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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั ประเภทวิจยั และพัฒนา มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนอ่าน
ออนไลน์ เ น้น การใช้ก ลวิ ธี ก ารอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจและแนวทางการเรี ย นรู ้ ภ าษาในการอ่ า นเชิ ง วิ ช าการ (CALLA) เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการอ่านเชิ งวิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่านสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 2) ประเมินประสิ ทธิ ผลของ
การใช้รูปแบบ คือ (2.1) ศึกษาความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการใช้รูปแบบ (2.2) ศึกษาการใช้กลวิธี
การอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนหลังการใช้รูปแบบ (2.3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อรู ปแบบ และ 3) ประเมินผลรับรองรู ปแบบ
การสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ
การวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะการวิจยั (Research: R1) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน ระยะที่ 2 ระยะการ
พัฒนา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนอ่าน ระยะที่ 3 ระยะการวิจยั (Research: R2) เป็ นการทดลองใช้
รู ปแบบการสอนอ่าน และระยะที่ 4 ระยะการพัฒนา (Development: D2) เป็ นการประเมินประสิ ทธิ ผลและรับรองรู ปแบบการสอนอ่าน
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้นปี ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับจุลชี ววิทยา 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 27 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
การทดลองใช้เวลา 16 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) รู ปแบบและเครื่ องมือประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการใช้
รู ปแบบ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของรู ปแบบจานวน 8 แผนและแบบฝึ ก 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ 3)
แบบสารวจการใช้กลวิธีในการอ่าน 4) แบบบันทึกการอ่าน 5) แบบสอบถามพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้รูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการ
อ่ า นเชิ ง วิช าการ (CALLA) ที่ ผูว้ ิจ ัย ได้พฒ
ั นาขึ้ น ประกอบด้วย 5 องค์ป ระกอบ คื อ หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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กระบวนการเรี ยนการสอน และการวัดและประเมิ นผล มี ข้ นั ตอนการดาเนิ นงานเป็ น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การเตรี ยม (P:
Preparation) ระยะที่ 2 การนาเสนอ (E: Explicit Instruction Presentation) ระยะที่ 3 การฝึ ก (S: Strategies Practice) ระยะที่ 4 การประเมิน (S:
Self Evaluation) และ ระยะที่ 5 การขยาย (E: Expansion) ซึ่ งรู ปแบบได้รับการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ว่ามีความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี มีความเป็ นไปได้และมีความสอดคล้องในระดับดีมาก และมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) คะแนนความสามารถในการอ่าน
เชิงวิชาการออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนด้วยรู ปแบบเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 3) การใช้กลวิธีในการอ่าน
ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนรู ปแบบเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 กลวิธีที่ผูเ้ รี ยนใช้มากที่สุดได้แก่ ประเมินข้อมูล
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ หาใจความสาคัญ สร้ างและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งออนไลน์ที่หลากหลาย 4) กลุ่มตัวอย่างมีพึงพอใจต่อ
รู ปแบบในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในด้านคุณประโยชน์ ด้านกิจกรรม ด้านรู ปแบบ และด้านเนื้ อหา 5) รู ปแบบการสอนอ่าน
ออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนวทางการเรี ยนรู ้ ภาษาในการอ่านเชิ งวิชาการ (CALLA) ได้รับการรับรองจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ว่ามีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีความเป็ นไปได้และมีความสอดคล้องในระดับดีมาก
คาสาคัญ : การสอนอ่านออนไลน์ การอ่านเชิงวิชาการ แนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ

Abstract
The objectives of this research were to; 1) develop and determine the efficiency of Online Reading Instructional Model Through
Reading Comprehension Strategies Integrating with Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) to Enhance Academic
Online Reading Ability and Strategy Use for Undergraduate Students 2) estimate the effectiveness of the Model by 2.1) comparing students’
academic online reading ability before and after learning by using model 2.2) comparing students’ reading comprehension strategies use
before and after learning by using model 2.3) studying students’ satisfaction toward the model, and 3) verify Online Reading Instructional
Model Through Reading Comprehension Strategies Integrating with Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA)
The research was divided into 4 phases; phases 1 Research: R1 was background information analysis, phase 2 Development: D1
was reading instruction model design and development, phase 3 Research: R2 was reading instruction model experiment, and phase 4
Development: D2 was reading instruction model efficient evaluation and model verification. The samples of this research were 27 of 3rd
year Microbiology undergraduate students who enrolled English for Microbiology 2 subject in Semester 2 of Academic year B.E. 2561 at
Nakhon Pathom Rajabhat University, by Purposive Sampling. The experiment was carried out for 16 weeks. The research instruments used
in this research were 1) PESSE Model including teacher’s manual, 8 lesson plans and exercises 2) Academic Online Reading Ability Test
3) Reading Comprehension Strategies Survey 4) Reading Log 5) Questionnaire for students’ satisfaction toward this model The statistics
used were Mean, S.D. for quantitative data and content analysis for qualitative data
The results were as follows: 1) The Online Reading Instructional Model Through Reading Comprehension Strategies Integrating
with Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) to Enhance Academic Online Reading Ability and Strategy Use for
Undergraduate Students consists of 5 components; principles, objectives, teaching and learning management, teaching and learning
procedure, and evaluation including 5 phases: Phase 1 P: Preparation, Phase 2 E: Explicit Instruction Presentation, Phase 3 S: Strategies
Practice, Phase 4 S: Self Evaluation) and Phase 5 E: Expansion. The PESSE Model was verified by five experts a good to the highest level
and the efficiency of the model met the assigned criteria 80/80. 2) The students’ academic online reading ability after learning by the PESSE
model was higher than before learning significantly at 0.05. 3) The students’ reading strategies use after learning by the PESSE model was
higher than before learning significantly at 0.05. Critically evaluating information online, Determining Main Ideas and Locating information
from multiple online resources were the highest strategies used. 4) The students were satisfied toward the use of PESSE Model at the highest
level in benefit, activities, form, and content aspects. 5) The PESSE Model was verified by five experts at the highest which is congruent
with the theories’ rationality and probability.
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บทนา
ในยุคสังคมโลกปั จจุบนั ที่มีการติดต่อสื่ อสารและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเป็ น
สิ่ งจาเป็ นต่อการดารงชี วิต การติดต่อสื่ อสาร เนื่ องจากภาษาอังกฤษถูกใช้เป็ นภาษาสากลที่ ทุกคนต้องเรี ยนรู ้ เพื่อประโยชน์แก่
ตนเองทั้งในด้านการสื่ อสาร การแสวงหาความรู ้ เพิ่มเติ ม ช่ วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อการติ ดต่อสื่ อสารกับ
ต่างประเทศได้ ดังนั้นผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว อ่านถูก ใช้เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
เรี ยนภาษาต่างประเทศ การอ่านจะช่วยพัฒนาบุคคลและสังคม ทาให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเสริ มสร้างประสบการณ์ การ
อ่านจึงเป็ นทักษะจาเป็ นที่สาคัญอย่างหนึ่ งในสี่ ทกั ษะของการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เป็ นภาษาต่างประเทศ (English
as a foreign language: EFL) ทักษะนี้มีความสาคัญหรื อจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับผูเ้ รี ยนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีรายวิชาการอ่านเป็ น
จานวนมากที่ เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุ นให้เห็ นถึ ง
ความสาคัญของทักษะการภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ และเป็ นทักษะที่มีความสาคัญมากที่สุดที่จะต้องฝึ กฝน” เพราะช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองหรื อเป็ นภาษาต่างประเทศจะมีความก้าวหน้าทางภาษาสู งยิง่ ขึ้นและทาให้บรรลุเป้ าหมายใน
การเรี ยนทุกสาขาวิชาในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ การมุ่งเน้นเกี่ยวกับกลวิธีการเรี ยนรู ้ภาษา เพื่อยกระดับความก้าวหน้าของ
นักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการอ่านได้มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในงานวิจยั ในปั จจุบนั [1, 2, 3]
การอ่านถือเป็ นทักษะที่จะคงอยูแ่ ละส่ งเสริ มบุคคลนั้นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ [4] ที่กล่าวว่า ทักษะของการอ่านภาษาอังกฤษ
มีความสาคัญและเป็ นสิ่ งที่ มีประโยชน์อย่างมากในการแสวงหาความรู ้ ของผูเ้ รี ยน ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึ งต้องอ่านหนังสื อ ตารา หรื อ
วารสารภาษาอังกฤษเพื่อเสริ มสร้างความรู ้ในสาขาของตนเองอย่างกว้างขวางและมีความลึกซึ้ ง
จากสานักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสารวจการอ่านของคนไทยในปี 2558 พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่เพิ่มเวลาอ่านขึ้นจากปี
2556 โดยในปี 2558 นักศึกษาส่ วนใหญ่อ่านเพิ่มเป็ น 66 นาที/วัน และในการสารวจปี นี้ เป็ นปี แรกที่รวมการอ่านในสังคมออนไลน์
ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรมทวิตเตอร์ เอสเอ็มเอส และอีเมล แต่ไม่รวมแชททั้งนี้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีการอ่านมากที่สุด นิยมอ่าน
การ์ ตูน ภาพวาดประกอบ และนิยาย ขณะที่ผใู ้ หญ่วยั ทางาน อ่านข่าวหนังสื อพิมพ์ บทความ และสารคดี ร้อยละ 67.3 รองลงมา
ข้อความในสื่ อออนไลน์ ร้อยละ 51 ส่ วนวัยสู งอายุอ่านน้อยที่สุดเฉลี่ย 44 นาที/วัน [5]
การศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นทักษะการอ่านเป็ นทักษะที่มีความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่งสาหรั บนักศึกษาในการที่ จะ
แสวงหาความรู ้และนาองค์ความรู ้ น้ นั ไปต่อยอด ถึงแม้วา่ นักศึกษาไทยจะได้เรี ยนและฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษมาเป็ นเวลานานแต่
การเรี ยนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจากผลการทดสอบโทเฟล TOEFL (Test of English as a Foreign Language ) ปี 2013 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของคนไทยที่ สอบโทเฟลอยู่ที่ 76 คะแนน ซึ่ งสู งกว่าในปี 2009 ที่ ได้เพียง 74 คะแนน แต่เมื่ อเที ยบอันดับในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยน กลับพบว่ามีคะแนนอยูใ่ น 3 อันดับสุ ดท้ายของประเทศอาเซี ยน รองจาก สิ งคโปร์ มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซี ย
เมียร์ มาร์ และเวียดนาม [6] ซึ่ งจากผลคะแนนโทเฟลดังกล่าว ทาให้เห็นถึงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของคนไทย เด็กไทยที่ตอ้ ง
ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน ทั้งทักษะการพูด ฟั ง อ่าน และเขียน เพื่อให้นาไปสู่ การใช้งานได้จริ ง [7] กล่าวว่า ปั ญหา
หลักที่ผเู ้ รี ยนส่ วนใหญ่มกั จะประสบปั ญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเรี ยนในชั้นสู งขึ้น เนื่องจากเนื้อหาที่อ่าน
มีความยากมากขึ้น และการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในระดับต้นและในระดับสู งมีความแตกต่างกันในเรื่ องเนื้ อหาของเรื่ องที่
อ่าน ทาให้ผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการอ่านต่ า ดังนั้นผูส้ อนจึ งควรสอนกลวิธีการอ่านให้ผูเ้ รี ยน เพื่อที่จะทาให้ผูเ้ รี ยน
สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น [8] กล่าวว่า จุ ดด้อยที่ สาคัญของนักศึ กษามหาวิทยาลัยก็คือ
ความสามารถในการอ่านและเขียนเชิ งวิชาการ ถึงแม้วา่ ในประเทศไทยมีการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ระดับต้น แต่ใน
ปั จจุบนั นักศึกษามหาวิทยาลัยก็ยงั มี อุปสรรคในการใช้ภาอังกฤษในการสื่ อสารเชิ งวิชาการ เนื่ องจากการสอนภาษาอังกฤษใน
บริ บทเชิงวิชาการไม่ได้ถูกนามาสอนตั้งแต่การเรี ยนรู ้ภาษาในระดับต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้มีการจัดการทดสอบวัด
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ความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานภาอังกฤษซึ่ งวัดระดับความสามารถตามกรอบสภายุโรป (Common
European Framework of Reference) ส าหรั บ นักศึ กษาแรกเข้า เพื่ อ นามาจัดลาดับ ในการแบ่ งระดับ ความสามารถในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่ อง เกณฑ์การประเมินความรู ้และทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดย
กาหนดเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาพปกติ ด้านการประเมินความรู ้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ว่านักศึกษาตั้งแต่
ปี การศึ กษา 2555 เป็ นต้นไปต้องผ่านการประเมิ นความรู ้ และทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้ นักศึ กษาหลักสู ตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ CEPT ไม่นอ้ ยกว่า 30 คะแนน Vantage ไม่นอ้ ยกว่า 50 คะแนน TOEFL (ITP) ไม่นอ้ ยกว่า 473 TOEFL (iBT) ไม่นอ้ ย
กว่า 52 IELTS Academic Module ไม่ น้อยกว่า 500 หรื อ Redesigned TOEIC CU-TEP ไม่ น้อยกว่า 45 และนักศึ กษาสาขาอื่ นๆ
CEPT ไม่ น้อยกว่า 27 คะแนน Vantage ไม่ น้อยกว่า 40 คะแนน TOEFL (ITP) ไม่ น้อยกว่า 433 TOEFL (iBT) ไม่ น้อยกว่า 40
IELTS Academic Module ไม่นอ้ ยกว่า 450 หรื อ Redesigned TOEIC CU-TEP ไม่นอ้ ยกว่า 39
ซึ่ งจากการทดสอบพบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่สอบได้ในระดับ A2 มีความสามารถในการอ่านเพียงแค่เข้าใจข้อความสั้นๆ และง่ายๆ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมส่ วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านอยูใ่ นระดับต่า ซึ่ งส่ งผลให้นกั ศึกษาขาดความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ รวมทั้งการอ่านออนไลน์ดว้ ย การเข้าอิ นเตอร์ เน็ตจะเข้าหน้าเว็บเพจของนักศึกษาในปั จจุ บนั นั้นมี
วัตถุประสงค์เพื่อเช็คอี เมล์ พูดคุ ยกับเพื่อน และหาข้อมู ลเพิ่มเติ มเพื่อการศึ กษา สิ่ งเหล่านี้ เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการอ่าน
ออนไลน์ท้ งั สิ้ น ประโยชน์ที่สาคัญที่สุดข้อหนึ่ งของอินเตอร์ เน็ตคือการค้นหาข้อมูลความรู ้ต่างๆ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ข้อมูลที่
ได้รับมาถูกต้องเพียงใด เนื่ องจากสภาพปั ญหาที่นกั ศึกษายังขาดความสามารถในการอ่านออนไลน์ ไม่สามารถอ่านและตัดสิ นใจ
ประเมิ นข้อมู ลที่ ห ามาได้จ ากอิ นเตอร์ เน็ ต นักศึ กษาไม่ ส ามารถพัฒนาวิธคิ ด และวิเคราะห์ อย่างมี เหตุ ผล สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ น
ส่ วนประกอบหลักสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออนไลน์ การอ่านออนไลน์มีความจาเป็ น
และความสาคัญในการที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการอ่านอย่างมาก ช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเพิ่มความสามารถในการ
อ่านเพื่อความข้าใจ กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน และช่วยในการพัฒนาทักษะในการอ่าน นอกจากนี้ แนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาใน
การอ่านเชิ งวิชาการช่วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีกระบวนการในการเรี ยนรู ้และผลลัพธ์ของการเรี ยนภาษาเป้ าหมาย ช่วยให้ผูเ้ รี ยนใช้
กลวิธีในการอ่านทั้งในและนอกห้องเรี ยน ส่ งเสริ มแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ภาษา ส่ งเสริ มทัศนคติที่ดี และสร้างความตระหนักรู ้ใน
การใช้กลวิธีในการอ่าน [9, 10] ผูว้ ิจยั จึงสนใจทาการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความ
เข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA)

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับ
แนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้
กลวิธีในการอ่านสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของการใช้รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับ
แนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้
กลวิธีในการอ่านสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านออนไลน์เพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
สอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ ภาษาในการอ่านเชิ งวิชาการ (CALLA)
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่านสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2.2 เพื่อศึกษาการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนหลังการใช้รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้
กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA) เพื่อเสริ มสร้างความสามารถ
ในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่านสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
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2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อรู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ
บูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA)
3. เพื่อการประเมิ นผลรั บรองรู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบู รณาการกับแนว
ทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA)

วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการสอนอ่าน เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยเป็ นการผสมผสานวิธีการวิจยั
(Mixed Methods Research) ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั และพัฒนาในครั้งนี้ออกเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน ดาเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปั ญหา โดยใช้แบบวิเคราะห์ขอ้ มูล ความต้องการจาเป็ น เกี่ยวกับการสอน
อ่านออนไลน์เพื่อความเข้าใจ โดยผูว้ ิจยั ทาการสังเคราะห์เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลวิธีการ
อ่านออนไลน์ การสอนและกลวิธีแนวทางการเรี ยนรู ้ ภาษาเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการอ่านเชิ งวิชาการ กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามความต้องการจาเป็ น
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์แนวทางและรู ปแบบการสอนอ่าน โดยใช้แบบบันทึกและแบบวิเคราะห์เอกสาร
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ ยืนยัน คานิ ยามและแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนอ่าน โดยดาเนิ นการประชุ มกลุ่ม (Focus
Group) ร่ วมกับอาจารย์ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ และอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการสอนอ่ านออนไลน์ โดยใช้ กลวิธีการอ่ านเพื่อความ
เข้ าใจบูรณาการกับแนวทางการเรียนรู้ ภาษาในการอ่ านเชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้ างความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
และการใช้ กลวิธีในการอ่าน ดาเนินการดังนี้
1. พัฒนาร่ างรู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาใน
การอ่านเชิงวิชาการ
2. พัฒนาเครื่ องมือประกอบรู ปแบบการสอนอ่าน ประกอบไปด้วย 1) แบบฝึ กการอ่าน 2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้การอ่าน
3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการออนไลน์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ 4) แบบสารวจการใช้กลวิธีการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการก่อนและหลังการใช้รูปแบบ 5) แบบบันทึกการอ่าน 6) แบบสอบถามความพึงพอในของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการ
ใช้รูปแบบ และ 7) คู่มือประกอบการใช้รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนว
ทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ
3. การหาประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบ เป็ นการทดสอบร่ างรู ปแบบ กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน โดยการทดสอบกลุ่มเล็ก
(Small Group) โดย 1) ทาการปฐมนิ เทศกลุ่มตัวอย่าง 2) ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนซึ่ งเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย แบบ 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ เวลา 50 นาที 3) ทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่าน โดยกาหนดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนตามแผนการเรี ยนการสอน 8
แผนๆ ละ 1 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชัว่ โมง รวมเป็ น 10 สัปดาห์ จานวน 40 ชัว่ โมง 4) ผูเ้ รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบ
แบบปรนัย จานวน 4 ตัวเลือก 40 ข้อ เวลา 50 นาที 5) สนทนากลุ่มกับผูเ้ รี ยนเพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบ และ 6)
เก็บรวมรวบข้อมูลจากการทาแบบทดสอบและการทาแบบสารวจการใช้กลวิธีการอ่าน เพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
ระยะที่ 3 ระยะการวิจัย (Research: R2) เป็ นการทดลองใช้ รูปแบบการสอนอ่ านออนไลน์ โดยใช้ กลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจบูรณา
การกับแนวทางการเรียนรู้ ภาษาในการอ่ านเชิงวิชาการเพื่อเสริมสร้ างความสามารถในการอ่ านเชิงวิชาการออนไลน์ และการใช้ กลวิธี
ในการอ่ าน โดยผูว้ ิจยั นารู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษา
ในการอ่านเชิงวิชาการที่สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบ ผ่านการทดลองใช้แล้ว (Try Out) ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 27
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คนโดยมี วิธีดาเนิ นการวิจัย คื อ 1) ทดสอบความสามารถในการอ่ านเชิ งวิชาการออนไลน์ข องกลุ่ม ตัวอย่างก่ อนเรี ยนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 40 ข้อ เวลา 60 นาที 2) ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่าน จานวน 16 แผนๆ ละ 1 สัปดาห์ๆ
ละ 4 ชัว่ โมง รวม 64 ชัว่ โมง 3) ประเมิ นความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนโดยใช้
แบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 40 ข้อ เวลา 60 นาที 4) เก็บรวมรวมข้อมูลจากการทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ใช้กลวิธีการอ่าน เพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติ x̄ และ S.D.
ระยะที่ 4 ระยะการพัฒนา (Development: D2) เป็ นการประเมินและรับรองรู ปแบบการสอนอ่ านออนไลน์ โดยใช้ กลวิธีการอ่ านเพื่อ
ความเข้ าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู้ ภาษาในการอ่ านเชิ งวิชาการเพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการอ่ านภาษาอังกฤษเชิ ง
วิชาการออนไลน์ และการใช้ กลวิธีในการอ่ าน มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการดังนี้ 1) ส่ งหนังสื อของความอนุเคราะห์ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน
5 คน เพื่อตรวจสอบ พิจารณาและประเมินรู ปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบการสอนอ่าน เพื่อนาไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติ x̄ และ S.D. และทาการรับรองรู ปแบบ

สรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพรู ปแบบการสอนอ่ านออนไลน์ โดยใช้ กลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจบูรณาการกับแนว
ทางการเรียนรู้ ภาษาในการอ่ านเชิงวิชาการ แบ่งได้ดงั นี้ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบ 2) การศึกษา
และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารู ปแบบ และ 3) รายละเอียดของรู ปแบบและเนื้ อหาของเอกสาร
ประกอบการพัฒนารู ปแบบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รู ปที่ 1 รู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์โดยใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจบูรณาการกับแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ
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ประสิ ทธิ ภาพของแผนการเรี ยนรู ้ภายใต้รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนวทางการ
เรี ยนรู ้ ภาษาในการอ่านเชิ งวิชาการเพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการอ่านเชิ งวิชาการออนไลน์และการใช้กลวิธีในการอ่าน
(E1/E2) จากการประเมินประสิ ทธิภาพของกระบวนการ(E1) / ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 83.79 / 80.46
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิ ทธิผลการใช้ รูปแบบ
2.1 ผลการศึกษาคะแนนความสามารถในการอ่ านของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่ างก่ อนและหลังการทดลอง
คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยน จานวน 27 คนหลังการใช้รูปแบบ (x̄ = 32.26 S.D. = 2.72) สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยก่อนการใช้
รู ปแบบ (x̄ = 16.00 S.D. = 3.04)เมื่ อพิจารณาแยกเป็ นรายด้านพบว่า Summarizing (การสรุ ปความ) มี คะแนนสู งสุ ด หลังเรี ยน
(x̄ = 6.48 S.D. = 0.51) สู งกว่าก่อนเรี ยน (x̄ = 3.48 S.D. = 0.51) รองลงมาคือ Analyzing (การวิเคราะห์) หลังเรี ยน (x̄ = 6.48 S.D. =
0.70) สู งกว่าก่อนเรี ยน (x̄ = 3.11 S.D. = 0.70) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนทุกด้าน
คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนหลังการใช้รูปแบบในภาพรวมเพิม่ ขึ้นร้อยละ 40.28 ก่อนการเรี ยนพบว่า Identifying Main Idea
(การหาใจความสาคัญ) มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดร้อยละ 45.37 และ Evaluating (การประเมิน) มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุ ดร้อยละ 35.19 หลัง
เรี ยนพบว่า Summarizing (การสรุ ปความ) และ Analyzing (การวิเคราะห์) มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดร้อยละ 81.02 และ Identifying
Main Idea (การหาใจความสาคัญ) มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุ ดร้อยละ 80.09
2.1.2 การศึกษาความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองจานวน 27 คน โดยใช้แบบบันทึกการ
อ่านเชิงวิชาการออนไลน์ (Reading Log)
2.2 ผลการศึกษาการใช้ กลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่ างก่ อนและหลังการใช้ รูปแบบ
2.2.1 การใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบผูเ้ รี ยนมีการใช้กลวิธีใน
การอ่านหลังการใช้รูปแบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 4.44 S.D. = 0.51)โดยกลวิธีที่มีความถี่ของการใช้กลวิธีในการอ่าน
หลังการทดลองในระดับมากที่สุด ได้แก่ ประเมินข้อมูลออนไลน์อย่างมีวจิ ารณญาณ (Critically evaluating information online)
(x̄ = 4.63 S.D. = 0.48) หาใจความสาคัญ (Determining Main Ideas) (x̄ = 4.56 S.D. = 0.50)
2.2.2 การใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบจานวน 27 คน โดยใช้แบบ
บันทึกการอ่าน (Reading Log) Blog และ Facebook
2.3 ผลความพึงพอใจต่ อการใช้ รูปแบบของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่ างหลังการใช้ รูปแบบ
ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนในรายด้านนั้นก็พบว่ามีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และสามารถแยกได้ดงั นี้ ด้านคุณประโยชน์อยูใ่ นระดับความพึงพอใจระดับแรก (x̄ = 4.61 S.D. = 0.48)
ต่อด้วยด้านกิจกรรม (x̄ = 4.59 S.D. = 0.48) ด้านรู ปแบบ (x̄ = 4.57 S.D. = 0.55) และด้านเนื้อหา (x̄ = 4.51 S.D. = 0.51) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การประเมินผลรับรองรู ปแบบการสอนอ่ านออนไลน์ เน้ นการใช้ กลวิธีการอ่ านเพื่อความเข้ าใจและแนวทางการเรียนรู้ ภาษา
ในการอ่านเชิงวิชาการ (PESSE Model)
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมีความคิดเห็ นต่อรู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนวทางการ
เรี ยนรู ้ ภาษาในการอ่านเชิ งวิชาการ (PESSE Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (x̄ = 4.67 S.D. = 0.35) โดยเมื่ อแยกราย
ประเด็นพบว่า ขั้นตอนในรู ปแบบระยะที่ 2 การนาเสนอ (E: Explicit Instruction Presentation) มีความเหมาะสมสามารถช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกใช้วิธีการสอนกลวิธีโดยตรง ใช้กลวิธีในการอ่านโดยใช้วิธีการคิดออกเสี ยง ผูเ้ รี ยนจดบันทึก กลวิธีที่ใช้ในการอ่าน
และระยะที่ 5 การขยาย (E: Expansion) มีความเหมาะสมที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้กลวิธีที่ได้เรี ยนรู ้กบั สื่ อและภาระ
งานอื่นๆ สื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลออนไลน์ มีมากที่สุด (x̄ = 5.00 S.D. = 0.00)
ผูท้ รงเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา ความเหมาะสมของข้อคาถามและรู ปแบบภาษาของรู ปแบบ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̄ = 4.59 S.D. = 0.47) โดยเมื่อแยกรายประเด็นพบว่าในทุกๆ ด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก
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ที่ สุด ด้านรู ปแบบมี x̄ มากที่ สุด (x̄ = 4.64 S.D. = 0.45) รองลงมาคื อ ด้านเนื้ อหา (x̄ = 4.60 S.D. = 0.47) และด้านกิ จกรรมและ
คุณประโยชน์ของรู ปแบบ (x̄ = 4.58 S.D. = 0.48) สรุ ปได้ว่า รู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและแนวทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (PESSE Model)

อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั และพัฒนาในครั้งนี้มีขอ้ ที่ควรนามาอภิปรายได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนว
ทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA)
1.1 รู ปแบบการสอนที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นซึ่ งได้รับการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับดีมาก อันเนื่ องมาจากรู ปแบบ PESSE Model สามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเห็นประโยชน์และความสาคัญของการใช้กลวิธีการ
อ่านสร้างความตระหนักในการใช้กลวิธีในการอ่าน (Strategies used awareness) ผูเ้ รี ยนได้ฝึกอ่านบทอ่านออนไลน์ พร้อมทั้งใช้
วิธีการคิดออกเสี ยงเพื่อแสดงการฝึ กการใช้กลวิธีในการอ่าน (Strategies used) นอกจากนี้ ผเู ้ รี ยนประยุกต์ใช้กลวิธีที่ได้เรี ยนรู ้กบั สื่ อ
และภาระงานอื่นๆ (Strategies Application) ทาการสื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลออนไลน์กบั กลุ่มเพื่อน สามารถสะท้อนถึงความรู ้
และความเข้าใจในการใช้กลวิธีในการอ่าน (Communicating and exchanging information online) ซึ่ งการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมนั้นๆ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความเข้าใจในการอ่านเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ
[11, 12, 13, 14, 15, 16] การกาหนดกิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้กลวิธีการอ่าน จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีในการอ่าน
ให้เข้ากับประเภทเนื้อหาสาระที่อ่าน และจุดมุ่งหมายในการอ่าน กลวิธีในการอ่านสะท้อนการตระหนักรู ้ เป็ นความสามารถในการ
อ่านแบบปฏิสัมพันธ์ (interactive model) ซึ่ งสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้
1.2 ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่านด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษ การสอนอ่านออนไลน์ การสอนอ่านเชิ งวิชาการ
กลวิธีในการอ่าน หลักสู ตรและการสอน ประเมินประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบ ผลการวิจยั และพัฒนาพบว่าขั้นตอนการสอนแบบ
PESSE Model ซึ่ งได้แบ่งออกเป็ น 5 ระยะ ผ่านเกณฑ์การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพแผนการเรี ยนรู ้ 80/80 เนื่ องจากรู ปแบบมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งกาหนดให้ผสู ้ อนมีบทบาทในการอธิ บายและสาธิ ตการใช้กลวิธีการอ่าน กาหนด
กิจกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนฝึ กใช้กลวิธีการอ่าน จนกระทัง่ ผูเ้ รี ยนมีการปรับเปลี่ยนกลวิธีในการอ่านให้เข้ากับประเภทเนื้อหาสาระที่อ่าน
และจุดมุ่งหมายในการอ่าน กลวิธีในการอ่านสะท้อนการตระหนักรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17] และ
ความสามารถในการอ่านออนไลน์เชิงวิชาการ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนความเข้าใจของตนเองเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอ่าน
2. เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของการใช้รูปแบบการสอนอ่านออนไลน์เน้นการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจและแนว
ทางการเรี ยนรู ้ภาษาในการอ่านเชิงวิชาการ (CALLA)
2.1 คะแนนความสามารถในการอ่านของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างจานวน 27 คนหลังการใช้รูปแบบการสอนสู ง กว่า
คะแนนความสามารถในการอ่านก่อนการใช้รูปแบบ
2.2 การใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างจานวน 27 คนหลังการใช้รูปแบบสู งกว่าก่อนการ
ใช้รูปแบบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างจานวน 27 คน
ค่าเฉลี่ยการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนการใช้รูปแบบเท่ากับ 2.01 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ค่าเฉลี่ยคะแนน
การใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังการใช้รูปแบบเท่ากับ 4.44 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ซึ่ งสามารถตอบคาถามการ
วิจยั ตามสมมุติฐานข้อที่ 2.2 ว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฒั นาการในการใช้กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
[18] [19] [20] ผูเ้ รี ยนให้ความสาคัญกับกลวิธีการอ่าน สามารถประยุกต์ใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่าน
ผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถทางภาษาสู ง ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ [18] [19] [20] ผูเ้ รี ยนให้ความสาคัญกับกลวิธีการอ่าน สามารถ
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ประยุกต์ใช้กลวิธีในการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่าน และสื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลออนไลน์ (Communicating and
exchanging information online)
2.3 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้รูปแบบผลความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ
ของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้รูปแบบพบว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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บทคัดย่อ
ยุทธศาสตร์ การบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ ด้วยหลักศาสนธรรมเพื่อสื บทอดพระพุทธศาสนา ของวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรีมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครื อข่ายทุนในพื้นที่ที่ได้รับการบริ หารแบบหลักศาสนธรรมที่มีผลต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนาในวัดทองนพคุณ
2) ศึกษาผลของเครื อข่ายทุนในพื้นที่ ที่มีผลต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนา ในวัดทองนพคุณ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่
เครื อข่ายทุนในพื้นที่จาํ นวน 13 เครื อข่าย รวม 65 คน และกลุ่มพุทธบริ ษทั 4 ที่มาร่ วมกิจกรรมของวัดอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งสิ้ น 200 คนแผน
แบบการวิจยั เป็ นการวิจยั และพัฒนาประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) การสร้างเครื อข่ายทุนในพื้นที่ 2) ขั้นตอนการทดลองการบริ หารเครื อข่ายทุน
ในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม และ 3) การประยุกต์เครื อข่ายทุนในพื้นที่เพื่อสร้างระบบการจัดการกิจกรรมของวัด การเก็บข้อมูลมีท้ งั ข้อมูลเชิง
คุ ณภาพและข้อมู ลเชิ งปริ มาณ การวิ เคราะห์ ข ้อมู ลเชิ งคุ ณภาพใช้ เทคนิ คการตรวจสอบข้อมู ลแบบสามเส้ า ข้อมู ลเชิ งปริ มาณใช้สถิ ติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ และสถิติทดสอบที
ผลการวิจยั พบว่า 1) เครื อข่ายทุนในพื้นที่โดยใช้หลักศาสนธรรม ที่มีผลต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนาในวัดทองนพคุณ อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี จํานวนเครื อข่ายที่เข้มแข็งมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 13 เครื อข่าย ประกอบด้วย (1) สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น (2) คณะพระ
สังฆาธิการ (3) องค์กรปกครองท้องถิ่น (4) อสม. (5) คณะสมาชิกของเครื อข่ายครู และนักเรี ยนในวัดทองนพคุณ (6) สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี (7) ชมรมผูส้ ู งอายุในชุมชน (8) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (9) กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ (10) กลุ่มประชาสัมพันธ์ (11) กลุ่มสนับสนุนด้าน
กิ จกรรมของวั ด (12) เครื อข่ า ยศาสนา (13) หน่ วยรั ก ษาความปลอดภั ย ทั้ ง 13 ภาคี น้ ี ทํ า งานได้ อ ย่ า งสอดประสานกั น
โดยยึดหลักศาสนธรรม คื อ (1) ยึดหลักธรรมเป็ นที่ ต้ งั (2) มี การประชุ มกันอย่างสมํ่าเสมอ (3) การปฏิ บตั ิ ตนอันสมควรต่ อการสื บทอด
พระพุทธศาสนาอย่างสมํ่าเสมอ (4) มีความมุ่งมัน่ ในการทํากิจกรรมต่างๆ ของวัดอย่างเต็มกําลังความสามารถ จ) มีหลักการในการโน้มน้าว
ให้บุคคลอื่นๆ ได้มีส่วนร่ วมสื บทอดพระพุทธศาสนา 2) การสื บทอดพระพุทธศาสนา มีการเปลี่ยนใน 2 มิติ คือ (1) มิติเชิ งปริ มาณ จํานวน
พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิ กา ที่มาร่ วมกิ จกรรมของวัดเพิ่มขึ้น ร้ อยละ 80 จํานวนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ สมาชิ กของเครื อข่ายต่ างๆ
(2) มิติเชิงคุณภาพ พฤติกรรมของผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมของวัด ในกลุ่มบุคคลทัว่ ไปปฏิบตั ิตนอยูใ่ นหลักศีลธรรมของคฤหัสถ์สูงขึ้น กลุ่มอุบาสก
อุบาสิ กา สามารถยกระดับจิตของตนนําไปสู่ ความสงบสุ ขแห่งธรรมมากขึ้น และในกลุ่มของพระภิกษุสามเณร สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีแก่สาธุชน มีความรู ้หลักธรรม ปฏิบตั ิตนสมควรแก่เพศ สมณ และสามารถนําไปถ่ายทอดให้กบั บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
คาสาคัญ : การสื บทอดพระพุทธศาสนา เครื อข่ายทุนในพื้นที่ หลักศาสนธรรม
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Abstract
The objectives of the study on strategy for Buddhism inheritance of Wat Thong Noppakhun, Phetchaburi Province by using local
capital network management with religious principle were to: 1) create local capital network management by applying religious principle
affecting Buddhism inheritance of Wat Thong Noppakhun, Phetchaburi Province, and 2) study the results of local capital network affecting
Buddhism inheritance of Wat Thong Noppakhun. The research samples consisted of 65 persons from 13 local capital networks and 200
Buddhists usually joining Wat’s activities. The research design “Research and Development: R&D” was employed in this study consisting
of 3 steps as follows: 1) creation of local capital network, 2) trying out local capital network management by using religious principle, and
3) application of local capital network to create Wat’s activity management system. The qualitative and quantitative data were collected.
The qualitative data were analyzed by using a triangulation technique. The quantitative data were analyzed by using percentage, mean,
standard deviation, Chi-square, and t-test.
The research results revealed that: 1) There were 13 strong local capital networks using religious principle affecting Buddhism
inheritance of Wat Thong Noppakhun, Phetchaburi Province as follows: (1) local higher educational institutes, (2) Sangha administrators,
(3) local administrative organizations, (4) village health volunteers, (5) teacher and student network members in Wat Thong Noppakhun,
(6) Provincial Office of Buddhism, (7) the senior citizen clubs in communities, (8) local wisdom experts, (9) occupational promotion groups,
(10) public relation groups, (11) Wat’s activity promotion groups, (12) religious networks, and (13) security guard units. These 13 parties
worked in coordination with each other by focusing on religious principle consisting of: (1) Dhamma oriented (Dhammadhipateyyo),
(2) having a regular meeting (Aparihaniadhammo), (3) behaving oneself proper to Buddhism inheritance regularly, (Wattasampanno),
(4) having strong commitment on doing Wat’s activities with all ability (Iddhipadadhammo), and 5) having principles on persuading other
people to participate in Buddhism inheritance (Sangahawatthudhammo). 2) There were the changes on Buddhism inheritance in 2
dimensions as follows: (1) on quantitative dimension, the number of monks, novices, male Buddhists, and female Buddhists joining Wat’s
activities increased for 80%, members of various networks increasing the most, and (2) on qualitative dimension, for the behavior of people
joining Wat’s activities, it was found that the people in the group of general ones behaved themselves higher in the layman’s morality
principles, that the male and female Buddhists could raise their mental level leading to the higher peacefulness in Dhamma, and that the
monks and the novices behaved themselves to be a good model for general people, had got knowledge on Dhamma, behaved themselves in
the proper manner of monkhood, and could instruct other people with accuracy and proficiency.
Keywords : Buddhism Inheritance, Local Capital Network, Religious Principle

บทนา
ในฐานะที่ ผูว้ ิจยั เป็ นเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี การดําเนิ นการตามบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ องค์กรวัด
จึ งเห็นว่าบทบาทด้านการสื บทอดพระพุทธศาสนาเป็ นบทบาทที่สําคัญยิ่ง การไม่ดาํ เนิ นตามทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้
ไม่ประพฤติปฏิบตั ิตามนั้นเป็ นอย่างไร เช่น เวลามาวัด มาบวชก็ดี หรื อมาทําบุญตักบาตรก็ดี มาโดยไม่สนใจจะศึกษาพระธรรมคํา
สอน ไม่รู้ว่า สิ่ งต่างๆ ที่พระพุทธองค์ สั่งสอนให้กระทํากันนั้น มีอะไรบ้าง เป็ นเหมือนกับคนหู หนวก ตาบอด ไม่รู้จกั เรื่ องผิด
ถูก ดี ชัว่ ไม่รู้วา่ อะไรควร อะไรไม่ควร เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้ว การประพฤติปฏิบตั ิธรรมตามพระพุทธศาสนาก็เป็ นไปแบบลุ่มๆ ดอนๆ
เป็ นไปแบบผิดๆ ถูกๆ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ แต่เป็ นไปในลักษณะของความงม
งาย มีความคิดของลัทธิ อื่น ปะปนกับคําสอนของพระพุทธศาสนา จนกระทัง่ ไม่รู้วา่ พุทธศาสนานี้ สอนอะไร อย่างที่เราเห็นกันอยู่
ทุ ก วัน นี้ ด้ว ยความยึ ด มั่น นี้ ผู ว้ ิ จัย จึ ง มี ค วามมุ่ ง มั่น ที่ จ ะศึ ก ษาโดยผ่ า นกระบวนการวิ จัย โดยมี เ ป้ า หมายหลัก คื อ เพื่ อ สื บ ทอด
พระพุทธศาสนา และจากการที่ผวู ้ ิจยั ได้มีประสบการณ์เป็ นเจ้าอาวาสในวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี เศษ
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การได้คลุกคลีกบั ประชาชนในชุมชนรอบวัดโดยผ่านการได้รับกิจนิ มนต์ในโอกาสต่างๆ การมีส่วนร่ วมกับชุมชนในการปฏิบตั ิกิจ
ทางศาสนา ด้วยกิจกรรมต่างๆ ของวัด ทําให้ผูว้ ิจยั ต้องศึกษาเพื่อหาข้อความรู ้ที่จะนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริ บทวัด
ทองนพคุณ เพื่อให้การดํารงตนของสมาชิกในชุมชนอยูใ่ นหลักการของพระพุทธศาสนา
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่แท้จริ งนั้น ท่านสอนในเรื่ องหลักกรรม คือ ดี ชัว่ สุ ข ทุกข์น้ นั อยูท่ ี่การกระทํา กรรม
คือการกระทํา กรรมมี 3 อย่าง คือ กายกรรม วจีกรรรม มโนกรรม กรรมทางกาย เรี ยกว่า กายกรรม ทางวาจา เรี ยกว่า วจีกรรม ทาง
จิตใจ ทางความคิดอ่าน คือ มโนกรรม เมื่อทําไปแล้ว ซึ่ งทําได้ 2 ทาง คือ ทําดีหรื อทําชัว่ คิดดี คิดชัว่ พูดดีหรื อพูดไม่ดี เมื่อทําไป
แล้ว ผลก็จะต้องตามมา คือ ผลดี หรื อผลไม่ดี ผลดี คือความสุ ข ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ผลไม่ดี คือความทุกข์ ความหายนะนี้ คือ หลัก
ของพระพุทธศาสนา[1]
ดังนั้น พวกเราชาวพุทธทั้งหลาย ผูม้ ี ความศรั ทธาเลื่อมใส ผูเ้ ห็ นคุ ณค่าอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ขอให้เรายึด
แนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงให้กบั พวกเราไว้ให้สืบทอด ถ่ายทอดมรดกอันลํ้าค่าอันนี้ ด้วยการศึกษา ปฏิบตั ิ บรรลุธรรมแล้วจึง
ค่อยนําไปเผยแผ่ ถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบตั ิอย่างนี้ ได้แล้ว พระพุทธศาสนาก็จะอยูก่ บั โลกของเราไปอีกยาวนาน แต่ถา้ เราไม่
ประพฤติปฏิบตั ิตามศาสนาของเราก็จะค่อยหดหายไปในที่สุดก็จะไม่มีศาสนาเหลืออยูใ่ นโลกนี้ อีกต่อไป จึงขอให้ท่านทั้งหลายจง
ตั้งอยู่ในความไม่ ประมาท พยายามขวนขวายศึ กษาและประพฤติ ปฏิ บตั ิ เพื่อให้บรรลุธรรม แล้วจึ งนําไปเผยแผ่ เพื่อความสุ ข
ความเจริ ญ แก่สังคมโลกต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อสร้างเครื อข่ายทุนในพื้นที่ที่ได้รับการบริ หารแบบหลักศาสนธรรม ที่มีผลต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนาในวัด
ทองนพคุณ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
2. ศึกษาผลของเครื อข่ายทุนในพื้นที่ที่เอื้อต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนา ในวัดทองนพคุณอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มีข้ นั ตอนการวิจยั และพัฒนา แบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาเครื อข่ ายทุนในพืน้ ที่ในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้กระบวนการทั้งการวิจยั เชิงสํารวจคือมีการสํารวจ
ความต้อ งการใน การพัฒ นาตนเองของวัด ทองนพคุ ณ จัง หวัด เพชรบุ รี และศึ ก ษาสํ า รวจปั จ จัย เกื้ อ หนุ น วัด ทองนพคุ ณ
จังหวัดเพชรบุ รี โดยผ่านเครื อข่ายทุ นในพื้นที่ จากองค์กรต่างๆ 13 เครื อข่าย คื อ 1) สถาบันอุดมศึ กษา ในท้องถิ่ น 2) คณะพระ
สังฆาธิ การ 3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 4) อสม. 5) คณะสมาชิ กของเครื อข่ายและนักเรี ยนในวัดทองนพคุณ 6) สํานักงาน
พระพุท ธศาสนา 7) ชมรมผูส้ ู ง อายุใ นชุ ม ชน 8) ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น 9) กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม อาชี พ 10) กลุ่ ม ประชาสั ม พัน ธ์ 11) กลุ่ ม
สนับสนุนด้านกิจกรรมของวัด 12) เครื อข่ายศาสนา และ 13) หน่วยรักษาความปลอดภัย จากนั้นรวบรวมองค์กรเหล่านี้ มาจัดตั้งใน
รู ปแบบคณะกรรมการเครื อข่าย แบ่ งบทบาทหน้าที่ กนั ประชุ มระดมสมองวางแผนร่ วมกันพัฒนานักเรี ยนในวัดทองนพคุ ณ
จังหวัดเพชรบุรี ตลอดในระยะเวลา 4 ภาคเรี ยน (2 ปี ) ขั้นนี้คือขั้นพัฒนาเครื อข่าย [2]
ระยะที่ 2 พัฒนากิจกรรมในวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี ในขั้นตอนนี้ เป็ นการระดมสมองของสมาชิกเครื อข่ายทุนใน
พื้นที่เพื่อกําหนดกิจกรรมของวัดในโอกาสต่างๆ ตลอด 1 ปี ของการดําเนิ นการวิจยั ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนธันวาคม 2560
ถึงเดือนมิถุนายน 2562
ระยะที่ 3 ทดลองตามกิจกรรมของวัดที่เครื อข่ ายร่ วมกันกาหนดขึน้ ในขั้นตอนนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง โดยผูว้ ิจยั นํา
กิจกรรมของวัดมาเป็ นตัวแปรหลักในการสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่าย และเพื่อให้เครื อข่ายเป็ นพลังขับเคลื่อนร่ วมกับพุทธ
บริ ษทั 4 ที่เข้าร่ วมกิจกรรมของวัดเพื่อให้เกิดการสื บทอดพระพุทธศาสนา โดยใช้แผนแบบในการทดลองคือ การประเมินความ
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เข้ม แข็งของเครื อ ข่ ายและการสื บ ทอดพระพุท ธบริ ษ ัท 4 ในระยะก่ อ นการมี เครื อ ข่ า ย ระหว่างการดําเนิ นงานของเครื อ ข่ า ย
จนสิ้ นสุ ดระยะเวลาในการทําวิจยั

สรุปผลการวิจยั
พุทธบริ ษทั ทั้ง 4 ภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้ทดลองใช้ยทุ ธศาสตร์ การสื บทอดพระพุทธศาสนา โดยการ
บริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อชักนําคุณค่าแห่ งการสื บทอด การรักษา
และการพัฒนาจิตใจโดยมีวดั ทองนพคุณเป็ นศูนย์กลางอย่างแท้จริ งทั้งนี้ เมื่อได้ทดลองยุทธศาสตร์ ได้รับความร่ วมมือหรื อความ
สามัคคี อีกทั้งยังเกิดความร่ วมแรงร่ วมใจจากหลายฝ่ ายด้วยกัน ไม่วา่ จากทางเยาวชน ผูป้ กครอง รวมถึงพระภิกษุ สามเณรเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมจากการพัฒนาเครื อข่ายภายในวัดทองนพคุณ ผลจากแรงกายแรงใจในการพัฒนาครั้งนี้ส่งผลให้เกิดเครื อข่ายของวัด
ทองนพคุณ ดังต่อไปนี้ 1) เครื อข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) เครื อข่ายคณะพระสังฆาธิ การ 3) เครื อข่ายองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 4) เครื อข่าย อสม. 5) เครื อข่ายครู และพุทธบริ ษทั ทั้ง 4 6) เครื อข่ายศาสนา 7) เครื อข่ายสํานักพระพุทธศาสนา 8) เครื อข่าย
รักษาความปลอดภัย 9) เครื อข่ายชมรมผูส้ ู งอายุ 10)เครื อข่ายประชาสัมพันธ์ 11) เครื อข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น 12) เครื อข่ายกลุ่ม
สนับสนุนกิจกรรมของวัด 13) เครื อข่ายกลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ
ทุ ก เครื อข่ า ยมี ก ารเติ บ โตและเข้ม แข็ ง มากขึ้ นโดยลํา ดับ การทดลองบริ หารโดยใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสื บ ทอด
พระพุทธศาสนาโดยการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ดังนี้
1. ทุ นด้านทรั พยากรมนุ ษย์ มี พระภิ กษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิ กา พร้ อมด้วยคณะครู และนักเรี ยนซึ่ งอยู่ในบริ เวณ
โดยรอบของวัดทองนพคุณ ที่ มีส่วนร่ วมในทํากิ จกรรมการสื บทอดพระพุทธศาสนา ของวัดทองนพคุ ณได้ผลมากยิ่งขึ้น ภิ กษุ
สามเณร มีบทบาทในการอบรมสั่งสอนและรักษาพระธรรมวินยั ในพระพุทธศาสนาแก่ญาติโยม อุบาสก อุบาสิ กา เป็ นศูนย์รวม
จิตใจในการปฏิบตั ิท้ งั ทางตรงและทางอ้อม เช่น การรักษาศีลในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังให้ความร่ วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ ของวัด โดยมีวตั ถุประสงค์เดียวกันคือ ช่วยกันสื บทอดและรักษาวัดทองนพคุณโดยมีเจ้าอาวาสเป็ นผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิธรรม
ต่างๆ จึงเป็ นแรงผลักดันให้ชาวบ้านและชุมชนปฏิบตั ิไปในทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรี ยง
2. ทุนด้านวัฒนธรรม เนื่องด้วยในบริ บทโดยรอบของวัดทองนพคุณ มีผทู ้ ี่นบั ถือสัญชาติไทยซึ่ งเป็ นชาวไทยพุทธ ไทย
ทรงดํา ไทยเชื้ อสายจี น ได้มาร่ วมในการประกอบกิ จกรรมกับทางวัดทองนพคุ ณมาโดยตลอด จึ งถื อได้ว่าเป็ นการแลกเปลี่ ยน
วัฒนธรรมนําสิ่ งที่เป็ นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของตนเอง มารวมกันหล่อหลอมเป็ นหนึ่ งเดียว พร้อมกับใช้พ้นื ที่วดั ทองนพคุณใน
การแสดงออกด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่ อให้นกั ท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านบริ เวณโดยรอบได้เห็นการแสดงพื้นบ้าน ประเพณี
พื้นบ้าน ที่ปฏิบตั ิสืบทอดกันมาภายในชุมชน ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านอาชีพโบราณที่
สื บทอดกันภายในชุมชนต่างล้วนได้รับการสนับสนุนและแสดงออกผ่านกิจกรรมและพื้นที่ภายในวัดทองนพคุณ
3. ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้ าํ แหล่งเพาะปลูก และอาหารอันเกิดจากสภาพแวดล้อมและพื้นที่บริ เวณวัดทองนพคุณมี
แม่น้ าํ ไหลผ่าน ได้แก่ คลองบางจาก อีกทั้งโดยรอบยังเป็ นแหล่งเกษตรกรรม การเพาะปลูกข้าว และนํ้ายังอุดมสมบูรณ์ มีพนั ธุ์พืชผัก
นานาชนิ ด ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรล้วนเป็ นแหล่งรายได้ของชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนให้นาํ มาค้าขายแลกเปลี่ยนภายใน
ตลาดริ มนํ้าวัดทองนพคุณ วัดจึงเป็ นแรงส่ งเสริ มให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยูไ่ ด้เป็ นอย่างดี
4. ทุนด้านเทคโนโลยี และสิ่ งอํานวยความสะดวก มีอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ การศึกษา มีหอ้ ง
อบรมสัมมนาที่ประกอบไปด้วย จอภาพระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานนําเสนอต่างๆ มีระบบระบายความร้อนที่ประหยัดพลังงาน มี
เจ้าหน้าที่ ในการนําเสนอ และผลิ ตสื่ อบริ การความรู ้ แ ก่ ชุมชน มี การติ ดต่อสื่ อสารทั้งทาง Facebook และทาง LINE พร้ อมทั้ง
เจ้าหน้าที่ ในการประชาสั มพันธ์ แ ละเข้าถึ งข้อ มู ลอย่างรวดเร็ วมี การติ ดต่ อสื่ อ สารทั้งทาง Facebook และทาง LINE พร้ อ มทั้ง
เจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ วจึ งส่ งผลให้เกิดความยัง่ ยืน ทั้งต่อสภาพจิตใจที่รักและศรัทธาในวัด

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

16

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (May - August) 13 - 21 (2020) Vol. 10, No. 2

และกระตุน้ สภาพเศรษฐกิจภายในชุมชน ให้ประชาชนมีรายได้ เมื่อชุมชนแข็งแรงวัดแข็งแรง ก็ส่งผลดีต่อประเทศชาติอนั มีศาสนา
พุทธเป็ นศาสนาหลักสื บต่อไป
ผลวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมการบริหารเครื อข่ ายทุนในพืน้ ทีด่ ้ วยหลักศาสนธรรมของเจ้ าอาวาสวัดทองนพคุณ
กระบวนการทดลองได้ปฏิบตั ิต่อเนื่ องตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา มีการวัดและประเมินผลหลังจบกระบวนการตาม
แผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครื่ องมือทั้งแบบสอบถาม แบบประเมิน รายงานการประชุม การพัฒนาตามข้อเสนอแนะ นํามาทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลเป็ นที่น่าพอใจด้วยเกณฑ์การวัดทางสถิติ พบว่าพฤติกรรม การบริ หาร
เครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม อยูใ่ นระดับมาก แสดงว่าการใช้ยทุ ธศาสตร์ ในการพัฒนาครั้งนี้ประสบความสําเร็ จ
ผลการประเมิ น พฤติ ก รรมการบริ หารเครื อข่ า ยทุ น ในพื้ น ที่ ด้ว ยหลัก ศาสนธรรม ของเจ้า อาวาสวัด ทองนพคุ ณ
โดยภาพรวม พบว่า
ด้ านที่ 1 การใช้ หลักธรรมในการบริหาร พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาส
วัดทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ เจ้าอาวาสเป็ นผูย้ ึดหลักธรรมวินยั ในการ
บริ หาร มีระดับการบริ หารมากที่สุด ระดับมาก มีดงั นี้ เจ้าอาวาสเป็ นผูใ้ ช้เหตุผลในการบริ หารเจ้าอาวาสเป็ นผูย้ ึดหลักความจริ งใจ
ในการบริ หาร และเจ้าอาวาสเป็ นผูย้ ดึ หลักความถูกต้อง เป็ นลําดับสุ ดท้าย
ด้ านที่ 2 การป้ องกันความเสื่ อมนาไปสู่ ความเจริ ญ พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของ
เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ เจ้าอาวาสให้ความเคารพต่อผู ้
อาวุโส อยูใ่ นลําดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เจ้าอาวาสปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่ ถูกต้องเจ้าอาวาสหมัน่ ประชุมร่ วมกันในการทํา
กิจกรรมมีระดับการบริ หารมากที่สุดและเจ้าอาวาสไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ยูร่ ่ วมกัน มีระดับการบริ หารมากเป็ นลําดับสุ ดท้าย
ด้ านที่ 3 ปฏิบัตหิ น้ าทีด่ ้ วยศีลธรรมพฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาสวัดทอง
นพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้เจ้าอาวาสมีภาวะผูน้ าํ ในการทํากิจกรรมต่างๆ อยูใ่ น
ลําดับมาก รองลงมาได้แก่ เจ้าอาวาสเอาใจใส่ ดูแลต่อภิกษุสามเณร เจ้าอาวาสปฏิบตั ิตนน่าเลื่อมใสศรัทธาต่ออุบาสก อุบาสิ กา และ
เจ้าอาวาสปฏิบตั ิตนน่าเลื่อมใสศรัทธาต่อภิกษุ เป็ นลําดับสุ ดท้าย
ด้ านที่ 4 การทางานที่ดี ทาสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของ
เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้เจ้าอาวาสมีจิตมุ่งมัน่ ในการบริ หาร
อยูใ่ นลําดับมาก รองลงมาได้แก่เจ้าอาวาสมีการพัฒนาในการบริ หาร เจ้าอาวาสมีการคิดวิเคราะห์ไตร่ ตรองและเจ้าอาวาสไม่ใช้
อารมณ์ในการบริ หาร อยูใ่ นระดับมากเป็ นลําดับสุ ดท้าย
ด้ านที่ 5 ความเอื้อเฟื้ อเกื้อกูล พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาสวัดทองนพ
คุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงั นี้ เจ้าอาวาสเสี ยสละเพื่อส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน อยูใ่ น
ลําดับมากที่ สุด รองลงมาได้แก่เจ้าอาวาสวางตนเสมอต้นเสมอปลาย เจ้าอาวาสปฏิ บตั ิเหมาะสมกับหน้าที่ และเจ้าอาวาสพูดจา
เหมาะสมกับหน้าที่อยูใ่ นระดับมากเป็ นลําดับสุ ดท้าย

อภิปรายผลการวิจัย
การสื บทอดพระพุทธศาสนาโดยการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ ดว้ ยหลัก ศาสนธรรมของวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี
อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. เครื อข่ายทุนในพื้นที่โดยใช้หลักศาสนธรรม ที่มีผลต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนาในวัดทองนพคุณ อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี จํานวนเครื อข่ายที่เข้มแข็งมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 13 เครื อข่าย คือ1) สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น 2) คณะพระสังฆาธิ การ 3) องค์กร
ปกครองท้องถิ่น 4) อสม. 5) คณะสมาชิกของเครื อข่ายครู และนักเรี ยนในวัดทองนพคุณ 6) สํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบุรี
7) ชมรมผูส้ ู งอายุในชุมชน 8) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 9) กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ 10) กลุ่มประชาสัมพันธ์ 11) กลุ่มสนับสนุ นด้านกิจกรรมของวัด
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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12) เครื อข่ายศาสนา 13) หน่ วยรั กษาความปลอดภัย ทั้ง 13 ภาคี น้ ี ทาํ งานได้อย่างสอดประสานกันโดยยึดหลักศาสนธรรม คือ 1) ยึด
หลักธรรมเป็ นที่ต้ งั 2) มีการประชุมกันอย่างสมํ่าเสมอ 3) การปฏิบตั ิตนอันสมควรต่อการสื บทอดพระพุทธศาสนาอย่างสมํ่าเสมอ 4) มี
ความมุ่งมัน่ ในการทํากิจกรรมต่างๆ ของวัดอย่างเต็มกําลังความสามารถ 5) มีหลักการในการโน้มน้าวให้บุคคลอื่นๆ ได้มีส่วนร่ วมสื บ
ทอดพระพุทธศาสนา
ด้ านที่ 1 การใช้ หลักธรรมในการบริหาร พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาสวัดทอง
นพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก จากผลการประเมินนี้ ช้ ีให้เห็นว่าหลักธรรมในการบริ หารได้รับการยอมรับในระดับมากถึงมากที่สุด
เกิดจากที่ผา่ นมา เจ้าอาวาสได้ใช้ความเมตตาความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผอู ้ ื่นมีความสุ ข มีความคิดช่วยเหลือ การให้กาํ ลังใจ การแสดง
ความยินดี การวางตัวเป็ นกลาง เรี ยกได้วา่ มีพรหมวิหารธรรมในการบริ หารอย่างแท้จริ ง ทั้งยังละอคติ คือ การกระทําอันไม่เที่ยงธรรม ไม่
มีความลําเอียงเพราะรักใคร่ เพราะโกรธ เพราะเขลา เพราะกลัว มีความกล้าหาญในการใช้หลักธรรมในการบริ หารจึงเป็ นแรงผลักดันให้
เกิดความสําเร็ จชัดเจนจากผลการประเมินโดยรวมสอดคล้องกับวิญญู กินะเสน และคณะ [3] ศึกษาเรื่ องการส่ งเสริ มการพัฒนาเยาวชน
ตามวิถีพุทธของสถาบันทางสังคมในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า สถาบันศาสนาควรมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา
เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามและสถาบันการศึกษาควรส่ งเสริ มให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ในกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรี ยนเพื่อการเสริ มสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับ โสภาคภู่ดอก [4] เรื่ อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน :
ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภาคที่ 16” พบว่าพระสงฆ์ที่มีการศึกษาทางแผนกธรรมและประสบการณ์
ต่างกันมี บทบาทในการพัฒนาเยาวชนด้วยการให้การศึกษาและฝึ กอบรมแตกต่างกันโดยพระสงฆ์ที่มีระดับการศึกษานักธรรมเอกมี
บทบาทในการพัฒนาเยาวชนมากกว่านักธรรมตรี และนักธรรมโทและพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์ 5-10 ปี และมากกว่า10 ปี มีบทบาทใน
การพัฒนาเยาวชนมากกว่าพระสงฆ์ที่มีประสบการณ์ต่าํ กว่า 5 ปี
ด้ านที่ 2 การป้ องกันความเสื่ อมนาไปสู่ ความเจริ ญ พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้า
อาวาสวัดทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการประเมินนี้ ช้ ีให้เห็นว่าเจ้าอาวาสคํานึ งถึงความสามัคคีโดยใช้เครื่ องยึดเหนี่ ยว
จิตใจ ได้แก่ ทานการให้ การแบ่งปั น ทั้งความรู ้ ความคิด สิ่ งของ ได้ร่วมประชุมเจรจาด้วยถ้อยคําไพเราะอ่อนหวาน ก่อให้เกิดประโยชน์
ในส่ วนรวม วางตนเหมาะสมในฐานะของตนเอง จึงเป็ นส่ วนยกระดับการพัฒนาดีข้ ึน จนได้รับผลการประเมินดีถึงดีมาก สอดคล้องกับ
พระมหาประยุทธ์ปยุตฺโต [5] ได้กล่าวไว้ในหนังสื อ “พระพุทธศาสนากับสังคมไทยปั จจุบนั ” ว่าสถาบันศาสนาเช่นวัดและคณะสงฆ์ควร
ทําหน้าที่อย่างจริ งจังในการส่ งเสริ มศีลธรรมจรรยาแก่คนในชุมชนด้วยการอบรมสั่งสอนโดยตรงหรื อจัดตั้งโรงเรี ยนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์หรื อวันพระหรื อยุวพุทธิ กสมาคมหรื อสมาคมทางศาสนาอื่นๆเพื่ออบรมให้ความรู ้ทางศาสนาโดยสมํ่าเสมอและทัว่ ถึงรวมทั้ง
ส่ งเสริ มชักชวนให้บิดามารดาผูป้ กครองทําตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กในการปฏิบตั ิกิจทางศาสนาตามโอกาสอันควรพระพุทธศาสนาเป็ น
สถาบันที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็ นแหล่งที่มาของวัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทยและค่านิ ยมต่างๆใน
ปั จจุ บนั สถาบันศาสนาได้ให้การสนับสนุ นด้านการศึ กษาแก่ เด็กและเยาวชนในชนบทที่ ดอ้ ยโอกาสทางการศึ กษาอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะการบวชเรี ยนเป็ นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสแล้วการฝึ กอบรมตามหลักพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์สามเณรขณะ
บวชยังเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่ช่วยเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมแก่ผบู ้ วชได้เป็ นอย่างดี
ด้ านที่ 3 ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยศีลธรรมพฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาสวัดทองนพ
คุณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับการประเมิ นได้ผลจากการบริ หารด้วยการปฏิ บตั ิบริ หารของเจ้าอาวาส มี การแบ่งปั นเพื่อการ
อนุเคราะห์ สํารวมด้วยกาย วาจา ใจ สะอาดเรี ยบร้อยดีงาม ช่วยระงับความทุกข์ยากเดือดร้อนต่อผูใ้ กล้ชิด มีอธั ยาศัยซื่ อตรงในความสุ จริ ต
อีกทั้งยังหมัน่ บําเพ็ญเพียรเพื่อขจัดหรื อทําลายอกุศลกรรม ระงับเสี ยได้ซ่ ึ งความโกรธ ไม่เบียดเบียนคนอื่น อดกลั้นไม่ปล่อยกาย วาจา ใจ
ตามอารมณ์ อีกทั้งยังธํารงรักษาไว้ซ่ ึ งคุณธรรม จึงเรี ยกได้วา่ ปฏิบตั ิบริ หารหน้าที่ดว้ ยศีลธรรมอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับ กิตติ์ ขวัญ
นาค[6] วิจัยเกี่ ยวกับ การศึ กษาบทบาทการทํางานเป็ นเครื อข่ ายของพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึ กษาพบว่า1)
พัฒนาการของเครื อข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ เครื อข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนามีพฒั นาการการทํางานก่อตั้งของเครื อข่าย 4
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ระยะ ดังนี้ ระยะแรก ช่วงก่อนการก่อตั้งเครื อข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา พระสงฆ์นักพัฒนาส่ วนใหญ่ทาํ งานในลักษณะปั จเจก ขาดการ
สนับสนุนจากองค์กร หรื อคณะสงฆ์ปกครอง ขาดความชัดเจนในกระบวนการและประเด็นการทํางาน ขาดการถอดบทเรี ยนการเรี ยนรู ้
และขาดการติดต่อสื่ อสารที่ทนั สมัย ระยะที่สอง ช่วงก่อตั้งเครื อข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนา มีพฒั นาการ การก่อเกิดเครื อข่ายในลักษณะเป็ น
เครื อข่ าย วิวฒ
ั นาการ คื อ เป็ นการถื อกําเนิ ดโดยไม่ ได้เป็ นไปตามธรรมชาติ ต้ งั แต่ แรก และไม่ ได้เกิ ดจากการจัดตั้งโดยตรง แต่ มี
กระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ ถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก สร้างพันธสัญญาเป็ นเครื อข่ายช่วยเหลือกัน ระยะที่สาม เป็ นช่วง
การเติบโตหลังจากการก่อตั้ง มีการดําเนิ นงานโดยรู ปแบบเครื อข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมเป็ นหลัก โดยอาศัยการทํางานของส่ วนงานกอง
เลขาฯ ที่พฒั นาเกิดขึ้น คือ สถาบันโพธิ ยาลัย และพัฒนาการระยะที่สี่คือ การดําเนิ นงานพัฒนาการช่วงปั จจุบนั เครื อข่ายพระสงฆ์ที่มี
ความเชื่อและอุดมการณ์เดียวกันในการสร้างชุมชนให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข โดยอาศัยหลักพุทธธรรมนําปั ญญามาใช้บูรณาการดําเนิ นงานของ
เครื อข่ายฯ และการดําเนิ นงานเกิดเป็ นรู ปธรรม เป็ นเชิ งประจักษ์มากขึ้น 2) ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครื อข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนา พบว่า มี ทศั นะต่อบทบาทการทํางานของเครื อข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชุมชนมากที่สุดรองลงมา คือ ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์และด้านการศึกษา ด้านการส่ งเสริ มสวัสดิการชุมชน
ตลอดจนด้านการอนุ รักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มีบทบาทต่อการ
ทํางานของเครื อข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนามีทศั นะต่อบทบาทการทํางานของเครื อข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนาในระดับมากที่สุด
ด้ านที่ 4 การทางานที่ดี ทาสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้า
อาวาสวัดทองนพคุณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ระดับการบริ หารได้รับการประเมินมากถึงมากที่สุดมาจากความอดทนอดกลั้น ความ
ขยันพากเพียร พิจารณาให้เห็นตามข้อเท็จจริ ง ด้วยปั ญญาความรอบรู ้ที่หมัน่ ศึกษาหาความรู ้เพื่อเติม มีความโอบอ้อมอารี ไม่ตื่นเต้นมัว
เมาในความสําเร็ จที่ เป็ นอยู่ ก่อเริ่ มเพิ่มใหม่อยู่เสมอ เป็ นผูฉ้ ลาดในการดูคน สามารถเลือกแต่งตั้งบุ คคลให้เหมาะสมกับงานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม จนสามารถบริ หารได้ตรงใจกับผูร้ ่ วมงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระครู ปลัดกิจเมธี ติกฺขวีโร (เพื่อนฝูง) [7] ศึกษา
การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนในเขตตําบลดอนมูลอําเภอสู งเม่นจังหวัดแพร่ พบว่าพระสงฆ์ที่
พึงปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนในเขตพื้นที่คือ 1) การสร้างเครื อข่ายเฝ้าระวังปั ญหาระหว่างบ้าน
โรงเรี ยนชุมชนและกลุ่มเพื่อนวัยรุ่ นให้ผูน้ าํ ชุมชนได้มีบทบาทในการช่วยกันประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจอาสาสมัครตํารวจบ้าน
ผูป้ กครองครู อาจารย์และประชาชนในชุมชนช่วยกันเฝ้ าระวังพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่ นไม่ให้เกิ ดปั ญหาภายในชุมชน 2)
โรงเรี ยนควรให้การสนับสนุ นพระสงฆ์ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนจริ ยศึกษาในโรงเรี ยนอย่างจริ งจังและมีระบบ
ระเบียบมากขึ้นและ 3) ควรให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆทางจริ ยธรรมและสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนลินีเรื องฤทธิ ศกั ดิ์ [8] ศึกษารู ปแบบและแนวทางการสร้ างเครื อข่ายและการเป็ นหุ ้นส่ วนทางสังคมระหว่างประเทศของ
องค์การคนพิการ: กรณี ศึกษาศูนย์พฒั นาและฝึ กอบรมคนพิการแห่ งเอเชียและแปซิ ฟิกผลการศึกษาพบว่า องค์การคนพิการแบ่งออกได้
เป็ น 2 ประเภทคือ 1) องค์การของคนพิการเป็ นองค์การที่คนพิการจัดตั้งขึ้นและเป็ นผูด้ าํ เนิ นการบริ หารจัดการและ 2) องค์การเพื่อคน
พิการเป็ นองค์การที่จดั ตั้งและบริ หารงานโดยคนไม่พิการองค์การของ/ เพื่อคนพิการมีบทบาทด้านฟื้ นฟูสมรรถภาพการพิทกั ษ์สิทธิ และ
การให้โอกาสการสนับสนุ นทางสังคมการประสานงานการสร้างเครื อข่ายและการสร้างการตระหนักรู ้ของสังคมโดยรู ปแบบการสร้าง
เครื อข่ายและหุ น้ ส่ วนทางสังคมขององค์การและเพื่อคนพิการอยูบ่ นพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนทรัพยากรการสนับสนุนองค์การการสร้าง
พันธมิ ตรและการสร้ างความร่ วมมือโดยมี คนพิการเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาจากกรณี ศึกษาศูนย์พฒั นาและฝึ กอบรมคนพิการแห่ ง
เอเชียและแปซิ ฟิกเป็ นองค์การเพื่อคนพิการที่ดาํ เนิ นการสร้างเครื อข่ายและหุ น้ ส่ วนทางสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกผ่านการดําเนิ นงาน
3 กิจกรรมหลักคือการประสานเครื อข่ายและพัฒนาความร่ วมมือการสนับสนุ นข้อมูลและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ตามรู ปแบบความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศกําลังเพือ่ สร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เสริ มสร้างความร่ วมมือและการมีส่วนร่ วมขององค์การเครื อข่ายและผู ้
มีส่วนเสี ยทั้งในและต่างประเทศ
ด้ านที่ 5 ความเอือ้ เฟื้ อเกือ้ กูล พฤติกรรมการบริ หารเครื อข่ายทุนในพื้นที่ดว้ ยหลักศาสนธรรม ของเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ระดับการบริ หารได้การประเมินมากถึงมากที่สุดในครั้งนี้ เกิดจากผูบ้ ริ หารไม่ขอ้ งอยูใ่ นกายตนหรื อผูอ้ ื่นมาก
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เกินไป มีจิตประกอบด้วยเมตตา อาจหาญในการประพฤติความดี มีความพินิจและอดทน ตัดสิ นใจในทางดีได้แน่นอนและถูกต้อง เชื่อใน
สิ่ งที่ ควรเชื่ อ ประพฤติ วาจาเรี ยบร้ อย แบ่ งปั นแก่ คนที่ ควรให้ รอบรู ้ ท้ งั สิ่ งที่ เป็ นประโยชน์และสิ่ งที่ เป็ นโทษจึ งสามารถบอกกล่าว
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างเต็มกําลังด้วยปั ญญาและความสามารถสอดคล้องกับงานวิจยั ของรุ่ งนิ ภาพัฒนพฤกษชาติ [9] เรื่ องการศึกษาการ
พัฒนาเด็กตามทัศนะของพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั ญญานันทภิกขุ) พบว่าวิธีการประยุกต์หลักการพัฒนาเด็กมาใช้ในสังคมปั จจุบนั คือ
บทบาทของสถาบันต่ างๆในสั งคมที่ จ ะมี ส่ วนช่ วยในการพัฒนาเด็ กเช่ นสถาบันครอบครั ว (บทบาทและหน้ าที่ ข องพ่ อ แม่ )
สถาบันการศึกษา (บทบาทและหน้าที่ของครู ) สถาบันศาสนา(บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์) ทั้ง 3 สถาบันสามารถนําหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ได้โดยเป็ นต้นแบบด้วยการนํามาประพฤติปฏิบตั ิตลอดจนการจัดผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆร่ วมด้วย และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสมสุ ขนิ ธิอุทยั [10] เรื่ อง “การพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธในสังคมไทย” พบว่าการส่ งเสริ มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เยาวชนตามแนวพุทธโดยใช้หลักไตรสิ กขาสถาบันทางสังคมช่วยส่ งเสริ มการพัฒนาแนวพุทธให้แก่เยาวชนโดยศึกษาพฤติกรรมของ
เยาวชนที่สามารถวัดได้การส่ งเสริ มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนได้แก่การพัฒนาวินยั ในตนการพัฒนาปรี ชาเชิงอารมณ์
การพัฒนาความสามารถในการคิดบทบาทของสถาบันทางสังคมมีส่วนในการอบรมสั่งสอนขัดเกลาและเป็ นแบบอย่างให้แก่เยาวชน
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจยั พบว่า การสร้างเครื อข่ายในท้องถิ่นโดยใช้ทุนในพื้นที่สามารถการสื บทอดพระพุทธศาสนาได้ และส่ งผลต่อการ
เห็นคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเมืองเพชรบุรี ดังนั้นในการสร้างและพัฒนาเครื อข่าย ควรมีการสํารวจเครื อข่ายต่าง ๆ หรื อ
แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์ที่สามารถการสื บทอดพระพุทธศาสนาในวัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรีก่อน จากนั้นสร้างเครื อข่าย
ในท้องถิ่ นที่ เป็ นแนวร่ วมเดี ยวกันที่ ร่วมคิ ดร่ วมดําเนิ นการกิ จกรรมอย่างเป็ นระบบต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดผลการพัฒนาแก่ชุมชน
สําหรับเครื อข่ายที่สร้างขึ้นนั้น ควรมีการพัฒนาศักยภาพของเครื อข่ายร่ วมด้วย เพื่อให้เครื อข่ายได้มีแนวคิดประสบการณ์ใหม่ใน
การพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง เพื่อจะการสื บทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
ผลวิจยั พบว่า รู ปแบบยุทธศาสตร์ น้ ี สามารถนําไปบริ หารวัดต่างๆ เพื่อความมัน่ คงภายในวัด อีกทั้งควรนําไปปรับใช้กบั
การเรี ยนบริ หารอื่นๆ เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจได้เรี ยนรู ้ สัมผัส และรับประสบการณ์ตรง ซึ่ งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน ฉะนั้นความเพียรใน
การพัฒนาความรู ้และการปฏิบตั ิของตนเองนั้นเป็ นข้อสําคัญมาก
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม 2)
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม และ 3) ประเมินผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มเชิง
พาณิ ชย์ การศึ กษาครั้ งนี้ ใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีและ
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดเพชรบุรี จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม และให้ผบู ้ ริ โภคทดลองผลิตภัณฑ์
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์พฤติกรรมการบริ โภคโดยการทดสอบที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมและความต้องในด้านความชอบต่อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นขวดแก้ว ขนาด 200 มล. มากที่สุด
ผูบ้ ริ โภคชื่นชอบสู ตรที่มีน้ ามะนาวร้อยละ 80 และน้ าตาล ร้อยละ 20 มีฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์ มีโทนสี เขียว ตราสิ นค้าเป็ นรู ปมะนาวสี เขียวหัน่
เป็ นแว่นรองรับด้วยพื้นสี ส้ม ระบุตราสิ นค้าเป็ น “บี เลมอน” และผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อผลิตภัณฑ์และคุณภาพมากที่สุด 2) การพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบด้วยแปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ มของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและจุดขาย เริ่ มจากการออกแบบร่ าง
ผลิตภัณฑ์ตน้ การแปรรู ปผลผลิตโดยใช้แนวคิดในการออกแบบ จากการศึกษาพฤติกรรม ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และการทดลอง
ผลิตภัณฑ์จนได้เป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบที่ใช้ขวดแก้ว โทนสี เขียว ตราสิ นค้ายีห่ ้อ บี เลมอน ปริ มาณบรรจุ 200 มล. ฉลากสิ นค้ามีขนาด 16.6
ซม. X 6.5 ซม. โดยฉลากแสดงข้อมูลส่ วนประกอบโดยประมาณ ช่ องทางการติดต่อ สถานที่ผลิต และสามารถสแกนคิวอาร์ โค้ต เพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ กาหนดราคาจาหน่ายขวดละ 25 บาท 3) ผลการประเมินผลผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ผูบ้ ริ โภคเห็นว่าตรา
สิ นค้าบนบรรจุภณ
ั ์มีความเหมาะสม มากที่สุดในการสื่ อสารเกี่ยวกับสิ นค้า รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์ มีความสวยงามและสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยภาพรวมการประเมินทั้งสองด้านอยูใ่ นระดับมาก สามารถนาไปสู่ การพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์แปร
รู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มเชิงพาณิ ชย์ที่เป็ นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีได้
คาสาคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรู ป เชิงพาณิ ชย์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ น้ ามะนาวพร้อมดื่ม
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Abstract
The objective of this study was to study 1) determine consumer behavior and demand towards the lemonade processed as a ready to
drink product, 2) develop a processed product of ready-to-drink lemonade, and 3) evaluate the developed ready-to-drink lemonade commercial
product prototype. This study employed the research and development model. The samples of the study consisted of tourists travelling in
Phetchaburi and the residents in the province with a total of 400 samples. The data were collected by using a questionnaires and the product test
made by the consumers. The statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation, and analyzing the consumers’ behavior
with t-test and one-way analysis of variance (ANOVA).
The research results were as follows: 1) The consumers showed behavior and needs over the lemonade drink product that they liked
the packaging of glass bottle at 200 ml volume the most. They also liked the product that contains 80% lemonade and 20% sugar, the packaging
label is a green tone. The logo shows a green lemon fruit sliced into round shape over the orange background. The label is named as “Be Lemon.”
Most of all, the consumers were concerned with the product and its quality. 2) The development of the read-to-drink lemonade product aimed
at adding value and selling point to the Phetchaburi’s local produce. This was undergone by starting with prototype sketching design based on
the study of consumers’ behavior, demand, and product testing. The prototype product was packaged in a green-tone glass bottle with 200 ml
volume, labelled with “Be Lemon” brand. The product label is 16.6 cm. x 6.5 cm. showing the approximate ingredient information, contact
channels, production locations, QR code that can be scanned to see more details about the product, and the price of the product is 25 baht per
bottle. 3) The evaluation of the prototype product showed that the consumers thought that the brand on the package was the most appropriate
communication of the product. The product packaging and product itself looked great and could add value of the product the most. The overall
evaluation in both aspects were at a high level and it could be commercially produced as a processed product of ready-to-drink lemonade
showing the identity of Phetchaburi Province.
Keywords : Product Development, Commercial Processing, Creative Economy, Ready to Drink Lemonade

บทนา
ประเทศไทยมีความได้เปรี ยบด้านประเภทสิ นค้าที่มีความหลากหลายและความต่อเนื่ องในการให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
และยังเป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรที่สมบูรณ์และมี ผลผลิตส่ งออกไปทัว่ โลก ทั้งนี้ เพราะประเทศไทยมีการปรั บปรุ งและพัฒนา
คุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดโลก และยังมีการส่ งเสริ มให้นาผลผลิตสิ นค้าเกษตรไปแปรรู ป
ในลักษณะต่างๆ เช่น นาไปแปรรู ปเป็ นผลไม้แช่แข็ง แช่เย็น และน้ าผลไม้ เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของสิ นค้า ซึ่ งสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นให้มีการนาความคิดสร้ างสรรค์และการ
พัฒนานวัตกรรม เพื่ อ ท าให้เกิ ดสิ่ งใหม่ ที่ มี มู ลค่ าเพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ให้กับ สิ นค้าเกษตรทั้ง ในเรื่ อ งกระบวนการผลิ ต รู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ บริ การใหม่ๆ และรู ปแบบการดาเนินธุรกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 [1]
ในปี 2561 ตลาดผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้แปรรู ปในประเทศไทยมีมูลค่า 2,153.3 ล้านบาท หรื อมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.2 ต่อปี ตลอดช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2557 – 2561) ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร [2] จึงสร้างแรงกระตุน้ ให้
ผูป้ ระกอบการเร่ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าเกษตรเพื่อเป็ น
การแก้ไขปั ญหาราคาสิ นค้าเกษตรในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่า เช่น มะนาว ซึ่ งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนมะนาวมีผลผลิต
ล้นตลาดส่ งผลให้ราคาตกต่ามาก แต่ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี มะนาวจะมีผลผลิตออกสู่ ตลาดน้อยส่ งผลให้ราคา
สู ง จึ งไม่เอื้ออานวยให้ผูบ้ ริ โภคสามารถรับประทานผลไม้สดได้ตามต้องการ ซึ่ งในปั จจุบนั กระแสใส่ ใจสุ ขภาพซึ่ งไม่ใช่เฉพาะ
ผูส้ ู งอายุเท่านั้นแต่กลุ่มผูบ้ ริ โภควัยหนุ่ มสาวและวัยทางานที่ มีวิถีชีวิตที่ เร่ งรี บมากขึ้ น น้ าผลไม้แปรรู ปจึ งเป็ นทางเลื อกให้กบั
ผูบ้ ริ โภคและรองรับวิถีชีวิตอันเร่ งรี บของสังคมเมืองที่ขยายตัวต่อเนื่ องตามการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจึงนามะนาวมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มเพื่อเป็ นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคามะนาวตกต่า
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จังหวัดเพชรบุรี เมื องเศรษฐกิ จพอเพียงต้นแบบและเมื องน่ าอยู่ น่ ากิ น น่ าเที่ ยวระดับประเทศ มี ความอุดมสมบูรณ์ดา้ นอาหาร
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากการเกษตรที่สร้างรายได้ให้กบั จังหวัดเพชรบุรี คือ มะนาวคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ ร้อยละ 60% ของการ
ผลิตทั้งหมดของประเทศ สานักงานจังหวัดเพชรบุรี [3] ซึ่ งหากช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ ยวจะมี ผลผลิตออกมาเป็ นจานวนมาก ทาให้
มะนาวล้นตลาดและราคาตกต่า การแปรรู ปน้ ามะนาวจึงเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการบริ โภคที่หลากหลายมากขึ้น และแรงสนับสนุนของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่การดาเนิ นชีวิตค่อนข้างเร่ งรี บและเหลือ
เวลาในแต่ละวันค่อนข้างน้อย จึงมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิต รวมไปถึงความนิ ยม
ในการดูแลสุ ขภาพที่กาลังแพร่ หลายเป็ นอีกปั จจัยหนุนที่ช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากสิ นค้าเกษตรเติบโตขึ้น
จากการศึกษาพบว่าจังหวัดเพชรบุรีมีผลผลิตทางการเกษตรที่ข้ ึนชื่ อและสร้างรายได้ให้กบั จังหวัดเพชรบุรี คือ มะนาว
มีการนามะนาวไปแปรรู ปเพื่อจาหน่ายมากมายแต่ยงั ไม่ได้ผลตอบรับเท่าที่ควร เนื่ องจากผลิตภัณฑ์แปรรู ปที่จะนาออกไปจาหน่ าย
ต้องได้รับการพัฒนา ด้านกระบวนการผลิต บรรจุภณ
ั ฑ์และการส่ งเสริ มช่องทางการตลาด เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรและยกระดับรายได้ให้ผปู ้ ระกอบการและยังสามารถต่อยอดให้เกิดการเรี ยนรู ้ จากประเด็นดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจในการศึกษา“การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม เชิงพาณิ ชย์บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในจังหวัดเพชรบุรี”
โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมความและต้องการของผูบ้ ริ โภคและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม
ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจการนาไปพัฒนาและต่อ
ยอดการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพื่อช่วยลดปั ญหาให้กบั เกษตรกรในช่วงมะนาวล้นตลาด

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัย ประกอบด้ วย
1. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศักดิ์ชยั เกียรตินาคิน [4] กล่าวว่า เป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจที่อยูบ่ นพื้นฐานของความคิด
สร้างสรรค์เป็ นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรักหลายทางวัฒนธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มิติทางสังคมเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม
2. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับมะนาวและการแปรรู ปมะนาว สานักงานจังหวัดเพชรบุรี [5] กล่าวว่า พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้
ให้กบั จังหวัดเพชรบุรี คือ มะนาวเพชรบุรี ซึ่ งสามารถผลิตได้ประมาณร้อยละ 60 ของปริ มาณการผลิตทั้งหมดของประเทศ มะนาว
เพชรบุรีได้เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด สุ รสิ ฐ อินต๊ะ [6] กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดกาหนดไว้
ว่านักการตลาดจะต้องทาการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ และลักษณะเฉพาะตัวของมัน ทาการกาหนดราคา ตัดสิ นใจว่าจะ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนอย่างไร และเลือกวิธีการส่ งเสริ มการขาย
4. แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซื้ อ วจนะ ภูผานี [7] กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคคือการเลือกผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอื่นๆ จากทางเลื อกต่างๆ ที่ มีอยู่ ซึ่ งระดับของการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมี อยู่ 3
ระดับคือ การตัดสิ นใจ ตามความเคยชิน การตัดสิ นใจที่จากัด และการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง
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5. แนวคิดและทฤษฎี การออกแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์และการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ คอทเลอร์ และอามสตรอง [8] กล่าวว่า
“ผลิตภัณฑ์ใหม่” คือ สิ นค้า บริ การ หรื อ ความคิดที่ได้ปรับปรุ งจากผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณสมบัติที่ดีข้ ึน
ส่ วนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ศราวุธ พจนศิลปะ [8] ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตาบล
หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุ รี พบว่า การพัฒนากระบวนการเปลี่ ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ มีการวางแผนอย่างเป็ นขั้นตอน

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มเชิงพาณิ ชย์บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเพชรบุรี
โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิจยั ในรู ปแบบการวิจยั และพัฒนา (research and development) มีแนวทางการวิจยั ตรงตามวัตถุประสงค์
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจยั เป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมและความต้ องการของผู้บริโภค ทีม่ ตี ่ อผลิตภัณฑ์ แปรรู ปนา้ มะนาวพร้ อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม
ในจังหวัดเพชรบุรี ตามเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ วารสาร และสื่ อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ สร้างเครื่ องมือแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคของผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งเครื่ องมือที่
ใช้เป็ นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่มีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง มีความสอดคล้องของเครื่ องมือวิจยั
IOC และมีการให้กลุ่มตัวอย่างทดลองชิมผลิตภัณฑ์ จานวน 4 สู ตร ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง โดยคานวณ
ค่าสถิติขอ้ มูลส่ วนบุคคลและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ปั จจัยต่างๆ โดยใช้สถิติ t-test และ F-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance : ANOVA)
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาร่ างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ แปรรู ปน้ามะนาวพร้ อมดื่ ม ในจังหวัดเพชรบุ รี ตามแนวทาง
ผลการวิจัย
พัฒนาร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน้ ามะนาวพร้อมดื่ม โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อและความ
ต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ต่อ ผลิ ตภัณฑ์แ ปรรู ป น้ ามะนาวพร้ อ มดื่ ม ที่ ได้จ ากการเก็บ ข้อ มู ลจากกลุ่ ม ตัวอย่าง จานวน 400 คน
ออกแบบเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินร่ างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แปรรู ปนา้ มะนาวพร้ อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี
นาร่ างผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม จังหวัดเพชรบุ รี จากขั้นตอนที่ 2 ขอความอนุ เคราะห์ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ประเมินผลผลิตภัณฑ์ตน้ แบบและผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 10 ท่าน แบ่งเป็ น ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านผลิตภัณฑ์ 4 ท่าน, เจ้าของธุ รกิจ 2 ท่าน, นักวิชาการ 2 ท่าน และผูป้ ระกอบการ 2 ท่าน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผล
เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เป็ นระดับการประเมิน และหาค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม ในจังหวัดเพชรบุรี การแปลผลของความคิดเห็ นพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของ
เบสท์ [4] หลังจากได้ผลการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 10 ท่าน จึ งนาผลการประเมิ นที่ ได้มาพัฒนา ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญเสนอแนะ
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ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาต้ นแบบผลิตภัณฑ์ แปรรู ปนา้ มะนาวพร้ อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวิจัย
จากการที่ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ นาไปสู่ การพัฒนาร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ผ่าน
การกระบวนการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา จึ งได้เป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม และผลิต
เป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวิจยั ซึ่ งตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค

กรอบกระบวนการในการวิจัย
การศึกษา เรื่ อง การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม เชิ งพาณิ ชย์บนฐานเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ในจังหวัด
เพชรบุรี มีกระบวนการในการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการ

กระบวนการ

ผลลัพธ์ที่ได้
ได้พฤติกรรมและความต้องการ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อม
ดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

ขั้นตอนที่ 1.
ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
ต้ อ งการของผู ้ บ ริ โภค ที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อม
ดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

1.ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างเครื่ องมือแบบสอบถาม
3.นาแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเสนอต่อ

ขั้นตอนที่ 2
พั ฒ นาร่ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อม
ดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

นาข้อมูลที่ได้จากกระบวนการในขั้นตอน
ที่ 1 มาพัฒ นาร่ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ้ น แบบ
น้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

ได้เ ป็ นแบบร่ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ต ้น แบบ
น้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม ในจั ง หวั ด
เพชรบุรี

ขั้นตอนที่ 3
ประเมินร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อม
ดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

ผู ้เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ผลร่ างผลิ ต ภัณ ฑ์
ต้ น แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ปรรู ปน้ ามะนาว
พร้อมดื่มใน จังหวัดเพชรบุรี

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม
ในจังหวัดเพชรบุรี

ขั้นตอนที่ 4
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ า
มะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

ทาการปรับปรุ งจากผลการประเมิน และ
ผลิตเป็ นร่ างผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาว
พร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

1.ได้เป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบน้ ามะนาว
พร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี
2. สรุ ปผลการวิจยั

อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อทาการตรวจสอบข้อมูล
4. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบไป
ปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
5. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบและ
แก้ไขไปทดลองใช้ (try out)
6.เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและทดลอง
ผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความ
ต้องการผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม
จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สรุ ปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์แปรรู ป น้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม เชิ งพาณิ ชย์บ นฐานเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ในจังหวัด
เพชรบุรี สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาพฤติกรรมและความต้ องการของผู้บริ โภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ แปรรู ปน้ามะนาวพร้ อมดื่ ม ในจังหวัด
เพชรบุรี มีผลการวิจัย ดังนี้
1. ข้อ มู ลส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ 26 – 35 ปี มี อาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
2. ด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ชอบดื่มน้ าผลไม้พร้อมดื่ม หากต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มจะซื้ อที่ร้านสะดวกซื้ อ เพราะมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพและ
เห็นว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มที่จะเลือกซื้ อควรเป็ นแบบขวดแก้ว ขนาด 200 มล. บรรจุภณ
ั ฑ์ควรมีโทนสี เขียว
สู ตรที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบคือ สู ตรน้ ามะนาว ร้อยละ 80 น้ าตาล ร้อยละ 20 จาหน่ายในราคา 21 - 25 บาท และกลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่คิดว่าตราสิ นค้าแบบที่ 2 เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มมากที่สุด

ภาพที่ 2 ร่ างตราสิ นค้าผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มในจังหวัดเพชรบุรี
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่ อการซื้อผลิตภัณฑ์ แปรรู ป
นา้ มะนาวพร้ อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี
1 ด้านผลิตภัณฑ์
2 ด้านราคา
3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ภาพรวมเฉลีย่

x̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

4.37
4.29
4.24
4.09
4.25

0.65
0.68
0.70
0.79
0.71

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

1
2
3
4

จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม โดยรวมอยู่
ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม มากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ พิจารณาเป็ นรายด้านได้ ดังนี้
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า รสชาติของน้ ามะนาวพร้อมดื่มมีผลต่อการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม มากที่สุด มี รองลงมา เห็นว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพ (อย. หรื อ มผช.) ฉลากมี
ความสวยงามและมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั และจดจาได้ง่าย และเห็นว่าความหลากหลายของรสชาติมี
ผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
2 ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพมี ผลต่อการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม มากที่สุด รองลงมา เห็นว่าราคาเหมาะสมกับปริ มาณ มีราคาแสดงชัดเจน ราคาที่ต่ากว่าสิ นค้า
ยีห่ อ้ อื่นมีความสาคัญต่อการซื้ อง่ายขึ้นมีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า หากมีช่องทางการจัดจาหน่ ายมี
หลากหลาย สะดวกหาซื้ อได้ง่ายมีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มมากที่สุด อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา เห็น
ว่าสถานที่จดั จาหน่ายเป็ นที่รู้จกั การจัดวางสิ นค้าเป็ นระเบียบมีผลต่อและเห็นว่าสถานที่จอดรถผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ า
มะนาวพร้อมดื่ม อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กิจกรรมทางสื่ อสังคมออนไลน์มีผล
ต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ มมากที่ สุด รองลงมา เห็ นว่าการแจกให้ทดลองชิ มผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้ อมดื่ม
มี การอธิ บายสรรพคุ ณของน้ ามะนาวพร้ อมดื่ มหรื อ QR CODE การลดราคาในช่ วงเทศกาลต่างๆ การมี คูปองสะสมแต้ม การมี
คูปองส่ วนลดท้ายใบเสร็ จ และมีการแถมสิ นค้า มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาร่ างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ แปรรู ปน้ามะนาวพร้ อมดื่ ม ในจังหวัดเพชรบุ รี ตามแนวทาง
ผลการวิจัย
จากการศึ กษาพฤติ กรรมการและความต้องการของผูบ้ ริ โภค ที่ มีต่อผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม ในจังหวัด
เพชรบุรี และการให้กลุ่มตัวอย่างทดลองชิ มผลิตภัณฑ์ ผูว้ ิจยั จึ งทาการพัฒนาร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบโดยใช้ฉลากสิ นค้าเป็ นโทน
สี เขียว มีขนาด 16.6 ซม. X 6.5 ซม. ซึ่ งมี ตราสิ นค้าเป็ นรู ปมะนาวผ่าเป็ นแว่นบางๆ ด้านบนมี ตวั ผึ้งเกาะอยู่ ด้านซ้ายฝั่ งบนจนถึ ง
ด้านล่างมีใบมะนาว ก้อนน้ าแข็งอยูด่ า้ นขวามือแสดงถึงความเย็นสดชื่ น ด้านล่างตราสิ นค้าใส่ ยี่ห้อ Be Lemon น้ ามะนาวพร้อมดื่ ม
แสดงปริ มาณใต้ตราสิ นค้า คือ ขนาด 200 มล. ด้านซ้ายของฉลากอธิ บายประโยชน์ของน้ ามะนาว วิธีการเก็บรักษา และด้านขวาของ
ฉลากมีช่องทางการติดต่อ วันเดือนปี ที่หมดอายุและการรับรองมาตรฐานคุณภาพสิ นค้า ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ จากการศึกษาความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค พบว่าผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มที่กลุ่มตัวอย่างต้องการซื้ อและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม
ควรเป็ นประเภทขวดแก้ว ขนาด 200 มล. และบรรจุภณ
ั ฑ์ควรมีโทนสี เขียว ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาเป็ นร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ดังนี้

ภาพที่ 3 ร่ างฉลากผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
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ซึ่ งจากการที่กลุ่มตัวอย่างได้ทดลองชิม ทั้ง 4 สู ตร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ชื่นชอบสู ตรที่ 1 คือ น้ ามะนาว ร้อยละ 80
น้ าตาล ร้อยละ 20 มากที่สุด โดยสู ตรดังกล่าว มีกระบวนการผลิต ดังนี้
1. เตรี ยมน้ าสะอาดใส่ ภาชนะประมาณ 3 ลิตร ตั้งไฟรอจนน้ าเดือด
2. เมื่อน้ าเดือด นาผลมะนาว (ประมาณ 30 ลูก) ลงไปลวกในน้ าเดือด ประมาณ 10 วินาที แล้วยกขึ้นทันที เพื่อล้างน้ ามันที่
เปลือกซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเกิดรสขม
3. นาผลมะนาวที่ลวกแล้ว วางผึ่งให้แห้ง หลังจากนั้นนาผลมะนาวมาผ่าครึ่ งแล้วคั้นน้ า ได้เป็ นน้ ามะนาวประมาณ 30 มล.
แล้ววางพักรอไว้
4. เตรี ยมน้ าสะอาด นามาตั้งไฟรอจนน้ าเดือด เทน้ าตาลทรายลงไปประมาณ 1 กิโลกรัม คนให้เข้ากันและรอจนน้ าเดือด
จึงยกขึ้นแล้ววางพักไว้ประมาณ 10 นาที น้ ามะนาวที่ค้ นั สดแยกไว้มาผสมแล้วคนให้กนั
5. นามาบรรจุใส่ ขวดขนาด 200 มล. ติดฉลากบรรจุภณั ฑ์ และได้เป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินร่ างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ แปรรู ปนา้ มะนาวพร้ อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
จากการพัฒนาร่ างผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบ ผลิ ตภัณฑ์แ ปรรู ป น้ ามะนาวพร้ อ มดื่ ม ในจังหวัดเพชรบุ รี ผูว้ ิจัยจึ งขอความ
อนุ เคราะห์จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ จานวน 10 ท่าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ 4 ท่าน, นักวิชาการ 2
ท่าน ผูป้ ระกอบการ 2 ท่าน และเจ้าของธุรกิจ 2 ท่าน และมีผลการประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกณฑ์ การประเมิน
1. ความคิดเห็นเกีย่ วกับการสื่ อสารบนบรรจุภัณฑ์
1.1 บรรจุภณั ฑ์สามารถแสดงข้อมูลที่จาเป็ นได้ครบถ้วน
1.2 ตราสิ นค้า (Logo)
1.3 ฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์
1.4 รู ปแบบและขนาดตัวอักษร
1.5 ภาพประกอบสื่ อความหมายถึงน้ ามะนาวพร้อมดื่มที่ดีต่อสุ ขภาพ
1.6 โทนสี สื่อความหมายถึงน้ ามะนาวพร้อมดื่มที่ดีต่อสุ ขภาพ
2. รู ปแบบรรจุภัณฑ์ มคี วามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
2.1 ความเหมาะสมของรู ปทรงผลิตภัณฑ์
2.2 ความสวยงาม
2.3 ความคิดสร้างสรรค์
2.4 วัสดุที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์
2.5 มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภค
2.6 บรรจุภณั ฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์

x̄

S.D.

ความเหมาะสม

3.7
4.5
4.1
4.3
4
4.3

1.16
0.71
0.99
0.67
0.94
1.06

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.2
4.6
4.1
4.4
4.1
4.6

0.63
0.70
0.74
0.52
0.88
0.52

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารบนบรรจุภณ
ั ฑ์ เห็นว่า ตราสิ นค้ามีความเหมาะสมมากที่สุด
รองลงมา เห็ นว่า รู ปแบบและขนาดตัวอักษร โทนสี สื่อความหมายถึงน้ ามะนาวพร้ อมดื่ มที่ ดีต่อสุ ขภาพ ฉลากบรรจุ ภณ
ั ฑ์ และ
รู ปทรงผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมมาก ตามลาดับ ด้านรู ปแบบรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มีความ
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สวยงามและบรรจุ ภณ
ั ฑ์สร้ างมู ลค่ าเพิ่ม ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ รองลงมาเห็ นว่าวัสดุ ที่ ใช้บรรจุ ผลิ ตภัณฑ์ รู ปทรงมี ความเหมาะสม
มีความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผูบ้ ริ โภคได้ และผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านพึงพอใจในต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ป
น้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในสู ตรน้ ามะนาว ร้อยละ 80 น้ าตาล ร้อยละ 20
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาต้ นแบบผลิตภัณฑ์ แปรรู ปนา้ มะนาวพร้ อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ นาไปสู่ การพัฒนาร่ างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลิตภัณฑ์
แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ผ่านการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จึงได้เป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม และผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวิจยั ซึ่ งตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 4 ต้นแบบฉลากผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่ งต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวดแก้ว โดยฉลากสิ นค้ามีขนาด 16.6 ซม. X 6.5 ซม.
โทนสี เขียว แสดงข้อมูลตราสิ นค้า ยีห่ อ้ Be Lemon บริ เวณกลางฉลาก พร้อมอธิบายใต้ตราสิ นค้าน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ฉลากด้านซ้ายมี
การอธิ บายประโยชน์ของน้ ามะนาว วิธีการเก็บรั กษาและวิธีการรั บประทาน แสดงปริ มาณ 200 มล. มี เครื่ องหมายการรั บรอง
มาตรฐานคุณภาพสิ นค้า ด้านขวาแสดงชื่อตราสิ นค้า ส่ วนประกอบโดยประมาณ ช่องทางการติดต่อ สถานที่ผลิต และสามารถแสกน
QR Cord เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ โดยผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมจะจาหน่ ายในราคาขวดละ 25 บาท
ในช่วงเปิ ดตัวจะทดลองวางจาหน่ ายที่ร้านขายของฝากในอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มการขาย
และแจกผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มให้ทดลองชิม เพื่อเป็ นการแนะนาและสร้างการรับรู ้ในตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด

ภาพที่ 5 ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ในจังหวัดเพชรบุรี

การอภิปรายผล
การวิจัย เรื่ อง การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์แ ปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม เชิ งพาณิ ชย์บนฐานเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ ในจังหวัด
เพชรบุรี สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
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ด้านพฤติกรรมการซื้ อ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ ม จังหวัดเพชรบุรี พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 26 – 35 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 – 20,000 บาท ซึ่ งสอคล้องกับงานวิจยั ของปั ญจพล อุยพาณิ ชย์ [9] ได้ศึกษาทัศนคติและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อน้ านมถัว่ เหลืองผสมข้าวโพดของผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
อายุระหว่าง 21 – 35 ปี ประกอบอาชี พข้าราชการและพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ มี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,001 – 20,000 บาท ทั้งนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เคยดื่มน้ ามะนาวพร้อมดื่ม และพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้บรรจุภณ
ั ฑ์ผลิตภัณฑ์
น้ ามะนาวพร้อมดื่มเป็ นแบบขวดแก้ว มีโทนสี เขียว มีปริ มาณขนาด 200 มล. ที่มีสัดส่ วนน้ ามะนาว ร้อยละ 80 น้ าตาล ร้อยละ 20
จาหน่ายในราคาประมาณ 21-25 บาท เหตุผลที่ส่วนใหญ่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
และผูต้ อบแบบสอบถามคิดว่าตราสิ นค้าที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวคือแบบที่ 2 มีตราสิ นค้าเป็ นรู ปมะนาวผ่าเป็ น
แว่นรองรับด้วยพื้นสี ส้มแสดงยีห่ อ้ Be Lemon และหากต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มจะเลือกซื้ อที่ร้านสะดวก
ซื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ชุตินันท์ โรจน์เพ็ญเพียร และ วรัญญา ติโลกะวิชยั [10] ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ
เพราะมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพและส่ วนใหญ่ซ้ื อที่ร้านสะดวกซื้ อเพราะมีหลากหลายสาขาและเปิ ดให้บริ การตลอดเวลา
ด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 4 ด้าน
ได้แ ก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม การตลาด โดยทุ กด้านรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มมากที่สุด เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับรสชาติของน้ ามะนาวพร้อมดื่มมากที่สุด เพราะมะนาวเพชรบุรีมีเอกลักษณ์ความเปรี้ ยว และความหอม
แตกต่างจากมะนาวจังหวัดอื่นๆ ดื่มแล้วจะรู ้สึกสดชื่ นและได้กลิ่นมะนาวเพชรบุรีแท้ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิ ตยาภรณ์
ล้ าลึก[11] ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่มชาผสมสมุนไพรพร้อมดื่มของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า
ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อเพราะชื่นชอบในรสชาติของสมุนไพร นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของโสภาพร กล่าสกุล และคงขวัญ
ศรี สะอาด [12] ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดเมืองเพชรบุรีเพื่อส่ งเสริ มกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่า ผลิตภัณฑ์
ที่พฒั นาควรแสดงฉลากที่สื่อความเป็ นเอกลักษณ์ของเพชรบุรี บ่งบอกว่าเป็ นน้ าตาลสดแท้เมืองเพชร บรรจุในขวดแก้วใส ระบุ
อย่างชัดเจน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการยอมรับของตลาดสามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์ของกลุ่มเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดเมืองเพชรบุรีได้
ด้านราคา เมื่ อพิจารณาปั จจัยรายด้านราคา พบว่า หากราคาน้ ามะนาวพร้ อมดื่ มเหมาะสมกับคุ ณภาพ มี ผลต่อการซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้ อมดื่ มมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิกร สยามิ ภกั ดิ์ [13] ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อน้ าแร่ บรรจุขวดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ผูบ้ ริ โภคพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเรวัติ เติมกล้า [14] ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระดาษจากมูลช้างสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ปั จจัยสาคัญในการชักจูงใจให้เกิดการตัดสิ นซื้ อผูบ้ ริ โภค คือ ราคา รู ปแบบและคุณภาพ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย เมื่ อพิจารณาปั จจัยรายข้อพบว่า ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ ม ควรมี ช่องทางการจัด
จาหน่ายมีหลากหลาย สะดวกและหาซื้ อได้ง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลักขณา ศิริรัตน์ [15] ได้ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการบริ โภคน้ าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า การมีสินค้าวางจาหน่ายครอบคุลมในทุกพื้นที่
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคหาซื้ อได้ง่ายง่าย รวมทั้งการมีบริ การส่ งถึงบ้านจะเป็ นการตอบสนองความต้องการของบริ โภคโภคได้อย่างทันถ่วงที
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ควรมีการแจกให้ทดลองชิ มผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ ม จะทาให้ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปั ญชลี สังขรัตน์ [16] ได้ศึกษาการรับรู ้ขอ้ มูลจากการสื่ อสารทางการตลาดแบบ
บู รณาการและรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อสุ ข ภาพ (function drink) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามรับข้อมูลจากการสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพจาการ
แจกสิ นค้าเพื่อให้ทดลองดื่ม
การศึกษาความแตกต่างของปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์แปร
รู ปน้ ามะนาวพร้ อ มดื่ ม จังหวัดเพชรบุ รี โดยรวมไม่ แ ตกต่ างกัน เพราะหากเครื่ อ งดื่ มดี ต่อสุ ข ภาพไม่ ว่าจะเป็ นคนโสดหรื อ มี
ครอบครัว ประกอบอาชี พแตกต่างกันก็ยินดี ที่จะบริ โภค ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วนิ ดา นิ เวสน์มริ นทร์ และกิ ตติพนั ธ์ คง
สวัสดิ์เกียรติ [17] ได้ทาการศึกษาภาพลักษณ์ของเครื่ องดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่เพศ อายุ อาชีพและรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มสมุนไพรไม่แตกต่างกัน
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี ตามแนวทางผลการวิจยั จากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฏี พฤติกรรมการซื้ อ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด และความต้องการผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม จังหวัดเพชรบุรี
และการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ นาไปการสู่ พฒั นาเป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่มที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
คือ เป็ นบรรจุภณั ฑ์ผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มเป็ นแบบขวดแก้ว มีโทนสี เขียว ปริ มาณขนาด 200 มล. ปริ มาณสัดส่ วนน้ ามะนาว
ร้อยละ 80 น้ าตาล ร้อยละ 20 และมีฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์ ตราสิ นค้า ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม
ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของศราวุธ พจนศิลปะ [18] ได้ทาการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่ งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ของจังหวัดเพชรบุ รีพบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
รู ปทรงเด่นชัด หาได้ง่าย และสามารถช่วยในการเก็บรักษา ดึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภค และบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั มีบทบาทในการสร้างมูล
ค้าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรเลือกใช้บรรจุภณั ฑ์ประเภทอื่น และปรับขนาดของบรรจุภณั ฑ์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
2. ฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์ควรเลือกประเภทที่สามารถเปี ยกหรื อแช่น้ าได้ เพราะผลิตภัณฑ์น้ ามะนาวพร้อมดื่มควรแช่เย็น เพื่อ
เพิ่มความอรรถรสในการดื่ม
3. ควรกาหนดขอบเขตการศึกษาที่ กว้างมากขึ้น รวมทั้งการศึกษากับกลุ่มประชากรในพื้นที่ อื่นๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ มี
ประโยชน์กว้างขวางและครอบคลุมทุกส่ วนมากขึ้น
4. ควรศึกษาในด้านการออกแบบการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. งานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์แปรรู ปน้ ามะนาวพร้อมดื่ม ใน 4 ด้าน ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด การศึกษาในครั้งต่อไปอาจทาการศึกษาเพิ่มเติมถึง
เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดอื่นๆ
2. ควรพัฒนาต่อยอดในด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถยืดอายุการเก็บรักษาระยะเวลานานยิ่งขึ้นและรสชาติ
ยังคงเดิม เช่น ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรี ยใ์ นน้ าผลไม้และสมุนไพร เป็ นต้น
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องด้านการผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องดื่ม
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพกับความสาเร็ จในการทางาน และศึกษาผลกระทบ
ของทักษะทางวิชาชีพที่มีต่อความสาเร็ จในการทางานของหัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากหัวหน้าส านักงานบัญชี คุณ ภาพในประเทศไทย จานวน 85 คน สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่
การวิเคราะห์สหสั มพันธ์แบบพหุ คูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า ทักษะทางวิชาชี พ ด้านปั ญญา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร ด้านการจัดการตนเอง ด้านการจัดการองค์กร และด้านการบริ หารทีม มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับความสาเร็ จในการทางานโดยรวม ดังนั้น หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทยจึงควรใช้ขอ้ สนเทศที่ได้จาก
การวิจยั ครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ โดยการเข้าร่ วมอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความเชี่ยวชาญและพัฒนา
ตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทนั ต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั ซึ่งจะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการทางานอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ : ทักษะทางวิชาชีพ ความสาเร็ จในการทางาน หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

Abstract
The purpose of this research was to study the relationship between professional skills, work success and study the effect of
professional skills on work success of head of certified accounting practice in Thailand. Questionnaires were used as a tool to collect data
and responded by 85 heads of certified accounting practice in Thailand. The statistical techniques used for data analysis were multiple
correlation analysis and multiple regression analysis. The findings revealed that professional skills in the aspect of intellectual, interpersonal
and communication, personal, organizational management and team management had positive relationships with the effect on work success
as a whole. Therefore, heads of certified accounting practice should apply the findings of this study to professional skills development by
attending training and seminar for knowledge and expertise increasing and self-improvement regularly to adapt into the current situation to
work success.
Keywords : professional skills, work success, head of certified accounting practice in Thailand
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บทนา
ในปั จจุบนั สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากธุรกิจมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งใน
การประกอบธุรกิจนั้น ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ได้ให้ความสาคัญต่อการจัดทาบัญชีและงบการเงิน ภาครัฐจึงเล็งเห็นความสาคัญ
ของข้อมูลทางการบัญชี จึงได้กาหนดให้กรมพัฒนาธุ รกิจการค้ากากับดูแลในการยกระดับคุณภาพสานักงานบัญชี ในเรื่ องของ
คุณภาพการให้บริ การในการจัดทาบัญชี ให้มีความถูกต้อง น่ าเชื่ อถือ อีกทั้งส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพในการจัดทาบัญชี อย่าง
ถู ก ต้อ งตามมาตรฐานการบัญ ชี แ ละตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนด เพื่ อ ยกระดับ ส านัก งานบัญ ชี ไ ปสู่ ม าตรฐานระดับ สากล [1]
ซึ่งสานักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับหนังสื อรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องเข้ารับการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการ
ตรวจประเมินตามข้อกาหนดการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชีน้ นั เป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าสานักงานบัญชี ในเรื่ องของ
ความรู ้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีแบบแผนในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน และมีการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมาย
กาหนด ดังนั้น หัวหน้าสานักงานบัญชี จึงจาเป็ นต้องมีทกั ษะทางวิชาชี พในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้การจัดทารายงานทางการเงิน
สะท้อนความเป็ นจริ งเชิงเศรษฐกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งบการเงินได้อย่างมีคุณภาพ และส่งผลให้การทางาน
ประสบความสาเร็ จ
ทัก ษะทางวิ ชาชี พ (Professional Skills) เป็ นความสามารถและความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ในด้า นต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น
ในการปฏิ บัติ ง านด้า นบัญ ชี ซึ่ งผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ บัญ ชี จ าเป็ นต้อ งมี เ พื่ อ ให้ มี คุ ณ สมบัติ ด้า นทัก ษะทางวิ ช าชี พ ครบถ้ว น
ซึ่ งประกอบด้วย ด้านปั ญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร ด้านการจัดการตนเอง ด้านการจัดการองค์กร [2]
และด้านการบริ หารที ม [3] โดยทักษะทางวิชาชี พถือเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี เนื่ องจากมีส่วนช่วยให้เ กิ ด
ความสาเร็ จในการทางานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ความสาเร็ จในการทางาน (Work Success) เป็ นผลลัพธ์จากการปฏิ บตั ิงานที่ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี และข้อกาหนดของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งการวัดความสาเร็ จ
ในการทางาน ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรับ ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน และด้านผลสัมฤทธิ์ ในงาน [4]
การที่จะประสบความสาเร็ จในการทางานได้น้ นั จาเป็ นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นพื้นฐานสาคัญ
ที่ ทาให้การทางานประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ [5] ซึ่ งความสาเร็ จในการทางานเป็ นสิ่ งที่ผูป้ ระกอบวิชาชี พทุกคน
ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพ เนื่ องจากเป็ นการสะท้อนคุณภาพในการทางาน ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่
ช่วยรักษาคุณภาพและเพิม่ ความน่าเชื่อถือให้กบั ตนเองและองค์กรมากขึ้น
หั ว หน้า ส านัก งานบัญ ชี คุ ณ ภาพ (Head of Certified Accounting Practice) เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานของ
สานักงานบัญชีคุณภาพในการให้บริ การจัดทาบัญชีแก่ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี โดยปฏิบตั ิงานเต็มเวลา มีประสบการณ์การจัดทาบัญชี
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และแจ้งการเป็ นผูท้ าบัญชี ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า [6] ซึ่ งสานักงานบัญชี คุณภาพจะต้องเข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ในการตรวจประเมินตามข้อกาหนดการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชีน้ นั มีหลายประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับหัวหน้าสานักงานบัญชี ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ การฝึ กอบรมเพิ่มความรู ้อย่างสม่าเสมอ
และในเรื่ องของการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายกาหนด ดังนั้น หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพ จะต้องพัฒนา
ตนเองให้มีความรู ้และทักษะด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้การทางานประสบความสาเร็ จ รวมทั้งสามารถรักษามาตรฐาน
ด้านคุณภาพของสานักงานบัญชีให้ผา่ นการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพกับความสาเร็ จ
ในการท างานของหัวหน้าสานักงานบัญ ชี คุ ณภาพในประเทศไทย โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ทดสอบว่า ทักษะทางวิชาชี พ มี
ความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการทางานหรื อไม่ อย่างไร ซึ่ งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพใน
ประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจยั สามารถนาไปเป็ นข้อมูลที่ช่วยให้หวั หน้าสานักงานบัญชี ตระหนักถึงความสาคัญของทักษะ
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ทางวิชาชีพ และเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อให้มีความพร้อมปฏิบตั ิงานในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งเป็ นข้อสนเทศสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชี พกับความสาเร็ จในการทางานของหัวหน้าสานักงานบัญชี คุณภาพ
ในประเทศไทย
2. เพื่อศึ กษาผลกระทบของทักษะทางวิช าชี พที่ มี ต่อความสาเร็ จในการทางานของหัวหน้าส านักงานบัญ ชี คุ ณ ภาพ
ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ประยุกต์จากแนวคิดทักษะทางวิชาชีพตามความรู ้ความสามารถ ของ มาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 ปรับปรุ ง 2557 [2] และทักษะการบริ หารทีม [3] และความสาเร็ จในการทางาน ประยุกต์จาก
แนวคิดทฤษฎี 2 ปั จจัยของ Frederick Herzberg [4]
ทักษะทางวิชาชีพ (PFS)
- ด้านปั ญญา (IL)
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร(IC)
- ด้านการจัดการตนเอง (PS)
- ด้านการจัดการองค์กร (OM)
- ด้านการบริ หารทีม (TM)

ความสาเร็จในการทางาน (WSC)
- ด้านความก้าวหน้า (PG)
- ด้านการยอมรับ (RC)
- ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงาน (OP)
- ด้านผลสัมฤทธิ์ในงาน (WA)

รู ปที1่ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั

นิยามศัพท์ ทใี่ ช้ ในการวิจัย
สานักงานบัญชีคุณภาพ (Certified Accounting Practice) หมายถึง สานักงานบัญชีที่ประกอบกิจการจัดทาบัญชีมาไม่นอ้ ย
กว่า 1 ปี ที่ผา่ นการตรวจประเมินการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่ อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะได้รับหนังสื อรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี
ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย จานวน 161 คน [7]
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย จานวน 85 คน ซึ่ งได้จากการส่ ง
แบบสอบถามไปยังประชากรจานวน 161 ฉบับ เมื่อครบกาหนดได้รับการตอบกลับทั้งสิ้ น 87 ฉบับ เป็ นแบบสอบถามที่ถูกต้อง
ครบถ้วน จานวน 85 ฉบับ มีอตั ราผลตอบกลับร้อยละ 52.80 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับจานวนแบบสอบถามที่ ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง
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ซึ่ งสอดคล้องกับ Aaker et al. [8]ได้เสนอว่าการส่ งแบบสอบถาม ต้องมีอตั ราตอบกลับมาอย่างน้อยร้อยละ20 จึงถือว่ายอมรับได้
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลวิจยั ระหว่างวันที่ 16 สิ งหาคม - 18 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 64 วัน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของหัวหน้าสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทย ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ทัก ษะทางวิ ช าชี พ ของหัวหน้าสานักงานบัญ ชี คุ ณ ภาพในประเทศไทย
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสาเร็ จในการทางานของหัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 16 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ผู ้วิ จัย ได้ท าการทดสอบหาค่ า อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็ นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เ ทคนิ ค
Item-total Correlation ซึ่งทักษะทางวิชาชีพ มีค่าอานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.449 - 0.821 ความสาเร็ จในการทางาน มีค่าอานาจ
จาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.634 - 0.921 และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ งทักษะทางวิชาชีพ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา อยูร่ ะหว่าง 0.757 - 0.879
และความสาเร็ จในการทางาน มีค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา อยูร่ ะหว่าง 0.846 - 0.909
วิธีการทางสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของทักษะทางวิชาชีพกับความสาเร็ จในการทางานโดยรวม ของหัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทย
ตัวแปร
WSC
IL
IC
PS
OM
TM
VIFs
4.40
4.32
4.17
4.40
4.43
4.32
x̅
S.D.
0.37
0.51
0.51
0.45
0.45
0.45
WSC
0.537*
0.618*
0.638*
0.660*
0.669*
IL
0.678*
0.278*
0.350*
0.329*
1.928
IC
0.457*
0.380*
0.429*
2.226
PS
0.617*
0.538*
1.854
OM
0.681*
2.302
TM
2.029
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งอาจเกิ ดเป็ นปั ญหา Multicollinearity แต่จากผล
การทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่า ค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ ทักษะทางวิชาชีพ มีค่าตั้งแต่ 1.854 - 2.302
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั แต่ไม่มีนยั สาคัญ
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ตารางที่ 2 การทดสอบความสัมพันธ์ของทักษะทางวิชาชี พกับความสาเร็ จในการทางานโดยรวมของหัวหน้าสานักงานบัญชี
คุณภาพในประเทศไทย
ทักษะทางวิชาชีพ
ค่าคงที่ (a)
1. ด้านปั ญญา (IL)
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร (IC)
3. ด้านการจัดการตนเอง (PS)
4. ด้านการจัดการองค์กร (OM)
5. ด้านการบริ หารทีม (TM)
F = 33.108 p < 0.0001 Adj R2 = 0.656

ความสาเร็ จในการทางานโดยรวม
สัมประสิ ทธิ์ ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
0.654
0.297
0.133
0.066
0.150
0.071
0.194
0.073
0.165
0.081
0.221
0.076

t

p-value

2.203*
2.021*
2.119*
2.666*
2.036*
2.901*

0.031
0.047
0.037
0.009
0.045
0.005

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่ า ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ด้ า นปั ญญา ด้ า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและการสื่ อสาร
ด้านการจัดการตนเอง ด้านการจัดการองค์กร และด้านการบริ หารทีม ร่ วมกันอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของความสาเร็ จในการ
ทางานโดยรวม ได้ร้อยละ 66 โดยมีความน่าเชื่อถืออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าทักษะทางวิชาชีพทั้ง 5 ด้าน
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกกับความสาเร็ จในการทางานโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งยอมรับ
สมมติฐานที่ 1 และสมมติฐานที่ 2

สรุ ปและอภิปรายผล
จากการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพกับความสาเร็ จในการทางานของหัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพ
ในประเทศไทย สามารถสรุ ปและอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) ทักษะทางวิชาชีพ ด้านปั ญญา มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการทางานโดยรวม และมีผลต่อความสาเร็ จในการ
ท างานโดยรวม เนื่ อ งจากทักษะทางวิชาชี พ ด้า นปั ญ ญา เป็ นความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในการประกอบวิชาชี พ ที่ ท าให้สามารถ
ปฏิ บตั ิงานได้อย่างแม่นยาและสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่ งการปฏิบตั ิงานโดยใช้ทกั ษะทางปั ญญา จะส่ งผลให้เกิดความสาเร็ จในการทางาน ผลการปฏิบตั ิงานถูกต้อง
ตามข้อกาหนดต่างๆ ของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิ ติรัตน์ มีมากและคณะ [9] ที่ พบว่า ทักษะทาง
วิชาชี พ ด้านทักษะทางปั ญญามีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกและส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของนักบัญชี ในสานักงานบัญชี
จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณฐภัทร หงส์พงษ์ และจิรพงษ์ จันทร์ งาม [10] ที่พบว่า ทักษะทางวิชาชีพในมิติ
ด้านปั ญญา มีอิทธิ พลทางบวกต่อคุ ณภาพของรายงานทางการเงิ น โดยสะท้อนให้เห็ นว่าหากผูท้ าบัญชี มีทักษะทางวิชาชี พในด้าน
ปั ญญาเพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลทาให้เกิดคุณภาพรายงานทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wells et al.
[11] ที่พบว่า ทักษะด้านปั ญญา ถือว่าเป็ นความสามารถระดับมืออาชีพที่สาคัญสาหรับการทางานให้ประสบความสาเร็ จ
2) ทักษะทางวิชาชี พ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการทางาน
โดยรวม และมีผลต่อความสาเร็ จในการทางานโดยรวม เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร เป็ นสิ่ งสาคัญในการ
ปฏิ บัติ ง านที่ จ ะต้อ งมี ก ารรั บ ส่ ง ข้อ มู ล สารสนเทศทางการบัญ ชี มี ก ารติ ด ต่ อ พู ด คุ ย กับ ผู ้ร่ ว มงานและลู ก ค้า การมี ทัก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสารที่ดีน้ นั ก็จะส่งผลให้สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทาให้การ
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ทางานประสบความสาเร็ จและก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการทางานโดยนาทักษะทางการสื่ อสาร ไปใช้ในการบรรยายให้ความรู ้
ทางวิชาชีพ และเมื่อมีการรับส่ งข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีได้อย่างถูกต้องนั้น ก็จะส่ งผลให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทาบัญชี
มากขึ้นและสามารถรับผิดชอบงานที่มีความซับซ้อนได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wells et al. [11] ที่พบว่า ทักษะ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คล ถื อ เป็ นความสามารถระดับ มื อ อาชี พ ที่ จ าเป็ นที่ สุด สาหรั บ การท างานให้ป ระสบความสาเร็ จ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปริ ยากร ปริ โยทัย และสุ ภทั รษร ทวีจนั ทร์ [12] ที่ พบว่า ทักษะทางวิชาชี พบัญชี มีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน และทัก ษะทางปฏิ สั ม พัน ธ์ กับ ผู ้อื่ น และการสื่ อ สารมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ด้านความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Tan and Laswad [13] ซึ่ งพบว่า ทักษะวิชาชีพ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล เป็ นทักษะที่ มีความจาเป็ นกับการทางานของนักบัญชี ในประเทศออสเตรเลี ยและประเทศ
นิวซีแลนด์
3) ทักษะทางวิชาชีพ ด้านการจัดการตนเอง มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการทางานโดยรวม และมีผลต่อความสาเร็ จ
ในการทางานโดยรวม เนื่ องจากการจัดการตนเองถือเป็ นสิ่ งสาคัญในการปฏิบตั ิงาน ที่ช่วยในการวางแผน จัดลาดับความสาคัญ
ของงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุ งพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั เมื่อมีการจัดการตนเองที่ดีน้ นั ก็จะส่ งผล
ให้สามารถจัดการงานของลูกค้าได้เป็ นอย่างดีดว้ ย ทาให้การทางานประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ อย่างถูกต้องและ
ทันเวลา ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจเลือกใช้บริ การเป็ นประจาทุกปี และการจัดการตนเองในการปฏิบตั ิงานด้วย
ความซื่ อสัตย์ เป็ นกลาง ปราศจากความลาเอียง ก็จะส่ งผลให้ได้รับความเชื่ อถือและได้รับการยอมรับจากผูร้ ่ วมงานและลูกค้า
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปริ ยากร ปริ โยทัย และสุ ภทั รษร ทวีจนั ทร์ [12] ที่ พบว่า ทักษะทางวิชาชี พบัญชี ด้านทักษะทาง
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน ด้านการได้รับการยอมรับ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Fouche and Kgapola [14] ซึ่งพบว่า นักบัญชีที่ตอ้ งการพัฒนาตนเองไปสู่ตาแหน่งผูบ้ ริ หาร จาเป็ นต้องให้ความสาคัญ
กับ การพัฒ นาทัก ษะที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งทัก ษะส่ ว นบุ คคลที่ เป็ นการคาดการณ์ แ ละการปรั บตัว ให้เ ข้า กับ สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
4) ทักษะทางวิชาชีพ ด้านการจัดการองค์กร มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการทางานโดยรวม และมีผลต่อความสาเร็จ
ในการทางานโดยรวม เนื่ องจากหัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพมีส่วนสาคัญในการวางแผน กาหนดกลยุทธ์ต่างๆของสานักงาน
โดยการบริ หารจัดการทรั พยากรที่ มีอยู่ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด และควบคุ มการดาเนิ นงานให้เป็ นระบบ เพื่อให้กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ วและทันเวลา ส่งผลให้เกิดความสาเร็ จในการทางานตามเป้ าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เยาวพา ณ นคร และนวรัตน์ ผิวนวล [15] ซึ่ งพบว่า การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีสาหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอาเภอเมือง และอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นักบัญชีที่อยูใ่ นตาแหน่งผูบ้ ริ หารต้องการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชี พ ด้านทักษะการบริ หารองค์กรและการจัดการธุ รกิ จสู งที่สุด ในเรื่ องการพิจารณาและตัดสิ นใจอย่างผูม้ ีวิชาชี พ อาจเป็ น
เพราะนักบัญชีที่เป็ นผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องบริ หารจัดการองค์กร จึงจาเป็ นต้องมีความสามารถในการพิจารณาและตัดสิ นใจอย่างผูม้ ี
วิชาชี พ จึ งจะสามารถบริ หารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิ ติรัตน์ มี มากและคณะ[9]
ซึ่ งพบว่า ทักษะทางวิชาชี พ ด้านทักษะทางการบริ หารองค์กรและการจัดการธุ รกิ จมี ความสัมพันธ์ในเชิ งบวก และส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของนักบัญชีในสานักงานบัญชี จังหวัดนครราชสี มา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณฐภัทร หงส์พงษ์
และจิ รพงษ์ จันทร์ งาม [10] ซึ่ งพบว่า ทักษะทางวิชาชี พในมิติดา้ นการจัดการบุคคลมีอิทธิ พลทางบวกต่อคุณภาพของรายงาน
การเงิน หากผูท้ าบัญชีมีความสามารถในการบริ หารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า
กับองค์กรจะส่งผลให้รายงานทางการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็ นกลาง ไม่บิดเบือน
5) ทักษะทางวิชาชีพ ด้านการบริ หารทีม มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการทางานโดยรวม และมีผลต่อความสาเร็ จ
ในการทางานโดยรวม เนื่องจากทักษะด้านการบริ หารทีมเป็ นความสามารถในการวางแผน คัดเลือก ระบุหน้าที่ของสมาชิกในทีม
ได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผูน้ าที่ดีในการทางาน ทาให้เกิดการยอมรับและไว้วางใจจากผูร้ ่ วมงาน ส่ งผลให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ
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ในการเลือกใช้บริ การจัดทาบัญชีเป็ นประจาทุกปี เมื่อมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในทีมอย่างสม่าเสมอ ทาให้ผลการปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้ผรู ้ ่ วมงานและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และผลการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
และกฎหมายที่กาหนดนั้น จะส่งผลให้ได้รับหนังสื อรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ทองทิ พภา วิริยะพันธุ์ [16] ที่ กล่าวว่า การบริ หารที มเป็ นประเด็นที่ ควรให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากการบริ หารที ม
สามารถส่ งผลต่อความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวในการทางานได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุพงษ์ อินฟ้าแสง [17] กล่าวว่า การ
บริ หารทีมมีความสาคัญสาหรับผูบ้ ริ หารองค์กร ผูบ้ ริ หารจึงควรให้ความสาคัญทุกขั้นตอนในการสร้างทีมงาน เพื่อให้ดาเนินงาน
แล้วเสร็ จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wells et al. [11] ซึ่งพบว่า ทักษะวิชาชีพและความสามารถของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาสาขาการบัญชีถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดสาหรับการทางานให้ประสบความสาเร็ จ โดยเน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ การทางานเป็ นทีม และการประยุกต์ใช้การเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิวิชาชี พ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Uyar and
Gungormus [18] ที่พบว่า ความรู ้และทักษะวิชาชีพมีความจาเป็ นสาหรับผูส้ อบบัญชี ซึ่งทักษะสาคัญที่จาเป็ นต้องมี คือ การบริ หาร
ทีม จริ ยธรรมและความซื่อสัตย์

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ควรให้ความสาคัญในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร เพื่อสามารถติดต่อสื่ อสารพูดคุยกับลูกค้าและบุคคลอื่นได้มากกว่า 1 ภาษา
1.2 หัวหน้าสานักงานบัญ ชี คุ ณภาพในประเทศไทย สามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชี พ ด้านความสัม พัน ธ์
ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร โดยการนาทักษะทางการสื่ อสารไปใช้ในการเป็ นวิทยากร บรรยายให้ความรู ้ทางวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดความก้าวหน้าในการทางาน
1.3 หัวหน้าสานักงานบัญชี คุณภาพในประเทศไทยที่มีทกั ษะทางวิชาชี พแล้ว ควรส่ งเสริ มให้บุคลากรมีการ
พัฒนาทักษะทางวิชาชี พด้วย เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ ยวชาญในการปฏิ บตั ิงานเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้การปฏิ บตั ิงานประสบ
ความสาเร็ จ ผลการปฏิบตั ิงานมีความถูกต้องตามมาตรฐานกาหนด และสามารถรักษามาตรฐานของสานักงานบัญชีคุณภาพได้
อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาทักษะทางวิชาชีพของกลุ่มตัวอย่างสานักงานบัญชีทวั่ ไป เพื่อนาผลการวิจยั ใน
ครั้งนี้มาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของทักษะทางวิชาชีพระหว่างสานักงานบัญชีคุณภาพกับสานักงานบัญชีทวั่ ไป
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บทคัดย่อ
วิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตของสตรี ในจังหวัด
สมุทรสาคร 2) เปรี ยบเทียบการนาหลักสังคหวัตถุธรรมของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างความมัน่ คงในการดาเนินชีวติ และ 3) ศึกษา
ข้อเสนอการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร เก็บรวบรวมข้อมูลจากสตรี ใน
จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 327 ราย โดยวิธีการสุ่ มแบบง่าย (Simple Random) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับสตรี
ในจังหวัดสมุทรสาคร
ผลการวิจยั พบว่า 1) สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวติ อยูใ่ นระดับ
มาก 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มี อายุและอาชีพต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความ
มัน่ คงในการดารงชีวิต โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) การให้สิ่งที่เป็ นประโยชน์กบั คนอื่นให้ได้ท้ งั หมด เป็ นสิ่ งของเล็ก ๆ น้อย ๆ
ก็ ไ ด้ เป็ นวิ ช าความรู ้ ก็ ไ ด้ เป็ นค าแนะน าก็ ไ ด้ ขณะใดที่ มี จิ ต ใจเป็ นกุ ศ ล แล้ว ก็ ใ ห้สิ่ ง ที่ ต นสามารถจะให้กับ คนอื่ น ได้ ถ้า เป็ นคนที่ มี
ความสามารถ ก็สามารถสอนหรื อถ่ายทอดความรู ้น้ นั ให้คนอื่น ขณะนั้นก็เท่ากับให้สิ่งที่เป็ นประโยชน์เหมือนกัน
คาสาคัญ : สังคหวัตถุธรรม ความมัน่ คงในชีวติ การดารงชีวติ ของสตรี

Abstract
The research had the objectives as follows: 1) to analyze the principle of Sangahavatthudhamma to the security of the living life
of the women in Changwat Samut Sakhon; 2) to compare the application of the principle of Sangahavatthudhamma to the security the living
life of the women in Changwat Samut Sakhon for the security of their living live; and 3) to study other suggestions about the application of
the principle of Sangahavatthudhamma for the security of the living life of the women in Changwat Samut Sakhon. The data collection was
from 327 women in Changwat Samut Sakhon by Simple Random and the data collection by questionnaires were distributed every day.
The research was found as follows: 1)The women in Changwat Samut Sakhon had applied the principle of Sangahavatthudhamma
for the security of their living life at a high level; 2) The result of hypothetical test was found that the women in Changwat Samut Sakhon
with different age, and occupation had applied the principle of Sangahavatthudhamma for the security of their living live in all four aspects
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indifferently, but those with different level of education and monthly income dad applied the principle of Sangahavatthudhamma for the
security of their living life differently; 3) To give beneficial things to other people could be done in either a big number , or in a small
number and to give beneficial knowledge to other people could be done either in a big number or in a small number. Those persons with a
good mind could give either knowledge or suggestion and those with some of capacities could teach or transfer some knowledge to other
people and that meant giving the beneficial things as well.
Keywords : Sangahavatthudhamma, Principle of Dhamma,. Family Living Life, Life Security

บทนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) [1]ได้ให้ความสาคัญและกาหนดวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนาสตรี ฯ ในการสร้างสังคมไทยเป็ นสังคมที่เสมอภาค คนในสังคมมีเจตคติที่ดี ตระหนักและยอมรับถึงบทบาทสตรี ใน
บริ บทต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน สังคมไทยมีความเป็ นธรรม ยุติธรรม โดยสตรี ทุกกลุ่มมีโอกาส
เข้าถึง และได้รับการศึกษาทุกระดับ มีโอกาสเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยสอดรับกับ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตสานึกของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดสมุทรสาครมีสถิติการหย่าร้างสู งขึ้น และความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ คือ ยากจนและมีรายได้นอ้ ยมีความเสี่ ยงต่อการ
มีรายได้ไม่เพียงพอในการดารงชีพต่ากว่าเส้นความยากจนยังมีอยูถ่ ึง 9 ล้านคน ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตราเงิน
เฟ้อที่เพิ่มสู งขึ้น และที่สาคัญคือความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ คาว่า “ผูห้ ญิงแก่ง่าย ตายช้า” เป็ นคาที่ผชู ้ ายชอบล้อเลียนผูห้ ญิงที่เป็ นความ
จริ ง ปั ญหาเหล่านี้ เป็ นสาเหตุเบื้องต้นที่ทาให้เกิดปั ญหาอื่น ๆ ทางสังคม เช่น ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาโสเภณี ปั ญหาสุ ขภาพอนามัย
นอกจากนี้ รวมถึ ง ความเจริ ญ ก้า วหน้า ทางด้า นวัต ถุ ที่ เ จริ ญ รุ ด หน้า ไปกว่า วัฒ นธรรมทางด้า นจิ ต ใจ คนเหิ น ห่ า งจากศาสนา
ขาดการศึกษา และอบรมทางด้านจิตใจที่ดี ทาให้สภาพจิตใจแย่ลง บางคนเมื่อหมดทางทามาหากินก็เกิดความคิดหารายได้ในทางที่
ผิดกฎหมาย และศีลธรรม
สตรี ในจังหวัดสมุ ทรสาครมี การนาหลักสังคหวัตถุ ธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการดารงชี วิต โดยมี ความเอื้ อเฟื้ อ
ช่ วยเหลื อในครอบครั วโดยไม่คิดเหน็ ดเหนื่ อย มี การเอาใจใส่ บุคคลในครอบครั วตามหน้าที่ โดยไม่ เรี ยกร้ องสิ่ งตอบแทนต่างๆ
ต้องการให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์ปฏิบตั ิของมนุษย์หรื อจริ ยธรรมอันมีรากฐานมาจากประสบการณ์ทางศาสนาของศาสดาเองนั้น
ย่อมเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า และสามารถแก้ปัญหาของมนุ ษย์ได้อย่างแท้จริ ง อย่างไรก็ตามความเชื่ อในทางโหราศาสตร์ มีอิทธิ พลต่อวิถี
ชีวติ ของคนไทยการสร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งการต่อยอดภูมิ
ปั ญญาให้เกิดประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์และสาธารณะ ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย เพื่อลดปั ญหาความ
ยากจน ลดปั ญหาการว่างงาน ประชาชนสามารถดารงชีวิตได้อย่างมัน่ คงของสตรี โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสตรี
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นความสาคัญในการเสริ มสร้างความมัน่ คงของสตรี ที่ตอ้ งมีการนาหลักธรรมคาสอน
ทางพระพุทธศาสนามาเป็ นแนวทางเสริ มสร้างการดารงชีวิต ของตนเองและครอบครัว และสังคม เพื่อให้การดารงชีวติ มีความมัน่ คง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวติ ของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการนาหลักสังคหวัตถุธรรม เพื่อสร้างความมัน่ คงในการดาเนินชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวติ ของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ สตรี ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 327 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ได้แก่ การนาหลักสังคหวัตถุธรรม คือ ธรรมที่ช่วยเหลือกันยึดเหนี่ ยวใจกันไว้ และเป็ นเครื่ องเกาะ
กุมประสานโลกคือสังคม โดยมีทาน หมายถึง การให้ คือ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั ปิ ยวาจา หมายถึง พูดจาน่ารัก น่านิยมนับถือ อัตถจริ ยา
หมายถึง บาเพ็ญประโยชน์ และสมานัตตตา หมายถึง ความมีตนเสมอ คือ ทาตัวให้เข้ากันได้ เช่น ไม่ถือตัว ร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์กนั
มาใช้สร้างความมัน่ คงในการดาเนินชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร
4. ขอบเขตด้านเวลา ได้แก่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ เพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการ
ดารงชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิ คและวิธีการสุ่ มตัวอย่าง กรอบแนวคิดและการกาหนด
ตัวแปร ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การสร้างและการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวัดค่าตัวแปร การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผล การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล [2]
ประชากร คือ สตรี ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 257,915 คน [3] ผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลเป็ นตัวแทนของสตรี ที่เป็ นผู ้
อาศัยในจังหวัดนั้น ๆ เป็ นเวลา 5 ปี ไปแล้ว จานวน 327 คน แยกออกเป็ นสตรี ที่เป็ นผูอ้ าศัยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร 119 คน
อาเภอบ้านแพ้ว 102 คน อาเภอกระทุ่มแบน 106 คน
เทคนิคและวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิ ดตารางสาเร็ จของเกรจซี่ (Krejcie) และมอร์ แกน (Morgan)
จากสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 257,915 คนได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 327 คน/ครัวเรื อน แล้วนามาหาอัตราสัดส่ วนของ
ประชากร (Proportional to Size) เพือ่ หากลุ่มตัวอย่างแต่ละอาเภอ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ ลักษณะของคาถามเป็ นแบบสารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 20
ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) [4]
ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิตของ
สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นแบบปลายเปิ ด
การสร้ างและตรวจคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยใช้คาถาม 2 ประเภทคือ แบบปลายปิ ดและแบบปลายเปิ ด
3. นาเครื่ องมือที่สร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญแก้ไขปรั บปรุ งให้ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสม ทั้งเนื้ อหา
สาระ และการใช้ถอ้ ยคาสานวนภาษา แล้วนามาจัดทาเป็ นแบบสอบถาม
โดยให้ตรวจสอบหรื อปรับปรุ งแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหา
4. นาแบบสอบถามหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรื อเนื้ อหา (IOC) [5] โดยเลือกข้อที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป จากคาถามทั้งหมด 15 ข้อ ใช้ได้ท้ งั หมด ซึ่ งข้อคาถามที่ใช้ได้มีค่า (IOC) อยูใ่ นช่วง 0.66 – 1.00
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5. ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
6. นาแบบสอบถามที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับผูท้ ี่ ไม่ ใช่ กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะคล้ายกันกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั นี้ คือ สตรี ในจังหวัดสมุทรสาครที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่า
ความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (@-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)[6] ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของ
เครื่ องมือเท่ากับ 0.90
7. นาเครื่ องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิจยั นี้ ได้ดาเนิ นการโดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป มีลาดับขั้นตอน ดังนี้
ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล โดยหาค่าสถิติพ้นื ฐาน คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ศึกษาการนาหลักสังคหวัตถุธรรม
มาใช้สร้ างความมัน่ คงในการดารงชี วิตของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉลี่ ย และ ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิตกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะครอบครัว ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการ
ของ เชฟเฟ่ (Scheffé) วิเคราะห์เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ ยวกับการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการ
ดารงชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และนาเสนอในรู ปตาราง
ประกอบคาบรรยาย

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (X̄) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลบูการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คง
ในการดารงชีวติ ของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมทั้ง 4 ด้าน
ข้ อความ
1. ด้านทาน
2. ด้านปิ ยวาจา
3. ด้านอัตถจริ ยา
4. ด้านสมานัตตตา
รวม

X

4.55
3.60
3.67
4.38
4.05

S.D.
0.33
0.40
0.40
0.35
0.37

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตาราง พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุ ทรสาคร มี การนาหลักสังคหวัตถุ ธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการดารงชี วิต
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย 4.05 มากที่ สุ ดคื อ ด้านอัตถจริ ย า พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุ ท รสาคร มี การนา
หลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิต อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาด้านปิ ยวาจาพบว่า สตรี
ในจังหวัดสมุทรสาคร มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิต อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
3.60 และน้อยที่สุด คือด้านสมานัตตา พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงใน
การดารงชีวติ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.38 ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงใน
การดารงชี วิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ มีอายุ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ต่อเดื อนต่างกัน พบว่า สตรี ในจังหวัด
สมุทรสาคร ที่มีอายุและอาชีพต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิต โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่
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แตกต่างกัน แต่ผูท้ ี่ มีระดับการศึ กษาและรายได้ต่อ เดื อ นต่ างกัน มี การนาหลักสังคหวัตถุ ธรรมมาใช้ส ร้ างความมัน่ คงในการ
ดารงชีวติ แตกต่างกัน เมื่อแยกทดสอบในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านทานพบว่า สตรี ในจังหวัดสมุ ท รสาคร ที่ มี อ ายุ ระดับ การศึ กษา อาชี พและรายได้ต่อ เดื อ นต่ างกัน มี การน า
หลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตไม่แตกต่างกัน
2) ด้านสมานัตตาพบว่า สตรี ในจังหวัดสมุทรสาครที่มี อายุ อาชี พ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุ
ธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิตไม่แตกต่างกัน แต่ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ แตกต่างกันโดยผูท้ ี่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา / ปวช. มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตแตกต่างกับผูท้ ี่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็ นรายคู่
3) ด้านอัตถจริ ยา พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มี อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมา
ใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิต ไม่แตกต่างกัน แต่สตรี ที่มีอาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมา
ใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิต แตกต่างกัน ที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงใน
การดารงชี วิตแตกต่างกันกับผูท้ ี่ มีอาชี พรั บจ้าง ผูท้ ี่ มีอาชี พค้าขาย / อาชี พอิสระ และผูท้ ี่ มีอาชี พรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็ นรายคู่
4) ด้านปิ ยวาจาสตรี ในจังหวัดสมุทรสาครที่มี อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้
สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตไม่แตกต่างกัน แต่ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้แตกต่างกัน ผูท้ ี่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา / ปวช. มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้แตกต่างกันกับผูท้ ี่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา, ระดับ
อนุปริ ญญา / ปวส. และระดับปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร
เรี ยงลาดับ ดังนี้ 1) ด้านทาน คือ การให้ไม่จาเป็ นต้องเป็ นเรื่ องใหญ่ การให้สิ่งที่เป็ นประโยชน์กบั คนอื่น ให้ได้ท้ งั หมดเลย เป็ น
สิ่ งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ 2) ด้านปิ ยะวาจา คือ ถ้าเราได้ยนิ คาที่น่าฟั ง ทาให้เรามีกาลังใจ ทาให้เรารู ้สึกสบาย แล้วอยากจะมีชีวิตอยู่
ต่อไป ก็เป็ นสิ่ งที่ดี 3) ด้านอัตถจริ ยา คือ การประพฤติสิ่งที่เป็ นประโยชน์ ช่วยเหลือคนอื่นนัน่ เอง เล็ก ๆ น้อย ๆ นิด ๆหน่อย ๆ ก็มี
น้ าใจ ที่โต๊ะอาหาร ยื่นอาหารให้ ริ นน้ าให้ ยกข้าวให้ 4) ด้านสมานัตตา คือ ควรจะเป็ นเสมอกันในคุณธรรม ไม่ใช่มองจากวัตถุ
ภายนอก เราอาจจะต่างกัน โดยสภาพฐานะ ความเป็ นอยู่ หรื อโดยความรู ้ โดยชาติตระกูล แต่จริ งๆแล้วทุกคนมีใจที่เหมือนกัน ไม่
ต่างกันนอกจากความคิดของเราที่ถือว่า สิ่ งหนึ่งเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ง

อภิปรายผล
ผลจากการวิจยั สามารถนามาอภิปรายผล ได้ดงั นี้ การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการดารงชี วิต
ของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร มีการนาหลัก
สั งคหวัตถุ ธ รรมมาใช้ส ร้ างความมั่นคงในการดารงชี วิต โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ เนื่ อ งจาก สตรี ในจังหวัด
สมุทรสาครเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่สละแบ่งปั นกัน ช่วยเหลือกันด้านสิ่ งของพูดจาด้วยถ้อยคาจริ ง ไม่โกหก มีประโยชน์ และถูกกาลเทศะ
อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ประสงค์ แสงพายัพ [7] กล่าวว่า ความสาเร็ จในอุตสาหกรรมโรงแรมและ
ร้านอาหารจะต้องอาศัยหลักพื้นฐาน เรื่ องการให้บริ การที่ดี อาหารดี บรรยากาศดี การให้บริ การที่สะอาดสะดวกสบายน่าพึงพอใจ
เพราะเมื่อลูกค้ามัน่ ใจในคุณภาพของอาหาร ก็จะทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ า และสอดคล้องกับแนวคิดของ สาโรช ไสยสมบัติ
กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้งานประสบผลสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริ การ ซึ่ งเป็ นปั จจัย
สาคัญประการที่เป็ นตัวบ่งชี้ถึงความเจริ ญก้าวหน้าของงานบริ การก็คือ จานวนผูม้ าใช้บริ การ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านทานในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจาก สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร การนาหลักสังคหวัตถุ
ธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการดารงชี วิต โดยมี ความเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือในครอบครั วโดยไม่คิดเหน็ดเหนื่ อย มี การเอาใจใส่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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บุคคลในครอบครัวตามหน้าที่โดยไม่ เรี ยกร้องสิ่ งตอบแทนต่างๆ ต้องการให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของวุฑฒิกร พรรัตนเมธี [8] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี ห้าง
หุ ้นส่ วนจากัด หลุยส์ พลาสติก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และ
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน
ส่ วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ ด้านสมานัตตา ซึ่ งแปลผล อยู่ในระดับมากทั้งนี้ เนื่ องจากสตรี ในจังหวัดสมุ ทรสาคร
การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิต ซึ่ งการปฏิ บตั ิตนไม่คงเส้นคงวาต่อบุคคลที่ แวดล้อมเราไม่
เลือกที่รัก มักที่ชงั เนื่ องจากมีปัจจัยแวดล้อมมากมาย ที่จะสร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิต ที่ทาให้ซ่ ึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
บุญมี โททา [9] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “พุทธวิธีในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางสังคม” พบว่า ปั ญหาชีวิตของคนเรานั้น มีปัญหา
พื้นฐานของชีวติ อันเดียวกัน นัน่ คือ ความทุกข์ ไม่วา่ จะเป็ นทุกข์กายหรื อทุกข์ใจ ซึ่ งมีสาเหตุมาจากความโลภ ความโกรธ และความ
หลง แต่การแก้ปัญหาทางพระพุทธศาสนานั้น ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาชี วิตจากภายในมาสู่ ภายนอก ที่ มุ่งเอาชนะกิ เลส
ตัณหาที่มีอยูใ่ นจิตใจ โดยการเน้นให้มีสติปัญญารู ้เท่าทันในปั ญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาตามเหตุปัจจัย
1) สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอายุต่างกัน นาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิต แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่าสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอายุต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิต
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การ โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับการ
วิจยั ของพระอุทิศ อภิวโร (มีดี) [10] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและเศรษฐกิจ” พบว่า ปั ญหาชีวิต
ของคนเรานั้น มีปัญหาพื้นฐานของชีวิตอันเดียวกัน นัน่ คือ ความทุกข์ ไม่วา่ จะเป็ นทุกข์กายหรื อทุกข์ใจ ซึ่ งมีสาเหตุมาจากความโลภ
ความโกรธ และความหลง แต่การแก้ปัญหาทางพระพุทธศาสนานั้น ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาชี วิตจากภายในมาสู่ ภายนอก
ที่มุ่งเอาชนะกิเลสตัณหาที่มีอยูใ่ นจิตใจ โดยการเน้นให้มีสติปัญญารู ้เท่าทันในปั ญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาตามเหตุปัจจัย
2) สตรี ในจังหวัดสมุ ทรสาคร ที่ มี ร ะดับ การศึ กษาต่ างกัน มี นาหลักสั งคหวัตถุ ธ รรมมาใช้ส ร้ างความมั่นคงในการ
ดารงชีวิต แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่าสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้าง
ความมัน่ คงในการดารงชี วิต โดยรวมทั้ง 4 ด้านแตกต่างกัน ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อธิ บายได้ว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลทาให้มีนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตแตกต่างกันได้ เพราะการศึกษา
ระดับประถมศึกษานั้นไม่ได้สนใจในเรื่ องคุณภาพของมีการดารงชี วิตแต่สนใจว่าเมื่อในการเป็ นอยูม่ ากกว่า คือต้องมีอาหารกิน
ครบทุกมื้อมากกว่าคุณภาพชี วิตอื่นๆ ส่ วนผูท้ ี่มีการศึกษาระดับสู งกว่าประถมศึกษาขึ้นไปจะให้ความสนใจในเรื่ องคุณภาพของ
อาหารและการให้บริ การด้านต่าง ๆ มากกว่าระดับประถมศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของสงวน สุ ทธิ เลิศอรุ ณ และคณะ [11]
ที่กล่าวไว้วา่ “กลุ่มตัวอย่างผูม้ ีการศึกษาหรื อพื้นฐาน ความรู ้สูง จะยอมรับสิ่ งใหม่ ๆ ได้รวดเร็ วกว่าผูท้ ี่มีพ้ืนฐานความรู ้ต่า” พบว่า
ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล ได้แ ก่ ผูป้ กครองที่ มี ร ะดับ การศึ กษาแตกต่ า งกัน ไม่ มี ค วามสั ม พันธ์ กับ กลุ่ ม ตัวอย่า งผูม้ ี ก ารศึ กษาหรื อ พื้ น
ฐานความรู ้สูง จะยอมรับสิ่ งใหม่ ๆ ได้รวดเร็ วกว่าผูท้ ี่มีพ้นื ฐานความรู ้ต่า
3) สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ มีอาชี พต่างกัน มี การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการดารงชี วิต
แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่าสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอาชีพต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงใน
การดารงชีวติ โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อธิ บายได้วา่ การนาหลักสังคหวัตถุ
ธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตหรื อไม่น้ นั ไม่อยูท่ ี่อาชีพ ที่ต่างกัน ที่มีต่อการให้บริ การแตกต่างกัน จึงทาให้แม้วา่ จะ
อาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน แม้วา่ จะมีอาชีพรับจ้างก็มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้
สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญสิ ริ ชวลิตธารง [12] ได้กล่าวถึงความหมายของ
สังคหวัตถุ ว่าธรรมอันเป็ นที่ต้ งั แห่ งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันอันเป็ นไป เพื่อการสงเคราะห์กนั ซึ่ งมีอยู่ 4 ข้อคือ ทาน การ
ให้การเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่กนั และกันซึ่ งเป็ นข้อสาคัญเพราะว่าทุก ๆ คนนั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยูใ่ นด้านต่าง ๆ
ในด้านวัตถุ ปิ ยวาจา การเจรจาถ้อยคาซึ่ งเป็ นที่รักเป็ นที่จบั ใจแก่กนั และกันอันเป็ นถ้อยคาสุ ภาพเพราะวาจาที่พูดออกไปนั้นถ้าเป็ น
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วาจาที่ ไ ม่ สุ ภ าพไม่ เ ป็ นที่ รั ก ที่ พ อใจก็เ ป็ นวาจาที่ อ าจเสี ย ดแทงน้ า ใจของผูอ้ ื่ น ท าให้ผูอ้ ื่ น เสี ย ใจเจ็ บ ใจไม่ ส บายใจ อัต ถจริ ยา
การประพฤติประโยชน์ต่อกันและกันคือการทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อสถาบันเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสังคมที่ ตนอาศัยอยู่
ตลอดถึงประเทศชาติสิ่งใดที่เป็ นโทษก็ควรละเว้นไม่กระทา สมานัตตตา ความเป็ นผูว้ างตนสม่าเสมอหรื อเสมอต้นเสมอปลายซึ่ ง
หมายถึงการรักษาระเบียบวินยั อันใดที่ทุกคนพึงปฏิบตั ิท้ งั ผูใ้ หญ่ท้ งั ผูน้ อ้ ยตามหน้าที่ที่บญั ญัติเอาไว้เป็ นระเบียบ
4) สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการ
ดารงชี วิตแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุทรสาครที่มีรายได้ต่อเดือนมี การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้ าง
ความมัน่ คงในการดารงชี วิตโดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อธิ บายได้ว่า
จะมีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตหรื อไม่น้ นั อยูท่ ี่ที่มีรายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน ไม่มีผลทาให้มี
การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์
(ประยูร ธมฺ มจิตฺโต) [13] ได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับสังคหวัตถุ 4 ไว้ว่าเมื่อทุกคนต่างประพฤติสังคหวัตถุทวั่ ถึงกันแล้วอย่าว่าแต่
เฉพาะคนเฉพาะครอบครัวจะรักใคร่ นบั ถืออยูเ่ ป็ นสุ ขสบายเลยถึงคนทั้งหมู่บา้ นทั้งเมืองทั้งประเทศทั้งโลกก็ตอ้ งอยูเ่ ป็ นสุ ขสบาย
ตลอดไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นท่านจึ งว่าสังคหวัตถุท้ งั 4 อย่างเป็ นคุณสาหรั บยึดเหนี่ ยวใจผูอ้ ื่นให้รักใคร่ นบั ถือช่วยเหลื อกัน
อย่างวิเศษ

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย เนื่ องจากสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้
สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้ในการดาเนิ นชีวิต
มีความสาคัญมากเห็นได้จาก
1. จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านทานอยู่ในระดับมากที่สุด สตรี ในจังหวัดสมุทรสาครจึ งควรรักษามาตรฐาน มีความ
เอื้อเฟื้ อช่วยเหลือในครอบครัวโดยไม่คิดเหน็ดเหนื่อยตลอดไป
2. จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปิ ยวาจาพบว่า ควรรักษามาตรฐานการมีคาพูดที่มีความจริ งใจ และความปรารถนาดี
อย่างแท้จริ งกันในครอบครัวตามหลักสังคหวัตถุธรรม
3. จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้านอัตถจริ ยา พบว่า ควรมี การนาหลักสังคหวัตถุ ธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการ
ดารงชีวติ ในช่วยเหลือ แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เกื้อกูลกัน
4. จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสมานัตตา พบว่า ควรใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตการที่จะไม่ระแวงกัน และมี
ความไว้วางใจ เชื่อใจกัน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรศึกษาการใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการไทย
2. ควรศึกษาหลักสังคหวัตถุธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวติ และเศรษฐกิจ
3. ควรศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดาเนิ นงาน ในขั้นตอนการวางแผน
การปฏิบตั ิ สังเกต และการสะท้อนผล ด้วยกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม 2 วงจร และเพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพที่ คาดหวัง ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งเกิ ดขึ้นในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล ชุ มชน และองค์ความรู ้ ใหม่ ที่ เกิ ดขึ้นจากการวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม กับผูร้ ่ วมวิจยั กลุ่มผูน้ าชุมชน กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล กลุ่มผูจ้ าหน่ายหรื อผูบ้ ริ โภค วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจยั พบว่า การดาเนิ นงานในขั้นตอนการวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนผล จานวน 2 วงจรเป็ นไปตาม
แผนที่กาหนด ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพที่คาดหวัง ผูว้ จิ ยั และชุมชนเกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน ผูร้ ่ วมวิจยั เรี ยนรู ้
กิจกรรมต่าง ๆ ใน 9 ขั้นตอน บุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้วา่ การปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิผลต้องยึดถือหลักการมีส่วนร่ วม การ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุม และการสะท้อนผล ทาให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ในบริ บทเฉพาะที่เป็ นผลจากการดาเนินการวิจยั ในตลาดชุมชน
ตาบลบัวทองที่อาจมีขอ้ จากัดในการนาไปใช้ในวงกว้าง แต่กอ็ าจนาไปเป็ นกรณี ศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้กบั การตลาดชุมชนแห่งอื่น ๆ ได้
คาสาคัญ : การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม การฟื้ นฟูตลาดชุมชน ตลาดชุมชน

Abstract
This research was conducted by participatory action research and aimed 1) to study the operational results in the process of
planning, acting, observing and reflecting with a participatory action research process in 2 circuits, and 2) to study the results of changes as
expected condition, learning experiences at the individuals, group and community level, as well as new knowledge acquired from
participatory action research by using participatory action research methodology comprising of community leader group, authority of the
subdistrict administrative organization group, distributors or consumers group. Data were collected by interview, participatory observation
and focus group.
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The results indicated that the operations in the planning, acting, observing and reflecting phases in 2 circuits were in accordance
with the plan which caused a changes as expected condition. The researcher and the community formed good relationships and
understanding. Researchers learned activities in 9 stages. Individuals, Group and communities learned that effective practices must adhere
to the principles of engagement, comprehensive data collection and reflection resulting. Create new knowledge in specific context resulting
from conducting research in the Buathong subdistrict community market that may have limitations for broad use but may be used as a case
study to apply to other community marketing.
Keywords : Participatory Action Research, Community Market Rehabilitation

บทนา
ในปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์มีการศึกษาความต้องการของชุมชนตาบลบัวทอง ผลจากการศึกษาชุมชน พบว่า
ปั ญหาและความต้องการของชุ มชนส่ วนใหญ่ คือต้องการฟื้ นฟูตลาดชุ มชนตาบลบัวทองขึ้นมาใหม่ เนื่ องจากมองว่า มีสถานที่
พร้อม แต่กลับปล่อยให้รกร้ างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์และต้องการให้คนในชุ มชนตาบลบัวทองได้มีที่จาหน่ ายสิ นค้า [5]
นอกจากนั้นในปั จจุบนั บริ เวณดังกล่าวเริ่ มมีคนสัญจรมากขึ้น ตลาดติดกับถนน 4 เลน สาหรับโอกาสในการพัฒนาตลาดชุมชน
ตาบลบัวทองนั้น เนื่องจากตลาดชุมชนตาบลบัวทอง เป็ นตลาดที่มีพ้ืนที่ติดกับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ อีกทั้งเป็ นทางผ่านระหว่างตัว
เมืองจังหวัดบุรีรัมย์กบั ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ศักยภาพของตาบลบัวทอง คือ มีผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ ผักปลอดสารพิษ ผ้าไหม
ผ้าด้าย ทอเสื่ อ เครื่ องจักสาน ข้าวหอมมะลิ ห้องปฏิบตั ิการเพาะขยายไส้เดือนฝอยในการทาสารกาจัดแมลง ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ช่างฝี มือ
ทาเครื่ องประดับ ช่างฝี มือทาขวาน มีด นอกจากนั้นจังหวัดบุรีรัมย์กย็ งั เป็ นจังหวัดที่มีการเติบโตด้านการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมาย
หลักที่จะเป็ นเมืองกี ฬามาตรฐานโลก และในปั จจุบนั จังหวัดบุรีรัมย์มีแผนการดาเนิ นการที่จะทาให้เป็ นเมืองสุ ขภาพ เริ่ มมีการ
รณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษ
ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยชุ มชนบุรีรัมย์ จึ งได้จดั ทาโครงการวิจยั เรื่ อง การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนา
รู ปแบบการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองให้เกิดความยัง่ ยืน ตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีการที่ทาให้
ได้รูปแบบการฟื้ นฟู คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์บริ บทชุ มชนด้านกายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิ จ สังคมและสภาพด้านสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์ การผลิต ห่ วงโซ่ มูลค่าและระบบตลาดหลังจากนั้น 2) หารู ปแบบการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองให้เกิดความยัง่ ยืน
ตาบลบัวทอง อาเภอเมื องบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ครอบคลุมเนื้ อหาเกี่ ยวกับการกาหนดตลาดเป้ าหมาย (STP Marketing) ส่ วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การบริ หารจัดการตลาดชุมชน (Community Market Management) โดยการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยผูเ้ กี่ยวข้อง จานวน 3 กลุ่ม ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)ได้แก่ 1) กลุ่มผูน้ าชุมชน 2) กลุ่มองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบัวทอง 3) กลุ่มผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่ าย และผูบ้ ริ โภค ประยุกต์ใช้วิธีการประชุมอภิปรายหาข้อสรุ ปความสอดคล้อ ง
(Multi - Attribute Consensus Reaching : MACR) ผลการวิจยั ที่ได้จากการหาฉันทามติร่วมกันของทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มเป้ าหมาย
ของตลาดชุมชนตาบลบัวทอง จะเป็ นกลุ่มคนในตาบลบัวทอง กลุ่มคนที่ ใช้เส้นทางผ่านถนนสาย 219 และกลุ่มนักท่องเที่ ยว
สิ นค้าที่นามาจาหน่ายจะต้องมีความหลากหลาย และไม่ซ้ ากัน ในส่ วนของการบริ หารจัดการตลาดชุมชน ประกอบด้วย 1) การจัด
ให้มีระบบบริ หารตลาดร่ วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง ผูน้ าชุมชน ผูผ้ ลิต/ผู ้
จาหน่ายสิ นค้า วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้านสวายสอ โดยคณะทางานแบ่งเป็ น 2 คณะ
คือ 1.1) คณะทางานจัดตั้งตลาด ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง ผูน้ าชุมชน วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ผูจ้ าหน่ าย
สิ นค้า และ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจาตาบลบ้านสวายสอ 1.2) คณะทางานบริ หารตลาด ประกอบด้วย ผูผ้ ลิตและผู ้
จาหน่ายสิ นค้าในตลาด 2) มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาตลาดอย่างสม่าเสมอ 3) มีกฎ กติกา ตลาดชุมชน
ร่ วมกัน 4) สร้างมาตรฐานร่ วมกันของสิ นค้าในตลาด รวมทั้งราคาที่เป็ นธรรม 5) มีรูปสัญลักษณ์ (Logo) ของตลาดพิมพ์บนเสื้ อ/ผ้า
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กันเปื้ อน 6) มีระบบสาธารณู ปโภค ไฟฟ้า ลานจอดรถลูกค้า พนักงานดูแลการจอดรถ ถังขยะ ห้องสุ ขา 7) มีการจัดตั้งเขต (Zone)
สิ นค้าอย่างเป็ นระบบไม่ให้ปะปนกัน 8) มีระบบการออมของกลุ่มที่เป็ นคณะทางานบริ หารตลาด 9) มีระบบการติดตาม บันทึกผล
และประเมินผลของการจาหน่ายสิ นค้าในตลาด 10) มีการสุ่ มตรวจมาตรฐานตลาดอย่างสม่าเสมอ [4]
ในขั้นตอนหลังจากนี้กเ็ พื่อที่จะดูวา่ รู ปแบบการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองที่วางแผนมานั้นสามารถทาให้ตลาดชุมชน
ตาบลบัวทอง เมื่ อกลับเข้ามาใหม่ อี กครั้ งจะยังคงมี ค วามยัง่ ยืนหรื อ ไม่ ซึ่ งผูว้ ิจัยต้องนาไปทดสอบโดยการปฏิ บัติและค้นหา
ข้อเท็จจริ งสอดคล้องกับการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory action research) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ เป็ นพลวัติ
(Dynamic Process) เกลียวปฏิสัมพันธ์ โดยมีกระบวนการย้อนกลับและนาไปสู่ การพัฒนาขั้นต่อไป จากผลสะท้อนของสิ่ งที่เป็ น
ปั ญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล และการปฏิบตั ิ [8] ซึ่ งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นิยมใช้ในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
ได้แ ก่ การสนทนากลุ่ ม การสั ง เกตอย่า งมี ส่ ว นร่ ว ม การบัน ทึ ก ภาคสนาม การสั ม ภาษณ์ การบัน ทึ ก ประจ าวัน การใช้
แบบสอบถามและการสารวจ [9,11-14] อย่างไรก็ตามเพื่อเป็ นการข้ามข้อจากัดต่างๆ เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูล จึงใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมู ลอย่างน้อย 3 วิธีเป็ นการตรวจสอบสามเส้า (triangulate data) เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ [8]
สาหรับงานวิจยั นี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม การสนทนากลุ่ม ในการค้นหาความ
จริ งที่สามารถนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงองค์ความรู ้ท้ งั ทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานในขั้นตอน การวางแผน การปฏิบตั ิ สังเกต และการสะท้อนผล ด้วยกระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม 2 วงจร
2. เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเกิดขึ้นในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล
ชุมชน และองค์ความรู ้ใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจัย

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วมเพื่อฟื้ นฟูตลาดชุ มชนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ในการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้มีท้ งั หมด 2 วงจร 9 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) โดยการจัดสนทนากลุ่มย่อย ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการบริ หารตลาดชุมชนตาบลบัวทอง
ประกอบด้วย บุคลากรวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง ตัวแทนผูน้ าชุมชน 15 หมู่บา้ น ผูผ้ ลิต
และผูจ้ าหน่ายสิ นค้าในตลาดชุมชนตาบลบัวทอง ณ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง โดยแนวคิดสาคัญของการพัฒนาร่ วมกัน
ครั้งนี้คือ การอธิบายเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปั ญหา ให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจตรงกัน
โดยผูว้ ิจยั ได้นาผลการศึกษา บริ บทชุมชนด้าน กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ สภาพด้าน สิ นค้า ผลิตภัณฑ์ การผลิต
ห่ วงโซ่ มูลค่า และระบบตลาด ของชุมชนในตาบลบัวทอง รวมถึงประวัติการจัดตั้งตลาดชุมชน ตั้งแต่อดีต ปั จจุบนั และรู ปแบบ
การฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองให้เกิดความยัง่ ยืนที่จะเกิดในอนาคต เสนอผูร้ ่ วมวิจยั ได้รับทราบ โดยทีมวิจยั มีประเด็นสนทนา
กลุ่ม เกี่ยวกับ 1) รู ปแบบการฟื้ นฟูตลาดชุมชนที่จะมีการคงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน 2) ปั ญหาด้านกายภาพและการบริ หารจัดการของตลาด
ชุมชนตาบลบัวทองจากการดาเนิ นการตามรู ปแบบนี้ 3) แนวทางการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทอง ในอนาคต
ขั้น ตอนที่ 2 ขั้น การปฏิ บ ัติ (Acting) ในขั้น ตอนนี้ เป็ นการปฏิ บ ัติ ตามแผนการด าเนิ น การกิ จ กรรมฟื้ นฟู ต ลาด
ที่ได้กาหนดไว้ ตามความพร้อมและความต้องการของชุมชน โดยทีมวิจยั มีประเด็นที่ตอ้ งศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลง
ในกิจกรรมและการปฏิบตั ิ 2) สิ่ งที่เกิดการเรี ยนรู ้จากการร่ วมในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการสังเกต (Observing) โดยมีเป้าหมาย เพื่อนาข้อมูลมาประมวลผล ให้ได้คาตอบเกี่ยวกับสิ่ งที่คาดหวัง
สิ่ งที่ ไม่ คาดหวัง สิ่ งที่ ควรปรั บปรุ ง ข้อเสนอแนะ ของการปฏิ บตั ิ กิจกรรมการฟื้ นฟูตลาด การเก็บรวบรวมข้อมู ลจะเก็บ จาก
หลากหลายแหล่ง เช่น การสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า การสัมภาษณ์ผูบ้ ริ โภคในชุมชนและนอก
ชุ ม ชนต าบลบัว ทอง โดยมี เ ครื่ อ งมื อ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ดัง นี้ แบบสั ม ภาษณ์ ผูจ้ าหน่ า ยสิ น ค้า ในตลาดชุ ม ชนต าบลบัว ทอง
ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไปของผูค้ า้ ในตลาดชุมชน แนวโน้มของการคงอยูข่ องตลาดชุมชน ปั ญหาด้านกายภาพและการบริ หาร
จัดการของตลาดชุมชน แนวทางการฟื้ นฟูตลาดชุมชน แบบสัมภาษณ์กลุ่มผูซ้ ้ื อสิ นค้าในตลาดชุมชนตาบลบัวทอง ประกอบด้วย
ลักษณะทัว่ ไปของผูซ้ ้ื อในตลาดชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าในตลาดชุมชน ซึ่ งแบบสัมภาษณ์ท้ งั 2 ฉบับ
ก่อนนาไปใช้มีการตรวจสอบและปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการสะท้อนผล (Reflecting) ขั้นตอนนี้ เป็ นการนาผลที่ ได้จากการสังเกตและการสะท้อนความคิ ดเห็ น
ของกลุ่มเป้ าหมาย โดยจัดทาเป็ นเอกสาร แจ้งกับองค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง และผูน้ าชุ มชน ประกอบการตัดสิ น ใจ
เพื่อสรุ ปถึงสิ่ งที่คาดหวัง สิ่ งที่ไม่คาดหวัง สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบตั ิ เพื่อให้ผรู ้ ่ วมวิจยั มีขอ้ มูลในการปรับปรุ ง
แผนการปฏิบตั ิ การดาเนินการปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนผลในวงจรที่ 2
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นการวางแผนใหม่ (Re-planning) สู่ การปฏิบตั ิในรอบที่ 2 ขั้นตอนนี้ เป็ นการดาเนิ นการ ในวงจรใหม่รอบ
ที่ 2 ซึ่ งเหมือนกันกับขั้นตอนที่ 1 โดยผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ได้ร่วมกันทบทวนผลการดาเนิ นกิจกรรมฟื้ นฟูตลาดทั้งหมดที่ผ่านมา
มี การนาข้อมู ล สารสนเทศ ที่ ได้จากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 4 มาร่ วมพิจารณาด้วย หลังจากนั้นมี การประเมิ นและเลื อ ก
ทางเลือกเพื่อการปฏิบตั ิกนั ใหม่ ซึ่ งจะทาให้ได้แผนปฏิบตั ิการ (Action plan) ใหม่ข้ ึนมา ซึ่ งอาจมีบางอย่างทาต่อเนื่ อง บางอย่าง
ต้องหยุดไป หรื อมีบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามา ขั้นตอนนี้มีการดาเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการปฏิบตั ิใหม่ (Re-acting) ขั้นตอนนี้เป็ นการปฏิบตั ิ (Action) ตามแผนที่จดั ทาขึ้นในขั้นตอนที่ 5
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาแผนการดาเนิ นการกิจกรรมฟื้ นฟูตลาดใหม่ที่จดั ทาขึ้นไปปฏิบตั ิให้บรรลุผล การดาเนิ นการ 3 ขั้นตอน
คือ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิกิจกรรม และประเมินและสรุ ปผล ขั้นตอนนี้มีการดาเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2
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ขั้นตอนที่ 7 ขั้นการสั งเกตผลใหม่ (Re-observing) ผูร้ ่ วมวิจัย ท าการสั งเกต และเก็บ รวบรวมข้อ มู ลสิ่ งที่ ปรากฏขึ้ น
ตามการวางแผนหรื อตามสถานการณ์ที่ปรากฏ หลังจากนั้นร่ วมกันตีความปรากฏการณ์ ต่างๆ จากกิ จกรรมฟื้ นฟูตลาดใหม่ ว่า
เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่อะไรบ้าง ขั้นตอนนี้ มีการดาเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3
ขั้น ตอนที่ 8 ขั้น การสะท้อ นผลใหม่ (Re- reflecting) เป็ นการน าผลจากการสั ง เกต และการสะท้อ นความคิ ด เห็ น
ของกลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม โดยการสนทนากลุ่ม ร่ วมกันระหว่าง นักวิจยั กับ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง ผูน้ า
ชุมชน ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า และ เอกชนที่จดั การตลาด จุดมุ่งหมายเพื่อสรุ ปผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมาทั้งหมด การเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้น
และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง
ขั้นตอนที่ 9 ขั้นการสรุ ปผล (Conclusion) ศึกษาทบทวนผลการดาเนิ นงาน ในขั้นตอนที่ 1-8 โดยหาข้อสรุ ป ในประเด็น
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ และองค์ความรู ้จากการปฏิบตั ิ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผูว้ ิจยั สรุ ป
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1) ผลการดาเนิ นงานในขั้นตอน การวางแผน การปฏิบตั ิ สังเกต และการสะท้อนผล ด้วยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม 2 วงจร
วงจรที่ 1 : ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการร่ วมคิดและวางแผน ในการหารู ปแบบการ
ฟื้ นฟูตลาดชุ มชนตาบลบัวทองที่ ได้มาจากการวิจัยในปี 2561 มาดาเนิ นการปฏิ บตั ิ ผูว้ ิจัยและผูร้ ่ วมวิจัย ได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันว่า
รู ปแบบจะให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญมาดาเนินงาน โดยตลาดจะเริ่ มเปิ ดดาเนิ นการ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทุกวันศุกร์
และวันเสาร์ เวลา 15.00 น. - 19.00 น. ช่วงแรกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง จะเป็ นผูส้ นับสนุนในการปรับพื้นที่ และจัดพื้นที่
สาหรับให้พ่อค้า แม่คา้ มาวางสิ นค้าเพื่อจาหน่ าย โดยทาเป็ นแถวยาวบริ เวณริ มถนน โดยไม่ลึกจากถนนใหญ่ สาหรับการจัดการ
ตลาดจะให้เอกชนที่มีความ เชี่ยวชาญในการทาตลาดคลองถม มาบริ หารจัดการร่ วมกับ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง และเปิ ด
ให้ชาวบ้านในชุมชนตาบลบัวทอง มาจาหน่ายสิ นค้าร่ วมกับพ่อค้าแม่คา้ ที่เอกชนคือผูท้ ี่ทาตลาดคลองถมจัดหามา
วงจรที่ 2 : ขั้น ตอนที่ 2 การปฏิ บัติ (Acting) หลัก การที่ ส าคัญ ของขั้น ตอนนี้ คื อ “หลัก การมุ่ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงและมุ่งเพื่อให้เกิดการกระทาเพื่อให้บรรลุผล” โดยผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั ดาเนิ นการส่ งเสริ มสนับสนุนอานวยความ
สะดวกในการปฏิบตั ิ ผลจากการลงปฏิ บตั ิพบว่า ผูร้ ่ วมวิจยั จะประสานงานกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง และคอยอานวยความสะดวก มี การ
ปรึ กษาหารื อ แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิการร่ วมกัน เพื่อให้โครงการดาเนินการไปได้ตามบรรลุเป้าหมาย
วงจรที่ 3 : ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (Observing) หลักการที่สาคัญ ของขั้นตอนนี้ คือ “การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั ิจริ ง” โดยมีเป้ าหมาย เพื่อให้ได้คาตอบเกี่ ยวกับสิ่ งที่ คาดหวัง สิ่ งที่ ไม่คาดหวัง สิ่ งที่ ควรปรั บปรุ ง ข้อเสนอแนะ ของการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการฟื้ นฟูตลาด

รู ปที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต (Observing)
ที่มา : (การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทอง, 2562) “ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั ”
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วงจรที่ 4 : ขั้นตอนที่ 4 การสะท้อนผล (Reflecting) ขั้นตอนนี้ เป็ นการน าผลจากการสั ง เกตในขั้น ตอนที่ 3 มา
ประมวลผล ให้ได้คาตอบเกี่ยวกับสิ่ งที่คาดหวัง สิ่ งที่ไม่คาดหวัง สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง ข้อเสนอแนะของการปฏิบตั ิกิจกรรมการฟื้ นฟู
ตลาดชุมชนตาบลบัวทอง ดังนี้
ลักษณะลูกค้าของตลาดชุมชนตาบลบัวทอง ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่สัญจรไปมาที่ใช้เส้นทางผ่านถนนสาย 219
ที่เลิกจากการทางาน และคนในพื้นที่ตาบลบัวทอง ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าประจา และในแต่ละวันมีจานวนลูกค้าไม่แน่นอน
ลักษณะของพ่อค้า แม่คา้ ที่มาจาหน่ายสิ นค้าตลาดชุมชนตาบลบัวทอง จะมีลกั ษณะ ดังนี้ 1) พ่อค้า แม่คา้ ที่
เวียนขายสิ นค้าตามแหล่งตลาดนัดอื่นๆ ตลาดชุมชนตาบลบัวทองจะเป็ นตลาดที่รองรับสิ นค้าเหลือ 2) พ่อค้า แม่คา้ ที่มาจาหน่ าย
สิ นค้าส่ วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นชุมชนตาบลบัวทอง 3) พ่อค้า แม่คา้ ให้เหตุผลเกี่ยวกับสาเหตุที่มาจาหน่ายสิ นค้าในตลาดชุมชนตาบล
บัวทอง เพราะว่าตลาดชุมชนตาบลบัวทอง เป็ นตลาดเล็ก การจาหน่ายสิ นค้าในตลาดที่ใหญ่ ถึงแม้จะมีลูกค้าเยอะ แต่พอ่ ค้า แม่คา้
ก็มีจานวนมากตามไปด้วย ซึ่ งทาให้มีคู่แข่งมาก ดังนั้น การจาหน่ ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้ากลุ่มเล็กๆ เฉพาะกลุ่มจะดีกว่า 4) จานวน
พ่อค้า แม่คา้ ที่มาจาหน่ายสิ นค้าวันศุกร์ และวันเสาร์ จะต่างกัน ในวันเสาร์ จานวนพ่อค้า แม่คา้ จะมากกว่าวันศุกร์ ทั้งนี้เนื่องจากใน
วันศุกร์มีตลาดนัดใหญ่ที่ใกล้กบั ตลาดชุมชนตาบลบัวทอง ทาให้พอ่ ค้า แม่คา้ เลือกไปจาหน่ายสิ นค้าในตลาดนัดดังกล่าว
สิ่ งที่คาดหวัง คือ 1) พ่อค้า แม่คา้ ส่ วนใหญ่ตอ้ งการให้ตลาดชุมชนตาบลบัวทองเป็ นตลาดเล็กๆ ไม่ตอ้ งการ
ให้ตลาดชุมชนตาบลบัวทองโตกว่านี้ เพราะถ้าตลาดโตขึ้นพ่อค้า แม่คา้ ก็จะมากขึ้น เพิม่ จานวนคู่แข่ง 2) สิ นค้าที่จาหน่ายส่ วนใหญ่
จะเป็ นสิ นค้าในชุมชน ประเภท ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น สิ นค้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามป่ า แม่น้ า ลาคลอง สิ นค้าเกษตรที่ปลูกเอง
อาหารพื้ นบ้านปรุ งส าเร็ จที่ ทาเอง ซึ่ งลงทุ นไม่ เยอะ 3) เกษตรกรในชุ มชนตาบลบัวทองที่ ท าการเกษตร และจ าหน่ ายสิ นค้า
การเกษตรให้กบั พ่อค้าคนกลางในราคาขายส่ ง มีแหล่งจาหน่ายสิ นค้า ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 4) พ่อค้า แม่คา้ ในพื้นที่ชุมชนตาบล
บัวทองพึงพอใจ เพราะ มีที่ทามาหากินใกล้บา้ น ทาให้ประหยัดน้ ามันไม่ตอ้ งขับรถไปไกล ช่วยลดต้นทุน 5) ชุมชนในพื้นที่ตาบล
บัวทองพึงพอใจเพราะมี แหล่งขายสิ นค้าใกล้บา้ น 6) การให้เอกชนมาช่ วยดู แลตลาดเป็ นสิ่ งที่ ดี เพราะเอกชนช่ วยอานวยความ
สะดวก เดิ นสายไฟให้ทาให้สว่างเวลากลางคืน มี ห้องน้ า การจัดการขยะ ช่วยเปิ ดเพลงทาให้คึกคัก มีชีวิตชี วา 7) ตลาดชุมชน
ตาบลบัวทองทาเลดี ติดถนน ที่จอดรถสะดวกสบาย
สิ่ งที่ ไม่คาดหวัง 1) พ่อค้า แม่คา้ บางครั้ งไม่มีสินค้ามาจาหน่ าย เพราะไม่สามารถหาสิ นค้าในชุ มชนได้
เนื่ องจาก ผลิตไม่ทนั เกิดการขาดแคลน เพราะผลกระทบจากฤดูกาล และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หากพ่อค้า แม่คา้ ไปรับ
สิ นค้าจากแหล่งอื่นมาจาหน่าย ก็จะทาให้มีตน้ ทุนเพิ่มขึ้น 2) รายได้ไม่แน่นอน เฉลี่ย 100-1,200 บาท 3) หากวันไหนฝนตกลูกค้าก็
จะน้อย ขายไม่คุม้ ต้นทุน 4) ค่าเช่าตลาดไม่เหมาะสม น่าจะลดลง เพราะบางวันก็ขายได้ บางวันขายไม่ได้ 4) บริ เวณที่จอดรถน่าจะ
จอด 2 แถวหันหลังเข้าหากัน
สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง ดังนี้ 1) บริ เวณใกล้ๆ ตลาดชุมชนตาบลบัวทอง มีชาวบ้านเอาวัว ควาย มาเลี้ยง เกิดมูล
สัตว์ ทาให้ส่งกลิ่นเหม็น และมีแมลงวันมาตอมอาหาร 2) ในช่วงฤดูฝน พื้นจะแฉะ ควรมีการเทดินเพิ่ม และใส่ หินคลุก 3) สถานที่
จาหน่ายสิ นค้าน่าจะมีหลังคา ร่ ม หรื อกางเต้นท์ เพื่อกันแดด กันฝน
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ต้องการให้เป็ นตลาดชุมชนที่ขายสิ นค้าครบทุกประเภท เพราะติดถนนใหญ่คนสัญจร
ไปมาเยอะ 2) ต้องการให้เป็ นตลาดชุ มชนที่ เปิ ดทุกวัน ในตอนเย็น 3) ต้องการให้เป็ นตลาดชุ มชน ที่ ถาวร โดยสร้ างเป็ นตลาด
คอนกรี ต ให้บริ การชุมชน จัดเก็บร้านละ 20-30 บาท 4) ชุมชนน่าจะมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการตลาด ช่วยกันดูแลเอง เพื่อที่จะ
ไม่ตอ้ งเก็บค่าเช่าตลาด 5) หน่วยราชการในตาบลบัวทอง สนับสนุนในพื้นที่ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ก็จะช่วยทาให้จาหน่ายสิ นค้า
ได้มากขึ้น 6) หน่วยราชการในตาบลบัวทอง สนับสนุนการแปรรู ปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขาย เพื่อทาให้มีสินค้าในชุมชน
วงจรที่ 5 : ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนใหม่ (Re-planning) หลักการที่สาคัญ ของขั้นตอนนี้ คือ “ให้โอกาสแก่ชุมชนใน
การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเต็มที่” มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองให้เกิ ด
ความยัง่ ยืน ที่พฒั นาขึ้นในปี 2561 และข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้จากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 4 มาพิจารณาร่ วมกัน โดยให้ชุมชน
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คิดเปรี ยบเที ยบทางเลือกต่างๆ ด้วยตนเอง และเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกสิ่ งที่ เห็ นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่ สุด หลังจากนั้นมี การ
ประเมิน และเลือกทางเลือกเพื่อการปฏิบตั ิกนั ใหม่ ซึ่ งจะทาให้ได้แผนปฏิบตั ิการ (Action plan) ใหม่ข้ ึนมา ซึ่ งในที่สุด ก็ได้ขอ้ สรุ ป
ร่ วมกันว่าตลาดชุ มชนตาบลบัวทองยังคงดาเนิ นการ ทุกวันศุกร์ และเสาร์ เวลา 15.00 น. - 19.00 น. เช่นเดิ ม แต่มีการเพิ่มตลาด
ประจาร้านขายพันธ์ไม้ สิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ ที่ดาเนินการจาหน่ายทุกวัน เพื่อเป็ นการทดลองตลาดในเบื้องต้น
วงจรที่ 6 : ขั้นตอนที่ 6 การปฏิบตั ิใหม่ (Re-acting) หลักการที่สาคัญ ของขั้นตอนนี้ คือ “หลักการมุ่งเปลี่ยน
แปลงและมุ่งให้เกิดการกระทาเพื่อให้บรรลุผล และหลักการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนตลอดจนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
อย่างเป็ นระบบ” การดาเนินการในขั้นตอนที่ 6 ดาเนินการในระหว่างเดือน มิถุนายน 2562 – สิ งหาคม 2562

รู ปที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 6 การปฏิบตั ิใหม่ (Re-acting)
ที่มา : (การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทอง, 2562) “ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั ”
วงจรที่ 7 : ขั้นตอนที่ 7 การสังเกตผลใหม่ (Re-observing) หลักการที่สาคัญ ของขั้นตอนนี้ คือ “หลักการการสังเกต
ผลที่ เกิ ดขึ้นจากการปฏิ บตั ิจริ ง” ผูร้ ่ วมวิจยั ทาการสังเกต ขณะมี การปฏิ บตั ิ กิจกรรมฟื้ นฟูตลาดใหม่และเก็บรวบรวมข้อมู ลสิ่ งที่
ปรากฏขึ้น ดังนี้ 1) เนื่ องจากตลาดชุมชน ตาบลบัวทองเพิ่งเปิ ดดาเนิ นการเพียง 8 เดือน ดังนั้น จึ งยังคงดาเนิ นการเช่นเดิ ม คือทั้ง
ตลาดชุมชนชัว่ คราวและตลาดชุมชนถาวร โดยตลาดชุมชน ตาบลบัวทองชัว่ คราวให้เอกชนดาเนิ นการเปิ ดทุกวันศุกร์ และเสาร์
เวลา 15.00 น. - 19.00 น. ตลาดชุ มชนประจ าเป็ นร้ า นขายพันธ์ ไม้ สิ นค้าเกษตรอิ นทรี ย ์ ดาเนิ นการจ าหน่ า ยทุ ก วัน 2) แต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการบริ หารตลาด ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนตาบลบัวทอง ทีมงานเอกชนที่มาจัดการตลาด พ่อค้า-แม่คา้ ที่มา
จาหน่ายสิ นค้าที่ตลาด 3) ปรับพื้นที่ ที่จอดรถ ปรับภูมิทศั น์ สิ่ งแวดล้อมรอบๆ ตลาดให้ดีข้ ึน
วงจรที่ 8 : ขั้นตอนที่ 8 การสะท้อนผลใหม่ (Re- reflecting) ในขั้นตอนการสะท้อนผลใหม่ (Re- reflecting)
ดาเนิ นการในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้อ งประชุ ม องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลบัวทอง ผูว้ ิจัยยังคงยึดถื อหลักการที่ สาคัญ คื อ
“หลักการรั บฟั งข้อคิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะ ระดมความคิ ด จากผูร้ ่ วมวิจัย ทุ กคน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ และประเมิ นตนเอง
ตลอดจนการเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างเป็ นระบบ”

รู ปที่ 4 ขั้นตอนที่ 8 การสะท้อนผลใหม่ (Re- reflecting)
ที่มา : (การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เพื่อฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทอง, 2562) “ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั ”
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วงจรที่ 9 : ขั้นตอนที่ 9 การสรุ ปผล (Conclusion) ขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจัยทาการสรุ ปผลการวิจัยและเรี ยบเรี ย งเป็ น
รายงานการวิจยั เพื่อถอดองค์ความรู ้เป็ นผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจยั ตามประเด็น ดังนี้ 1) ผลการเปลี่ยนแปลง (change)
ที่ เกิ ดจากการปฏิ บตั ิจริ ง 2) ผลการเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ (learning by doing) ที่ เกิ ดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และตลาดชุ มชน
ตาบลบัวทอง 3) ความรู ้ใหม่ (new knowledge) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิ
2. ผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเกิดขึ้นในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน และ
องค์ความรู ้ใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
2.1 ผลการเปลี่ยนแปลง (change) ที่เกิดจากการปฏิบตั ิจริ ง ตั้งแต่ข้ นั ตอนที่ 1-8 ดังนี้
2.1.1 คนในชุมชนตาบลบัวทองจากก่อนหน้านี้ ไม่เคยคิดที่จะฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองเริ่ มที่จะกลับ
มาฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองขึ้นใหม่ เพราะตลาดชุมชนเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาคัญในการส่ งเสริ มให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
2.1.2 ผูว้ ิจยั และคนในชุมชนตาบลบัวทอง เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน เนื่องจากกิจกรรมทุก
อย่าง ทั้งก่อนดาเนินการ ขณะดาเนินการ และหลังดาเนินการ มีการพัฒนาร่ วมกัน
2.1.3 ผูร้ ่ วมวิจยั เรี ยนรู ้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบส่ วนร่ วม โดยเริ่ มจากนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
มาถ่ายทอดให้ชุมชนได้รับรู ้ หลังจากนั้นชุมชนเปรี ยบเทียบ และคัดเลือกมาดาเนินการตามวงจรแบบเกลียวสว่าน (spiral cycle) ให้
ได้คาตอบเกี่ยวกับสิ่ งที่คาดหวัง สิ่ งที่ไม่คาดหวัง สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง และข้อเสนอแนะการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทอง
2.2 ผลการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (learning by doing) ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน
2.2.1 การเรี ยนรู ้ในตัวบุคคล
2.2.1.1 เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมู ลที่ ดี เป็ นสิ่ งสาคัญ ในการได้ขอ้ มูลที่ ครบถ้วน ที่ สามารถ
นาไปใช้แก้ปัญหา และเกิดสภาพที่คาดหวัง และในการเก็บรวบรวมข้อมูล ต้องบันทึกอนุทินเพื่อให้ได้ประเด็นครบถ้วน
2.2.1.2 เรี ยนรู ้วา่ ในการดาเนินงานทุกกิจกรรม บางครั้งอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นในระหว่างการทางาน เช่น
สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย ฝนตก แดดร้อน เป็ นต้น
2.2.2 การเรี ยนรู ้ระดับกลุ่มบุคคล
2.2.2.1 เรี ย นรู ้ ว่า การที่ จ ะสามารถดาเนิ น การฟื้ นฟู ต ลาดชุ มชนต าบลบัว ทอง ให้ประสบผลส าเร็ จ
องค์กรบริ หารส่ วนตาบลบัวทองที่รับผิดชอบตลาดชุมชนโดยตรง จะต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและเป็ นหลักในการดาเนินการ
2.2.2.2 การเรี ยนรู ้กิจกรรม การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกตและการสะท้อนผล ว่า ในวงจรที่ 2 จะใช้
เวลาสั้นกว่าวงจรที่ 1 เพราะว่ามีทกั ษะและประสบการณ์ รวมทั้งเกิดความคุน้ เคยระหว่างผูร้ ่ วมวิจยั ด้วยกัน
2.2.2.3 เรี ยนรู ้ ว่าในการระดมความคิดเห็ นที่ ไม่สอดคล้องกันเกิ ดขึ้นบ่อย เนื่ องจากต่างฝ่ ายต่างรั กษา
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่ งผูว้ จิ ยั ควรหาวิธีการให้ทุกคนได้มีโอกาสในการร่ วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่มีอคติต่อกัน
2.2.2.4 เรี ยนรู ้ ว่า ข้อคาถามในการสะท้อนผล ควรนาเอาเทคนิ คการวิเคราะห์หลังการปฏิ บตั ิ (After
Action Review: AAR) มาใช้เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสิ่ งที่คาดหวัง สิ่ งที่ไม่คาดหวัง สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ
2.2.3 การเรี ยนรู ้ระดับชุมชน
2.2.3.1 เรี ยนรู ้ ว่าการฟื้ นฟูตลาดชุ มชนตาบลบัวทองให้เกิ ดความยัง่ ยืนนั้น การสร้ างความเข้าใจกับ
ชุมชน ในเบื้องต้นเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ น และชุมชนต้องมีส่วนร่ วม โดยเริ่ มจากจุดเล็กแล้วค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
2.2.3.2 เรี ยนรู ้ว่าการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองให้เกิ ดความยัง่ ยืนนั้น ต้องเกิดจากการมีส่วนร่ วม
ของทุกฝ่ ายในชุมชนและนอกชุมชน
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2.3 ความรู ้ใหม่ (new knowledge) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิ
2.3.1 ในการวางแผน เมื่อได้แผนการปฏิบตั ิมาแล้ว ไม่ควรยึดติดกับแผนมากเกินไป สามารถปรับเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในภายหลังได้
2.3.2 รู ปแบบการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองให้เกิดความยัง่ ยืน ได้มาจากการศึกษาและวิเคราะห์
บริ บทชุ มชนด้านกายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิ จ สังคม และสภาพด้านสิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์ การผลิ ต ห่ วงโซ่ มูลค่าและระบบตลาด
ในพื้นที่ตาบลบัวทองที่อาจมีขอ้ จากัดในการนาไปใช้ในวงกว้าง แต่กอ็ าจนาไปเป็ นกรณี ศึกษา หรื อนากระบวนการเป็ นแนวทางใน
การประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาตลาดชุมชนแห่ งอื่นๆ ได้

อภิปรายผล
ผูว้ ิจยั อภิปรายผล โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานในขั้นตอน การวางแผน การปฏิบตั ิ สังเกต และการสะท้อนผล ด้วยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม 2 วงจร การวิจยั นี้ใช้กระบวนการขดลวด (PAOR) 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของเคมมิส และแทกการ์ ด (Kemmis and
McTaggart) [10] ศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างน้อย 3 ฝ่ าย ฝ่ ายแรก คือ กลุ่มผูท้ ี่อยู่
กับปั ญหา ได้แก่ ผูน้ าชุมชน ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าและผูบ้ ริ โภค ฝ่ ายที่สอง คือ นักพัฒนาที่เป็ นเจ้าของตลาดและมี ภารกิ จในการดูแล
ตลาดชุมชน ฝ่ ายที่สาม คือ นักวิชาการหรื อนักวิจยั โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ 4 ขั้นตอน ได้แก่ วางแผน ปฏิบตั ิ สังเกต และสะท้อน
ผล และนาผลการสะท้อนมาพัฒนาแผนงานในรอบต่อไป ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องเป็ นพลวัต สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อข้าม
ข้อจากัด เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูล จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างน้อย 2 วิธี เป็ นการตรวจสอบสามเส้า (triangulate
data) [11] งานวิจยั นี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วม การสนทนากลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อติญาณ์ [7] ที่ได้ศึกษาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้บริ การ ในการพัฒนาตลาดสดสุ ขภาพ พบว่า การดาเนินการ
ในทุกกิจกรรมเป็ นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อชุมชน และควรดาเนิ นการ อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ รเชษฐ์ [6] ที่
ได้ศึกษาการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการลดปั ญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง :
กรณี ศึกษาเกษตรกรรายย่อยผูป้ ลูกข้าวโพด ในอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ควรทากิ จกรรมเป็ นกลุ่มหรื อที ม และให้
เกษตรกรเข้ามามี ส่วนร่ วมตั้งแต่เริ่ มต้นดาเนิ นงานไปจนจบโครงการ เพื่อสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและการผูกมัดให้มีความ
รับผิดชอบที่จะทางานไปจนเห็นผล
2. ผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเกิดขึ้นในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน และ
องค์ความรู ้ใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
2.1. ผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง คือ ชุมชนเริ่ มที่จะกลับมาฟื้ นฟูตลาดชุมชนขึ้นใหม่ ผูว้ ิจยั และชุมชน
เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน ผูร้ ่ วมวิจยั เรี ยนรู ้ กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบส่ วนร่ วมที่เป็ นการเรี ยนรู ้จากการ
กระทา ตามวงจรแบบเกลียวสว่าน ทาให้ได้คาตอบเกี่ยวกับสิ่ งที่คาดหวัง สิ่ งที่ไม่คาดหวัง สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง ข้อเสนอแนะการฟื้ นฟู
ตลาดชุมชนตาบลบัวทอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของชิตวรา บรรจงปรุ และคณะ [1] ที่ได้ศึกษาการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
การเสริ มสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั ทาให้ทราบลักษณะเด่น
จุดแข็ง ประเด็นปัญหา ความรู ้ในเชิงธุรกิจและความร่ วมมือแบบเครื อข่าย เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไป
2.2. การเรี ยนรู ้ ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มนพมนตรี สกลศิลป์ ศิริ
และคณะ [3] ที่ได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ผลการวิจยั ทาให้
ทราบสภาพปัจจุบนั สภาพที่คาดหวัง หลังจากนั้นร่ วมกันพิจารณากาหนด และประเมินทางเลือก เพื่อนาสู่ การปฏิบตั ิที่เชื่อมัน่ ว่าจะ
สามารถแก้ปัญหา และเกิดสภาพที่คาดหวังได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรี ยนรู ้ในทางบวกทั้งในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล
และระดับโรงเรี ยน
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2.3. ความรู ้ ใหม่ คื อ เมื่ อได้แผนการปฎิ บตั ิ มาแล้ว สามารถปรั บเปลี่ ยนไปตามสถานการณ์ ในภายหลังได้และ
รู ปแบบที่ได้ อาจมีขอ้ จากัดในการนาไปใช้ในวงกว้าง แต่สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาตลาดชุมชน
แห่ งอื่ นๆ ได้ สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Wuest, J. [15] ที่ กล่าวว่า “ความจริ งจึ งไม่ได้มีเพียงหนึ่ งเดี ยว ขึ้ นอยู่กบั ประสบการณ์
ส่ วนตัวและสถานการณ์ที่เกิดขณะนั้น” สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระจักรพล ป้องศิริ [2] ที่ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้
ใน โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมศรี จนั ทร์ วิทยา : การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม พบว่า ผูว้ ิจยั และผูร้ ่ วมวิจยั เกิดการเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิ ทั้งในด้านความรู ้และประสบการณ์ต่างๆและเกิดความรู ้ใหม่จากการปฏิบตั ิ 3 ลักษณะ คือ 1) ความรู ้ใหม่จากการปฏิบตั ิ
ตามหลักการเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในบริ บทเฉพาะโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมศรี จนั ทร์ วิทยา 2) ความรู ้ใหม่ที่เกิดจากการใช้
หลักการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม 5 ขั้นตอน และ 3) ความรู ้ใหม่ที่เกิดจากการถอดบทเรี ยน คือ “SRIJAN Model”

ข้ อเสนอแนะ
1. ผูว้ ิจยั ต้องเป็ นนักจัดกระบวนการ และมีความเป็ นมืออาชีพในการประสานงานกับนักพัฒนาที่เป็ นเจ้าของตลาด และผู ้
ที่อยูก่ บั ปั ญหาตลาดชุมชนเพื่อหาจุดเหมาะสมระหว่างความคาดหวังกับศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่
2. ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาสิ น ค้า และถ่ า ยทอดเทคโนโลยีที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ค นในชุ ม ชนน ามาพัฒ นาสิ น ค้า และเห็ น
ความสาคัญของการสร้างความแตกต่างในสิ นค้า ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนได้
3. การประยุกต์ใช้ในตลาดชุมชนอื่น ควรศึกษาบริ บทของชุมชน และหาแนวทางที่สอดคล้องกับบริ บทของชุมชนนั้น

เอกสารอ้างอิง
[1] ชิ ตวรา บรรจงปรุ ศิริสรณ์เจริ ญ กมลลิ้มสกุล สุ ชีรา ธนาวุฒิ สุ ธิรา เจริ ญ. การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิ การแบบมีส่วนร่ วมการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพทางการแข่งขันในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสี มา. วารสารชุมชนวิจยั 2561;12:98-113.
[2] พระจักรพล ป้ องศิริ พระครู สุธีจริ ยวัฒน์ ศิริกุล นามศิริ. การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมศรี จนั ทร์ วิทยา :
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560;11:107-119.
[3] มนพมนตรี สกลศิลป์ ศิริ ทวีชยั บุญเติม ปรี ชา คัมภีรปกรณ์. การพัฒนาคุณภาพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิ
การแบบมีส่วนร่ วม. วารสารบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553;6:68-82.
[4] ศศิพิสุทธิ์ หงษ์สมบัติและคณะ. การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนารู ปแบบการฟื้ นฟูตลาดชุมชนตาบลบัวทองให้เกิดความยัง่ ยืน
ตาบลบัวทอง อาเภอเมื องบุ รีรัมย์ จังหวัดบุ รีรัมย์.วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
2562;4:9-20.
[5] ศศิพิสุทธิ์ หงษ์สมบัติและคณะ. รายงานการศึกษาการคัดเลือกประเด็นและพื้นที่การวิจยั ชุมชน. บุรีรัมย์ : วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์; 2560.
[6] สุ รเชษฐ์ ชิระมณี . การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการลดปั ญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง
: กรณี ศึกษาเกษตรกรรายย่อยผูป้ ลู กข้าวโพด ในอาเภอแม่ แจ่ ม จังหวัดเชี ยงใหม่ . วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี
2560;7:78-84.
[7] อติญาณ์ ศรเกษตริ น รุ่ งนภา จันทรา ชุลีพร หี ตอักษร. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้บริ การ ในการพัฒนาตลาดสด
สุ ขภาพ. วารสารราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี 2561;5:197-211.
[8] Creswell, J. W. Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. NJ: Merrill
Prentice Hall; 2002.
[9] Greenwood, D. J. & Levin, M. Introduction to action research: Social research for social change. Thousand Oaks, CA: Sage; 1998.
[10] Kemmis, S & McTaggart, R. The Action Research Planer. 3rd ed. Victoria: Deakin University; 1988.
[11] MacDonald, C. Understanding Participatory Action Research: A Qualitative Research Methodology Option. Canadian Journal of
Action Research 2012;13:34-50.
[12] McNiff, J. & Whitehead, J. All you need to know about action research. Thousand Oaks, CA: Sage; 2006.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

59

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (May - August) 50 - 60 (2020) Vol. 10, No. 2
[13] Stringer, E. Action Research. 2nd ed. California: Sage; 1999.
[14] Stringer, E. & Genat, W. J. Action research in health. Columbus, Ohio: Person Prince Hall; 2004.
[15] Wuest, J. Breaking the barriers to nursing research. The Canadian Nurse 1995;91:29-33.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

60

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (May - August) 61 - 70 (2020) Vol. 10, No. 2

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 ของนักศึกษา
หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Factors Affecting Achievement of Cost Accounting 2, in Bachelor of Accountancy
Program, Kanchanaburi Rajabhat University
สร้อยเพชร ลิสนิ
Sroypet Lissani
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71190
Bachelor of Accountancy, Faculty of Management Sciences, Kanchanaburi Rajabhat University , Kanchanaburi 71190
*

To whom correspondence should be addressed. e-mail: lissani.sroy@gmail.com

Received: 25 April 2020 Revised: 18 June 2020, Accepted: 1 August 2020

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 และเพื่อให้ได้แนวทางในการเรี ยน
การสอนที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ของนักศึกษาหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประชากรในการวิจยั
คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 79 คน โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิ งพรรณนา และการวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน (inferential
statistics) ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ประกอบด้วย 1) ปั จจัยด้านส่ วนตัวผูเ้ รี ยน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านความมุ่งหวังในการนาไปใช้ประโยชน์ ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านพฤติกรรมในการเรี ยน และด้านความรู ้พ้นื ฐานเดิมของผูเ้ รี ยน
โดยความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้งหมด สามารถอธิบายตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 66.067 2) ปั จจัยด้านผูส้ อน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติที่ดีของ
ผูส้ อน และการส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ โดยความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้งหมด สามารถอธิ บายตัวบ่งชี้ ได้ร้อยละ 68.456 3. ปั จจัย
ด้านสภาพแวดล้อม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมี ปฏิ สัมพันธ์กับกลุ่ มเพื่อน ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่ เอื้ อต่ อการเรี ยน ด้านแรงเสริ มจาก
ครอบครัว โดยความแปรปรวนขององค์ประกอบทั้งหมด สามารถอธิบายตัวบ่งชี้ ได้ร้อยละ 74.574 และแนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ด้านส่ วนตัวผูเ้ รี ยน คือนักศึกษาที่ความต้องการประสบความสาเร็ จ และมีเป้าหมาย ความคาดหวัง
ความเชื่ อมัน่ ที่จะประสบความสาเร็ จในอนาคตเมื่อจบการศึกษา มีการพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึนทั้งด้านความรู ้ และด้านสติปัญญาด้านความ
มุ่งหวังในการนาไปใช้ประโยชน์ มีความตรงต่อเวลาและกระตือรื อร้นในการเรี ยน ก่อนสอบทุกครั้งมีการอ่านและทบทวนเนื้อหารายวิชาที่
จะสอบ ด้านผูส้ อน คืออาจารย์ควรให้ความสาคัญและมีความใส่ ใจกับนักศึกษา มีการให้คาปรึ กษาในรายวิชาที่นอกเหนือจากในชัว่ โมงสอน
มีการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการเรี ยน มีการร่ วมกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความคุน้ เคยให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา ด้าน
สภาพแวดล้อม คือการมีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อน มีการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน และสามารถปรับตัวให้เข้า
กับเพื่อนได้ มีการให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการทางานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่ วมในการนาเสนอแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
กับกลุ่มเพื่อน
คาสาคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การบัญชีตน้ ทุน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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Abstract
The purposes of the research were to study factors affecting achievement of the cost accounting 2 course, and to find the teaching
model guideline of this course, in bachelor of accountancy program, Kanchanaburi Rajabhat University. The samples were the 79 students
who enrolled the cost accounting 2 course during the first semester in 2018. By collecting data from the entire population. The research
instrument was questionnaires. The data was analyzed by descriptive statistics and inferential statistics which factor analysis was used.
The result was found that, the factors affecting the achievement of cost accounting 2 course were 1) 4 personal characters of
students that were the anticipation of knowledge applying, the process learning, the learning behavior and the prior knowledge of learner.
The total variance was able to explain the indicators at the percentage of 69.067. 2) 2 personal characters of instructors that were the good
attitude of the teacher and the learning skills encouragement. The total variance was able to explain the indicators at the percentage of
68.456, and 3) 3 environmental factors that were the interaction with friends, the environment that enhance the studying and the family
supplement. The total variance was able to explain the indicators at the percentage of 74.574 and instructional guidelines that contribute to
the academic achievement of cost accounting 2. In the private factor, the student who desired to be successful and had goals, expectations,
and confidence to be a success in the future upon graduation. There was self-improvement in both knowledge and intelligence in the prospect
of utilization. Be punctual and enthusiastic with reading and review of the course content about learning before the examination. In the
teaching aspect, teachers should give importance and care to students. Counseling was provided for subjects other than teaching hours.
Learning motivation was strengthened participation in relationship activities, team building and create a good relationship between teachers
and students. In the environment aspect, it was about interacting with a group of friends. Have friend-assisted learning, having a good
relationship with friends and can adapt to friends. There was mutual assistance in the assigned group work. Participation was sharing opinion
feedback with a group of friends
Keywords : Academic Achievement, Cost Accounting 2, Kanchanaburi Rajabhat University

บทนา
ปั จ จุ บ ันสั งคมและเศรษฐกิ จ เปลี่ ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เป็ นผลมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ซึ่ งนาไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วิชาการ กฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่ งผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผล
กระทบต่อวิชาชี พต่างๆ รวมถึ งวิชาชี พทางการบัญชี หลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ต เป็ นหลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2559 ที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจัดการเรี ยนการสอนให้มีความทันสมัยเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 วัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาเมื่อสาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรแล้ว มีความรู ้ความสามารถ เป็ นนักบัญชีที่มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบวิชาชีพการบัญชีสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นและสังคมอาเซี ยน เป็ นนักบัญชีที่มีจรรยาบรรณ
แห่ งวิชาชี พบัญ ชี ตามคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ข องหลักสู ตร เป็ นนักบัญ ชี ที่ ส ามารถปรั บ ตัวให้เข้ากับ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม ก้าวทันเทคโนโลยี และนาความรู ้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอาเซี ยน ตามปรัชญาของหลักสู ตร คือ สร้างนัก
บัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอาเซี ยน [1]
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.
2553) ได้ให้แนวทางการจัดการศึกษาไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องเน้นความรู ้อย่างบูรณาการ โดยกาหนดเรื่ องที่นกั ศึกษาจาเป็ นต้อง
เรี ยนรู ้และทาการปฏิรูปการเรี ยนการสอนและการประเมินผลที่เป็ นระบบการเรี ยนการสอนที่พึงปรารถนาโดยมีการจัดสื่ อและ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรี ยนให้เกิดกับ
นัก ศึ ก ษา ซึ่ งสอดคล้อ งกับ จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รบัญ ชี บ ัณ ฑิ ต ก าหนดให้นัก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในวิ ช าชี พ บัญ ชี
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โดยนาไปใช้ในการค้นคว้าพัฒนาตนเองให้เจริ ญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถนาความรู ้และทักษะ
ในวิชาชีพบัญชีไปสู่ การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถสร้างอาชีพให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ และภูมิใจในวิชาชีพ
ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา โครงสร้ า งของหลั ก สู ตรเป็ นหมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิ การ มีจานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 129 หน่ วยกิต รายวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 (Cost Accounting 2) รหัสวิชา
35223002 หมวดวิชาเอกบังคับ และเป็ นวิชาที่สาคัญอีกหนึ่งในวิชาที่หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิตทาการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งนักศึกษา
ในหลักสู ตรทุกคนจะต้องเรี ยนและสอบผ่าน และเป็ นวิชาที่สาคัญอย่างยิง่ ต่อเส้นทางสู่ วิชาชีพบัญชี ซึ่ งข้อกาหนดของสภาวิชาชี พ
เรื่ องหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผูข้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตกาหนดให้ผขู ้ อขึ้นทะเบียนเป็ นผูส้ อบ
บัญชีตอ้ งสาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการบัญชี หรื อประกาศนี ยบัตรไม่ต่ากว่าปริ ญญาทางการบัญชี และต้องเป็ นผูท้ ี่
เคยศึกษาและสอบผ่าน 8 วิชา ซึ่ งวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 เป็ น 1 ใน 8 ของรายวิชาดังกล่าว ในการจัดการเรี ยนการสอน หลักสู ตรยัง
ต้องการให้นกั ศึกษาประสบความสาเร็ จในการเรี ยน ซึ่ งปั จจัยหนึ่ งที่เป็ นตัวชี้วดั ถึงการประสบความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนการ
สอนวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2 คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา ซึ่ งจากการที่ได้ทาการสอนในรายวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2
พบว่า มี นักศึ กษาส่ วนใหญ่ทาแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ร้ อยละ 50 และโดยลักษณะของรายวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2
เนื้ อหาในบทจะเน้นถึง ความเข้าใจที่ชดั เจนในความหมายและประเภทของต้นทุน ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งนี้ จะทาให้เกิดแนวคิดเพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ในเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชี ตน้ ทุนต่อไป ระบบต้นทุนต่างๆ ขั้นตอนการคิดคานวณต้นทุน และต้นทุนไปการ
วิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ จะมีสูตรมากมายซึ่ งยากแก่การจดจา อีกทั้งหากนักศึกษาขาดความตั้งใจในการเรี ยน เกิดความ
เบื่อหน่ายเข้าเรี ยนไม่ตรงเวลาหรื อขาดเรี ยน ส่ งผลให้นกั ศึกษาไม่สามารถทาความเข้าใจในเนื้ อหาที่อาจารย์สอนในห้องเรี ยน และ
ไม่สามารถทาแบบฝึ กหัดได้ ซึ่ งผูส้ อนจะประสบปั ญหาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่นกั ศึกษาส่ วนใหญ่ทาแบบทดสอบแต่
ละครั้งไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนด โดยการทาแบบทดสอบจะแบ่งออกเป็ น 3 ครั้ง แต่ละครั้งคะแนนเต็ม 20 คะแนน แต่นกั ศึกษาส่ วน
ใหญ่ทาแบบทดสอบแต่ละครั้งได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอนควรได้รับการปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้การเรี ยนใน
รายวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2 (Cost Accounting 2) สัมฤทธิ์ ผลตามจุ ดประสงค์ของการจัดการเรี ยนการสอน และนักศึกษาประสบ
ความสาเร็ จในการเรี ยน ผูว้ ิจยั จึ งได้สนใจศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2 เพื่อให้ทราบว่ามี
ปั จจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ช่วยให้นกั ศึกษาประสบความสาเร็ จในการเรี ยน ลดปั ญหาทางการเรี ยนและ
ความสู ญเปล่าทางการศึกษา และใช้เป็ นแนวทางช่วยแก้ไข ปรับปรุ ง ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้การจัดการเรี ยนการสอนให้บงั เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนครอบคลุ มจุ ดประสงค์เชิ งพฤติ กรรมทั้งทางด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัย คุ ณธรรมและจริ ยธรรม ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ และเป็ นหลักทางวิชาการ
ของท้องถิ่น มุ่งพัฒนาสังคมให้เกิดความอยูด่ ีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ยกระดับคุ ณภาพการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา การวิจัย สร้ างองค์ความรู ้ จัดการความรู ้ บริ การวิชาการและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าการบัญ ชี ต ้น ทุ น 2 ของนัก ศึ ก ษาหลัก สู ต รบัญ ชี บัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. เพื่อให้ได้แนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ต่อการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ของนักศึกษาหลักสู ตรบัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา การวิจยั ครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี้ ภายใต้ภายใต้เครื่ องมือวิจยั และนิยามศัพท์ ได้แก่ (1)
ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 และ (2) แนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาการบัญชี
ต้นทุน 2 ของนักศึกษาหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จานวน 79 คน ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม
2562 [2]
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจยั ครั้งนี้กาหนดพื้นที่การวิจยั ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ องนี้เป็ นงานวิจยั ประยุกต์ (applied research)
เครื่ องมือการวิจยั และการพัฒนาเครื่ องมือ
1. เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1.1 แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามและความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ประกอบด้วย คาถามแบบปลายปิ ด (close-ended question) ทั้งแบบเลือกตอบและแบบแสดง
ความคิดเห็ นเป็ นระดับตามเกณฑ์ที่กาหนด และคาถามแบบปลายเปิ ด (open-ended question) และแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(rating scale) เพื่อให้ผตู ้ อบให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้วยคาถามปลายเปิ ด (open-ended question) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2
2. การพัฒนาเครื่ องมือ
การทดสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อการวิจยั ก่ อนเก็บรวบรวมข้อมู ลมาใช้ในการวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณ เพื่อให้เกิ ดความ
แม่นยาของเครื่ องมื อในการวัด โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบหาค่าความเที่ ยงตรง (validity) ด้วยการนาแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั ได้
พัฒนาขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทาการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) จานวน 3 ท่าน แล้วจึงนาผล
การตรวจสอบมาปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC: Index of
Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป [3] หลังจากนั้นได้นาเครื่ องมือการวิจยั ไปหาค่าความเชื่อมัน่ ด้วยการนาไปทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha-Coefficient) เฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.86
การรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็ นข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้คือ
1.1 การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งสารวจภาคสนาม โดยเข้าไปสอบถามโดยใช้เครื่ องมือ
วิจยั ที่เตรี ยมไว้ล่วงหน้า เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
1.2 การเก็บข้อมูลเชิ งเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้เทคนิ คการจัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
เป็ นการประชุ มร่ วมระหว่างนักวิจยั กับตัวแทนตัวแทนนักศึ กษาเพื่อจัดทาแนวทางในการเรี ยนการสอนที่ ส่งผลต่อการเรี ยน
วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ของนักศึกษาหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อแสดงการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) และ
ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Factor Analysis ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยเข้าไปสอบถามโดยใช้เครื่ องมือ
วิจยั ที่ เตรี ยมไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วย คาถามแบบปลายปิ ด (close-ended question) แบบเลือกตอบและคาถามแบบปลายเปิ ด
(open-ended question) และแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) เพื่อให้ผูต้ อบให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ แบ่งเป็ น 3
ตอน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลกาหนดระดับความคิดเห็นโดยใช้มาตรวัด [4] แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) กาหนดช่วง
ระดับของความคิดเห็น ออกเป็ น 5 ระดับ เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น มีการแบ่งอันตรภาคชั้น
โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย [4]
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้เทคนิ คการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการ
ประชุมร่ วมระหว่างนักวิจยั กับตัวแทนนักศึกษาเพื่อจัดทาแนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2
ของนักศึกษาหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าการบัญ ชี ต ้นทุ น 2 ของนักศึ กษาหลักสู ตรบัญ ชี บ ัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ของนักศึกษาหลักสู ตร
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 โดยรวม
ปัจจัยที่ส่งผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
S.D.
การแปลผล
x
1. ด้านส่ วนตัวผูเ้ รี ยน
4.12
0.40
มาก
2. ด้านผูส้ อน
4.21
0.51
มาก
3. ด้านสภาพแวดล้อม
4.08
0.41
มาก
รวม
4.14
0.39
มาก
จากตารางที่ 1 ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2 ของนักศึกษา โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 โดยรวม อยูใ่ น
ระดับมาก โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แ ก่ ด้า นผูส้ อน ด้ว ยค่ า เฉลี่ ย 4.21 รองลงมา คือ ด้านส่ วนตัวผูเ้ รี ยน ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.12 ด้านสภาพแวดล้อม ด้วยค่าเฉลี่ย 4.08 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2
การตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ KMO (Kaiser-Meger-Olkin) และ Bartlett's Test
ใช้ท ดสอบสมมติ ฐ านจะเป็ นค่ า สถิ ติ ที่ มี ก ารแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square ถ้า ค่ า ไคสแควร์ มี ค่ า มากหรื อค่ า Sig
ในการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ (α) จะปฏิเสธ H0 หรื อยอมรับ H1 นั่นคือ ตัวแปรที่ ทดสอบมี ความสัมพันธ์กนั จึ งสามารถใช้
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เทคนิคการวิเคราะห์ Factor Analysis ได้ดงั แสดงตามตารางที่ 2-7
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ด้านส่ วนตัว
ผูเ้ รี ยน และผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเมทริ กสหสัมพันธ์
การทดสอบ
ผลการทดสอบ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.755
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
543.330
df
105
Sig.
.000
จากตารางที่ 2 ค่า Bartlett's Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากับ 543.330 ได้ค่า Significant เท่ากับ
.000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 จึ งปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปร ทั้ง 15 ตัว มี ความสัมพันธ์กนั จึ งเหมาะสมในการใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ Factor
Analysis ได้
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจของปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชี ตน้ ทุ น 2 ด้าน
ส่ วนตัว
ผูเ้ รี ยน
องค์ ประกอบ
จานวนตัวแปร ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ ค่ าความร่ วมกัน
1 ด้านความมุ่งหวังในการนาไปใช้ประโยชน์
5
0.607-0.847
0.539-0.776
2 ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้
4
0.520-0.856
0.596-0.845
3 ด้านพฤติกรรมในการเรี ยน
3
0.535-0.749
0.439-0.661
4 ด้านความรู ้พ้นื ฐานเดิมของผูเ้ รี ยน
4
0.558-0.848
0.556-0.790
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ด้านผูส้ อน
และผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเมทริ กสหสัมพันธ์
การทดสอบ
ผลการทดสอบ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Samplinqg Adeuacy
.880
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
965.542
df
105
Sig.
.000
จากตารางที่ 4 ค่า Bartlett's Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากับ 965.542 ได้ค่า Significant เท่ากับ
.000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 จึ งปฏิ เสธ H0 แสดงว่าตัวแปร ทั้ง 15 ตัว มี ความสัมพันธ์กนั จึ งเหมาะสมในการใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ Factor
Analysis ได้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

66

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (May - August) 61 - 70 (2020) Vol. 10, No. 2

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจของปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชี ตน้ ทุ น 2 ด้าน
ผูส้ อน
องค์ ประกอบ
จานวนตัวแปร ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ
ค่ าความร่ วมกัน
1 ด้านเจตคติที่ดีของผูส้ อน
11
0.582-0.845
0.527-0.837
2 ด้านการส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้
4
0.626-0.884
0.599-0.837
ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ด้าน
สภาพแวดล้อม และผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบ
ผลการทดสอบ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.767
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
571.085
df
105
Sig.
.000
จากตารางที่ 6 ค่า Bartlett's Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เท่ากับ 571.086 ได้ค่า Significant เท่ากับ
.000 ซึ่ งน้อยกว่า .05 จึ งปฏิ เสธ H0 แสดงว่าตัวแปร ทั้ง 15 ตัว มี ความสัมพันธ์กนั จึ งเหมาะสมในการใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ Factor
Analysis ได้
ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งส ารวจของปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น วิ ช าการบัญ ชี ต ้น ทุ น 2
ด้านสภาพแวดล้อม
องค์ ประกอบ
จานวนตัวแปร ค่ านา้ หนักองค์ ประกอบ ค่ าความร่ วมกัน
1 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อน
6
0.638-0.830
0.647-0.825
2 ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่เอื้อต่อการเรี ยน
4
0.582-0.854
0.660-0.814
3 ด้านแรงเสริ มจากครอบครัว
4
0.769-0.950
0.789-0.908
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อให้ได้แนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการแบบมี ส่วนร่ วมระหว่างผูว้ ิจยั และ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 หลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อระดมความคิดเห็ นเกี่ยวกับแนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการ
บัญชีตน้ ทุน 2 ตามองค์ประกอบปั จจัยที่สกัดได้ จากตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 ราย คณะผูว้ ิจยั จึงได้สรุ ปรวบรวมข้อมูลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อจัดทาแนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ดังนี้
1. แนวทางในการเรียนการสอนทีส่ ่ งผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 จาแนกตามปัจจัยด้ านส่ วนตัวผู้เรียน
1.1 ด้านความมุ่งหวังในการนาไปใช้ประโยชน์ นักศึกษาที่ความต้องการประสบความสาเร็ จ และมีเป้าหมาย ความ
คาดหวัง ความเชื่ อมัน่ ที่ จะประสบความสาเร็ จในอนาคตเมื่ อจบการศึ กษา มี การพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึ นทั้งด้านความรู ้ และด้าน
สติปัญญา จะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทาให้มีระดับผลการเรี ยนที่ดีข้ ึน
1.2 ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ นักศึกษาที่ มีความรั บผิดชอบต่องานหรื อการบ้านที่ ผูส้ อนมอบหมาย มี ความตรงต่อ
เวลาและกระตือรื อร้นในการเรี ยน ก่อนสอบทุกครั้งมีการอ่านและทบทวนเนื้ อหารายวิชาที่จะสอบ จะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ทาให้มีระดับผลการเรี ยนที่ดีข้ ึน
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1.3 ด้านพฤติกรรมในการเรี ยน นักศึกษาที่เข้าชั้นเรี ยนอย่างสม่าเสมอ มีความมัน่ ใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทา กล้า
พูด กล้าแสดงออก กล้าซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในรายวิชาที่เรี ยนกับอาจารย์ผสู ้ อน และมีความพึงพอใจในการเรี ยน จะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู ง
1.4 ด้านความรู ้พ้ืนฐานเดิมของผูเ้ รี ยน นักศึกษาเลือกเรี ยนในสาขาที่ตรงกับความสนใจ และความถนัดของตนเอง
และเคยมีพ้ืนฐานความรู ้เกี่ยวกับวิชาด้านบัญชีมาตอนระดับมัธยมศึกษา จะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทาให้มีระดับผลการ
เรี ยนที่ดีข้ ึน
2. แนวทางในการเรียนการสอนทีส่ ่ งผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน 2 จาแนกตามปัจจัยด้ านผู้สอน
2.1 ด้านเจตคติ ที่ดีของผูส้ อน อาจารย์ควรให้ความสาคัญและมี ความใส่ ใจกับ นักศึ กษา มี การให้คาปรึ กษาใน
รายวิชานอกเหนื อจากในชัว่ โมงสอน มี การเสริ มสร้ างแรงจู งใจในการเรี ยน มี การร่ วมกิ จกรรมสัมพันธ์ สร้ างความคุน้ เคยให้
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา จะช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนของนักศึกษาส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทาให้มีระดับ
ผลการเรี ยนที่ดีข้ ึน
2.2 ด้า นการส่ ง เสริ ม ทัก ษะการเรี ย นรู ้ ผู ส้ อนควรมี ก ารช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ น วางแผนการเรี ยน มี การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนจากการเรี ยนรู ้จริ งประสบการณ์จริ ง [7] และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น การจดบันทึก
คาบรรยาย การศึกษาค้นความด้วยตนเอง การอ่านการเขียนรายงาน การนาเสนอรายงาน มีการประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
อย่างเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชา รวมทั้งให้คาปรึ กษาในรายวิชานอกเหลือจากเวลาสอน
3. แนวทางในการเรี ย นการสอนที่ ส่ งผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าการบั ญ ชี ต้ น ทุ น 2 จ าแนกตามปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อม
3.1 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อน มีการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้ มีการให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการทางานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่ วมในการนาเสนอ
แสดงความคิดเห็นร่ วมกันกับกลุ่มเพื่อน จะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทาให้มีระดับผลการเรี ยนที่ดีข้ ึน
3.2 ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่ เอื้ อต่อการเรี ยน คือสภาพแวดล้อมภายในห้องเรี ยน การมี เครื่ องมือและอุปกรณ์
สิ่ งอานวยความสะดวกในการเรี ยน เช่น มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพียงพอในการเรี ยนวิชาระบบสาระสนเทศทางการบัญชี มีเครื่ อง
พิมพ์ดีดเพียงพอในการเรี ยนเสริ มทักษะพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ และสภาพแวดล้อมภายนอก เช่ น มี สัญญาณอิ นเทอร์ เน็ตที่ ใช้
ประกอบการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และอาคารสถานที่หอ้ งเรี ยน
3.3 ด้านแรงเสริ มจากครอบครัว ครอบครัวของนักศึกษาให้การสนับสนุนทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับการเรี ยน เช่น ค่าใช้จ่าย
ที่ใช้ในศึกษา ความสะดวกในการเดินทางมาเรี ยน ที่พกั อาศัยระหว่างศึกษาเล่าเรี ยน รวมทั้งการได้รับกาลังใจ ได้รับความรักความ
เข้าใจ และการได้รับความอบอุ่นจากครอบครัว

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 พบว่า ด้านประวัติ
ภูมิหลัง ด้านทัศนคติและนิสัยในการเรี ยน ด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ด้านคุณภาพการสอน ด้านแรงเสริ มจากผูส้ อน ด้านบุคลิกภาพ
ของผูส้ อน ด้านครอบครัว ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน และด้านสภาพแวดล้อมในการเรี ยน ส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 [5, 6]
และผลจากการศึกษาแนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 พบว่า แนวทางใน
การเรี ยนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชีตน้ ทุน 2 ด้านผูเ้ รี ยน คือนักศึกษาที่ความต้องการประสบความสาเร็ จ
และมีเป้าหมาย ความคาดหวัง ความเชื่อมัน่ ที่จะประสบความสาเร็ จในอนาคตเมื่อจบการศึกษา มีการพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึนทั้งด้าน
ความรู ้และด้านสติปัญญา จะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน [5] นักศึกษาที่ มีความรั บผิดชอบต่องานหรื อการบ้านที่ ผูส้ อน
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มอบหมาย มี ความตรงต่อเวลาและกระตื อรื อร้ นในการเรี ยน ก่อนสอบทุ กครั้ งมี การอ่านและทบทวนเนื้ อหารายวิชาที่ จะสอบ
นักศึกษาที่เข้าชั้นเรี ยนอย่างสม่าเสมอ มีความมัน่ ใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทา กล้าพูดกล้าแสดงออก กล้าซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ
ในรายวิชาที่ เรี ยนกับอาจารย์ผูส้ อน และมีความพึงพอใจในการเรี ยน [7] นักศึกษาเลือกเรี ยนในสาขาที่ ตรงกับความสนใจ และ
ความถนัดของตนเอง และเคยมีพ้ืนฐานความรู ้เกี่ยวกับวิชาด้านบัญชีมาตอนระดับมัธยมศึกษา จะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ทาให้มีระดับผลการเรี ยนที่ดีข้ ึน [6] ด้านผูส้ อน คืออาจารย์ควรให้ความสาคัญและมีความใส่ ใจกับนักศึกษา มีการให้คาปรึ กษาใน
รายวิชาที่ นอกเหนื อจากในชัว่ โมงสอน มีการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการเรี ยน มี การร่ วมกิ จกรรมสัมพันธ์ สร้างความคุน้ เคยให้
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา ผูส้ อนควรมีการช่วยเหลือ สนับสนุน วางแผนการเรี ยน มีการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนจากการเรี ยนรู ้ จริ งประสบการณ์ จริ ง [5] และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเอง เช่ น การจดบันทึ กคาบรรยาย
การศึกษาค้นความด้วยตนเอง การอ่านการเขี ยนรายงาน การนาเสนอรายงาน มี การประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลายอย่าง
เหมาะสมและครอบคลุมเนื้ อหาในรายวิชา รวมทั้งให้คาปรึ กษาในรายวิชานอกเหลือจากเวลาสอน และด้านสภาพแวดล้อม คือ
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อน ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ ไปที่เอื้อต่อการเรี ยน [5] และด้านแรงเสริ มจากครอบครัว และแรงจูงใจ
จากการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา การเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพมีผลในเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา [9] อีกทั้ง การเรี ยนรู ้ที่เน้น
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิจากแหล่งเรี ยนรู ้จริ ง [8] และความต้องการประสบความสาเร็ จมีความสัมพันธ์กบั ทางบวกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู ง หมายความว่า ผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งจะมีแรงจูงใจในด้านการอย่างประสบความสาเร็ จสู ง [10] และ
แนวทางในการเรี ยนการสอนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2 ด้านส่ วนตัวผูเ้ รี ยน คือนักศึกษาที่ความต้องการ
ประสบความสาเร็ จ และมีเป้ าหมาย ความคาดหวัง ความเชื่อมัน่ ที่จะประสบความสาเร็ จในอนาคตเมื่อจบการศึกษา มีการพัฒนา
ตนเองให้ดี ข้ ึ น ทั้ง ด้า นความรู ้ แ ละด้า นสติ ปั ญ ญาด้า นความมุ่ ง หวัง ในการน าไปใช้ป ระโยชน์ [5] มี ค วามตรงต่ อ เวลาและ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย น ก่ อ นสอบทุ ก ครั้ งมี ก ารอ่ า นและทบทวนเนื้ อ หารายวิ ช าที่ จ ะสอบ ด้า นผูส้ อน คื อ อาจารย์ค วรให้
ความสาคัญและมีความใส่ ใจกับนักศึกษา มีการให้คาปรึ กษาในรายวิชาที่นอกเหนื อจากในชัว่ โมงสอน มีการเสริ มสร้างแรงจูงใจ
ในการเรี ยน มีการร่ วมกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความคุน้ เคยให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม คือ
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อน มีการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
เพื่อนได้ [9] และควรมีการให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการทางานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่ วมในการนาเสนอแสดง
ความคิดเห็นร่ วมกันกับกลุ่มเพื่อน

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าการบัญ ชี ต ้น ทุ น 2 ของนัก ศึ ก ษาหลัก สู ต รบัญ ชี บัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. นักศึกษาควรนาผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการบัญชี ตน้ ทุน 2 ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ ส่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาอื่น จากกลุ่มตัวอย่างอื่นเพื่อให้
ทราบถึงปั จจัยร่ วมกันและปั จจัยที่แตกต่างกัน
2.2 ควรวิเคราะห์รูปแบบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาอื่นของนักศึกษาหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิภาพของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของ
เด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย มีกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัย ปี ที่ 3 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จานวน 35 คน กาลังศึกษาอยู่
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ซึ่งได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม โดยทาการทดลอง 5 สัปดาห์ จานวน 20 คาบ คาบละ 20 นาที เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย
และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi Experimental Research)
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการทดลองการวิจยั แบบ One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิภาพของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บ เด็กปฐมวัย เท่ ากับ 92.82/92.71 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80 2) ทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมก่ อนการใช้ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ด้วยภู มิปัญญาท้องถิ่ นเพชรบุ รี
ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.62 และคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยหลังการใช้ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.54 ความก้าวหน้าของทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 9.91
เพิ่มขึ้นโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 49.55 ซึ่งสู งกว่าก่อนการใช้ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี
คาสาคัญ : ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ปฐมวัย
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Abstract
This study is a Quasi Experimental research which aim at 1) inventing and investigating the use of learning activity package that
promote the Phetchaburi local wisdom in order to support and enhance the mathematic fundamental learning for kindergarten children. 2)
comparing the different result between the pre and post score of fundamental mathematics test after the use of mathematics learning activity
package that promote the Phetchaburi local wisdom for kindergarten children. The 35 samples obtained by cluster random sampling were third
year kindergarten children who are studying at Tessaban 3 Chumchonwatchantaravas School during the second semester of 2016 academic
year. The duration in experimenting and collecting data for this research was in total of 5 weeks. Researcher implemented the learning activity
package for 20 periods lesson; 20 minutes for each period. The instruments employed for this study were 1) the learning activity package that
promote the Phetchaburi local wisdom 2)a learning management plan which design by the instructor 3) the skill and knowledge evaluation form
in mathematic for kindergarten children. The collected data were analyzed in terms of mean, standard deviation, and t-test.
The findings were as follows : 1) The efficiency of the aforesaid learning package was 92.82/92.71 which was higher than the
criterion set of 80/80. 2) The overall achievement result of kindergarten children before implementing the learning activity package that
promote the Phetchaburi local wisdom is equal 8.62 in an average whereas post achievement score (After implementing the learning activity
package that promote the Phetchaburi local wisdom) is equal 18.54 in an average. In overall, the fundamental knowledge in mathematic of
kindergarten children have significantly increased in 9.91 and in an average of 49.55. Therefore, after kindergarten children experienced
the aforementioned package, their learning progress in mathematic was considered as higher.
Keywords : Young Children teacher, Using Learning Process Of The Local Wisdom, The Basic Mathematical Skills

บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยอยูใ่ นยุคปฏิรูปการเรี ยนรู ้เพื่อให้ทนั กับสภาวะความเจริ ญก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ดังระบุ ไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ กษาแห่ ง ชาติ พุท ธศัก ราช 2542 และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 [1] ที่กาหนดให้บุคคลมีสิทธิ เสรี ภาพเท่าเทียมกันทางการศึกษา และในหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 [2] กาหนดไว้วา่ เด็กทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู และส่ งเสริ มพัฒนาการ ตลอดจนการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม เพื่อให้
เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลาดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ
“เด็กปฐมวัย” คือวัยเริ่ มต้นของชีวิต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จัดได้วา่ เป็ นระยะที่สาคัญที่สุดของชีวิต เพราะพัฒนาการ
ทุกด้านเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งการพัฒนาเด็กในช่วงนี้ ควรจะเป็ นการวางรากฐานความรู ้ในด้านต่างๆ โดยเน้นการบูรณาการทักษะที่
มี ความส าคัญและจ าเป็ นต่ อ เด็ ก ได้แก่ ทักษะการเคลื่ อนไหว ทักษะการใช้ภาษา ทักษะทางสั งคม ทักษะการคิ ด ทักษะทาง
คณิ ตศาสตร์ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งปลูกฝังเรื่ องคุณธรรมเข้าไปด้วย เด็กควรได้เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ที่หลากหลาย
อย่างเหมาะสมเพื่ อเป็ นการวางรากฐานของการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาทักษะในแต่ ละด้านอย่างเหมาะสม [3] ปั จจุ บันการจัด
ประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ทางคณิ ตศาสตร์ น้ นั สามารถจัดได้หลากหลายรู ปแบบ ครู สามารถสอดแทรกเข้ากับ
กิจกรรมต่างๆ ที่เด็กๆ สามารถทาได้ คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาการคิดอย่างมีเหตุผล การศึกษาอย่างสม่าเสมอและการใช้กระบวนการคิดที่
ถูกต้องของการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จะสร้างให้เด็กเกิดความสามารถพื้นฐานในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
ต้องปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัยเนื่ องจากคณิ ตศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวิตประจาวันหากมองไปรอบๆ ตัวจะเห็นว่าชี วิต
เรามีความเกี่ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่างมากสังเกตในการเล่นและการพูดคุยของเด็กมักจะมีเรื่ องคณิ ตศาสตร์ เข้ามาเกี่ยวข้องใน
ชี วิตประจาวันอยู่เสมอ [4] ครู ควรฝึ กให้เด็กมีโอกาสฝึ กทักษะทางคณิ ตศาสตร์ โดยให้เด็กได้คิดโดยใช้เหตุผล ค้นหาคาตอบด้วย
ตนเอง โดยอาศัยการสั งเกต ส ารวจ จ าแนก เปรี ยบเที ยบ จัดหมวดหมู่ จัดล าดับ การนับ และท าตามแบบผ่านกิ จกรรมต่ างๆ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ มีความสาคัญสาหรับเด็กและครู ควรสอดแทรกบูรณาการไปกับทุกกิจกรรม
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จากการศึกษางานวิจยั ของ [5] ได้ทาการวิจยั การพัฒนาชุดฝึ กเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับผูเ้ รี ยนปฐมวัยโดยผูป้ กครอง
มีส่วนร่ วม การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชุดฝึ กเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับผูเ้ รี ยนปฐมวัย โดยผูป้ กครองมี
ส่ วนร่ วม ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรี ยบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนปฐมวัยก่อน
และหลักการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ ผลการวิจยั พบว่า ชุดฝึ กเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับผูเ้ รี ยนปฐมวัยโดยผูป้ กครองมี
ส่ วนร่ วมที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 93.04/92.33 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้ และผูเ้ รี ยนปฐมวัย ที่ได้รับการพัฒนา
ด้วยการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับผูเ้ รี ยนปฐมวัย โดยผูป้ กครองมีส่วนร่ วมมีทกั ษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
สู งกว่าก่อนการพัฒนาด้วยการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ [6] ได้ทาการวิจยั การส่ งเสริ มทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยโดยผูป้ กครองผ่านชุดกิจกรรม “สนุกกับลูกรัก” ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ โดยผูป้ กครองผ่านชุดกิจกรรม “สนุ กกับลูกรัก” มีความสามารถด้านทักษะพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยในทุกทักษะเพิม่ สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การส่ งเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยนอกจากจะมีรูปแบบการส่ งเสริ มที่หลากหลายแล้ว การอบรม
เลี้ยงดู การจัดสิ่ งแวดล้อม และการจัดการเรี ยนรู ้ ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่ นก็ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ดว้ ย
เช่นกัน ซึ่ งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นสภาพแวดล้อมใกล้ตวั เด็กปฐมวัย เป็ นสิ่ งเร้าที่ดีและมีความเหมาะสมในการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย
ได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากเด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้สิ่งเร้าจากธรรมชาติผา่ นการเล่น การได้สัมผัส จับต้อง สังเกต คิดค้นศึกษาด้วยความ
เพลิดเพลิน การที่เด็กได้นบั จานวน วัดขนาด จาแนกสิ่ งของ เปรี ยบเทียบสิ่ งของ สิ่ งเร้าที่เรี ยนจะทาให้เกิดการจา และความเข้าใจ
สร้างมโนทัศน์ในเรื่ องที่เรี ยนได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กบั เด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้ มีประสบการณ์โดยตรง
จากการลงมื อปฏิ บตั ิได้ลองทาตามแบบอย่างจะสามารถพัฒนาศักยภาพ พร้ อมส่ งเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์ - จิ ตใจ
สังคม และสติปัญญาของเด็กปฐมวัยและนอกจากนี้ สิ่งที่สาคัญ จากการที่เด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นการปลูกฝังให้
เด็กปฐมวัยมีความรัก ความผูกพัน เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนหรื อท้องถิ่นที่ตนเองอยู่ (7) ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ดารงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีเป็ นอาชีพเลี้ยงครอบครัวและเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง เช่น ขนม
หวาน ของที่ระลึก การท่องเที่ยว ผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากตาลโตนด ยังสามารถพัฒนาจนส่ งออกต่างประเทศได้อีก
ด้วย ถือได้ว่าเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาชุมชนที่ทรงคุณค่า ควรอนุ รักษ์และส่ งเสริ มไว้ โดยการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่
จัดการเรี ยนรู ้ให้เด็กได้มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิจริ งผ่านกระบวนการต่างๆ ให้เด็กได้สัมผัส จับต้อง สังเกต คิดค้นศึกษาด้วยตนเอง
จะทาให้เด็กเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับภูมิปัญญาไทย เห็ นคุณค่าในการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาไทย คุณธรรมในการดาเนิ นชี วิต
เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถเลือกสรรนาไปพัฒนาและสื บทอดได้อย่างงดงาม รวมทั้งปลูกฝังความรักความหวงแหนใน
คุณค่าและเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ที่สามารถนามาปรับใช้กบั การ
เรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั เด็กปฐมวัย จึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาที่ได้ดาเนิ นการวิจยั
จะเป็ นแนวทางให้ครู และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยนาไปใช้เป็ นแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ ให้กบั เด็กปฐมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย
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2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนทัก ษะพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ข องเด็ ก ปฐมวัย ก่ อ นและหลัง การใช้ชุ ด การส่ ง เสริ ม
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี
2. ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น คื อ ชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ ของครู ด้วยภู มิ ปัญญาท้อ งถิ่ นเพชรบุ รีเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย จานวน 5 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 วุน้ ลูกตาล, เล่มที่ 2 ขนมตาล, เล่มที่ 3 ดอกไม้จากใบตาล,
เล่มที่ 4 ที่คนั่ หนังสื อจากใบตาล, เล่มที่ 5 พวงมโหตร
ตัวแปรตาม คือ ผลการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาคะแนนหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คะแนนทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ในด้านการสังเกต การเปรี ยบเทียบ การจาแนก การนับและการรู ้ค่าตัวเลข
3. ขอบเขตด้ านเนื้อหา เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการนาชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเพชรบุรี มาใช้ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็ นทั้งหมด 5 เล่ม
ได้แก่ เล่มที่ 1 วุน้ ลูกตาล, เล่มที่ 2 ขนมตาล, เล่มที่ 3 ดอกไม้จากใบตาล, เล่มที่ 4 ที่คนั่ หนังสื อจากใบตาล, เล่มที่ 5 พวงมโหตร
4. ขอบเขตด้ านเวลา การศึกษาครั้งนี้ ทาการทดลองโดยการใช้ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย โดยจัดการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มตัวอย่างในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 35 คน เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ 20 คาบๆ ละ 20 นาที

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ เด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3/1 - 3/3 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
จ านวน 3 ห้ อ งเรี ยน ประกอบด้ว ยเด็ ก ปฐมวัย (อนุ บ าล) ปี ที่ 3/1 จ านวน 38 คน เด็ ก ปฐมวัย (อนุ บ าล) ปี ที่ 3/2
จานวน 33 คน และเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3/3 จานวน 35 คน รวมทั้งหมด 106 คน
กลุ่มตัวอย่ าง คือ เด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3/3 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จานวน 35 คน ซึ่ งได้มาจาก
การสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่ องจากนักเรี ยนในแต่ละห้องเรี ยนมี นักเรี ยนเก่ ง ปานกลาง และอ่อนคละกัน
ผูศ้ ึกษาจึงสุ่ มแบบกลุ่มมา 1 ห้องเรี ยน และใช้นกั เรี ยนทั้งหมดในกลุ่มเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 1. ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย 2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย 3. แบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย
ขั้นตอนการสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1. การส่ งเสริ ม กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ของครู ด้ ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพชรบุ รี เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร
ทฤษฎี และหลักการจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัด ท าชุ ด การส่ ง เสริ ม กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู ด้ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพชรบุ รี เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะพื้ น ฐานทาง
คณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย 2) สร้างชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนา
ทักษะพื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย ฉบับ ร่ าง 3) ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน
ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ปฐมวัย จานวน 2 ท่าน ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการวิจยั และประเมิ นผลทางการศึกษา
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จานวน 1 ท่าน ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาเพื่อให้มีความสอดคล้อง(IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 4)หาค่าประสิ ทธิ ภาพ
ของชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่ นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
สาหรั บเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) โดยนาไปทดลองใช้กบั เด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3
โรงเรี ยนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุ ทธิ วิเทศอุปถัมภ์) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 9 คน ที่มีระดับ
ความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์ 80/ 80 แล้วนามาปรับปรุ ง
แก้ไข ได้ค่า E1/E2 เท่ากับ 90.69/86.11 แสดงว่าชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้วา่ ยอมรับได้
คือ 80/80 5)ปรับปรุ งแก้ไข และจัดทาชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในระยะต่อไป
2. แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการสร้างแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบ
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย 2) วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้เพื่อวางแผนการออกข้อสอบให้สอดคล้อง
กับเนื้ อหาและจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ ที่ตอ้ งการวัด 3) เลือกประเภทของแบบทดสอบที่ จะวัด คือ เป็ นแบบทดสอบ แบบปรนัย 3
ตัวเลือก 4) สร้างผังข้อสอบแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ของครู ด้วยภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นเพชรบุ รี เพื่ อพัฒนาทักษะพื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ส าหรั บเด็ กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3
5) เขียนข้อสอบแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ตามผังข้อสอบที่ ได้วางแผนไว้ จานวน 30 ข้อ
ซึ่ งมากกว่าจานวนข้อที่ ใช้จริ ง 6) ตรวจสอบคุณภาพเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 3 ท่าน ซึ่ งประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
จัดการเรี ยนรู ้ปฐมวัย จานวน 2 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวิจยั และประเมินทางการศึกษา จานวน 1 ท่าน ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00
7) คัดเลื อกข้อสอบที่ มีค่า IOC มากกว่าหรื อเท่ ากับ 0.50 ขึ้ นไป และปรั บปรุ งตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ 8)จัดพิมพ์เป็ น
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ฉบับสมบูรณ์
3. สร้ างและหาคุ ณ ภาพแผนการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ด้ว ยภู มิปัญ ญาท้ องถิ่ นเพชรบุ รีเพื่ อพัฒ นาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย 1) ศึกษาหลักสู ตรเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 พุทธศักราช 2546 2) ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษา
เด็ก ปฐมวัย (อนุ บ าล) ปี ที่ 3 พุ ท ธศัก ราช 2546 ของโรงเรี ย นเทศบาล 3 ชุ ม ชนวัด จัน ทราวาส ผูศ้ ึ ก ษาได้ด าเนิ น การ ดัง นี้
(1) วิเคราะห์องค์ประกอบของชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 โดยจาแนกออกเป็ น 3 ส่ วน คือ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาและ
กิจกรรม (2) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ โดยนาเอาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แต่ละข้อมาวิเคราะห์ เพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้ครบทุกด้าน คือ ด้านความรู ้ ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(3) วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 โดยนาเอาเนื้ อหาหลักมาวิเคราะห์เป็ นเนื้ อหาย่อย (4) วิเคราะห์เนื้ อ
เรื่ องของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
สาหรั บเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 โดยนาเอากิ จ กรรมในแต่ ละเล่ มมาวิเคราะห์ หารู ป แบบการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้
3) กาหนดกรอบแนวคิดการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ 4) เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 5) นาแผนการจัดประสบ
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การณ์การเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีความรู ้ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ ปฐมวัย จานวน 2 ท่าน และด้านวิจยั และ
ประเมินทางการศึกษา จานวน 1 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence)
คานวณหาค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อง (IOC) โดยได้ค่าดัชนี ค วามสอดคล้อ งเฉลี่ ย 0.80-1.00 6)ปรั บปรุ งและแก้ไขแผนการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ 7)นาแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ประกอบการใช้ของชุดการส่ งเสริ ม
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่ นเพชรบุ รีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย
(อนุบาล) ปี ที่ 3 ไปดาเนินการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้กบั ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างต่อไป

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการสร้ างนวัตกรรมและการหาประสิ ทธิภาพของชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ด้วยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ผูว้ ิจยั ได้ทาการสร้างชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2559 โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุ มชน
วัดจันทราวาส รายละเอียดของผลการสร้างเป็ นดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการสร้างนวัตกรรมชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
เล่มที่
ชื่ อเรื่ อง
จานวนแบบฝึ ก
เวลาจัดประสบการณ์ (คาบ)
1
วุน้ ลูกตาล
4
4
2
ขนมตาล
4
4
3
ดอกไม้จากใบตาล
4
4
4
ที่คนั่ หนังสื อจากใบตาล
4
4
5
พวงมโหรต
4
4
รวม
20
20
จากตารางที่ 1 พบว่า การสร้างชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 จานวน 5 เล่ม ใช้เวลาจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ท้ งั สิ้ น
20 คาบ ๆ ละ 20 นาที และได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ซึ่ งทุกท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้กบั
ผูเ้ รี ยน หลังจากผูศ้ ึกษานาชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจนครบถ้วนทุกเล่ม และได้ทดสอบวัดความสามารถ
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ พบว่าหลังจากการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และประเมิ นผลหลังการใช้ท ักษะพื้ นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ นามาคานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพ ผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ค่ าประสิ ทธิภาพ
จานวนคน คะแนนเต็ม
ร้ อยละ
ประสิ ทธิภาพ
ความหมาย
ระหว่างเรี ยน/กระบวนการ ( E1 )
35
20
92.82
92.82
ผ่านเกณฑ์
ระหว่างเรี ยน/ผลลัพธ์ ( E 2 )
35
20
92.71
92.71
ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ที่พฒั นาขึ้น มีค่าประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ ( E1 ) เท่ากับ
92.82 ค่าประสิ ทธิ ภาพ ผลลัพธ์ ( E 2 ) เท่ากับ 92.71 หรื อมีค่า E1 / E 2 เท่ากับ 92.82/92.71 โดยสู งกว่าค่าประสิ ทธิ ภาพที่กาหนด
ไว้ คือ 80/80 ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนก่ อนเรียนและหลังเรียนด้ วยชุ ดการส่ งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของครู
ด้ วยภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
Pretest
Posttest
ร้ อยละ
คะแนน
คะแนนความก้าวหน้ า (D)
(20)
(20)
ของความก้าวหน้ า
รวม
302
649
347
49.55
ค่าเฉลี่ย
8.62
18.54
9.91
จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนด้วยชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 เท่ากับ 8.62 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 18.54 ซึ่ งสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้ น 9.91 และเพิ่มขึ้นโดยรวมเฉลี่ยร้ อยละ 49.55
แสดงว่าผูเ้ รี ยนที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
S.D.
t-test
1 tail Sing
x
ทดสอบก่อนเรี ยน
35
20
8.62
1.68
34.418
.000
ทดสอบหลังเรี ยน
35
20
18.54
0.82
df 34 0.05 = 1.6896
จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยนด้วยชุดการส่ งเสริ ม
กระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ ของครู ด้วยภู มิปั ญญาท้อ งถิ่ นเพชรบุ รีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย
(อนุบาล) ปี ที่ 3 ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน ( x = 8.62, S.D. = 1.68) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน ( x = 18.54, S.D.=
0.82) ผลการทดสอบพบว่าคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ตารางที่ 5 การเปรี ยบเที ยบทักษะพื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการสั งเกต ของเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ก่ อ นและหลัง การจัด
การเรี ยนรู ้ ด้ว ยชุ ด การส่ ง เสริ มกระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ ข องครู ด้ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพชรบุ รี เพื่ อพัฒนาทักษะพื้ นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ก่อนจัดประสบการณ์
หลังจัดประสบการณ์
การทดลอง
N
S.D.
S.D.
x
x
การสังเกต
35
2.14
0.77
4.60
0.50
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จากตารางที่ 5 พบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่ น
เพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
ด้านการสังเกตสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พิจารณาจากคะแนนด้านการสังเกตของเด็กปฐมวัย (อนุ บาล)
ปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.77 และหลังการจัดการเรี ยนรู ้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50
ตารางที่ 6 การเปรี ยบเที ยบทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการเปรี ยบเที ยบ ของเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ก่อนและหลังการ
จัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยชุ ด การส่ ง เสริ ม กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ข องครู ด้ว ยภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพชรบุ รี เพื่ อพัฒนาทักษะพื้ นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ก่อนจัดประสบการณ์
หลังจัดประสบการณ์
การทดลอง
N
S.D.
S.D.
x
x
การเปรี ยบเทียบ
35
2.09
0.61
4.57
0.50
จากตารางที่ 6 พบว่าหลังการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ นเพชรบุ รี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรั บเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมี คะแนนทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการเปรี ยบเทียบ สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พิจารณาจากคะแนนด้านการ
เปรี ยบเที ยบของเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ที่ ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่ น ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้คะแนน
เฉลี่ ย เท่ ากับ 2.09 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.61 และหลังการจัดประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ได้ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.57
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50
ตารางที่ 7 การเปรี ยบเที ยบทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการจาแนก ของเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรีเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ก่อนจัดประสบการณ์
หลังจัดประสบการณ์
การทดลอง
N
S.D.
S.D.
x
x
การจาแนก
35
1.94
0.73
4.63
0.49
จากตารางที่ 7 พบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่ น
เพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
ด้านการจาแนก สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พิจารณาจากคะแนนด้านการจาแนก ของเด็กปฐมวัย (อนุ บาล)
ปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.94 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.73 และหลังการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49
ตารางที่ 8 การเปรี ยบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ด้านการนับและรู ้ค่าตัวเลขของเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3
ก่อนจัดประสบการณ์
หลังจัดประสบการณ์
การทดลอง
N
S.D.
S.D.
x
x
การนับและรู ้ค่าตัวเลข
35
2.46
0.61
4.74
0.44
จากตารางที่ 8 พบว่าหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่ น
เพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ปี ที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
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ด้านการนับและรู ้ค่าตัวเลข สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พิจารณาจากคะแนนด้านการนับและรู ้ค่าตัวเลข ของ
เด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่ นก่อนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ได้คะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และหลังการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.44

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย (อนุ บาล) ปี ที่ 3 จากผลการศึกษาพบว่ามีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 92.82/92.71 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด คือ
80/80 ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับ [8] ได้ทาการศึกษาการพัฒนาแบบฝึ กกิจกรรมส่ งเสริ มความจาของผูเ้ รี ยน
ปฐมวัย การศึ กษานี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กกิ จ กรรมส่ งเสริ ม ความจ าของผูเ้ รี ย นปฐมวัย และศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบความสามารถในการจาของผูเ้ รี ยนปฐมวัยก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กกิจกรรมส่ งเสริ มความจาของผูเ้ รี ยนปฐมวัย ผล
การศึกษาพบว่าแบบฝึ กกิจกรรมส่ งเสริ มความจาของผูเ้ รี ยนปฐมวัยมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 80.01/81.25 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับ [9] ได้ทาการศึกษาการพัฒนาแบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน สาหรับ
ผูเ้ รี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 การศึกษาครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน
สาหรับผูเ้ รี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรี ยบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน
ของผูเ้ รี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานของผูเ้ รี ยน ชั้นอนุ บาล
ปี ที่ 2 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน ผลการศึกษา พบว่าแบบฝึ กทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐานสาหรับผูเ้ รี ยน ชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.56/82.20 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ต้ งั ไว้ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ [10] ได้ทาการศึกษาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับผูเ้ รี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 1 การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ ก
เสริ มทักษะขั้นพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับผูเ้ รี ยน ชั้นอนุ บาลปี ที่ 1 โรงเรี ยนชุมชนบ้านป่ าคาแม่เงินสามัคคี สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเชี ยงราย
เขต 3 ผลการศึ กษาพบว่าแบบฝึ กเสริ มทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ท้ งั หมด 5 ชุ ดมี ค่าประสิ ทธิ ภาพรวมเท่ากับ 85.62/93.10
ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 80/80
การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายด้านที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังการทดลองผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีทกั ษะพื้นฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ สูงขึ้นซึ่ งเป็ นไปตามสมมติที่ได้ต้ งั ไว้ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้จากภู มิปัญญาท้องถิ่น มีคะแนนทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ก่อนการจัดกิจกรรมเฉลี่ยเป็ น 8.62 คะแนน แต่หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมี คะแนนทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ เป็ น 18.54 คะแนน แสดงว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นส่ งเสริ มให้เด็กมีประสบการณ์ตรงใน
การทากิ จกรรม โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กได้เรี ยนรู ้ ผ่านการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ของจริ ง โดยเน้นให้เด็กได้สั งเกต เปรี ยบเที ยบ
จาแนก และการนับและรู ้ ค่าจานวน โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการมอง การฟั ง การได้กลิ่ น การชิ ม และการสัมผัส
สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่เป็ นวัยแห่ งการสารวจค้นคว้า มีความอยากรู ้อยากเห็นและสนใจสิ่ งแปลกใหม่ในกิจกรรม
การได้ลงมือกระทา การจับต้องสัมผัสทาให้เด็กเข้าใจ จากพื้นฐานความคิดทางทฤษฎีการเรี ยนรู ้ เน้นให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยที่เรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ตรงที่ผใู ้ หญ่เตรี ยมสภาพแวดล้อมให้ โดยลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้จาก
ของจริ ง ผ่านกระบวนการกับสิ่ งนั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget) บรู เนอร์ (Bruner) และมอนเตสซอรี่ (Montessori)
ที่ให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ถึงการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม และการลงมือปฏิบตั ิจะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการรับรู ้ที่ง่าย และ
จดจาสิ่ งต่าง ๆ ไว้เป็ นอย่างดี เกิดความเข้าใจในที่สุด จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ครู สามารถทาให้เด็กเกิดทักษะต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ โดยขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายของครู วา่ ต้องการให้เกิดผลเช่นไรแล้วจึ งคิด
กิ จกรรมให้สอดคล้องกับจุ ดมุ่งหมาย ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่ นนั้นสามารถส่ งเสริ มให้เด็กปฐมวัยเกิ ดทักษะ
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ได้เป็ นอย่างดี และเมื่อจาแนกรายด้าน พบว่าทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับดีท้ งั 4 ด้าน คือ
ด้านการสังเกต (ค่าเฉลี่ย 4.60) ด้านการเปรี ยบเทียบ (ค่าเฉลี่ย 4.57) ด้านการจาแนก (ค่าเฉลี่ย 4.63) และด้านการนับและรู ้ค่าตัวเลข
(ค่าเฉลี่ ย 4.74) แสดงให้เห็ นว่าการจัดการเรี ยนรู ้ จากชุ ดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้อ งถิ่ น
เพชรบุรีช่วยส่ งเสริ มให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ที่ดีข้ ึน ทั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้วา่ ระดับทักษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยแยกเป็ นรายด้าน พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหลังการทดลองสู ง
กว่าก่อนการทดลอง มีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สูงขึ้นทุกด้าน ทั้งนี้ จะเห็นได้วา่ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ช่วยส่ งเสริ มให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี และส่ งผลให้ทกั ษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ดา้ นการสังเกต การเปรี ยบเทียบ
การจาแนก และการนับและรู ้ ค่าจานวนอยู่ในระดับที่ ดีข้ ึน ประกอบกับทักษะดังกล่าวเป็ นทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ที่เด็ก
จะต้องเรี ยนรู ้เพื่อสามารถที่จะนาไปใช้ในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ [4] ที่กล่าวว่า ครู จะต้องเน้นให้
เด็กลงมือปฏิบตั ิจริ ง และได้ทากิจกรรมที่มีความหมายเกี่ยวกับตัวเด็ก ให้เด็กได้ท้ งั ดู ทั้งจับต้อง และทดสอบความคิดของเขาใน
บรรยากาศที่เป็ นกันเองในชั้นเรี ยน หรื อนอกชั้นเรี ยน เด็กควรจะได้รับการฝึ กฝนให้มีความเข้าใจหรื อมีแนวคิดเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์
การสอนแต่ละครั้งครู ควรสอนความคิดรวบยอดเพียงเรื่ องเดียว เช่น เพิม่ หรื อลด โดยอาศัยกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง คื อมี การนับกันจริ ง ๆเด็กเริ่ มที่ จะสามารถสังเกตลักษณะ และคุ ณสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ [11]
ได้กล่าวว่าเด็กจะต้องมีประสบการณ์ และได้รับการฝึ กในเรื่ อง ของการสังเกต การจาแนกสิ่ งต่าง ๆ ตามรู ปร่ าง การเปรี ยบเทียบ
การบอกตาแหน่ง การเรี ยงลาดับ การนับและการวัด ซึ่ งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยเตรี ยมเด็กให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่ การเรี ยนรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์ ในขั้นสู งต่อไป สอดคล้องกับ [12] การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ประกอบชุดแบบฝึ กทักษะ การศึกษาครั้ งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยน
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ประกอบชุดแบบฝึ กทักษะ ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ของผูเ้ รี ยนปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ประกอบชุดแบบฝึ กทักษะโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และจาแนกรายทักษะมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนสู งขึ้นทุกทักษะ อยูใ่ นระดับดีมาก 3 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่ อสาร ทักษะ การลงความเห็นและอยู่
ในระดับดี 1 ทักษะ คือ ทักษะการจาแนกประเภท เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่าแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับ [13] การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึ กลีลามือ เพื่อส่ งเสริ มความพร้อมด้านการ
เขียนของผูเ้ รี ยนปฐมวัย : กรณี ศึกษา โรงเรี ยนบ้านแท่น จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่าชุดฝึ กลีลามือเพื่อส่ งเสริ มความพร้อม
ด้านการเขียนที่พฒั นาขึ้นสามารถส่ งเสริ มความพร้อมด้านการเขียนของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (มีผเู ้ รี ยนที่ได้คะแนน
ถึงร้อยละ 75 เป็ นจานวนร้อยละ75 ขึ้นไป) โดยผูเ้ รี ยนมีคะแนนจากการทาแบบประเมินความพร้อมด้านการเขียน ถึงร้อยละ 75
เป็ นจานวนร้อยละ 100 และสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ [14] ที่พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้แนวคิ ดทฤษฎี โครงสร้ างทางสติ ปัญญาของกิ ลฟอร์ ดร่ วมกับรู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติ กส์ มี ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ
81.80/81.53 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 2) ผลการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ความสามารถใน
การเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์หลังใช้สูงกว่าก่ อนใช้แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ .05 และ3) ผลการประเมิ นความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อชุดฝึ กทักษะการเขียนเชิ งสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านลักษณะของชุดฝึ กทักษะ และด้านกิจกรรมในชุดฝึ กทักษะ อยูใ่ นระดับมากเท่ากันตามลาดับ
จากที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้จากชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพชรบุรีน้ นั เปิ ดโอกาสให้เด็กได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงด้วยการปฏิบตั ิกบั สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยผ่านประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 จากการมอง การฟั ง การได้กลิ่น การชิ ม และการสัมผัส เน้นให้เด็กได้สังเกต เปรี ยบเทียบ และจาแนกโดยครู จะสอดแทรก
ความรู ้ทางด้านทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ให้แก่เด็กโดยการแนะนา และให้เด็กได้ลงมือกระทากับสื่ อที่เป็ นของจริ ง เพื่อให้เด็ก
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ไปสู่ จุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยครู มีบทบาทสาคัญในการเตรี ยมสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ และใช้คาถามในการกระตุน้ ให้เด็กได้ลงมือทา และ
คิ ดทบทวนลาดับขั้นตอนในขั้นสรุ ป ดังนั้นเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่ นจึ งมี ทกั ษะพื้นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับที่ดีข้ ึน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อสั งเกตทีไ่ ด้ จากการศึกษา
1. การเปิ ดโอกาสให้เด็กได้เรี ยนรู ้จากสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ของจริ ง ให้เด็กได้ลงมือกระทากับสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
ด้วยตนเอง ทาให้เกิดความสนใจ ตั้งใจ มีความกระตือรื อร้นในการทากิจกรรม ซึ่ งเป็ นลักษณะนิ สัยที่ควรสร้ างให้เกิ ดในตัวเด็ก
แม้วา่ เด็กได้เคยเห็นสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ในชีวิตประจาวันอยูแ่ ล้ว แต่เด็กก็ไม่มีโอกาสได้ลงมือกระทากับสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ เหล่านั้น
เมื่อเด็กได้รับโอกาส เด็กจึงให้ความสนใจ มีช่วงความสนใจในการทากิจกรรมเป็ นเวลานาน สนุกสนาน ไม่เบื่อ
2. เด็กมี การเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ อย่างสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น และยังได้รับสารอาหารที่ เป็ นประโยชน์กบั ร่ างกาย
ตลอดจนเรี ยนรู ้การบริ โภคอาหารที่เป็ นประโยชน์จากการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร
3. การจัดการเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นกลุ่ม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือ
กระทากับสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็ นของจริ งและหลากหลาย เด็กได้ทากิจกรรมร่ วมกับเพื่อนทั้งด้านความคิดและการกระทา จึงส่ งผล
ให้เด็กเกิดการพัฒนาโดยองค์รวมทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี ครู ควรเปิ ดโอกาสให้เด็กกล้าพูด
กล้าแสดงออก โดยใช้คาถามเพื่อกระตุน้ ให้เด็กรู ้จกั คิด และควรเป็ นคาถามปลายเปิ ดที่เด็กสามารถตอบได้อย่างหลากหลาย
2. ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี ครู ควรเปิ ดโอกาสให้เด็กร่ วมทา
กิจกรรมทุก ๆ ขั้นตอนเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงจากการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการ
ในด้านต่าง ๆของเด็ก และส่ งเสริ มในการเรี ยนรู ้ดา้ นอื่น ๆ ด้วย
3. ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี ครู ควรเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ให้
เหมาะสมปลอดภัย และมีจานวนเพียงพอกับเด็กสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และมีการกระตุน้ ให้เด็กเกิดการสนใจ และอยากลง
มือทากิจกรรมด้วยตนเอง โดยอยูใ่ นเงื่อนไขที่กาหนด เพื่อความปลอดภัย และครู ตอ้ งมีการยืดหยุน่ ในการทากิจกรรมและดูแลคอย
ให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
ข้ อเสนอแนะในการทางานศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ เช่น การคิด
แก้ปัญหา ด้านภาษา โดยใช้ชุดการส่ งเสริ มกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ดว้ ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชรบุรี
2. ควรมีการศึกษาต่อเนื่ องเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ในเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างเดียวกันเพื่อศึกษาถึง
ความเปลี่ยนแปลงของทักษะพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ที่ชดั เจนขึ้น
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บทคัดย่ อ
กำรวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วม: กรณี ศึกษำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน
จังหวัดนครปฐม” มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำปั ญหำ อุปสรรค และข้อเสนอกำรยุติขอ้ พิพำทในชุ มชนแบบมีส่วนร่ วมในพื้นที่องค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อวิเครำะห์และสังเครำะห์รูปแบบกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วน
ร่ วมในพื้นที่องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม โดยกำรวิจยั นี้ เป็ นกำรวิจยั เชิงคุณภำพ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้
ในกำรวิจยั นี้ คือ ผูน้ ำชุ มชน นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล กำนัน
ผูใ้ หญ่บำ้ น เจ้ำพนักงำนฝ่ ำยปกครองที่มีหน้ำที่เกี่ ยวข้องโดยตรง และผูท้ ี่มีขอ้ พิพำท จำนวน 10 คน เครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อ มูล
ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ และกำรจัดประชุมสนทนำกลุ่ม 2 ครั้ง
ผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วม ควรมีส่วนร่ วมที่เกิดจำกคนในชุมชนเดียวกันจะส่ งผลดีเพรำะแต่ละฝ่ ำย
ได้รับรู ้ปัญหำและรู ้ที่มำของปั ญหำเป็ นอย่ำงดี โดยกำรมีส่วนร่ วมในกำรยุติขอ้ พิพำท หรื อกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทที่เกิดขึ้นนั้น ควรต้องให้ผทู ้ ี่มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องเข้ำมำร่ วมในกำรแก้ไข อำทิเช่ น หน่ วยงำนรำชกำรอื่นของรั ฐ ซึ่ งจะเป็ นผูป้ ระสำนควำมร่ วมมือระหว่ำงผูท้ ี่เกิ ดข้อพิพำทกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรแก้ไขปัญหำได้เป็ นอย่ำงดี โดยปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรยุติขอ้
พิ พำทกำรสมำนฉัน ท์ หรื อ กำรไกล่ เกลี่ ยข้อ พิ พำทในชุ มชน อัน เกิ ดจำกกำรมี ส่ วนร่ ว มของคนทุ ก ฝ่ ำยในชุ มชนนั้น พบปั ญหำต่ ำง ๆ
แบ่งออกเป็ น 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ปั ญหำด้ำนกำรปฏิ บตั ิงำน พบว่ำ คู่กรณี พิพำทไม่ให้ควำมเชื่ อถือผูท้ ี่ปฏิบตั ิงำนในกำรระงับข้อพิพำท และใช้
อำนำจโดยมิชอบในกำรกดดันกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 2) ปั ญหำด้ำนบุคลำกร พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่หรื อบุคลำกรที่
เกี่ ยวข้องกับกำรยุติข้อพิพำทขำดควำมรู ้ ในเรื่ องกฎหมำยที่ ต้องปฏิ บ ัติ ซึ่ งส่ งผลให้กำรปฏิ บ ัติงำนส ำเร็ จผลตำมเป้ ำหมำย 3) ปั ญหำด้ำน
งบประมำณและทรัพยำกร พบว่ำ งบประมำณมีอยู่อย่ำงจำกัด ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ง่ำย เพรำะมีข้ นั ตอนระเบียบทำงรำชกำรที่มีควำมยุ่งยำก
และแนวทำงในกำรสร้ ำงรู ปแบบกำรยุติข้อ พิ พำทในชุ มชนแบบมีส่ วนร่ วมในพื้นที่ องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงเลน
จังหวัดนครปฐมให้มีประสิ ทธิ ภำพและได้ประสิ ทธิผลดีมำกยิ่งขึ้นนั้น ต้องประกอบไปด้วย บุคลำกรต้องมีควำมรู ้ในเรื่ องกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรระงับข้อพิพำทในเบื้องต้น และต้องมีกำรเชิญหน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องเข้ำร่ วมในกำรระงับข้อพิพำท เพื่อที่จะแก้ไขปัญหำได้ตรงจุด

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563

83

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (May - August) 83 - 91 (2020) Vol. 10, No. 2
คาสาคัญ : บริ หำรจัดกำร กำรมีส่วนร่ วม กำรยุติขอ้ พิพำท

Abstract
The research “Model of disputes resolution in participatory community: case study of Bang Pla Subdistrict Administrative
Organization, Bang Len District, Nakhon Pathom Province” has the purpose to 1) study the problems and give suggestions of Ban g
Pla Subdistrict Administrative Organization, Bang Len District, Nakhon Pathom Province and 2) analysis and syn thesis model to the
participatory management of Bang Pla Subdistrict Administrative Organization, Bang Len District, Nakhon Pathom Province. Thi s research
was qualitative research which were interviewing with 10 interviewees, comprising of community leaders, chief executive of the SAO, chief
administrator of the SAO, deputy chief administrator of the SAO, subdistrict headmen, village headmen, directly related admin istrative
officers and the dispute parties. The tools of this research composed of questionnaires and 2 times of focus group.
The results showed that: Dispute resolution with participatory administration ought to grow by the people who have lived in t he
same communities as they can perceive problem and thoroughly realize the causes. In this regard, dispute resolution or mediation should
consist of parties in interest such as other government agencies acting as mediators between the parties and the related orga nizations.
The problems and obstacles concerning the performance of officers involved in dispute settlement, reconciliation or mediation originating
in community participation can be divided in 3 aspects; namely: 1) operational problems; creditability of officers in charge, abuse of power,
and conflict of interest 2) personnel problems; lack of legal knowledge and effectiveness of performance and 3) budgeting and resource
allocation problems; limited budget and lack of resources. And to enhance efficiency and effectiveness, suggestions for build ing the
participatory administation model in the subdistrict area network in partnership with Nakhon Pathom Rajabhat University must comprise
personnel who possess the legal knowledge regarding the fundamental of dispute resolution and solicit for organizations invol ved so as to
relevantly solve problems.
Keywords : Management, Participation, Dispute Resolution

บทนา
หลักกำรมีส่วนร่ วมได้บัญญัติไว้ในรั ฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 [1] โดยรัฐธรรมนู ญฉบับ
ปั จจุบนั ซึ่ งประกำศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษำยน 2560 ได้บญ
ั ญัติรับรองหลักกำรมีส่วนร่ วมของประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น กำรกำหนดให้สมำชิ กสภำท้องถิ่นและผูบ้ ริ หำรท้องถิ่นต้องมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน
ประชำชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งมีสิทธิ เข้ำชื่ อกัน เพื่อเสนอข้อบัญญัติหรื อเพื่อถอดถอนสมำชิ กสภำท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หำรท้องถิ่ นได้
ในกำรดำเนินงำนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ประชำชนทรำบ โดยต้องมีกลไก
ให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมด้วย ดังนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงต้องมุ่งเสริ มสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมของประชำชนให้
เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ
จำกกำรศึกษำข้อมูลชุมชมภำคสนำมและข้อมูลจำกคู่มือกำรพัฒนำทักษะกำรวิจยั ชุมชนด้วยกำรวิจยั เชิงชำติพนั ธุ์วรรณำ
แบบเร่ ง ด่ ว น (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) พื้ น ที่ ต่ ำ ง ๆ ในต ำบลเครื อ ข่ ำ ยคู่ ค วำมร่ ว มมื อ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม พบว่ำหลำยพื้นที่มีกำรบริ หำรจัดกำรพื้นที่ ที่มีควำมเหมำะสมในระดับหนึ่ ง แต่กำรบริ หำรจัดกำร
ดังกล่ำวอยู่ภำยใต้แนวนโยบำยของรัฐเป็ นหลัก ซึ่ งเป็ นกำรบริ หำรและจัดกำรที่ให้ประชำชนภำยในพื้นที่ได้มีส่วนร่ วมแค่เพียง
กระบวนกำรในกำรจัดทำแผน แต่ขำดกระบวนกำรในกระบวนกำรพัฒนำ นอกจำกนี้ จำกข้อมูล RECAP พบว่ำบำงกิ จ กรรม/
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ เป็ นกิจกรรม/โครงกำรที่ดำเนิ นกำรโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหลัก ซึ่ งกำรมีส่วนร่ วมในเรื่ อง
เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนนั้นมีปัญหำและอุปสรรคมำก โดยสำเหตุเกิดจำก ประชำชนซึ่ งเป็ นคู่กรณี พิพำท หรื อแม้แต่เจ้ำพนักงำนที่
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ทำหน้ำที่ในกำรยุติขอ้ พิพำทขำดองค์ควำมรู ้พ้ืนฐำนอันเกี่ยวกับกฎหมำย จึงส่ งผลให้มีกำรละเมิดสิ ทธิ กนั และไม่สำมำรถยุติขอ้
พิพำทในชุมชนของตนได้ โดยหลักกำรมีส่วนร่ วมนั้นต้องเกิดจำกคนในชุมชนร่ วมมือกันเพื่อหำแนวทำงร่ วมกัน ในกำรจัดกำรกับ
ปั ญหำที่เกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ให้คนในชุมชนอยูอ่ ำศัยกันได้อย่ำงผำสุก จึงควรมีกำรบริ หำรจัดกำรกับปั ญหำที่เกิดขึ้นให้มีควำม
เหมำะสมเกิดควำมยุติธรรมกับทุกฝ่ ำย โดยสอดคล้องกับบทควำมวิจยั ของอนิรุทธ์ บัวทอง [2]
ดังนั้น จำกปั ญหำและกำรสะท้อนข้อมูลในพื้นที่ดงั กล่ำวจำกประชำชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยควำมเห็น
ร่ วมกันของคณะผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่ำ ควรมีกำรศึกษำกำรสร้ำงรู ปแบบกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วมในพื้นที่องค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม เนื่ องจำกพื้นที่ ดงั กล่ำว มีกำรบริ หำรจัดกำรตำบลแบบมีส่วนร่ วมในเรื่ อง
ยุติธรรมชุมชน แต่ยงั ไม่เห็นเป็ นรู ปธรรมชัดเจน ถึงขั้นตอนและกระบวนกำรต่ำง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงำนเขียนเรื่ องกำรมีส่วนร่ วม
หลักกำรพื้นฐำน เทคนิ คและกรณี ตวั อย่ำง ของนริ นทร์ ชยั พัฒนพงศำ [3] เพื่อแสวงหำกระบวนกำร แนวทำงกำรบริ หำรจัดกำร
แบบมี ส่วนร่ วมของตำบลต่ำง ๆ ในกำรเปรี ยบเที ยบรู ปแบบกำรบริ หำรจัดกำรตำบลแบบมี ส่วนร่ วมในกำรยุติขอ้ พิพำท และ
นำเสนอรู ปแบบดังกล่ำวที่เหมำะสมกับพื้นที่ในภูมิภำคตะวันตกต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษำปั ญหำ อุ ป สรรค และข้อ เสนอกำรยุติขอ้ พิ พ ำทในชุ ม ชนแบบมี ส่ ว นร่ ว มในพื้ นที่ อ งค์ก ำรบริ หำรส่ วน
ตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่ อ วิ เ ครำะห์ แ ละสั ง เครำะห์ รู ป แบบกำรยุติ ข ้อ พิ พ ำทในชุ ม ชนแบบมี ส่ ว นร่ ว มในพื้ น ที่ อ งค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว น
ตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม

วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยนี้ เป็ นกำรวิจัยเชิ งคุ ณภำพ (qualitative research) โดยใช้แบบสัมภำษณ์ เจำะลึ ก ประกอบกับกำรจัดประชุ ม
สนทนำกลุ่ม (Focus Group) โดยผูว้ ิจยั มุ่งประเด็นกำรศึกษำไปที่รูปแบบกำรจัดกำรตำบลแบบมีส่วนร่ วมของชุมชน อันเกี่ยวกับ
กำรยุติขอ้ พิพำทที่โดดเด่น เพื่อนำไปสู่ กำรค้นหำรู ปแบบหรื อแนวทำงกำรมีส่วนร่ วมในชุมชนที่มีควำมเหมำะสมกับบริ บทของ
ชุมชนนั้น ๆ ซึ่งมีวธิ ีในกำรดำเนินกำรวิจยั ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั
โดยกำรศึ กษำจำกเอกสำร ตำรำ และงำนวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง และกำรศึ กษำจำกภำคสนำม ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เจำะลึก
(In-depth Interview) และกำรจัดประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group)
2. กลุ่มตัวอย่ างและวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
2.1 กลุ่มประชำกรเป้ ำหมำย
ผูว้ จิ ยั ใช้หน่วยในกำรวิเครำะห์ในระดับจุลภำค (micro level) คือ ระดับบุคคล โดยผูว้ จิ ยั แบ่งกลุ่มเป้ ำหมำยเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม เป้ ำ หมำยหลัก ที่ ใ ช้สำหรั บกำรวิจัย เชิ งคุ ณภำพด้วยวิธีกำรสัม ภำษณ์ เจำะลึ ก (In-depth Interview) ได้แ ก่
นำยกองค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล ปลัด องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล รองปลัด องค์ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล ก ำนัน ผู ้ใ หญ่ บ้ำ น
เจ้ำพนักงำนฝ่ ำยปกครองที่ มีหน้ำที่ เกี่ ยวข้องโดยตรง ผูน้ ำชุ มชน และผูท้ ี่ มำขอรั บกำรบริ กำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล
บำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม เป็ นกำรสัมภำษณ์เพื่อค้นหำข้อมูลจำกบุคคลหลำยประเภท
กลุ่มเป้ ำหมำยที่ ใช้สำหรั บกำรจัดประชุ มสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนต ำบล
ปลัดองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น เจ้ำพนักงำนฝ่ ำยปกครองที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง ผูน้ ำชุมชน และผูท้ ี่ มำขอรับกำรบริ กำรขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่ งเป็ นกลุ่ม
เดียวกันกับกำรสัมภำษณ์เจำะลึก โดยเป็ นกำรสนทนำกลุ่มเพื่อสังเครำะห์ควำมคิดเห็นร่ วมกัน
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2.2 กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ ำหมำย
กลุ่มเป้ ำหมำยที่ ใช้ส ำหรั บ กำรวิจัยเชิ งคุ ณ ภำพโดยกำรสัม ภำษณ์ เจำะลึ กและกำรจัดประชุ ม สนทนำกลุ่ม คื อ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ถูกเลือกแบบเจำะจงซึ่งเป็ นผูน้ ำชุมชนหรื อมีประสบกำรณ์ ที่สำมำรถให้ควำมรู ้ ควำมคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะต่ำง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำรตำบลแบบมีส่วนร่ วม และยินดีถ่ำยทอดข้อมูล โดยกำหนดกลุ่มเป้ ำหมำยไว้ดงั นี้
กลุ่มเป้ ำหมำยที่ใช้สำหรับกำรวิจยั เชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เจำะลึก (In-depth Interview) ได้แก่ นำยกองค์กำร
บริ หำรส่วนตำบล ปลัดองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น เจ้ำพนักงำนฝ่ ำยปกครอง
ที่ มีหน้ำที่ เกี่ ยวข้องโดยตรง ผูน้ ำชุ มชน และผูท้ ี่ มำขอรั บกำรบริ กำร จำนวน 10 คน โดยผูว้ ิจัย จะเน้นกลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็ นปลัด
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล กำนัน และผูใ้ หญ่บำ้ น เนื่ องจำกเป็ นผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับกำรแก้ไขปั ญหำโดยตรง ส่ วนในกลุ่มอื่นนั้น
เช่น นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล ผูท้ ี่มำขอรับกำรบริ กำร เป็ นกำรสัมภำษณ์เพื่อให้ได้แนวคิดที่เกี่ยวกับปั ญหำและวิธีกำรแก้ไข
ปั ญหำ ในมุมมองของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบกำรบริ หำรจัดกำรตำบลแบบมีส่วนร่ วม ในเรื่ องที่เกี่ยวกับระบบกำรไกล่เกลี่ ยข้อ
พิพำทหรื อกำรประนอมข้อพิพำท หรื อยุติธรรมชุมชน
กลุ่มเป้ ำหมำยที่ใช้สำหรับกำรจัดสนทนำกลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล ปลัดองค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบล รองปลัดองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น เจ้ำพนักงำนฝ่ ำยปกครองที่ มีหน้ำที่เกี่ ยวข้องโดยตรง
ผูน้ ำชุมชน และผูท้ ี่ มำขอรับกำรบริ กำร จำนวน 30 คน โดยกำรจัดสนทนำกลุ่ม จำนวน 2 ครั้ง แบ่งออกเป็ น ครั้งที่ 1 เพื่อเป็ น
กำรศึ กษำถึงกำรนำชุมชนต้นแบบมำปรับใช้ และครั้งที่ 2 เป็ นกำรสนทนำกลุ่ม เพื่อเป็ นกำรสรุ ป คืนข้อมูลสู่ ชุมชน เสนอแนะ
เพิ่มเติมก่อนเขียนร่ ำงโครงกำรวิจยั ฉบับสมบูรณ์
3. พื้นทีก่ ารศึกษาวิจยั
ได้แก่ องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม เนื่ องจำกพื้นที่น้ ี เป็ นพื้นที่มีศกั ยภำพในกำร
บริ หำรจัดกำรชุมชนและเป็ นเครื อข่ำยกำรทำงำนร่ วมกันของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
4. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กำรสร้ำงเครื่ องมือกำรวิจยั เชิ งคุณภำพ ผูว้ ิจยั ได้ใช้คำถำมในกำรสัมภำษณ์ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์แบบ
เจำะลึก และสัมภำษณ์แบบ face to face ซึ่ งคำถำมที่สัมภำษณ์จะเป็ นประเด็นที่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั โดยคำถำม
เหล่ำนี้ เกิ ดจำกกำรทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จำกนั้นจึ งให้ผูเ้ ชี่ ยวชำญที่มี
ควำมรู ้ ควำมชำนำญเกี่ ยวกับกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรข้อพิพำท กำรบริ หำรควำมขัดแย้ง เป็ นผูต้ รวจสอบควำม
ถูกต้องของแบบสัมภำษณ์
5. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
กำรวิเครำะห์/ตีควำมข้อมูลเชิงคุณภำพ คณะผูว้ ิจยั ใช้วิธีกำรกำรถอดถ้อยคำจำกกำรให้สัมภำษณ์แบบคำต่อคำจดบันทึก
กำรสังเกตกำรณ์ และคัดลอกข้อควำมสำคัญจำกเอกสำรและบันทึกอย่ำงละเอียด เพื่อให้กำรตีควำมและกำรกำหนดประเด็นที่
สำคัญได้อย่ำงถูกต้องเชื่ อถื อได้ แล้วทำกำรวิเครำะห์ ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภำพโดยใช้เทคนิ คกำรวิเครำะห์ เนื้ อหำ (content analysis)
เพื่อกำหนดหัวข้อ/กลุ่มหัวข้อแนวคิดสำคัญ (topic/category) แบบแผนแนวคิดสำคัญอันเป็ นแก่นสำระหลัก (pattern/themes)
เพื่อนำไปสู่กำรตอบคำถำมกำรวิจยั สรุ ปรำยงำนกำรดำเนินกำร พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อนำข้อมูลไปสรุ ปและจัดทำกำรปรับปรุ ง
และพัฒนำต่อไป และเขียนรำยงำนผลกำรวิจยั

สรุ ปผลการวิจัย
ในกำรศึกษำวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วม: กรณี ศึกษำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ
อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม” ผูว้ จิ ยั ได้ผลกำรวิจยั ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั ดังนี้
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วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอการยุติข้อพิพาทในชุ มชนแบบมีส่วนร่ วมในพื้นที่องค์ การ
บริหารส่ วนตาบลบางปลา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
1. รู ปแบบในกำรจัดกำรตนเอง แบบมีส่วนร่ วม
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญมีควำมเห็นไปในแนวทำงเดียวกันว่ำ กำรบริ หำรจัดกำรแบบมีส่วนร่ วมควรมีส่วน
ร่ วมที่เกิดจำกคนในชุมชนนั้นเอง เพรำะจะรู ้ปัญหำและกำรจัดกำรกับปั ญหำมำกกว่ำ โดยกำรมีส่วนร่ วมในกำรยุติขอ้ พิพำท หรื อ
กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทที่เกิดขึ้นนั้น ควรต้องให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำร่ วมในกำรแก้ไข อำทิเช่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ) จะทำหน้ำที่เป็ นเสมือนคนกลำง ที่ คอยประสำน ควำมร่ วมมือระหว่ำงผูท้ ี่เกิ ดข้อพิพำทกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรแก้ไขปั ญหำ
2. ปั ญหำด้ำนกำรปฏิบตั ิงำน
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญมีควำมเห็ นไปในแนวทำงเดี ยวกันว่ำปั ญหำด้ำนกำรปฏิ บตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องมีหลำยกรณี ดังนี้
2.1 ในกำรแก้ไขปั ญหำข้อพิพำทที่ เกิ ดขึ้ นนั้น คู่กรณี ที่เกี่ ยวข้องไม่ให้ควำมเคำรพ หรื อไม่ให้ควำมเชื่ อถื อผูท้ ี่
ทำหน้ำที่ในกำรยุติขอ้ พิพำท
2.2 คู่กรณี พิพำทใช้อำนำจส่วนตัวในกำรกดดันกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
3. ปั ญหำด้ำนบุคลำกร
3.1 ในกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่หรื อบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรยุติขอ้ พิพำทขำดควำมรู ้ในเรื่ องกฎหมำย ที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ ซึ่งส่งผลให้กำรปฏิบตั ิงำนสำเร็ จผลตำมเป้ ำหมำย และประชำชนหรื อคู่กรณี พิพำทจะมีควำมเชื่อถือต่อกำรยุติปัญหำ
3.2 กำรยุติขอ้ พิพำทนั้น ควรต้องให้บุคคลที่แต่ละฝ่ ำยเคำรพนับถือ ยำเกรงเข้ำร่ วมในกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท เพรำะ
จะส่งผลให้สำมำรถยุติขอ้ พิพำทได้ และทำให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
4. ปั ญหำด้ำนทรัพยำกรและงบประมำณ
ในด้ำนงบประมำณนั้น มีปัญหำค่อนข้ำงมำก เพรำะหน่วยงำนรัฐ เช่น สำนักงบประมำณ ให้เงินงบประมำณมำอย่ำงจำกัด
ไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบตั ิงำน ซึ่ งกำรจะได้ใช้งบประมำณในแต่ละครั้งต้องใช้ข้ นั ตอนในกำรของบประมำณค่อนข้ำงมำกและใช้
เวลำนำน ไม่ทนั ต่อกำรแก้ไขปั ญหำ หรื อไม่สำมำรถเยียวยำกับปั ญหำที่เกิดขึ้นได้ทนั เช่น ไม่มีเงินงบประมำณในกำรเชิญบุคคล
หรื อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำ อำทิ ต้องมีกำรจ่ำยค่ำพำหนะ หรื อ ค่ำเบี้ยเลี้ยงให้เจ้ำหน้ำที่ เป็ นต้น เมื่อไม่มี
กำรจัดสรรงบประมำณที่เพียงพอจึงส่งผลต่อกำรปฏิบตั ิงำนให้สำเร็ จลุล่วงไปได้
จะเห็นได้วำ่ ปั ญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนิ นงำนในกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนนั้น มีหลำยประกำร โดยองค์กำร
บริ หำรส่วนตำบลบำงปลำนั้น ขำดงบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร จึงส่งผลต่อกำรบริ หำรจัดกำร และบุคลำกรมีองค์ควำมรู ้ดำ้ น
กฎหมำยอย่ำงจำกัด จึงส่งผลให้ไม่สำมำรถแก้ไขกับปั ญหำที่เกิดขึ้นได้อย่ำงทัว่ ถึงและรวดเร็ ว
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อวิเครำะห์และสังเครำะห์รูปแบบกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วมในพื้นที่องค์กำรบริ หำรส่วนตำบล
บำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญแต่ละท่ำน มีควำมเห็นสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันว่ำรู ปแบบกำรแบบมีส่วนร่ วมในชุมชนของ
ตำบลบำงปลำในเรื่ องกำรยุติขอ้ พิพำท สมำนฉันท์ในชุมชน หรื อกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทที่จะส่งผลให้กำรบริ หำรจัดกำรเป็ นไปด้วย
ควำมเรี ยบร้อยดีที่สุดนั้น ต้องประกอบด้วยสิ่ งดังต่อไปนี้ คือ
1. ประชำชนในพื้นที่ตอ้ งมีควำมรู ้พ้ืนฐำนทำงด้ำนกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยแพ่งหรื อกฎหมำยอำญำ หรื อแม้แต่
กฎหมำยที่ ดิน เมื่อประชำชนมีควำมรู ้ในกฎหมำยเบื้ องต้นแล้ว จะส่ งผลให้ไม่มีกำรละเมิดสิ ทธิ ซ่ ึ งกันและกันไม่กระทำกำรใด
ก่อให้เกิดข้อพิพำท ปรำศจำกกำรถูกฟ้องร้อง
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2. กำรที่ผมู ้ ีส่วนร่ วมในกำรแก้ปัญหำข้อพิพำทที่เกิดขึ้น ควรต้องมีกำรเชิญบุคคลหรื อหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ในกำรแก้ไข
ปั ญหำในเรื่ องนั้น ๆ มำประสำนผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อแก้ไขปั ญหำร่ วมกัน จะส่งผลให้กำรยุติขอ้ พิพำทเกิดขึ้นได้โดยรวดเร็ ว

อภิปรายผลการวิจัย
ในกำรศึกษำวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบกำรยุติขอ้ พิพำทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วม: กรณี ศึกษำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ
อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม” ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรอภิปรำยผลกำรวิจยั ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั โดยมีรำยละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอการยุติข้อพิพาทในชุ มชนแบบมีส่วนร่ วมในพื้นที่องค์ การ
บริหารส่ วนตาบลบางปลา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
1. รู ปแบบในกำรจัดกำรตนเอง แบบมีส่วนร่ วม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญ เห็นไปในทำงเดียวกันว่ำรู ปแบบในกำรจัดกำรตนเองแบบมีส่วนร่ วมนั้น เกิดจำกกำรมีส่วนร่ วมของ
คนในชุมชน โดยหน่ วยงำนของรัฐจะทำหน้ำที่ เป็ นเสมือนคนกลำงที่ คอยประสำนควำมร่ วมมือระหว่ำงผูท้ ี่ เกิ ด ข้อพิพำทกับ
หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้อ ง ในกำรแก้ไ ขปั ญ หำ ซึ่ งรู ป แบบกำรจัด กำรตนเองในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ ยุติ ธ รรมชุ ม ชน กำรสมำนฉัน ท์
หรื อกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทนั้น เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของคนในหมู่บำ้ นหลำยฝ่ ำย ซึ่งแต่ละฝ่ ำยพยำยำมที่จะไม่ให้เกิดปั ญหำใหญ่ใน
ภำยหลัง ซึ่ งสอดคล้องกับงำนของสมพันธ์ เตชะอธิ กและคณะ [4] กล่ำวว่ำ องค์ประกอบขององค์กรชำวบ้ำนเป็ นกลุ่มชุมชนที่ มี
อุดมกำรณ์ร่วมกันมีเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีกำรรวมกลุ่มกันของคน เช่น ผูน้ ำทำงควำมคิด
ผูน้ ำทำงศีลธรรม ผูน้ ำทำงด้ำนอำชีพ ผูน้ ำด้ำนกำรพูด ผูน้ ำที่สำมำรถประยุกต์งำนรำชกำรกับเป้ ำหมำยเพื่อชำวบ้ำนได้ ผูน้ ำทำงกำร
ประสำนทรัพยำกร สมำชิ กและชำวบ้ำนทัว่ ๆ ไปจะต้องมีกำรบริ หำรจัดกำร กำรตัดสิ นใจร่ วมกัน มีกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่ตำม
ต ำแหน่ ง ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ ควำมเห็ น ของผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล คนส ำคัญ ท่ ำ นหนึ่ ง กล่ ำ วว่ ำ “กรณี ที่ มี ปั ญหาข้ อพิ พ าทดั ง กล่ า ว
การตั้งคณะกรรมการไกล่ เกลี่ยข้ อพิ พาท ในสมัยอดีตจะมีการตั้งคณะกรรมการไกล่ เกลี่ยในเบื ้องต้ น จะประกอบด้ วย 1. ผู้นา
(กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน) 2. บุคลากรในส่ วนองค์ การบริ หารส่ วนตาบล 3.บุคลากรในส่ วนอาเภอ ร่ วมกันไกล่ เกลีย่ ข้ อ
ขัดแย้ งในส่ วนเบือ้ งต้ นก่ อน”
กำรมีส่วนร่ วมดังกล่ำว ส่งผลต่อกระบวนกำรคิดและตัดสิ นใจในผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็ นกำรยุติขอ้ พิพำทที่เกิดขึ้น
เป็ นกำรตกลงร่ วมกันระหว่ำงหน่วยงำนรัฐกับประชำชน หรื ออำจเป็ นระหว่ำงประชำชนด้วยกันเอง ซึ่ งสอดคล้องกับระดับกำรมี
ส่ วนร่ วมของประชำชนของสมำคมกำรมีส่วนร่ วมสำกล (IAP2–International Association for Public Participation) ในระดับที่ 3
คื อ กำรมี ส่ ว นร่ ว มในระดับ ให้ เ ข้ำ มำมี บ ทบำท (To Involve): เป็ นลัก ษณะที่ ป ระชำชนเข้ำ ไปมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ เกี่ ย วข้อ งใน
กระบวนกำรวำงแผนและตัดสิ นใจ ซึ่ งมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและข้อมูลระหว่ำงรัฐกับประชำชนอย่ำงจริ งจัง ซึ่ งหน่วยงำน
ภำครัฐ มีหน้ำที่จดั ระบบอำนวยควำมสะดวกและยอมรับกำรเสนอแนะ [5] ซึ่งสอดคล้องกับควำมเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำน
หนึ่ ง กล่ำวว่ำ “มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ผมต้ องทาให้ ผ้ ูใหญ่ บ้านสร้ างที มงาน สร้ างคณะกรรมการที่ เข้ มแข็ง มันเป็ นข้ อตกลง
ถ้ ากรรมการหมู่บ้านมารั บรู้ ด้วย ก็จะไม่ ใช่ คนเดียวที่จะตัดสิ นใจ กลายเป็ นว่ ากรรมการหมู่บ้านจะมีบทบาทในชุมชน ซึ่ งจะสามารถ
ตอบคาถามและแก้ ไขปั ญหา”
โดยกำรมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน ดัง กล่ ำ วสอดคล้อ งกับ หลัก ยุติ ธ รรมชุ ม ชน (Community Justice) หมำยถึ ง
กำรป้ องกันอำชญำกรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับควำมยุติธรรมในรู ปแบบต่ำง ๆ ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรมหน่วยใดหน่วยหนึ่ งที่เปิ ดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรป้ องกันหรื อในกิจกรรมนั้น ๆ โดยมีเป้ ำหมำยสุ ดท้ำย
เพื่อคุณภำพชีวติ ของชุมชน [6] (Karp and Clear, 2000 : 324)
กำรยุติขอ้ พิพำทที่เกิดขึ้นในชุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อไม่ตอ้ งกำรให้คดีเข้ำสู่กระบวนพิจำรณำ หำกเป็ นเพียงเรื่ องเล็กน้อย
ที่จะสำมำรถพูดคุยกันได้ ซึ่ งสอดคล้องกับควำมเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำนหนึ่ง กล่ำวว่ำ “จะมีการตั้งฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องเข้ ามา
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ลงไปไกล่ เกลี่ยขอพิพาท และลงไปหาข้ อตกลงเพื่อไกล่ เกลี่ย ไม่ ใช่ ที่ทาง อบต. อย่ างเดียว ก็จะมี คื อถ้ าเกี่ยวกับด้ านสาธารณสุข ก็
จะมีสาธารณสุขไปด้ วย ผู้นาชุมชน ตัวแทนของในชุมชนที่เป็ นคนกลางไปด้ วย”
โดยรู ปแบบของกำรมี ส่วนร่ วมของคนในชุ มชนมี หลำยระดับ เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยที่ ต้ งั ไว้ แต่ละบุ คคลหรื อแต่ละ
หน่ วยงำนมีอำนำจในกำรตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหำร่ วมกันแตกต่ำงกัน โดยสอดคล้องกับข้อเสนอของ Cohen & Norman Upoff
(2523) และ Lee J. Cary (2519) [7] ที่อธิบำยรู ปแบบกำรมีส่วนร่ วม สำมำรถแยกประเภทของกำรมีส่วนร่ วมออกเป็ น 8 ลักษณะ ดังนี้
1) กำรมีส่วนร่ วมประชุม (Attendance at meeting)
2) กำรมีส่วนร่ วมสนับสนุนทุน (Financial contribution)
3) กำรมีส่วนร่ วมในฐำนะกรรมกำร (Membership on Committees)
4) กำรมีส่วนร่ วมในฐำนะผูน้ ำ (Position of leadership)
5) กำรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ (Decision making)
6) กำรมีส่วนร่ วมในกำรปฏิบตั ิกำร (Implementation)
7) กำรมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ (Benefits)
8) กำรมีส่วนร่ วมในกำรประเมินผล (Evaluation)
กำรมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ หรื อในกำรปฏิบตั ิกำร หรื อผลประโยชน์ต่ำง ๆ นั้น ประชำชนในพื้นที่ให้ควำมสำคัญกับ
กำรมีส่วนร่ วมที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กบั บุคคลที่เคำรพนับถือ โดยสอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำนหนึ่ ง กล่ำวว่ า “ชาวบ้ าน
ยอมรั บการตัดสิ นจากบุคคลภายนอกมากกว่ าบุคลากรในองค์ การบริ หารส่ วนตาบลบางปลา เช่ น กรณี การไปรั บรองในเรื่ องต่ าง ๆ
จนเกิ ดปั ญหาไม่ ไว้ ใจกัน ในระหว่ างคู่ กรณี เนื่ องจากการผิ ดคาพูดต่ อกันศูนย์ ยุติธรรมชุ มชนตาบลบางปลา ก็จะประสานให้
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ อง เช่ น อุตสาหกรรมจั งหวัด บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ องหรื อที่ มีกรณี พิพาทกัน เข้ ามาร่ วมไกล่ เกลี่ยกรณี พิพาทกัน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องในองค์ การบริ หารส่ วนตาบลบางปลาจะเป็ นผู้ประสานงานให้ ”
2. ปัญหาด้ านการปฏิบัตงิ าน
ในกำรแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น ประชำชนในพื้นที่ไม่ค่อยให้ควำมเคำรพต่อผลกำรตัดสิ นของคนในพื้นที่มำกนัก
โดยเห็นว่ำคนที่มำจำกส่วนกลำงหรื อหน่วยงำนอื่นนั้น มีควำมน่ำเชื่อถือมำกกว่ำ ซึ่งสอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำนหนึ่งกล่ำว
ว่ำ “ปั ญหาด้ านการปฏิ บัติงานตรงที่ชาวบ้ านยอมรั บการตัดสิ นจากบุคคลภายนอกมากกว่ าบุคลากรในองค์ การบริ หารส่ วนตาบลบาง
ปลา เช่ น กรณี การไปรั บรองในเรื่ องต่ าง ๆ จนเกิดปั ญหาไม่ ไว้ ใจกัน ในระหว่ างคู่กรณี เนื่องจากการผิดคาพูดต่ อกัน”
ผูท้ ี่มีขอ้ พิพำทส่วนมำก จะให้คนที่มีอำนำจสูงกว่ำกดดันกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ช้ นั ผูน้ อ้ ย เพื่อที่ตนจะได้ผลประโยชน์
มำกขึ้นกว่ำที่ควรจะเป็ น เช่น กำรบุกรุ กแนวเขต สอดคล้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำนหนึ่งกล่ำวว่ำ “ส่ วนมากจะจบได้ ไม่ ไปถึง
อาเภอ ส่ วนน้ อยที่จะมีพวกดันทุรัง พวกที่คิดว่ าตัวเองมีเพาเวอร์ แล้วก็ร้องเรี ยน บางทีวิ่งไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ ลงมาคุย ติดต่ อหรื อ
โทรศัพท์ มา แต่ เราก็ให้ เหตุผลว่ า ก็ต้องดาเนินการตามข้ อเท็จจริ ง”
3. ปัญหาด้ านบุคลากร
ในด้ำนปั ญหำกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่มีอำนำจนั้น มีปัญหำด้ำนบุคลำกรอยูห่ ลำยด้ำน เช่น บุคลำกรขำดควำมรู ้ใน
เรื่ องกฎหมำยที่ตอ้ งปฏิบตั ิ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญ กล่ำวว่ำ “เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องในองค์ การบริ หารส่ วนตาบลบางปลาจะเป็ นผู้
ประสานงานให้ โดยให้ หน่ วยงานดังกล่ าวที่ เกี่ยวข้ องเข้ ามาให้ ความรู้ แก่ ชาวบ้ า โดยเฉพาะโครงการด้ านกฎหมาย จึ งทาให้
เจ้ าหน้ าที่องค์ การบริ หารส่ วนตาบลบางปลาได้ ใกล้ ชิดกับชาวบ้ านมากขึน้ ”
จะเห็นได้วำ่ ควำมรู ้ของผูท้ ี่ทำหน้ำที่ในกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท หรื อกำรสมำนฉันท์น้ นั สำคัญมำก โดยบุคคลที่ทำหน้ำที่
ในกำรไกล่เกลี่ ยข้อพิพำทส่ วนใหญ่ จะเป็ นกำนันหรื อผูท้ ี่ ทุกคนให้ควำมเคำรพ แต่บุคคลเหล่ำนี้ มีควำมรู ้ ในเรื่ องกฎหมำยที่
เกี่ ย วข้อ งน้อ ยมำก จึ ง ควรให้ชุ ม ชนได้มี ส่ ว นร่ ว มกับ มหำวิ ท ยำลัย หรื อ หน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งในกำรอบรม ให้ ค วำมรู ้
เพื่อนำไปใช้ในกำรขจัดข้อพิพำทได้ นอกจำกปั ญหำกำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่แล้วยังมีปัญหำด้ำนบุคลำกร ซึ่งไม่พียงพอต่อกำร
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ปฏิ บัติงำน ส่ งผลให้ไม่อำจอำนวยควำมเป็ นธรรมได้อย่ำงรวดเร็ วและทัว่ ถึ ง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญ กล่ำวว่ำ “บุคลากรไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถระงับข้ อพิพาทได้ กรณี ความขัดแย้ งในด้ านต่ าง ๆ จาเป็ นต้ องใช้ นิติกร”
ฉะนั้น กำรให้ควำมรู ้ แก่ บุคลำกรเป็ นส่ วนสำคัญมำก ชุ มชนควรมี กำรแลกเปลี่ ยนองค์ควำมรู ้ กับหน่ วยงำนอื่ น เช่ น
หน่ วยงำนรำชกำรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำในเรื่ องนั้น เช่น ปั ญหำด้ำนสิ่ งแวดล้อมหรื อสำธำรณสุ ข ควรจะให้สำธำรณสุ ข
จังหวัดเป็ นผูร้ ับผิดชอบ หรื อหำกชุมชนมีขอ้ ตกลงควำมร่ วมกับมหำวิทยำลัย สำมำรถนำองค์ควำมรู ้จำกอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยไป
ใช้ในกำรแก้ไขปั ญหำได้ เป็ นต้น
4. ปัญหาด้ านทรัพยากรและงบประมาณ
ปั ญหำด้ำนงบประมำณเป็ นปั ญหำที่สำคัญในทุกชุมชน ซึ่งในชุมชนนี้มีงบประมำณที่ไม่เพียงพอ โดยหน่วยงำนรัฐจะให้
งบประมำณมำอย่ำงจำกัด จะดำเนินกำรทำอะไรต้องมีแผนงำนที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน เป็ นหลัก สอดคล้อง
กับควำมเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำนหนึ่ง กล่ำวว่ำ “งบประมาณไม่ ครอบคลุมถึงอย่ างไรมันก็มีปัญหาในด้ านงบประมาณอยู่
แล้ วทุกที่ ท้ องถิ่นก็ให้ มา แต่ สาหรั บการทาตามแผน การแก้ ไขของชุมชนเป็ นแนวทางหลักซึ่ งแต่ ละหมู่บ้านได้ ทาการประชุมและ
ทาความเข้ าใจว่ า ทุกหมู่บ้านจะต้ องมีแผนการพัฒนา ถ้ าหมู่บ้านใดไม่ มีแผนก็จะไม่ สามารถทางานได้ ตัวอย่ างเช่ นจะทาถนนเส้ น
ใดเส้ นหนึ่งถ้ าไม่ อยู่ในแผนก็ไม่ สามารถทาได้ ”
สอดคล้องกับแนวคิดของสมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ [4] ซึ่งกล่ำวว่ำ องค์ประกอบขององค์กรชำวบ้ำนเป็ นกลุ่มชุมชนที่
มีอุดมกำรณ์ร่วมกันมีเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเน้นกำรมีเป้ ำหมำยร่ วมหรื อผลประโยชน์ร่วม
ต้องคำนึงถึงกำรประสำนงำน กิจกรรมและงบประมำณทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำร
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ รูปแบบการยุตขิ ้ อพิพาทในชุมชนแบบมีส่วนร่ วมในพื้นทีอ่ งค์ การ
บริหารส่ วนตาบลบางปลา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รู ปแบบกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่ วมในชุมชนของตำบลบำงปลำในเรื่ องกำรยุติขอ้ พิพำท สมำนฉันท์ในชุมชน หรื อกำร
ไกล่เกลี่ ยข้อพิพำทที่ จะส่ งผลให้กำรบริ หำรจัดกำรเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อยดี ที่สุดนั้นควรจะให้ประชำชนในพื้นที่ มีควำมรู ้
พื้นฐำนทำงกฎหมำย ไม่วำ่ จะเป็ นกฎหมำยแพ่งหรื อกฎหมำยอำญำ หรื อแม้แต่กฎหมำยที่ดิน จะส่งผลให้แต่ละฝ่ ำยไม่กระทบสิ ทธิ
และหน้ำที่ซ่ ึ งกันและกัน อันเป็ นกำรแก้ไขปั ญหำได้เบื้องต้นอีกทำงหนึ่ง ซึ่ งสอดคล้องกับบทควำมวิจยั ของวรรณี ศำ สี ฟ้ำ [8] ที่วำ่
ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจของบุคคลนั้น มีควำมสัมพันธ์กบั ระดับของกำรมีส่วนร่ วม และสอดคล้องกับควำมเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญ
กล่ำวว่ำ “เนื่องจำกประชำชนในชุมชนองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำค่อนข้ำงมีมำก ควำมคิดจึงแตกต่ำงกันออกไป เช่ น ไม่ รับ
ฟั งเหตุผล เอาความคิดของตนเองเป็ นใหญ่ ดังนั้น จากกรณี ดังกล่ าวถ้ าประชาชนควรได้ ร้ ู กฎหมายมากขึน้ จะลดกระบวนการไกล่
เกลีย่ ข้ อพิพาทได้ รู ปแบบ การจัดการที่ดี ควรจะให้ ชาวบ้ านได้ มคี วามรู้ ด้ านกฎหมายโดยเฉพาะสิ ทธิ และหน้ าที่ของตนเองเพื่อการ
ดารงชีวิตที่ดีและมีความสุข”
เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐเห็นว่ำ หำกประชำชนทุกคนพอรู ้กฎหมำยจะไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น จะทรำบว่ำอะไรควร
อะไรไม่ควร อันเป็ นกำรป้ องกำรกำรเกิดข้อพิพำทได้อีกทำงหนึ่ง อีกประกำรหนึ่งที่สำคัญ คือ กำรประสำนกับหน่วยงำนส่วนกลำง
เข้ำร่ วมในกำรยุติขอ้ พิพำทที่เกิดขึ้นในชุมชน อันเป็ นกลไกหนึ่งที่มีควำมสำคัญในกำรขับเคลื่อน ให้กำรมีส่วนร่ วมในชุมชนยุติขอ้
พิพำทได้ง่ำยขึ้น เพรำะคนในชุมชนให้ควำมเคำรพและเกรงใจ
อีกประกำรที่สำคัญ ที่จะทำให้งำนยุติธรรมชุมชนเกิดประสิ ทธิ ภำพมำกที่สุด คือกำรที่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องเชิญหน่วยงำนที่
รับผิดชอบในกำรแก้ไขปั ญหำในเรื่ องนั้น ๆ มำประสำนผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อแก้ไขปั ญหำร่ วมกัน จะทำให้ขอ้ พิพำทยุติลงได้
ซึ่งสอดคล้องกับงำนเขียนของถวิลวดี บุรีกลุ [9] กล่ำวว่ำ กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทที่ตอ้ งให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่ วมนั้นต้องง่ำยไม่
ซับซ้อน และทุกคนจะสำมำรถที่จะมีส่วนร่ วมในกำรแก้ไขปั ญหำได้ และสอดคล้องกับควำมเห็ นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนสำคัญท่ำน
หนึ่ ง กล่ ำ วว่ำ “เรี ย กทุ กส่ วนมา เชิ ญ คณะกรรมการประปา กองทุ น หมู่บ้ าน ไฟฟ้ าพลัง งานแสงอาทิ ต ย์ อสม. กลุ่ม แม่ บ้าน
รั ฐวิสาหกิ จชุมชน เพื่ อคุยกันว่ าจะทาอะไรแก้ ไขปั ญหาอะไร มีงบประมาณที่ บริ หารจั ดการหมู่บ้านเท่ าไร ประปาหมู่บ้านก็ให้
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อบต. สร้ าง แต่ เราดูแล เก็บค่ านา้ แล้ วเงิ นก็อยู่ภายในชุมชนในหมู่บ้านเมื่อเกิ ดเหตุฉุกเฉิ น กรรมการหมู่บ้านก็ประชุมกับท่ าน
ผู้ใหญ่ บ้านในฐานะคณะกรรมการหมู่บ้านก็เอามาคุยกัน”
จะส่ งผลให้แก้ไขปั ญหำได้อย่ำงตรงประเด็น ชำวบ้ำนได้รับประโยชน์ และเป็ นกำรมีส่วนร่ วม ในกำรแก้ไข
ปั ญหำกันอย่ำงแท้จริ งและยัง่ ยืน ชุมชนจะพึ่งพำตนเองได้

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรอบรมให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกฎหมำยเบื้องต้น หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในชีวติ ประจำวันให้กบั ประชำชนเพื่อให้
รู ้สิทธิและหน้ำที่ของตน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งจะส่งผลให้กำรยุติขอ้ พิพำทมีประสิ ทธิภำพ
2. ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอให้กบั องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลบำงปลำ อำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม เนื่องจำก
ต้องมีกำรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในกำรแก้ไขปั ญหำข้อพิพำท
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิ ทธิผลของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ ม
การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา มีระยะเวลาใน
การทดลองใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ 3 เดือน ในการดาเนิ นการวิจยั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็ นการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ และระยะที่ 2 เป็ นการทดลองใช้กระบวนการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนศรัทธาสมุทร จานวน 80 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม
40 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินประสิ ทธิผลของกระบวนการเรี ยนรู ้ คือ แบบวัดการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่าง
มีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุ ดที่ 1 และชุ ดที่ 2 ซึ่ งเป็ นแบบคู่ขนาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ 1) กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการ
ตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นสารวจบทความ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรม
เพื่อการขยายความ ขั้นตรวจสอบและประเมิ นข้อโต้แย้ง ขั้นทาความเข้าใจและสร้ างมโนทัศน์สาคัญ ขั้นการสะท้อนคิ ดในบทความ
2) นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณมีการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ

Abstract
This research aimed to develop and study of the effectiveness of learning process for critical reading to promote critical language
awareness of senior secondary students. This study was a research and development which covered 3 months of experiment in learning
process. The research was divided into 2 phrases, the first phrase was for developing learning process for critical reading to promote critical
language awareness, and phrase 2 was the test for learning process. The sample group was 80 students in Matthayom 6 from Satthasamut
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school, 40 students were in experiment group and 40 students were in control group. The tool for data collection to evaluate the effectiveness
of learning process was critical language awareness assessment form for Thai language reading set 1 and set 2 which were in parallel format.
The data analysis was proceeded with arithmetic mean, standard deviation, and t-test. The result can be concluded as follows, 1) Learning
process for critical reading to promote critical language awareness consisted of 6 steps of learning activities which are, exploring text,
identifying problem, analyzing behavior for explanation, checking and evaluating arguments, understanding and establishing core concept,
and reflecting from text 2) Students participated in learning process for critical reading showed higher critical language awareness than
students in normal instruction at significance level of 0.05
Keywords : Critical Reading, Critical Language Awareness

บทนา
การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนิ นชีวิต ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ
ทาให้การใช้ภาษาไม่ใช่เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารเท่านั้น แต่ยงั สามารถสร้างอิทธิ พลในการดาเนิ นชีวติ และการประกอบอาชีพอีก
ด้วย Moumou [1]กล่ าวว่า ในปั จจุ บันมี การเปลี่ ย นแปลงอย่างมี นัยส าคัญ ต่ อ การใช้ภาษาในสั งคม ซึ่ งเห็ นชัดจากการปรากฏ
พฤติกรรมกรรมการใช้ภาษาในการควบคุมทางสังคมโดยได้เปลี่ยนจากการบังคับสู่ การใช้อานาจผ่านภาษา ทาให้ผลลัพธ์ที่ได้คือ
การใช้ภาษาในการควบคุมทิศทางความสัมพันธ์ที่หลากหลายในระดับวิชาชีพ เช่น ระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วย ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยน
นักข่าวและผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็ นต้น [2]ดังนั้นการตระหนักรู ้ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จึงมีบทบาทสาคัญในการช่วยให้ผใู ้ ช้ภาษา
สามารถปฏิบตั ิและแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีอิทธิ พลจากภาษาที่ได้จากการอ่าน
การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ หมายถึง สมรรถนะทางภาษาของนักเรี ยนที่สาคัญซึ่ งช่วยให้นกั เรี ยนสามารถ
ใช้ภาษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ Fairclough [3] เสนอทางเลือกในการเรี ยนรู ้ภาษาสองด้าน คือ 1) พัฒนาทักษะการสื่ อสาร และ
2) ส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณ การพัฒนาทักษะการสื่ อสารมุ่งเน้นการสร้ างผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้ภาษา
เพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการที่จาเป็ นของตนเองได้ ในขณะเดียวกันการส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรี ยน หมายถึงการพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนที่สะท้อนการใช้อานาจในภาษา โดยที่ Fairclough [2]กล่าวอีกมุมหนึ่ งว่า
การเรี ยนรู ้ ภาษาเป็ นเพียงการเน้นที่ การพัฒนาทักษะทางภาษาเท่านั้น ซึ่ งมองข้ามประเด็นของการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณ สอดคล้องกับลักษณะของนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 ในการเรี ยนรู ้ รายวิชาพื้นฐาน สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย ซึ่ งพบว่าในเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาดังกล่าวเป็ นการเรี ยนผ่านบทประพันธ์ วรรณคดี ต้องใช้กระบวนการ
ตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณในการเข้าใจความหมายในวรรณคดีหรื อบทประพันธ์ที่ยกมาให้ จากการสังเกตพฤติกรรม
ในการเรี ยนรู ้ในปี การศึกษาที่ผา่ นมาพบว่านักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ในการอ่านหรื อการใช้ทกั ษะทางภาษาในการ ฟั ง พูด อ่าน และ
เขียน ได้เป็ นอย่างดี แต่กลับพบว่านักเรี ยนยังขาดการตระหนักรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์ในวรรณคดีหรื อบทประพันธ์ที่ใช้เป็ นสื่ อในการ
จัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสามารถสรุ ปลักษณะของข้อบกพร่ องที่พบคือ 1) นักเรี ยนไม่สามารถอธิ บายหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัว
ละครในมุมมองของตนเองจากการอ่านวรรณคดีหรื อบทประพันธ์ 2) นักเรี ยนไม่สามารถแปลความ เชื่อมโยงคาศัพท์ การเลือกใช้
คาศัพท์ ของสื่ อที่กาหนดมาให้ตามบริ บทในวรรณคดีหรื อบทประพันธ์น้ นั ๆ 3) นักเรี ยนไม่สามารถเข้าใจรสของวรรณคดีหรื อคา
ประพันธ์ จากอานาจของภาษาที่ตอ้ งการสื่ ออารมณ์ ความรู ้สึก และการแสดงออกของพฤติกรรมในตัวละครได้อย่างถูกต้องจาก
การขยายความค าศัพท์ที่ ห ลากหลายในเนื้ อ ความ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ Sultan, Rofinddin, Nurhadi, และ Priyatni [4]
ในการวิเคราะห์ การตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณ ที่ แสดงให้เห็ นว่าร้ อยละ 65.99 นักเรี ยนนิ ยมให้ความหมายจาก
บทความมากกว่าคติหรื อแนวความคิดสาคัญ มีเพียงร้อยละ 8.22 เท่านั้นที่มีการแสดงทัศนคติในมุมมองที่แตกต่างจากบทความ
และร้อยละ 9.03 พยายามระบุพฤติกรรมในการเลือกปฏิบตั ิที่แตกต่างออกไปจากบทความ โดยสรุ ปแล้วการตระหนักรู ้ทางภาษา
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อย่างมี วิจารณญาณ จากการอ่านจัดลาดับอยู่ในเกณฑ์ต่ า ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณจึ งมี
ความสาคัญต่อการเรี ยนการสอนในรายวิชาภาษาไทย
แนวทางหนึ่ งที่ สามารถช่ วยให้นักเรี ยนเกิ ดการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณคื อการส่ งเสริ มให้นักเรี ย นมี
กระบวนการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ ซึ่ งการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณทาให้ผอู ้ ่านจดจาข้อมูล ตรวจสอบ จับประเด็น ตอบสนอง และ
เชื่ อ มโยงจุ ด ประสงค์ข องแนวความคิ ด ของบทความจากการเลื อ กใช้ค าในบริ บ ทต่ า งๆที่ ผู เ้ ขี ย นให้ ม า Wallace [5]ระบุ ว่ า
วัตถุประสงค์ของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมี 3 ด้าน ที่สาคัญคือ 1) ด้านภาษาศาสตร์ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมุ่งเน้นการให้
ผูอ้ ่านมีส่วนร่ วมในเนื้ อความเพื่อให้พวกเขาสามารถระบุขอ้ ความสาคัญด้านความคิดหรื อแนวความคิดที่ ได้รับมาจากบทความ
2) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณช่วยสร้างโอกาสให้ผอู ้ ่านได้พฒั นาข้อโต้แย้งที่น่าเชื่ อถือ เชื่อมโยง
ความรู ้เข้ากับบริ บททางสังคม และตั้งคาถามเกี่ยวกับเนื้ อหาในบทความเพื่อสร้างความรู ้ ซึ่ งเชื่อมโยงกับแนวทางของการคิดอย่าง
เป็ นระบบที่ตอ้ งเชื่องโยงข้อมูลแบบองค์รวม [6] และ 3) ด้านวัฒนธรรม การอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้โอกาสผูอ้ ่านได้เพิ่มพูน
ความรู ้ของตนเองจากการทาความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างจากมุมมองที่ต่างกัน
การอ่านอย่างมี วิจารณญาณสามารถจัดเป็ นกระบวนการที่ ผูอ้ ่านบทความและผูเ้ ขียนมี ปฏิ สัมพันธ์ต่อกัน การอ่านเป็ น
กระบวนการทางสังคมที่มองได้สองแง่มุมคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่าน และความสัมพันธ์ทางสังคมที่ถูกสร้ างขึ้ น
ระหว่างกระบวนการอ่าน เมื่ อเชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ่านกับเนื้ อความในบทความ ดังนั้นการอ่านอย่างมี วิจารณญาณใน
งานวิจยั นี้ ถูกพัฒนาขึ้นในบริ บททางสังคมและวัฒนธรรม พบว่ากระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีเป้ าหมายเพื่อส่ งเสริ มการ
ตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการทาให้เห็นแนวปฏิบตั ิในการระบุแนวความคิดสาคัญ
และการขยายความ ดังนั้นกิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงครอบคลุม กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมสร้างมุมมอง
ส่ วนบุคคลจากบทความ 2) กิจกรรมวิพากษ์ผลกระทบของการใช้ภาษาและความคิดทางด้านภาษาในบทความ และ 3) กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับทักษะในการระบุแนวความคิดและการขยายความพฤติกรรมจากเนื้อหาในบทความ
การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณถูกนามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่ ง O’Hallaron, Palincsar และ Schleppedrell [7] ได้พฒั นาการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณโดยพัฒนาจาก
ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมี การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่นักเรี ยนสามารถสารวจแนวความคิดและทัศนคติของผูเ้ ขี ยนได้
กิจกรรมสนับสนุนให้นกั เรี ยนใช้การประเมินตนเองในการสร้างความรู ้ของตนเอง ซึ่ งพบว่ากระบวนการเรี ยนรู ้ครอบคลุม 5 ระยะ
ซึ่ งช่วยให้นกั เรี ยนมีพฤติกรรมดังนี้ 1) เข้าใจเนื้ อความที่ไม่ได้มีเพียงข้อมูลและข้อเท็จจริ งเท่านั้น แต่ยงั มีทศั นะหรื อแนวความคิด
ของผู เ้ ขี ย นด้ว ย 2) ค้น พบทัศ นะของผู เ้ ขี ย นอย่า งลึ ก ซึ้ ง 3) เข้า ใจการใช้ภ าษาซึ่ งเผยให้ เ ห็ น ทัศ นคติ ข องผู ้เ ขี ย นที่ ชัด เจน
4) การตอบสนองเชิ งวิพากษ์ของผูอ้ ่านที่ มีต่อเนื้ อความในการเขียนของผูเ้ ขียนในบทความ และ 5) การตีความบทความจากทัศนะ
มุมมองใหม่ ผลลัพธ์ของกระบวนการสามารถแสดงให้เห็ นข้อเท็จจริ งว่าครู ผูส้ อนต้องการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี การตัดสิ นใจและ
สามารถพิจารณาความหมายของเนื้อความในบทความอย่างลึกซึ้ งและมีวจิ ารณญาณ นอกจากนี้ Huh [8]ได้พฒั นาแบบจาลองการเรี ยนรู ้
เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ งพบว่าปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรี ยนถูกพัฒนาผ่านการถอดรหัสเนื้ อความและการทาความ
เข้าใจบทความ รวมทั้งการเขียนบทความ นอกจากนั้นการวิเคราะห์เนื้ อความสามารถแสดงให้เห็นแนวความคิด ความเชื่อส่ วนบุคคลที่
ชัดเจน ซึ่ งแบบจาลองการเรี ยนรู ้สามารถช่วยให้ึึกึนการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณและสร้างการตอบสนองอย่างมีวจิ ารณญาณ
จากข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ข้า งต้น ผู ว้ ิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา การพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นอย่า งมี วิ จ ารณญาณ
เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย โดยกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่
พัฒนาขึ้ นประกอบด้วยกระบวนการซึ่ งชี้ นานักเรี ยนในการทากิ จกรรมการอ่านอย่างมี วิจารณญาณและนาไปสู่ การสร้ างการ
ตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

94

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (May - August) 92 - 101 (2020) Vol. 10, No. 2

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ ของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ยดังนี้
2.1 เพื่อเปรี ยบเที ยบการตระหนักรู ้ ท างภาษาอย่างมี วิจ ารณญาณก่ อนและหลังทดลองของนักเรี ย นที่ เรี ย นด้วย
กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่าน
อย่างมีวจิ ารณญาณ กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนการสอนแบบปกติ หลังการทดลองใช้กระบวนการเรี ยนรู ้

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนา มุ่งพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ และศึกษาประสิ ทธิ ผลของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น โดยการทดลองใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่ งผูว้ ิจยั มีข้ นั ตอน
การดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามแนวคิดการอ่ านอย่ างมีวจิ ารณญาณ
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ และแนวคิดการอ่านอย่าง
มีวิจารณญาณ
3. ด าเนิ น การพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นอย่า งมี วิ จ ารณญาณ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การตระหนัก รู ้ ท างภาษาอย่างมี
วิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
3.1 ทาการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและนิยามคาจากัดความของแนวคิดการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณให้มีความชัดเจน รัดกุม และครอบคลุมงานวิจยั ที่ตอ้ งการพัฒนา
3.2 สร้างหลักการของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ผูว้ ิจยั นาสาระสาคัญของแนวคิดการเรี ยนรู ้
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มาบูรณาการแล้วพัฒนาเป็ นหลักการของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่ งเสริ ม
การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ จากนั้นสร้างแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของหลักการที่พฒั นาขึ้น
3.3 ก าหนดขั้น ตอนการจัด การเรี ย นรู ้ ผูว้ ิ จัย น าหลัก การของกระบวนการเรี ย นรู ้ มาสั ง เคราะห์ เ ป็ นขั้น ตอน
การจัดการเรี ยนรู ้
4. ตรวจสอบและปรับปรุ งคุณภาพของกระบวนการเรี ยนรู ้
4.1 ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเรี ยนรู ้ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่พฒั นาขึ้น โดยผูท้ รงคุณวุฒิ โดยนาไป
ให้ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ แก้ไข และให้ขอ้ เสนอแนะ โดยมี ค่า IOC ของกระบวนการเรี ยนรู ้ การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ อยูร่ ะหว่าง 0.8 – 1.0 จากนั้นนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการเรี ยนการสอน
4.2 ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ในสภาพการเรี ยนการสอนจริ ง
โดยสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 3 แผน ตามขั้นตอนของกระบวนการที่พฒั นาขึ้น และปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
จากนั้น นาไปทดลองสอนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรสงคราม
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จานวน 1 ห้องเรี ยน ซึ่ งมี ลกั ษณะใกล้เคี ยงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยหลังจากทดลองสอนแต่ละครั้ งผูว้ ิจัยนาผลที่ ได้ไปปรั บปรุ งแก้ไข
กระบวนการเรี ยนรู ้ แนวทางการสอน และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในแต่ละระดับขั้นของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น
ระยะที่ 2 การทดลองใช้ กระบวนการเรียนรู้
1. กาหนดแบบแผนการทดลอง
การทดลองใช้กระบวนการเรี ย นรู ้ ผูว้ ิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบกึ่ งทดลอง (Quasi – experimental Research) และใช้แบบ
แผนการทดลองแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (The Pretest – Posttest Control Group Design)
2. กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประสิ ทธิ ผลของกระบวนการเรี ยนการสอน
ผูว้ ิจยั เลือกโรงเรี ยนศรัทธาสมุทร กระทรวงศึกษาธิ การ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง ซึ่ งผูว้ ิจยั นา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยพื้นฐานในภาคการศึกษาที่ผา่ นมาของนักเรี ยน 12 ห้องมาหาค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (M) และ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) แล้วผูว้ ิจยั เลือก 2 ห้องเรี ยน ที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (M) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ใกล้เคียง
กัน จากนั้นผูว้ ิจยั นาค่ามัชฌิ มเลขคณิ ตของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาไทยมาทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ค่าเอฟ
(F-test) และทดสอบความแตกต่างของค่ามัชฌิ มเลขคณิ ตของคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทั้งสองห้องด้วยค่าที
(t-test) พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบปลายภาคการศึกษาของนักเรี ยนทั้งสองห้องไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่านักเรี ยนทั้งสองห้องมีความรู ้พ้ืนฐานทางภาษาไทยพื้นฐานไม่แตกต่างกันจากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการจับ
สลากเพื่อกาหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผลปรากฏว่า นักเรี ยนชั้น ม.6/2 เป็ นกลุ่มทดลอง และนักเรี ยนชั้น ม.6/4 เป็ นกลุ่ม
ควบคุม
3. สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่พฒั นาขึ้น ซึ่ งประกอบ
ไปด้วย 6 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสารวจบทความ 2) ขั้นระบุปัญหา 3) ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการขยายความ 4) ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินข้อโต้แย้ง 5) ขั้นทาความเข้าใจและสร้างมโนทัศน์สาคัญ 6) ขั้นการสะท้อนคิดในบทความ และกระบวนการเรี ยนการ
สอนแบบปกติ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนา ขั้นสอน และขั้นสรุ ป จานวนอย่างละ 18 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
4. พัฒนาเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้วิ จัย พัฒ นาเครื่ องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น
จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 (ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน)
ผูว้ ิ จัยใช้เนื้ อหาเรื่ อง มัทนะพาธา และแบบวัดการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิ จ ารณญาณในการอ่ านวิ ชาภาษาไทย ชุ ดที่ 2
(ใช้สาหรับทดสอบหลังเรี ยน) ผูว้ ิจยั ใช้เนื้ อหาเรื่ องสามัคคีเภทคาฉันท์ และไตรภูมิพระร่ วง ตอน มนุ สสภูมิ โดยเป็ นข้อสอบชนิ ด
อัตนัย ฉบับละ 3 ข้อ เนื่ องจากแบบวัดที่ ผูว้ ิจัยจัดทาขึ้ นต้องการวัดการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณในการอ่านวิชา
ภาษาไทย ไม่ได้ตอ้ งการวัดผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ซึ่ งสนใจการพัฒนาของแต่ละองค์ประกอบย่อยของการตระหนักรู ้ทางภาษา
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยน เหตุผลที่ผูว้ ิจยั ไม่ใช้เนื้ อหาเรื่ องเดิมเพราะผูว้ ิจยั ต้องการตัดตัวแปรแทรกซ้อนในเรื่ องความคงทน
ของความรู ้ที่นักเรี ยนได้รับ โดยแบบวัดการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 ใช้เนื้ อหาที่
นักเรี ยนได้เรี ยนไปแล้วก่อนเริ่ มการทดลอง ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และแบบวัดการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 ใช้เนื้ อหาตามเนื้ อหาสาระที่นกั เรี ยนได้รับระหว่างการทดลอง ซึ่ งมีค่า IOC ของแบบ
วัดทั้ง 2 ฉบับอยูร่ ะหว่าง 0.6 – 1.0 และแบบวัดชุดที่ 1 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.705 และแบบวัดชุดที่ 2 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.798
5. ดาเนินการทดลองใช้กระบวนการเรี ยนการสอน และเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 ก่อนการทดลอง ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ มทาแบบวัดการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี
วิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
5.2 ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดลองใช้กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีทีมผูว้ ิจยั ร่ วมเข้าไปสังเกตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยกลุ่มทดลอง จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นตามขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการ
ตระหนักรู ้ ท างภาษาอย่างมี วิจ ารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย และกลุ่ ม ควบคุ ม จัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นตามขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้แบบปกติ โดยดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน
จานวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่ โมง จนครบ 18 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ละแผนใช้เวลา 1 -2
ชัว่ โมงแล้วแต่ความเหมาะสม
5.3 หลังการทดลอง เมื่อผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดลองเสร็ จสิ้ น ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาแบบวัด
การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบวัดการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณในการอ่านวิชาภาษาไทย
ชุดที่ 2 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
6. วิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1 เปรี ยบเทียบการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนกลุ่มทดลองก่อนและหลังทดลองใช้ค่า M,
S และ t – test โดยใช้คะแนนจากแบบวัดการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ ชุดที่ 1 (ก่อนเรี ยน) และแบบวัดการตระหนัก
รู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ ชุดที่ 2 (หลังเรี ยน)
6.2 เปรี ยบเทียบการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้ค่า M, S
และ t – test โดยใช้คะแนนจากแบบวัดการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ ชุดที่ 2 (หลังเรี ยน)

ผลการวิจัย
1. กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นสารวจบทความ เป็ นขั้นตอนที่ให้นกั เรี ยนได้อ่านบทความ ทาความเข้าใจ รับรู ้จดจาคุณลักษณะและรายละเอียด
ของบทความ พร้อมทั้งอภิปรายการใช้ภาษาที่แสดงพฤติกรรมและเชื่อมโยงรายละเอียดของบทความกับหลักภาษา
2) ขั้นระบุ ปัญหา เป็ นขั้นตอนที่ ให้นักเรี ยนระบุปัญหาหลักเกี่ ยวกับคาศัพท์ที่ได้จากการอ่านบทความ ระบุ /พิจารณา
การเลือกใช้คาในบทความ เพื่อตีความและขยายความ พร้อมทั้งแสดงผลกระทบของการเลือกใช้คาในบทความ
3) ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการขยายความ เป็ นขั้นตอนที่ให้นกั เรี ยนแสดงแนวความคิดสาคัญของบทความ แยกแยะ
พฤติกรรมของการแสดงออกในบทความ และขยายความพฤติกรรมพร้ อมทั้งแสดงให้เห็ นข้อโต้แย้งเกี่ ยวกับพฤติกรรมของตัว
ละครในบทความ
4) ขั้นตรวจสอบและประเมิ นข้อโต้แย้ง เป็ นขั้นตอนที่ ให้นักเรี ยนสร้ างข้อสรุ ปที่ ได้รับจากบทความโดยการพิจารณา
ข้อมูล หลักฐานที่ผเู ้ ขียนสร้างขึ้นมีการประเมินข้อโต้แย้งและเสนอความคิดส่ วนบุคคลที่เป็ นทางเลือก
5) ขั้นทาความเข้าใจและสร้ างมโนทัศน์สาคัญ เป็ นขั้นตอนที่ ให้นกั เรี ยนตัดสิ นใจระบุแนวความคิดสาคัญที่ ได้รับจาก
ผูเ้ ขียนจากการโต้แย้ง หรื อการเสนอทัศนะความคิดทางเลือกเพื่อนาเสนอข้อสรุ ปที่เป็ นมโนทัศน์สาคัญของบทความ
6) ขั้น การสะท้อ นคิ ด ในบทความเป็ นขั้น ตอนที่ ใ ห้ นั ก เรี ยนแสดงทัศ นคติ ข องตนเองเกี่ ย วกับ บทความโดยใช้
ประสบการณ์ส่วนบุคคล
ซึ่ งใน 6 ขั้น ตอนของกระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นอย่า งมี วิ จ ารณญาณ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การตระหนัก รู ้ ท างภาษาอย่า งมี
วิจารณญาณมีความสัมพันธ์กนั ในทุกขั้นตอนโดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนได้จากรู ปดังต่อไปนี้
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1) สารวจบทความ
(Exploring text)
2) ระบุปัญหา
(Identifying problems)

6) สะท้อนคิดในบทความ
(Self-reflecting in the text)
5) ทาความเข้าใจและสร้างมโนทัศน์สาคัญ
(Understanding and creating
important concepts)

3) วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการขยายความ
(Analyzing domination act for Expansion)

4) ตรวจสอบและประเมินข้อโต้แย้ง
(Examination and evaluation of arguments)
รู ปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้อย่างมีวิจารณญาณ
2. ผลของการใช้กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการทดลองดังต่อไปนี้
2.1) การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังทดลองของนักเรี ยน
ที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ (กลุ่มทดลอง)
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณก่อนและ หลังทดลองของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
กลุ่มทดลอง
n
M
S
t
ก่อนทดลอง
40
77.91
12.213
14.570*
หลังทดลอง
40
101.64
7.280
หมายเหตุ *p< .05
ข้อมูลจากตาราง 1 ผลปรากฏว่า จากการทดสอบค่าที (t - test dependent) พบว่า นักเรี ยนกลุ่มที่ เรี ยนด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ การอ่านอย่างมี วิจารณญาณ มี การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2) การวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนการตระหนัก รู ้ ท างภาษาอย่า งมี วิ จ ารณญาณของนัก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ว ย
กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (กลุ่มทดลอง) กับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบปกติ (กลุ่มควบคุม)
หลังการทดลองใช้กระบวนการเรี ยนรู ้
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยของคะแนนการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรี ยนกลุ่มทดลองกับนักเรี ยนกลุ่ม
ควบคุม หลังการทดลองใช้กระบวนการเรี ยนการสอน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
กลุ่มตัวอย่าง
n
M
S
F
t
กลุ่มทดลอง
40
101.64
7.280
0.924
14.922*
กลุ่มควบคุม
40
82.92
12.141
หมายเหตุ *p< .05
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ข้อมูลจากตาราง 2 ผลปรากฏว่า จากการทดสอบค่าที (t - test independent) พบว่า นักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณสู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนการสอน
แบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุ ปผลการวิจัย
1. กระบวนการเรี ยนรู ้ การอ่านอย่างมี วิจารณญาณ เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณ มี การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นสารวจบทความ ขั้นระบุปัญหา ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการขยายความ ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินข้อโต้แย้ง ขั้นทาความเข้าใจและสร้างมโนทัศน์สาคัญ ขั้นการสะท้อนคิดในบทความ
2. นักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ
หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ก ารอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณมี การตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณสู งกว่านักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ประเด็นที่ 1 กระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มการ
ตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย โดยใช้แนวคิ ดการอ่านอย่างมี วิจารณญาณ
โดยมีข้ นั ตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนคือ
1) ขั้นสารวจบทความ ซึ่ งในขั้นนี้ จะช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการทาความเข้าใจบทความ จากการอ่าน
บทความ มีการทาความเข้าใจรายละเอียดของบทความ และพบเห็นการใช้ภาษาที่แสดงพฤติกรรมของตัวละครในบทความซึ่ ง
นักเรี ยนจะต้องเชื่อมโยงกับหลักภาษา คาศัพท์ ที่เคยได้เรี ยนไปแล้ว
2) ขั้นระบุปัญหา ในขั้นตอนนี้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการตีความเพราะนักเรี ยนจะได้ ระบุปัญหาหลักที่ได้
จากการสารวจบทความ ระบุ /พิจารณาการเลือกใช้คาในบทความ เพื่อขยายความ และแสดงผลกระทบของการเลือกใช้คาใน
บทความ ซึ่ งนักเรี ยนจะเจอคาศัพท์ที่มีความหลากหลายที่นกั เรี ยนต้องตีความให้สอดคล้องตามบริ บทนั้นๆ
3) ขั้นวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการขยายความ ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการวิเคราะห์ความ
เพราะนักเรี ยนได้แสดงแนวความคิด แยกแยะพฤติกรรมของการแสดงออกในบทความ และขยายความพฤติกรรม พร้อมทั้งแสดง
ให้เห็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ เพื่อการขยายความพฤติกรรมนั้นๆ ให้สอดคล้องกับบริ บทของบทความ
4) ขั้นตรวจสอบและประเมิ นข้อโต้แย้ง ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ส่งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความสามารถในการประเมิ นข้อโต้แย้ง
เพราะนักเรี ยนได้สร้ างข้อสรุ ปที่ ได้รับจากบทความ มี การพิจารณาหลักฐานที่ ผูแ้ ต่งสร้ างขึ้ นอย่างหลากหลาย มี การประเมิ น
ข้อโต้แย้ง รวมทั้งเสนอความคิดที่เป็ นทางเลือกให้สอดคล้องกับบริ บทของบทความ
5) ขั้นทาความเข้าใจและสร้างมโนทัศน์สาคัญซึ่ งในขั้นตอนนี้ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการสรุ ปความเพราะ
นักเรี ยนได้ตดั สิ นใจเลื อกแนวความคิ ดที่ เกี่ ย วกับข้อมู ลที่ เสนอโดยผูแ้ ต่ ง มี นาเสนอข้อมู ลในการโต้แย้งหักล้าง เสนอทัศนะ
ความคิดทางเลือก เพื่อการนาเสนอข้อสรุ ปที่เป็ นมโนทัศน์สาคัญให้สอดคล้องกับบริ บทของบทความ
6) ขั้นการสะท้อนคิ ดในบทความ ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ส่งเสริ มให้นักเรี ยนมี ความสามารถในการสะท้อนคิ ด ซึ่ งเป็ นการ
สะท้อนการเข้าถึงบทความที่อิงทัศนคติส่วนบุคคลโดยการเชื่ อมโยงเนื้ อความกับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล จะเห็นได้ว่าทั้ง
6 ขั้นตอน เป็ นการรวมกันของความสามารถย่อยๆที่สาคัญของการตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวจิ ารณญาณ คือความสามารถในการ
ทาความเข้าใจบทความ การตีความ การวิเคราะห์ความ การประเมินข้อโต้แย้ง การสรุ ปความ และการสะท้อนคิด
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สอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข ้อ ที่ 1 โดยการพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นอย่า งมี วิ จ ารณญาณผู ว้ ิ จัย ได้พ ัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอนที่มีความสอดคล้องเชื่ อมโยงกัน โดยการเริ่ มต้นจากการศึกษา สังเคราะห์ สาระสาคัญ และ
หลัก การของการเรี ยนรู ้ ก ารอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ จากนั้ น น าหลัก การของกระบวนการเรี ยนรู ้ ม าพัฒ นาเป็ นขั้น ตอน
ของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ ซึ่ งการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั จัดทาขึ้นมีการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน มีหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี รองรั บ ส่ งผลให้กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่พฒ
ั นาขึ้ นมี ความน่ าเชื่ อถื อนอกจากนั้นขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรี ย นรู ้ ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจยั ของ McLaughlin และ DeVoogd [9] เสนอขั้นตอนการ
เรี ยนรู ้การอ่านแบบมีวจิ ารณญาณซึ่ งประกอบด้วย 1) การส่ งเสริ มให้ผอู ้ ่านได้คิด 2) การให้แนวทางชี้แนะ 3) การขยายกระบวนการ
ความคิดให้กว้างขึ้น 4) ช่วยผูอ้ ่านสะท้อนความคิดจากบทความ นอกจากนั้นยังสัมพันธ์กบั ของ Wallace [5] ที่ได้ระบุกิจกรรมหลัก
ของการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณ 3 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมสร้างมุมมองส่ วนบุคคลจากบทความ 2) กิจกรรมวิพากษ์ผลกระทบของ
การใช้ภาษาและความคิดทางด้านภาษาในบทความ และ 3) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะในการระบุแนวความคิดและการขยาย
ความพฤติกรรมจากเนื้อหาในบทความ
ประเด็ น ที่ 2 ประสิ ท ธิ ผ ลจากการทดลองใช้ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้วยกระบวนการ
เรี ยนรู ้ การอ่านอย่างมี วิจารณญาณ มี การตระหนักรู ้ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีการตระหนักรู ้ทาง
ภาษาอย่างมี วิจ ารณญาณสู งกว่ากลุ่ ม ที่ เรี ย นด้วยกระบวนการเรี ย นการสอนแบบปกติ อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 ทั้งนี้ เนื่ องจากกิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ มีการจัดให้เกิดบรรยากาศภายใน
ห้องเรี ยนแบบเปิ ดที่นกั เรี ยนทุกคนได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนเองจากมุมมองที่แตกต่าง สถานการณ์ประเภทนี้
เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ จะกระตุน้ ให้เกิ ดความภาคภูมิใจและความมัน่ ใจในตนเอง ในกิ จกรรมการอ่านอย่างมี วิจารณญาณ ครู ผูส้ อนมี
บทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนอาจถามคาถามที่ เกี่ ยวข้องกับบทความและเชื่ อมโยงคาถามกับ
แนวความคิดทางทัศนคติ ซึ่ ง Beck [10]ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนักเรี ยนจะต้องเกิดคุณลักษณะของ
การเรี ยนรู ้ 3 ประการที่สามารถพัฒนาและปรับปรุ งการตระหนักรู ้อย่างมีวจิ ารณญาณ คือ 1) การเรี ยนรู ้ทาให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมเชิง
รุ กในการอภิปรายบทความและบริ บท 2) การเรี ยนรู ้ทาให้เกิดการใช้ความหมายของบทความเพื่อสะท้อน และ 3) การเรี ยนรู ้เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย นวิ จ ารณ์ บ ทความและเผยระบบความคิ ด ที่ สื่ อ ผ่า นบทความ จากการศึ ก ษางานวิ จัย พบว่า การอ่ า นอย่างมี
วิจารณญาณที่ประกอบด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบมีโครงสร้างและเหมาะสม ทาให้นกั เรี ยนกระตือรื อร้นในการประเมิน วิจารณ์
และขยายความ ข้อมูลที่พบในบทความ นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนามุมมองและความสามารถของพวกเขาในการสะท้อนคิด
อย่างเป็ นระบบของตนเอง ด้วยประสบการณ์เชิงประจักษ์ ทาให้ส่งผลต่อการตระหนักรู ้อย่างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนเพราะช่วย
ให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจ สามารถประเมินคุณค่าและตอบสนองกับบทความได้ [4] [6] [7] [8]

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการใช้งานวิจยั
การนากระบวนการเรี ยนรู ้ การอ่านอย่างมี วิจารณญาณเพื่อส่ งเสริ มการตระหนักรู ้ ทางภาษาอย่างมี วิจารณญาณไปใช้
ครู ผสู ้ อนต้องมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ และตั้งคาถามที่เกี่ยวข้องกับบทความโดยมุ่งตั้งคาถามเพื่อให้
นักเรี ยนแสดงแนวความคิดทางทัศนคติ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการเรี ยนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส่ งผลต่อตัวแปรด้านอื่นๆ เช่น การให้
เหตุผล เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) พัฒ นากลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการส าหรั บ สถานศึ ก ษาเอกชนในบริ บ ทสากล
2) ประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม มีข้ นั ตอน การวิจยั แบ่ง
ออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล กลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศึกษาและรองผูอ้ านวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ จานวน 692 คนได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
แบ่ ง ชั้น ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ในการสั ม ภาษณ์ ได้แ ก่ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 คนได้ม าโดยการเลื อ กแบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย
ได้แก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าดัชนี PNIModified
การวิเคราะห์ SWOT analysis และ TOWS Matrix และการวิเคราะห์เนื้ อหา ระยะที่ 2 การประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับ
สถานศึ ก ษาเอกชนในบริ บ ทสากล ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ ข องกลยุท ธ์
โดยการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่แบบประเมินคุณภาพกลยุทธ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้ อหา
และศึกษาแนวทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิโดยการจัดประชุมเชิงนโยบาย ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจานวน 16 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจ ัย พบว่า 1) กลยุท ธ์ก ารบริ ห ารงานวิช าการสาหรั บ สถานศึ ก ษาเอกชนในบริ บ ทสากลประกอบด้ว ย 5 กลยุท ธ์คือ
(1) ยกระดับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล (2) สร้ างความเป็ นเลิศด้านการจัดการเรี ยนการสอนในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนที่ เป็ นสากล (3) ยกระดับการวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่ เป็ นสากล (4) ยกระดับการนิ เทศ
การศึกษาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะครู ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล (5) เร่ งรัดการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้เป็ นหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21โดยมี 10 กลยุทธ์รอง และ 29 วิธีดาเนิ นการ 2) ผลการประเมินกลยุทธ์พบว่า กลยุทธ์การ
บริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ และมีความ
เป็ นประโยชน์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกกลยุทธ์ ส่ วนแนวทางการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิน้ นั มี 4 แนวทางคือ (1) สถานศึกษา
ต้องสนับสนุนด้านทรัพยากรในการจัดการเรี ยนรู ้ (2) การฝึ กอบรมบุคลากร (3) กาหนดรู ปแบบการนิเทศที่เหมาะสม และ (4)สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
คาสาคัญ : กลยุทธ์การบริ หาร งานวิชาการ สถานศึกษาเอกชน
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Abstract
This research aimed to: 1) develop academic administration strategies for private school in global context and 2) assess the
academic administration strategies for private school in global context. In addressing such objectives, it adopted mixed-method research
methodology. The study was divided into two phases. Phase I focused on developing academic administration strategies for private school
in global context. In this phase, the sample of survey respondents included 692 school directors, deputy directors and chiefs of academic
affairs chosen through stratified random sampling, and the sample of interviewees were five qualified experts selected through purposive
sampling. In collecting the data, a questionnaire and an interview were utilized. Subsequently, the collected data were analyzed through
statistical approaches as in frequency, percentage, means, standard deviations and PNI Modified, SWOT analysis, TOWS Matrix and content
analysis. In respect of Phase II, it involved validating the developed academic administration strategies for private school in global context
in terms of their accuracy, appropriateness, feasibility and usefulness through connoisseurship. The sample of informants were nine experts
selected through purposive sampling. The research instrument was an assessment form of strategy quality. Afterwards, the obtained data
were analyzed through statistical analysis including frequency, percentage, means and standard deviations, and content analysis. The study
then further examined the guidelines on practical applications of the developed strategies by arranging a policy seminar session in which
there were sixteen stakeholders as informants; the data on this matter were then analyzed with content analysis.
The research results showed that: 1) The academic administration strategies for private school in global context primarily
consisted of five following strategies: (1) elevating the development of school curriculum to international standard quality; (2) promoting
international excellence in student improvement-oriented instruction; (3) elevating international learning assessment for student
improvement; (4) elevating international educational supervision for promotion of teachers’ capacity for student improvement; and
(5) orienting to competency-based curriculum to suit students in the 21st century. These strategies also comprised of ten sub-strategies and
twenty-nine procedures. 2) As for the assessment of their quality, overall, the academic administration strategies for private school in global
context were found to be accurate, appropriate, feasible and useful at a highest level. In practical applications of these strategies, educational
institutions (1) should provide more resources in learning and (2) training, (3) have a well-established supervision system and (4) promote
the development of competency-based curriculum.
Keywords : Management strategies, Academic, Private school

บทนา
การเปลี่ ย นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ในด้า นความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี โ ดยเฉพาะความก้า วหน้า ของ
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ซ่ ึ งจะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ความต้องการแรงงานที่มีทกั ษะ
แบบเก่าจะลดลง ตาแหน่งงานหลายประเภทจะถูกแทนที่ โดยคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่ 21 ต้องการ
คนทางานที่มีทกั ษะแบบใหม่เพิ่มขึ้น ในปั จจุบนั ทุกประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศใน
ทุ กๆด้านโดยใช้การศึ กษาและการเรี ย นรู ้ เป็ นยุทธศาสตร์ ส าคัญ ส าหรั บ ประเทศไทยมี ค วามคาดหวังอย่างสู งในการพัฒ นา
ประชาชนไทยเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจซึ่ งจะช่วยเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว
อย่างทัว่ ถึงโดยผ่านการศึกษาและการเรี ยนรู ้เช่นกัน
ประเทศไทยเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบทุนนิ ยมโลกที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วเศรษฐกิ จพัฒนาเป็ นแบบอุตสาหกรรม
ที่เปิ ดรับการลงทุนค้าขายการเคลื่อนย้ายโดยเสรี ของทุน แรงงาน ฯลฯ คนเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองเพิ่มขึ้นสภาพครอบครัวและวิถีชีวิต
เปลี่ยนแปลงเป็ นแบบปั จเจกชนแข่งขันกันแบบตัวใครตัวมันเพิ่มขึ้น มีปัญหาการจัดการทรัพยากรทั้งที่ดิน น้ า พลังงาน อาหารการ
กิน ฯลฯ เพิ่มขึ้น เกิดปั ญหาทั้งในแง่ความขัดแย้งและต้องร่ วมมือกันทางานเพิ่มขึ้น มีประชากรผูส้ ู งวัยเพิ่มขึ้นและมีสัดส่ วนสู งใน
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10-15 ปี ข้างหน้า โดยเฉพาะในประเทศไทยมี ปัญหาธรรมชาติสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น ขณะเดี ยวกันก็มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี เ ป็ นระบบเศรษฐกิ จ ที่ พ่ ึ ง พาความรู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง หมดนี้ เป็ นทั้ง การคุ ก คาม (Threats) และโอกาส
(Opportunities) ที่ประเทศไทยจะต้องเรี ยนรู ้ทาความเข้าใจ และหาทางปฏิรูปทั้งระบบการศึกษาและระบบเศรษฐกิจสังคมการเมือง
ให้กา้ วทันโลกที่เปลี่ยนไป และกาลังเปลี่ยนตลอดเวลา[1]
ขณะที่สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้ให้ขอ้ เสนอในประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวของระบบการศึกษาไทยและ
การสร้างการเรี ยนรู ้ที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยศึกษาจากกรณี ของประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งได้ริเริ่ ม
โครงการ Skills Future เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการเรี ยนรู ้ต่อเนื่ องแบบครบวงจร ขึ้นในช่วงปี 2014-2015 หนึ่ งในโครงการย่อย
ภายใต้ร่ม Skills Future คือ Skills Future Credit ที่จดั สรรเงิน 500 ดอลลาร์ สิงคโปร์ แก่ชาวสิ งคโปร์ ที่อายุ 25 ปี ขึ้นไป เพื่อใช้ลง
เรี ยนหลักสู ตรอบรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ชาวสิ งคโปร์ ยังสามารถใช้บริ การเว็บไซต์ MySkillsFuture เพื่อค้นหาหลักสู ตรอบรมต่าง ๆ
ที่สามารถใช้สิทธิอุดหนุนได้ ทาแบบทดสอบประเมินบุคลิกลักษณะของตนเอง และวางแผนเส้นทางอาชีพ และแผนการเรี ยนรู ้จาก
ข้อมูลสาขาอาชีพ และสมรรถนะที่จาเป็ นตามความสนใจของตัวเอง[2]นอกจากนี้ สถาบันวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศไทยเสนอเพิ่มเติม
อีกว่า เยาวชนจะต้องเตรี ยมตัวเองให้พร้อมกับงานที่ยงั ไม่มีในวันนี้ ใช้เทคโนโลยีที่ยงั ไม่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาที่วนั นี้ ยงั ไม่รู้ว่าคือ
อะไร การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจาเป็ นต้องพัฒนาคนรุ่ นใหม่ให้มีทกั ษะแห่งอนาคต มีพร้อมทั้ง ทัศนคติ (Attitude) ทักษะ (Skill) และ
ความรู ้ (Knowledge) การจาความรู ้ จะมี ประโยชน์ลดลงเมื่ อเทคโนโลยีกา้ วเข้ามา สิ่ งสาคัญกว่าคื อทัศนคติ ใฝ่ เรี ยนรู ้ ทักษะคิด
สร้างสรรค์ สื่ อสารเก่ง คิดแก้ปัญหาเป็ น และสามารถทางานเป็ นทีมเพื่อรับมือกับปั ญหาที่ซบั ซ้อน[3]
ประเทศไทยมุ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกับหลายๆประเทศ ดังที่ปรากฏประเด็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ในสาระสาคัญของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ ชาติระยะ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 1 2 (พ.ศ. 2560-2564 )และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2579 ) ซึ่ งได้ระบุยุทธศาสตร์ 6 ด้านประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของสังคมและ
ประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่ าเที ย มทางการศึ กษา ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การจัดการศึ กษาเพื่ อสร้ างเสริ มคุ ณภาพชี วิตที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิ ทธิภาพของระบบบริ หารจัดการศึกษา[4]
อย่างไรก็ต ามในช่ ว งที่ ผ่า นมาประเทศไทยยัง คงประสบปั ญ หาและความท้า ทายด้า นการศึ กษาหลายประการดัง ที่
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[5]ได้ดาเนิ นการศึกษาปั ญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของประเทศพบว่า
คุณภาพของการศึกษาไทยเป็ นปัญหาสาคัญ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี 2561 ของนักเรี ยนทัว่
ประเทศพบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับต่ามากคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ50 เกือบทุกรายวิชารวมถึง และเมื่อพิจารณา
คะแนนผลการสอบตั้งแต่ PISA 2000 ถึง PISA 2015 ซึ่ งได้จดั การประเมินทุกสามปี พบว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการ
อ่าน 409 คะแนน (ค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม OECD 493 คะแนน) ด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน)
และด้านคณิ ตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 490 คะแนน) กล่าวได้วา่ เด็กไทยสอบได้ผลต่ากว่ามาตรฐานสากลในทุกด้าน
และไม่ดีข้ ึนตลอดช่วงเวลา 15 ปี ผลในระดับนี้ ต่ากว่าประเทศต่าง ๆในกลุ่ม OECD และประเทศและเขตปกครองสิ งคโปร์ ญี่ปุ่น
จีน เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า และเวียดนาม
ปั ญหาดังกล่าวได้ถูกวิเคราะห์โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[5]และสรุ ปเป็ นแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิ รูป 4 ด้านประกอบด้วย 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2) ลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็ นเลิศและสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ4) ปรับปรุ งระบบ
การศึ กษาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้ทรั พยากรเพิ่มความคล่องตัวในการรองรั บความหลากหลายของการจัดการศึ กษาและ
สร้ างเสริ มธรรมาภิบาล การดาเนิ นงานที่ กล่าวมาข้างต้นถื อเป็ นการกาหนดทิ ศทางการปฏิ รูปเพื่อแก้ปัญหาทางการศึ กษาของ
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ประเทศในภาพรวม โดยหากพิจารณาถึงการจัดการศึกษาในส่ วนของภาคเอกชนนั้น พบปั ญหาในลักษณะคล้ายๆกันซึ่ งข้อมูลที่
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน[6]ได้รายงานผลของการพัฒนาการศึกษาเอกชนในช่ วงปี พ.ศ. 2555 – 2559
พบปั ญหาในการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น 1) ด้านคุณภาพของผูเ้ รี ยน กล่าวคือผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแม้ว่าในภาพรวม
บางระดับชั้นและบางวิชาจะมีคะแนน (O-NET) เฉลี่ยสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศแต่ยงั ต่ากว่าร้อยละ 50 มีความแตกต่างของผล
คะแนนระหว่างพื้นที่ค่อนข้างสู ง หลักสู ตรการเรี ยนการสอนการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยนเอกชนส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ น
รู ปแบบเดิมที่เน้นการท่องจา 2) ด้านประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนกล่าวคือเมื่อพิจารณาด้านค่าใช้จ่ายโรงเรี ยนเอกชน
จัดการศึกษาประหยัดกว่าที่รัฐจัด ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์ของระบบในด้านคุณภาพการศึกษา (คะแนน O-NET) โรงเรี ยนที่
ได้คะแนนสู งกว่าร้อยละ50 มีจานวนน้อยมาก นอกจากนี้ พบว่ามีโรงเรี ยนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานร้อยละ17 ซึ่ งในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560- 2564 โดยสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน [6] ได้ระบุวิสัยทัศน์ “ผูเ้ รี ยน
เป็ นพลเมืองดีมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิตด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน” และกาหนดเป้ าหมายใน
ด้านคุณภาพของผูเ้ รี ยน ด้านโอกาสของผูเ้ รี ยน ด้านประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ด้านการมีส่วนร่ วมในการจัดและ
สนับสนุนการศึกษาเอกชน และด้านระบบการบริ หารจัดการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์ ไว้ 7 ยุทธศาสตร์
ความพยายามในการแก้ไขปั ญหาการศึกษาของประเทศไทยที่กล่าวมาข้างต้นทั้งในส่ วนที่เป็ นภาพรวมของประเทศ หรื อ
แม้กระทัง่ ในส่ ว นของภาคเอกชนเองก็ต าม ล้วนมี เป้ าหมายเพื่ อ ให้เกิ ด การพัฒนาไปสู่ ผูเ้ รี ย นด้ว ยกันทั้งสิ้ น ซึ่ งแนวทางที่ มี
ความสาคัญต่อคุณภาพผูเ้ รี ยนและเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทหลักของสถานศึกษาเอกชนคือ การปฏิรูปการจัดการเรี ยนการสอน
เพื่อตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ตลอดจนด้านการวัดและประเมิ นผล ทั้งนี้ คณะกรรมการอิ สระเพื่อการปฏิ รูปการศึ กษา [7] ระบุ ว่าในระดับนานาชาติ มีหลาย
ประเทศประสบปั ญหาที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย เช่น สาธารณรัฐเคนยา (Kenya) มีปัญหาเรื่ องหลักสู ตรขาดความยืดหยุน่ และ
ขาดแนวทางที่ เอื้ อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนตามความถนัดและความสามารถของสาธารณรั ฐรวันดา (Rwanda) หลักสู ตรเน้นความรู ้
มากกว่าทักษะการนาความรู ้ ไปใช้ทาให้ผูเ้ รี ยนขาดทักษะที่ เป็ นความสามารถที่ ตลาดแรงงานต้องการรั ฐนิ วยอร์ ก (New York)
ประเทศสหรัฐอเมริ กายังไม่ประสบความสาเร็ จในการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นของผูเ้ รี ยนรัฐคูเวต (Kuwait) มุ่งเตรี ยมพลเมืองของชาติ
สู่ โลกกว้างของประเทศเม็กซิ โก (Mexico) มุ่งแสวงหาแนวทางการสอนที่ช่วยส่ งเสริ มสมรรถนะของผูเ้ รี ยนมากกว่าให้เรี ยนรู ้โดย
การท่องจา สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal) พยายามลดเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้โดยการกาหนด Essential Learning ของสาธารณรัฐ
เอสโทเนีย (Estonia) มีการปฏิรูปการสอน การประเมินและการจัดการเรี ยนรู ้ให้มุ่งสู่ การบูรณาการความรู ้และการปฏิบตั ิจะเห็นได้
ว่าประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวมีปัญหาคล้ายคลึงกับประเทศไทยมากและประเทศเหล่านั้นได้พิจารณาเลือกการปรับหลักสู ตรให้มุ่งสู่
หลักสู ตรฐานสมรรถนะสาหรับประเทศไทย สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา [8] ได้กาหนดกรอบสมรรถนะหลักของผูเ้ รี ยน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ 10 ประการเพื่อเป็ นสมรรถนะหลักที่เด็กและเยาวชนไทยจะต้องได้รับการพัฒนาในช่วงเวลา 12 ปี
ของการศึ กษาขั้นพื้ นฐานเพื่ อ ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ ย นแปลงและดารงชี วิตได้อย่างมี คุ ณภาพในโลกแห่ งศตวรรษที่ 21
โดยกรอบสมรรถนะดังกล่าวประกอบด้วย 1) ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร 2) ด้านคณิ ตศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน 3) ด้านการสื บ
สอบทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ 4) ด้า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร 5) ด้า นทัก ษะชี วิ ต และความเจริ ญ แห่ ง ตน
6) ด้านทักษะอาชีพและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 7) ด้านทักษะการคิดขั้นสู งและนวัตกรรม 8) ด้านการรู ้เท่าทันสื่ อสารสนเทศและ
ดิจิทลั 9) ด้านการทางานแบบรวมพลังเป็ นทีมและมีภาวะผูน้ าและ10) ด้านการเป็ นพลเมืองตื่นรู ้ที่มีสานึกสากล
การนาสมรรถนะมาเป็ นเป้ าหมายในการจัดการศึ กษาโดยมี การกาหนดสมรรถนะหลักของผูเ้ รี ยนระดับ การศึ กษา
ขั้นพื้นฐานถือเป็ นก้าวสาคัญที่นาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนโดยรวมได้ดงั นั้นสถานศึกษาเอกชนซึ่ งเป็ นหน่วยงาน หรื อองค์กร
ที่มีความใกล้ชิดกับผูเ้ รี ยน จึงมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดผลกับผูเ้ รี ยนอย่าง
แท้จริ งโดยที่ พระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ก าหนดให้
กระทรวงศึ กษาธิ การกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการการศึ กษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุ คคลและ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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การบริ หารงานทัว่ ไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง บทบาทของสถานศึกษาเอกชนจึ งมีหน้าที่หลักในการบริ หารและจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน คือ การบริ หารงานวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคลากร และการบริ หารทัว่ ไป
ให้เกิดความสอดคล้องกับสังคมในยุคปั จจุบนั เพื่อบรรลุเป้ าหมายของการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งหากพิจารณาจากขอบข่ายและ
ภารกิจการบริ หารและจัดการสถานศึกษา 4 ด้านแล้วจะเห็นได้วา่ งานวิชาการเป็ นงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ ง
ส่ งผลโดยตรงต่อผูเ้ รี ยน ส่ วนงานด้านอื่น ๆ เป็ นงานสนับสนุนที่จะช่วยส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานวิชาการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามแนวคิดของ Smith and others [9]ได้จดั ลาดับความสาคัญของงานวิชาการไว้เป็ นอันดับแรกจากงานด้านอื่น ๆ โดย ให้ความสาคัญ
กับงานวิชาการถึงร้อยละ 40 การบริ หารงานวิชาการจึงเป็ นงานหลักของสถานศึกษาเอกชน ซึ่ งครอบคลุมการพัฒนาหลักสู ตร การนา
หลักสู ตรไปใช้ การจัดการเรี ยนการสอน การนิ เทศ การใช้สื่อการสอน การวัดและการประเมินผล และจากข้อมูลข้างต้นที่ได้ระบุถึง
ปั ญหาสาคัญต่าง ๆในการจัดการศึกษาที่มีความสอดคล้องกันทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ตลอดจนในส่ วนการจัดการศึกษาของ
ภาคเอกชนเองก็ตาม ถือเป็ นตัวบ่งชี้ ที่ชดั เจนที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการศึกษาที่จาเป็ นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา
อย่างเร่ งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา ซึ่ งเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผูเ้ รี ยนทั้งในเชิง
ปริ มาณและคุณภาพ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่ องกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล
2. เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล

วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั กาหนดวิธีดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล
1) ผูว้ ิ จัย ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งจากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิ จัย 2) การสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาเอกชนและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบริ หารงานวิชาการ 3) ดาเนิ นการศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์จาก
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
4) การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชนปี การศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้ น 3,319 แห่ง ไม่รวมโรงเรี ยนนานาชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
กลุ่มตัวอย่ างได้แก่ โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนที่ได้จาก
การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จานวน 346 แห่ ง กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan มี ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ
ผูอ้ านวยการ และรองผูอ้ านวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง ตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้ อหา(Content Validity) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) พบว่าอยูใ่ นช่วง 0.80 – 1.00 ตรวจสอบ
ความเที่ยง(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า สภาพปั จจุบนั ของ
แบบสอบถามมีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.48 – 0.94 ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.98 และสภาพที่พึงประสงค์ของแบบสอบถามมี
ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.45 – 0.87 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
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การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู ้วิ จัย ท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถามโดยใช้ค่ า ความถี่ วิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ใช้ค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น โดยวิธี Priority Need Index Modified (PNI modified) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคเพื่อพัฒนากลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์ SWOT analysis และ TOWS Matrix และการวิเคราะห์เนื้อหา
ระยะที่ 2 การประเมินกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล
1) ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ (connoisseurship) เพื่อประเมินคุณภาพกลยุทธ์ เกี่ยวกับความถูกต้อง
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของกลยุทธ์ 2) ดาเนินการจัดประชุมเชิงนโยบายเพื่อรับฟั งความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูบ้ ริ หาร ครู นักวิชาการ เพื่อศึกษาแนวทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เครื่ องมือในการประเมินคุณภาพกลยุทธ์ ได้แก่แบบประเมินคุณภาพกลยุทธ์ เกี่ยวกับ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของกลยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษา
เอกชนในบริ บทสากลเครื่ องมือในการศึกษาแนวทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ ได้แก่ ประเด็นการประชุมเชิงนโยบาย และกล
ยุทธ์การบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินคุณภาพกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์เนื้ อหา และใช้ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาแนวทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจยั
1. กลยุทธ์ การบริหารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 10 กลยุทธ์รอง
และ 29 วิ ธี ด าเนิ น การโดยกลยุท ธ์ ห ลัก ได้แ ก่ 1) กลยุท ธ์ ย กระดับ การพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาให้มี คุ ณ ภาพระดับ สากล
2) กลยุทธ์สร้างความเป็ นเลิศด้านการจัดการเรี ยนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล3)กลยุทธ์ยกระดับการวัดแ ละ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล 4) กลยุทธ์ยกระดับการนิเทศการศึกษาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะครู ใน
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล 5) กลยุทธ์เร่ งรัดการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่21
2. การประเมินกลยุทธ์ การบริหารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริบทสากล ผลการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
พบว่า ผูท้ รงคุ ณวุฒิ/ ผูเ้ ชี่ ย วชาญทั้ง 9 คน ส่ วนใหญ่ ให้ค ะแนนในระดับ 4 และ 5 แสดงให้เห็ นว่า มี ฉันทามติ ให้กลยุท ธ์ ก าร
บริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากล มีความถูกต้อง เหมาะสม มีความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ และ
มี ความเป็ นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด สาหรั บผลการประชุ มเชิ งนโยบายผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มส่ วนใหญ่ เสนอ
แนวทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ โดยให้สถานศึกษาสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรี ยนรู ้ การฝึ กอบรมบุคลากร การกาหนด
รู ปแบบการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ

อภิปรายผลการวิจัย
กลยุทธ์ หลักที่ 1 กลยุทธ์ ยกระดับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้ มคี ุณภาพระดับสากล มีกลยุทธ์รองคือ กลยุทธ์พฒั นา
สมรรถนะครู สู่การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ และกลยุทธ์สร้ างกลไกในการปรั บปรุ งกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรของ
สถานศึกษาให้เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะ เป็ นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการใช้โอกาสด้านนโยบายของรั ฐเพื่อขจัดจุ ดอ่อนในด้าน
การพัฒนาหลักสู ตร สะท้อนให้เห็นการดาเนิ นงานด้านหลักสู ตรของสถานศึกษาเอกชนที่ยงั มีประเด็นที่ ตอ้ งการปรับปรุ งพัฒนา
ให้เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่ องจากหลักสู ตรเป็ นสิ่ งที่ กาหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้เป็ นไปในแนวทางที่ ตอ้ งการ หากสถานศึกษา
สามารถปรั บ เปลี่ ยนกระบวนทัศน์ การพัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสมได้แล้วก็จ ะเป็ นแนวทางของความสาเร็ จแรกที่ จ ะท าให้
กระบวนการบริ หารงานวิชาการประสบความสาเร็ จได้เช่นเดียวกัน ดังที่ สมาน อัศวภูมิ [10] ระบุวา่ หลักสู ตรถือว่าเป็ นแบบแผน
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แม่บทที่สาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนและเป็ นหัวใจของงานบริ หารงานวิชาการ ดังนั้นผูบ้ ริ หาร หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตรเป็ นอย่างดี และมีความสามารถในการพัฒนาและ
บริ หารหลักสู ตรได้อย่างดีจึงจะทาให้การบริ หารวิชาการประสบผลสาเร็ จ ขณะเดียวกันสภาวะการศึกษาของประเทศที่มีปัญหา
ด้านคุ ณภาพผูเ้ รี ยนทาให้ภาครั ฐให้ความสาคัญกับการพัฒนาหลักสู ตรการศึ กษาของประเทศ ซึ่ งประเทศไทยกาหนดทิ ศทาง
การพัฒนาหลักสู ตรโดยเน้นสมรรถนะผูเ้ รี ยนเป็ นฐานเช่นเดี ยวกับหลายประเทศที่ พบว่าเป็ นแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ความรู ้ ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ให้กบั ผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิ รูปการศึกษา[7]
ซึ่ งได้ศึกษาวิจยั และพัฒนากรอบสมรรถนะผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษาตอนต้นสาหรับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั
พบว่ากรอบสมรรถนะผูเ้ รี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 10 สมรรถนะ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับหลักการ 6 ประการ
คือ 1) นโยบายและความต้องการของประเทศ 2) ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 3) ศาสตร์ พระราชา และพระราโชบาย 4) เอกลักษณ์
ความเป็ นไทย 5) พัฒนาการตามวัยและความแตกต่างของผูเ้ รี ยน และ 6) มาตรฐานสากล
กลยุ ทธ์ ห ลักที่ 2 กลยุ ทธ์ ส ร้ างความเป็ นเลิศด้ านการจั ดการเรี ยนการสอนในการพัฒ นาคุ ณภาพผู้ เรี ยนที่เป็ นสากล
มีกลยุทธ์รองคือ กลยุทธ์พฒั นาสมรรถนะครู สู่การผสานกระบวนการสร้ างสมรรถนะผูเ้ รี ยน และกลยุทธ์เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้
เทคโนโลยี สื่ อการเรี ยนรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการใช้จุดแข็งด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน และใช้ประโยชน์จากโอกาสด้านสภาพเทคโนโลยี และด้านนโยบายของรัฐ ซึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนนั้น
จาเป็ นต้องพิจารณาถึงบริ บทของการจัดการศึกษาในโลกสากล ซึ่ งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ให้กบั ผูเ้ รี ยน อย่างไรก็
ตามหลายประเทศยังคงประสบปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มีการเน้นเนื้ อหา ความรู ้ มากกว่าการนาความรู ้ ไปใช้ ผูเ้ รี ยนขาดทักษะที่
จาเป็ น ซึ่ งจากการศึกษาของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พบว่าประเทศจานวนมากหันมาให้ความสาคัญกับการจัด
การศึ กษาฐานสมรรถนะซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของ PISA [7] ที่ เสนอว่าจากการประเมิ นความรู ้ และทักษะของผูเ้ รี ยนพบว่า
ความสาเร็ จในชีวติ ของผูเ้ รี ยนขึ้นอยูก่ บั ระดับสมรรถนะของผูเ้ รี ยน ในโลกยุคใหม่สมรรถนะของบุคคลจะมีความซับซ้อนขึ้น มิใช่เป็ น
เพียงทักษะที่ กาหนดไว้แต่เดิ มขณะเดี ยวกันการจัดการเรี ยนการสอนฐานสมรรถนะ จาเป็ นต้องมี วิธีการดาเนิ นการที่ เหมาะสมที่
สถานศึกษาสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งโดยครู และผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ และเริ่ มทดลองปฏิบตั ิจากระดับเริ่ มต้นตามความพร้อมและ
บริ บทของสถานศึกษาได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา [8] ระบุถึงแนวทางในการนากรอบ
สมรรถนะหลักของผูเ้ รี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปพัฒนาสมรรถนะให้แก่ผเู ้ รี ยนใน 6 แนวทางได้แก่ แนวทางที่1ใช้งานเดิมเสริ ม
สมรรถนะ แนวทางที่2 ใช้งานเดิมต่อเติมสมรรถนะแนวทางที่3 ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้สู่การพัฒนาสมรรถนะแนวทางที่4สมรรถนะเป็ น
ฐานผสานตัวชี้แนวทางที่5 บูรณาการผสานหลายสมรรถนะและแนวทางที่ 6สมรรถนะชีวิตในกิจวัตรประจาวัน
กลยุทธ์ หลักที่ 3 กลยุทธ์ ยกระดับการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยนที่เป็ นสากล มีกลยุทธ์รองคือ
กลยุทธ์พฒั นาสมรรถนะครู ในการวัดและประเมินผลสมรรถนะผูเ้ รี ยน และกลยุทธ์เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อน
ระบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เป็ นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการใช้โอกาสด้านสภาพเทคโนโลยี และด้านนโยบายของรัฐเพื่อขจัด
จุดอ่อนในด้านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ โดยที่การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นหนึ่งในกระบวนการบริ หารงานวิชาการ
ที่มีความสาคัญและส่ งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับวิทยากร เชียงกูล [1] ที่ได้ศึกษาสภาวะการศึกษาไทยปี
2557 – 2558 กล่าวว่าหลักการประเมิ นผลที่ ดีจะนาไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนที่ ดีได้ ดังนั้นหากประเทศไทยต้องการจะปฏิรูป
การศึกษาให้ได้ผลจะต้องศึกษาและปฏิรูปเรื่ องการประเมินผลให้สอดคล้องกับการปฏิรูปหลักสู ตรด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[5]พบว่าการปฏิรูปการเรี ยนการสอนต้องปฏิรูปห้องเรี ยน (Classroom Reform) ซึ่ งเป็ น
หัวใจของการปฏิ รูปการศึ กษา โดยต้องปรับเปลี่ยนการวัดและประเมิ นผลให้มีคุณภาพ สรุ ปได้ดงั นี้ 1) การวัดประเมินผลต้องให้
ความสาคัญกับข้อมู ลย้อนกลับเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนและลดการประเมิ นเพื่อตัดสิ น2) การวัดประเมิ นผลต้องใช้วิธีการที่ หลากหลาย
เหมาะสมตามพัฒนาการผูเ้ รี ยน 3) การทดสอบระดับชาติโดยมุ่งเน้นการทดสอบสมรรถนะของผูเ้ รี ยน และ 4) ให้มีการพัฒนาทรัพยากร
การเรี ยนรู ้ดว้ ยแพลตฟอร์มการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาชุดการเรี ยนการสอนและสื่ อการเรี ยนรู ้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์ หลักที่ 4 กลยุทธ์ ยกระดับการนิเทศการศึกษาเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะครู ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทีเ่ ป็ นสากล
มีกลยุทธ์รองคือ กลยุทธ์พฒั นาระบบการนิ เทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู และกลยุทธ์สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับ
บุ คคล/องค์กร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษาเพื่ อ พัฒ นาระบบการนิ เ ทศการศึ กษา เป็ นกลยุท ธ์ ที่ มุ่ ง เน้น การใช้จุ ด แข็ง
ด้านการนิ เทศการศึ ก ษา เพื่อหลี กเลี่ ยงภาวะคุ กคามจากสภาพแวดล้อ มภายนอกโดยที่ ก ารนิ เทศการศึ กษานั้น มี ค วามส าคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปั จจุ บนั ที่ สภาพแวดล้อมต่ างๆ มี การเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ ว มี องค์ความรู ้ ที่เป็ นประโยชน์ใน
ด้านการศึกษาเกิดขึ้นใหม่ๆ มากมาย การนิ เทศการศึกษาจึ งมีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดความรู ้ไปสู่ ครู ผูส้ อนในสถานศึ กษา
ตลอดจนเป็ นกลไกในการติ ด ตามดู แ ลระบบการบริ ห ารวิ ช าการของสถานศึ ก ษาด้ว ย ซึ่ งเมื่ อ พิ จ ารณาจากกลยุท ธ์ ร องที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการนิ เทศการศึ กษาในสถานศึ กษาเอกชนโดยการมี ส่วนร่ วมจากเครื อข่ายภายในและภายนอก
สถานศึ กษา สะท้อ นให้เห็ นว่าระบบการนิ เทศการศึ กษาของสถานศึ กษาเอกชนยังมี ปั ญ หาบางประการที่ ท าให้ไ ม่ ส ามารถ
สนับสนุ นการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับปฏิวตั ิ แก้วรัตนะ [11] ที่ศึกษาวิจยั รู ปแบบ
การนิ เทศงานวิชาการภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการนิ เทศงานวิชาการภายในของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กนั คือ การวางแผนกลยุทธ์ได้แก่การกาหนดวิธีการนิ เทศ
งานวิชาการให้ชดั เจน มีการประเมินการวางแผนและติดตามผลการดาเนินงานและมีการใช้แผนการนิเทศงานวิชาการเป็ นเครื่ องมือ
ในการแก้ไขปั ญหาด้านคุณภาพการเรี ยนการสอนกระบวนการนิ เทศ เป็ นกระบวนการดาเนิ นงานที่ช่วยจาแนกความต้องการของ
บุคลากรในโรงเรี ยนให้มีความชัดเจนในเรื่ องเป้ าหมายและจุดมุ่งหมายทางการศึกษา การนิ เทศงานวิชาการค้นพบองค์ประกอบ
ย่อย 5 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรี ยน การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ การพัฒนาให้มีแหล่งเรี ยนรู ้และการประเมินผลการนิ เทศ และ
การประเมินผลการศึกษาเป็ นองค์ประกอบที่ให้นาผลการประเมินการนิเทศงานวิชาการนามาเป็ นแนวทางในการนิเทศงานวิชาการ
ในครั้งต่อไปด้วยการให้ผรู ้ ับการนิเทศมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการนิ เทศงานวิชาการ
กลยุทธ์ หลักที่ 5 กลยุทธ์ เร่ งรั ดการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้ เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนใน
ศตวรรษที่ 21 มีกลยุทธ์รองคือ กลยุทธ์สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงาน/ชุมชนและผูป้ กครองเพื่อร่ วมขับเคลื่อนหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา และกลยุทธ์สร้างกลไกให้สถานศึกษาเป็ นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ เป็ นกลยุทธ์ที่
มุ่งเน้นในการแก้ไขและลดจุ ดอ่อนด้านการพัฒนาหลักสู ตร โดยหลีกเลี่ยงภาวะคุ กคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการบริ หารงานวิชาการสาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากลพบว่ามีจุดอ่อนที่สาคัญใน
ด้านการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้พิจารณาประเด็นนี้ และกาหนดเป็ นกลยุทธ์หลักที่ 1 ยกระดับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพระดับสากลไว้แล้วนั้น อย่างไรก็ดีกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นเรื่ องที่จะต้องได้รับความร่ วมมือจาก
ผูเ้ กี่ ย วข้อ งหลายฝ่ าย ขณะที่ ส ถานศึ ก ษาเองก็ต ้อ งมี บ ทบาทส าคัญ ในการประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ก ารพัฒ นาหลัก สู ตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึ ก ษาสามารถน าไปใช้เ พื่ อ สร้ า งสมรรถนะให้ กับ ผู เ้ รี ย นได้ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของอนุ ส รา
สุ วรรณวงศ์ [12] ที่ ได้ศึกษาวิจยั กลยุทธ์ การบริ หารเพื่อเสริ มสร้ างชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พครู โรงเรี ยนเอกชน พบว่า
กลยุทธ์สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พครู โรงเรี ยนเอกชนประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ได้แก่ 1) กลยุทธ์สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ 2) กลยุทธ์ปฏิรูปการบริ หารงานบุคคลสู่ การเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ 3) กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ 4) กลยุทธ์จดั การความรู ้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5) กลยุทธ์การกระจายความเป็ นผูน้ าทางวิชาชีพ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. กลยุทธ์หลักที่สถานศึกษาเอกชนควรจะต้องวางแผนเชิงรุ กในการนาไปปฏิบตั ิคือกลยุทธ์ยกระดับการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่าด้านการพัฒนาหลักสู ตรเป็ นจุดอ่อนของการบริ หารงานวิชาการ
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สาหรับสถานศึกษาเอกชนในบริ บทสากลจึงควรเร่ งพัฒนาการใช้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐที่สนับสนุ นการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาให้เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะ และเร่ งการพัฒนาสมรรถนะครู สร้ างกลไกในการปรั บปรุ งกระบวนการพัฒ นา
หลักสู ตร ตลอดจนส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุ นกระบวนการบริ หารหลักสู ตรสถานศึ กษาให้
สามารถพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อลดภาวะคุกคามด้านสภาพสังคม สภาพแวดล้อม และสภาพเศรษฐกิจ
2. กลยุทธ์หลักที่สถานศึกษาควรนาไปปฏิบตั ิได้ทนั ทีคือกลยุทธ์สร้างความเป็ นเลิศด้านการจัดการเรี ยนการสอนใน
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล เนื่องจากผลการวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในบริ บทสากล
เป็ นจุดแข็งที่มีค่าเฉลี่ยของสภาพปั จจุบนั มากที่สุดแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ งทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
เอกชนดังนั้นสถานศึกษาเอกชนจึงควรพัฒนาสมรรถนะของครู ในด้านการผสานกระบวนการสร้างสมรรถนะผูเ้ รี ยน โดยการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการใช้เทคโนโลยี สื่ อการเรี ยนรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ตลอดจนส่ งเสริ มให้เกิดภาคีเครื อข่ายเพื่อการคิดค้น
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่สามารถพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่เป็ นสากล
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารการนิ เทศการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยนตาม
กรอบสมรรถนะผูเ้ รี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยความต้องการจาเป็ นในการบริ หารงานวิชาการที่มุ่งเน้นสมรรถนะผูเ้ รี ยนเป็ นฐาน
ของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกันตามขนาด บริ บท และสังกัดในแต่ละพื้นที่
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ ยงในสถานศึ กษาเอกชน
2) ประเมินกลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม มีข้ นั ตอน
การวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู จานวน 692 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ
จ านวน 6 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจ ัย ได้แ ก่ แบบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ วิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยการหาความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี PNI Modified และการวิเคราะห์เนื้ อหา ระยะที่ 2 การรับรองกลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและ
การเป็ นพี่ เ ลี้ ย งในสถานศึ ก ษาเอกชน ตรวจสอบความถู ก ต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของกลยุทธ์
โดยการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 9 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพกลยุทธ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาแนวทางการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิโดยการจัดประชุมเชิงนโยบายร่ วมกับ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจานวน 16 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชนพบว่า ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
ได้แก่ (1) รักษาและส่ งเสริ มค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (2) เสริ มสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้านการนิ เทศสู่
ความเป็ นมืออาชีพ (3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการดาเนินงานนิเทศ (4) ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชีพสู่ ระบบการดาเนิ นงานการนิ เทศ และ (5) พลิกโฉมการจัดโครงสร้างองค์การที่เอื้อต่อระบบการนิ เทศ โดยมีกลยุทธ์รอง 11
กลยุทธ์ และ 39 วิธีการดาเนินการ 2) กลยุทธ์การบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชนมีความถูกต้อง เหมาะสม
เป็ นไปได้ และเป็ นประโยชน์ โดยภาพรวมทุกกลยุทธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนแนวทางการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ น้ นั (1) ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาต้องแสดงพฤติกรรมที่เป็ นแบบอย่าง (2) มีระบบการสื่ อสารและระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึง (3) การกากับ
ติดตามอย่างสม่าเสมอ
คาสาคัญ : กลยุทธ์การบริ หาร การนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยง สถานศึกษาเอกชน

Abstract
This research aimed to: 1) develop administration strategies for coaching and mentoring supervision in private school and
2) assess administration strategies for coaching and mentoring supervision in private school. A mixed-method approach was adopted.
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The research comprised of two phases, namely the development of administration strategies for coaching and mentoring supervision in private
school, and validation of the developed strategies. Phase I involved developing administration strategies for coaching and mentoring supervision
in private school. The sample of survey respondents comprised of 692 school administrators and teachers while that of interviewees included
six qualified individuals. The data were collected through a questionnaire and an interview. In addition, the data were analyzed through the
statistical analysis including frequency, percentage, means, a standard deviation and PNI Modified, and content analysis. Phase II was concerned
with the validation of developed administration strategies for coaching and mentoring supervision in private school. In particular, it involved
validating accuracy, appropriateness, feasibility and effectiveness of the strategies through connoisseurship. The informants in this phase were
nine experts. The research instrument was an assessment form of strategy quality. The collected data were analyzed through means, standard
deviations and content analysis. Moreover, the study further explored guidelines on practical implementation of strategies through a policy
discussion with sixteen stakeholders; the data were analyzed through content analysis.
The research results showed that: 1) There were five administration strategies for coaching and mentoring supervision in private
school as follows: (1) preservation and promotion of quality-oriented organizational custom and culture; (2) promotion of employees’
excellent supervision performance; (3) development of the information technology system for supervision; (4) driving the professional
learning community process to the supervision system; and (5) restructuring the organization structure for the supervision system. There
were eleven sub-strategies and thirty-nine procedures. 2) Overall, the developed administration strategies for coaching and mentoring
supervision in private school were accurate, appropriate, feasible and beneficial at a highest level. In order to implement the strategies in
practice, (1) school administrators ought to display behavior as a model, (2) have the effective communication and staff improvement system
and (3) monitor them regularly.
Keywords : Administration strategies, coaching and mentoring supervision, private school

บทนา
จากการที่ สภาพสังคมในปั จจุ บนั มี ลกั ษณะเป็ นพลวัต ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อย่างไรก็ดี ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยในปั จจุบนั เป็ นสิ่ งที่สาคัญและท้าทายอย่างมากในการพัฒนาประเทศให้ทนั กับ
การเปลี่ยนแปลงของบริ บทที่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วและมีความซับซ้อน
หลายมิติ ทั้งนี้ โมเดลในการพัฒนาประเทศไทยนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายและปาฐกถา
พิเศษในงานต่าง ๆว่า จะนาพาประเทศก้าวสู่ โมเดล“Thailand 4.0” โดยโมเดลนี้ เป็ นแนวคิ ดที่ จะนาโครงสร้ างเศรษฐกิ จไปสู่
“Value-Based Economy” หรื อ “เศรษฐกิ จที่ ขบั เคลื่ อนด้วยนวัตกรรม” สาหรั บการศึ กษาของประเทศไทยตั้งแต่ Education1.0
จนถึ ง Education 4.0 ที่ เน้นการท่ องจาตาราและทาแบบฝึ กหัด จนเข้าสู่ Education 4.0 ที่ เปลี่ ยนไปการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เป็ นเครื่ องกระตุน้ การเรี ยนรู ้ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจยั ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ขี ดความสามารถแข่ งขันของประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้กาหนดยุท ธศาสตร์ ชาติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยใน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4.3 ยุทธศาสตร์ ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็ นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21[1] อย่างไรก็ดี ที่ผา่ นมาการศึกษา
เอกชนเป็ นระบบการศึกษาที่มีบทบาทสาคัญและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นทุนมนุษย์ที่มีศกั ยภาพ เป็ น
กาลังสาคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่ งสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนได้จดั ทาแผนพัฒนาการศึ กษาเอกชน
พ.ศ.2560-2564 ขึ้ น เพื่อรองรั บการพัฒนาการศึ กษาของประเทศตามกรอบทิ ศทางดังกล่าว โดยแผนพัฒนาการศึ กษาเอกชน
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พ.ศ.2560-2564 มุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ “ผูเ้ รี ยนเป็ นพลเมืองดี มีความรู ้และทักษะที่จาเป็ น เรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิต ด้วยระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน” [2]
ในขณะที่สภาพปั จจุบนั ของระบบการศึกษาเอกชนนั้นแม้ว่าจะมีจุดแข็งหลายประการ แต่ก็ยงั ต้องประสบกับปั ญหาใน
หลายด้าน ไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนที่เกี่ยวกับคุณภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวสะท้อนได้จากผลการพัฒนาการศึกษาเอกชนในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแม้ว่าในภาพรวมบางระดับชั้นและในบางวิชาจะมี คะแนน
(O-NET) เฉลี่ยสู งกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ แต่ยงั ต่ากว่าร้อยละ 50 และมีความแตกต่างของผลคะแนนระหว่างพื้นที่ค่อนข้าง
สู ง มี โรงเรี ยนที่ ไม่ผ่านการรั บรองมาตรฐานร้ อยละ 17 [3] โดยปั ญหาด้านคุ ณภาพผูเ้ รี ยนดังกล่าวข้างต้น ชี้ ให้เห็ นว่า ครู เป็ น
ปราการและกลไกในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน อนึ่ง ในการพัฒนาครู เพื่อส่ งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยตรงนั้น การนิ เทศเป็ นภารกิจ
ที่สาคัญประการหนึ่ ง เนื่ องจากการนิ เทศเป็ นกิ จกรรมการแนะนาและช่ วยเหลือครู โดยตรง อย่างไรก็ตาม การปรับปรุ งการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ น้ ี จะสาเร็ จได้ผลนั้น ย่อมขึ้ นอยู่กบั ทักษะและความสามารถของผูน้ ิ เทศ ตลอดจนเทคนิ คและวิธีการต่าง ๆ
ที่ผนู ้ ิ เทศนามาใช้ในการนิ เทศการศึกษาโดยให้ครู มีโอกาสค้นคว้างานที่จะต้องทาด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความงอกงามขึ้น เมื่อได้
เรี ยนรู ้ และมี ความเจริ ญ งอกงามแล้ว ย่อมจะได้รู้จักปรั บปรุ งงานด้านการเรี ยนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น [4]
อย่างไรก็ดี พบว่า กระบวนการนิ เทศในสถานศึกษาเอกชนยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพและประสบปั ญหาหลายประการซึ่ งสะท้อนได้จาก
มีสถานศึกษาเอกชนส่ วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการนิ เทศภายในโรงเรี ยนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบสาม ปั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญ คือ
โรงเรี ยนขาดผูเ้ ชี่ ยวชาญการนิ เทศ [5] ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานวิจยั การติ ดตามผลการประกันคุ ณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเอกชน พบว่า สถานศึกษาประเภทสามัญศึ กษาส่ วนใหญ่มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนิ นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุด คือ ภาระงานของผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร มีมากจนไม่สามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้ดี และต้องการการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็ นระยะ ๆ หรื อระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน [6]
แนวคิดการนิ เทศโดยการชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยง (coaching and mentoring) เป็ นการพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้มุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูช้ ้ ีแนะและผูไ้ ด้รับการชี้แนะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถและปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน [7] ส่ วนการเป็ นพี่เลี้ยงเป็ นการดูแลให้คาปรึ กษาและแนะนาครู ที่เข้าสู่ วิชาชีพครู ที่มีประสบการณ์ใน
การสอนน้อยให้มีแนวทางในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ [8] นอกจากนี้ งานวิจยั ของ ธารทิพย์ นรังศิยา [9] เรื่ อง แนวทางการชี้แนะ
และการเป็ นพี่เลี้ยงครู : บทเรี ยนจาก การศึกษาเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ พบว่า ผลการถอดบทเรี ยนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการชี้แนะ
และการเป็ นพี่เลี้ยงจากกรณี ศึกษาพบว่า ผลลัพธ์สาคัญที่ เกิ ดจากการชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยง ได้แก่ การเสริ มสร้างวัฒนธรรม
การทางานร่ วมกันบนฐานวิชาชี พครู การผลักดันให้โรงเรี ยนมี ความเข้มแข็งเชิ งวิชาการด้วยวิธีการทางานภายในโรงเรี ยน และ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของมิลินทรา กวินกมลโรจน์ [10] เรื่ อง การวิจยั และพัฒนากระบวนการชี้แนะที่อิงทฤษฎีการเรี ยนรู ้สู่การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับชุดความคิดด้านการจัดการเรี ยนการสอนของครู ประถมศึกษา โดยพบว่า กระบวนการชี้แนะที่อิงทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรั บชุ ดความคิดด้านการจัดการเรี ยนการสอนมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการที่นามาใช้ในการปรั บชุ ด
ความคิดด้านการจัดการเรี ยนการสอนของครู โดยเป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ การไตร่ ตรองทางความคิด การลงมือปฏิบตั ิและ
การมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ร่ วมกันระหว่างครู และผูเ้ กี่ ย วข้อง ซึ่ งการนาแนวคิ ดกระบวนการชี้ แ นะและการเป็ นพี่ เลี้ ย ง (Coaching and
Mentoring) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการนิ เทศ จึงช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน อันจะส่ งผลถึงการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 [11]
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั เห็ นว่าการนาการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงมาใช้ในสถานศึกษาเอกชนต้อง
อาศัยกระบวนการเชิ งกลยุทธ์เป็ นแนวคิดอันนาไปสู่ วิธีการในการพัฒนาการดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสบผลสาเร็ จ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจและศึ กษาและพัฒนากลยุทธ์ การนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ ยง (Coaching and mentoring) เพื่อให้
การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้ าหมายต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นวิธีการวิจยั แบบผสม (Mixed Methods) ระหว่างวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณ (quantitative research) และ
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธ์ การบริหารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพีเ่ ลีย้ งในสถานศึกษาเอกชน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
เอกชน 2) ศึ กษาสภาพปั จ จุ บ ันและสภาพที่ พึ งประสงค์ข องการบริ ห ารส าหรั บ การนิ เทศแบบชี้ แ นะและการเป็ นพี่ เ ลี้ ย งใน
สถานศึกษาเอกชน 3) วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนากลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษาเอกชน 4) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษาเอกชน และ 5) ร่ างกลยุทธ์การบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน
ประชากร กลุ่มตัวอย่ างและผู้ให้ ข้อมูล
ประชากร ได้แก่ โรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปี การศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้ น 3,319 โรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
โรงเรี ยนเอกชนที่ได้จากการสุ่ มจานวน 346 โรงเรี ยน โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และ
ครู ของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึกษาโรงเรี ยนละ 2 คน รวมจานวนทั้งสิ้ น 692 คน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์ คือ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 6 คน
เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารการนิ เทศ
แบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.80 และ 1.00 ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยแบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั มี ค่าอานาจจาแนก
ระหว่าง 0.45-0.92 ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.99 และสภาพที่ พึงประสงค์มีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.41-0.92 ค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ 0.98 และ 2) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยหาค่า ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ เนื้ อหา และจัดกลุ่มค่า
ความต้องการจาเป็ นและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยง
ในสถานศึกษาในรู ปแบบ TOWS Matrix
ระยะที่ 2 การรับรองกลยุทธ์ การบริหารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพีเ่ ลีย้ งในสถานศึกษาเอกชน มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) ประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ของการนาไปใช้ และความเป็ นประโยชน์ ของกลยุทธ์การบริ หาร
การนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน และ 2) ศึกษาแนวทางการนากลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบ
ชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงสู่ การปฏิบตั ิในสถานศึกษาเอกชน
ผู้ให้ ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลในการสัม มนาอิ งกลุ่ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญ (connoisseurship) ได้แก่ ผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบริ หาร
การศึกษาและการชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงจานวน 9 คน และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเชิงนโยบายประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ครู นักวิชาการ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่จานวน 16 คน
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เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมื อ ในการวิ จัย ได้แ ก่ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความถู ก ต้อ ง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ข อง
การนาไปใช้ และความเป็ นประโยชน์ของกลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชนผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการพัฒนากลยุทธ์ มีรายละเอียดโดยสรุ ป ดังนี้
1.1 สภาพปั จ จุ บ ัน ของการบริ ห ารการนิ เ ทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่ เ ลี้ ย งส าหรั บ สถานศึ ก ษาเอกชนจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X ̅ = 3.8823, S.D.= 0.8501) สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หาร
การนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงสาหรับสถานศึกษาเอกชนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอยู่ในระดับมากที่ สุด
( X ̅ = 4.8788, S.D.= 0.5584)
1.2 สภาพปั จ จุ บ ัน ของการบริ ห ารการนิ เ ทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่ เ ลี้ ย งส าหรั บ สถานศึ ก ษาเอกชนจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมสภาพปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมาก ( X ̅ = 3.9640, S.D.= 0.8687) สภาพที่พึงประสงค์
ของการบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงสาหรับสถานศึกษาเอกชน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X ̅ = 4.8723, S.D.= 0.5568)
1.3 สภาพแวดล้อมภายในของการบริ หารการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ ยงในสถานศึกษาเอกชน พบว่า
ประเด็น ที่ มี ค วามต้อ งการจ าเป็ นในระดับ สู ง และเป็ นจุ ด อ่ อ น ได้แ ก่ ด้า นกลยุท ธ์ (PNI Modified = 0.2585) ด้า นระบบการ
ดาเนิ นงาน (PNI Modified = 0.2578) และด้านโครงสร้างองค์การ (PNI Modified = 0.2575) ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ นใน
ระดับต่าและเป็ นจุดแข็ง ได้แก่ ด้านค่านิ ยมร่ วมและวัฒนธรรมองค์กร (PNI Modified = 0.2551) ด้านบุคลากร (PNI Modified =
0.2556) และทักษะ ความรู ้ ความสามารถของบุคลากร PNI Modified = 0.2558)
1.4 สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริ หารการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน พบว่า
ประเด็นที่มีความต้องการจาเป็ นในระดับสู งและเป็ นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNI Modified = 0.2566) และด้านสังคม
และวัฒนธรรม (PNI Modified = 0.2383) ประเด็นที่ มีความต้อ งการจ าเป็ นในระดับ ต่ าและเป็ นโอกาส ได้แก่ ด้านปั จจัย ด้าน
การเมือง นโยบายต่างของรัฐบาลและกฎหมาย (PNI Modified = 0.2126) และด้านเทคโนโลยี (PNI Modified = 0.2103)
1.5 กลยุทธ์การบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชนพบว่า ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
หลัก และ 11 กลยุทธ์ รอง ดังนี้ กลยุทธ์ หลักที่ 1รั กษาและส่ งเสริ มค่ านิ ย มและวัฒนธรรมองค์กรที่ มุ่งเน้นคุ ณภาพการศึ กษา
ประกอบด้วย กลยุทธ์รองที่ 1.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูน้ าเพื่อการสร้างการยอมรับ ค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กร และ
กลยุทธ์รองที่ 1.2 เสริ มแรงพฤติกรรมทางค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์หลักที่ 2 เสริ มสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้าน
การนิ เทศสู่ ความเป็ นมื ออาชี พ ประกอบด้วย กลยุทธ์ รองที่ 2.1 ส่ งเสริ มทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนิ นการนิ เทศ และกลยุทธ์รองที่ 2.2 สร้างองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์หลักที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการดาเนิ นงานนิ เทศ ประกอบด้วย กลยุทธ์รองที่ 3.1 พัฒนาระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุ นระบบงานนิ เทศ และกลยุทธ์ รองที่ 3.2 พัฒนาระบบข้อมู ลสารสนเทศทางการนิ เ ทศ กลยุทธ์ หลักที่ 4 ขับเคลื่ อ น
กระบวนการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พสู่ ระบบการดาเนิ นงานการนิ เทศ ประกอบด้วย กลยุทธ์รองที่ 4.1 ปฏิรูประบบการ
บริ หารงานบุคลากร กลยุทธ์รองที่ 4.2 วางแผนงานความร่ วมมือการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพสู่ การ
ปฏิบตั ิ และกลยุทธ์รองที่ 4.3 กากับ ติดตามนิเทศและประเมินผล การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ และ
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กลยุทธ์หลักที่ 5 พลิกโฉมการจัดโครงสร้างองค์การที่เอื้อต่อระบบการนิ เทศ ประกอบด้วยกลยุทธ์รองที่ 5.1 ปรับโครงสร้างการ
บริ หารงานแบบไขว้กนั ระหว่างฝ่ ายงานต่าง ๆ (Matrix Structure) ที่ยืดหยุน่ และคล่องตัวและกลยุทธ์รองที่ 5.2 บริ หารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรเชิงรุ ก
2. ผลกการประเมิ น ความถู ก ต้อ ง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ใ นการน าไปใช้ และความเป็ นประโยชน์ ของ
กลยุท ธ์ การบริ ห ารการนิ เ ทศแบบชี้ แ นะและการเป็ นพี่ เ ลี้ ย งในสถานศึ กษาเอกชนจากการสั ม มนาอิ ง กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญ พบว่า
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และผลการประชุมเชิงนโยบายร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้ให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนว
ทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิ บตั ิน้ นั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องแสดงพฤติกรรมที่ เป็ นแบบอย่าง มีระบบการสื่ อสารและระบบการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการกากับ ติดตามอย่างสม่าเสมอ

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ได้พฒั นากลยุทธ์การบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชนประกอบด้วย 5
กลยุทธ์หลัก 11 กลยุทธ์รอง สามารถอภิปรายได้ดงั ต่อไปนี้
1. กลยุทธ์หลักที่ 1 รักษาและส่ งเสริ มค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง
คือ 1) สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูน้ าเพื่อการสร้างการยอมรับ ค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กร และ2) เสริ มแรงพฤติกรรมทาง
ค่ านิ ยมและวัฒ นธรรมองค์กร สะท้อนให้ เห็ นว่า ค่ านิ ยมและวัฒ นธรรมองค์กรของสถานศึ กษาเอกชนที่ ให้ค วามส าคัญ กับ
การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ จึงถือเป็ นจุดแข็งของสถานศึกษาเอกชนที่ตอ้ งรักษาและส่ งเสริ มให้เกิดเป็ นพลังในการขับเคลื่อน
การบริ หารการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ยง โดยมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูน้ าและการเสริ มแรงพฤติกรรม
ทางค่านิ ยม และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อ้อมอารี สุ วรรณศรี [12] เรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์การเสริ มพลัง
อานาจครู โรงเรี ยนเอกชนที่ได้ระบุว่า กลยุทธ์หลักที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ 1) กล
ยุทธ์การสร้างเวทีศกั ยภาพครู 2) กลยุทธ์การสร้างจิตสานึ กความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน เป็ นกลยุทธ์ที่กาหนดจากจุดแข็ง ของโรงเรี ยน
ที่ผบู ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และเป็ นไปแนวทางเดียวกันกับงานวิจยั ของ บัณฑิต พัดเย็น [13] ศึกษาเรื่ อง
กลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนมาตรฐานสากลระดับประถมศึ กษา กล่าวว่า กลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนมาตรฐานสากลระดับ
ประถมศึกษา ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้ 1) กลยุทธ์การสร้างผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 2) กลยุทธ์การะดมสรรพกาลัง 3) กล
ยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่ วม 4) การสร้างความตระหนัก 5) การสร้างครู มืออาชีพ 6) การทางานร่ วมกัน 7) การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 8) การพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ นอกจากนี้ ผลการวิจยั ของ Wilson and Coolican [14] ยังสนับสนุ นว่าการที่ ครู
ได้รับการยอมรับจากผูร้ ่ วมงานและผูบ้ ริ หารเป็ นครู ที่มีพลังอานาจสู ง ดังนั้นจึงควรจัด สิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้ครู รับรู ้ตนเอง
ในเชิ งบวก โดยเริ่ มที่ ผูบ้ ริ หารปรั บวัฒนธรรมองค์กรให้มีกิจกรรมที่ ส่งเสริ มปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้น และยังสามารถ
ส่ งเสริ มให้ครู รับรู ้วา่ ได้รับการ ยอมรับจากผูบ้ ริ หาร เพื่อนร่ วมงาน ผูป้ กครองและคนในชุมชนด้วยกลยุทธ์ง่ายๆ คือการประกาศ
ยกย่องรางวัลความภาคภูมิใจและการเอาใจใส่ ครู อย่างจริ งใจ ซึ่ งผูว้ ิจยั วิเคราะห์ จากจุ ดแข็งของสถานศึ กษาเอกชนที่ มุ่งพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถของครู อย่างเต็มที่ เพื่อทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเป็ นที่ พึงพอใจของ ผูป้ กครอง จากสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวจึ งเหมาะสมที่จะกาหนดกลยุทธ์รักษาและส่ งเสริ มค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาเป็ นกลยุทธ์
หลักของการบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน
2. กลยุทธ์หลักที่ 2 เสริ มสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้านการนิ เทศสู่ ความเป็ นมืออาชีพประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง คือ 1)
ส่ งเสริ มทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนิ นการนิ เทศ และ2 ) สร้างองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
เนื่องจากการเสริ มสร้างด้านสมรรถนะของบุคลากรด้านการนิ เทศช่วยผลักดันและขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้ าหมายอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ งานวิจยั ของ ดารณี ย ์ พยัคฆ์กุล [15] เรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะการนิ เทศการศึกษาสู่ ความเป็ นศึกษานิ เทศก์มืออาชี พ
ในการพัฒนาสมรรถนะของคนในองค์การให้สามารถปฏิ บตั ิ งานจนประสบผลสาเร็ จ มี ประสิ ทธิ ภาพนั้นจะต้องประกอบด้วย
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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สมรรถนะด้านความรู ้ สมรรถนะด้านทักษะความสามารถ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะและแรงจูงใจ นอกจากนี้ จากการสรุ ปของ
มาเรี ยม นิ ลพันธ์ [16] พบว่า สมรรถนะของศึ กษานิ เทศก์แนวใหม่ จากการประเมิ นโครงการพัฒนาครู ท้ งั ระบบของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานมี ดงั นี้ คุ ณลักษณะของศึ กษานิ เทศก์ที่พึงประสงค์หรื อมื ออาชี พคื อ ควรเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
ช่ วยเหลื อ(Coach) เป็ นพี่เลี้ ยง (Mentor) เป็ นผูว้ ิจยั (Researcher) เป็ นผูพ้ ฒั นา (Developer)และศึ กษานิ เทศก์ที่พึงประสงค์ควรจะมี
ลักษณะ 9Cs9Ts9Ss คื อ เป็ นผูท้ ี่ มี ความรู ้ แบบ 9Cs มี ความสามารถแบบ 9Ts และมี บุ คลิ กลักษณะแบบ 9Ss ดังนี้ ด้านความรู ้
9 Cs; COVER, CLEAR,CONTENT, CREATIVE, CONGRUENCE, CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT
ด้า นความสามารถ 9 Ts; TARGET, TRANSFER, TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM, TECHNIQUE, THINKING, TREND,
TEACHER OF TEACHERS ด้ า นบุ คลิ กลั ก ษณะ 9Ss ;SMART, SMILE, SMALL, SUPER MODEL,SPIRIT, SHARING,
SERVICE MIND,STANDARD, SOCIAL RELATIONSHIP
3. กลยุท ธ์ ห ลัก ที่ 3 พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ สนับ สนุ น ระบบการด าเนิ น งานนิ เ ทศ ประกอบด้ว ย
2 กลยุทธ์รอง คือ 1) พัฒนาระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุ นระบบงานนิ เทศ 2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การนิเทศ เนื่องจาก ปัจจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเป็ นเครื่ องมือที่ใช้การสื่ อสารระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิ เทศ
ช่วยสร้ างความเข้าใจกันโดยง่าย สะดวก รวดเร็ ว และเกิ ดประสิ ทธิ ภาพได้หลากหลายช่องทาง อีกทั้ง ช่วยให้ครู สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้อย่างเต็มที่ และน่าสนใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิดของ สุ ดารัตน์ แสงสว่าง
[17] กล่าวว่า การนิ เทศมีการใช้สื่อ หรื อเครื่ องมือต่าง ๆ ทุกครั้งที่นิเทศนับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญ เนื่ องจากเป็ นตัวกลางในการถ่ายทอด
เนื้อหาจากผูน้ ิเทศไปยังผูร้ ับการนิเทศ อย่างไรก็ตามสื่ อเพื่อการนิเทศจะมีคุณค่าเมื่อผูน้ ิ เทศนาไปใช้อย่างเหมาะสมถูกวิธี ซึ่ งก่อนจะ
นาสื่ อแต่ละอย่างไปใช้ผนู ้ ิเทศจะต้องศึกษา ถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่ อ ข้อดี ข้อเสี ย ข้อจากัดเกี่ยวกับสื่ อ และการใช้สื่อแต่ละ
อย่างให้ละเอียดถี่ถว้ นตลอดจนการผลิตและใช้สื่อให้เหมาะสมกับสภาพการนิ เทศ ทานองเดียวกันกิจกรรมที่สาคัญประการหนึ่ ง
ของผูน้ ิ เทศในระหว่าง การดาเนิ นการนิ เทศ คือ การเก็บข้อมูล เรื่ องราว สภาพปั ญหาพฤติกรรมครู ก่อนการนิ เทศ ระหว่างการ
นิเทศ และหลังการนิ เทศสิ้ นสุ ด เหล่านี้ ตอ้ งอาศัยเครื่ องมือต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งผูน้ ิเทศจาเป็ นต้องเตรี ยมการในการ
จัดหาหรื อสร้างเครื่ องมือเพื่อการนิเทศให้พร้อม
4. กลยุทธ์หลักที่ 4 ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพสู่ ระบบการดาเนิ นงานการนิเทศประกอบด้วย
3 กลยุทธ์รอง คือ 1) ปฏิรูประบบการบริ หารงานบุคลากรโดยสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพ 2) วางแผนงานความร่ วมมือการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพสู่ การปฏิบตั ิ และ 3) กากับ ติดตาม
นิ เทศและประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ เนื่ องจากกระบวนการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชี พ เป็ นเป็ นการรวมตัวกันทางานไปพัฒนาทักษะและการเรี ยนรู ้ โดยรวมตัวกันแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ตรง
เป็ นการท างานเป็ นกลุ่ ม หรื อเป็ นที ม เกิ ด การไตร่ ต รองสะท้อ นคิ ด ร่ ว มกัน ใช้ร ะบบการศึ ก ษาผ่ า นการถอดบทเรี ยนใน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับ วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล [18] ที่กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ตาม
แนวคิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ (Professional Learning Community: PLC) ว่า PLC เปรี ยบเสมือนเป็ น Assembly Point
หรื อจุดรวมของนักวิชาชีพแสดงพลังความสามัคคีของนักวิชาชีพ สองนักรบที่มีพลังที่สุดของนักวิชาชีพ คือความอดทน และเวลา
การลงมือทาเท่านั้นที่จะเปลี่ยนความฝั นให้เป็ นความจริ งได้ ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ทาให้ผูส้ อนมีความรู ้ในสิ่ งที่สอน
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ตลอดจนสมรรถนะอื่น ๆ และจากการที่ผูส้ อนได้รับการพัฒนาดังกล่าวจะส่ งผลไปยัง
คุณภาพของผูเ้ รี ยน คือ ความรู ้ ความคิด ความประพฤติ ทักษะและสมรรถนะด้านต่าง ๆ ตามที่ กลุ่มชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ทาง
วิชาชีพได้นามาเป็ นประเด็นการเรี ยนรู ้และพัฒนาของกลุ่ม และไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของ อนุสรา สุ วรรณวงศ์ [19] เรื่ อง
กลยุทธ์การบริ หารเพื่อเสริ มสร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพสาหรับครู โรงเรี ยนเอกชน ได้ให้ทศั นะว่า แนวคิดชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชี พดังกล่าวสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ ของการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สองตามกรอบแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การเรี ยนรู ้ 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครู ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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สถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่ และพบว่ากลยุทธ์การบริ หารเพื่อเสริ มสร้างชุมชน
แห่ งการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พครู โรงเรี ยนเอกชน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ได้แก่ (1) กลยุทธ์สร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ
(2) กลยุทธ์ปฏิรูปการบริ หารบุคลากรสู่ การเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (3) กลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ทางวิชาชีพ (4) กลยุทธ์จดั การความรู ้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง (5) กลยุทธ์กระจายความเป็ นผูน้ าทางวิชาชีพ รวมถึงสอดคล้องกับ
ชวนพิศ อัตเนตร ปั ญญา ทองนิล วิริยา วิริยารัมภะ และ จิรศุภา ปล่องทอง [20] ที่ได้ให้ทศั นะว่า การบูรณาการการโค้ช การศึกษา
ชั้นเรี ยน และการสร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพครู เป็ นการบูรณาการ นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพครู คุณภาพคนที่มุ่งให้ทุก
คนเกิดความตระหนักต่อการพัฒนาตนเอง ความภาคภูมิใจต่อ ผลการพัฒนาตนเองโดยทุกคนได้รับการพัฒนาจากการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้และมีความเท่าเทียมกันในบทบาทของการโค้ช
5. กลยุท ธ์ ห ลัก ที่ 5 พลิ ก โฉมการจัด โครงสร้ า งองค์ก ารที่ เ อื้ อ ต่ อ ระบบการนิ เ ทศ ซึ่ งประกอบ 2 กลยุท ธ์ ร อง คื อ
1) ปรับโครงสร้างการบริ หารงานแบบไขว้กนั ระหว่างฝ่ ายงานต่าง ๆ (Matrix Structure ) ที่ยดื หยุน่ และคล่องตัว และ 2) บริ หารจัด
การการเปลี่ยนแปลงองค์กรเชิ งรุ ก เนื่ องจากสถานศึ กษาจึ งจาเป็ นต้องสร้ างที มผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละสายงานในขณะเดี ยวกันก็
จ าเป็ นต้อ งเพิ่ ม ความคล่ อ งตัว ในการจัด สรรบุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกับ ปริ ม าณงานและมี ก ารแบ่ ง ปั น ทรั พ ยากรได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ องอาจ นัยพัฒน์ ชูศรี วงศ์รัตนะ อัจฉรา วัฒนาณรงค์ และ พวงรัตน์ เกสรแพทย์ [21]
เรื่ อง การรื้ อปรับโครงสร้างองค์การและระบบการบริ หารจัดการศึกษารู ปแบบใหม่โดยใช้ผลการวิจยั สถาบัน : กรณี ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยพบว่า โครงสร้างองค์การรู ปแบบใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ ประกอบด้วยสานักงานและกลุ่มสาขาวิชา/ กลุ่มปฎิ บตั ิ การโดยสานักเป็ นหน่ วยงานภายในที่ ออกแบบขึ้ นเพื่อให้
การปฎิบตั ิพนั ธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒเป็ นไปในเชิงรุ กมากขึ้น และสามารถผสานพลังร่ วมการ
ปฎิบตั ิงานเชิงบูรณาการด้านการสอน การวิจยั บริ การวิชาการ และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ระหว่างบุคลากรทุกหน่ วยงาน
ภายในองค์การคณะได้ดาเนิ นการไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลจนได้ผลผลิต/การบริ การการจัดการศึกษาตามหลักพันธ
กิจทั้ง 4 ด้าน มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่ วนกลุ่มวิชา/กลุ่มปฏิบตั ิการเป็ นหน่วยงานภายในที่ออกแบบขึ้นตามหน้าที่/สาขาตามความ
เชี่ ยวชาญของอาจารย์ หน่ วยงานภายในทั้ง 2 ประเภทนี้ เชื่ อมไขว้กนั แบบเมตริ กซ์ (Matrix organization structure) และจากการ
ออกแบบโครงสร้างองค์การและระบบการบริ หารจัดการตามรู ปแบบใหม่ ของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ส่ งผลให้ผูบ้ ริ หารระดับคณะมี จานวนลดลง 22 คน เหลือเพียง 13 คน นอกจากนี้ อาจารย์ในคณะแม้ว่าก่อนหน้านี้ ในบางภาค/
สาขาวิชามีจานวนน้อย และมีคุณสมบัติการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. แต่หลังจากรื้ อ
ปรับโครงสร้างองค์การ กลับพบว่า สามารถสอนในหลักสู ตรแบบบูรณาการใหม่ร่วมกันกับหลักสู ตรของภาค/สาขาวิชาที่มีแก่น
สารร่ วมกันและมีอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบและประจาหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์ สกอ. ได้ และยังสามารถนิ เทศนิ สิตครู ที่ปฏิบตั ิการ
สอนและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพได้ตามโครงสร้างกลุ่มหลักสู ตรที่จดั แยกตามกลุ่มสาขาวิชา/ปฎิบตั ิการตามที่ทาการปรับรื้ อใหม่

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. สถานศึ ก ษาเอกชนควรใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารการนิ เ ทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่ เ ลี้ ย งเป็ นเครื่ อ งมื อ และเป็ น
แนวทางการพัฒนาระบบการนิ เทศให้เข้มแข็งเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น โดยการจัดทาแผนงานและกาหนดทิศทางการบริ หารงานให้มี
ความชัดเจนให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วม
2. สถานศึกษาเอกชนควรนาไปเป็ นแนวทางการประเมินทบทวนการบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและเป็ นพี่เลี้ยง โดยให้
ความสาคัญต่อการประเมินผล เพื่อนามาแก้ไขพัฒนางานให้ได้ระดับคุณภาพจนเป็ นวัฒนธรรมการทางานขององค์กรที่ยงั่ ยืน
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3. สถานศึ ก ษาควรสนับ สนุ น การน ากลยุท ธ์ ไ ปใช้อ ย่า งเหมาะสม โดยการพัฒ นาระบบและข้อ มู ล ในการเตรี ย ม
สถานศึกษาให้พร้อมสาหรับการนากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกให้
เหมาะสมกับภาวะปั จจุบนั ของสถานศึกษา
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาวิจัยเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการบริ หารการนิ เทศแบบชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ ยงในสถานศึ กษาเอกชน
เพื่อนาใช้ในการวิเคราะห์เป็ นข้อมูลในการบริ หารการนิเทศให้มีประสิ ทธิและประสิ ทธิผล
2. ควรศึกษาวิจยั รู ปแบบการบริ หารการนิ เทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน เพื่อให้การนากลยุทธ์
การบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงไปใช้ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาอย่างยัง่ ยืน
3. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับแนวโน้มการสร้างเครื อข่ายชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พระหว่างสถานศึกษาเอกชนด้วย
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงอนาคต
4. ควรมีการศึกษาตัวบ่งชี้ความสาเร็ จของการบริ หารการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงในสถานศึกษาเอกชน
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บทคัดย่อ
การวิ จ ัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาต้น ทุ น การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า นมดิ บ ตามระบบต้น ทุ น สมัย ใหม่ เ พื่ อ สร้ า งความมั่น คง
ทางเศรษฐกิจ เพื่อจัดทาแนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ประชากรการวิจยั ได้แก่
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบที่ข้ ึนทะเบียนฟาร์มโคนมและการผลิตน้ านมดิบที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดกาญจนบุรี เครื่ องมือการวิจยั ใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างการวิจยั เชิ งปริ มาณ จานวน 149 ฟาร์ ม และเชิ งคุณภาพ จานวน 15 ฟาร์ ม
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ต้นทุนการผลิตน้ านมดิบรวม เท่ากับ 52,844.17 บาท ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากับ 8.81 บาท แนวทาง
การบริ หารต้นทุนเชิ งกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ ผูผ้ ลิตควรดาเนิ นกิ จกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าร่ วมกันใน
กิจกรรมเดียว หรื ออาจลดขั้นตอนของกิจกรรมบางกิจกรรมลงเพื่อลดต้นทุน หรื อเลือกกิจกรรมใหม่ เพื่อให้ได้วิธีการที่จะนามาใช้ลดต้นทุน
เพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ านมดิบลง โดยที่เกษตรกรสามารถนาเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ ไปปรับปรุ งการดาเนิ นธุรกิจให้มีผลประกอบการมาก
กว่าเดิม ส่ งผลต่อผลกาไรที่สูงขึ้น
คาสาคัญ : การบริ หารต้นทุน เกษตรสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ

Abstract
The objective of this research is to study the cost of raw milk production according to the modern cost system to build economic
stability. Establish strategic cost management guidelines for raw milk products to build economic stability. The research population consists
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of producers of raw milk products registered with dairy farms and production of raw milk that has been certified farm standards.
Kanchanaburi The research instruments used questionnaires and structured interview forms. The quantitative research consisted of 149
farms and 15 qualitative farms. The samples were conveniently selected. The statistics used for data analysis were descriptive statistics such
as frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The result of the research indicate that the production cost of raw milk was 52,844.17 baht. The production cost per kilogram was
8.81 baht. Strategic cost management approach for raw milk products to build economic stability. Manufacturers should conduct activities
that do not add value together in one activity. Or may reduce the steps of some activities to reduce costs or choose a new activity In order
to get a method that can be used to reduce costs to reduce the cost of raw milk production down. Which farmers can use all of this information
to improve their business operations to have more profits.
Keywords : Cost Management, Modern Agriculture, Raw Milk Products

บทนา
ประเทศไทยเริ่ มส่ งเสริ มการเลี้ ยงโคนมอย่างจริ งจังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ที่ ภาครั ฐสนับสนุ นอุตสาหกรรมโคนมใน
ประเทศอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและทดแทนการนาเข้านมและผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศ ตลอดจนรณรงค์
ส่ งเสริ มให้มีการบริ โภคนมเพื่อสุ ขภาพมากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณให้โครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่ อง อย่างไรก็ดีจากสถานการณ์การผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมในปั จจุบนั โคนมไทยเมื่อเทียบกับสถานการณ์ตลาดโลกพบว่า
การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยยังคงให้ผลผลิตน้ านมต่า มีตน้ ทุนการผลิตสู ง จึงเป็ นสาเหตุทาให้ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ
ลดลงและเกษตรไม่สามารถที่จะปรับราคาขายน้ านมดิบให้เพิม่ ขึ้นตามราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ [1] องค์การส่ งเสริ มกิจการ
โคนมแห่ งประเทศไทยเป็ นผูก้ าหนดราคาน้ านมดิ บดังนั้นผูผ้ ลิ ตนมทุ กกลุ่มจะมี ตน้ ทุ นน้ านมดิ บในมาตรฐานเดี ยวกันการลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสามารถช่วยให้ผผู ้ ลิตมีความสามารถในการแข่งขันได้สูงยิง่ ขึ้น ต้นทุนฐานกิจกรรมจึงเป็ นเครื่ องมือช่วยให้
ผูผ้ ลิตเข้าใจถึงสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตของแต่ละกิจกรรมการผลิตได้อย่างถูกต้องมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม
จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริ งต้นเหตุของปั ญหา ที่มีตน้ ทุนสู งมาจากกิจกรรมใด เป็ นค่าใช้จ่ายประเภทใดปั จจัยใดที่เป็ นตัว
ผลักดันให้เกิ ดต้นทุนที่ สูงเพื่อจะได้แนวทางที่ เป็ นสาเหตุที่แท้จริ งไปควบคุมและลดต้นทุนอย่างมี ประสิ ทธิ ผลอันส่ งผลให้เกิด
กาไรมากขึ้นหรื อลดต้นทุนที่ ไม่จาเป็ นลง [2] จึ งทาให้ผูผ้ ลิตต้องปรั บเปลี่ยนแนวคิดในการบริ หารต้นทุนการผลิตแบบใหม่ให้
สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาด การเลี้ยงโคนมให้ยงั่ ยืนสร้างผลกาไรเป็ นอาชี พได้น้ นั เกษตรกรต้องมีการประเมิ นและ
ทบทวนการทางานเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการผลิตหรื อการจัดการฟาร์ มของตนเอง การจดบันทึ กข้อมูลเป็ นสิ่ ง
สาคัญพื้นฐาน ดังนั้นเพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั เกษตรกร ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่จะศึกษาต้นทุนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่ วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริ หารต้นทุนการผลิตเกษตรกรสมัยใหม่ผลิตภัณฑ์
น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์น้ านมดิบจังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
2. จัดทาแนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา การวิจยั ครั้งนี้ จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี้ ภายใต้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์และ
นิยามศัพท์ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
(2) การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริ หารต้นทุนเชิ งกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิ บเพื่อสร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจโดยใช้
แนวคิดการพัฒนาการบริ หารต้นทุนเชิ งกลยุทธ์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การบริ หารต้นทุ นที่ ต่ ากว่าคู่แข่งขัน/การวิเคราะห์
คุณค่า/การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผูป้ ระกอบการน้ านมดิ บ /ผูผ้ ลิ ตผลิ ตภัณฑ์น้ านมดิ บ /เจ้าของฟาร์ ม น้ านมดิ บ ที่ ข้ ึ นทะเบี ย นฟาร์ ม
โคนมและการผลิ ต น้ า นมดิ บ ที่ ไ ด้รั บ รองมาตรฐานฟาร์ ม อาเภอท่ า มะกา จัง หวัดกาญจนบุรี จานวน 237 ฟาร์ ม [3] กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบที่ข้ ึนทะเบียนฟาร์ มโคนม และการผลิตน้ านมดิบที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ ม จังหวัดกาญจนบุรี จานวน
149 ฟาร์ ม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) จากจานวนประชากรเพื่อกาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตร
ของทาโร่ ยามาเน [4]
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจยั ครั้ งนี้ กาหนดพื้นที่ การวิจยั ครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจยั

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม ประชากร และกลุ่มตัวอย่างผูผ้ ลิ ต
ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ า นมดิ บ ที่ ข้ึ น ทะเบี ย นฟาร์ ม โคนมและ
การผลิ ตน้ านมดิ บ ที่ ได้รั บ รองมาตรฐานฟาร์ ม

วิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
การบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ขั้นที่ 3
แนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เกษตรสมัยใหม่
ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
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วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั เรื่ องนี้เป็ นงานวิจยั ประยุกต์ (applied research)
เครื่ องมือการวิจัยและการพัฒนาเครื่ องมือ
1. เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1.1 แบบสอบถามเพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ บริ บ ทการจัด ท าบัญ ชีข องผู ผ้ ลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ านมดิ บ
ประกอบด้วย คาถามแบบปลายปิ ด (close-ended question) ทั้ง แบบเลื อ กตอบและแบบแสดงความคิ ด เห็ น เป็ นระดับ ตาม
เกณฑ์ที่ กาหนด และคาถามแบบปลายเปิ ด (open-ended question) และแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) เพื่อให้ผตู ้ อบให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบด้ว ยคาถามปลายเปิ ด (open-ended question) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพจากผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
2. การพัฒนาเครื่ องมือ
การทดสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อการวิจยั ก่อนเก็บรวบรวมข้อมู ลมาใช้ในการวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณ เพื่อให้เกิ ดความ
แม่นยาของเครื่ องมือในการวัด โดยผูว้ ิจ ัย ได้ทาการทดสอบหาค่า ความเที่ ย งตรง (validity) ด้วยการนาแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั ได้
พัฒนาขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทาการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) จานวน 3 ท่าน แล้วจึงนาผล
การตรวจสอบมาปรั บปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยคัดเลือกข้อคาถามที่ มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC: Index of
Item Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป [5]
การรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็ นข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้คือ
1) การเก็บ ข้อ มูล เชิ ง ปริ ม าณ เป็ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล เชิ ง ส ารวจภาคสนาม โดยเข้า ไปสอบถามโดยใช้
เครื่ องมือวิจยั ที่เตรี ยมไว้ล่วงหน้า เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริ บทการจัดทาบัญชีของผูผ้ ลิ ตผลิ ตภัณฑ์น้ านมดิ บ
2) การเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพ แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น 2 วิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
(participant observation) โดยเข้าไปสังเกตการณ์และเข้าไปมี ส่วนร่ วมโดยตรง และประชุม เชิ งปฏิบตั ิการผูว้ ิจยั ตัวแทนผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ส ถิ ติ พ รรณนา (descriptive statistics) และวิ เ คราะห์ ห า ค่ า ทางสถิ ติ ประกอบด้ว ย การแจกแจงความถี่ (frequency)
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงปริ มาณ บริ บทการจัดทาบัญชีของผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบประกอบด้วย คาถามแบบปลายปิ ด (close-ended
question) แบบเลื อ กตอบและค าถามแบบปลายเปิ ด (open-ended question) และแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (rating scale)
เพื่อให้ผตู ้ อบให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ แบ่งเป็ น 4 ตอน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลกาหนดระดับความคิดเห็นโดยใช้มาตรวัด [6]
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale) กาหนดช่วงระดับของความคิดเห็น ออกเป็ น 5 ระดับ เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่า
คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น มีการแบ่งอันตรภาคชั้นโดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย [6]
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2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์
ต้นทุนตามระบบต้นทุนสมัยใหม่ และแนวทางการพัฒนาการบริ หารต้นทุนเชิ งกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิ จ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มู ลตามแนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาการบริ หารต้นทุ นเชิ งกลยุทธ์ โดยใช้
เทคนิ ค การวิเคราะห์ เชิ งเนื้ อ หา (content analysis)

ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการบริ หารต้นทุนเกษตรสมัยใหม่เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จของผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ศึกษาต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่จะนาการวิเคราะห์ตน้ ทุนซึ่ งเป็ นวิธีการคิ ด
ต้นทุนที่เรี ยกว่า การคิดต้นทุนตามฐานกิจกรรม (Activities Based Costing : ABC) มาใช้สาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ ซึ่ ง
การคิดต้นทุนตามฐานกิจกรรมจะทาให้ได้ขอ้ มูลต้นทุนที่ถูกต้อง จึงสามารถรายงานกระบวนการปฏิบตั ิงานที่นาไปสู่ การปรับปรุ ง
ในการคานวณต้นทุ นผลิ ตภัณฑ์ให้เกิ ดความเข้าใจมากขึ้ น และนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพในการจัดสรรต้นทุ นทรั พยากรและการ
ตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิภาพ
จากการรวบรวมข้อมูลของผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบในอาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ต้นทุนตามฐานกิจกรรม ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ 1 รอบการผลิต หมายถึง ระยะเวลาประจา 1 เดือน ได้ดงั นี้
1. จาแนกต้ นทุนทางตรง จะประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง
ตารางที่ 1 จาแนกต้นทุนทางตรง
วัตถุดบิ ทางตรง จานวน (บาท)
ค่ าแรงงานทางตรง
จานวน (บาท)
อาหาร
18,000.ค่าแรงงานในการเลี้ยงวัวนม (วันละ 500 บาท จานวน 1 คน 30 วัน)
15,000.หญ้า
1,000.ค่าแรงงานในการรี ดน้ านม (วันละ 315 บาท จานวน 1 คน 30 วัน)
9,450.รวม

19,000.-

รวม

24,450.-

2. จาแนกต้ นทุนทางอ้ อม
ต้นทุ นทางอ้อ มจะคิ ดเข้าเป็ นต้นทุ นของผลิ ตภัณฑ์โดยผ่านสาเหตุ ที่ ท าให้เกิ ดต้นทุ นที่ เรี ย กว่า “ตัวผลักดันต้นทุ น ”
(cost drivers) และนามาคานวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม
ตารางที่ 2 จาแนกต้นทุนตามฐานกิจกรรม
ค่ าใช้ จ่าย/
ปริมาณตัว
ต้ นทุนกิจกรรมต่ อตัว กิจกรรมทีเ่ พิม่ มูลค่ า/
กิจกรรม
รอบ
ผลักดัน
ผลักดันต้ นทุน
กิจกรรมทีไ่ ม่ เพิม่ มูลค่ า
กิจกรรมการคัดเลือกสายพันธุ์โค
375.0.4 ครั้ง/รอบ
937.50 บาท/รอบ กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมการปรับปรุ งพันธุ์โค
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมการจัดการสุ ขาภิบาลและการ
16.67.0.5 ครั้ง/รอบ
33.34 บาท/รอบ
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
ฉี ดวัคซี นป้องกันโรค
กิจกรรมการฉี ดยาบารุ ง
1,200.1 ครั้ง/รอบ
1,200 บาท/รอบ
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมการให้อาหารเสริ ม
4,000.30 ครั้ง/รอบ
133.33 บาท/รอบ
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมการทาความสะอาดรางใส่ อาหาร
75.60 ครั้ง/รอบ
1.25 บาท/รอบ
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
กิจกรรม
กิจกรรมการเตรี ยมอุปกรณ์ในการรี ดนม
กิจกรรมการทาความสะอาดตัววัว
กิจกรรมการรี ดน้ านม
กิจกรรมการขนส่ งน้ านม
กิจกรรมการทาความสะอาดถังใส่ นม
กิจกรรมการจัดซื้ ออาหาร
กิจกรรมการผลิตอาหาร
กิจกรรมการล้างทาความสะอาดคอกวัว

ค่ าใช้ จ่าย/
รอบ
252.50.75.900.900.75.450.1,000.75.9,394.17.-

ปริมาณตัว
ผลักดัน
1 ครั้ง/รอบ
30 ครั้ง/รอบ
60 ครั้ง/รอบ
60 ครั้ง/รอบ
60 ครั้ง/รอบ
3 ครั้ง/รอบ
15 ครั้ง/รอบ
60 ครั้ง/รอบ

ต้ นทุนกิจกรรมต่ อตัว
ผลักดันต้ นทุน
252.50 บาท/รอบ
2.50 บาท/รอบ
15 บาท/รอบ
15 บาท/รอบ
1.25 บาท/รอบ
150 บาท/รอบ
66.67 บาท/รอบ
1.25 บาท/รอบ

ตารางที่ 3 คานวณต้นทุนกิจกรรมต่อผลักดันต้นทุนให้ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
วัตถุดิบทางตรง
19,000.- จานวนหน่วยการผลิต
ค่าแรงงานทางตรง
24,450.- (วันละ 200 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้ น ใน 1 รอบ
ค่าใช้จ่ายการผลิต
9,394.17.- 6,000 กิโลกรัม)
ต้ นทุนการผลิตรวม
52,844.17.-

กิจกรรมทีเ่ พิม่ มูลค่ า/
กิจกรรมทีไ่ ม่ เพิม่ มูลค่ า
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า

ต้นทุนต่อกิโลกรัม
8.81.- (52,844.17/6,000)

ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ สามารถผลิตน้ านมดิบได้ในระยะเวลา 1 รอบ จานวน 6,000 กิโลกรัม ซึ่ งราคาขายส่ งให้กบั บริ ษทั
กลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคนมกรับใหญ่-ท่ามะกา จากัดและบริ ษทั อื่น ๆ ที่อยูใ่ นอาเภอท่ามะกา ในราคากิโลกรัมละ 18.50 บาท ฉะนั้น ผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบจะมีกาไรจากผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ 9.69/กิโลกรัม (6,000 x 9.69 = 58,140 บาท)
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 จัดทาแนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
จากการวิเคราะห์ตน้ ทุนตามฐานกิจกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์ที่ระบุ
ให้เห็นว่าเป็ นกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า (value added activities) และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า (non-value added activities) ประกอบกับ
การประชุ ม เชิ งปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ วมระหว่า งคณะผูว้ ิจัย และกลุ่ ม ตัวแทนผูผ้ ลิ ต ผลิ ต ภัณฑ์น้ า นมดิ บ ในอ าเภอท่ า มะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ที่แบ่งเป็ นกิจกรรมต่าง ๆ แยกกิจกรรมย่อยได้เป็ น 14 กิจกรรม แบ่งเป็ นกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า จานวน 6 กิจกรรม
และเป็ นกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าจานวน 8 กิจกรรม ซึ่ งการนาต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตน้ านมดิ บ
ทาให้สามารถทราบต้นทุนที่แท้จริ งของกิจกรรมต่าง ๆ ในการผลิต
ตารางที่ 4 แนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมทีเ่ พิม่ มูลค่ า
แนวทางการบริหารต้ นทุนฯ (แนวทางเสริม)
1. กิจกรรมการคัดเลือกสายพันธุ์โค
กิจกรรมนี้เป็ นกิจกรรมที่ไม่จาเป็ นต้องทาบ่อยครั้ง
2. กิ จ กรรมการจัด การสุ ข าภิ บ าลและ ถ้าโคมี สุขภาพดี ปราศจากโรค การผลิ ตน้ านมดิ บ ก็ส ามารถผลิ ตได้ในปริ ม าณ
การฉี ดวัคซี นป้องกันโรค
ที่มาก
3. กิจกรรมการให้อาหารเสริ ม
เป็ นการบารุ งให้โคผลิ ตน้ านมได้เพิ่มมากขึ้ น รายได้เพิ่มขึ้ น เป็ นกิ จกรรมที่ เพิ่ม
มูลค่าในการผลิตน้ านมดิบ
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
กิจกรรมทีเ่ พิม่ มูลค่ า
4. กิจกรรมการรี ดน้ านม
5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

แนวทางการบริหารต้ นทุนฯ (แนวทางเสริม)
ควรปฏิบตั ิให้ถูกวิธีและถูกสุ ขลักษณะ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการรี ดนมทุกชิ้นเมื่อ
รี ดนมเสร็ จ
กิจกรรมการจัดซื้ ออาหาร
ผูผ้ ลิตควรมีการเลือกอาหารอินทรี ยแ์ ละอาหารหยาบที่เหมาะสมกับโค การซื้ อใน
ปริ มาณมากจะสามารถต่ อ รองเพื่ อ ขอส่ ว นลดจากผู ้ข ายได้ท าให้ ล ดต้น ทุ น
การสั่งซื้ อลงได้
กิจกรรมการผลิตอาหาร
ควรมีแปลงหญ้าหมุนเวียนสาหรับปล่อยโคเพื่อแทะเล็ม ผูผ้ ลิตควรมีพ้ืนที่เพื่อปลูก
หญ้าเพราะการปลูกหญ้าใช้เองเป็ นการลดต้นทุนในการซื้ ออาหาร
กิจกรรมทีไ่ ม่ เพิม่ มูลค่ า
แนวทางการบริหารต้ นทุนฯ
กิจกรรมการปรับปรุ งพันธุ์โค
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง ควรเข้า มาให้ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้ค าแนะน าเกี่ ย วกับ
การปรับปรุ งพันธุ์โค ส่ งผลต่อรายได้เพิ่มขึ้น
กิจกรรมการฉี ดยาบารุ ง
ควรลดจานวนครั้งในการฉี ดให้เหลือเท่าที่จาเป็ น
กิจกรรมการทาความสะอาดราง
ควรลดจานวนครั้ งในการท าความสะอาดรางใส่ อ าหารลงให้เหลื อเท่ าที่ จ าเป็ น
ใส่ อาหาร
จะช่วยทาให้ตน้ ทุนค่าแรงงานและค่าน้ าประปาลดลง
กิจกรรมการเตรี ยมอุปกรณ์ในการรี ดนม ควรมีการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ถูกสุ ขลักษณะ ควรใช้สถานที่จดั เก็บอุปกรณ์ที่สามารถ
นามาใช้งานได้สะดวก รวดเร็ ว
กิจกรรมการทาความสะอาดตัววัว
ควรลดจานวนครั้ งในการล้างทาความสะอาดตัววัวลง หรื อสามารถทากิ จกรรม
ร่ วมกันกับกิจกรรมทาความสะอาดคอกวัว เพื่อประหยัดเวลาต้นทุนค่าแรงงานและ
ค่าน้ าประปา
กิจกรรมการขนส่ งน้ านม
ผูผ้ ลิ ตควรมี การรวมกลุ่มกันเพื่อขนส่ งน้ านมดิ บไปยังสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุ นใน
การขนส่ งน้ านมลง
กิจกรรมการทาความสะอาดถังใส่ นม ควรมีการทาความสะอาดให้ได้น้ านมดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
กิจกรรมการล้างทาความสะอาดคอกวัว ควรทาพร้อมกับกิจกรรมการเก็บมูลวัว เพื่อเป็ นการลดต้นทุนและเวลา

กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าทั้งหมด 8 กิจกรรม เป็ นกิจกรรมที่ไม่จาเป็ นและและบางกิจกรรมที่จาเป็ น ฉะนั้นผูผ้ ลิตควรดาเนิ น
กิ จกรรมที่ ไม่ เพิ่มมู ลค่าร่ วมกันได้ในกิ จกรรมเดี ย วกัน อาจลดขั้นตอนของกิ จกรรมบางกิ จกรรมลง เพื่อลดต้นทุ น หรื อเลื อก
กิจกรรมใหม่ เพื่อให้ได้วธิ ี การที่จะนามาใช้ลดต้นทุนเพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ านมดิบลง ส่ งผลต่อผลกาไรที่สูงขึ้น

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมการบริ หารต้นทุนเกษตรสมัยใหม่เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จของผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ
จังหวัดกาญจนบุรี มีประเด็นที่จะนามาสรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 41-50 ปี มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา เป็ นเจ้าของกิจการ มีจานวนสมาชิกในครัวเรื อน 3-5 คน
ผลการศึ ก ษาข้อ มู ล ทั ว่ ไปของกิ จ การ พบว่ า กิ จ การส่ ว นใหญ่ มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น เลี้ ย งโคนมทั้ง จากทุ น ส่ ว นตัว และ
ทุ นภายนอก มี ป ระสบการณ์ ในการเลี้ ย งโคนม มากกว่า 10 ปี มี ที่ดินของโรงเรื อนและที่ ดินของแปลงหญ้า เป็ นที่ ดินตนเอง
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เหตุผลในการเลี้ยงโคนมเพราะเป็ นอาชีพที่มนั่ คง มีการเลี้ยงโคนมแบบปล่อยในคอกแล้วตัดหญ้าให้กิน และแบบเลี้ยงแบบผูกยืนโรง
มีวิธีการรี ดนมวัวโดยใช้เครื่ องรี ดแบบ 2 หัว มีการรักษาโรคและการผสมเทียม โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
ผลการศึกษาบริ บทการจัดทาบัญชีของผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบ พบว่า ผูผ้ ลิตทราบผลกาไร-ขาดทุน จากการผลิตน้ านม
ดิบ ผูผ้ ลิตมีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ในการผลิตน้ านมดิบ โดยบันทึกบัญชีดว้ ยมือ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดทาบัญชีเพื่อควบคุม
รายจ่ายในการผลิตน้ านมดิบ มีการจัดการภาระหนี้สินและปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐ และจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ทุกรายการ
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี ตน้ ทุนการผลิตน้ านมดิบ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ท าบั ญ ชี ต ้ น ทุ น การผลิ ต น้ านมดิ บ โดยรวม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจัด ท าบัญ ชี ต ้น ทุ น การผลิ ต น้ า นมดิ บ ทุ ก ข้อ อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด
โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1. สามารถนาข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผนบริ หารจัดการเพื่ อลดรายจ่ายและ
บริ หารต้นทุนในการผลิตน้ านมดิบ 2. สามารถนาข้อมูลต้นทุนไปวางแผนบริ หารจัดการเพื่อการผลิตน้ านมดิบในปี ต่อไปให้มีกาไร
ที่มากขึ้น 3. สามารถนาข้อมูลต้นทุนไปวางแผนบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้การผลิตน้ านมดิบ และ 4. สามารถนาข้อมูลต้นทุนไป
วางแผนบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิตน้ านมดิบ ตามลาดับ
ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบตามระบบต้นทุนสมัยใหม่เพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พบว่า ต้นทุน
การผลิตน้ านมดิบรวม เท่ากับ 52,844.17 บาท ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากับ 8.81 บาท
ผลการศึกษาแนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พบว่า กิจกรรม
ที่เพิ่มมูลค่ามีท้ งั หมด 6 กิจกรรม ผูผ้ ลิตควรมีการบริ หารจัดการกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลต่อรายได้และผลกาไร
ที่สูงขึ้น ส่ วนกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่ามีท้ งั หมด 8 กิจกรรม ผูผ้ ลิตควรดาเนินกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าร่ วมกันในกิจกรรมเดียวกัน หรื อ
อาจลดขั้นตอนของกิ จ กรรมบางกิ จ กรรมลง เพื่ อ ลดต้นทุ น หรื อ เลื อ กกิ จ กรรมใหม่ เพื่ อ ให้ได้วิธี การที่ จ ะนามาใช้ลดต้นทุ น
เพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ านมดิบลง ส่ งผลต่อผลกาไรที่สูงขึ้น

อภิปรายผล
ผลการศึ กษาต้นทุ นการผลิ ตผลิตภัณฑ์น้ านมดิ บตามระบบต้นทุ นสมัยใหม่ครั้ งนี้ ของผูป้ ระกอบการน้ านมดิ บ/ผูผ้ ลิต
ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ า นมดิ บ /เจ้า ของฟาร์ ม น้ า นมดิ บ ที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นฟาร์ ม โคนมและการผลิ ต น้ า นมดิ บ ที่ ไ ด้รั บ รองมาตรฐานฟาร์ ม
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีตน้ ทุนการผลิตน้ านมดิบรวม เท่ากับ 52,844.17 บาท ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม เท่ากับ 8.81 บาท [7]
ผลการศึกษาแนวทางการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์น้ านมดิบเพื่อสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พบว่า กิจกรรม
ที่เพิ่มมูลค่ามีท้ งั หมด 6 กิจกรรม ผูผ้ ลิตควรมีการบริ หารจัดการกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลต่อรายได้และผลกาไร
ที่สูงขึ้น ส่ วนกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่ามีท้ งั หมด 8 กิจกรรม ผูผ้ ลิตควรดาเนิ นกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าที่สามารถทากิจกรรมร่ วมกันได้
ในกิจกรรมเดียวกัน หรื ออาจลดขั้นตอนของกิจกรรมบางกิจกรรมลง เพื่อลดต้นทุน หรื อเลือกกิจกรรมใหม่ เพื่อให้ได้วิธีการที่จะ
นามาใช้ลดต้นทุนเพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ านมดิบลง ส่ งผลต่อผลกาไรที่สูงขึ้น [8] ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของจารุ วรรณี
ไชยพรรณ [9] ที่ พบว่า การประยุกต์ใช้ตน้ ทุ นฐานกิ จกรรม ABC Costing นั้น ยังเกิ ดต้นทุ นที่ เป็ นกิ จ กรรมหลักและกิ จ กรรม
สนับสนุนที่สูงขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 สหกรณ์โคนมและผูผ้ ลิตน้ านมดิบสามารถใช้ผลการวิจยั การบริ หารต้นทุนไปใช้จดั การต้นทุนการผลิตให้มีตน้ ทุนลดลง
และรายได้เพิ่มขึ้น
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1.2 ในยุคปั จจุบนั ภาครัฐสนับสนุ นให้เกษตรกรปรับตัวเป็ นเกษตรกรสมัยใหม่ ดังนั้นผูผ้ ลิตน้ านมดิบควรนาโมบาย
แอปพลิเคชันสาหรับการบริ หารต้นทุนการผลิตไปใช้ในการบริ หารต้นทุนให้มี ตน้ ทุ นให้ต่ ากว่าคู่แข่งและสามารถสร้ างความ
ได้เปรี ยบด้านการแข่งขัน
1.3 รัฐบาลควรผลักดันและเพิ่มงบประมาณวิจยั สาหรับการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนาไปลดต้นทุนหรื อเพิ่มกาไร
ให้กบั เกษตรกร และหลังจากงานวิจัยเสร็ จสิ้ นแล้วควรมี วิธีการเผยแพร่ ให้นวัตกรรมออกสู่ เกษตรกรกลุ่มใหญ่ รวมถึ งมี การ
ฝึ กอบรมให้นวัตกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ ได้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจริ ง
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรขยายกลุ่มประชากรให้ครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรี
2.2 ควรขยายขอบเขตเนื้ อ หาในการศึ กษาให้ค รบวงจรโดยการนานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาการผลิ ตให้
สามารถยืดอายุน้ านมดิบให้ยาวนานขึ้น ให้มีตน้ ทุนต่าและปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ้น
2.3 ควรศึกษาโมเดลการยกระดับการเพิ่มมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมดิบในประเทศไทยข้อเสนอวิจยั ต่อยอด
2.4 ควรจัดทาฐานข้อมูลออนไลน์มีการแชร์ ขอ้ มูลการทาต้นทุนกันในกลุ่มเกษตรกรที่ทาในรู ปแบบเหมือนกันหรื อ
ใกล้เคียงกันเพื่อจัดทาเป็ น Big Data เพื่อนาไปสู่ การวิเคราะห์ ทานาย แนวทางการลดต้นทุนและการเพิ่มกาไร จนนาไปสู่ ตน้ แบบ
การทาธุรกิจให้เกษตรกรสามารถนาไปปรับเป็ นแนวทางของตนเองได้
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี และ 2) พัฒนารู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได้ข องโรงเรี ย นสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี โดยใช้วิ ธี ก ารวิ จ ัย แบบผสมผสาน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จานวน 353 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
แบบสอบถาม และแบบประเมิ น ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ข องรู ป แบบ สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจาเป็ น และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปั จจุบนั ในทุกรู ปแบบมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ในทุกรู ปแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก และผลการหาค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ นของแต่ละรู ปแบบ เมื่อเรี ยงลาดับค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ นจากมากไปหาน้อย คือ แบบ
การเมือง รองลงมาคือ แบบเพื่อนร่ วมงานและแบบวัฒนธรรมที่มีค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ นเท่ากัน และ 2) รู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้าง
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ที่เหมาะสมจากการวิจยั คือ รู ปแบบการ
บริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้แบบการเมืองโดยใช้เพื่อนร่ วมงานและวัฒนธรรมเป็ นฐานของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซึ่งมีจุดเน้นของรู ปแบบคือการบริ หารแบบการเมืองผสมผสานแบบเพื่อนร่ วมงานและวัฒนธรรม
คาสาคัญ : รู ปแบบ การบริ หาร ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

Abstract
The objective of this research were 1) to study the current and desirable states of administration to strengthen accountability of
school under the Lopburi primary educational service area office and 2) to develop the administration model to strengthen accountability of
school under the Lopburi primary educational service area office. The study applied a mixed method approach. The sample were
administrators and teachers under the Lopburi primary educational service area office. The instruments used in this study were questionnaire
and the evaluation form to testify appropriateness and feasibility of the model. The data were analyzed by frequency, percentage, average,
standard deviation, priority needs index (modified) and content analysis.
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The research results showed that: 1) the current states in every model ware performed at the moderate and desirable states in
every model were performed at the high level. The priority needs index of each model when descending order were political style, inferior
were colleagues and cultural style that have equal priority needs index. 2) the administration model to strengthen accountability of school
under the Lopburi primary educational service area office that appropriate from the research results was administration model to strengthen
accountability by political style with colleagues and cultural based (SAPCC model) of school under the Lopburi primary educational service
area office. The focus of the model was political style administration combined with colleagues and cultural style.
Keywords : Model, Administration, Accountability

บทนา
แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รั ฐมี นโยบายส่ งเสริ มสนับสนุ นโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมากส่ งผลให้
ประชากรในวัยเรี ยน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผูม้ ีความต้องการจาเป็ นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสู งขึ้น แต่ยงั เข้าเรี ยนได้ไม่
ครบทุกคนและมี ปัญหาการออกกลางคันอยู่บา้ ง นอกจากนี้ ประชากรที่ อยู่ในวัยกาลังแรงงานแม้จะได้รับการศึ กษาเพิ่มขึ้น แต่
จานวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยูจ่ านวนมาก จึงต้องเร่ งดาเนิ นการสนับสนุนส่ งเสริ มการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่าง ๆ ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทยให้เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [5]
และจากงานวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของการสร้ างความรับผิดชอบทางการศึกษาต่อสัมฤทธิ ผลของนักเรี ยน ได้สรุ ปว่า
ปั ญหาหลักที่ประเทศไทยต้องเร่ งแก้ไขคือการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง ซึ่ งปั จจุบนั กาลังประสบปั ญหาด้าน
คุณภาพอย่างรุ นแรง ดังที่สะท้อนให้เห็นจากคะแนนสอบที่ตกต่าของเด็กไทยในการทดสอบในระดับนานาชาติ เช่น PISA โดยเน้น
ศึกษาประเด็นหลักในเรื่ องความโปร่ งใสทางด้านการเปิ ดเผยข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนต่อสาธารณะ (transparency) โครงสร้าง
แรงจูงใจ (incentive system) กลไกความรับผิดรับชอบที่ผูกกับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน (accountability) และความมีอิสระในการ
บริ หารจัดการของโรงเรี ยนในเรื่ องหลักสู ตร งบประมาณ(autonomy) ผลการวิจัยพบว่าการเพิ่มแรงกดดันโดยการกาหนดให้
โรงเรี ยนต้องเปิ ดเผยข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนต่อสาธารณะ เพื่อให้ผปู ้ กครอง และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้
ง่ ายนั้น ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนเพิ่มขึ้ น [1] ซึ่ งจากงานวิจัยดังกล่าวนี้ จะเห็ นว่าความรั บผิดชอบที่ ตรวจสอบได้มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้” มาจากคาภาษาอังกฤษว่า “Accountability” หมายถึง
พันธะผูกพันที่จะต้องรายงานและตอบคาถามเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความรั บผิดชอบที่ สามารถตรวจสอบได้เป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการบริ หารจัดการรู ปแบบใหม่
อีกทั้งสามารถเพิ่มหลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้มาใช้ในการบริ หารจัดการด้วยเหตุผล หลายประการ การบริ หารที่มุ่งผลลัพธ์
ความยืดหยุน่ และความเป็ นอิสระ การให้ความสาคัญกับความโปร่ งใสในฐานะที่เป็ นลักษณะสาคัญของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ [3]
ด้วยเหตุดงั กล่าว ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงต้องปรับเปลี่ยนการบริ หารจัดการโดยให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริ หารโรงเรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยใช้กลยุทธ์การบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ แต่จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า มี การศึ กษาเกี่ ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้ างความ
รั บผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ยงั ไม่มากนัก ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซึ่ งผลของการวิจยั จะมีคุณค่าต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนและสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และยังเป็ นแนวทางในการบริ หารโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จงั หวัดลพบุรีให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรั บผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ หารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จานวน 3,011
คน และนามาคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ95 และยอมให้เกิด
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จานวน 353 คน และกาหนดสัดส่ วนผูบ้ ริ หารต่อครู เป็ น
40 : 60 เพื่อให้ได้สัดส่ วนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เหมาะสม และทาการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้วธิ ี การสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ
จากนั้นจึ งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการวิจยั ซึ่ งแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ 1) ข้อมูล
พื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ และ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของ
รู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และ 3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้างแบบสอบถาม คือ 1) ศึกษา
ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบ
แนวคิ ดที่ ผูว้ ิจัยรวบรวมและสั งเคราะห์ แล้ว โดยใช้รู ปแบบการบริ หาร 3 รู ปแบบ แต่ ละรู ปแบบมี องค์ประกอบการบริ หาร 8
องค์ประกอบ และแนวคิดการ เสริ มสร้างคามรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 5 ด้าน 2) กาหนดโครงสร้างเชิงเนื้ อหาที่มีความเชื่อมโยงของ
แนวคิดรู ปแบบการบริ หารกับแนวคิดการเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 3) หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของข้อคาถาม (Item Objective Congruence: IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.8-1.0 4) หาค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามจากการทดลองใช้ในประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
สภาพปั จจุบนั มีค่า 0.987 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์มีค่า 0.973
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีกระบวนการ คือ 1) ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ทาการวิเคราะห์ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ของข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม 2) ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพปั จจุบนั และสภาพ
ที่ พึ งประสงค์ 3) ใช้สถิ ติ วิ เคราะห์ ดัชนี ความต้องการจ าเป็ น (Modified Priority Need Index : PNIModified) ของการบริ หารเพื่ อ
เสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี และนาค่าสถิติที่ได้จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลมาทาการการพัฒนารู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยมีกระบวนการคือ 1) นาผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นมาทาการร่ างรู ปแบบการบริ หารเพื่อ
เสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี 2) ตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการบริ หารเพื่ อเสริ มสร้ างความรั บผิ ดชอบที่ ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสั งกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยใช้แบบสอบถามเพื่อทาการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย 3) ทาการสนทนากลุ่มย่อม (Focus group Technique)
โดยผูท้ รงคุณวุฒิและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 12 คน และทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ 4) ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อจัดทาเป็ นรู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ลพบุรีฉบับสมบูรณ์
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ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. ตาแหน่ง
1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2) ครู
2. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
3. วุฒิการศึกษา
1) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
2) สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. ประสบการณ์ในการทางาน
1) น้อยกว่า 10 ปี
2) 10 - 20 ปี
3) มากกว่า 20 ปี
5. ขนาดของสถานศึกษา
1) ขนาดเล็ก (นักเรี ยน 1 - 120 คน)
2) ขนาดกลาง (นักเรี ยน 121 - 300 คน)
3) ขนาดใหญ่ (นักเรี ยน 301 คนขึ้นไป)

จานวน (n = 353)

ร้อยละ

141
212

39.94
60.06

174
179

49.30
50.70

199
154

56.37
43.63

77
118
158

21.81
33.43
44.76

133
128
92

37.68
36.26
26.06

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นครู คิดเป็ นร้อยละ 60.06 เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
50.70 มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี /เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 56.37 มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.76
และปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก คิดเป็ นร้อยละ 37.68
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวม จาแนกตามรู ปแบบการบริ หาร
การบริหารเพื่อเสริมสร้ าง
ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
รู ปแบบที่ 1 แบบเพื่อนร่ วมงาน
รู ปแบบที่ 2 แบบการเมือง
รู ปแบบที่ 3 แบบวัฒนธรรม

สภาพปัจจุบัน


S.D.
3.41
(0.59)
3.27
(0.53)
3.42
(0.54)

ระดับ

ลาดับ
ค่าเฉลี่ย

ปานกลาง

2

ปานกลาง

3

ปานกลาง

1

ระดับ

ลาดับ
ค่าเฉลี่ย

PNi

ลาดับ
ความ
สาคัญ

มาก

2

0.22

2

มาก

3

0.23

1

มาก

1

0.22

2

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์


S.D.
4.17
(0.64)
4.02
(0.55)
4.18
(0.56)
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าสภาพปั จจุบนั ในทุกรู ปแบบมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ รู ปแบบวัฒนธรรม รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน และรู ปแบบการเมือง ตามลาดับ และสภาพที่พึงประสงค์ในทุกรู ปแบบ
มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ รู ปแบบวัฒนธรรม รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน และ
รู ปแบบการเมือง ตามลาดับ และผลการหาค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ นของแต่ละรู ปแบบ เมื่อเรี ยงลาดับค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ น
จากมากไปหาน้อย คือ แบบการเมือง รองลงมาคือ แบบเพื่อนร่ วมงานและแบบวัฒนธรรมที่มีค่าค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นเท่ากัน
จากนั้น จึ งท าการวิเคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ าดัชนี ค วามต้อ งการจ าเป็ นของการบริ ห ารเพื่ อ
เสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในรายด้านทั้ง 8 ด้าน สรุ ป
ผลได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการจัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ นของรู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จาแนกตามองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หาร
รู ปแบบการบริหาร (Type of model)
องค์ ประกอบของ
การบริหารเพื่อเสริมสร้ าง
แบบเพื่อนร่ วมงาน
แบบการเมือง
แบบวัฒนธรรม
ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
(Collegial Models)
(Political Models)
(Cultural Models)
1. ระดับในการกาหนดเป้าประสงค์
ระดับกลุ่มสาระ
ระดับโรงเรี ยนหรื อระดับ
ระดับโรงเรี ยน
(Level at which goals are determined)
การเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กไ็ ด้
เฉลี่ย
(PNImodified = 0.23)
(PNImodified = 0.25)
(PNImodified = 0.22)
2. กระบวนการกาหนดเป้าประสงค์
ใช้วธิ ี การตกลงร่ วมกัน
(Process by which goals are
การบริ หารความขัดแย้ง ใช้ค่านิยมร่ วมเป็ นฐาน
ของผูบ้ ริ หารและครู
determined)
เฉลี่ย
(PNImodified = 0.27)
(PNImodified = 0.23)
(PNImodified = 0.20)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และ
ตัดสิ นใจโดยใช้
ตัดสิ นใจที่เป้าประสงค์
ตัดสิ นใจโดยใช้
การตัดสิ นใจ (Relationship between
เป้าประสงค์
ในระดับโรงเรี ยนหรื อ
เสี ยงข้างมาก
goals and decisions)
ที่ตกลงร่ วมกัน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กไ็ ด้
เฉลี่ย
(PNImodified = 0.27)
(PNImodified = 0.22)
(PNImodified = 0.26)
4. ลักษณะของกระบวนการตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจโดย
ตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผล
ตัดสิ นแบบการเมือง
(Nature of decision process)
เพื่อนร่ วมงาน
ในกรอบของค่านิยม
เฉลี่ย
(PNImodified = 0.15)
(PNImodified = 0.24)
(PNImodified = 0.26)
5. ลักษณะของโครงสร้าง
เป็ นแนวราบ
มีการจัดตั้ง
เป็ นการแสดงออก
(Nature of structure)
หรื อแนวนอบ
หน่วยงานย่อย
ทางวัฒนธรรม
เฉลี่ย
(PNImodified = 0.24)
(PNImodified = 0.26)
(PNImodified = 0.24)
6. ความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม
การตัดสิ นใจร่ วมทาให้
มีกลุ่มผลประโยชน์ที่
ขึ้นอยูก่ บั ค่านิยม
(Links with environment)
ความรับผิดชอบที่
เป็ นหน่วยงานภายนอก
และความเชื่อ
ตรวจสอบได้ไม่ชดั เจน
ที่ไม่คงที่
เฉลี่ย
(PNImodified = 0.15)
(PNImodified = 0.11)
(PNImodified = 0.16)
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
องค์ ประกอบของ
การบริหารเพื่อเสริมสร้ าง
ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
7. ภาวะผูน้ า
(Style of leadership)
เฉลี่ย
8. รู ปแบบภาวะผูน้ าที่เกี่ยวข้อง
(Related leadership model)
เฉลี่ย

รู ปแบบการบริหาร (Type of model)
แบบเพื่อนร่ วมงาน
แบบการเมือง
แบบวัฒนธรรม
(Collegial Models)
(Political Models)
(Cultural Models)
การเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม
การแสวงหามติเอกฉันท์
เป็ นผูน้ าเชิงสัญลักษณ์
และเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย
(PNImodified = 0.23)
(PNImodified = 0.27)
(PNImodified = 0.23)
เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

เป็ นผูน้ าการปฏิบตั ิงาน

เป็ นผูน้ าเชิงคุณธรรม

(PNImodified = 0.23)

(PNImodified = 0.23)

(PNImodified = 0.22)

จากตารางที่ 3 แสดงให้เ ห็ น ว่า การจัด ล าดับ ความส าคัญ ของค่ า ดัช นี ค วามต้อ งการจ าเป็ นของรู ป แบบการบริ ห าร
เพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จาแนกตาม
องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หาร เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นที่มากที่สุดของแต่ละองค์ประกอบ คือ
1. ระดับในการกาหนดเป้าประสงค์ ควรกาหนดโดยระดับโรงเรี ยน
2. กระบวนการกาหนดเป้าประสงค์ ควรกาหนดโดยการใช้การตกลงระหว่างผูบ้ ริ หารกับครู
3. ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และการตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจโดยใช้เป้ าประสงค์ที่ตกลงร่ วมกัน
4. ลักษณะของกระบวนการตัดสิ นใจ ควรตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผลในกรอบของค่านิ ยม
5. ลักษณะของโครงสร้าง ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานย่อย
6. ความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม ควรขึ้นอยูก่ บั ค่านิยมและความเชื่อ
7. ภาวะผูน้ า ควรเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมและการเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย
8. รู ปแบบภาวะผูน้ าที่เกี่ยวข้อง ควรเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและเป็ นผูน้ าการปฏิบตั ิงาน
เมื่อได้ผลลัพธ์ของดัชนี ค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ นของรู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จาแนกตามองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หาร ผูว้ ิจยั จึง
ทาการร่ างรู รูปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี ฉบับที่ 1 ไปทาการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ และปรับตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อพั ฒนา
เป็ นร่ างฉบับที่ 2 เพื่อทาการจัดประชุมสนทนากลุ่มโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และปรับแก้ไขเป็ นฉบับสมบูรณ์ ดังภาพที่ 1
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จุดเน้ นของรู ปแบบ
บริ หารแบบการเมืองผสมผสานแบบเพื่อนร่ วมงานและวัฒนธรรม
ลักษณะสาคัญของการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ของโรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตพืน้ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
ระดับในการกาหนดเป้าประสงค์
กาหนดโดยระดับโรงเรี ยน

กระบวนการในการกาหนดเป้าประสงค์
กาหนดโดยใช้การตกลงร่ วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริ หารกับครู

ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
เป้าประสงค์ และการตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจโดยใช้เป้าประสงค์
ที่ตกลงร่ วมกัน

ลักษณะกระบวนการตัดสิ นใจ

ลักษณะโครงสร้ าง

ตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผล
ในกรอบของค่านิยม

มีการจัดตั้งหน่วยงานย่อย

ความเชื่ อมโยงกับสภาพแวดล้อม

ภาวะผู้นา
เป็ นผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
และเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย

รู ปแบบภาวะผู้นาทีเ่ กีย่ วข้ อง
เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและ
เป็ นผูน้ าการปฏิบตั ิงาน

ขึ้นอยูก่ บั ค่านิยมและความเชื่อ

ภาพที่ 1 รู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้แบบการเมือง
โดยใช้เพื่อนร่ วมงานและวัฒนธรรมเป็ นฐานของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี

สรุปผลการวิจยั
รู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้ างความรั บผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาลพบุรี ที่เหมาะสมจากการวิจยั คือ รู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้แบบการเมืองโดย
ใช้เพื่อนร่ วมงานและวัฒนธรรมเป็ นฐานของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาลพบุรี ซึ่ งมีจุดเน้นของ
รู ปแบบคื อ การบริ หารแบบการเมื อ งผสมผสานแบบวัฒ นธรรมและเพื่ อ นร่ วมงาน โดยมี ล ัก ษะส าคัญ 8 ด้า น ได้ แ ก่
1) กาหนดเป้ าประสงค์โดยระดับโรงเรี ยน 2) กระบวนการที่ ใช้ในการกาหนดเป้ าประสงค์เกิ ดจากการตกลงร่ วมกันระหว่าง
ผูบ้ ริ หารและครู 3) การตัดสิ นใจโดยใช้เป้ าประสงค์ตอ้ งเกิดจากจากตกลงร่ วมกัน 4) มีการตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผลในกรอบของ
ค่านิ ยม 5) มีโครงการการทางานที่กระจายอานาจโดยการจัดตั้งหน่วยงานย่อย 6) การเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมขึ้นอยูก่ บั ค่านิ ยม
และความเชื่อของบุคลากร 7) ผูน้ าต้องมีภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วมและเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยในการปฏิบตั ิงาน และ 8) ผูน้ าต้องเป็ นผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงและผูน้ าการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากรได้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
137
10 (May - August) 130 - 139 (2020) Vol. 10, No. 2

อภิปรายผล
การวิจัย รู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบที่ ตรวจสอบได้ข องโรงเรี ย นสั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. สภาพปั จจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ และผลการประเมินค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ น (Priority Needs Index modified :
PNI modified) ของการบริ หารเพื่อเสริ มสร้ างความรั บผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาลพบุรี พบว่า รู ปแบบการบริ หารที่มีการปฏิบตั ิในสภาพปั จจุบนั สู งสู ด และมีระดับสภาพที่พึงประสงค์ในการปฏิบตั ิ
สู งสุ ด คือ รู ปแบบการบริ หารแบบวัฒนธรรม แต่เมื่อนามาวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นแล้วรู ปแบบที่มีค่าความต้องการจาเป็ นมาก
ที่สุด คือ รู ปแบบการบริ หารแบบการเมือง ทั้งนี้ เนื่ องจากในการที่จะเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้น้ นั นโยบายจาก
ส่ วนกลางมีความสาคัญอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีการกาหนดให้มีความชัดเจน และการปฏิบตั ิตามสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม ทาหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละคนในโรงเรี ยนให้สมบูรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเลอศักดิ์ เพชรสุ ก ที่กล่าวว่า
การพัฒนาเด็กและเยาวชนอยูท่ ี่ การจัดการศึกษาและการสร้างสุ ขภาพ จุดเริ่ มต้นจึ งจาเป็ นต้องมุ่งไปที่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
สถาบันการศึกษาให้เป็ นแกนนาหรื อศูนย์กลางการสร้างสุ ขภาพพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้านการศึกษาภายใต้ความร่ วมมือจากทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ครอบครัวของเด็ก โรงเรี ยน ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่น ซึ่ งทั้งหมดเป็ นสถาบันพื้นฐานทางสังคม ที่มี
ความสาคัญยิ่งของการพัฒนาการประสานประโยชน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก เพื่อการนาไปสู่ การพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มสุ ขภาวะของชุมชน ดังนั้นการพัฒนาโรงเรี ยน จึงเป็ นกิจกรรมที่สาคัญเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันการเกิดปั ญหาสุ ขภาพ
สร้างให้เด็กเกิดความรู ้ ความเข้าใจ มีทศั นคติที่ถูกต้องในเรื่ องสุ ขภาพ เป็ นการลดปั ญหาสุ ขภาพ ส่ งผลบวกต่อการเรี ยน ทั้งนี้ ตอ้ ง
อาศัยความร่ วมมื อและการประสานงานจากทุ กฝ่ ายทั้งครอบครั ว ชุ มชน และโรงเรี ยน [4] นอกจากนี้ ยงั มี ความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) ในยุทธศาสตร์ ที่ 5 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการ และส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาอีกด้วย [6]
2. รู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรั บผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ กษาลพบุ รี จากผลการวิจัยพบว่า รู ปแบบที่ เหมาะสมคื อรู ปแบบการบริ หารแบบการเมื องโดยใช้เพื่อนร่ วมงานและ
วัฒนธรรมเป็ นฐาน (Political Style with Colleagues and Cultural Based) แสดงให้เห็นว่าการเมืองและนโยบายของรัฐมีผลต่อการ
เสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ในขณะเดียวกันการรักษาความสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงานและการปรับ
โครงสร้ างงานให้เข้ากับวัฒนธรรมของโรงเรี ยนแต่ละแห่ งก็มีความสาคัญเช่ นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) ที่ได้กาหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาในการสร้างเครื อข่ายความ
ร่ วมมื อกับหน่ วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาในการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายที่ ได้กาหนดไว้ โดยใน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ได้เน้นการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ และส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา โดยมุ่งปรับ
ระบบบริ หารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการบริ หารงานมากยิ่งขึ้นทั้งกับสานักงานเขตพื้นที่ และโรงเรี ยนทุกระดับให้มี
ความคล่ อ งตัว และมี อิส ระในการบริ หารจัดการ และมี ความเข้มแข็งรองรั บการกระจายอ านาจ รวมทั้งปรั บ ปรุ งระบบการ
สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่ วนในการพัฒนาการศึกษา และการสร้างภาคีเครื อข่ายทางการบริ หารจัดการศึกษา [6]
และสอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี ระ รุ ญเจริ ญ ที่ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนในประเทศไทย พบว่า ประเด็นปั ญหาอุปสรรคที่ เกิ ดขึ้นเมื่ อมี การกระจายอานาจการบริ หารในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนนั้น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จะยกประเด็นปั ญหาด้านปั จจัย เช่น งบประมาณไม่พอ ครู ไม่พอ และวัสดุอุปกรณ์
ไม่พอ และยังพบว่าปั จจุบนั ชุมชนและสมาคมครู ผปู ้ กครอง มีส่วนร่ วมเพียงการบริ จาคเงินเป็ นหลัก อีกทั้งการใช้คณะกรรมการ
โรงเรี ยนเพื่อประโยชน์ต่อการบริ หารและการจัดการศึกษายังไม่สามารถทาได้มากนัก [2] ทั้งนี้ เป็ นเพราะแนวคิดตามวัฒนธรรม
การปฏิบตั ิเดิม ความรู ้ ความสามารถและความชัดเจนในอานาจหน้าที่ รวมทั้งศักยภาพอื่นยังไม่มากพอ โดยเฉพาะในโรงเรี ย น
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ห่ างไกล โรงเรี ยนหลายแห่ งเริ่ มอยากได้แนวคิด หรื อแนวทางการปฏิบตั ิจากคณะกรรมการโรงเรี ยนมากกว่าความช่วยเหลือด้าน
การเงิน จึงทาให้การดูแลช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐที่เป็ นส่ วนกลาง จะมีผลให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น และเป็ นไปตามระบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
รู ปแบบการบริ หารแบบการเมื อ งโดยใช้เพื่อ นร่ วมงานและวัฒนธรรมเป็ นฐาน มี ความเหมาะสมสาหรั บการน าไป
ประยุกต์ใช้ใช้เพื่อการบริ หารจัดการการศึกษาในโรงเรี ยนทุกประเภทและทุกขนาด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทั้งระดับปฏิบตั ิ
และระดับนโยบาย ควรดาเนินการ ดังนี้
1. ระดับโรงเรี ยน ควรนารู ปแบบการบริ หารดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในโรงเรี ยน ผูโ้ ดยบริ หารควรใช้วธิ ี การบริ หารที่มุ่งเน้น
การเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในการบริ หารโรงเรี ยน ซึ่ งมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนเชิ งรุ กในการ
ลดจุดอ่อนและป้องกันอุปสรรคต่อการบริ หารโรงเรี ยนเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ โรงเรี ยนจึงควรให้ความสาคัญ
กับการบริ หารโรงเรี ยนที่ มุ่งเน้นการพัฒนาภาระหน้าที่ การบริ หารงานในโรงเรี ยน 4 ด้าน ซึ่ งได้แก่ การบริ หารงานวิชาการ การ
บริ หารงานบุคคล การบริ หารงบประมาณ และการบริ หารงานทัว่ ไป ซึ่ งหากโรงเรี ยนต้องการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนให้อยูใ่ นระดับสู งขึ้น สิ่ งที่จาเป็ นต้องทาคือการยกระดับขีดความสามารถภายในองค์การ ทั้งในส่ วนของบุคลากรและ
ระบบการปฏิบตั ิงาน มีความมุ่งมัน่ ร่ วมกันในกลุ่มของบุคลากรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโรงเรี ยน คือ การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน ด้วยการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น และควรมีการพัฒนาส่ งเสริ มครู ให้มีความเป็ นครู มืออาชี พ เพื่อสนับสนุ นครู ท่านอื่น ๆ ในการร่ วมมือกันในการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนในภาพรวม สร้างเครื อข่ายและใช้โอกาสที่ได้ในการประยุกต์การเรี ยนรู ้จากสภาวะแวดล้อมที่ได้รับการ
สนับสนุน จะส่ งผลให้การเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรมีนโยบายที่ส่งเสริ มสนับสนุ นให้เกิดกระบวนการในการเสริ มสร้าง
ความรั บ ผิด ชอบที่ ตรวจสอบได้เ นื่ อ งจากส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาเป็ นหน่ ว ยงานที่ ค วรมี บ ทบาทหลัก ในการเป็ นศู น ย์
ประสานงานและบริ หารจัดการเพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กระบวนการ เรี ยนรู ้ การจัดทาหลักสู ตร ตลอดจนการวัด
และประเมินผล และให้ดาเนินการในส่ วนที่เป็ น แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องที่มีอยูแ่ ล้วให้ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรมยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนที่มีบริ บทในการศึกษา
ที่แตกต่างกัน เนื่ องจากในการวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะบริ บทโรงเรี ยนประถมศึกษา ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานซึ่ งยังไม่ครอบคลุมถึ งโรงเรี ยนประถมศึ กษาที่ สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึ กษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงทาให้ไม่ทราบว่าบริ บทของสังกัดของโรงเรี ยนในแต่ละระดับมีผลต่อการเสริ มสร้าง
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนอย่างไร
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความเหมาะสมของรู ปแบบการเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนที่
แตกต่างกัน เช่น ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ โดยการนารู ปแบบดังกล่าวไปทาการทดลองใช้ในโรงเรี ยนที่เป็ นตัวแทน
ในแต่ละขนาดโรงเรี ยน เพื่อนาผลการนาไปใช้มาวิเคราะห์ความเหมาะสมและปรับปรุ งพัฒนารู ปแบบให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ระบุให้การเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม (Cross-Cultural Understanding) เป็ นทักษะสาคัญของผูค้ นในการสร้าง
ความเข้าใจบริ บททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมทางภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเป็ นมิติที่
สาคัญช่วยให้เกิดการสื่ อสารกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อ ศึกษาผลการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมา
เพื่อการสื่ อสารสาหรับนักเรี ยนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนั ธ์ กลุ่มเป้ าหมายเป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 ที่มีพ้นื ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตชายแดนไทย-เมียนมา จานวน 6 โรงเรี ยน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ออกแบบการวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริ บทเชิ งพื้นที่และความต้องการจาเป็ น ขั้นตอนที่ 2
การสร้างหลักสู ตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร และขั้นตอนที่ 3 การนาหลักสู ตรไปใช้และการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
เครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ หลักสู ตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นหลักสู ตรเสริ ม (Enrichment Program) จานวน
13 หน่วยการเรี ยนรู ้ ระยะเวลาการจัดการเรี ยนการสอน 26 ชัว่ โมง แบบประเมินทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร จานวน
20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร จานวน 10 ข้อ
ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนร้อยละ 82 มีทกั ษะพื้นฐานในการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารมีแนวโน้มสู งขึ้นทุกระยะ เมื่อจบหลักสู ตร
ผูเ้ รี ยนมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : การสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม หลักสู ตรเสริ ม
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Abstract
According to skills indicated for the 21st century, cross-cultural understanding is an important skill in order for people to create
a different cultural context for peaceful coexistence. Learning the cultural language of neighboring countries is an important dimension to
help with effective communication. This research aims to study the results of Burmese language teaching for communication for Thai
students on the Prachuap Khiri Khan Border. Target groups were 6 primary schools in Prachuap Khiri Khan primary educational service
area office 1 which are located on the Thai-Myanmar border. The target groups were selected by purposive sampling in three steps:studying
spatial context and need required for creating Burmese teaching courses for communication; applying the course; and evaluating teaching
management respectively. Research tools included the Burmese language teaching course for communication which is an Enrichment
Program with 13 units. Teaching duration was 26 hours with 20 itemsof Burmese language basic skills assessment for communication and
10 itemsof satisfaction survey of Burmese language teaching for communication.
The results showed that 82 percent of participants had basic skills in Burmese for communication in a high tendency at every
stage. At the end of the course, the participants’ learning outcome was at high satisfaction level.
Keywords : Burmese Language Teaching for Communication, Cross-Cultural Understanding, Enrichment Program

บทนา
ประเทศไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปั จจุบนั ประกอบด้วยพลเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ มีความแตกต่างกันไปในทุก
ภาคทั้งด้านความเป็ นอยู่ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในบางพื้นที่เป็ นกลุ่มที่อาศัยอยูด่ ้ งั เดิม บางกลุ่มก็เกิดจากการอพยพเคลื่อนย้าย
ถิ่ นไปตั้งหลักแหล่ ง สภาพปั จจุ บ ันที่ มี การเปิ ดการค้าในกลุ่ มอาเซี ยน มี การเคลื่ อนย้ายคนเพื่ อประกอบอาชี พในหลาย ๆ พื้ นที่
ซึ่ งในการเคลื่อนย้ายกาลังคนจากหลายๆกลุ่มชาติพนั ธุ์หลายประเทศเข้ามาในประเทศไทย ส่ งผลให้นักเรี ยนในกลุ่มชาติพนั ธุ์หรื อ
ต่างประเทศที่ เข้ามาพร้อมกับผูป้ กครองมีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ประเพณี วฒั นธรรม วิถีชีวิต มีอตั ราเพิ่มขึ้นด้วยการ
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันจึ งเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ ดังที่ได้กล่าวไว้ใน มาตรา 6 แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กล่าวว่า “กำรจัดกำรศึ กษำต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ ำงกำย จิ ตใจ
สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่ ำงมีควำมสุข” และ มาตรา 29
กล่าวว่า “สถำนศึกษำส่ งเสริ มควำมเข้ มแข็งของชุมชนเลือกสรรภูมิปัญญำและวิทยำกำรต่ ำงๆเพื่อพัฒนำชุมชนให้ สอดคล้ องกับสภำพ
ปั ญ หำและควำมต้ องกำรรวมทั้ งหำวิ ธี กำรสนั บสนุ นให้ มี กำรแลกเปลี่ ยนประสบกำรณ์ พั ฒนำระหว่ ำงชุ มชน ”[1] ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นายุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลกาหนดเป็ นนโยบายการบริ หารจัดการศึกษา โดยกาหนด
นโยบายด้านจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากลาบาก
ในการบริ หารจัดการ การจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณภาพประชากรวัยเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์ กลุ่มที่ ดอ้ ยโอกาส กลุ่มที่ อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเลเกาะแก่ง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมัน่ คงของประเทศในระยะยาว
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็ นการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตซึ่ งเป็ นอุดมการณ์สาคัญของการจัดการศึ กษา
รวมถึ ง แสวงหาความรู ้ ความใฝ่ เรี ย นรู ้ การรู ้ เ รา รู ้ เ ขา เข้า ใจผูอ้ ื่ น รวมทั้ง เข้า ใจโลกกว้า งเพื่ อ การปรั บ ตัว ให้อ ยู่ใ นท้อ งถิ่ น
ประเทศชาติอาเซี ยน และระดับโลกได้ โดยมี รากฐานของ 4 เสาหลักแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การเรี ยนเพื่อรู ้ (Learning to Know)
เป็ นการพัฒนากระบวนการคิดและการแสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต การเรี ยนรู ้เพื่อปฏิบตั ิได้จริ ง (Learning to Do)
เป็ นการบูรณาการระหว่างความรู ้ภาคทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ิที่สามารถ ประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ การเรี ยนรู ้เพื่อที่จะอยูร่ ่ วมกันและอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่น (Learning to Live together) ผูเ้ รี ยนจะต้องสามารถดารงอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมพหุ วฒั นธรรมได้ และการเรี ยนรู ้ เพื่อ
ชีวิต (Learning to Be) เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา และ การเข้าใจตนเอง และผูอ้ ื่นได้ [2][3]
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การจัดการเรี ยนรู ้จะต้องเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้นาความรู ้สู่การปฏิบตั ิและดารงตนอยูใ่ นสังคม พหุ วฒั นธรรมได้อย่าง
เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ซึ่ งการนาไปสู่ เป้ าหมายดังกล่าวนั้นจะต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยน
จะต้องได้รับการพัฒนาในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยทักษะสาคัญประการหนึ่ งที่
จะต้องพัฒนาเพื่อการดารงอยูใ่ นสังคมแห่ งความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ การทาความเข้าใจต่างวัฒนธรรม (Cross–cultural
understanding) หรื อทักษะข้ามวัฒนธรรม (Cross–cultural skills) [4] เป็ นทักษะการดารงชีวติ ของคนในสังคมภายใต้ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม การสื่ อสารมีความสาคัญและจาเป็ นยิง่ ต่อการเชื่อมบริ บทต่าง ๆ ทางสังคมให้เชื่อมต่อ และประสานกันอย่างสมดุล)
ทักษะการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ในภาษาอื่น เป็ นคุณลักษณะประการหนึ่ งของสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมอันจะนาไปสู่ การทาความ
เข้าใจ ยอมรับ และเคารพในวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน และสามารถพัฒนาได้โดยการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่างๆ
ที่เหมาะสม [5]
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นจังหวัดในภาคตะวันตกแบ่งการปกครองเป็ น 8 อาเภอ ได้แก่ อาเภอหัวหิ น อาเภอปราณบุรี
อาเภอสามร้อยยอด อาเภอกุยบุรี อาเภอเมือง อาเภอทับสะแก อาเภอเมือง อาเภอบางสะพาน และอาเภอบางสะพานน้อย เรี ยงรายจาก
เหนือสู่ ทิศใต้ และทุกอาเภอมีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมา ในอดีต ที่ผา่ นมามีเส้นทางการเดินทางผ่านเข้า
ออกทั้ง สองประเทศตามชายแดนแห่ ง นี้ อยู่ห ลายช่ อ งทางซึ่ งเป็ นช่ อ งทางตามธรรมชาติ มาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ในปี พ.ศ. 2558
คณะรั ฐมนตรี ได้มี มติ ให้ยกช่ องทางด่ านสิ งขร เป็ นจุ ดผ่อนปรนพิ เศษด่ านสิ งขร เพื่ อส่ งเสริ มการค้าชายแดนทั้งสองประเทศ
ทาให้มีการเดินทางของชาวเมียนมาเข้ามาทางานในเมืองประจวบคีรีขนั ธ์จานวนมาก ส่ วนใหญ่เข้ามาใช้แรงงานทัว่ ไป ตั้งแต่เป็ น
ลูกเรื อประมง ลูกจ้างก่อสร้าง ร้านอาหาร ปั้ มน้ ามัน ร้านขายของที่ระลึก และอื่นๆ ในการเข้ามาของแรงงานเหล่านี้ ได้เข้ามาอยูอ่ าศัย
ใช้ชีวิตอยู่ในแทบทุ กชุ มชนของทุ กอาเภอในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ซึ่ งมี จานวน 21,723 คน[6] การเลื่อนไหลของแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยก็จะมีการอพยพครอบครัว บุตรหลานเข้ามาอาศัยอยูด่ ว้ ยและส่ งเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนร่ วมกับ
เด็กไทย สภาพดังกล่าวจึ งนามาสู่ การเป็ นสังคมพหุ วฒั นธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์อย่างชัดเจน จากฐานข้อมูลนักเรี ยนกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 มีกลุ่มชาติพนั ธุ์เชื้อสายหลักอยู่ 4 เชื้อชาติ คือ กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์พม่า มอญ กะเหรี่ ยง และไทยใหญ่ ซึ่ งพบว่ามีนกั เรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่ามากที่สุด จานวนโรงเรี ยนในสังกัดที่มีนักเรี ยน
กลุ่มชาติพนั ธุ์พม่า 68 โรงเรี ยน รองลงมาคือ มอญ กระเหรี่ ยง และไทยใหญ่ นักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์พม่าส่ วนมากจะพบในคนไทย
พลัดถิ่ น กลุ่มมุ สลิ ม มะริ ด หรื อที่ เรี ยกว่า กลุ่มคนไทยพลัดถิ่ นพม่าเชื้ อสายไทย โดยการเข้ามาเพื่อประกอบอาชี พรั บจ้างทั่วไป
อาทิ กรี ดยาง ประมง เกษตรกร และอุตสาหกรรม [7] โรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยนชาวเมียนมาเข้ามาเรี ยน มีความจาเป็ นต้องสร้างความเข้าใจ
ในบริ บทความแตกต่างทางวัฒนธรรมในลักษณะการแลกเปลี่ ยนทางวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจ
ทานองที่วา่ “รู ้เขา รู ้เรา” อันจะนาไปสู่ การปรับตัวเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจและช่วยป้องกันความขัดแย้งในที่สุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 ตระหนักและมองเห็นความสาคัญดังกล่าวในการพัฒนา
เด็กไทยให้มีความรู ้ เข้าใจ สื่ อสารกับเพื่อนบ้านต่างเชื้ อชาติ จึ งทาการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
พื้นฐานภาษาเมียนมาให้กบั นักเรี ยนเพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการสื่ อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่ งกันละกันอย่างเข้าใจ และ
ได้จดั ทาหลักสู ตรภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารสาหรับนักเรี ยนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนั ธ์ข้ ึนโดยใช้กระบวนการมี ส่วน
ร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีลกั ษณะเป็ นหลักสู ตรเสริ ม (Enrichment Program) โดยใช้เวลาเรี ยนในช่วง ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลาเรี ยน
ซึ่ งสถานศึ กษาได้ก าหนดกิ จ กรรมขึ้ นมาโดยค านึ งถึ งความสนใจ ความต้องการของผู เ้ รี ย น ได้เผชิ ญกับสภาพจริ งของชี วิ ต
เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วม ได้ประสบการณ์ ตรง ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะความสามารถในการสื่ อสาร เพื่อให้เกิ ดสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 [8] (ชนสิ ทธิ์ สิ ทธิ์ สู งเนิ น.2558 :บทคัดย่อ) กาหนดให้มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยครู เจ้าของภาษา (Native Speaker)
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงด้านทักษะทางภาษา สาเนี ยงภาษาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยงั ได้เรี ยนรู ้และเข้าใจวัฒนธรรมของ
ชาวเมียนมาด้วยการซึ มซับผ่านกิจกรรม ในหลากหลายมิติไปพร้อมกัน อาทิ การดารงชี วิต การแต่งกาย และวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ
ทาให้เราเข้าใจเขามากยิ่งขึ้น โดยส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายนาหลักสู ตรไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึ กษา
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เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนานักเรี ยนของพื้นที่ได้เรี ยนรู ้ที่จะสื่ อสารกันกับชาวเมียนมาในพื้นที่ได้อนั จะทาให้สามารถอยู่
ร่ วมกันได้อย่างสันติ มีความไว้วางใจกันเอื้อเฟื้ อต่อกัน และอาจพัฒนาต่อยอดสู่ การประกอบอาชีพในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารสาหรับนักเรี ยนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนั ธ์

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 4 อาเภอ จานวนโรงเรี ยน 120 โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่ าง ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 4 อาเภอ จานวนโรงเรี ยน 6 โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยน 246 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เนื้อหา ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร แบ่งเป็ น 13 หน่วยการเรี ยนรู ้ ดังนี้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 คาทักทาย หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 ร่ างกาย หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ครอบครัว หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 จานวนนับ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 สี หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 6 อาหาร /ผัก/ ผลไม้ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 7 สถานที่ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 8 เวลา หน่วยการ
เรี ยนรู ้ที่ 9 สภาพอากาศ /ฤดูกาล หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 10 สุ ขภาพ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 11 เครื่ องใช้ในบ้าน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 12
สัตว์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 13 การเดินทาง/ยานพาหนะ
ระยะเวลา ดาเนิ นการวิจยั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 ระยะเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนหน่วยการเรี ยนรู ้ละ
2 ชัว่ โมง รวมระยะเวลาในการจัดการเรี ยนการสอ 26 ชัว่ โมง

วิธีดาเนินการวิจัย
ออกแบบขั้นตอนการดาเนินการวิจยั 3 ขั้น
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานและความต้ องการจาเป็ น
1.1 ศึ กษาบริ บทเชิ งพื้นที่ ด้านสภาพทัว่ ไป สภาพความเป็ นอยู่ ของนักเรี ยนและการประกอบอาชี พของผูป้ กครอง
นักเรี ยนชาวเมียนมาที่อาศัยอยูใ่ นเขตบริ การของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่สารวจและสัมภาษณ์เชิงลึก นายจ้างหรื อบุคคลที่แรงงานชาวเมียนมาอาศัยในสถานที่ใกล้เคียง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู พบว่า แรงงานชาวเมียนมาส่ วนใหญ่ที่เข้ามาทางานจาทางานเป็ นลูกจ้างทัว่ ไป และส่ งบุตรหลานเข้า
เรี ยนในโรงเรี ยนไทย จะใช้ภาษาเมียนมาในการสื่ อสารกันในกลุ่ม แต่นายจ้างหรื อคนที่ทางานร่ วมกันที่เป็ นชาวไทยไม่สามารถ
ทาความเข้าใจการสื่ อสารนั้น บางครั้งทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในการจัดการเรี ยนการสอนครู ประสบปั ญหาด้านการ
สื่ อสารกับนักเรี ยนชาวเมียนมา ต้องใช้ทกั ษะการถ่ายทอดความรู ้เฉพาะกลุ่มและให้การดูแลเอาใจใส่ ให้ได้รับการพัฒนาเท่าเทียม
กับนักเรี ยนไทย นอกจากนี้ ยงั มี ปัญหาเรื่ องการสื่ อสารระหว่างนักเรี ยนไทยและนักเรี ยนเมี ยนมา แต่ก็พบความพยายามของ
โรงเรี ย นในการจัดการกับ สภาพการณ์ เ ช่ น นี้ ใ นหลากหลายมิ ติ อาทิ การจัดกิ จ กรรมดู แ ลช่ วยเหลื อ นักเรี ย น การเยี่ยมบ้า น
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการสอนซ่อมเสริ ม
1.2 ศึกษาความต้องการจาเป็ น โดยการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความต้องการจาเป็ นในการปูพ้ืนฐานทักษะการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร ความพร้อมในการจัดการเรี ยน
การสอนภาษาเมียนมาเพื่ อการสื่ อสาร พบว่า การพัฒนาหลักสู ตรการสอนภาษาเมียนมา เป็ นแนวทางที่ สามารถนาไปใช้อย่าง
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ได้ผล ผูเ้ กี่ยวข้องต้องการให้มีการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเบื้องต้น เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการสื่ อสารกันให้เกิ ด
ความเข้าใจที่ดีข้ ึน และมีขอ้ เสนอแนะให้สอนโดยครู ชาวเมียนมา เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับประสบการณ์ตรงทางภาษาจากเจ้าของ
ภาษา และบูรณาการการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมในมิติอื่นร่ วมด้วย
ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างหลักสู ตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร
2.1 กาหนดขอบเขตเนื้อหา ดาเนินการโดยการระดมความคิดของผูท้ รงคุณวุฒิและผูท้ ี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่ อสาร
ภาษาเมียนมาในพื้นที่ ประกอบด้วยเนื้อหา 13 หน่วยการเรี ยนรู ้
2.2 ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นการนาเนื้ อหาของหน่วยการเรี ยนรู ้มาจัดทาเป็ นแผนการจัดการเรี ยนการ
สอน จานวน 13 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนแผนละ 2 ชัว่ โมง องค์ประกอบหลักของแผน ประกอบด้วย สาระสาคัญ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา/สาระการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดกิ จกรรม สื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล และผลการ
จัดการเรี ยนการสอน
2.3 ออกแบบระบบการวัด และประเมิ น ผลก าหนดขอบข่ า ยการวัด และประเมิ น ผล ดัง นี้ 1) กระบวนการวัด และ
ประเมินผล กาหนดระยะการประเมิน 3 ระยะ คือ ก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรี ยนการสอน 2) บทบาทหน้าที่ของผูท้ ี่ทา
หน้าที่ในการวัดและประเมินผล 2 กลุ่ม คือ ภายในสถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู และภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ศึกษานิ เทศก์
และผูท้ รงคุณวุฒิ และ 3) เครื่ องมือวัดและประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
2.4 วิพากษ์หลักสู ตร จัดประชุมวิพากษ์หลักสู ตร เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้ อหาหลักสู ตร ความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบหลักสู ตร ผูว้ ิพากษ์หลักสู ตรได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิทีมีประสบการณ์และ
ความเชี่ ยวชาญในการใช้ภาษาเมี ยนมาเพื่อการสื่ อสาร จานวน 1 คน ผูบ้ ริ หารเขตพื้นที่ การศึกษา จานวน 1 คน ศึกษานิ เทศก์
จานวน 3 คน ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จานวน 6 คน และ ครู ผูส้ อนในโรงเรี ยน จานวน 6 คน ผูว้ ิพากษ์หลักสู ตรให้ความเห็ น
สอดคล้องกันในด้านความเหมาะสมของเนื้ อหาในแต่ละหน่วยการเรี ยน และได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมในการประเมินผลที่ควร
ดาเนิ นการประเมินเป็ นระยะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แสดงถึงความก้าวหน้าของนักเรี ยน นอกจากนี้ ยงั เสนอแนะเรื่ องการนิ เทศ กากับ
ติดตาม ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเพื่อให้ได้ขอ้ มูลย้อนกลับในการพัฒนา และช่วยให้การดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
2.5 ปรับปรุ งหลักสู ตร นาผลการวิพากษ์หลักสู ตรและข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความเหมาะสม มากยิง่ ขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การนาหลักสู ตรไปใช้ และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
3.1 สร้างความเข้าใจร่ วมกัน จัดประชุมชี้แจง และทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ เนื้ อหา การจัดการเรี ยนการสอน การวัด
และประเมินผล ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม เป็ น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์
เขต 1 จานวน 6 โรงเรี ยน จานวนทั้งหมด 12 คน
3.2 นาหลักสู ตรไปใช้ นาหลักสู ตรที่ สร้ างขึ้ นไปใช้จัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน โดยมี จุดเน้นให้สถานศึ กษา
ออกแบบและการวางแผนการใช้หลักสู ตรให้สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษาแต่ละแห่ ง โดยสถานศึกษาสามารถกาหนด
ตารางการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารที่เหมาะสมกับบริ บทความพร้อมของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการ
นาหลักสู ตรไปใช้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 จานวน 4 อาเภอ จานวนโรงเรี ยน 6 โรงเรี ยน จานวนนักเรี ยน 246 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.3 กากับ ติดตาม ประเมินผล ทาการศึกษาผลการนาหลักสู ตรไปใช้ ตามกระบวนการวัดและประเมินผล กาหนดระยะ
การประเมิ น 3 ระยะ คื อ ก่ อ นจัด การเรี ย นการสอน ระหว่า งการจัด การเรี ย นการสอน และหลัง การจัด การเรี ย นการสอน
ผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการวัดและประเมินผลแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ ภายในสถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู และภายนอกสถานศึกษา ได้แก่
ศึกษานิ เทศก์ และผูท้ รงคุณวุฒิ เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร
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และแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่ งผ่านการหาคุ ณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้วยการหาค่า ดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ผลการหา
คุณภาพพบว่า เครื่ องมือมีคุณภาพตามเกณฑ์ คือ 0.5 ขึ้นไป

ผลการวิจัย
ผลการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารสาหรับนักเรี ยนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนั ธ์ ดังนี้
1. ทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่านักเรี ยนที่
ได้รับการพัฒนาร้อยละ 82 มีทกั ษะพื้นฐานในการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารมีแนวโน้มสู งขึ้นทุกระยะ เมื่อจบหลักสู ตรผูเ้ รี ยน
มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี ดังแสดงในตารางที่ 1
2. ความพึงพอใจของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารสาหรับนักเรี ยนไทยใน
เขตชายแดนประจวบคีรีขนั ธ์ อยูใ่ นระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของผลการประเมิ นทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนไทยในเขตชายแดน
ประจวบคีรีขนั ธ์
จานวน
นักเรี ยน

คะแนน
เต็ม

246

20

ระยะที่ 1
คะแนนที่ได้เฉลี่ย ระดับ
12
พอใช้

ผลการประเมิน
ระยะที่ 2
คะแนนที่ได้เฉลี่ย ระดับ
15
ดี

หลังจบเนื้อหา
คะแนนที่ได้เฉลี่ย ระดับ
15
ดี

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ ยของผลการสอบถามความพึ งพอใจของผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งต่อ การจัดการเรี ย นการสอนภาษาเมี ย นมา
เพื่อการสื่ อสาร
ที่
รายการประเมิน
S.D.
สรุ ปผล
X
1 เนื้อหาที่เรี ยนมีประโยชน์ต่อชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน
4.35
.71
ระดับมาก
2 เนื้อหาที่เรี ยนสามารถนาไปใช้ได้จริ ง
4.44
.75
ระดับมาก
3 กิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
4.57
.69
ระดับมากที่สุด
4 กิจกรรมการเรี ยนมีความหลากหลาย น่าสนใจ
4.20
.80
ระดับมาก
5 ครู ใช้สื่อการสอนช่วยให้เข้าใจได้ชดั เจน
4.22
.89
ระดับมาก
6 ครู มีการถ่ายทอดเนื้อหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย
4.45
.76
ระดับมาก
7 ครู สร้างบรรยากาศที่เป็ นมิตรในการเรี ยน
4.58
.98
ระดับมากที่สุด
8 ครู มีการสอดแทรกวัฒนธรรมเมียนมาในการสอน
4.38
.84
ระดับมาก
9 มีการประเมินผลการเรี ยนเป็ นระยะ
4.22
.86
ระดับมาก
10 การมีผชู ้ ่วยครู และนักเรี ยนชาวเมียนมา เป็ นพี่เลี้ยงในการเรี ยน
4.48
.96
ระดับมาก
ส่ งผลต่อการฝึ กภาษาเมียนมาอย่างได้ผล
เฉลีย่ รวม
4.38
.98
ระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จากการประชุมสะท้อนผลของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยน
ภาษาเมียนมาจากครู เจ้าของภาษา มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการฝึ กพูด ผูป้ กครองนักเรี ยนสะท้อนคิดในแง่ที่เห็นความสาคัญของการรู ้
ภาษาเมี ย นมาของบุ ตรหลาน อยากให้บุ ตรหลานเรี ย นหนังสื อ และอยู่ร่ วมกับ เพื่ อ นต่ างชาติ ไ ด้อ ย่างเข้าใจกัน โรงเรี ย นเห็ น
ความสาคัญของการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม การจัดหลักสู ตรและสอนภาษาเมียนมาให้กบั นักเรี ยน และอยากต่อยอดขยายผลให้ครู ใน
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โรงเรี ยนและนักเรี ยนระดับชั้นอื่ นในโรงเรี ยนได้เรี ยนรู ้ โดยการจัดทาหลักสู ตรภาษาเมี ยนมาเพื่อการสื่ อสารที่ เหมาะสมกับ
ระดับชั้นและวัยของผูเ้ รี ยนนอกจากนี้ยงั มีผปู ้ กครองที่สนใจเข้ามาเรี ยนด้วย ทั้งยังได้เสนอให้โรงเรี ยนมีกิจกรรมนี้ตลอดไป

อภิปรายผล
ผลการวิจยั ครั้งนี้ มีประเด็นสาคัญที่นามาสู่ การอภิปรายผล ดังนี้
1. กระบวนการพัฒนาการสอนภาษาเมียนมาเพื่ อการสื่ อสารสาหรั บนั กเรี ยนไทยในเขตชายแดนประจวบคีรีขันธ์
กระบวนการที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research & Development) ออกแบบการวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจาเป็ น ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสู ตรการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการ
สื่ อสาร และขั้นตอนที่ 3 การนาหลักสู ตรไปใช้และการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน แต่ละขั้นตอนมี ความชัดเจนและ
ต่อเนื่ องกัน ผลจากการออกแบบกระบวนการวิจยั ทาให้การดาเนิ นการวิจยั บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจาเป็ นทาให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐานความต้องการจาเป็ นที่เหมาะสมจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่ประสบปั ญหา
เรื่ องการสื่ อสารกับนักเรี ยนชาวเมียนมา หรื อกับชาวเมียนมาที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ปัญหาหลักคือไม่เข้าใจภาษาที่สื่อสารกัน ส่ งผลต่อ
การดารงชี วิตร่ วมกันในมิติต่าง ๆ ดังนั้นจากการศึกษาเชิ งพื้นที่และความต้องการจาเป็ น พบข้อสรุ ปว่า การปูพ้ืนฐานทักษะการ
สื่ อสารให้กบั นักเรี ยนเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งดาเนิ นการเพื่อให้นกั เรี ยนทั้งสองฝ่ ายและ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องนาไปใช้ในการสื่ อสาร และ
การเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรมในมิติอื่นๆ ในลาดับต่อไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระราชวรเมธี และคณะ[9] ที่ศึกษาเกี่ยวกับกลไก
สู่ การเรี ยนรู ้ ขา้ มวัฒนธรรมไทย-เมียนมาด้านไทยศึกษา พม่าศึกษา และศาสนศึกษาที่จะเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารเรี ยนรู ้ขา้ ม
วัฒนธรรมระหว่างไทยกับเมียนมา ผลการศึกษาพบว่า ภาษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสื่ อสารระหว่างกันและกัน โดยภาษาไทย
ภาษาพม่า ภาษาศาสนา และ วัฒนธรรม เป็ นลักษณะร่ วมที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน สู่ ความเข้าใจ เข้าถึง และปรับตัวใน
สถานการณ์ อย่างใหม่ที่ทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ขา้ มวัฒนธรรมไทย-เมี ยนมา และนาไปสู่ ความเข้าใจ ความใส่ ใจและการปรั บ ตัว
รวมทั้งเป็ นกลไกในการดาเนิ นชีวิต การประกอบอาชีพและการอยูร่ ่ วมกัน ได้อย่างเหมาะสม ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสู ตรการ
สอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร เป็ นกระบวนการสร้างหลักสู ตรที่เน้นการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยการระดม
ความคิดจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทั้งนี้ครู ผสู ้ อนภาษาเมียนมา ผูบ้ ริ หาร ครู ที่รับผิดชอบ ผูท้ รงคุณวุฒิได้ให้ความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ส่ งผลให้การจัดเนื้ อหาให้หลักสู ตรมีความเหมาะสมกับบริ บทพื้นที่และผูเ้ รี ยน ทาให้ได้หลักสู ตรที่มีลกั ษณะ
หลักสู ตรเสริ ม (Enrichment Program) จานวน 13 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ใช้เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนหน่ วยการเรี ยนรู ้ ละ 2
ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 26 ชัว่ โมง การเปิ ดโอกาสให้ชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างหลักสู ตรการสอนภาษาเมียนมา
เพื่อการสื่ อสารครั้งนี้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 8(2) ระบุว่า ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา (All for Education) และมาตรา 9(6) กล่าวถึง การมีส่วน
ร่ วมของบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน องค์กรชุ มชน สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนาต้อง เข้ามามี หน้าที่ และรั บผิดชอบต่อ
กระบวนการจัดการศึกษา[10] และสอดคล้องกับ ประเวศ วะสี [11] ที่กล่าวว่า การศึกษาเป็ นเรื่ องของทุกคนไม่ใช่แค่นกั การศึกษา
หรื อโรงเรี ยนเท่านั้น เพราะการจะทาให้เยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ (Quality Education for All) ทุกภาคส่ วนต้อง
เข้ามามีส่วนร่ วมทางการศึกษา สอดคล้องกับ ธี รศักดิ์ สุ ขสันติกมล[12] ที่ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้พหุ
วัฒนธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพนั ธุ์วรรณาเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม เสนอแนวคิดว่า การเลื่อนไหลของคนต่างกลุ่ม
ต่างวัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีมากขึ้น ทาให้การเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรมกลายเป็ นประเด็นสาคัญประการหนึ่งของคนในสังคม ผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบันทางการศึกษา ซึ่ งเป็ นสถาบันทางสังคมประเภทหนึ่ งที่เป็ นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู ้ และ
ทักษะการดารงชี วิต ให้กับ คนในสั งคม จะต้อ งสร้ างกระบวนการเรี ย นรู ้ ในวัฒ นธรรมของคนต่ า งกลุ่ ม ให้เ กิ ดขึ้ น กลายเป็ น
สมรรถนะทางวัฒนธรรมหรื อข้ามวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนได้ ขั้นตอนที่ 3 การนาหลักสู ตรไปใช้และการประเมินผลการจัด การเรี ยน
การสอนในขั้นนี้ กระบวนการนาหลักสู ตรไปใช้ มีการจัดประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจเกี่ยวกับเป้ าหมาย แนวดาเนิ นการ ขอบข่าย
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เนื้ อหา การวัดและประเมินผล ให้มีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน การนาหลักสู ตรไปใช้เน้นการออกแบบแนวทางให้เหมาะสมกับ
บริ บทของสถานศึกษา เพื่อให้สามารถดาเนิ นการใช้หลักสู ตรได้ครบถ้วนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอนปกติ
ของโรงเรี ยน นอกจากนี้ ยงั ได้รับความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี จากผูอ้ านวยการสถานศึกษา ครู ที่ได้รับมอบหมาย และผูป้ กครองใน
โรงเรี ยนที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 โรงเรี ยน ส่ งผลให้โรงเรี ยนสามารถจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรภาษาเมียนมาเพื่อการ
สื่ อสารบรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระราชวรเมธี และคณะ[9] ที่ระบุวา่ แนวทางการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรม
จึ งเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นประการหนึ่ ง ที่ ตอ้ งมี การกระตุน้ ให้เกิ ดการปรั บตัวจนกระทัง่ นาไปสู่ การเรี ยนรู ้ อย่างเหมาะสม ใน
วิธีการที่ หลากหลาย ผ่านการออกแบบการเรี ยนรู ้ ชัด ตรง เหมาะสมภายใต้ความเป็ นไปได้ เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาและการออกแบบการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อการเรี ยนรู ้ขา้ มวัฒนธรรมเป็ นสาคัญ
2. ผลการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมี ยนมาเพื่อการสื่ อสาร ในการวิจัยครั้ งนี้ จัดการเรี ยนการสอน โดยครู ผูส้ อน
ชาวเมี ยนมา ซึ่ งเป็ นเจ้าของภาษา และมี ค รู ผูร้ ั บ ผิดชอบเป็ นพี่ เลี้ ย งคอยดู แ ล ทั้งยังมี นักเรี ย นชาวเมี ย นมา คอยช่ วยเหลื อ ด้วย
ทาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนไปได้อย่างราบรื่ น ครู ผูส้ อนจะเน้นสร้างความเข้าใจกับคาศัพท์ตามหลักสู ตรเพื่อให้
นักเรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิโดยตรง ไม่เน้นการท่องจา แต่จะเน้นให้ฝึกพูดโดยตรง อธิ บายด้วยท่าทาง ใช้สื่อใกล้ตวั จนนักเรี ยนเข้าใจ
ความหมายนั้นๆ สอนในเรื่ องที่ใกล้ตวั และนาไปใช้บ่อยๆ ซึ่ งส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถจดจาคาศัพท์และประโยคสื่ อสารได้ง่าย
นอกจากนี้ การที่ ครู ชาวเมี ยนมาเป็ นผูท้ ี่ มีความเข้าใจและมี ประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอน ทาให้สามารถออกแบบ
กิจกรรมและสื่ อสาร ถ่ายทอดเนื้ อหาการเรี ยนให้นกั เรี ยนเข้าใจได้ง่าย ผลการจัดการเรี ยนการสอนพบว่า นักเรี ยนมีความก้าวหน้า
ในการเรี ยนแนวโน้มสู งขึ้ นจากการประเมิ น 3 ระยะ และเมื่ อเรี ยนจบเนื้ อหาตามหลักสู ตร พบว่า นักเรี ยนร้ อยละ 82 มี ทกั ษะ
พื้นฐานในการใช้ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร อยูใ่ นระดับ ดี และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอน
อยูใ่ นระดับ ดี ผลจากการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสาร ส่ งผลให้นกั เรี ยนไทยมีทกั ษะพื้นฐานในการ
สื่ อสารภาษาเมียนมาในชีวิตประจาวัน ได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรมซึ่ งกันและกัน สร้างความเข้าอกเข้าใจกัน และนาไปสู่ การปรับตัวเพื่อ
การอยูร่ ่ วมกันอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังอาจนาไปสู่ การประกอบอาชีพในอนาคต สอดคล้องกับข้อมูลภาคสนามของโครงการวิจยั
ของ นงเยาว์ เนาวรัตน์ และคณะ [13] ที่พบว่าการสอนภาษาและวัฒนธรรมพม่าโดยครู ชาวพม่ามีผลสัมฤทธิ์ ที่ดี ซึ่ งสะท้อนถึงการ
ให้ความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนที่มีรากเหง้าหลากหลายและการเรี ยนรู ้แบบข้ามวัฒนธรรมในบริ บทเชิงพื้นที่และสังคมที่โรงเรี ยนตั้งอยู่
เป็ นตัวบ่งชี้ ถึงความก้าวหน้าในการริ เริ่ มจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมพหุ วฒั นธรรมในเขตพื้นที่ชายขอบของเมืองใหญ่และเมือง
ชายแดนของภาคเหนือ และสอดคล้องกับสมสกุล เบาเนิด และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ [14] ที่นาเสนอข้อสรุ ปแนวคิดจากการวิจยั ว่า
ในการศึกษาพม่าศึกษาในมิติของภาษาทาให้เกิดอาชีพ รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับพม่ามากขึ้นด้วยเช่นกัน และที่สาคัญทาให้เกิด
ความเข้าใจในเชิงวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตระหว่างกันมากขึ้นด้วย
3. ปั จจัยสนับสนุ นให้การวิจยั บรรลุวตั ถุประสงค์ ครั้งนี้ ในการดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่ อการ
สื่ อสารของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 นั้นต้องอาศัยความร่ วมมือ
จากหลายภาคส่ วน ไม่ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับเขตพื้นที่ การศึกษาต้องให้การสนับสนุ นทุกปั จจัย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องเห็น
ความสาคัญในการพัฒนาภาษาสื่ อสารของนักเรี ยนในโรงเรี ยน ต้องมีส่วนในการกากับดูแลให้การดาเนิ นงานเป็ นไปด้วยความ
ราบรื่ น ทั้งยังต้องติดตามประเมินผลเป็ นระยะ ครู ที่รับผิดชอบต้องให้ความสนใจอย่างต่อเนื่ องคอยช่วยเหลือครู เจ้าของภาษา ทั้งนี้
ทุกฝ่ ายจะต้องมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ ได้ขอ้ มูลในการพัฒนาต่อไป ในการดาเนิ นงานเพื่อการพัฒนาภาษา
เมี ย นมาในครั้ งนี้ ทุ กฝ่ ายได้ให้ค วามส าคัญ ในภารกิ จ ครั้ งนี้ อ ย่างเข้ม แข็ง โดยเฉพาะศึ กษานิ เทศก์ที่ รั บ ผิดชอบได้ติดการการ
ดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง มี การเก็บข้อมูลทุกระยะ มีการประสานทุกฝ่ ายตลอดเวลา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสะท้อนผลการปฏิบตั ิงาน
สอดคล้อ งกับ Michael W. Galbraith [15] กล่ า วว่า แนวคิ ด การศึ ก ษาโดยใช้ชุ ม ชนเป็ นฐาน (community – based education)
เป็ นการศึกษาที่เติมเต็มชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน พร้อมทั้งเป็ นการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชน ภาพของการ
จัดการศึกษาในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่จะเป็ นไปในรู ปแบบของการสร้างการเรี ยนรู ้ที่สัมพันธ์กบั การดาเนิ นชีวิต ที่มีความยืดหยุน่
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และสอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของบุคคลและชุมชน เป็ นเนื้ อหาที่มีความทันสมัยซึ่ งหมายถึงเท่าทันกับสถานการณ์ที่
ชุมชนเผชิ ญอยู่ สามารถนาไปใช้ได้ในการดาเนิ นชี วิตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มีกิจกรรมที่เน้นกระบวนการสร้างการมี
ส่ วนร่ วมของคนในชุมชน เน้นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจากการประยุกต์ใช้ความรู ้จากประสบการณ์จริ ง
4. ข้อจากัดที่พบในการวิจยั ครั้งนี้ คือ การติดต่อประสานงานที่ใช้เวลามากเพื่อให้ได้ครู ชาวเมียนมาเจ้าของภาษาที่แท้จริ ง
มาสอนในโรงเรี ยน เนื่ องจากในพื้นที่ ไม่มีครู ชาวเมี ยนมาที่ มีประสบการณ์ในการสอน มีความรู ้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ที่จึงจาเป็ นต้องประสานหาข้อมูลจากเครื อข่ายชาวเมียนมา แต่กย็ งั ไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงเรี ยน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
ภาษาที่ใช้เพื่อการสื่ อสารระหว่างคนต่างชาติกบั คนไทยนั้นจาเป็ นต้องฝึ กให้เกิดเป็ นทักษะซึ่ งต้องใช้เวลาและฝึ กอย่าง
ต่อเนื่ อง ทั้งยังต้องให้นกั เรี ยนได้นาไปใช้ในชี วิตประจาวัน จะเกิดความเคยชิ นจนรู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องปกติ เมื่อเจอคนชาวเมียนมาก็
สามารถทักทายเป็ นภาษาของเขาได้ และสามารถรับฟังกลุ่มคนชาวเมียนมาสื่ อสารด้วยกันรู ้เรื่ องเข้าใจได้
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรขยายผลในการวิจยั การพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาเมียนมาเพื่อการสื่ อสารให้กบั นักเรี ยนทุกระดับทั้งนี้ ดว้ ย
เหตุผลที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นพื้นที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาทุกอาเภอ ทั้งยังมีช่องทางเข้าออกที่เป็ น
จุดผ่อนปรนพิเศษที่ด่านสิ งขร อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ มีชาวเมียนมาเข้ามาประกอบอาชีพมากมาย ทั้งที่ไปกลับและอยูป่ ระจา
2) ควรมี การศึกษาวิจยั การพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาเมี ยนมาเพื่อการสื่ อสารในเขตจังหวัดที่ มีพ้ืนที่ ติดต่อกับ
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
3) ควรมีการศึกษาวิจยั การพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาของประเทศเพื่อนบ้านให้กบั นักเรี ยนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่
ชายแดน
3. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสาคัญในการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การพัฒนาการสื่ อสารภาษาของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของคนไทยที่สามารถสื่ อสารกับเขาได้และเข้าใจในสิ่ งที่ กลุ่มคนเหล่านั้นสื่ อสารด้วยกัน
เป็ นการสร้างวิถีการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสงบสุ ข ไม่มีความรู ้สึกว่าเขาเป็ นชนกลุ่มน้อยเกิดความไม่ไว้วางใจต่อกันทั้งยังให้เพื่อน
บ้านของเรามี ค วามอบอุ่ น คุ น้ เคยกับ การอยู่ร่ วมกัน อันส่ งผลส่ งความสงบสุ ข ในสั งคมได้เ ช่ นกัน โดยเฉพาะโรงเรี ย นควร
จะมีกิจกรรมการเรี ยนภาษาเมียนมาอย่างต่อเนื่ อง และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองหรื อชาวบ้านที่สนใจ มาเรี ยน เป็ นการสานสัมพัน
ระหว่างชาวบ้านกับโรงเรี ยนอีกทางหนึ่งด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ความเป็ นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความ
เป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) พัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ น 1)นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ จานวน 400 คน 2) ผูท้ รงคุณวุฒิ ใน
เรื่ องความเป็ นพลเมืองและผูเ้ ชี่ ยวชาญในเรื่ องกิจกรรมนักศึกษา จานวน 10 ท่าน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1)แบบสอบถามเพื่อใช้
การศึ กษาเพื่อศึ กษาสถานการณ์ ความเป็ นพลเมื องโดยวิเคราะห์ความเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความเป็ นพลเมื องของนักศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ค่า (Rating Scale) ที่มีการตอบสนองคู่ (Dual –Reponse Format) และ2)แบบสัมภาษณ์
แบบมี โครงสร้ าง หรื อแบบสัมภาษณ์ แบบเป็ นทางการ (Structure Interview or Formal Interview) สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสาคัญของลาดับความต้องการจาเป็ นหรื อ Modified Priority Need Index
(PNI Modified) และการวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระสาคัญที่ได้จากการการรวบรวมข้อมูลใน
วิธีต่างๆ ทั้งจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์แล้วนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดนั้นมาทาการวิเคราะห์สาระ สร้างข้อสรุ ป และเรี ยบเรี ยงนาเสนอ
ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ในรู ปแบบวิธีพรรณนา (Description)
ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลการประเมินความเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความเป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พบว่าสถานการณ์ความเป็ นจริ งความเป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอยูใ่ นระดับมาก และสถานการณ์ความคาดหวัง ความ
เป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอยูใ่ นระดับมาก และค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น (PNI modified)
เท่ากับ .17 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู ้จกั หน้าที่ตนเอง มีดชั นี ความสาคัญต่อการเสริ มสร้างความเป็ น
พลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสู งสุ ดเป็ นลาดับแรก รองลงมาเป็ น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น/จิตอาสา และ ด้านการเคารพกฎหมาย/กติกาในสังคม และ ด้านการเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่นและการยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลตามลาดับ 2. รู ปแบบกิ จกรรมนักศึ กษาเพื่อเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมื องในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
(หกสร้ าง) ดังต่อไปนี้ 1) ความตระหนัก (Awareness) 2) แรงจูงใจ (Motivation) 3) การมีส่วนร่ วม (Participation) 4) เครื อข่าย (Network)
5) สภาพแวดล้อม (Environment) 6) กิจกรรมนักศึกษา (Student Activities)
คาสาคัญ : ความเป็ นพลเมือง กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
151
10 (May - August) 150 - 157 (2020) Vol. 10, No. 2

Abstract
This research aimed to 1) study the citizenship situation by analyzing the reality and expectation of student’s citizenship in
Rajabhat University. 2) developing model of student activities to enhance citizenship in Rajabhat University. The sample group used in this
research was 1) 400 undergraduate students in Rajabhat Universities nationwide 2) experts on citizenship and experts in student activities,
amount 10 persons. The instruments used in the research were 1) a questionnaire for studying the situation of citizenship by analyzing the
reality and expectations of citizenship of students in Rajabhat University, a 5-point rating scale with dual-response format and 2) the structure
interview or formal interview. The statistic variables used to analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Modified
Priority Need Index (PNI Modified) and content analysis. Data were analyzed and synthesized the essence from data collection in various
ways both from documents and interviews. Then, all data had analyzed the substance, created conclusions and compiled information on
various issues in term of descriptive method (Description).
The result found as follows: 1. In terms of reality assessment and expectation of student citizenship in Rajabhat University, it was
found that the situation of reality of student citizenship level at Rajabhat University was high, student citizenship expectations level was
high. The priority index of necessity (PNI modified) was 0.17. When considering at each aspect, it shown that student’s responsibility to
oneself / to know oneself had the highest priority index for enhancing citizenship in Rajabhat University. Following by social responsibility
and participation in local development / volunteering index. Then, the respect for law / regulation in society index. Finally, the respect for
the rights of others and acceptance of the difference between people index, respectively. 2. Student activities model to enhance citizenship
at Rajabhat University has consist of six factors, called “Hok Sang”: 1) Awareness, 2) Motivation, 3) Participation, 4) Network,
5) Environment, and 6) Student Activities.
Keywords : Citizenship, Student Activities, Rajabhat University.

บทนา
โลกในยุคปั จจุ บนั เป็ นยุคที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี สื บเนื่ องมาจากผลมาจากการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาที่ เรี ยกว่า กระแสโลกาภิวตั น์
(Globalization) การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการพัฒนาก่อให้เกิดปั ญหาระดับโลกที่ตามมาอย่างเห็นได้ชดั ซึ่ งได้แก่ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน และปัญหาโรคระบาด เป็ นต้น ซึ่ งปั จจุบนั มนุษย์กาลังเผชิญกับปั ญหาเหล่านี้
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นในหลายด้าน จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันมาจากผลพวงจากการ
พัฒนาโดยเฉพาะ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างเห็นได้ชดั เจน แต่เนื่ องจากผลของการพัฒนาทาให้ประเทศไทยต้องประสบ
หลายด้าน โดยเฉพาะด้านคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา [1]กล่าวว่าสังคมไทยในปั จจุบนั ยังมีความเปราะบาง
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม เห็นได้จาก ปั ญหาในสังคมไทย ตั้งแต่ปัญหาเล็กไปถึงปั ญหาใหญ่อนั เป็ นผลพวงมาจากผลเสี ยของการ
พัฒนาที่ผ่านมา เช่น การไม่มีระเบียบวินยั ขาดความรับผิดชอบและจริ ยธรรมในสังคม การทุจริ ตคอรัปชัน่ การก่ออาชญากรรม
การเสพและการค้ายาเสพติด ขาดความสามัคคีและมีความแตกแยกทางด้านความคิด จากที่กล่าวมาทาให้สังคมไทยต้องกลับมา
ทบทวนว่า สาเหตุหลักของปั ญหาคืออะไร ซึ่ งคาตอบของปั ญหาที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล มุ่งเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจแต่ไม่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงทาให้ตอ้ งกลับมาทบทวนการมุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ให้มีศกั ยภาพควบคู่
ไปกับการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าประเทศที่ ประสบความสาเร็ จในการพัฒนามนุ ษย์และสังคม เช่น
ประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริ กา แคนนาดา อังกฤษ ประเทศเหล่านี้ ได้นารู ปแบบและวิธีการสร้างความเป็ นพลเมืองมาใช้ในการ
สร้างสังคมเพื่อเป็ นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน โดยการใช้การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาคน เพื่อให้สังคมมีการพัฒนาจึงต้องมีการปลูกฝัง โดยการเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองนั้นคือการเสริ มสร้างให้คนในสังคม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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ให้เป็ นสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคม ซึ่ งมีความหมายมากไปกว่าผูท้ ี่มีบทบาทหน้าที่เพียงแค่รับสั่งจากรัฐและทาตามกฎหมายเท่านั้น
คนที่เป็ นพละกาลังของบ้านเมืองไม่เป็ นภาระให้กบั คนอื่นแต่สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่ งหากคนในสังคมมีความ
เป็ นพลเมืองก็จะทาให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาที่ดีและยัง่ ยืน
ทั้งนี้ ในการพัฒนาคน สถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็ นสถาบันที่สร้ างกาลังคนระดับสู งให้กบั ประเทศ โดยจากตัวเลขของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปี 2562 จานวน 2.96 แสนคน [2] จากตัวเลขทา
ให้เห็นได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาเป็ นหน่ วยงานที่สาคัญในการผลิตกาลังคน ซึ่ งสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์ มุ่งพัฒนาความเจริ ญงอกงามทางสติ ปัญญาและความคิ ด มุ่งสร้ างคนในระดับวิชาชี พชั้นสู งเพื่อนามาพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริ ญ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏถือได้วา่ เป็ นส่ วนหนึ่ งที่มีความสาคัญของสถาบันอุดมศึกษาโดยมีพนั ธกิจหลักที่
สาคัญในเรื่ องการจัดการศึ กษาเพื่อ พัฒนาประเทศและท้อ งถิ่ น โดย ปธาน สุ วรรณมงคล [3] ได้กล่าวถึ งบทบาทส าคัญ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏไว้วา่ มีบทบาทสาคัญในด้านการเรี ยนการสอนต่อท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ข้อ (4) ว่า ..เรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึ กประชาธิ ปไตย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความสามารถในการบริ ห ารงานพัฒ นาชุ ม ชนและท้อ งถิ่ น เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม.. ท าให้เ ห็ น ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งให้ความสาคัญในการให้ความรู ้ และพัฒนาในระบบและนอกระบบการศึ กษาปกติ กบั ทุ กภาคส่ วนของ
ท้องถิ่น ทั้งนี้ จากความคิดเห็นของนักรัฐศาสตร์ ทวั่ โลกมองเห็นสอดคล้องว่า ท้องถิ่นคือส่ วนที่เหมาะสมสาหรับการอานวยให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจการบ้านเมืองหรื อมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมอย่างใกล้ชิดที่สุด ท้องถิ่นจึ งเป็ นส่ วนที่สาคัญ
และเหมาะสมที่สุดสาหรับการฝึ กฝนให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในกิจการบ้านเมืองที่สามารถพัฒนาต่อไปเป็ นพลเมื องที่
แข็งขันของประเทศชาติได้ [4] ดังนั้นการเริ่ มต้นการเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมืองจึ งต้องเริ่ มที่ ทอ้ งถิ่น เพราะท้องถิ่นเป็ น เวทีที่
เหมาะสมที่สุดสาหรับการฝึ กฝนความเป็ นพลเมือง โดยเฉพาะในกลุ่มระดับอุดมศึกษา แต่เนื่ องจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยังคงมีปัญหาในเรื่ องการขาดคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองในบางประการ โดยสะท้อนได้จากงานวิจยั ของ รสสุ คนธ์ มกรมณี
[5] พบว่านักศึ กษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนสุ นันทานั้นโดยภาพรวม กระท าพฤติ กรรมความเป็ นพลเมื อ งเป็ นบางครั้ ง โดย
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ เคารพความแตกต่าง เคารพกฎกติกา เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ผูอ้ ื่น รับผิดชอบต่อสังคม
เคารพหลักความเสมอภาค มีอิสรภาพ พึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ นกั ศึกษาไม่เคยมีส่วนร่ วมทางานในองค์กรหรื อกลุ่มงานต่างๆ เพื่อสังคม
อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งปั ญหาที่กล่าวมานั้น เป็ นคุณลักษณะที่สาคัญของความเป็ นพลเมืองที่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพึ่งมีก่อนจะ
ออกไปเป็ นบัณฑิตเพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
ดังนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจึงควรได้รับการเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามสร้างพลเมืองจะ
ไม่เน้นการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน แต่ผูส้ อนต้องพัฒนาการสอนในรู ปของกิจกรรมและการลงมือปฏิบตั ิ หรื อการเรี ยนการสอน
ผ่านกระบวนการคิ ดวิเคราะห์ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้มีความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ ง สอดคล้องกับ ปริ ญญา เทวานฤมิ ตรกุล [6]ได้กล่ าวว่า
คุ ณสมบัติของความเป็ นพลเมื องนี้ ไม่ได้เกิ ดขึ้ นมาได้โดยการฟั งบรรยาย หรื อการสอนด้วยการพูดให้ฟัง หากเรี ยนรู ้ และฝึ กฝน
โดยการใช้กิจกรรมและการลงมือปฏิบตั ิ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดได้และพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ ให้มีข้ ึนมาได้ดว้ ยตนเอง จึงทาให้
เห็ นว่ากิ จกรรมนักศึ กษานั้นมี ความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความเป็ นพลเมื อง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจศึ กษาในประเด็น
การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองของนิ สิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองที่ดี ให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏได้เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาสถานการณ์ความเป็ นพลเมืองโดยวิเคราะห์ความเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความเป็ นพลเมืองของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. พัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการดาเนินการวิจยั โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน (Mix Methods) ระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ดชั นีความสาคัญของลาดับความต้องการจาเป็ นหรื อ (PNI Modified) และใช้การ
วิจยั สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) ประเมินและรับรองรู ปแบบจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อพัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ น
พลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผูข้ อ้ มูลสาคัญ (Key Informants) ที่ใช้ในการวิจยั
1) ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 38 แห่ ง
จานวน 474,955 คน
2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คื อ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด 38 แห่ ง ที่ ได้จากการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan อ้างถึงในบุญชม ศรี สะอาด [7] จานวน 400 คน
3) ผูใ้ ห้ข อ้ มู ลสาคัญ (Key Informants) ได้แ ก่ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ในเรื่ อ งความเป็ นพลเมื อ งและผูเ้ ชี่ ย วชาญในเรื่ อ ง
กิจกรรมนักศึกษา จานวน 10 ท่าน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาเครื่ องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั
1. แบบสอบถามสถานการณ์ความเป็ นพลเมืองโดยวิเ คราะห์สภาพความเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความเป็ นพลเมือง
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview or Formal Interview) เก็บข้อมูลเชิงลึกกับสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
หลักซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญและผูเ้ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานักวิชาการด้านการสร้างความเป็ นพลเมืองหรื อกิจกรรมนักศึกษา
3. แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการประเมินรู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สาหรับผูท้ รงคุณวุฒิ ประเมินและรับรองรู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในด้าน 4 ด้าน 1) ความเหมาะสม 2) ความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิ 3) ความสอดคล้อง 4) การนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง

ผลการวิจัย
1. ศึกษาสถานการณ์ ความเป็ นพลเมืองโดยวิเคราะห์ ความเป็ นจริงและความคาดหวังต่ อความเป็ นพลเมืองของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า สถานภาพส่ วนบุคคลของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้ นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.75 อายุส่วนใหญ่อยู่
ในช่ วง 17- 19 ปี จานวน 196 คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.00 ชั้นปี ที่ กาลังศึ กษาส่ วนใหญ่ คือชั้นปี ที่ 4 ขึ้ นไป จานวน 110 คน คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 27.50 คณะที่ นักศึกษาส่ วนใหญ่สังกัด คณะมนุ ษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จานวน 219 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.75 และ
ภูมิลาเนาของนักศึกษาส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ภาคใต้ จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.50
สถานการณ์ ความเป็ นพลเมื องโดยวิเคราะห์ ค วามเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความเป็ นพลเมื อ งของนักศึ กษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าสถานการณ์ ความเป็ นจริ งความเป็ นพลเมื องของนักศึ กษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับมาก
(x ̅ =3.87) และสถานการณ์ความคาดหวัง ความเป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอยูใ่ นระดับมาก (x ̅ =4.44) และ
ค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น (PNI modified) เท่ากับ .17 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง/รู ้จกั หน้าที่ตนเอง มีดชั นี ความสาคัญต่อการเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมื องของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสู งสุ ดเป็ น
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ลาดับแรก (.20) รองลงมาเป็ น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น/จิตอาสา (.17) และ ด้านการ
เคารพกฎหมาย/กติกาในสังคม (.16) และ ด้านการเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นและการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล (.15)
2. การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากข้อมูลเชิ งปริ มาณได้จากการสารวจ (PNI modified) นี้ จึงนาผลที่ ได้คน้ พบมาเป็ นรู ปแบบในการศึกษาและพัฒนา
รู ปแบบกิ จกรรมนักศึ กษาเพื่อเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมื อ งในมหาวิยาลัยราชภัฏพบว่า มี องค์ประกอบของรู ปแบบกิ จ กรรม
นักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 1) การสร้างความตระหนักในความเป็ นพลเมือง
2) การสร้างแรงจูงใจ 3) การสร้างการมีส่วนร่ วม 4) การสร้างเครื อข่าย 5) การสร้างสภาพแวดล้อม และ 6) การสร้างกิจกรรม

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประเด็น
ที่จะนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการศึกษาสถานการณ์ความเป็ นพลเมื องโดยวิเคราะห์ความเป็ นจริ งและความคาดหวังต่อความเป็ นพลเมืองของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ .พบว่า สถานการณ์ความเป็ นจริ งความเป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก (x ̅ = 3.87) สถานการณ์ความคาดหวังความเป็ นพลเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (x ̅ = 4.44) และค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น (PNI modified) เท่ากับ .17 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ความเป็ นพลเมืองในด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู ้จกั หน้าที่ตนเอง มีค่าลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นสู งสุ ดเป็ น
ลาดับแรก (.20) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของดารุ ณี ทิพยกุลไพโรจน์[8] พบว่า การพัฒนาตัวบ่งชี้ความยึดมัน่ ผูน้ ากับความเป็ น
พลเมืองของนักเรี ยนไทย ในองค์ประกอบด้านพฤติกรรมของการเป็ นพลเมืองประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การมีส่วนร่ วมเพื่อ
พัฒนาสังคม การใช้สิทธิ และปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รองลงมาเป็ นด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น/จิตอาสา มีค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น
(.17)สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ ชวนี ย ์ พงศาพิชณ์ [9] พบว่าความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั งคมของนักศึ กษาคณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในกรุ งเทพมหานครอยูใ่ นระดับปานกลาง ลาดับที่สามและลาดับที่สี่คือความเป็ นพลเมืองในด้านการ
เคารพกฎหมาย/กติกาในสังคมและความเป็ นพลเมืองในด้านการเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นและการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ที่ มีความสาคัญต่อการเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมื องของนักศึ กษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี ค่าดัชนี ลาดับความสาคัญของความ
ต้องการ (.16) และ (.15) ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธัญธัช วิภตั ิภูมิประเทศ [10] พบว่าด้านการเคารพกติกาและด้านการ
เคารพสิ ทธิ ผอู ้ ื่น พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ประเด็นการยอมรับผลของการละเมิดกติกา และการยอมรับ/ปฏิบตั ิตามมติของ
เสี ยงข้างมากหรื อคนส่ วนใหญ่ในสังคม
2. การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ ิจยั ได้นาผลจากข้อมูล
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในมาเป็ นแนวทางในการสร้างรู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้าง
ความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หกสร้าง) ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การสร้างความตระหนัก (Awareness) คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างรากฐานการเสริ มสร้างความเป็ น
พลเมื องอย่างยัง่ ยืน จากแนวคิ ดการศึ กษาเพื่อสร้ างความเป็ นพลเมื อ งกล่าวว่า การเสริ มสร้ างความเป็ นพลเมื องให้เกิ ดขึ้ นกับ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยจากแนวทางตามหลักการเรี ยนการสอน คือ การสร้างความตระหนักในเรื่ องความเป็ น
พลเมืองก่อนเพราะความตระหนักเป็ นการทาให้เกิ ดความสานึ กของบุคคลที่เกิ ดจากหลายปั จจัยไม่ว่าจะเป็ นการให้ความรู ้ หรื อ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความพลเมือง การสร้างความตระหนักจึงเป็ นพื้นฐานที่สาคัญต่อการกาหนดพฤติกรรมของนักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองที่พ่ ึงประสงค์ซ่ ึ งได้แก่ การแจ้งวัตถุประสงค์ นโยบาย หลักการ และการให้ความรู ้ สอดคล้อง
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การศึกษาของ ภาสุ ดา ภาคาผล [11] พบว่า หนึ่ งในคุณลักษณะของพลเมืองในวิถีประชาธิ ปไตยที่สาคัญ คือ มีความสานึ กและ
ตระหนักรู ้ รู ้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่พึงกระทาและตระหนักถึงการมีฐานะเป็ นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม
2.2 การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) จากแนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองกล่าวว่า สิ่ งที่สาคัญ ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่ทาให้ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้ ตระหนักในเรื่ องความเป็ นพลเมื องนั้น สิ่ งหนึ่ งที่ มีความสาคัญคือการสร้ างให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
แรงจูงใจในการกระทาหรื อมี พฤติกรรมที่แสดงถึงวิถีแห่ งประชาธิ ปไตย โดยแรงจูงใจหมายถึง การที่นกั ศึกษาได้รับการกระตุน้
ปลุกเร้าจากปั จจัยต่างๆ เช่น ระบบร่ างกาย ความคิด และสังคมสภาพแวดล้อมรอบตัว เป็ นต้น จนทาให้มีความมุ่งมัน่ ในการแสดง
พฤติกรรมที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพสู ง สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐณิ ชา คงพันธ์ [12] พบว่า แรงจูงใจ
ใฝ่ สัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์สูงที่สุด เท่ากับ .28 เพราะว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์เป็ นลักษณะความต้องการของบุคคลที่จะต้องแสดงออกพฤติกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนและผูอ้ ื่นเป็ นหลัก
2.3 การสร้ างการมี ส่วนร่ วม (Participation) จากแนวคิ ดความเป็ นพลเมื อง แนวคิ ดการศึ กษาเพื่อสร้ างพลเมื อง
แนวคิดยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา แนวคิดกิจกรรมนักศึกษาและแนวคิดรู ปแบบและการ
พัฒนารู ปแบบ กล่าวว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่ องความเป็ นพลเมืองอย่างแท้จริ งผ่านทางกิจกรรมนักศึกษา การเข้าไปมีส่วน
ร่ วมและลงมื อ ปฏิ บ ัติเ ป็ นกระบวนการที่ มี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่งในการกระตุ ้นให้นัก ศึ กษาเกิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจอย่างลึ ก ซึ้ ง
สอดคล้องกับการศึ กษาของ มิ่ งขวัญ คงเจริ ญ[13] พบว่าองค์ประกอบสาคัญของรู ปแบบการเสริ มสร้ างพลังอานาจชุ มชนเพื่อ
เสริ ม สร้ า งจิ ต สานึ ก ของความเป็ นพลเมื อ งดี ใ นวิ ถี ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตยคื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและสั ง คม ได้แ ก่ ความ
รับผิดชอบตนเอง/สังคม ความสามารถร่ วมทางานกับผูอ้ ื่นได้ ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมีวิถีชีวิตที่ไม่ส่งผล
ร้ายต่อชุมชน/สิ่ งแวดล้อม และความสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวธิ ี
2.4 การสร้างเครื อข่าย (Network) เป็ นปั จจัยสนับสนุนที่สาคัญในการทากิจกรรม ซึ่ งจากแนวคิดการศึกษาเพื่อความ
เป็ นพลเมืองกล่าวว่า การให้การศึกษาโดยความสาเร็ จของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมือง สิ่ งที่มีความสาคัญประการหนึ่ งนั้น
คื อ การมี เ ครื อ ข่ า ยที่ ป ระกอบไปด้ว ย สถาบัน ที่ ส าคัญ ในการท าหน้า ที่ ข ัด เกลานัก ศึ ก ษา ไม่ ว่ า จะเป็ น สถาบัน ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา เครื อข่ายสังคม /ชุมชน และหน่ วยงานที่ จดั การศึกษาทุกภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้องที่ จะคอยให้การสนับสนุ นอย่าง
เข้มแข็ง ในการช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็ นพลเมื อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รงค์ บุญสวยขวัญ [14] พบว่า
คุณลักษณะเชิงเนื้ อหาที่เป็ นตัวบ่งชี้หรื อตัวชี้วดั การเมืองภาคพลเมือง ในบริ บทประชาธิ ปไตยไทยมี 4 ลักษณะได้แก่ กลุ่มองค์กร
หรื อขบวนการทางสังคม คุณลักษณะผูน้ า คุณลักษณะสมาชิกและการเชื่อมโยงเครื อข่าย
2.5 การสร้างสภาพแวดล้อม (Environment) จากแนวคิดความเป็ นพลเมือง แนวคิดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองและ
แนวคิดรู ปแบบและการพัฒนารู ปแบบ กล่าวว่า ในการเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคม การให้การศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองเป็ นหนทางที่สาคัญ คือ ต้องมีการวางแผน การจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุ นในการสร้างความเป็ นพลเมือง อย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อให้ประสบความสาเร็ จ และเห็นความจาเป็ นของการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางด้านการเมืองและสังคม จึงทาให้เห็นว่า
การสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นต่อการเสริ มสร้างความเป็ น
พลเมือง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศรัญยุ หมั้นทรัพย์ [15] กล่าวว่า เมื่อกล่าวถึงการเมืองภาคพลเมืองย่อมหลีกเลียงการพูดถึง
พลเมืองที่มีประสิ ทธิ ภาพมีคุณภาพและมีความกระตือรื อร้นไม่ได้ กระนั้นการพัฒนาคนและสร้างพลเมืองต้องใช้เวลาต่อเนื่อง และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนานั้น การพัฒนาพลเมืองจึงไม่มีวิธีการใดเหมาะสมเท่ากับการบรรจุไว้เป็ นนโยบายหลัก
บรรจุเป็ นหลักสู ตรการศึกษา พร้อมกับการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมืองที่สนับสนุ นการสร้างพลเมืองเป็ น
แรงขัดเกลาทางสังคม เป็ นแรงเสริ มต่อกระบวนการเรี ยนรู ้
2.6 การสร้ างกิ จกรรมนักศึ กษา (Student Activities) จากแนวคิ ดความเป็ นพลเมื อง แนวคิ ดการศึ กษาเพื่อสร้ าง
พลเมือง แนวคิดยุทธศาสตร์ การศึกษาเพื่อสร้างความเป็ นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา และแนวคิดกิ จกรรมนักศึกษา ที่ กล่าวว่า
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โดยหลักการสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง จะไม่เน้นการเรี ยนวิชาหน้าที่พลเมืองแบบดั้งเดิมไม่ใช่การสอนด้วยการ
บรรยายแต่ผูส้ อนต้องพัฒนาการสอนในรู ปกิ จกรรมและการลงมื อปฏิ บตั ิหรื อการเรี ยนการสอนผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์
ฝึ กปฏิบตั ิ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เห็ นความเชื่ อมโยงและรั บรู ้ ว่าเราทุกคนต่างเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั ญหาและการ
คลี่คลายแก้ไขปั ญหาโดยรู ปแบบกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ธัญธัช วิภตั ิภูมิประเทศ. [16] พบว่า นักศึกษาที่ผา่ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน มีระดับความตระหนักในความ
เป็ นพลเมืองในภาพรวมและรายด้านหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติและงานวิจยั ของปฐมาพร ยิ่งยวด [17]
พบว่า เด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมบทบาทสมมติมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู ้ เกี่ ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ และหน้าที่ ที่ตนเองพึง
กระทาได้สูงกว่าก่อนทดลอง
โดยกิจกรรมนักศึกษามีวตั ถุประสงค์หลักคือ เป็ นกิจกรรมที่พฒั นาคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ความรั บผิดชอบต่อตนเอง/ รู ้ จกั หน้าที่ ตนเอง 2) ด้านความรั บผิดชอบต่อสังคมและมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น/ จิ ตอาสา
3) ด้านการเคารพกฎหมาย/กติ กาในสังคมและ 4) ด้านการเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่ นและยอมรั บความแตกต่ างระหว่างบุ คคล ซึ่ ง
ประกอบด้วยกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองให้แก่นกั ศึกษาได้แก่ 1) กิจกรรมคนดีศรี ราชภัฏ 2) กิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาสังคม 3) กิจกรรมราชภัฏร่ วมใจเคารพกฎหมาย และ 4) กิจกรรมราชภัฏร่ วมสร้างสังคมให้น่าอยู่

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
1.1 กิจกรรมนักศึกษาในด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู ้จกั หน้าที่ตนเองสู งที่สุดเป็ นลาดับแรก ดังนั้นการส่ งเสริ ม
และพัฒนานักศึกษา ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง/รู ้จกั หน้าที่ตนเองเป็ นแนวทางที่ควรให้ความสาคัญมากที่สุด
1.2 กิจกรรมนักศึกษาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น/จิตอาสา เป็ นอันดับ
ที่สอง ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงควรมีการสนับสนุนส่ งเสริ มในการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น/จิตอาสา
1.3 ควรเน้นและให้ความสาคัญในเรื่ องการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความสนใจในกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริ มสร้าง
ความเป็ นพลเมืองเพราะเป็ นปั จจัยสาคัญในการทาให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมโดยสมัครใจอย่างแท้จริ ง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้
2.1 ควรมี การศึกษาบทบาทของสถาบันหลักที่ สาคัญซึ่ งได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสังคม/
ชุมชนว่ามีผลต่อการพัฒนาความเป็ นพลเมือง
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ น ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยเอกชน/มหาวิทยาลัยรัฐบาล เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อนามาพัฒนาความเป็ นพลเมืองให้มีความเหมาะสมใน
แต่ละกลุ่ม
2.3 ควรนาผลงานวิจยั ไปจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้บูรณาการกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร
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บทคัดย่ อ
กำรวิจัยครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่อ พัฒนำรู ป แบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เ พื่อ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของนัก ศึ กษำระดับ ปริ ญ ญำตรี
2) เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี 3) เพื่อประเมินและปรับปรุ ง
รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจยั ได้แก่ นักศึกษำปริ ญญำตรี คณะ
มนุ ษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็ง ภำคเรี ยนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
จำนวน 30 คน โดยวิธีกำรสุ่ มอย่ำงง่ ำย เครื่ อ งมือ ที่ ใช้ในกำรวิจัย ได้แ ก่ คู่ มือ กำรใช้รูป แบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ แผนกำรจัดกำรเรี ย นรู ้
แบบทดสอบควำมรู ้ รำยวิชำพลเมือ งที่ เข้มแข็ง แบบประเมิน จริ ยธรรม และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่ มีต่อ กำรใช้รูป แบบกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที และกำรวิเครำะห์เนื้ อหำ ผลกำรวิจยั
พบว่ำ 1. รู ป แบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี มีอ งค์ป ระกอบ 4 ประกำร ได้แ ก่ หลักกำร
วัตถุ ป ระสงค์ กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ และเงื่ อ นไขกำรน ำรู ป แบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ไปใช้ ประกอบด้วยกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นค้นหำจริ ยธรรม (2) ขั้นตรวจสอบจริ ยธรรมตนเอง (3) ขั้นยืนยันจริ ยธรรม (4) ขั้นตรวจสอบจริ ยธรรมสังคม (5)
ขั้นสะท้อนข้อตกลงร่ วมกัน (6) ขั้นกำหนดกฎเกณฑ์จริ ยธรรม และ (7) ขั้นปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรม
2. ผลกำรประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ พบว่ำ (1) ผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็งของนักศึกษำระดับ
ปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมหลังเรี ยนสู งกว่ำก่อนเรี ยน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (2)
จริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ที่ เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมหลังเรี ยนสู งกว่ำก่ อนเรี ยน อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่มีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ ม
จริ ยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
3. ผลกำรประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ พบว่ำ ผูเ้ ชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นต่อคุณภำพของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
คาสาคัญ : กำรพัฒนำ รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ จริ ยธรรม

Abstract
The research objectives were 1) to develop the instructional model to enhance undergraduate students’ ethics, 2) to inspect t he
effectiveness of the instructional model to enhance undergraduate students’ ethics, and 3) to evaluate and develop the instructional model
to enhance undergraduate students’ ethics. Thirty students enrolled in the Strong Citizen subject course in the first semest er, the academic
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year of 2019, were selected as the sampling group by using simple sampling technique. The research materials used in collecting the data
were the instructional model manual, the lesson plan, the Strong Citizen course assessment, the students’ ethics assessment and the students’
satisfaction questionnaire for the instructional model. The means, S.D., t-test for dependent, and the content analysis were used in statistic
analysis. The results revealed as the followings:
1. The instructional model to enhance students’ ethics consisted of 4 elements; 1) the discipline, 2) the objectives, 3) the learning
management strategies, and 4) the implementation condition. The instructional model consisted of 7 steps; 1) find ethics, 2) self-examination
of ethics, 3) confirm ethics, 4) examining social ethics, 5) reflect the mutual agreement, 6) set ethical rules, and 7) comply with ethics.
2. The effectiveness inspection results revealed that: 1) the students’ post-test scores in the Strong Citizen course were
significantly higher than the pre-test scores at .05., 2) the students’ ethics scores were significantly higher than the pre-test scores at .05.,
and 3) the students’ satisfactory total scores for using the instructional model to enhance ethics were at the highest level.
3. The evaluation and development results inspected by the experts revealed the total quality at the highest level.
Keywords : Development, Instructional Model, Ethics

บทนา
ปั จจุบนั มีควำมเจริ ญทำงวัตถุกำ้ วหน้ำพัฒนำไปอย่ำงรุ ดหน้ำรวดเร็ ว ทำให้สังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำมำก
กลำยเป็ นสังคมบริ โภคนิยมและวัตถุนิยมเกิดกำรมุ่งแสวงหำวัตถุมำป้ อนกิเลสของตน เกิดควำมหย่อนยำนทำงคุณธรรม จริ ยธรรม
จำกสภำพปั ญหำของสังคมทำให้เด็ก เยำวชนขำดคุณธรรม จริ ยธรรมเพิ่มมำกขึ้น [1] กำรจัดกำรศึกษำในช่วงที่ผำ่ นมำยังไม่สำมำรถ
พัฒนำคนให้มีคุณภำพ โดยเฉพำะเรื่ องกำรปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม สถำนศึกษำส่วนใหญ่เน้นกำรสอนเด็ก เยำวชนให้เป็ นคนเก่ง
แต่ขำดคุณธรรมจริ ยธรรม กลำยเป็ นคนเห็นแก่ตวั คิดถึงตนเองมำกกว่ำส่วนรวม ฉะนั้นกำรสอนโดยเน้นให้เด็ก เยำวชนเป็ นคนเก่ง
โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม ก็จะกลำยเป็ นกำรสร้ำงปั ญหำให้กบั สังคม [2] ซึ่ งปั ญหำทีตำมมำไม่วำ่ จะเป็ นปั ญหำกำรทุจริ ตฉ้อรำษฎร์
บังหลวง ปั ญหำแหล่งอบำยมุขแหล่งเริ งรมย์ ปั ญหำโสเภณี เด็ก ปั ญหำมลภำวะ ปั ญหำกำรจรำจร ปั ญหำกำรไม่เคำรพกฎหมำย
ซึ่งเป็ นปั ญหำที่เป็ นผลพวงของกำรพัฒนำทำงวัตถุเพียงอย่ำงเดียวจึงขำดควำมสมดุลกับกำรพัฒนำ [3]
กำรพัฒนำประเทศสู่ ควำมสมดุ ล และยัง่ ยืนต้องให้ควำมสำคัญกับกำรเสริ มสร้ ำงทุนของประเทศที่ มีอยู่ให้เข้มแข็ง
โดยเฉพำะกำรพัฒ นำคนหรื อ ทุ น มนุ ษ ย์ใ ห้ เ ข้ม แข็ ง พร้ อ มรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงของโลกในยุค ศตวรรษที่ 21 ไม่ ว่ำ จะเป็ น
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง โดยเฉพำะโลกแห่ งกำรเรี ยนรู ้ ควำมรู ้และภูมิปัญญำของแต่ละสังคม เพื่อเป็ น
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำประเทศอย่ำงจริ งจังที่จะนำกำรพัฒนำเศรษฐกิ จ สังคม กำรเมือง และวัฒนธรรมของประเทศให้กำ้ วสู่
อนำคตได้อย่ำงมัน่ คง [4] กำรศึกษำจึงจำเป็ นต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยจะเห็นได้จำกรัฐบำลของประเทศต่ำงๆ ล้วนพยำยำมลงทุน
ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพ และเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพของกำรจัดกำรศึกษำให้สูงขึ้น เพื่อเป็ นกำรพัฒนำคุณภำพของ
ประชำกรในประเทศของตนทั้งด้ำนปริ มำณและคุณภำพ โดยกำรผลิตกำลังคนที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มีทกั ษะ และมีเจตคติที่ดี
สำมำรถรับผิดชอบหน้ำที่ของตนได้เป็ นอย่ำงดี [5] คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 จะเน้นกำรดำรงชีวิตเป็ นคนดีของสังคม
สำมำรถแข่งขันได้เผชิญหน้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงได้ทุกรู ปแบบ มีทกั ษะกำรเรี ยนรู ้ ทักษะกำรปรับตัว ทักษะกำรใช้ชีวติ และทักษะ
กำรทำงำน พร้อมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค์ และควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชำติ
[6] โดยเฉพำะกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ในระดับอุดมศึกษำเป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้อมให้นกั ศึกษำออกไปเผชิญกับควำมท้ำทำยด้ำนวิชำกำร
ที่กำ้ วหน้ำอย่ำงไม่หยุดยั้ง สถำบันอุดมศึกษำจำเป็ นต้องพัฒนำและปรับปรุ งกระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมำะสมกับสภำพ
จริ งกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั อนำคต และคำนึ งถึงศักยภำพของนักศึ กษำในแต่ละคน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำคม
โลก และเตรี ยมควำมพร้อมในกำรเป็ นพลเมืองที่สำมำรถดำรงชีวติ ได้อย่ำงเสรี ภำพ [7]
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จริ ยธรรม (Ethics) เป็ นกฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่ควรประพฤติปฏิบตั ิของคนในสังคมที่เห็นว่ำดีงำมเป็ นที่ยอมรับของตนเอง
และสังคม เป็ นหลักกำรของเหตุและผล สำมำรถแยกแยะสิ่ งที่ถูกต้อง เพรำะจริ ยธรรมมีรำกฐำนมำจำกวัฒนธรรมซึ่งเป็ นหลักกำรที่
มนุษย์ในสังคมยึดถือปฏิบตั ิเพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่ำงสงบสุ ข [8, 9, 10, 11] เมื่อสังคมใดปฏิบตั ิตำมหลักจริ ยธรรมจะช่วยให้สังคมนั้นมี
ควำมเข้มแข็ง ยกระดับคุณภำพชีวติ ของคนในสังคมให้มีควำมอยูด่ ี มีสุข รู ้จกั ควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีระบบภูมิคุม้ กันที่ดี เป็ น
คนดี คนเก่งเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั มีควำมรับผิดชอบ มีควำมกล้ำหำญ มีควำมยุติธรรม และมีจิตสำนึก
ที่ ดี [12] พระบำทสมเด็จพระปรมิ นทรมหำภู มิพ ลอดุ ลยเดช พระรำชทำนพระบรมรำโชวำทเกี่ ยวกับคุ ณธรรมจริ ย ธรรมว่ำ
“คุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นสิ่ งที่มีควำมสำคัญต่อสังคมเป็ นอย่ำงมำกในกำรกำหนดควำมสงบสุ ขของสังคม สังคมใดที่คนในสังคม
เป็ นผูเ้ พียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริ ยธรรม สังคมนั้นจะมีแต่ควำมสงบสุ ข ในขณะเดียวกัน ถ้ำคนในสังคมใดมีควำมบกพร่ องด้ำน
จิตใจ ขำดคุณธรรม และจริ ยธรรม แม้สังคมนั้นจะมีควำมมัน่ คงทำงเศรษฐกิจสักเพียงใด ก็ยอ่ มจะหำควำมสงบสุ ขได้ยำก ดังนั้น
กำรพัฒนำคุณธรรมจริ ยธรรมของคนในสังคมจึงมีควำมจำเป็ นและจะต้องกระทำอย่ำงต่อเนื่ อง ครอบคลุมประชำกรทุกกลุ่ม” และ
ทรงพระรำชทำนคุณธรรม 4 ประกำร ได้แก่ 1) กำรรักษำควำมสัจควำมจริ งใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบตั ิสิ่งที่เป็ นประโยชน์และ
เป็ นคุณธรรม 2) กำรรู ้จกั ข่มใจตนเอง ฝึ กใจตนเองอยูใ่ นควำมสัจควำมดีน้ นั 3) กำรอดทน อดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วง
ควำมสุ จริ ตไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลประกำรใด และ 4) กำรรู ้จกั ละวำงควำมชัว่ ควำมทุจริ ตและรู ้จกั สละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้ำนเมือง [13] จะเห็นว่ำจริ ยธรรมเป็ นสิ่ งสำคัญจะนำควำมสงบสุข และควำมเจริ ญก้ำวหน้ำมำสู่สังคม
นั้นๆ เพรำะเมื่อคนในสังคมมีจริ ยธรรมจะส่ งผลต่อจิตใจสู งส่ งตำม มีควำมสะอำด สว่ำงในจิตใจจะทำกำรใดก็ไม่ก่อให้เกิดควำม
เดือดร้อนแก่ตนเอง ผูอ้ ื่นอันเป็ นบุคคลที่มีคุณค่ำ และประโยชน์ต่อสังคม
สังคมปั จจุบนั ยังขำดคุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นอันมำกไม่วำ่ จะเป็ นกำรโกหกหลอกลวง กำรล่วงละเมิด กำรลักขโมย กำร
ฉ้อฉลเอำรัดเอำเปรี ยบ กำรไม่ปฏิ บตั ิตำมกฎระเบี ยบ กำรไม่รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิ บตั ิงำน กำรแสวงประโยชน์โดยมิชอบทั้ง
ทำงตรง และทำงอ้อม กำรละเลยควำมรับผิดชอบในกำรงำนของตนเอง พฤติกรรมก้ำวก่ำย แทรกแซง ล่วงละเมิดมำตรฐำนใน
วิชำชีพ บ้ำนเมือง [14] โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปั ญหำกำรขำดคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึกษำได้เพิ่มขึ้นเป็ นอย่ำงมำกไม่วำ่ จะเป็ นกำร
ไม่ต้ งั ใจเรี ยน กำรหนี เรี ยน กำรแต่งตัวไม่สุภำพ กำรพกพำอำวุธ ยกพวกเข้ำชกต่อยกัน กำรต้อนรับน้องใหม่ดว้ ยวิธีทำรุ ณโหดร้ำย
ต่ำงๆ [15] จำกสภำพดังกล่ำวแสดงถึงกำรขำดคุณธรรม จริ ยธรรมของนักศึ กษำอย่ำงน่ ำเป็ นห่ วง ผูท้ ี่ มีหน้ำที่ ให้กำรศึ กษำหรื อ
ผูใ้ หญ่ทุกคนในสังคมควรหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำให้บรรเทำเบำบำงลงซึ่ ง เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ [16] ได้ให้แนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำว่ำต้องเป็ นกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นคุณธรรมจริ ยธรรม เพรำะคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับผูเ้ รี ยนหำกได้รับกำร
ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมอย่ำงสม่ำเสมอ ผูเ้ รี ยนจะเป็ นคนที่มีคุณภำพเป็ นทั้งคนเก่ง และคนดีที่มีแนวทำงในกำรดำเนิ นชี วิตใน
สังคมที่ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดปั ญหำในสังคมและไม่ก่อปั ญหำให้กบั ประเทศชำติในอนำคต ซึ่ งแนวกำรพัฒนำจริ ยธรรมมีวิธีกำรที่
หลำกหลำย นอกจำกจะเน้นกำรให้ควำมรู ้และกำรฝึ กอบรมแล้ว วิธีสอนต่ำงๆ สำมำรถช่วยกระตุน้ พัฒนำกำรทำงจริ ยธรรมได้ [17]
เพรำะกำรพัฒนำจริ ยธรรมเป็ นพฤติกรรมและกำรปฏิ บตั ิตนอย่ำงถูกต้องตำมกำลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภำวะในกำรตัดสิ นใจ
รวมถึงกำรเป็ นแบบอย่ำงที่ดี ยึดมัน่ ในกฎกติกำ ระเบียบ กำรยอมรับ กำรมีส่วนร่ วม กำรเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม และควำมยุติธรรม
ต่อสังคมบ้ำนเมือง [18]
จำกกำรศึ กษำเอกสำรต่ำงๆ เกี่ ยวกับกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ จริ ยธรรม กำรสัมภำษณ์ อำจำรย์ผูส้ อนวิชำพลเมื องที่ เข้มแข็ง
ผูท้ รงคุณวุฒิดำ้ นกำรเรี ยนกำรสอน และกำรสำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำที่ลงเรี ยนในรำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็ง มหำวิทยำลัย
รำชภัฎเพชรบุรี พบว่ำ จริ ยธรรมที่ดีของนักศึกษำที่จะพัฒนำ ได้แก่ ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กำรมีส่วนรวมในสังคม
กำรเสี ยสละต่อสังคม และควำมยุติธรรมต่อสังคม กิ จกรรมที่ จะนำมำส่ งเสริ มจริ ยธรรมนักศึกษำต้องเน้นกำรมีส่วนร่ วมในกำร
เรี ยนรู ้ของนักศึกษำไม่วำ่ จะเป็ นกำรเรี ยนรู ้แบบนำตนเอง กำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กำรสอนโดยใช้สะท้อนกำรคิด กำรสอนโดยใช้
บทบำทสมมุติ กำรสอนโดยใช้กรณี ศึกษำ และกำรสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จำลอง และกำรวัดและประเมินผลจริ ยธรรมควรใช้
แบบทดสอบควำมรู ้ แบบประเมินจริ ยธรรม และกำรสังเกตพฤติกรรม เพรำะปั จจุบนั เป็ นยุคข้อมูลข่ำวสำร เนื้ อหำควำมรู ้ตอ้ ง
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ปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์น้ นั ๆ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีควำมรู ้ มีทกั ษะในด้ำนต่ำงๆ ดังที่ Bloom [19] กล่ำวว่ำกำรที่จะพัฒนำลักษณะ
นิสยั ใดๆ ควรให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกำสรับรู ้และใส่ใจในเรื่ องนั้นๆ ก่อน ถ้ำต้องกำรพัฒนำจริ ยธรรมให้แก่ผเู ้ รี ยนจึงต้องจัดสถำนกำรณ์
สิ่ งเร้ำ ประสบกำรณ์ หรื อกิจกรรมต่ำงๆ ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดกำรรับรู ้ และสนใจในจริ ยธรรมโดยกำรลงมือกระทำบ่อยๆ ด้วยควำม
เข้ำใจจึงจะทำให้กำรเรี ยนรู ้คงทนถำวร
จำกเหตุผลข้ำงต้น ผูว้ ิจยั จึงมีควำมสนใจที่จะพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับ
ปริ ญญำตรี เพรำะเป็ นกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่เน้นกำรลงมือปฏิบตั ิจริ ง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกำรวำงแผน เปิ ดกว้ำงให้ผเู ้ รี ยนได้
มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนซึ่ งจะทำให้ผเู ้ รี ยนเกิดควำมเข้ำใจ และตระหนักในจริ ยธรรมของตนเองและผูอ้ ื่น สู่ กำร
ตัดสิ นใจอย่ำงชำญฉลำด และสำมำรถเลือกทำงที่เป็ นประโยชน์ที่สุด เพื่อนำไปสู่ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหำจุดยืนที่แท้จริ ง
นำไปสู่ เกณฑ์กำรตัดสิ นใจ เป็ นวิธีกำรที่จะสนับสนุนให้เกิดจริ ยธรรม [20] แนวคิดกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ประกอบไปด้วยกำรเรี ยนรู ้
แบบนำตนเอง กำรเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ กำรใช้บทบำทสมมุติ กำรใช้กรณี ตวั อย่ำง และกำรใช้สถำนกำรณ์จำลอง [21] ซึ่ งผูว้ ิจยั จะ
นำมำวิเครำะห์ เป็ นขั้นตอนกิ จกรรมกำรเรี ยนรู ้ บนพื้นฐำนควำมต้องกำรของผูเ้ รี ยนจะมี ลกั ษณะเป็ นกำรตั้งคำถำมต่ำงๆ กำร
ยกตัวอย่ำงข่ำว เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคมที่จะผลักดันให้นกั ศึกษำเกิดควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในเรื่ องรำวต่ำงๆ และสำมำรถ
นำไปแก้ไขปั ญหำอย่ำงถูกต้อง ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่ งกันและกันภำยในกลุ่ม กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
สมำชิ กในกลุ่ม เกิ ดกำรช่ วยเหลื อกันและรั บผิดชอบร่ วมกันเหมำะสมกับยุคสังคมแห่ งกำรเรี ยนรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนต้องเป็ นผูม้ ี ควำมรู ้
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตน ทั้งทำงด้ำนจิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ รวมทั้งผูเ้ รี ยนเกิดกำรเรี ยนรู ้โดยกำรเรี ยนรู ้ร่วมกันทำให้
ผูเ้ รี ยนเกิดควำมสนใจ ใฝ่ รู ้ และพัฒนำตนเอง โดยผูส้ อนจะเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมกันอภิปรำยทำควำมเข้ำใจปั ญหำศึกษำ
ค้นคว้ำหำข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรแก้ปัญหำ [22] [23] [24] [25] [26] [27] จนทำให้เกิดรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ ม
จริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี 4 ด้ำน ได้แก่ (1) ควำมรั บผิดชอบต่อตนเองและสังคม (2) กำรมี ส่วนร่ วมในสังคม
(3) กำรเสี ยสละต่อสังคม และ (4) ควำมยุติธรรมต่อสังคม [28] ซึ่งผูส้ อนสำมำรถนำควำมรู ้จริ ยธรรมไปเผยแพร่ ในกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี
2. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลรู ปแบบกำรจั ด กำรเรี ยนรู ้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มจริ ยธรรมของนั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญญำตรี
โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย มีดงั นี้
2.1 เพื่อเปรี ยบเทียบผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็งของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรม
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรม
2.3 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่มีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรม
3. เพื่อประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักศึ กษำปริ ญญำตรี คณะมนุ ษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรำยวิชำพลเมื องที่ เข้มแข็ง ภำคเรี ยนที่ 1 ปี กำรศึ กษำ 2562 จำนวน 30 คน ซึ่ งได้มำโดยวิธีกำรสุ่ ม
อย่ำงง่ำย (Simple random sampling) ด้วยวิธีกำรจับสลำก โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
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1. รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่ พฒั นำขึ้นมีควำมเหมำะสม/ควำม
สอดคล้องเชิ งโครงสร้ำง สำมำรถนำไปทดลองใช้ได้ กำรหำค่ำดัชนี ควำมสอดคล้องจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ พบว่ำ มีค่ำต่ ำสุ ด ( = 4.14,
S.D. = 0.42) ถึงค่ำสูงสุด ( = 4.71, S.D. = 0.88)
2. แบบทดสอบวัดควำมรู ้ รำยวิชำพลเมื องที่ เข้ม แข็ง ที่ พฒ
ั นำขึ้ นมี ควำมเหมำะสม/ควำมสอดคล้องเชิ งโครงสร้ ำง
สำมำรถนำไปทดลองใช้ได้ กำรหำค่ำดัชนี ควำมสอดคล้องจำกผูเ้ ชี่ ยวชำญ พบว่ำ ค่ำต่ ำสุ ด ( = 4.14, S.D. = 0.34) ถึงค่ำสู งสุ ด
( = 4.85, S.D= 0.88) ค่ำควำมยำก (p) เท่ำกับ 0.59 ค่ำอำนำจจำแนก (r) เท่ำกับ 0.43และค่ำควำมเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ำกับ 0.87
3. แบบประเมินจริ ยธรรม ที่ พฒั นำขึ้นมีควำมเหมำะสม/ควำมสอดคล้องเชิ งโครงสร้ำง สำมำรถนำไปทดลองใช้ได้
กำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ พบว่ำ มีค่ำต่ำสุด ( = 4.14, S.D. = 0.34) ถึงค่ำสูงสุด ( = 4.85, S.D= 0.88)
4. ควำมพึงพอใจในกำรเรี ยนรู ้ต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ที่ พฒั นำขึ้นมีควำมเหมำะสม/ควำมสอดคล้องเชิง
โครงสร้ำง สำมำรถนำไปทดลองใช้ได้ กำรหำค่ำดัชนี ควำมสอดคล้องจำกผูเ้ ชี่ ยวชำญ พบว่ำ มีค่ำต่ ำสุ ด ( = 4.14, S.D. = 0.42)
ถึงค่ำสูงสุด ( = 4.71, S.D= 0.88)
กำรวิจัยกำรพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี เป็ นกำรวิจัยตำม
แนวคิ ด ADDIE Model ประยุก ต์ร่ ว มกับ กระบวนกำรวิ จัย และพัฒ นำ (Research and Development) และกระบวนกำรวิ จั ย
แบบผสมผสำนวิธี (Mixed Methodology) แบบแผนเชิ งผสมผสำนแบบรับรองภำยใน (The Embedded Design) ซึ่ งเป็ นกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มำณ (Quantitative) แล้วเสริ มด้วยเชิ งคุณภำพ (Qualitative) ร่ วมกับรู ปแบบกำรวิจยั กำรทดลองพื้นฐำน
(Pre-Experimental Design) โดยประยุกต์ใช้แบบแผนกำรทดลองแบบกลุ่มตัวอย่ำงเดี ยวมีกำรทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน
(One-Group Pretest–Posttest Design) ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรวิจยั และพัฒนำ (Research and Development) 4 ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจยั (Research: R1) เป็ นกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน (Analysis: A) ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development: D1)
เป็ นกำรออกแบบและพัฒนำรู ปแบบ (Design and Development: D and D) ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจยั (Research: R2) เป็ นกำรทดลอง
ใช้ (Implementation: I) และขั้น ตอนที่ 4 กำรพัฒ นำ (Development: D2) เป็ นกำรประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขรู ป แบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ (Evaluation: E)

ผลการวิจัย
กำรพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี สรุ ปผลกำรวิจยั ดังนี้
1. รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่พฒั นำขึ้นมีองค์ประกอบ ดังนี้
1.1 หลักกำร ประกอบด้วย
1.1.1 กำรจัดกำรเรี ยนรู ้จำกกำรกระตุน้ ผูเ้ รี ยนโดยกำรตั้งคำถำม วิเครำะห์เหตุกำรณ์ที่เกิ ดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน
1.1.2 จัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนแสดงควำมคิดเห็นร่ วมกัน อย่ำงมีอิสระ
เพื่อเชื่อมโยงประเด็นค่ำนิยมของตนเอง
1.1.3 สมำชิกในกลุ่มสะท้อนและแลกเปลี่ยนมุมมองอย่ำงมีเหตุผลโดยปรำศจำกอคติ
1.1.4 กำรสร้ำงข้อตกลงและยืนยันเกี่ยวกับจริ ยธรรมตำมมติของสมำชิก
1.1.5 กำหนดกฎเกณฑ์พร้อมทั้งประเมินค่ำ สู่กำรปฏิบตั ิร่วมกัน
1.2 เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี
1.3 กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้เป็ นองค์ประกอบสำคัญของรู ปแบบกำรจัดกำร
เรี ยนกำรสอนเพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ค้นหำจริ ยธรรม (Find
ethics) เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงจริ ยธรรมของผูอ้ ื่น ขั้นที่ 2 ตรวจสอบจริ ยธรรมตนเอง
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(Self-examination of ethics) เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนนำเสนอจริ ยธรรมเฉพำะตนเองว่ำต้องกำรหรื อพอใจให้กบั สมำชิ กฟั ง ขั้นที่ 3 ยืนยัน
จริ ยธรรม (Confirm ethics) เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนร่ วมกันตัดสิ นใจในจริ ยธรรมกับสมำชิ กทุ กคน ขั้นที่ 4 ตรวจสอบจริ ยธรรมสังคม
(Examining social ethics) เป็ นขั้นรวบรวมจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนที่ส่วนใหญ่นิยม ขั้นที่ 5 สะท้อนข้อตกลงร่ วมกัน (Reflect the mutual
agreement) เป็ นขั้นที่ ผูเ้ รี ยนพิจำรณำไตร่ ตรองจำกกำรน ำผลรวบรวมของตนเองหรื อสมำชิ กปฏิ บัติให้บรรลุเป้ ำหมำยและเกิ ด
ประสิ ทธิ ภำพ ขั้นที่ 6 กำหนดกฎเกณฑ์จริ ยธรรม (Set ethical rules) เป็ นขั้นประเมิ นค่ำของบุ คคล โดยสมำชิ กร่ วมกันก ำหนด
กฎเกณฑ์ให้เกิดกำรยอมรับ ควำมชอบ และควำมชัดเจนในจริ ยธรรม และ ขั้นที่ 7 ปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรม (Comply with ethics) เป็ นขั้น
ที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมอย่ำงสม่ำเสมอ โดยติดตำมผลกำรปฏิบตั ิ พร้อมข้อมูลป้ อนกลับ และกำรเสริ มแรงเป็ นระยะ
1.4 เงื่อนไขกำรนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ไปใช้
1.4.1 หลักกำรตอบสนอง ผูเ้ รี ยนกำหนดจริ ยธรรมจำกประสบกำรณ์และกำรเรี ยนรู ้ร่วมกับสมำชิก ที่นำเสนอ
ยืนยัน รวบรวม สร้ำงข้อตกลง กำหนดกฎเกณฑ์ และปฏิบตั ิ
1.4.2 ระบบสังคม ผูเ้ รี ยนกำหนดจริ ยธรรมจำกในและนอกห้องเรี ยนเป็ นชุมชนในกำรเรี ยนรู ้ที่ทำให้ผเู ้ รี ยนได้
ช่วยเหลือ พึ่งพำกัน และร่ วมรับผิดชอบ
1.4.3 สิ่ งสนับสนุน ผูส้ อนกระตุน้ ควำมรู ้เดิมให้ผเู ้ รี ยนสนใจใฝ่ รู ้ กำรจัดเตรี ยมสื่ อกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เอกสำรกำร
สอน บรรยำกำศกำรเรี ยนรู ้ และวัดและประเมินผลตำมสภำพจริ ง
ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้องเชิ งเนื้ อหำของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ย ธรรม
โดยผูเ้ ชี่ยวชำญ ภำพรวมมีควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้องอยูใ่ นระดับมำกที่สุด
2. ผลกำรประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ได้
ผลกำรวิจยั ดังนี้
2.1 ผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่ เข้มแข็งของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรม พบว่ำ หลังเรี ยนสูงกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ดังตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 ผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็ง
ผลการสอบ
คะแนนเต็ม
S.D.
df
t
Sig
X
ก่อนเรี ยน
40
29.70
2.07
29
11.78
.00
หลังเรี ยน
40
33.03
1.77
* ระดับนัยสำคัญทำงสถิติที่ .05

2.2 จริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม พบว่ำ
หลังเรี ยนสูงกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ดังตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 คะแนนจริ ยธรรม
ผลการสอบ
คะแนนเต็ม
S.D.
df
t
Sig
X
ก่อนเรี ยน
160
123.27
5.33
29
23.10
.00
หลังเรี ยน
160
149.93
3.89
* ระดับนัยสำคัญทำงสถิติที่ .05
2.3 ควำมพึงพอใจของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ที่มีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำนจำกค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด พบว่ำ อันดับแรกคือ ด้ำนกำรวัดและ
กำรประเมินผล รองลงมำด้ำนบรรยำกำศในกำรเรี ยนกำรสอน ด้ำนระยะเวลำกำรเรี ยนกำรสอน ด้ำนเนื้ อหำ ด้ำนสื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้
และอันดับสุดท้ำยด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน ดังตำรำงที่ 3
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ตำรำงที่ 3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
รายการ
X

1. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.1 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้เป็ นระบบและมีข้ นั ตอนชัดเจน
1.2 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้ได้ฝึกนักศึกษำได้ส่งเสริ มจริ ยธรรม
มำกขึ้น
1.3 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเนื้อหำสำระ
ของกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดำ้ นจริ ยธรรม
1.4 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้ได้ทำกิจกรรมด้ำนจริ ยธรรมที่มี
ควำมหลำกหลำย
1.5 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้ได้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นถึง
ปั ญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำจริ ยธรรม
1.6 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้มีทกั ษะกำรทำงำนร่ วมกับสังคม
และกลุ่มเพื่อน
1.7 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้ได้มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ปั จจุบนั ของกำรส่งเสริ มจริ ยธรรม
1.8 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้ได้วเิ ครำะห์บทควำม ข่ำว และสำร
คดีต่ำงๆ เกี่ยวกับจริ ยธรรม
1.9 กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้ได้รับควำมรู ้ดำ้ นจริ ยธรรมรวมทั้ง
สำมำรถส่งเสริ มจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน
รวม
2. ด้ านเนื้อหา
2.1 เนื้อหำมีควำมถูกต้องสอดคล้องกับรำยวิชำและควำมสนใจของ
ตนเอง
2.2 เนื้อหำมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
จริ ยธรรม
รวม
3. ด้ านบรรยากาศในการเรียนการสอน
3.1 นักศึกษำมีควำมกระตือรื อร้นในกำรกิจกรรมกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
3.2 นักศึกษำมีควำมสนใจในกำรตั้งคำถำม กำรอภิปรำยร่ วมกันใน
กิจกรรมกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
3.3 นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
รวม

ระดับความเหมาะสม
อันดับ
S.D. ความหมาย

4.53

0.51

มำกที่สุด

5

4.63

0.48

มำกที่สุด

1

4.57

0.50

มำกที่สุด

3

4.50

0.53

มำกที่สุด

8

4.47

0.52

มำก

9

4.57

0.50

มำกที่สุด

3

4.53

0.51

มำกที่สุด

5

4.60

0.49

มำกที่สุด

2

4.50

0.53

มำกที่สุด

8

4.54

0.45

มากทีส่ ุ ด

(5)

4.53

0.51

มำกที่สุด

2

4.60

0.49

มำกที่สุด

1

4.56

0.50

มากทีส่ ุ ด

(4)

4.53

0.51

มำกที่สุด

3

4.57

0.50

มำกที่สุด

2

4.67
4.59

0.55
0.52

มำกที่สุด
มากทีส่ ุ ด

1
(2)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
165
10 (May - August) 158 - 171 (2020) Vol. 10, No. 2

ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
รายการ
X

4. ด้ านระยะเวลาการเรียนการสอน
4.1 ระยะเวลำในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ในแต่ละครั้ง
4.2 ระยะเวลำในกำรลงพื้นที่
รวม
5. ด้ านสื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
5.1 สื่ อมีควำมหลำกหลำย
5.2 แหล่งเรี ยนรู ้มีควำมหลำกหลำย
รวม
6. ด้ านการวัดและการประเมินผล
6.1 กำรวัดและกำรประเมินผลหลำกหลำย
6.2 กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู ้ตำมสภำพจริ ง
รวม
รวมค่ าเฉลีย่ ทุกด้ าน

ระดับความเหมาะสม
อันดับ
S.D. ความหมาย

4.60
4.57
4.58

0.49
0.50
0.49

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากทีส่ ุ ด

1
2
(3)

4.63
4.50
4.56

0.48
0.53
0.50

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากทีส่ ุ ด

1
2
(4)

4.67
4.60
4.63
4.57

0.55
0.49
0.52
0.51

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

1
2
(1)

3. ผลกำรประเมิ น และปรั บ ปรุ ง รู ป แบบกำรจัด กำรเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมของนัก ศึ ก ษำระดับ ปริ ญ ญำตรี
โดยผูเ้ ชี่ยวชำญหลังกำรทดลองใช้รูปแบบโดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำนจำกค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำน้อย
ที่สุด พบว่ำ อันดับแรกคือด้ำนควำมเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบ รองลงมำด้ำนวัตถุประสงค์ของรู ปแบบ ด้ำนควำมเหมำะสมของ
รู ปแบบ และอันดับสุดท้ำยด้ำนควำมถูกต้องของรู ปแบบ

อภิปรายผล
กำรวิจยั เรื่ องกำรพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี อภิปรำยผลกำรวิจยั
ดังนี้
1. รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่พฒั นำขึ้น มีองค์ประกอบ 4 ประกำร
ได้แก่ (1) หลักกำร (2) วัตถุประสงค์ (3) กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ และ (4) เงื่อนไขกำรนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ไปใช้ รู ปแบบ
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่พฒั นำขึ้นมีกระบวนกำรเรี ยนกำรสอน 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ค้นหำจริ ยธรรม (Find ethics) เป็ นขั้นที่ผสู ้ อน
สร้ำงแรงจูงใจในกำรเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนตระหนักถึงจริ ยธรรมของผูอ้ ื่น ขั้นที่ 2 ตรวจสอบจริ ยธรรมตนเอง (Self-examination of
ethics) เป็ นขั้น ที่ ผู ้เ รี ยนน ำเสนอจริ ยธรรมเฉพำะตนเองว่ ำ ต้อ งกำรหรื อ พอใจให้ กับ สมำชิ ก ฟั ง ขั้น ที่ 3 ยื น ยัน จริ ย ธรรม
(Confirm ethics) เป็ นขั้น ที่ ผู ้เ รี ยนร่ วมกั น ตัด สิ น ใจในจริ ยธรรมกั บ สมำชิ ก ทุ ก คน ขั้น ที่ 4 ตรวจสอบจริ ยธรรมสั ง คม
(Examining social ethics) เป็ นขั้ นรวบรวมจริ ยธรรมของผู ้ เ รี ยนที่ ส่ วนใหญ่ นิ ยม ขั้ นที่ 5 สะท้ อ นข้ อ ตกลงร่ วมกั น
(Reflect the mutual agreement) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนพิจำรณำไตร่ ตรองจำกกำรนำผลรวบรวมของตนเองหรื อสมำชิ กปฏิบตั ิให้บรรลุ
เป้ ำหมำยและเกิ ดประสิ ทธิ ภำพ ขั้นที่ 6 กำหนดกฎเกณฑ์จริ ยธรรม (Set ethical rules) เป็ นขั้นประเมินค่ำของบุคคล โดยสมำชิก
ร่ วมกันกำหนดกฎเกณฑ์ให้เกิดกำรยอมรับ ควำมชอบ และควำมชัดเจนในจริ ยธรรม และ ขั้นที่ 7 ปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรม (Comply
with ethics) เป็ นขั้นที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมอย่ำงสม่ำเสมอ โดยติดตำมผลกำรปฏิบตั ิ พร้อมข้อมูลป้ อนกลับ และกำร
เสริ มแรงเป็ นระยะ จำกผลตรวจสอบควำมเหมำะสมของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ พบว่ำ ผลการตรวจสอบควำมเหมำะสมและ
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ควำมสอดคล้องเชิงเนื้ อหำของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมและควำมสอดคล้อง
อยูใ่ นระดับมำกที่สุด สำมำรถนำไปใช้ทดลองได้ ทั้งนี้เนื่องจำกรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับ
ปริ ญญำตรี เป็ นกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่กระตุน้ ให้นกั ศึกษำตระหนักถึงกำรมีจริ ยธรรมร่ วมกันโดยกำรตั้งคำถำม กำรใช้สถำนกำรณ์จริ ง
มำแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน เปิ ดโอกำสให้ผเู ้ รี ยนอภิปรำยได้อย่ำงอิสระสร้ำงควำมปฏิสมั พันธ์ซ่ ึงกันและกัน เพื่อเป็ นกำรเชื่อมโยง
ประเด็นจริ ยธรรมของตนเองพร้อมทั้งเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้แสดงควำมสำมำรถของตนให้กบั สมำชิ กร่ วมรับฟังอย่ำงมีเหตุผลที่
ปรำศจำกอคติ เป็ นสร้ ำงข้อตกลงและยืนยันร่ วมกันตำมมติ ของสมำชิ กซึ่ งจะเป็ นกำรให้ผูเ้ รี ยนทุ กคนมี ส่วนร่ วมและกำหนด
กฎเกณฑ์ สู่กำรปฏิบตั ิร่วมกันเกิดกำรยอมรับส่งเสริ มให้ปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมอย่ำงสม่ำเสมอจนเป็ นนิสยั
รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรม ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูเ้ ชี่ยวชำญและได้ปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้เกิดควำม
สมบูรณ์จนสำมำรถนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ได้เป็ นอย่ำงดี เห็ นได้จำกนักศึ กษำมีผลคะแนนกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมื องที่
เข้มแข็งที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจำกรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดงั กล่ำวผูว้ ิจยั ได้พฒั นำขึ้นอย่ำงเป็ นระบบ มีกำรกำหนดองค์ประกอบของ
รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ทีชัดเจนที่ มีกำรนำข้อมูลพื้นฐำนวิเครำะห์ และดำเนิ นกำรพัฒนำตำมกระบวนกำรวิจัยและพัฒ นำ
(Research and Development) 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลพื้นฐำน (analysis) ขั้นตอนที่ 2 กำรออกแบบและ
กำรพัฒนำ (Design and Development) ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้ (Implementation) และขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินผล (Evaluation)
และพัฒ นำตำมรู ปแบบกำรจั ด กำรเรี ยนรู ้ [29] ที่ ก ล่ ำ วถึ ง องค์ ป ระกอบของรู ปแบบกำรจั ด กำรเรี ยนรู ้ 3 ส่ ว น ได้ แ ก่
ส่ วนที่ 1 องค์ประกอบของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ (1) กระบวนกำรกำรเรี ยนกำรสอนที่ได้จดั
เรี ยงลำดับกิ จกรรมเป็ นขั้น ๆ และมี ควำมสัมพันธ์กัน (2) ระบบสังคมเป็ นกำรอธิ บำยบทบำทผูส้ อนและผูเ้ รี ยน (3) หลักกำร
ตอบสนองที่ผสู ้ อนมีต่อผูเ้ รี ยนอำจเป็ นกำรให้รำงวัลหรื อสร้ำงบรรยำกำศให้ได้คิดและปฏิบตั ิอย่ำงอิสระ และ (4) ระบบสนับสนุน
เป็ นกำรระบุเงื่อนไขหรื อสิ่ งที่จำเป็ นในกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนให้เกิดผลตำมที่ คำดหวังแก่ผูเ้ รี ยน ส่ วนที่ 2 กำร
นำเสนอรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนไปใช้เป็ นกำรแนะนำกำรใช้รูปแบบ และส่วนที่ 3 สำระควำมรู ้ ทักษะกำรปฏิบตั ิงำนและ
สิ่ งที่ ส่งเสริ มกำรเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับแนวคิดรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ของ Joyce, B, & Weil [30] ที่ กล่ำวว่ำองค์ประกอบของ
รู ปแบบกำรเรี ยนกำรเรี ยนรู ้วำ่ จะต้องมีควำมสัมพันธ์กนั เป็ นระบบตำมหลักปรัชญำ ทฤษฎี หลักกำร แนวคิดหรื อควำมเชื่อต่ำงๆ ที่
เป็ นพื้นฐำน นอกจำกนี้ยงั สอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของวำรี รัตน์ แก้วอุไร และคณะ [31] พบว่ำ รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนำ
คุ ณภำพผูเ้ รี ยนสู่ สังคมแห่ งคุณธรรม ภูมิปัญญำ และกำรเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย หลักกำรของรู ปแบบวัตถุประสงค์ของรู ปแบบ
เนื้ อหำ/สำระกำรเรี ยนรู ้ กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ตำมรู ปแบบ ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ ระบบสังคม หลักปฏิสัมพันธ์
ระบบสนับสนุ น และสอดคล้องกับผลงำนวิจยั ของฐำกร สิ ทธิ โชค [32] พบว่ำ รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนำจริ ยธรรม
สิ่ งแวดล้อม มีองค์ประกอบด้วย หลักกำร วัตถุประสงค์ กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ กำรวัดและกำรประเมินผล และเงื่อนไขกำรนำ
รู ป แบบไปใช้ และสอดคล้องกับผลงำนวิจัย ของ พรนิ ภำ จัน ทร์ น้อ ย [33] พบว่ำ รู ป แบบกิ จกรรมกำรพัฒนำพฤติ กรรมทำง
จริ ยธรรมของนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำเอกชนตำมคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย มีองค์ประกอบ ดังนี้ หลักกำร วัตถุประสงค์
เนื้อหำ สำระควำมรู ้ และกำรปฏิบตั ิ ระบบสังคม สิ่ งสนับสนุนกำรเรี ยนรู ้
2. ผลกำรประเมินประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ได้
ผลกำรวิจยั ดังนี้
2.1 ผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่ เข้มแข็งของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม พบว่ำ หลังเรี ยนสู งกว่ำก่ อนเรี ยนอย่ำงมี นัยส ำคัญทำงสถิ ติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องจำกกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ที่
พัฒนำขึ้นจะมีลกั ษณะเป็ นหลักกำร แนวคิดที่ เกี่ ยวกับกำรออกแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้อย่ำงเป็ นระบบ ทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบตั ิ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีประสิ ทธิ ภำพ โดยกำรนำควำมต้องกำร ควำมจำเป็ นข้อมูลพื้นฐำนของผูป้ ฏิบตั ิและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกส่ วนไปสู่กำรพัฒนำ
ตลอดจนควำมคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชำญมำสังเครำะห์สรุ ปจนได้เป็ นกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งจำกกำรสังเกต
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้ พบว่ำ นักศึ กษำส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้จึงทำให้ผลคะแนนกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็ง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563
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ออกมำดี ซึ่ งนักศึ กษำทุ กคนร่ วมกันทำกิ จกรรมอย่ำงเต็มที่ ด้วยควำมกระตื อรื อร้ นตำมคำแนะนำจึ งส่ งผลให้นักศึ กษำมี ควำมรู ้
ควำมเข้ำใจและมี คะแนนหลังเรี ยนสู งขึ้ น ซึ่ งกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ ผูส้ อนจะกระตุน้ ผูเ้ รี ยนโดยกำรตั้งคำถำม วิเครำะห์ ข่ำว
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แสดงควำมคิดเห็นร่ วมกันอย่ำงมีอิสระซึ่งสมำชิกในกลุ่มจะสะท้อนแลกเปลี่ยนมุมมองอย่ำง
มีเหตุผลโดยปรำศจำกอคติ กำรสร้ำงข้อตกลงร่ วมกัน และกำหนดกฎเกณฑ์สู่กำรปฏิบตั ิร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ผเู ้ รี ยนเกิดพัฒนำกำรเรี ยนรู ้
ทำให้ผลกำรเรี ยนที่สูงขึ้น สอดคล้อง ทิศนำ แขมมณี . [34] และศักดิ์ชยั นิรัญทวี [35] กล่ำวว่ำกำรพัฒนำจริ ยธรรมต้องพัฒนำให้สมำชิก
ในกลุ่ ม ฝึ กปฏิ บัติ โดยกำรอภิ ป รำย ตอบค ำถำม และกำรเลี ย นแบบจำกตัว แบบ ซึ่ งจะเป็ นกำรสร้ ำ งปฏิ สั ม พัน ธ์ กั บ ผู ้อื่ น
สร้ำงประสบกำรณ์ที่จะช่วยพัฒนำจริ ยธรรมผูเ้ รี ยนสู งขึ้น และกำรพัฒนำจริ ยธรรมของแต่ละบุคคลจะเกิ ดขึ้นได้จำกกำรที่ มีโอกำส
ปฏิสมั พันธ์กนั กับผูอ้ ื่นซึ่ งกำรมีปฏิสมั พันธ์จะช่วยให้บุคคลเข้ำใจควำมคิดเห็นของบุคคลอื่นมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรแสดงควำมคิดเห็น
และอภิปรำยโต้แย้งร่ วมกับเพื่อนๆ อย่ำงเปิ ดเผย [36] และสอดคล้องกับผลงำนวิจยั ของมุทิตำ จีนอิ่ม และวิชยั เสวกงำม [37] ที่พบว่ำ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนสอดต้องมีกำรแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม โดยครู นำข่ำวหรื อคลิปวิดีโอเชื่อมโยงสอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรม เน้นอภิปรำยกลุ่ม เสนอทำงเลือกในกำรตัดสิ นใจ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงปฏิ สัมพันธ์ระหว่ำงครู กบั ผูเ้ รี ยน ครู รู้จกั ผูเ้ รี ยนเป็ น
รำยบุคคล กำรปฏิสมั พันธ์ระหว่ำงผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน และเป็ นกำรส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูน้ ำ และเคำรพในควำมเห็นต่ำง
2.2 จริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม พบว่ำ
หลังเรี ยนสูงกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจำกรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ดงั กล่ำวได้พฒั นำขึ้นมุ่งให้
นักศึกษำแสดงออกโดยยอมรับในกำรกระทำของตนเองด้วยควำมเต็มใจ ปฏิบตั ิหน้ำที่โดยไม่ตอ้ งมีกำรบังคับควบคุมจำกผูอ้ ื่น เอำ
ใจใส่ในกำรทำงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ โดยผูส้ อนกระตุน้ คำถำมเกี่ยวกับเรื่ องรำว หรื อเหตุกำรณ์ที่มีขอ้ ขัดแย้งทำงจริ ยธรรมที่เป็ น
คำถำมที่ ทำ้ ทำยควำมคิดเกี่ ยวกับจริ ยธรรมนั้นๆ เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ให้กบั ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกำรอภิปรำยส่ งผลให้นกั ศึกษำมี
คะแนนจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับดีมำก และสอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของคมเพชร ฉัตรศุภกุล [38] ที่วำ่ กำรพัฒนำจริ ยธรรมว่ำกำรจัด
กิ จ กรรมพัฒ นำธรรมที่ ดีน้ ัน ผูส้ อนต้องมี ก ำรกำหนดวัต ถุประสงค์แ ละแนวทำงปฏิ บัติ ที่ชัด เจนเป็ นรู ปธรรม จัด กิ จกรรมให้
เหมำะสมกับวัย ควำมสนใจ ควำมสำมำรถ กำรเรี ยนรู ้ตอ้ งสนุกสนำน ใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ จำนวนสมำชิกมี
ควำมเหมำะสม ผูเ้ รี ยนเป็ นผูด้ ำเนิ นกำร ผูส้ อนเป็ นที่ ปรึ กษำ มีกำหนดเวลำในกำรจัดกิ จกรรม ยึดหลักกำรมีส่วนร่ วม และมีกำร
ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมอย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่อง และสอดคล้อง
กับผลกำรวิจยั ของนงลักษณ์ ใจฉลำด [39] พบว่ำ กำรจัดกระบวนกำรเรี ยนกำรสอนแบบมีส่วนร่ วม กำรจัดกิจกรรมเสรี กำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่ดีในสถำบันอุดมศึกษำ และกำรจัดกิจกรรมเชิงบูรณำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์จะส่งผลต่อคุณธรรม จริ ยธรรมของนิสิต
นักศึกษำสถำบันอุดมศึกษำไทย และสอดคล้องกับหลักสู ตรครุ ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสังคมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
[40] ที่วำ่ กระบวนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนจะเน้นกระบวนกำรทำงำนเป็ นกลุ่มเพื่อฝึ กภำวะผูน้ ำ รวมทั้งทักษะส่ งเสริ มจริ ยธรรม
ให้กับนักศึ กษำ โดยเฉพำะวิชำพลเมื องที่ เข้มแข็ง เป็ นวิชำที่ มุ่งแสดงออกถึ งกำรเคำรพศักดิ์ ศรี ควำมเป็ นมนุ ษย์ ยอมรั บควำม
แตกต่ำงของบุคคล ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกัน เคำรพสิ ทธิ เสรี ภำพ และกำรอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย และประชำคมโลก
อย่ำงสันติ ตำมหลักขันติ ธรรม ปฏิ บัติตำมกฎ กติ กำของสังคม รู ้ หน้ำที่ ของตนเอง มี ควำมเป็ นพลเมื องที่ เข้มแข็ง มี จิตสำนึ ก
รับผิดชอบต่อตนเอง และมีจิตอำสำ
จริ ยธรรมรำยด้ำนของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม ภำพรวมทุก
ด้ำน พบว่ำ หลังเรี ยนสู งกว่ำก่อนเรี ยนอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำน พบว่ำ หลังเรี ยนสู งกว่ำก่อน
เรี ย นทุ ก ด้ำ น เมื่ อ พิ จ ำรณำเป็ นรำยด้ำ น พบว่ำ อัน ดับ แรก คื อ ด้ำ นควำมรั บผิ ดชอบต่อ ตนเองและสังคมมี คะแนนก่ อนเรี ยน
( X = 27.43, S.D.= 2.49) คะแนนหลังเรี ยน ( X = 33.87, S.D.= 1.00) รองลงมำด้ำนกำรเสี ย สละต่อสัง คมมี คะแนนก่ อนเรี ยน
( X = 27.33, S.D.= 2.22) คะแนนหลังเรี ยน ( X = 33.36, S.D.= 1.56) ด้ำนกำรมีส่วนร่ วมในสังคมมีคะแนนก่อนเรี ยน ( X = 25.13,
S.D.= 1.78) คะแนนหลัง เรี ยน ( X = 33.00, S.D.= 1.51) และด้ำ นควำมยุ ติ ธ รรมต่ อ สั ง คมมี ค ะแนนก่ อ นเรี ย น ( X = 25.00,
S.D.= 1.69) คะแนนหลังเรี ยน ( X =32.66, S.D.= 1.16) โดยเฉพำะด้ำนควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมที่มีคะแนนจริ ยธรรม
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สู งกว่ำทุกด้ำน ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะว่ำผูส้ อนให้นกั ศึกษำกำรทำกิจกรรมกลุ่ม สร้ำงแผนผังควำมคิดลงในกระดำษพรุ๊ ฟ วิเครำะห์ให้
เห็ นถึงควำมสำคัญ ควำมเชื่ อมโยง และนำเสนองำนงำนหน้ำชั้นเรี ยน พร้อมรับฟั งควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น ซึ่ งแสดงให้เห็นให้ถึง
ควำมสำคัญของกำรทำงำนร่ วมกันด้วยควำมเต็มใจ เอำใจใส่ ในกำรทำงำน สำมำรถทำงำนร่ วมกับคนอื่นๆ ได้ ตลอดระยะเวลำใน
กำรทำกิจกรรมส่ งผลให้คะแนนออกมำดีกว่ำด้ำนอื่นๆ สอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของปั ญญฎำ ประดิษฐบำทุกำ และปิ ยปทีป แสง
อุไร [41] ที่วำ่ นักศึกษำครู ที่เข้ำร่ วมกิจกรรมมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพิ่มขึ้นหลังเข้ำร่ วมกิจกรรมอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01
และสอดคล้อ งกับผลกำรวิจัยของพัช รี ปิ ยภัณ ฑ์ [42] ที่ ว่ำ นัก เรี ย นกลุ่ มตัว อย่ำ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย ควำมรู ้ เจตคติ ทำงคุ ณธรรม
จริ ยธรรม เหตุผลเชิงคุณธรรม จริ ยธรรม และพฤติกรรมทำงคุณธรรมจริ ยธรรม หลังกำรจัดกิจกรรมสู งกว่ำก่อนกำรจัดกิจกรรม
อย่ำงมี นัยสำคัญทำงสถิ ติที่ระดับ .01 ส่ วนด้ำนควำมยุติธรรมต่อสังคมที่ มีคะแนนเฉลี่ ยน้อยกว่ำทุ กด้ำน ทั้งนี้ อำจเป็ นเพรำะ
ว่ำนักศึกษำขำดกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบร่ วมกัน เวลำตัดสิ นใจแก้ปัญหำขำดควำมรอบคอบบนพื้นฐำนควำมมีเหตุผล เพรำะควำม
ยุติธรรมต่อสังคมเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อนต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับสมำชิกซึ่ งต้องได้รับกำรดูแล สนับสนุน ไม่เอำรัดเอำ
เปรี ยบ ไม่ลำเอียง ให้เกียรติกนั ให้ควำมเคำรพซึ่ งกันและกันบนพื้นฐำนของควำมมีเหตุผล จำกผูส้ อนและสมำชิกในกลุ่มจึงจะทำ
ให้คะแนนควำมยุติธรรมต่อสังคมสูงขึ้น พร้อมทั้งกำรวัดและประเมินผลต้องมีควำมหลำกหลำย
2.3 ควำมพึงพอใจของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี ที่มีต่อกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำนจัดเรี ยงอันดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด พบว่ำ ด้ำนกำรวัดและ
กำรประเมินผลเป็ นอันดับแรกอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.52) จำกกำรสังเกตนักศึกษำ พบว่ำ นักศึกษำเห็นว่ำผูส้ อน
มีกำรวัดและกำรประเมินผลที่มีหลำกหลำยเป็ นกำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู ้ตำมสภำพจริ งที่จะก่อให้เกิดควำมยุติธรรมต่อ
นักศึกษำทำให้นกั ศึกษำมีควำมกระตือรื อร้นในกำรทำงำนและเกิดควำมสุขในกำรทำงำนร่ วมกันกับสมำชิก ด้ำนบรรยำกำศในกำร
เรี ยนกำรสอนอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.52) ผลกำรวิจยั สะท้อนให้เห็นว่ำ ผูส้ อนมีกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรี ยน
กำรสอนให้กบั นักศึกษำมีควำมกระตือรื อร้นในกำรเรี ยนรู ้ร่วมกันกับเพื่อนๆ ทำให้นกั ศึกษำมีควำมสนใจในกำรตั้งคำถำม มีกำร
อภิปรำยร่ วมกันภำยในชั้นเรี ยนทำให้นักศึกษำเต็มใจปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนเองโดยไม่ตอ้ งมีกำรบังคับควบคุมจำกเพื่อนๆ สมำชิ ก
ด้ำนระยะเวลำกำรเรี ยนกำรสอนอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ( X = 4.58, S.D. = 0.49) จำกกำรสังเกตนักศึกษำ พบว่ำ นักศึกษำทำกิจกรรม
เสร็ จตำมระยะเวลำในกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ในแต่ละครั้งส่ วนหนึ่ งอำจจะมำจำกกำรแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงชัดเจนทั้งในชั้นเรี ยน
และกำรลงพื้นที่ รู้จกั บริ หำรเวลำในกำรทำกิ จกรรมร่ วมกัน ด้ำนเนื้ อหำ ด้ำนสื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้อยู่ในระดับมำกที่ สุด ( X = 4.56,
S.D. = 0.50) จำกกำรสังเกตนักศึกษำ พบว่ำ นักศึ กษำสนใจเนื้ อหำที่สอนเพรำะเนื้ อหำมีควำมถูกต้องสอดคล้องกับรำยวิชำและ
ควำมสนใจของตนเอง เนื้ อหำมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของจริ ยธรรม สื่ อมีควำมหลำกหลำย และแหล่ง
เรี ยนรู ้มีควำมหลำกหลำย และด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.45) จำกกำรสังเกต
นักศึกษำ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมสนใจในกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ทำให้นกั ศึกษำได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งเข้ำถึงเนื้อหำสำระด้ำนจริ ยธรรมเพรำะ
ผูส้ อนให้นกั ศึกษำวิเครำะห์บทควำม ข่ำว และสำรคดีต่ำงๆ เกี่ยวกับจริ ยธรรมทำให้มีทกั ษะกำรทำงำนร่ วมกับสังคมและกลุ่มเพื่อน
รวมทั้งสำมำรถส่ งเสริ มจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนซึ่ งสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้สอดคล้องกับทฤษฎีกำรเรี ยนรู ้ทำง
ปั ญญำสังคม Bandura, Albert [43] ที่กล่ำวว่ำกำรเรี ยนรู ้ของบุคคลเกิดจำกปั จจัยทำงสภำพแวดล้อมที่มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมที่
อยูร่ อบตัวอยูเ่ สมอไม่วำ่ จะเป็ นกำรเรี ยนรู ้โดยกำรสังเกต กำรกำกับตนเอง และกำรรับรู ้ควำมสำมำรถของตนเองและสอดคล้องกับ
ทฤษฎีกระจ่ำงค่ำนิยมของ Raths, Louis E [44] ที่กล่ำวว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่เน้นกำรลงมือปฏิบตั ิจริ ง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
กำรวำงแผน เปิ ดกว้ำงให้ผูเ้ รี ยนได้มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนจะทำให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดควำมเข้ำใจและตระหนักใน
จริ ย ธรรมของตนเองและผูอ้ ื่ น สู่ ก ำรตัด สิ น ใจอย่ำงชำญฉลำด และสำมำรถเลื อกทำงที่ เป็ นประโยชน์ ที่สุ ด เพื่ อ น ำไปสู่ กำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหำจุดยืนที่แท้จริ งนำไปสู่เกณฑ์กำรตัดสิ นใจ
3. ผลกำรประเมิ นและปรับปรุ งรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึ กษำระดับปริ ญญำตรี
โดยผูเ้ ชี่ยวชำญหลังกำรทดลองใช้รูปแบบโดยรวมอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ทั้งนี้อำจเพรำะว่ำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้สอนให้ผเู ้ รี ยนมี
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ส่ วนร่ วมในกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้มีควำมกระตือรื อร้น แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีอิสระ พร้อมสร้ำงปฏิสัมพันธ์กบั
ผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่ำงดี และผูเ้ ชี่ยวชำญเห็นว่ำรู ปแบบมีควำมเหมำะสมดีทุกด้ำนสำมำรถนำไปส่ งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับ
ปริ ญญำตรี ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของวำรี รัตน์ แก้วอุไร [45] ที่วำ่ ผลกำรประเมินรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่พฒั นำขึ้นโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิมีควำมเหมำะสมดีมำก ซึ่ งสอดคล้องกับผลงำนวิจยั ของวันชัย ปำนจันทร์ [46] ที่วำ่ รู ปแบบกำรเสริ มสร้ำงคุณธรรม
จริ ยธรรมตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติมีควำมเหมำะสมอยูใ่ นระดับมำกที่สุดทุกด้ำน เมื่อพิจำรณำเป็ นรำย
ด้ำนจัดเรี ยงอันดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด พบว่ำ ด้ำนควำมเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบผูเ้ ชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับ มำกที่ สุ ด ทั้ง นี้ เป็ นเพรำะว่ำ ผูเ้ ชี่ ยวชำญเห็ น ว่ำเป็ นวิธี กำรเรี ย นรู ้ ส ำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง เป็ นที่ ยอมรั บของ
ผูเ้ กี่ ยวข้อง และมีประสิ ทธิ ภำพและคุม้ ค่ำซึ่ งเห็นได้จำกผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็งของนักศึ กษำสู งขึ้น และผลกำร
ประเมินจริ ยธรรมสูงขึ้น ด้ำนวัตถุประสงค์ของรู ปแบบผูเ้ ชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ทั้งนี้เป็ นเพรำะว่ำผูเ้ ชี่ยวชำญ
เห็นว่ำรู ปแบบสอดคล้องกับปั ญหำและควำมต้องกำร สำมำรถส่งเสริ มจริ ยธรรมได้จริ ง ส่งเสริ มควำมร่ วมมือกันในกำรเรี ยนรู ้ และ
มีควำมชัดเจนทุกขั้นตอน ซึ่ งเห็นได้จำกผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็งของนักศึกษำสู งขึ้น และผลกำรประเมินจริ ยธรรม
สู งขึ้ น ด้ำนควำมเหมำะสมของรู ปแบบผูเ้ ชี่ ย วชำญมี ควำมคิ ดเห็ น อยู่ในระดับมำกที่ สุด ทั้งนี้ เป็ นเพรำะว่ำผูเ้ ชี่ ยวชำญเห็ น ว่ำ
สอดคล้องกับควำมรู ้ควำมสำมำรถของนักศึกษำ ระบุวตั ถุประสงค์ของรู ปแบบอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับบริ บทในกำรเรี ยนรู ้ มี
ขั้นตอนที่มีผลในทำงปฏิบตั ิ และมีเครื่ องมือในกำรดำเนินงำนชัดเจน ซึ่งเห็นได้จำกผลกำรเรี ยนรู ้ของนักศึกษำสูงขึ้น และจริ ยธรรม
อยูใ่ นระดับดีมำก และควำมถูกต้องของรู ปแบบผูเ้ ชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำก ทั้งนี้เป็ นเพรำะว่ำผูเ้ ชี่ยวชำญเห็นว่ำคู่มือ
รู ปแบบมีควำมถูกต้องชัดเจน รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนที่สมบูรณ์และเป็ นประโยชน์ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมในกำรเรี ยนรู ้
เคำรพและคำนึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และดำเนินกำรพัฒนำอย่ำงรับผิดชอบ ซึ่งเห็นได้จำกผลกำรเรี ยนรู ้รำยวิชำพลเมืองที่
เข้มแข็งของนักศึกษำสูงขึ้น และผลกำรประเมินจริ ยธรรมสูงขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำผลกำรวิจยั ไปใช้
1. จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ ผลกำรจัดกำรเรี ยนรู ้วิชำพลเมืองที่เข้มแข็งสำหรับนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่เรี ยนตำมรู ปแบบ
กำรจัด กำรเรี ยนรู ้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ มจริ ยธรรม พบว่ ำ คะแนนหลัง เรี ยนสู ง กว่ ำ ก่ อ นเรี ยนอย่ ำ งมี นั ย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ ที่ รั บ .05
ดังนั้นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีควรสนับสนุนส่งเสริ มให้อำจำรย์ผสู ้ อนนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมให้ใช้
ในกำรสอนมำกขึ้น
2. จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ ช่วงแรกของกำรจัดกำรเรี ยนรู ้ที่กำหนดให้นกั ศึกษำร่ วมกันอภิปรำยประเด็นต่ำงๆ นักศึกษำส่วน
ใหญ่ไม่กล้ำพูด ไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็นเท่ำที่ ควร ผูส้ อนควรกระตุน้ โดยกำรตั้งคำถำมเกี่ ยวกับเรื่ องรำว หรื อเหตุกำรณ์ที่มีขอ้
ขัดแย้งทำงจริ ยธรรมที่ เป็ นคำถำมที่ ทำ้ ทำยควำมคิดเกี่ ยวกับจริ ยธรรมนั้นๆ เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ให้กบั ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกำร
อภิปรำย
3. จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ กำรทำกิจกรรมกลุ่ม โดยให้นกั ศึกษำสร้ำงเป็ นแผนผังควำมคิดลงในกระดำษพรุ๊ ฟ บำงครั้งไม่
สำมำรถดำเนิ นกำรเสร็ จภำยในระยะเวลำที่ กำหนด เนื่ องจำกนักศึ กษำต้องวิเครำะห์ให้เห็นถึงควำมสำคัญ ควำมเชื่ อมโยง และ
นำเสนองำนงำนต้องใช้ระยะเวลำนำน ดังนั้นผูส้ อนต้องควรยกตัวอย่ำงหรื อแนวทำงในกำรวิเครำะห์ประเด็นให้มีควำมชัดเจน
เพื่อที่จะทำให้นกั ศึกษำมีควำมเข้ำใจมำกขึ้นและสำมำรถทำกิจกรรมเสร็ จตำมระยะเวลำที่กำหนด
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจยั ครั้งต่อไป
1. กำรพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่งเสริ มจริ ยธรรมของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นำจริ ยธรรมมำ
เพียง 4 ด้ำน มำพัฒนำดังนั้นควรศึกษำเพิ่มเติมจริ ยธรรมด้ำนควำมขยันหมัน่ เพียร ควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต ควำมมีระเบียบวินยั อดทน
อดกลั้น และควำมพอเพียง พร้อมทั้งกำรประเมินตำมสภำพจริ งที่ให้คะแนนเป็ นรู บริ ค (Rubrics)
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2. ควรนำรู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มจริ ยธรรมไปขยำยผลยังสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอนในรำยวิชำพลเมืองที่เข้มแข็ง
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คำแนะนำ
กำรส่ งบทควำมต้ นฉบับเพื่อกำรตีพมิ พ์
ของวำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็ นวารสารด้านมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่บทความที่จะได้รับการ
เผยแพร่ ต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพโดยผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ (peer review) ในสาขาวิ ช านั้ นๆ อย่ า งน้ อ ย 3 ท่ า นต่ อ
1 บทความในรู ปแบบผู ้พิ จ ารณาไม่ ท ราบชื่ อ ผู ้แ ต่ ง และ ผู ้แ ต่ ง ไม่ ท ราบชื่ อ ผู ้พิ จ ารณา (Double-blind peer review)
โดยบทความวิจยั ที่ ได้รับการพิจารณาตี พิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี ถื อเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ห้ า มน าข้ อ ความทั้ งหมดหรื อบางส่ วนไปพิ ม พ์ ซ้ า เว้น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญาต
จากมหาวิ ท ยาลัย เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร หรื อ มี ก ารอ้างอิ ง อย่างเหมาะสม โดยเนื้ อ หาต้น ฉบับ ที่ ป รากฏในวารสารฯ
เป็ นความรั บ ผิดชอบของผูน้ ิ พ นธ์บ ทความหรื อนักวิจัยผูเ้ ขี ยนบทความ ทั้งนี้ ไม่ รวมความผิดพลาดอัน เกิ ดจากเทคนิ ค
การพิมพ์กองบรรณาธิการฯ

วัตถุประสงค์ และขอบเขตของวำรสำร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็ นวารสารกลุ่ม สหวิทยาการด้ านมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
เปิ ดรั บ บทความวิช าการ (review article) และบทความวิจัย (research article) ของทั้งผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ นัก วิช าการ อาจารย์
นักศึกษา ตลอดจนผูท้ ี่มีประสบการณ์หรื อมุมมองทางด้านงานวิชาการด้านมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาตร์ แบบบูรณาการที่
ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์ความรู ้ พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างกว้างขวาง โดยบทความดังกล่าวต้องนาเสนอองค์
ความรู ้หรื อแนวคิดใหม่ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า การวิจยั ที่ ลุ่มลึก และไม่เคยถูกนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารหรื อ
สิ่ งพิมพ์อื่นในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งมาก่อน

กำหนดพิมพ์เผยแพร่
วารสารมีกาหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิ งหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

ข้ อกำหนดของบทควำมต้ นฉบับ
ต้นฉบับต้องพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ ชนั่ 2003 หรื อ 2007 หน้ากระดาษ A4
ความยาวไม่เกิน 8-10 หน้ากระดาษ รวมตาราง รู ปภาพ และเอกสารอ้างอิง ด้านบนและด้านในเว้นห่ างจากขอบกระดาษ 2.7
เซนติ เมตร ด้า นล่ า งและด้านนอกเว้น ห่ างจากขอบกระดาษ 1.5 เซนติ เมตร มี เลขหน้ า ก ากับ ทุ ก หน้ า ที่ ด้านบนขวา
ของเอกสาร บทความต้องมีลกั ษณะดังนี้
 ชื่อเรื่ องภาษาไทย พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Angsana New ตัวหนาขนาด 20 pt จัดกลางหน้า
 ชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Angsana New ขนาด 20 pt จัดกลางหน้า
 ชื่ อ ผู ้เขี ย นภาษาไทย พิ ม พ์ด้ว ย Angsana New ตัว ปกติ ขนาด 16 pt จัด กลางหน้ า เว้น ห่ า งจากชื่ อ เรื่ อ ง
ภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด

 ชื่ อ ผูเ้ ขี ย นภาษาอังกฤษ พิ ม พ์ด้ว ย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัด กลางหน้า เว้น ห่ างจากผู เ้ ขี ย น
ภาษาไทย 1 บรรทัด
 หน่วยงาน สถานที่ทางาน หรื ออีเมล์ของผูเ้ ขียนพิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า
 บทคัดย่อ พิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวหนา ขนาด 16 pt เนื้ อหาในบทคัดย่อ พิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ
ขนาด 14 pt ความยาวไม่เกิน 300 คา ซึ่ งควรประกอบด้วยรายละเอียดโดยสรุ ปของวัตถุประสงค์การวิจยั ระเบียบวิธีการวิจยั
และผลของการวิจยั เป็ นต้น
ค ำส ำคั ญ 3-5 ค า พิ ม พ์ ด้ ว ย Angsana New ตัว ปกติ ขนาด 14 pt ไม่ ต ้ อ งคั่ น ด้ ว ยเครื่ องหมาย comma
โดยเว้นห่างจากบทคัดย่อ 1 บรรทัด
 Abstract พิ ม พ์ ด้ ว ย Angsana New ตั ว หนา ขนาด 16 pt เนื้ อหาใน Abstract พิ ม พ์ ด้ ว ย Angsana New
ตัวปกติ ขนาด 14 pt ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทคัดย่อและการเขียนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ดา้ นภาษา
Keywords มี 3-5 คา พิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt เว้นห่างจาก abstract 1 บรรทัด
 บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ เรี ย งล าดับ เหมื อ นกัน ดังนี้ คื อ ชื่ อ เรื่ อ ง, ชื่ อ ผูเ้ ขี ย น, หน่ วยงาน,
บทคัดย่อ, คาสาคัญ, Abstract และ Keywords จากนั้นจึงตามด้วยเนื้อเรื่ อง
 เนื้ อเรื่ องภาษาไทย พิ มพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt จัดกระจายแบบไทย และจัดเป็ นแบบ 1
คอลัมน์
 เนื้ อเรื่ องภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ย Angsana New ตัวปกติ ขนาด 14 pt จัดกระจายแบบไทย และจัดเป็ นแบบ
คอลัมน์ 1 คอลัมน์
 ตารางและภาพประกอบ

ตำรำง
ให้ระบุชื่อตารางที่กระชับและสื่ อถึงเนื้อหาในตารางโดยพิมพ์เหนื อตาราง (ชิดซ้าย) และเรี ยงลาดับตารางด้วย
ตัวเลขอารบิคจากน้อยไปมากตามลาดับ (ตำรำงที่ 1 ตำรำงที่ 2, Table 1, Table 2) ซึ่ งในตารางอาจใช้ตวั ย่อได้แต่ตอ้ งอธิ บาย
เพิ่มเติมใต้ตารางแบบเชิงอรรถ (footnote) ให้ชดั เจน หากจาเป็ นต้องระบุที่มาของตารางให้ระบุในรู ปแบบของการอ้างอิง
แทรกในเนื้อหา (ดูหลักกำรเขียนอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ)

ภำพประกอบ
ให้ระบุชื่อภาพประกอบให้ระบุ ที่มาไว้ใต้รูปภาพ (จัดกลาง) กรณี ที่มีรูปภาพหลายภาพ ให้ระบุ ลาดับของ
รู ปภาพ (รู ปที่ 1 รู ปที่ 2, Figure 1 , Figure 2) หากจาเป็ นต้องระบุที่มาของรู ปภาพให้ระบุในรู ปแบบของการอ้างอิงแทรกใน
เนื้อหา (ดูหลักกำรเขียนอ้ ำงอิงแทรกในเนื้อหำ) และหากเป็ นรู ปภาพที่ผเู ้ ขียนจัดทาหรื อถ่ายรู ปนั้นเองให้ระบุหลังจากชื่อภาพ
หรื อคาอธิ บายใต้ภาพด้วยข้อความดังนี้ “(ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั )” แนบไฟล์ภาพประกอบที่ใช้ในบทความโดยบันทึกแต่ละไฟล์
ในรู ปแบบ .JPG หรื อ .PNG หรื อ .PDF ภาพต้องคมชัดและมีขนาดที่สามารถเห็นรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน
 เอกสารอ้างอิง ให้เรี ยงเอกสารที่ ใช้อา้ งอิงทั้งหมดตามลาดับตัวอักษรตัวแรกของรายการที่ อา้ งอิ ง โดยยึด
วิธีการเรี ยงตามพจนานุกรม และใช้วิธีการอ้างอิงรู ปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver)

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
เอกสารอ้างอิงทุกฉบับต้องมีการอ้างหรื อถูกกล่าวในบทความ การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้รูปแบบแวนคูเวอร์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. กำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อเรื่ อง
เมื่ อสิ้ นสุ ดข้อความที่ ตอ้ งการอ้างอิง ใส่ หมายเลขอ้างอิงไว้ในวงเล็บใหญ่ โดยใช้เลขอารบิ ค เช่น [1] หรื อ
[1, 5] หรื อ [1-3]
2. กำรอ้ำงอิงท้ ำยบทควำม
2.1 วำรสำร
ชื่อผูเ้ ขียน. ชื่อเรื่ อง. ชื่อวารสาร ปี ที่พิมพ์; เล่มที่:หน้าแรก-หน้าสุ ดท้าย. เช่น
[1] นวลจัน ทร์ วัน เพ็ญ ผ่อ ง. การบู รณาการข้อ มู ล ประชากร. วารสารมหาวิท ยาลัยราชภัฏ เพชรบุ รี
2554;3:20-29.
[2] จิราภรณ์ จันทร์ จร. การใช้โประแกรม EndNote: จัดการเอกสารอ้างอิงทางการแพทย์. จุฬาลงกรณ์
เวชสาร 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.
หากเป็ นภาษาอังกฤษให้ ใช้ชื่ อ สกุ ล ก่ อ น ตามด้ว ยอัก ษรย่อ ตัว หน้ าตัว เดี ย วของชื่ อ ตัว และชื่ อ รอง
กรณี มี ผูน้ ิ พ นธ์ ม ากกว่า 6 คน ให้ ใส่ ชื่ อ เพี ย ง 6 คนแรก และคั่น ด้วยเครื่ อ งหมายจุ ล ภาค (comma-,) แล้วตามด้ว ย et al.
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