก่บุตรคนถัดไปร่วมด้วย ข้อค้นพบที่ได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้คือ 

ระยะเวลำกำรให้นมบตุรก่อนหน้ำนีซ้ึง่อำจเป็นกำรแสดงออกถงึประสบกำรณ์กำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำก่อนหน้ำนัน้ 

มีควำมสัมพันธ์อย่ำงมำกกับควำมตั้งใจและกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำในอนำคต 

[26] ดังนั้นควำมตั้งใจและกำรรับรู้ควำมสำมำรถตนเองที่เป็นปัจจัยทำงจิตสังคมที่สสำคัญนี้ เป็นประเด็นที่ต้องให้ควำม
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สสำคญัและพจิำรณำ เพือ่ดสำเนนิกำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจเพือ่ส่งเสรมิกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองในกำรเลีย้งบตุร

ด้วยนมมำรดำตั้งแต่กำรตั้งครรภ์ครั้งแรก ตลอดจนวำงแผนสนับสนุนให้กำรช่วยเหลือกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำใน

กำรตั้งครรภ์ครั้งถัดไปในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 สสำหรับประเทศไทยได้มีผู้ศึกษำวิจัยเป็นจสำนวนมำกเช่นกันที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจให้

มำรดำหลังคลอดจนเกิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ อำทิ ผลกำรศึกษำวิจัยของ  

ปิยำพร สินธุโคตร ที่ศึกษำผลของโปรแกรมเสริมสร้ำงพลังอสำนำจในกำรให้นมมำรดำต่อกำรรับรู้ควำมสำมำรถของ

มำรดำ ปรมิำณนสำ้นมและกำรเปลีย่นแปลงของนสำ้หนกัตวัในทำรกเกดิก่อนกสำหนด ผลกำรวจิยัพบว่ำ ค่ำเฉลีย่ของคะแนน

กำรรับรู้ควำมสำมำรถของมำรดำหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองและในกลุ่มทดลองสูงกว่ำกลุ่มควบคุม ตลอด

จนค่ำเฉลี่ยของปริมำณนส้ำนมของมำรดำที่บีบเก็บได้ในกลุ่มทดลองมีจสำนวนมำกกว่ำกลุ่มควบคุม อย่ำงมีนัยสสำคัญทำง

สถติ ิ[33] นอกจำกนี ้อตพิร ศวิชิยั ได้ศึกษำผลของกำรใช้โปรแกรมกำรพยำบำลเพือ่เสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจต่อกำรปรบัตวั

ในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำที่มีทำรกคลอดก่อนกสำหนด ซึ่งโปรแกรมดังกล่ำวนี้ประกอบด้วย กำรสร้ำงสัมพันธภำพ

ระหว่ำงพยำบำลกับมำรดำโดยมีกำรให้ข้อมูลเก่ียวกับควำมเจ็บป่วยและกำรรักษำพยำบำล ตลอดจนกำรค้นหำปัจจัย 

ขดัขวำงควำมสสำเรจ็ในกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำ จำกนัน้ใช้กำรสร้ำงพลงัในกำรแก้ปัญหำโดยร่วมกนัวำงแผนจดักำร

กับปัญหำด้วยกำรสนับสนุนของพยำบำลในกำรช่วยให้มำรดำทสำควำมเข้ำใจกับปัญหำต่ำง ๆ และให้เห็นควำมสสำคัญ

ของกำรให้นมมำรดำอย่ำงน้อย 6 เดือน ร่วมกับกำรเสริมแหล่งพลังอสำนำจ โดยกำรสนับสนุน เอื้ออสำนวยข้อมูลควำมรู้  

สำธติและฝึกทกัษะกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำ และมกีำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจด้วยตนเอง ทัง้นีม้กีำรตดิตำม เอือ้อสำนวย

ทรัพยำกรต่ำงๆ สร้ำงแรงจูงใจร่วมกับกำรให้กสำลังใจ ตลอดจนสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่มำรดำ ทั้งนี้ผลกำรศึกษำพบว่ำ 

ในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมฯ หลังจำกได้รับโปรแกรมฯ มีกำรปรับตัวในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำสูงกว่ำมำรดำกลุ่ม

ที่ไม่ได้รับโปรแกรมฯอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ [22] ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ พิมพ์ชนก บุญเฉลิม และคณะ  

ที่พบว่ำเมื่อมำรดำเกิดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงท่ีได้รับจำกกำรฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ประกอบกับกำรได้รับคสำ

ชมเชยและกสำลังใจอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นแหล่งพลังอสำนำจกำรสนับสนุนทำงสังคม ควำมรู้ และกำรรับรู้ด้วยปัญญำ 

ทสำให้มำรดำที่มีทำรกคลอดก่อนกสำหนดมีควำมเชื่อมั่นในควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำมำกยิ่งขึ้น [21]

 จำกข้อมูลดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำ กำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจนั้นต้องมีกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรเสริมสร้ำง โดย

ปกติบุคคลสำมำรถเกิดกระบวนกำรในกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจในตนเองจนเกิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองได้ 

หำกบุคคลนั้นสำมำรถเรียนรู้ด้วยประสบกำรณ์ที่เหมำะสม มีกำรลงมือปฏิบัติและปรับใช้ให้เหมำะสม เนื่องจำกกำร

เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลนั้นได้รับกระบวนกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจ ทสำให้เกิดควำมเช่ือม่ันและกำรรับรู้คุณค่ำ

ในควำมสำมำรถของตัวเองว่ำสำมำรถควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ดังนั้นมำรดำวัยรุ่น ครอบครัว และบุคลำกรด้ำน

สขุภำพทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้องควรมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัแนวทำงกำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจเพือ่ส่งเสรมิกำรเลีย้งบตุร

ด้วยนมมำรดำแก่มำรดำวยัรุน่ ซึง่จะส่งผลให้เกดิกำรเรยีนรู ้กำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเอง และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

กำรให้นมบุตรของตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ

 แนวทางการใช้แนวคดิการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจให้แก่มารดาวยัรุน่ เพือ่ส่งเสรมิการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง

ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา

 แนวทำงกำรเสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจทีท่สำให้มำรดำวยัรุน่เกดิกำรเรยีนรูจ้นนสำไปสูก่ำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเอง 

และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเองในทีส่ดุ นสำมำสูค่วำมสสำเรจ็ในกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำสำมำรถทสำได้ ดงันี ้[3] 

[13-14] [22] [24] [26] [32] [34] 
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 1. กำรสนับสนุนให้มำรดำวัยรุ่นมองเห็นควำมสสำคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่กำรยอมรับ 

กำรตั้งครรภ์ กำรปรับบทบำทกำรเป็นมำรดำ และเช่ือว่ำตนสำมำรถก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง 

ในกำรแสดงบทบำทต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำได้ ซึ่งนสำมำสู่กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของมำรดำ

และทำรก บุคคลในครอบครัว สังคมและชุมชน

 2. มำรดำวัยรุ่นและบุคคลในครอบครัว ตลอดจนบุคลำกรด้ำนสุขภำพทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ควรรวมกันเป็นกลุ่ม 

และมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงในกำรสร้ำงพลังในกำรแก้ปัญหำ ต้ังแต่กำรเลือกประเด็นในกำรเรียนรู้ที่น่ำสนใจและ 

มคีวำมสสำคญัต่อกำรเลีย้งบตุรด้วยนมมำรดำ ตลอดจนร่วมกนัวเิครำะห์ปัญหำและอปุสรรคต่ำง ๆ ทีข่ดัขวำงควำมสสำเรจ็ 

ในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ นอกจำกน้ีควรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกิจกรรม กำรสนทนำ กำรจัดกิจกรรมกำร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับปัญหำดังกล่ำว ตลอดจนแนวทำงกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจโดยเริ่มตั้งแต่กำรค้นหำสภำพ

กำรณ์จริงเพื่อประเมินควำมรู้ จำกน้ันมีกำรสะท้อนคิดเพื่อให้พัฒนำควำมรู้สึกมีพลังอสำนำจในกำรเลี้ยงบุตรด้วย 

นมมำรดำ จำกนั้นจึงตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมำะสม ทั้งนี้เพื่อให้มำรดำวัยรุ่นรู้สึกมั่นใจและคงไว้ซึ่งควำมสำมำรถ 

ในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ โดยมีกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้ที่เกิดขึ้น ซึ่งกำรรวมกลุ ่มนี้จะทสำให้รู ้สึกว่ำม ี

พลังสนับสนุนมำกพอที่จะทสำกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ หรือกำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำได้ตำม 

ที่ต้องกำร อันจะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ ทัศนคติในทำงบวก หรือกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง นสำมำ 

สู่ทักษะกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ที่อำจเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันที หรือภำยหลัง 

เมื่อได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ประกอบกับกำรได้รับคสำชมเชยและกสำลังใจอย่ำงต่อเนื่อง

 3. หน่วยงำนท่ีให้บริกำรด้ำนสุขภำพแก่หญิงตั้งครรภ์ ควรมีนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน 

โดยมุ่งเน้นให้มีกำรส่งข้อมูลที่ระบุถึงควำมเสี่ยง ปัญหำและอุปสรรค ที่ขัดขวำงควำมสสำเร็จของกำรเลี้ยงบุตรด้วยนม

มำรดำในมำรดำวยัรุน่ทกุรำย หรอืมปัีญหำตัง้ครรภ์ในขณะทีย่งัไม่พร้อมโดยเริม่ตัง้แต่แผนกฝำกครรภ์ ไปถงึแผนกห้อง

คลอด และหลงัคลอด ซึง่จะต้องให้ควำมสสำคญัต่อทศันคตแิละกำรรบัรูค้วำมสำมำรถของตนเองต่อพฤตกิรรมกำรเลีย้ง

บุตรด้วยนมมำรดำเพียงอย่ำงเดียว อย่ำงน้อย 6 เดือน หำกพบว่ำมำรดำรำยใดมีทัศนคติในเชิงลบ และมีระดับกำรรับรู้

ควำมสำมำรถของตนเองในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำในระดับที่ตส่ำ ควรได้รับกำรฝึกปฏิบัติ หรือเข้ำร่วมโปรแกรม

เสรมิสร้ำงพลงัอสำนำจ โดยเริม่ตัง้แต่ให้กำรสนบัสนนุ เอือ้อสำนวยข้อมลูควำมรู ้สำธติและฝึกทกัษะกำรเลีย้งบตุรด้วยนม

มำรดำ และมีกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจด้วยตนเอง มีกำรติดตำม เอื้ออสำนวยทรัพยำกรต่ำง ๆ สร้ำงแรงจูงใจร่วมกับกำร

ให้กสำลังใจ ตลอดจนสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่มำรดำวัยรุ่น เพื่อนสำมำสู่กำรเพิ่มระดับกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองใน

กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ จนเกิดควำมมั่นใจ และสำมำรถปรับตัวต่อบทบำทของมำรดำได้อย่ำงเหมำะสม ตลอดจน

มีกำรเยี่ยมบ้ำนเพื่อประเมินพฤติกรรมกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำอย่ำงต่อเนื่อง

 4. หน่วยงำนหรอืองค์กรทกุภำคส่วนทีม่หีน้ำทีเ่กีย่วข้อง ควรเหน็ควำมสสำคญัต่อปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่และ

ผลกระทบทีต่ำมมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่คอืปัญหำกำรเลี้ยงบตุรด้วยนมมำรดำทีย่ังไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ทีก่สำหนด

ของประเทศ ซึ่งทุกฝ่ำยควรให้กำรสนับสนุนทำงสังคม โดยกำรประเมินทั้งควำมรู้และทัศนคติต่อกำรเลี้ยงบุตรด้วย 

นมมำรดำ สนับสนุนให้ผู้มีประสบกำรณ์ติดตำมเยี่ยมมำรดำวัยรุ่นหลังคลอด เพื่อให้เกิดควำมเช่ือมั่นต่อกำรปฏิบัติ  

มีกำรสนับสนุนให้เกิดกลุ่มคนในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อำจใช้กำรสื่อสำรที่ทันสมัยโดยจัดต้ัง Line group  

หรือ Facebook เพ่ือซักถำมปัญหำและแลกเปลี่ยนควำมรู้ได้อย่ำงทันท่วงทีเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในศักยภำพ 

กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำแก่มำรดำวัยรุ่นได้อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง

 ดังนั้นทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจึงควรเห็นควำมสสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อหำแนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพ

ของมำรดำวัยรุ่นในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำให้บรรลุเป้ำหมำย ด้วยกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจ หรือกำรสร้ำงพลัง
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ให้ตัวบุคคลให้มีกำรพัฒนำแนวคิดของตนเองในทำงท่ีดี เกิดกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง จนเกิดกำรพัฒนำ 

ควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำจนบรรลุเป้ำหมำยที่กสำหนดไว้

บทสรุป

 กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์เป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำให้ประสบ 

ควำมสสำเร็จต้องอำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ถูกต้อง ตลอดจนกำรสนับสนุนและกำรช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหำ 

ซึง่บคุลำกรด้ำนสุขภำพตลอดจนหน่วยงำนและองค์กรทกุฝ่ำยทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องจะต้องช่วยผลกัดนัให้กำรเลีย้งบตุรด้วย

นมมำรดำประสบควำมสสำเร็จต่อไป โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงควรมีกำรใช้แนวคิดกำรเสริมสร้ำงพลังอสำนำจแก่มำรดำวัยรุ่น

ให้สำมำรถค้นหำปัญหำ เข้ำใจปัญหำ และเลือกแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำด้วยตนเอง ส่งผลให้มำรดำวัยรุ่นมีกำรรับรู้

ควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำ และควำมรู้สึกมีคุณค่ำในตนเองมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำมำรถทสำนำย

กำรเลี้ยงบุตรด้วยนมมำรดำในระยะต่อไปได้ อันจะส่งผลดีทั้งในระดับบุคคล สังคม ชุมชน และประเทศชำติต่อไป
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จุฬำลงกรณ์มหำวทยำลัย. 2557; 26: 1: 64-76.

[34]  มำลีวัล เลิศสำครศิริ, สำลี่ แซ่เบ๊, ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์. ผลของรูปแบบกำรพยำบำลที่บูรณำกำรสนับสนุนของ

ครอบครวักบักำรเสรมิพลงัอสำนำจต่อกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่ของมำรดำวยัรุน่หลงัคลอดครรภ์แรก. วำรสำรพยำบำล

ทหำรบก. 2561; 19: 129-138.



ค�าแนะน�า

การส่งบทความต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์
ของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นวำรสำรด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่บทควำมที่จะได้รับ

กำรเผยแพร่ต้องได้รับกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ในสำขำวิชำน้ัน ๆ อย่ำงน้อย 3 ท่ำนต่อ  

1 บทควำมในรูปแบบผู้พิจำรณำไม่ทรำบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทรำบช่ือผู้พิจำรณำ (Double-blind peer review)  

โดยบทควำมวจิยัทีไ่ด้รบักำรพจิำรณำตพีมิพ์เผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำรมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีถอืเป็นกรรมสทิธิ ์

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ห้ำมนสำข้อควำมทั้งหมดหรือบำงส่วนไปพิมพ์ซส้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญำต 

จำกมหำวิทยำลัยเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือมีกำรอ้ำงอิงอย่ำงเหมำะสม โดยเนื้อหำต้นฉบับที่ปรำกฏในวำรสำรฯ  

เป็นควำมรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทควำมหรือนักวิจัยผู้เขียนบทควำม ทั้งนี้ไม่รวมควำมผิดพลำดอันเกิดจำกเทคนิค

กำรพิมพ์กองบรรณำธิกำรฯ 

 วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

 วำรสำรวชิำกำรมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุเีป็นวำรสำรกลุม่ สหวทิยาการด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

เปิดรับบทควำมวิชำกำร (review article) และบทควำมวิจัย (research article) ของทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชำกำร 

อำจำรย์ นักศึกษำ ตลอดจนผู้ที่มีประสบกำรณ์หรือมุมมองทำงด้ำนงำนวิชำกำรด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์

แบบบูรณำกำรที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ พัฒนำสังคมและประเทศชำติอย่ำงกว้ำงขวำง โดยบทควำม 

ดังกล่ำวต้องนสำเสนอองค์ควำมรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้มำจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรวิจัยที่ลุ่มลึก และไม่เคยถูกนสำไป 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์อื่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมำก่อน 

 ก�าหนดพิมพ์เผยแพร่

 วำรสำรมีกสำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ 

   ฉบับที่ 1 เดือนมกรำคม – เมษำยน 

  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภำคม – สิงหำคม

  ฉบับที่ 3 เดือนกันยำยน – ธันวำคม 

ข้อก�าหนดของบทความต้นฉบับ

 ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ชั่น 2003 หรือ 2007 หน้ำกระดำษ 

A4 ควำมยำวไม่เกิน 8-10 หน้ำกระดำษ รวมตำรำง รูปภำพ และเอกสำรอ้ำงอิง ด้ำนบนและด้ำนในเว้นห่ำงจำกขอบ

กระดำษ 2.7 เซนติเมตร ด้ำนล่ำงและด้ำนนอกเว้นห่ำงจำกขอบกระดำษ 1.5 เซนติเมตร มีเลขหน้ำกสำกับทุกหน้ำ  

ที่ด้ำนบนขวำของเอกสำร บทควำมต้องมีลักษณะดังนี้

  ชื่อเรื่องภำษำไทย พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ตัวหนำขนำด 20 pt จัดกลำงหน้ำ

  ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนำด 20 pt จัดกลำงหน้ำ

  ชื่อผู้เขียนภำษำไทย พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 16 pt จัดกลำงหน้ำ เว้นห่ำงจำกชื่อเรื่อง 

ภำษำอังกฤษ 1 บรรทัด



  ชือ่ผูเ้ขยีนภำษำองักฤษ พมิพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 16 pt จดักลำงหน้ำ เว้นห่ำงจำกผูเ้ขยีนภำษำ

ไทย 1 บรรทัด

  หน่วยงำน สถำนที่ทสำงำน หรืออีเมลของผู้เขียนพิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 16 pt จัดกลำงหน้ำ

  บทคัดย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวหนำ ขนำด 16 pt เนื้อหำในบทคัดย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New  

ตัวปกติ ขนำด 14 pt ควำมยำวไม่เกิน 300 คสำ ซึ่งควรประกอบด้วยรำยละเอียดโดยสรุปของวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

ระเบียบวิธีกำรวิจัยและผลของกำรวิจัย เป็นต้น 

  ค�าส�าคัญ 3-5 คสำ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt ไม่ต้องคั่นด้วยเครื่องหมำย comma  

โดยเว้นห่ำงจำกบทคัดย่อ 1 บรรทัด

  Abstract พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวหนำ ขนำด 16 pt เน้ือหำใน Abstract พิมพ์ด้วย Angsana New  

ตัวปกติ ขนำด 14 pt ที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับบทคัดย่อและกำรเขียนถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ด้ำนภำษำ 

  Keywords มี 3-5 คสำ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt เว้นห่ำงจำก abstract 1 บรรทัด 

  บทควำมภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ให้เรียงลสำดับเหมือนกันดังนี้ คือ ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้เขียน, หน่วยงำน, 

บทคัดย่อ, คสำสสำคัญ, Abstract และ Keywords จำกนั้นจึงตำมด้วยเนื้อเรื่อง

  เนื้อเรื่องภำษำไทย พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt จัดกระจำยแบบไทย และจัดเป็นแบบ 1 

คอลัมน์

  เนื้อเรื่องภำษำอังกฤษ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt จัดกระจำยแบบไทย และจัดเป็นแบบ

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 

  ตำรำงและภำพประกอบ 

  ตาราง 

  ให้ระบุชื่อตำรำงที่กระชับและสื่อถึงเนื้อหำในตำรำงโดยพิมพ์เหนือตำรำง (ชิดซ้ำย) และเรียงลสำดับตำรำง

ด้วยตัวเลขอำรบิกจำกน้อยไปมำกตำมลสำดับ (ตารางที่ 1 ตารางที่ 2, Table 1, Table 2) ซ่ึงในตำรำงอำจใช้ตัวย่อ 

ได้แต่ต้องอธิบำยเพิ่มเติมใต้ตำรำงแบบเชิงอรรถ (footnote) ให้ชัดเจน หำกจสำเป็นต้องระบุที่มำของตำรำงให้ระบุใน

รูปแบบของกำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ (ดูหลักการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา) 

  ภาพประกอบ

  ให้ระบุชื่อภำพประกอบให้ระบุที่มำไว้ใต้รูปภำพ (จัดกลำง) กรณีที่มีรูปภำพหลำยภำพ ให้ระบุลสำดับของ

รูปภำพ (รปูที ่1, รปูที ่2, Figure 1, Figure 2) หำกจสำเป็นต้องระบทุีม่ำของรปูภำพให้ระบใุนรปูแบบของกำรอ้ำงองิแทรก

ในเนื้อหำ (ดูหลักการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา) และหำกเป็นรูปภำพที่ผู้เขียนจัดทสำหรือถ่ำยรูปนั้นเองให้ระบุหลัง 

จำกชื่อภำพหรือคสำอธิบำยใต้ภำพด้วยข้อควำมดังนี้ “(ภำพถ่ำยโดยผู้วิจัย)” แนบไฟล์ภำพประกอบที่ใช้ในบทควำม

โดยบันทึกแต่ละไฟล์ในรูปแบบ .JPG หรือ .PNG หรือ .PDF ภำพต้องคมชัดและมีขนำดที่สำมำรถเห็นรำยละเอียด

ได้อย่ำงครบถ้วน

  เอกสำรอ้ำงอิง ให้เรียงเอกสำรท่ีใช้อ้ำงอิงท้ังหมดตำมลสำดับตัวอักษรตัวแรกของรำยกำรที่อ้ำงอิง โดยยึด

วิธีกำรเรียงตำมพจนำนุกรม และใช้วิธีกำรอ้ำงอิงรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver)



การเขียนเอกสารอ้างอิง

 เอกสำรอ้ำงองิทกุฉบบัต้องมกีำรอ้ำงหรอืถกูกล่ำวในบทควำม กำรเขยีนเอกสำรอ้ำงองิใช้รปูแบบแวนคเูวอร์

โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง

  เมือ่สิน้สดุข้อควำมทีต้่องกำรอ้ำงองิ ใส่หมำยเลขอ้ำงองิไว้ในวงเลบ็ใหญ่ โดยใช้เลขอำรบกิ เช่น [1] หรอื 

[1, 5] หรือ [1-3]

 2. การอ้างอิงท้ายบทความ

  2.1 วารสาร 

   ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง; ชื่อวำรสำร: ปีที่พิมพ์; ปีที่ของวำรสำร; เล่มที่; หน้ำ เช่น

   [1] นวลจันทร์ วันเพ็ญผ่อง. กำรบูรณำกำรข้อมูลประชำกร. วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

2554; 3: 20-29.

   [2] จริำภรณ์ จนัทร์จร. กำรใช้โประแกรม EndNote: จดักำรเอกสำรอ้ำงองิทำงกำรแพทย์. จฬุำลงกรณ์

เวชสำร 2551; 52: 241-53. 

   [3] Kane RA, Kane RL. Effect of genetic for risk of Alzheimer’s disease. N Engl J Med  

2009; 361: 298-9. 

   หำกเป็นภำษำอังกฤษให้ใช้ชื่อสกุลก่อน ตำมด้วยอักษรย่อตัวหน้ำตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง  

กรณีมีผู้นิพนธ์มำกกว่ำ 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 6 คนแรก และคั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค (comma-,) แล้วตำมด้วย et al. 

(ในภำษำอังกฤษ) หรือ และคณะ (ในภำษำไทย). 

   [1] Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, Shaffer ML, Jone RN, Prigerson HG, et al. The crinical 

course of advanced dementia. N Engl J Med 2009; 361: 1529-38. 

   [2] จริยำ เลิศอรรฆยมณี, เอมอร รักษมณี, อนุพันธ์ ตันติวงศ์, กรุณำ บุญสุข, อิงอร นิลประดับ,  

พุฒฑิพรรณี วรกิจโภคำทร, และคณะ. ควำมเสี่ยงและประสิทธิผลของกำรผ่ำตัดต่อมลูกหมำก. จดหมำยเหตุ 

ทำงแพทย์ 2545; 85: 1288-95.  

  2.2 วิทยานิพนธ์ 

   ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญำ). เมืองที่พิมพ์: มหำวิทยำลัย; ปีที่ได้ปริญญำ. เช่น

   [1] เขม็ทอง ศริแิสงเลศิ. กำรวเิครำะห์ระบบประกนัคณุภำพกำรศกึษำของโรงเรยีนอำชวีศกึษำเอกชน 

กรุงเทพมหำนคร [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญำครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต]. กรุงเทพมหำนคร: จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย; 2540 .

   [2] Kaplan SJ, Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. 

St. Louis, MO: Washington University; 1995. 

  2.3 หนังสือ 

   ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สสำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. เช่น

   [1] นส้ำทิพย์ วิภำวิน และนงเยำว์ เปรมกมลเนตร. นวัตกรรมห้องสมุดและกำรจัดกำรควำมรู้.  

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ซีเอที โซลูชั่น; 2551.

   [2]  Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchick M. Immunobiology. 5th ed. New York: 

Garland Publishing; 2001. 



   หนังสือที่ผู้แต่งเป็นบรรณำธิกำรหรือผู้รวบรวม

   [3] ภำนุมำศ ทักษณำ, บรรณำธิกำร. รอยยิ้มของในหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2. ลสำพูน: ณัฐพลกำรพิมพ์; 

2553. 

   [4] Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York:  

Churchill Livingstone; 1996. 

  2.4 อินเทอร์เน็ต 

   ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ/วัสดุ]. ปีที่พิมพ์ [เข้ำถึงเมื่อ ปี เดือน วันที่]. เข้ำถึงได้จำก URL 
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