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บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษำข้อมลูพืน้ฐำนในกำรพฒันำคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีน

เพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี 2) พัฒนำคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน 3) ทดลองใช้และศึกษำผลที่เกิดจำกกำรใช้คู่มือ 

มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีน และ 4) ประเมนิผลและปรบัปรงุคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีน ซึง่เป็นกำรวจิยั

และพฒันำ (Research and Development) ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิยั คอื ครผููด้แูลเดก็ จสำนวน 2 คน และเดก็ปฐมวยั จสำนวน 21 

คน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัด

เพชรบุรี เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสัมภำษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถำม วิเครำะห์โดยหำค่ำมัชฌิมเลขคณิต 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และทดสอบค่ำที (Paired Sample T-test)

 ผลกำรวจิยั สรปุได้ดงันี ้1) ผลกำรศกึษำข้อมลูพืน้ฐำน พบว่ำ ครผููด้แูลเดก็ต้องกำรคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ใน

ห้องเรยีนเพือ่เป็นแนวทำงในกำรเสรมิสร้ำงควำมมรีะเบยีบวนิยัให้กบัเดก็ 2) ผลกำรพฒันำคูม่อื พบว่ำ คูม่อืประกอบด้วย 

คสำนสำ คสำชี้แจงกำรใช้คู่มือ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบข่ำยเนื้อหำ คสำแนะนสำกำรศึกษำคู่มือ  

รูปแบบกำรจดัมมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนระดบัปฐมวยั วธิดีสำเนนิกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่เสรมิสร้ำง 

ควำมมีระเบียบวินัยสสำหรับเด็กปฐมวัย แผนกำรจัดกิจกรรมกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย และ

แนวทำงกำรวัดผลประเมินผลซึ่งประกอบด้วย 6 มุม ได้แก่ (1) มุมบ้ำน (2) มุมดนตรี (3) มุมหนังสือ (4) มุมศิลปะ 

(5) มุมธรรมชำติและวิทยำศำสตร์ และ (6) มุมเศรษฐกิจพอเพียง โดยคู่มือมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 3) ผลกำร

การพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริม
ความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ทดลองใช้คู่มือ พบว่ำ ครูผู้ดูแลเด็กทดลองใช้คู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัย 

โดยครผููด้แูลเดก็ศกึษำคูม่อืไปตำมขัน้ตอนทีก่สำหนดไว้ในคูม่อื และควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญั

ทำงสถิติที่ระดับ .05

 สะท้อนให้เห็นว่ำ ควำมมีระเบียบวินัยของเด็กมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งในภำพรวมและตำมกลุ่มอำยุ และ  

4) ผลกำรประเมินผลและปรับปรุงคู่มือ พบว่ำ ครูผู้ดูแลเด็กมีควำมคิดเห็นว่ำคู่มือมีควำมเหมำะสม ทั้ง 3 ด้ำน คือ  

ด้ำนรูปแบบ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนกำรนสำไปใช้ โดยในด้ำนรูปแบบ ครูมีควำมคิดเห็นว่ำเหมำะสม ทั้งขนำดรูปเล่ม  

ตวัอกัษรอ่ำนง่ำยชดัเจน รปูภำพประกอบเหมำะสม ด้ำนเนือ้หำ มขีอบข่ำยเนือ้หำครอบคลมุวตัถปุระสงค์ เนือ้หำเหมำะสม 

กับเด็ก ส่วนด้ำนกำรนสำไปใช้ พบว่ำ มีกำรชี้แจงอธิบำยที่ชัดเจน เมื่อศึกษำคู ่มือแล้วมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจและ 

สำมำรถนสำควำมรู้ไปจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้

ค�าส�าคัญ: กำรพัฒนำคู่มือ มุมประสบกำรณ์ ควำมมีระเบียบวินัย

Abstract

 The objectives of this study were to: 1) study basic data in developing experience point of view use of handbook 

in classroom to promote the discipline of preschool children from nursery Center in Poh Rai Wan local municipality, 

Muang district, Petchaburi, 2) develop handbook of experience point of view in classroom, 3) try out and study effect 

of experience point of view in classroom handbook and 4) evaluate and improve experience point of view in classroom 

handbook, population are 2 child care teachers and 21 preschool children, second semester, academic year 2018 of child 

development center, Po Rai Wan sub district administrative organization, Muang District, Phetchaburi, research are 

interview form, observation form, questionnaire, data analysis using percentage average, standard deviation, content 

analysis and statistic Paired Sample T- test.

 The finding can be found as follows: 1) Basic data transcript found that child care teachers require experience 

point of view in classroom handbook for guideline in the discipline promotion of children. 2) Handbook development 

found it consists of substance preface, explanation, the discipline and reason, objective, substance framework, 

manual handbook succession, experience point of view in classroom arrangement format, experience point of view in 

classroom process and guidance of evaluate and estimate, where the manual is suitable in high level. 3) In handbook 

trial found that the child care teachers who supervise children use the manual to use the classroom experience to 

promote discipline. The child care teachers who supervises the child learns the manual according to the procedures 

specified in the manual and the discipline of preschool children is different with statistical significance at. 05 level, 

reflecting that the discipline of preschool children tends to improve and 4) Evaluation and improvement of handbook 

found comments from child care teachers that handbook is suitable in all three sides format, substance and adoption 

in format, teacher comments found suitability of book size, clear letter illustrations in substance, content scope is 

objective meaning, substance is suitable for preschool children and in adoption, explanation is clear comprehension 

met after studying handbook and ability met in preschool children experience arrangement.

Keywords: the development of handbook, activities based on classroom, the discipline
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บทน�า

 กำรศึกษำเป็นเครื่องมือสสำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ควำมสสำคัญกับ 

กำรพัฒนำกำรในทุกด้ำนของวัยก่อนเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่หนึ่งที่มักเรียกกันว่ำ “เด็กปฐมวัย” ให้มีพัฒนำกำร 

อย่ำงเหมำะสมตำมหลกัวชิำกำรแล้วกจ็ะสำมำรถเตบิโตเป็นคนดมีคีณุภำพ ส่งผลดต่ีออนำคตของสงัคมและประเทศชำติ  

ดงัจุดเน้นของแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทีเ่น้นกำรวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็น

คนทีส่มบรูณ์ มคีณุธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบ วนิยั ค่ำนยิมทีด่ ีมจีติสำธำรณะ และมคีวำมสขุ โดยมสีขุภำวะและสขุภำพที่

ด ีครอบครวัอบอุน่ ตลอดจนเป็นคนเก่งทีม่ทีกัษะควำมรูค้วำมสำมำรถและพฒันำตนเองได้ต่อเนือ่งตลอดชวีติ สอดคล้อง

กับปรัชญำกำรศึกษำของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 กล่ำวถึง กำรศึกษำปฐมวัยว่ำเป็นกำรพัฒนำเด็ก

ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 6 ปีบรบิรูณ์ อย่ำงเป็นองค์รวม บนพืน้ฐำนกำรอบรมเลีย้งดแูละกำรส่งเสรมิกระบวนกำรเรยีนรูท้ีส่นอง

ต่อธรรมชำตแิละพฒันำกำรตำมวยัของเดก็แต่ละคนให้เตม็ตำมศกัยภำพภำยใต้บรบิทสงัคมและวฒันธรรมทีเ่ดก็อำศยัอยู่ 

ด้วยควำมรกัควำมเอือ้อำทร และควำมเข้ำใจของทกุคน เพือ่สร้ำงรำกฐำนคณุภำพชวีติให้เดก็พฒันำไปสูค่วำมเป็นมนษุย์

ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่ำต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์ และหลักกำรของหลักสูตร 

ทีไ่ด้กล่ำวว่ำ กำรพฒันำเดก็ทัง้ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สงัคม และสตปัิญญำ มทีกัษะชวีติ และปฏบิตัตินตำมหลกั

ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นคนด ีมวีนิยั [1] และนอกจำกนี ้กสำหนดกำรมวีนิยัและอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่อย่ำงมคีวำมสขุ

ได้ถกูกสำหนดไว้เป็นจดุหมำยของกำรจดักำรศกึษำปฐมวยัทีต้่องพฒันำเดก็ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 6 ปี นัน้กย็งัได้เอำไว้อกีด้วย

 กำรสร้ำงวินัยเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กมีควำมรับผิดชอบ ควำมมีวินัยจึงเป็นเรื่องสสำคัญที่ทั้งสถำบันครอบครัว 

และสถำบนักำรศกึษำจะต้องเข้ำมำดแูลร่วมกนั และต้องมแีนวทำงทีส่อดคล้องกนั เพือ่ทีเ่ดก็จะได้ไม่สบัสน และทีส่สำคญัคอื 

เดก็จะมีพฤตกิรรมท่ีคงทนเพรำะไม่ต้องปรบัตวัตำมสภำพของสิง่แวดล้อมทีบ้่ำนและทีโ่รงเรยีน นอกจำกนัน้กำรส่งเสรมิ 

ให้เด็กมีควำมรับผิดชอบ และมีวินัยจะต้องเน้นให้เด็กตระหนักและเห็นคุณค่ำอย่ำงแท้จริง กระบวนกำรส่งเสริม 

และพฒันำเรือ่งควำมรบัผดิชอบและมวีนิยัควรจะเน้นเป็นกระบวนกำรเรยีนรูแ้บบซมึซบัผ่ำนควำมเป็นกลัยำณมติรจำก

ผูท้ีช่่วยขดัเกลำ เพรำะเดก็จะไม่ได้เกดิควำมรูส้กึว่ำโดนบงัคบัให้ทสำแต่เป็นกำรกระทสำทีเ่มือ่ทสำแล้วจะได้ผลด ี[2] วธีิกำร

ที่มีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงวินัยให้แก่เด็ก คือกำรจัดระเบียบในสิ่งแวดล้อม ทั้งวัตถุสิ่งของต่ำง ๆ พร้อมทั้งกำรตระ

เตรยีมพืน้ทีเ่พือ่ให้เดก็สำมำรถควบคมุตนเองได้ เป็นกำรควบคมุสถำนกำรณ์ไม่ใช่ควบคมุเดก็ด้วยกำรจดัโครงสร้ำงของ

สิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ช่วงปฐมวยัเป็นช่วงทีม่กีำรพฒันำวนิยัได้มำกทีส่ดุ กำรปลกูฝงัวนิยัสสำหรบัเดก็ช่วยให้เดก็มัน่ใจว่ำสิง่

ใดควรทสำ สิง่ใดไม่ควรทสำ ทสำให้เดก็สำมำรถหลกีเลีย่งกำรทสำผดิ หรอืรูส้กึอำยต่อกำรทสำผดิ [3] อกีทัง้ยงัช่วยให้เดก็อยูใ่น

มำตรฐำนกำรยอมรับของสังคมและใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ช่วยให้เด็กพัฒนำจิตสสำนึก มโนธรรมหรือเสียงจำกภำยใน

ตนเอง ซึ่งช่วยทสำให้สำมำรถตัดสินใจและควบคุมพฤติกรรมด้วยตนเอง [4] ดังนั้นกำรปลูกฝังวินัยให้กับเด็กจึงมีควำม

สสำคญัและจสำเป็นอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะกำรปลกูฝังวนิยัในช่วงปฐมวยั เนือ่งจำกเป็นกำรบ่มเพำะเมลด็พชืแห่งวนิยัในตวัเดก็

ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อให้วินัยหยั่งรำกลึกลงอย่ำงมั่นคงมำกขึ้น ดังที่พระธรรมปิฎกได้แสดงธรรมไว้ว่ำกำรสร้ำงวินัย

ที่ดีที่สุดต้องอำศัยธรรมชำติของมนุษย์ด้วยกำรเริ่มต้นจำกกำรยอมรับว่ำมนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ด้วยควำมเคยชิน กำรสร้ำง

วนิยัจงึต้องทสำให้วนิยัเป็นพฤตกิรรมทีเ่คยชนิโดยพยำยำมเอำพฤตกิรรมทีด่ทีีม่วีนิยัให้เดก็ทสำเป็นครัง้แรกก่อน ซึง่ได้แก่

ในช่วงปฐมวัย หลังจำกนั้นเมื่อเด็กทสำบ่อย ๆ ซส้ำ ๆ ก็จะเกิดควำมเคยชินและเป็นวิถีชีวิตในที่สุด [5]

 จำกกำรสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยและสภำพห้องเรียนของศูนย์เด็กเล็ก องค์กำรบริหำรตสำบลโพไร่หวำน 

อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ ห้องเรียนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เด็กยังขำดกำรกสำกับตนเองและรับผิดชอบต่อสิ่ง

ที่ตนเองได้ลงมือปฏิบัติ เช่น เมื่อเด็กนสำของเล่นไปเล่นแล้วก็ไม่รู้จักกำรกสำกับตนเองว่ำ เมื่อเล่นเสร็จแล้วจะต้องนสำมำ

เก็บไว้ที่เดิมให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ เล่นแล้วต้องรู้จักรักษำสิ่งของนั้น ๆ และจำกกำรสัมภำษณ์ครูผู้ดูแลเด็ก พบว่ำ 
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ในห้องเรยีนมเีดก็ทีม่อีำยแุตกต่ำงกนั คอื ช่วงอำยรุะหว่ำง 2 - 5 ปี ทสำให้เกดิปัญหำในกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูแ้ละ

กำรจดักจิกรรมต่ำง ๆ  ทีส่่งเสรมิพฒันำเดก็ให้มรีะเบยีบวนิยัค่อนข้ำงยำก เนือ่งจำกเดก็มพีฒันำกำรและช่วงวยัทีแ่ตกต่ำง

กนั รวมทัง้ครผููด้แูลเดก็ยงัขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจและแนวทำงหรอืวธิกีำรจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัให้

กับเด็กปฐมวัยอีกด้วย และ

 เมือ่ได้ศกึษำงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัควำมมวีนิยัในตนเองของเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดัประสบกำรณ์กำรละเล่น

พื้นบ้ำนของไทย พบว่ำ ในกำรสร้ำงวินัยในเด็กนั้นจะสร้ำงผ่ำนกำรทสำกิจกรรมต่ำง ๆ โดยเป็นกำรสร้ำงโดยที่เด็กไม่รู้

ตัวว่ำกสำลังถูกฝึกหรือถูกบังคับให้มีวินัย [6] ซ่ึงลักษณะดังกล่ำวสอดคล้องกับลักษณะของมุมประสบกำรณ์ที่จัดไว้ใน

ห้องเรียนให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์โดยไม่มีควำมกดดัน หรือกำรบังคับให้เกิดพฤติกรรมที่ดีสอดคล้องกับงำนวิจัย 

ผลกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนท่ีมีต่อควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย พบว่ำ เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำร 

จัดกิจกรรมกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน มีระเบียบวินัยโดยรวมหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง [7]

 จำกข้อมูลดังกล่ำว เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้มีแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัย ผู้วิจัย 

จงึมคีวำมสนใจทีจ่ะพฒันำควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยั โดยพฒันำคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่

ส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษำข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบ

วินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 2. เพื่อพัฒนำคู ่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย  

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 3. เพื่อทดลองใช้และศึกษำผลที่เกิดจำกกำรใช้คู่มือมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบ

วินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัย 

ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตการด�าเนินงานวิจัย

 1. ประชำกรที่ศึกษำ

 ประชำกรที่ในกำรวิจัย ครั้งนี้ คือ ครูผู้ดูแลเด็กจสำนวน 2 คน และเด็กปฐมวัย อำยุระหว่ำง 2 - 5 ปี จสำนวน 21 คน 

ที่กสำลังศึกษำในภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน  

อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 2. ตัวแปรที่ศึกษำ ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน

  ตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมมีระเบียบวินัย

 3. ระยะเวลำ

 ระยะเวลำในกำรทดลองใช้คู่มือมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนกับเด็กปฐมวัย ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ถึงเดือนธันวำคม โดยใช้เวลำทดลอง 6 สัปดำห์ ๆ ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และ 

วันศุกร์ ในช่วงกิจกรรมเสรี วันละ 45 นำที ช่วงเวลำ 11.00 น. - 11.45 น. รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง โดยในแต่ละสัปดำห์  
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ครูผู้ดูแลเด็กเล็กจะสังเกตพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัยของเด็ก เป็นรำยบุคคลจำกแบบสังเกตที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น โดยมี

เงื่อนไขข้อตกลงร่วมกันเพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัย ดสำเนินกำรสังเกตพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัยระหว่ำงกำร

ใช้คู่มือจสำนวน 6 ครั้งและหลังกำรใช้คู่มือ 1 ครั้ง

 4. นิยำมศัพท์เฉพำะ

 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัยตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยำมควำมหมำยไว้ ดังนี้

  1) คูม่อื หมำยถงึ เอกสำรให้ควำมรูเ้พือ่อสำนวยควำมสะดวกและเป็นแนวทำงในกำรจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิ

ควำมมรีะเบียบวนิยั ประกอบด้วย คสำนสำ คสำชีแ้จงกำรใช้คูม่อื หลกักำรและเหตผุล วตัถปุระสงค์ของคูม่อื ขอบข่ำยเนือ้หำ 

คสำแนะนสำกำรศึกษำคู่มือ รูปแบบกำรจัดมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย วิธีดสำเนินกำรใช้มุมประสบกำรณ ์

ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยสสำหรับเด็กปฐมวัย แผนกำรจัดกิจกรรมกำรใช้มุมประสบกำรณ ์

ในห้องเรียนระดับปฐมวัย และแนวทำงกำรวัดผลประเมินผล

  2) มุมประสบกำรณ์ หมำยถึง สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ในห้องเรียน โดยจัดบริเวณต่ำง ๆ ด้วยอุปกรณ์ 

สื่อ วัสดุธรรมชำติ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่ำงอิสระ ประกอบด้วย (1) มุมบ้ำน (2) มุมดนตรี (3) มุมหนังสือ (4) มุมศิลปะ 

(5) มุมธรรมชำติและวิทยำศำสตร์ และ (6) มุมเศรษฐกิจพอเพียง

  3) ควำมมีระเบียบวินัย หมำยถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในกำรควบคุมตนเองให้เกิดกำรปฏิบัติได้อย่ำง

เหมำะสม โดยไม่มีผู้ใดบังคับ กระทสำด้วยควำมพึงพอใจและรู้จักหน้ำที่ของตนเองในกำรปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2 ด้ำน 

ดังนี้

   3.1 ควำมรับผิดชอบ หมำยถึง พฤติกรรมกำรแสดงออกถึงกำรรู้จักหน้ำที่ตำมบทบำท ตำมภำรกิจ 

ตำมข้อตกลงให้ครบครัน กำรดูแลเก็บรักษำของใช้ของตนเองและส่วนรวมให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย รวมทั้งกำรปฏิบัติ

ตนตำมกฎระเบียบข้อตกลงของห้องเรียน

   3.2. ควำมอดทนอดกลั้น หมำยถึง พฤติกรรมกำรแสดงออกที่สำมำรถปฏิบัติตนตำมมำรยำท 

ทำงสังคมที่สำมำรถยับยั้งควำมต้องกำรท่ีเกิดข้ึนโดยรู้จักกำรรอคอย กำรควบคุมกำรกระทสำของตนเองในสถำนกำรณ์

ทำงสังคม ทสำให้สำมำรถทสำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงรำบรื่นและเหมำะสม

  4) เด็กปฐมวัย หมำยถึง เด็กนักเรียนชำย-หญิง ที่มีอำยุระหว่ำง 2-5 ปี ที่กสำลังศึกษำในภำคเรียนที่ 2 ปี 

กำรศึกษำ 2561 ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

  5) ครูผู้ดูแลเด็ก หมำยถึง บุคลำกรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกและแต่งตั้งจำกผู้ที่มีคุณสมบัติ

ตำมหลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่หลักในกำรอบรมเลี้ยงดู จัดประสบกำรณ์และส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เด็กเล็ก 

มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญำ ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบล 

โพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวจิยัเรือ่ง กำรพฒันำคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยั 

ศนูย์พฒันำเดก็เลก็ องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ีเป็นกำรวจิยัและพฒันำ (Research 

and Development) ซึง่ผูว้จิยัได้กสำหนดขัน้ตอนกำรดสำเนนิกำรวิจยัไว้ดงันี ้คอื ขัน้ตอนที ่1 กำรวจิยั (Research): กำรศกึษำ

ข้อมูลพื้นฐำน ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ (Development): กำรพัฒนำคู่มือ ขั้นตอนที่ 3 กำรวิจัย (Research): กำรทดลองใช้

คู่มือ และ ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ (Development): กำรประเมินผลและปรับปรุงคู่มือที่พัฒนำ

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
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 วัตถุประสงค์

 เพือ่ศกึษำข้อมลูพืน้ฐำนในกำรพฒันำคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยั

ของเด็กปฐมวัย และศึกษำควำมต้องกำรและแนวทำงในกำรจัดมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนของครูผู้ดูแลเด็กเพื่อนสำ

ข้อมูลที่ได้ไปจัดทสำคู่มือฉบับร่ำง

 วิธีด�าเนินการ

 ผู้วจิยัดสำเนนิกำรศกึษำข้อมลูพืน้ฐำนในกำรพัฒนำคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพื่อส่งเสริมควำมมี

ระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ดังนี้

 1. ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 เพ่ือทรำบรำยละเอียดเก่ียวกับ 

วสิยัทศัน์ หลกักำร จดุหมำย คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ กำรอบรมเลีย้งดแูละกำรจดัประสบกำรณ์ กำรประเมนิพฒันำกำร

สสำหรับเด็กอำยุตส่ำกว่ำ 3 ปี และเด็กอำยุ 3-6 ปี และศึกษำเอกสำรเก่ียวกับควำมมีระเบียบวินัย เพ่ือทรำบแนวทำง 

กำรพัฒนำและส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยในเด็กปฐมวัย

 2. ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับคู่มือ องค์ประกอบ ลักษณะของคู่มือและขั้นตอนกำรดสำเนินกิจกรรม

เพือ่เป็นแนวทำงในกำรพฒันำคูม่อืกำรจดักจิกรรม และศกึษำควำมคดิเหน็ของครผููด้แูลเดก็ จสำนวน 2 คน เกีย่วกบัควำม

ต้องกำรและแนวทำงในกำรจัดมุมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้กำรสัมภำษณ์แบบก่ึงโครงสร้ำง (Semi - 

structured Interview)

 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

 แบบสัมภำษณ์ เกี่ยวกับควำมต้องกำรและแนวทำงในกำรจัดมุมประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัย

ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำแบบสัมภำษณ์ ดังนี้

 1. ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี หลักกำรเกี่ยวกับกำรสัมภำษณ์ วิธีกำรพัฒนำคู่มือเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัย เพื่อ

นสำมำกสำหนดเป็นกรอบแนวทำงและประเดน็ในกำรสร้ำงแบบสมัภำษณ์และสร้ำงแบบสมัภำษณ์ให้ครอบคลมุ ตรงตำม

เนื้อหำและวัตถุประสงค์ของกำรสัมภำษณ์ตำมขอบข่ำยที่กสำหนดไว้

 2. นสำแบบสมัภำษณ์ทีส่ร้ำงขึน้ให้ผูเ้ชีย่วชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมเทีย่งตรงเชงิเนือ้หำ (Content Validity) ของ

แบบสมัภำษณ์โดยหำค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แต่ละรำยกำร มค่ีำตัง้แต่ 0.60 

ขึ้นไป ถือว่ำมีควำมสอดคล้อง ส่วนข้อที่มีค่ำควำมสอดคล้องน้อยกว่ำ 0. 60 นสำมำพิจำรณำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

ของผู้เชี่ยวชำญ

 การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ควำมต้องกำรและแนวกำรจัดมุมประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริมควำม

มีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย วิเครำะห์ด้วยวิธีวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และนสำเสนอในรูปแบบกำรเขียน

พรรณนำควำม

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาคู่มือ

 วัตถุประสงค์

 เพื่อดสำเนินกำรพัฒนำคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย

 วิธีด�าเนินการ

 กำรพัฒนำคู่มือกำรดสำเนินกำรโดยกำรสร้ำงคู่มือให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจำกขั้นกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน

ในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งมีขั้นตอนกำรพัฒนำดังนี้

 1. นสำข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรศกึษำนโยบำยกำรจดักำรศกึษำ เอกสำรงำนวจิยัต่ำง ๆ  และควำมคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
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ซึง่เป็นข้อมลูพืน้ฐำนจำกขัน้ตอนที ่1 มำวเิครำะห์แยกประเดน็และสงัเครำะห์ข้อมลูทีไ่ด้นสำมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำง

หัวข้อของคู่มือ ประกอบด้วย คสำนสำ คสำชี้แจงกำรใช้คู่มือ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบข่ำยเนื้อหำ  

คสำแนะนสำกำรศกึษำคูม่อื รปูแบบกำรจดัมมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนระดบัปฐมวยั วธิดีสำเนนิกำรใช้มมุประสบกำรณ์ใน

ห้องเรยีนเพือ่เสรมิสร้ำงควำมมรีะเบยีบวนิยัสสำหรบัเดก็ปฐมวยั แผนกำรจดักจิกรรมกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีน

ระดับปฐมวัย และแนวทำงกำรวัดผลประเมินผล

 2. นสำคู่มือฉบับร่ำงเสนอแก่ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมตรงเชิงเน้ือหำของส่วน

ประกอบแต่ละด้ำนของคูม่อืฉบบัร่ำง พร้อมข้อเสนอแนะ และนสำข้อเสนอแนะทีไ่ด้จำกผูเ้ชีย่วชำญมำปรบัปรงุคูม่อืกำร

ใช้มุมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัยให้สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 

 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 นั้น ผู้วิจัยสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ขึ้นเองโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 1. แบบประเมินควำมเหมำะสมของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคู่มือฉบับร่ำง

  1) ศกึษำวธีิกำรสร้ำงแบบประเมนิควำมเหมำะสมของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคูม่อืฉบบัร่ำงจำกตสำรำ 

เอกสำรและงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง และผูว้จิยัสร้ำงแบบประเมนิควำมเหมำะสมของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคูม่อืฉบบั

ร่ำง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 

ระดับและตอนที่ 2 เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่ำง ๆ 

  2) นสำแบบประเมินควำมเหมำะสมเสนอแก่ผู ้เช่ียวชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมตรงเชิงเน้ือหำ 

(Content Validity) โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำงองค์ประกอบของคู่มือฉบับร่ำงกับข้อคสำถำม และหำค่ำดัชนี 

ควำมสอดคล้อง (IOC) โดยค่ำเฉลี่ยของระดับควำมคิดเห็นของแต่ละรำยกำร มีค่ำต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป ถือว่ำมีควำม

สอดคล้อง ส่วนข้อที่มีค่ำควำมสอดคล้องน้อยกว่ำ 0. 60 นสำมำพิจำรณำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ

 2. แบบประเมินควำมตรงเชิงเนื้อหำของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคู่มือฉบับร่ำง

  1) ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบประเมินควำมสอดคล้องของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคู่มือฉบับร่ำงจำก

ตสำรำ เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผู้วิจัยได้สร้ำงแบบประเมินควำมตรงเชิงเนื้อหำของส่วนประกอบแต่ละด้ำน

ของคู่มือฉบับร่ำงซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 กำรประเมินควำมสอดคล้องของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของ

คู่มือฉบับร่ำง เป็นแบบประเมินชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 3 ระดับ สสำหรับให้ผู้เชี่ยวชำญแสดงควำม

คิดเห็นต่อข้อควำมต่ำง ๆ และตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่ำง  ๆ 

  2) นสำแบบประเมนิแบบประเมนิควำมตรงเชงิเนือ้หำของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคูม่อืฉบบัร่ำงเสนอ 

แก่ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมตรงเชิงเน้ือหำ (Content Validity) โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำง 

องค์ประกอบของคู่มือฉบับร่ำงกับข้อคสำถำม และหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) โดยค่ำเฉลี่ยของระดับควำมคิดเห็น

ของแต่ละรำยกำร มีค่ำตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ถือว่ำมีควำมสอดคล้อง ส่วนข้อที่มีค่ำควำมสอดคล้องน้อยกว่ำ 0. 60 นสำมำ

พิจำรณำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

  1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแบบประเมินควำมเหมำะสมของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคู่มือฉบับ

ร่ำง โดยกำรหำค่ำมัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เมื่อได้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว นสำมำเทียบกับ

เกณฑ์กำรประเมินผล ซึ่งมีกำรแปลผลตำมระดับค่ำเฉลี่ยจำกอันตรภำคชั้น ดังนี้

  ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  4.51 – 5.00 หมำยถึง  เหมำะสมมำกที่สุด
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  ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  3.51 – 4.50 หมำยถึง  เหมำะสมมำก

  ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  2.51 – 3.50 หมำยถึง  เหมำะสมปำนกลำง

  ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  1.51 – 2.50 หมำยถึง  เหมำะสมน้อย

  ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่  1.00 – 1.50 หมำยถึง  เหมำะสมน้อยที่สุด

 2. กำรวเิครำะห์ข้อมลูทีไ่ด้จำกแบบประเมนิควำมสอดคล้องของส่วนประกอบแต่ละด้ำนของคูม่อืฉบบัร่ำง โดย

หำค่ำดชันีควำมสอดคล้อง (IOC) ถ้ำค่ำ IOC ทีค่สำนวณได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0.6 ถือว่ำมคีวำมสอดคล้อง ส่วนข้อที่มีค่ำ

ควำมสอดคล้องน้อยกว่ำ 0.60 นสำมำพิจำรณำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 

 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้คู่มือ

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทดลองใช้คู่มือมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยครูผู้ดูแลเด็ก จสำนวน 2 คน

 2. เพือ่สงัเกตพฤตกิรรมควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยั ศนูย์พฒันำเดก็เลก็ องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลโพไร่

หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 21 คน

แบบแผนการทดลอง

 ในกำรทดลองใช้คู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย  

ซึง่กำรวจิยัครัง้นีเ้ป็นกำรวจิยัแบบกึง่ทดลอง (Quasi Experimental Research) ทีใ่ช้กลุม่ตวัอย่ำงกลุม่เดยีว ผูว้จิยัได้ดสำเนนิกำร 

ทดลองโดยใช้แบบแผนกำรวิจัยแบบศึกษำกลุ่มเดียว วัดหลำยครั้ง (One Group Time Series) 

 วิธีด�าเนินการทดลอง

 กำรทดลองใช้คูม่อืและหำประสทิธภิำพของคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบ

วินัย มีวิธีกำรดสำเนินกำรตำมลสำดับ ดังนี้

 1. ขอควำมอนุเครำะห์จำกคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ถึงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพ

ไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรนสำนักศึกษำสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัยเข้ำไปจัด

มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนและทดลองใช้คู่มือที่พัฒนำขึ้น ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก จัดมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน ซึ่ง

ประกอบด้วย 6 มุม ได้แก่ 1) มุมบ้ำน 2) มุมดนตรี 3) มุมหนังสือ 4) มุมศิลปะ 5) มุมธรรมชำติและวิทยำศำสตร์ และ 6) 

มุมเศรษฐกิจพอเพียง

 2. ผูว้จิยัแนะนสำกำรใช้คูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในหอ้งเรียนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัใหก้บัครูผูด้แูล

เด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 3. ครผููด้แูลเดก็ดสำเนนิกำรทดลองใช้คูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัให้

กับเด็ก จสำนวน 21 คน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ใช้เวลำทดลอง 6 สัปดำห์ ๆ ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ

และวันศุกร์ ในช่วงกิจกรรมเสรี วันละ 45 นำที ช่วงเวลำ 11.00 น. - 11.45 น. รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง โดยในแต่ละสัปดำห์ 

ครผููด้แูลเดก็จะสังเกตพฤตกิรรมควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็เป็นรำยบคุคลจำกแบบสงัเกตทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้ โดยมเีงือ่นไข

ข้อตกลงร่วมกนัเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยั ซึง่ดสำเนนิกำรสงัเกตพฤตกิรรมควำมมรีะเบยีบวนิยัระหว่ำงกำรใช้คูม่อื

จสำนวน 6 ครั้งและหลังกำรใช้คู่มือ 1 ครั้ง

 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 3 คือ แบบสังเกตพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัย ซึ่งผู้วิจัย
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สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นเองโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ศึกษำพฤติกรรมที่จะสังเกต โดยกำรศึกษำพฤติกรรมย่อยที่ต้องสังเกตให้ชัดเจน จำกกำรศึกษำเอกสำรและ

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง จำกนั้นสร้ำงแบบสังเกตพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัยเป็นแบบมำตรประเมินค่ำ 4 ระดับ คือ ไม่

เคย ได้ 0 คะแนนบำงครั้ง ได้ 1 คะแนน บ่อย ได้ 2 คะแนน และบ่อยมำก ได้ 3 คะแนน

 2. นสำแบบสังเกตพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัยเสนอแก่ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ 

(Content Validity) โดยพจิำรณำควำมสอดคล้องระหว่ำงนยิำมศพัท์เฉพำะกบัข้อคสำถำม และหำค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง 

(IOC) โดยค่ำเฉลี่ยของระดับควำมคิดเห็นของแต่ละรำยกำร มีค่ำตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ถือว่ำมีควำมสอดคล้อง ส่วนข้อที่มี

ค่ำควำมสอดคล้องน้อยกว่ำ 0. 60 นสำมำพิจำรณำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวเิครำะห์ข้อมลูทีไ่ด้จำกแบบสงัเกตพฤตกิรรมควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยัโดยหำค่ำมชัฌมิเลขคณติ 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และทดสอบค่ำที (Paired Sample T - test)

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงคู่มือที่พัฒนาขึ้น

 วัตถุประสงค์

 เพื่อประเมินผลกำรใช้คู่มือและปรับปรุงคู่มือในด้ำนต่ำง  ๆ 

 วิธีด�าเนินการ

 ผู้วิจัยดสำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยกำรศึกษำควำมคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็ก จสำนวน 2 คน ที่มีต่อคู่มือกำรใช้มุม

ประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย โดยใช้กำรสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง 

(Semi–structured Interview) ประกอบด้วย ด้ำนองค์ประกอบ กำรนสำคู่มือไปใช้ ปัญหำกำรนสำคู่มือไปใช้ และข้อเสนอ

แนะอื่น ๆ 

 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล

 แบบสมัภำษณ์ควำมคดิเหน็ของครผููด้แูลเดก็ทีม่ต่ีอคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมี

ระเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยั ประกอบด้วย ด้ำนองค์ประกอบ กำรนสำคูม่อืไปใช้ ปัญหำกำรนสำคูม่อืไปใช้ และข้อเสนอแนะ 

อื่น ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำแบบสัมภำษณ์ ดังนี้

 1. ศึกษำเอกสำร งำนวิจัยท่ีเก่ียวกับกำรพัฒนำคู่มือและเทคนิคกำรสัมภำษณ์ และสร้ำงแบบสัมภำษณ์ 

ให้ครอบคลุม ตรงตำมเนื้อหำและวัตถุประสงค์ของกำรสัมภำษณ์ตำมขอบข่ำยที่กสำหนดไว้

 2. นสำแบบสัมภำษณ์ท่ีสร้ำงข้ึนให้ผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน ตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity)  

แล้ววิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยค่ำเฉลี่ยของระดับควำมคิดเห็น

ของแต่ละรำยกำร มีค่ำตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ถือว่ำมีควำมสอดคล้อง ส่วนข้อที่มีค่ำควำมสอดคล้องน้อยกว่ำ 0.60 นสำมำ

พิจำรณำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำควำมคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ใน

ห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยั วเิครำะห์ด้วยวธิวีเิครำะห์เนือ้หำ (Content Analysis) นสำเสนอ

ในรูปแบบกำรเขยีนพรรณนำควำม เพือ่ให้ได้คูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนทีม่ปีระสทิธภิำพและสำมำรถนสำ

ไปใช้ได้
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สรุปผลการทดลอง

 1. จำกกำรศกึษำข้อมลูพืน้ฐำน พบว่ำ ยงัขำดกำรจดัมมุประสบกำรณ์อย่ำงเป็นระบบ และเชือ่มโยงกบัหน่วยกำร

เรียนรู้ และไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชนหรือท้องถิ่นที่เด็กปฐมวัยอำศัยอยู่ ซึ่งครูผู้ดูแลเด็กมีควำมต้องกำรคู่มือกำรใช้

มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน เพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย เนื่องจำกเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กยัง

ขำดควำมมีระเบียบวินัยและครูผู้ดูแลเด็กยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ส่งเสริมควำม

มีระเบียบวินัยให้กับเด็ก ซึ่งควำมมีระเบียบวินัยเป็นส่วนหน่ึงที่หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 มุ่งที่จะ

ให้เกิดขึ้น

 2. ผลกำรพัฒนำคู่มือ พบว่ำ กำรพัฒนำคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบ

วินัยของเด็กปฐมวัย มีเนื้อหำสำระประกอบด้วย คสำนสำ คสำชี้แจงกำรใช้คู่มือ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

ขอบข่ำยเนื้อหำ คสำแนะนสำกำรศึกษำคู่มือ รูปแบบกำรจัดมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย วิธีดสำเนินกำรใช้

มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยสสำหรับเด็กปฐมวัย แผนกำรจัดกิจกรรมกำรใช้มุม

ประสบกำรณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย และแนวทำงกำรวัดผลประเมินผล

 3. ผลกำรทดลองใช้คูม่อื พบว่ำ ครผููด้แูลเดก็ได้ศกึษำคูม่อืตำมคสำชีแ้จงกำรใช้คูม่อื ศกึษำเนือ้หำของคูม่อืตำมลสำดบั

หัวข้อ โดยดสำเนินกำรตำมขั้นตอนอย่ำงต่อเนื่อง จำกนั้นนสำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรม

ให้กับเด็กเล็ก ซึ่งในระหว่ำงจัดกิจกรรม และเมื่อประเมินพฤติกรรมควำมมีวินัยของเด็ก ระหว่ำงกำรใช้คู่มือจสำนวน 6 

ครั้งและหลังกำรใช้คู่มือ 1 ครั้ง พบว่ำ ในกำรเปรียบเทียบกำรประเมินครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 กับครั้งที่ 3 ควำมมี

ระเบียบวินัยของเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในภำพรวม สูงขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 3.488 และ Sig 

= 0.002, t = 7.867 และ Sig = 0.000 ตำมลสำดับ) แต่ในกำรเปรียบเทียบกำรประเมินครั้งที่ 3 กับครั้งที่ 4 ควำมมีระเบียบ

วินัยของเด็กในกำรประเมินครั้งที่ 3 สูงกว่ำครั้งที่ 4 อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.278, Sig = 0.057) และ

ในกำรเปรียบเทียบกำรประเมินครั้งที่ 4 กับครั้ง 5 ครั้งที่ 5 กับครั้งที่ 6 และครั้งที่ 6 กับครั้งที่ 7 ควำมมีระเบียบวินัยของ

เด็กสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.163 และ Sig = 0.043, t = 4.270 และ Sig = 0.000, t = 3.068 และ 

Sig = 0.006 ตำมลสำดับ) และเมื่อพิจำรณำเป็นกลุ่มตำมอำยุ 2-3 ปี 3-4 ปี และ 4-5 ปี พบว่ำ ในช่วงอำยุ 2-3 ปี เมื่อเปรียบ

เทียบกำรประเมินครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 กับครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 กับครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5 กับครั้งที่ 6 และครั้งที่ 6 กับครั้งที่ 

7 ควำมมีระเบียบวินัยของเด็กสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 3.601 และ Sig = 0.005, t = 8.465 และ Sig 

= 0.000, t = 6.640 และ Sig = 0.000, t = 5.864 และ Sig = 0.000, t = 2.319 และ Sig = 0.043 ตำมลสำดับ) เว้นแต่ในกำร

เปรียบเทียบกำรประเมินครั้งที่ 3 กับครั้งที่ 4 พบว่ำ ควำมมีระเบียบวินัยของเด็กในครั้งที่ 3 สูงกว่ำกำรประเมินในครั้งที่ 

4 อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 0.645, Sig = 0.534) ในช่วงอำยุ 3-4 ปี เมื่อเปรียบเทียบกำรประเมินครั้งที่ 1 

กับครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 กับครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 กับครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5 กับครั้งที่ 6 และครั้งที่ 6 กับครั้งที่ 7 ควำมมีระเบียบวินัยของ

เด็กสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 3.333 และ Sig = 0.016, t = 3.361 และ Sig = 0.015, t = 4.804 และ 

Sig = 0.003, t = 2.828 และ Sig = 0.030, t = 2.494 และ Sig = 0.041 ตำมลสำดับ) เว้นแต่ในกำรเปรียบเทียบกำรประเมิน

ครั้งที่ 3 กับ 4 พบว่ำ ควำมมีระเบียบวินัยของเด็กในครั้งที่ 3 สูงกว่ำกำรประเมินในครั้งที่ 4 อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่

ระดับ .05 (t = 1.508, Sig = 0.182) และในช่วงอำยุ 4-5 ปี เมื่อเปรียบเทียบกำรประเมินทั้ง 7 ครั้ง พบว่ำ ควำมมีระเบียบ

วินัยของเด็กสูงขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 3.601 และ Sig = 0.005, t = 9.710 และ Sig = 0.000, t = 

2.557 และ Sig = 0.029, t = 4.640 และ Sig = 0.001, t = 5.864 และ Sig = 0.000, t = 2.319 และ Sig = 0.043 ตำมลสำดับ)

 4. ผลกำรประเมนิผลและปรบัปรงุคูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัของ

เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลโพไร่หวำน อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ ครูผู้ดูแลเด็ก 
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มีควำมคิดเห็นว่ำคู่มือมีควำมเหมำะสม ท้ัง 3 ด้ำน คือ ด้ำนรูปแบบ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนกำรนสำไปใช้ โดยในด้ำน 

รูปแบบ ครูมีควำมคิดเห็นว่ำเหมำะสม ทั้งขนำดรูปเล่ม ตัวอักษรอ่ำนง่ำยชัดเจน รูปภำพประกอบเหมำะสม ด้ำนเนื้อหำ 

มขีอบข่ำยเนือ้หำครอบคลมุวตัถปุระสงค์ เนือ้หำเหมำะสมกบัพื้นฐำนของเดก็ ส่วนด้ำนกำรนสำไปใช้ พบว่ำ มกีำรชีแ้จง

อธิบำยที่ชัดเจน เมื่อศึกษำคู่มือแล้วมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถนสำควำมรู้ไปจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้

อภิปรายผล

 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่ำ ครูผู้ดูแลเด็กมีควำมต้องกำรคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน

เพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ท้ังน้ีเพรำะครูผู้ดูแลเด็กยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและแนวทำงกำรจัด

กจิกรรมต่ำง ๆ  ทีส่่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัให้กบัเดก็ ซึง่สอดคล้องกบัปรชัญำกำรศกึษำของหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั 

พุทธศักรำช 2560 กล่ำวถึง กำรศึกษำปฐมวัยว่ำเป็นกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่ำงเป็นองค์รวมบน

พื้นฐำนกำรอบรมเลี้ยงดูและกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชำติและพัฒนำกำรตำมวัยของเด็กแต่ละ

คนให้เต็มตำมศักยภำพภำยใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอำศัยอยู่ ด้วยควำมรักควำมเอื้ออำทร และควำมเข้ำใจ

ของทุกคน เพื่อสร้ำงรำกฐำนคุณภำพชีวิตให้เด็กพัฒนำไปสู่ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่ำต่อตนเอง ครอบครัว 

สังคม และประเทศชำติ เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์และหลักกำรของหลักสูตรที่ได้กล่ำวกำรพัฒนำเด็กทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย 

อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย 

[1] และจำกกำรศึกษำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่ต้องพัฒนำเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ประกอบด้วย หลักสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวัยสสำหรับเด็กอำยุตส่ำกว่ำ 3 ปี และหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย สสำหรับเด็กอำยุ 3-6 ปี โดยหลักสูตรปฐมวัยสสำหรับ

เด็กอำยุ 3-6 ปีนั้นก็ยังได้กสำหนดกำรมีวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุขเอำไว้เป็นจุดหมำยอีกด้วย ซึ่งสอดคล้อง

กบัแผนกำรศกึษำแห่งชำต ิ(พทุธศกัรำช 2560-2579) ซึง่ครผููด้แูลเดก็จสำเป็นต้องสนบัสนนุให้เดก็ได้มปีระสบกำรณ์ตรง

โดยผ่ำนกจิกรรมต่ำง ๆ  ดงันัน้ คูม่อืกำรใช้มมุประสบกำรณ์ในห้องเรยีนเพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ปฐมวยั 

จึงสอดคล้องกับควำมต้องกำรของครูผู้ดูแลเด็ก ท้ังน้ีเพรำะคู่มือครูเป็นหนังสือหรือเอกสำรที่จัดทสำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ

เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติกิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้

 2. ผลการพัฒนาคู่มือ พบว่ำ กำรพัฒนำคู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบ

วินัยของเด็กปฐมวัย มีเนื้อหำสำระประกอบด้วย คสำนสำ คสำชี้แจงกำรใช้คู่มือ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

ขอบข่ำยเนื้อหำ คสำแนะนสำกำรศึกษำคู่มือ รูปแบบกำรจัดมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนระดับปฐมวัย วิธีดสำเนินกำรใช้

มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยสสำหรับเด็กปฐมวัย แผนกำรจัดกิจกรรมกำรใช้มุม

ประสบกำรณ์ให้องเรยีนระดบัปฐมวยั และแนวทำงกำรวดัผลประเมนิผล ซึง่ประกอบด้วย 6 มมุ ได้แก่ (1) มมุบ้ำน (2) มมุ

ดนตร ี(3) มมุหนงัสือ (4) มมุศลิปะ (5) มมุธรรมชำตแิละวทิยำศำสตร์ และ (6) มมุเศรษฐกจิพอเพยีง และมคีวำมเหมำะสม 

ในระดบัมำก ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะผูว้จิยัได้นสำผลจำกกำรศกึษำข้อมลูพืน้ฐำน ซึง่ได้จำกกำรศกึษำค้นคว้ำจำกเอกสำรงำน

วจิยั กำรศกึษำควำมต้องกำรและควำมคดิเหน็ของครผููด้แูลเดก็ มำเป็นแนวทำงในกำรพฒันำคูม่อื ซึง่สอดคล้องกบัครีบีนู 

จงวฒุเิวศย์และคณะ (2542) [8] ทีก่ล่ำวว่ำในกำรจดัทสำคูม่อืนัน้ ควรสอบถำมควำมต้องกำรของผูใ้ช้ว่ำต้องกำรคูม่อืแบบ

ไหน เช่น ไม่ต้องกำรเนื้อหำยำก ต้องกำรรูปภำพประกอบ และพยำยำมสร้ำงให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้มำกที่สุด

 3. ผลการทดลองใช้คู่มือ

  3.1 จำกกำรผลกำรศึกษำ พบว่ำ ครูผู ้ดูแลเด็กทดลองใช้คู ่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียน 

เพือ่ส่งเสรมิควำมมรีะเบยีบวนิยั โดยครผููด้แูลเดก็ศกึษำคูม่อืไปตำมขัน้ตอนทีก่สำหนดไว้ในคูม่อื ทสำให้มคีวำมเข้ำใจมำก

ขึ้น สำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้รับจำกคู่มือไปปฏิบัติได้ ท้ังน้ีอำจเป็นเพรำะคู่มือที่สร้ำงขึ้นมีคสำช้ีแจงกำรใช้คู่มือที่ชัดเจน 
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นอกจำกนี้ผู้วิจัยยังได้อธิบำยและแนะนสำคู่มือด้วยตนเอง รวมทั้งมีกำรติดตำมปัญหำและควำมก้ำวหน้ำในกำรศึกษำ

คู่มือทุกสัปดำห์ตลอดกำรทดลอง จึงทสำให้ครูผู้ดูแลเด็กมีควำมเข้ำใจวิธีกำรศึกษำกำรใช้คู่มือและปฏิบัติตำมขั้นตอน 

ที่กสำหนดได้

  3.2 จำกกำรสงัเกตพฤตกิรรมควำมมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ พบว่ำ เดก็มกีำรเปลีย่นแปลงไปในทำงทีด่ขีึน้

ตำมลสำดบั แสดงให้เหน็ว่ำ ก่อนกำรทสำกจิกรรมควรมกีำรสร้ำงข้อตกลงระหว่ำงครผููด้แูลเดก็กบัเดก็เกีย่วกบัระเบยีบวนิยั

ซึ่งส่งผลต่อควำมรับผิดชอบ กำรรู้จักเก็บของเข้ำที่หลังจำกเสร็จส้ินกิจกรรม และกำรดูแลรักษำของเล่นโดยครูผู้ดูแล

เด็กไม่ต้องคอยเตือน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีวินัยสูงข้ึน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกำรส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีวินัยโดยใช้มุม

ประสบกำรณ์นั้น เป็นกระบวนกำรเรียนรู้แบบซึมซับผ่ำนควำมเป็นกัลยำณมิตรจำกผู้ที่ช่วยขัดเกลำ เพรำะเด็กจะไม่ได้

เกิดควำมรู้สึกว่ำโดนบังคับให้ทสำแต่เป็นกำรกระทสำท่ีเมื่อทสำแล้วจะได้ผลดี สอดคล้องกับงำนวิจัยที่ศึกษำผลกำรใช้มุม

ประสบกำรณ์ในห้องเรียนที่มีต่อควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย พบว่ำ  เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมกำรใช้

มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเกิดควำมมีระเบียบวินัยโดยรวมหลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองอย่ำงมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ .01 [7] อย่ำงไรก็ตำม จะมีบำงช่วงของกำรทดลองเด็กมีพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัยไม่ถำวร อำจ

เนือ่งมำจำกอยูใ่นช่วงต้นของทดลองทีเ่ดก็เริม่มกีำรเปลีย่น แสดงให้เหน็ว่ำในกำรพฒันำพฤตกิรรมควำมมรีะเบยีบวนิยั

นั้นควรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและมีเวลำมีมำกพอสมควรที่จะให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมีพฤติกรรมที่ถำวร

 4. ผลกำรประเมินและกำรปรับปรุงแก้ไขคู่มือ จำกกำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อกำรใช้

คู่มือกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมควำมมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย พบว่ำ ครูผู้ดูแลเด็กมีควำม

คิดเห็นว่ำคู่มือมีควำมเหมำะสม ท้ัง 3 ด้ำน คือ ด้ำนรูปแบบ ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนกำรนสำไปใช้ โดยในด้ำนรูปแบบ  

ครผููด้แูลเดก็มคีวำมคดิเหน็ว่ำเหมำะสม ทัง้ขนำดรปูเล่ม ตัวอกัษรอ่ำนง่ำยชัดเจน รปูภำพประกอบเหมำะสม ด้ำนเนือ้หำ 

มขีอบข่ำยเนือ้หำครอบคลมุวตัถปุระสงค์ เนือ้หำเหมำะสมกบัพื้นฐำนของเดก็ ส่วนด้ำนกำรนสำไปใช้ พบว่ำ มกีำรชีแ้จง

อธิบำยที่ชัดเจน เมื่อศึกษำคู่มือแล้วมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถนสำควำมรู้ไปจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได ้

ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะคู่มือได้พัฒนำโดยอำศัยข้อมูลพ้ืนฐำน ซ่ึงส่วนหน่ึงได้มำจำกควำมต้องกำรของครูผู ้ดูแลเด็ก  

และผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมจำกผู้เชี่ยวชำญ มีกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตำมคสำแนะนสำ ก่อนที่

จะนสำไปทดลองใช้ เพ่ือให้ได้คู่มือท่ีมีคุณภำพมำกท่ีสุด สอดคล้องกับงำนวิจัยที่ศึกษำกำรพัฒนำคู่มือกำรเตรียมควำม

พร้อมในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย พบว่ำ ประธำนกรรมกำร สมำชิก และปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลที่ศึกษำคู่มือ  

มีควำมเห็นว่ำ คู่มือมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน ด้ำนรูปแบบ คู่มือมีควำมเหมำะสมคือ ตัวอักษรมีขนำดโต 

อ่ำนง่ำย ใช้ภำษำชัดเจน ขนำดรูปเล่ม รูปภำพเหมำะสม ด้ำนเนื้อหำ กสำหนดวัตถุประสงค์ ขอบข่ำยเนื้อหำชัดเจน และ

ด้ำนกำรนสำไปใช้ เนือ่งจำกมกีำรระบขุัน้ตอนกำรนสำไปใช้ชดัเจน เมือ่ศกึษำคูม่อืแล้วมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ สำมำรถนสำไป

เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยได้ [9]

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

  1. ก่อนกำรทดลอง ผู้วิจัยควรทสำกำรศึกษำพฤติกรรมของเด็กให้ครอบคลุมเกี่ยวกับควำมมีระเบียบวินัย 

โดยสอบถำมครูและผู้ปกครอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนกำรทดลองว่ำเด็กคนใดมีพฤติกรรมควำมมีระเบียบวินัยมำกน้อย

เพียงใด

  2. กำรใช้คู่มือมุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยให้กับเด็ก ครูควรอธิบำย

ซสำ้ ๆ  เพื่อให้เดก็เข้ำใจ เนือ่งจำกเดก็มชีว่งอำยุทีแ่ตกต่ำงกนั และควรใช้แรงเสรมิกระตุน้ เพื่อใหเ้ดก็เกิดพฤตกิรรมควำม
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มีระเบียบวินัย

 3. ในระยะเวลำกำรทดลองโดยใช้คู่มือมุมประสบกำรณ์ ควรให้เวลำมำกกว่ำ 6 สัปดำห์ เน่ืองจำกเป็นกำรฝึก

ควำมมีระเบียบวินัย ซึ่งจสำเป็นต้องศึกษำพัฒนำกำรเพื่อให้เกิดควำมคงทนของพฤติกรรม  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

 1. ควรมีกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนอื่น ๆ เช่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดแก้ปัญหำ กำรเป็นผู้นสำผู้ตำม 

เป็นต้น

 2. ควรมีกำรศึกษำวิจัยถึงผลของกำรใช้มุมประสบกำรณ์ในห้องเรียนที่มีผลต่อพัฒนำกำรด้ำนอื่น ๆ เช่น 

พัฒนำกำรทำงด้ำนอำรมณ์ พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย เป็นต้น
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อ 1) ศึกษำและเปรียบเทียบควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควร

ปลูกฝังด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย จสำแนกตำมระดับกำรศึกษำของครูปฐมวัย 2) ศึกษำและเปรียบเทียบพฤติกรรม

ที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย จสำแนกตำมระดับกำรศึกษำของครูปฐมวัย และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม

ที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัยกับควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเก่ียวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรม

ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นครูปฐมวัยที่สอนอยู่ในชั้นอนุบำลปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนตสำรวจ

ตระเวนชำยแดน กองกสำกับกำรตสำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 สังกัดกองบัญชำกำรตสำรวจตระเวนชำยแดน จสำนวน 22 

คน ได้มำจำกกำรสุม่แบบเจำะจง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมลูเป็นแบบสอบถำมควำมต้องกำรของครปูฐมวยัเกีย่วกบั

พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจสำนวน 39 ข้อ มีค่ำควำม

เชื่อมั่น 0.86 กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้สถิติค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรแจกแจงแบบที (t-test) และกำร

วิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีที่พบควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ 

จะใช้กำรเปรียบเทียบรำยคู่ โดยวิธี LSD 

 ผลกำรวจิยั พบว่ำ 1) ครปูฐมวยัมคีวำมต้องกำรเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีค่วรปลกูฝังด้ำนคณุธรรมพืน้ฐำน 8 ประกำร

ได้แก่ ด้ำนควำมซื่อสัตย์ ด้ำนควำมสุภำพ ด้ำนควำมสะอำด ด้ำนควำมมีนส้ำใจ ด้ำนควำมขยัน ด้ำนควำมประหยัด ด้ำน

ควำมมีวินัย และด้ำนควำมสำมัคคี อยู่ในระดับมำกตำมลสำดับ 2) ครูปฐมวัยที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมต้องกำร

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมโดยรวมไม่แตกต่ำงกัน 3) พฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 

ประกำรของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมำก 8 ด้ำนตำมลสำดับ ได้แก่ ด้ำนควำมสำมัคคี ด้ำนควำมมีนส้ำใจ ด้ำนควำมซื่อสัตย์ 

ด้ำนควำมสะอำด ด้ำนควำมมีวินัย ด้ำนควำมขยัน ด้ำนควำมสุภำพ และด้ำนควำมประหยัด 4) เด็กปฐมวัยที่ครูปฐมวัยมี

ระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมไม่แตกต่ำงกัน และ 5) ควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังกับพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพ้ืนฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัยแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัย

สสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01

ค�าส�าคัญ: คุณธรรม เด็กปฐมวัย ครูปฐมวัย

mailto:dream.rjan@hotmail.com
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Abstract

 The purpose of this research were to 1) study and compare teachers’ needs regarding moral behavior of 

early childhood classified by education levels, 2) study and compare moral behavior of early childhood classified by 

education levels, 3) compare moral behavior of early childhood with teachers’ needs regarding moral behavior of early 

childhood. The sample used in this study consisted of 22 teachers of early childhood children who studied in border 

patrol police school. The data was selected by Purposive Sampling. The instrument used in the study was 39 items 

of Teachers’ Needs Regarding Early Childhood’s Moral Behavior Questionnaire developed by the researcher with 

reliability at 0.86. The data was analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test for dependent samples 

and one-way ANOVA. In the case of any statistical significant differences were found, the least-significant difference 

(LSD) were used to pair comparisons.

 The results of study revealed as follows: 1) The teachers’ needs about 8 basic moral behavior of early childhood 

children both in general and specific areas: faithfully, gentleness, cleanliness, kindness, diligence, saving, discipline and 

unity were at high level, respectively. 2) The needs of teachers with different education levels were not significantly 

different in general areas of 8 basic moral behavior. 3) The 8 basic moral behavior of early childhood children was 

at high level including unity, kindness, faithfully, cleanliness, discipline, diligence, gentleness, and saving. 4) Early 

childhood who teachers with different education levels were not significantly different in moral behavior. and 5) Needs 

of teachers about 8 basic moral behavior of early childhood children were different with the statistically significance 

at 0.01 level.

Keywords: moral, early childhood, early childhood’s teacher

บทน�า

 ในโลกปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เนื่องมำจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีต่ำง ๆ ส่งผล

ให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนำตนเองเพ่ือให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง และสำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศได้ ซึ่ง

กระแสกำรเร่งพัฒนำ และสภำพเศรษฐกิจที่บีบรัด ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยให้เกิดกำรแข่งขัน  

มค่ีำนยิมทำงวตัถสูุง เกดิกำรเอำรดัเอำเปรยีบซึง่กนัและกนั มุง่แสวงหำผลประโยชน์ให้กบัตนเองมำกกว่ำส่วนรวม ขำด

กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ทสำให้เกิดภำวะขำดสมดุลทั้งทำงจิตใจและวัตถุ จะเห็นได้ว่ำใน

กำรพัฒนำมนุษย์ตำมหลักพุทธศำสนำ ได้กล่ำวถึงกำรฝึกฝนพัฒนำมนุษย์ให้สมบูรณ์ตำมหลักไตรสิกขำ อันประกอบ

ด้วย ศีล สมำธิ ปัญญำ หรืออีกนัยหนึ่งคือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญำไปพร้อมกัน โดยเน้นที่กำรพัฒนำปัญญำเป็น

แกนหลกัสสำคญัของกระบวนกำรศกึษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรฝึกฝนใหเ้กดิควำมรูค้วำมเข้ำใจในสิง่ทัง้หลำยตำมทีเ่ป็น

จริง สำมำรถเข้ำใจเหตุปัจจัยและแก้ไขปัญหำได้ มีควำมประพฤติที่เป็นมำตรฐำนในสังคม มีจิตใจที่ผ่องใส เบิกบำน 

เป็นอิสระทั้งภำยนอกและภำยใน ดับควำมทุกข์ ควำมเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับตน สำมำรถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้ [1]

 จำกผลกำรศึกษำโครงกำรสภำวกำรณ์ต้นทุนชีวิตนักเรียนมัธยมทั่วประเทศ อำยุ 14-18 ปี จำก 76 จังหวัด 

ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่ำนมำ พบข้อมูลที่น่ำสนใจ 4 เรื่อง คือ นส้ำใจของเด็กไทยลดลง ค่ำนิยมทสำควำมดีก็ลดลง 

เหลอืเพยีงร้อยละ 34.19 เท่ำนัน้ ซึง่ในจสำนวนนี ้เดก็แสดงควำมคดิเหน็ว่ำ หำกจะทสำควำมดต้ีองหลบ ๆ  ซ่อน ๆ  และยงัพบว่ำ 

เด็กไทยมีควำมรู้เท่ำทันสื่อไม่ถึงร้อยละ 50 ขำดภูมิคุ้มกันในกำรเสพสื่อดี และสุดท้ำยคือ กำรขำดกำรใส่ใจภูมิปัญญำ
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และวัฒนธรรมท้องถิ่น [2] สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของปัญญำ รุ่งเรือง [3] ซึ่งพบว่ำ สภำพทั่วไปทั้งกำรเมือง  

กำรปกครอง เศรษฐกจิ และสงัคมไทย มคีวำมย่อหย่อนทำงคณุธรรมและจรยิธรรม เหน็แก่ตนยิง่กว่ำส่วนรวม ถกูครอบงสำ

ด้วยวัตถุนิยม จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้จะเห็นได้ว่ำ สงัคมไทยในปัจจุบันกสำลังก้ำวเข้ำสู่ภำวะขำดแคลนคุณธรรมมำกขึ้น

 กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมน้ัน ควรเริ่มปูพื้นฐำนต้ังแต่เยำว์วัย เพรำะวัยเด็กเป็นวัยแห่งกำรเตรียมตัวเพื่อ

เป็นสมำชกิในสงัคมใหญ่ และเป้ำหมำยของกำรศกึษำปฐมวยัทีส่มบรูณ์นัน้ มใิช่เพยีงแต่เพือ่เป็นกำรเตรยีมควำมพร้อม

สสำหรับกำรเรียนต่อในชั้นประถมศึกษำ ที่สสำคัญควรเป็นกำรเตรียมเพื่อควำมสสำเร็จของชีวิตอนำคตของเด็กด้วย โดย

มุ่งให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และสำมำรถอยู่เป็นปกติสุขในสังคม ดังนั้นในช่วงแรกของชีวิตเด็กควรจะได้รับกำรปลูก

ฝังคุณธรรมจริยธรรมมำกกว่ำช่วงอื่น ดังที่ลอเรนส์ โคลเบอร์ก [4] กล่ำวว่ำ เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เริ่มพัฒนำคุณธรรม 

จริยธรรม โดยเด็กปฐมวัยซึ่งมีอำยุในช่วง 2-7 ปี จะอยู่ในขั้นหลบหลีกกำรถูกลงโทษ ถ้ำพ่อแม่และครูสั่งสอนว่ำสิ่งใด

ถกูต้องควรทสำ สิง่ใดไม่ถกูต้องไม่ควรทสำ เดก็จะเลยีนแบบในสิง่ท่ีดีท่ีพ่อแม่และครปูฏบัิตตินเป็นตวัอย่ำงถกูต้องเหมำะสม

 กำรพัฒนำคุณธรรมเด็กปฐมวัย ต้องพัฒนำกำรเข้ำใจควำมรู้สึกผู้อื่น กำรมีจิตสสำนึกที่ดี และรู้จักควบคุมตนเอง 

เป็นปัจจัยเบื้องต้น กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศนโยบำยเร่งรัดกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยกสำหนดคุณธรรมพื้นฐำน 8 

ประกำร ที่ครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง ควรจะเร่งปลูกฝังให้เกิดในเยำวชน เพื่อพัฒนำไปสู่บุคคลที่มีคุณธรรม อยู่ร่วมกัน 

อย่ำงสงบ มีควำมสุขในสังคมแห่งควำมพอเพียง ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ มีวินัย สุภำพ สะอำด สำมัคคี และมี

นส้ำใจ คุณธรรมดังกล่ำวนี้สำมำรถพัฒนำให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะปฐมวัย โดยกำรอบรมสอนให้ทสำนสำให้ดูสู่กำรฝึกหัด 

ปฏิบัติเป็นนิสัย และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ มีคุณธรรมประจสำใจ โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนำเยำวชนให้เป็น

คนดี มีควำมรู้ และอยู่ดีมีสุข ด้วยกำรใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐำนของกระบวนกำรเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับควำมร่วมมือของ

สถำบันครอบครวั ชมุชน สถำบนัศำสนำ และสถำบนักำรศกึษำ กำรปลกูฝังคณุธรรมจงึหมำยถงึ กำรจดัสภำพกำรเรยีนรู้  

เพือ่ให้ผูเ้รยีนมองเหน็คณุค่ำของกำรมศีลีธรรมและจรยิธรรมในด้ำนต่ำง ๆ  และนสำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงทศันคต ิค่ำนยิม  

ควำมเชื่อ และพฤติกรรมที่ดีงำม [5]

 ดังนั้น กำรท่ีจะให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทำง

ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรดสำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่ำงมีควำมสุข ครูปฐมวัยจึงมีควำมสสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรวำงรำกฐำนให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งกำรปลูกฝัง

คุณธรรมและเจตคติให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยำว์จะช่วยให้เด็กพัฒนำคุณธรรมและเจตคติขึ้นในตัวเองอย่ำงได้ผล ครูจึงต้อง

แสวงหำกลยุทธ์ที่เหมำะสมกับวัยและควำมสนใจของเด็ก เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีลักษณะนิสัย จริยธรรม คุณธรรม และ

เจตคติ ให้เกิดขึ้นในเด็กอย่ำงมีประสิทธิภำพที่ดีและเหมำะสม

 จำกควำมสสำคญัดงักล่ำวข้ำงต้น ผูว้จิยัจงึมคีวำมสนใจทีจ่ะศกึษำควำมต้องกำรของครปูฐมวยัเกีย่วกบั พฤตกิรรม

ที่ควรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัย เพื่อนสำข้อมูลที่ได้มำเป็นข้อมูล 

พื้นฐำนให้กับครูและหน่วยงำนกำรศึกษำท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสมในกำรปลูกฝัง

คุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย

 2. เพื่อเปรียบเทียบควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย 

จสำแนกตำมระดับกำรศึกษำของครูปฐมวัย

 3. เพื่อศึกษำพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย
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 4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย จสำแนกตำมระดับกำรศึกษำของครูปฐมวัย

 5. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัยกับควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ตัวแปรที่ศึกษำ 

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับกำรศึกษำ

 ตัวแปรตำม ได้แก่ 1. ควำมต้องกำรของครปูฐมวยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีค่วรปลกูฝังด้ำนคณุธรรมของเดก็ปฐมวยั

    2. พฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัย

 2. กำรวจิยันีเ้ป็นกำรวจิยัสสำหรบัครปูฐมวยัทีส่อนอยูใ่นชัน้อนบุำลปีที ่1 และ 2 โรงเรยีนตสำรวจตระเวนชำยแดน 

กองกสำกับกำรตสำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 สังกัดกองบัญชำกำรตสำรวจตระเวนชำยแดน จสำนวน 22 คน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงสสำรวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ครูปฐมวัยที่สอน

อยู่ในชั้นอนุบำลปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนตสำรวจตระเวนชำยแดน กองกสำกับกำรตสำรวจตระเวนชำยแดนที่ 14 สังกัดกอง

บัญชำกำรตสำรวจตระเวนชำยแดน จสำนวน 22 คน ซึ่งได้มำโดยวิธีกำรสุ่มแบบเจำะจง โดยทสำกำรแจกแบบสอบถำมไป

จสำนวน 22 ชุด ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนจสำนวน 22 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน – 20 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 แล้วพิจำรณำแบบสอบถำมที่มีควำมสมบูรณ์ ได้จสำนวน 22 ชุด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถำมควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง

และพฤตกิรรมท่ีปรำกฏด้ำนคณุธรรมของเดก็ปฐมวยัทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้ตอนที ่1 แบบสอบถำมเกีย่วกบั 

ระดับกำรศึกษำของครูปฐมวัย เป็นข้อคสำถำมท่ีมีลักษณะเป็นกำรตรวจสอบรำยกำร ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับ

ควำมต้องกำรของครปูฐมวยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีค่วรปลกูฝังและพฤตกิรรมทีป่รำกฏด้ำนคณุธรรมของเดก็ปฐมวยั เป็น

แบบสอบถำมแบบเลือกตอบมีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale)

 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ศึกษำค้นคว้ำเอกสำรงำนวิจัยเกี่ยวกับควำมต้องกำรของครูปฐมวัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำร

 2. ศึกษำค้นคว้ำเอกสำรงำนวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย

 3. ดสำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำม เสนอผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 3 ท่ำน เพื่อหำควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content 

Validity) ภำษำที่ใช้ และควำมสอดคล้องกับจุดประสงค์ ซึ่งผลกำรประเมินมีค่ำ IOC อยู่ระหว่ำง 0.67 – 1.00

 4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำมตำมคสำแนะนสำของผู้เชี่ยวชำญเพื่อให้สมบูรณ์และเหมำะสมยิ่งขึ้น

 5. นสำแบบสอบถำมทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่ำงจสำนวน 20 ชดุ เพือ่หำค่ำควำมเชือ่มัน่ของ

แบบสอบถำม ซึ่งค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมโดยรวมมีค่ำ 0.86

 6. นสำแบบสอบถำมที่หำค่ำควำมเชื่อมั่นแล้วไปใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงต่อไป
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ผลการวิจัย

ตำรำงที่ 1 ระดับกำรศึกษำของครูปฐมวัยที่ตอบแบบสอบถำม

ระดับการศึกษา จ�านวน ร้อยละ

ตส่ำกว่ำปริญญำตรี หรืออนุปริญญำ 21 95.45

ปริญญำตรี หรือสูงกว่ำปริญญำตรี 1 4.55

ตารางที่ 2 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝัง

และพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัย

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม
พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1 ด้ำนควำมขยัน 4.18 2.87 มำก 4.02 3.69 มำก

2 ด้ำนควำมประหยัด 4.18 3.64 มำก 4.00 3.44 มำก

3 ด้ำนควำมซื่อสัตย์ 4.24 2.82 มำก 4.07 3.37 มำก

4 ด้ำนควำมมีวินัย 4.18 3.24 มำก 4.05 3.57 มำก

5 ด้ำนควำมสุภำพ 4.24 2.74 มำก 4.01 4.01 มำก

6 ด้ำนควำมสะอำด 4.22 2.55 มำก 4.07 3.47 มำก

7 ด้ำนควำมสำมัคคี 4.22 3.16 มำก 4.12 4.77 มำก

8 ด้ำนควำมมีนส้ำใจ 4.21 3.08 มำก 4.11 4.31 มำก

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีต้องกำรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็ก

ปฐมวัย ในครูปฐมวัยที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน

ข้อ
พฤติกรรมด้าน

คุณธรรม

พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง

t

พฤติกรรมที่ปรากฏ

t
ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา

ต�่ากว่า
ปริญญาตรีหรือ

อนุปริญญา

ปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
ปริญญาตรี

ต�่ากว่า
ปริญญาตรีหรือ

อนุปริญญา

ปริญญาตรี 
หรือสูงกว่า
ปริญญาตรี

S.D. S.D. S.D. S.D.

1 ด้ำนควำมขยัน 4.25 2.57 4 0 3.20 4.12 2.32 4 0 2.51

2 ด้ำนควำมประหยัด 4.26 2.58 4 0 3.23 4.12 2.32 4 0 2.51

3 ด้ำนควำมซื่อสัตย์ 4.38 3.17 4 0 4.14 4.20 2.43 4 0 2.74

4 ด้ำนควำมมีวินัย 4.32 3.14 4 0 3.98 4.13 2.35 4 0 2.58

5 ด้ำนควำมสุภำพ 4.26 2.58 4 0 3.23 4.10 2.29 4 0 2.36

6 ด้ำนควำมสะอำด 4.35 3.15 4 0 4.02 4.09 2.28 4 0 2.30

7 ด้ำนควำมสำมัคคี 4.28 2.61 4 0 3.30 4.21 2.47 4 0 2.79

8 ด้ำนควำมมีนส้ำใจ 4.29 2.63 4 0 3.33 4.25 2.57 4 0 3.20
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องกำรปลูกฝังและพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำน

คุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัย วิเครำะห์ข้อมูลโดย t-test

ข้อ พฤติกรรมด้านคุณธรรม
พฤติกรรมที่ต้องการปลูกฝัง พฤติกรรมที่ปรากฏ

t
S.D. S.D.

1 ด้ำนควำมขยัน 4.18 2.87 4.02 3.69 2.68**

2 ด้ำนควำมประหยัด 4.18 3.64 4.00 3.44 3.75**

3 ด้ำนควำมซื่อสัตย์ 4.24 2.82 4.07 3.37 8.1*

4 ด้ำนควำมมีวินัย 4.18 3.24 4.05 3.57 2.67**

5 ด้ำนควำมสุภำพ 4.24 2.74 4.01 4.01 6.03*

6 ด้ำนควำมสะอำด 4.22 2.55 4.07 3.47 1.89**

7 ด้ำนควำมสำมัคคี 4.22 3.16 4.12 4.77 1.76**

8 ด้ำนควำมมีนส้ำใจ 4.21 3.08 4.11 4.31 1.11**

รวม 4.95*

หมำยเหตุ * หมำยถึง แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญที่ระดับ .01

  ** หมำยถึง แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

 1. ครูปฐมวัยมีควำมต้องกำรเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำร ได้แก่  

ด้ำนควำมซื่อสัตย์ ด้ำนควำมสุภำพ ด้ำนควำมสะอำด ด้ำนควำมมีนส้ำใจ ด้ำนควำมขยัน ด้ำนควำมประหยัด ด้ำนควำม 

มีวินัย และด้ำนควำมสำมัคคี อยู่ในระดับมำกตำมลสำดับ

 2. ครูปฐมวัยที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมต้องกำรเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรม 

โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน

 3. พฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมำก 8 ด้ำนเรียงตำมลสำดับ 

ได้แก่ ด้ำนควำมสำมัคคี ด้ำนควำมมีนส้ำใจ ด้ำนควำมซื่อสัตย์ ด้ำนควำมสะอำด ด้ำนควำมมีวินัย ด้ำนควำมขยัน  

ด้ำนควำมสุภำพ และด้ำนควำมประหยัด

 4. เด็กปฐมวัยที่ครูปฐมวัยมีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมไม่แตกต่ำงกัน

 5. ควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังกับพฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรม 

พื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัยแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกกำรศกึษำควำมต้องกำรของครปูฐมวยัเกีย่วกบัพฤติกรรมทีค่วรปลกูฝังและพฤติกรรมทีป่รำกฏด้ำนคณุธรรม

ของเด็กปฐมวัย สำมำรถอภิปรำยผลได้ดังนี้

 1. ควำมต้องกำรของครปูฐมวยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีค่วรปลกูฝังด้ำนคณุธรรมของเดก็ปฐมวยัโดยภำพรวมอยูใ่น

ระดบัมำก ทัง้นีอ้ำจเนือ่งมำจำกครปูฐมวยัในโรงเรยีนตสำรวจตระเวนชำยแดนมคีวำมคำดหวงักบัเดก็ปฐมวยัในชัน้เรยีน
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ของตน ว่ำควรจะมีพฤติกรรมทำงด้ำนคุณธรรมท่ีดีในทุกด้ำนควบคู่ไปกับพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ที่ดี เพื่อให้เป็นที่

ยอมรับของสังคม สมกับเป็นนักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่ในโครงกำรของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กมุำร ีซึง่เดก็ในวยัปฐมวยัยงัสำมำรถทีจ่ะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมให้เป็นผูม้คีณุธรรมทีด่ไีด้ สอดคล้องกบัหลกัทฤษฎขีอง 

โคลเบอร์ก [6] ที่กล่ำวว่ำ เด็กปฐมวัยซึ่งมีอำยุในช่วง 2-7 ปี เป็นวัยที่อยู่ในขั้นหลบหลีกกำรถูกลงโทษ ซึ่งเด็กในวัยนี้

เริ่มมีระดับคุณธรรม จริยธรรม ถ้ำพ่อแม่ ครูสั่งสอนว่ำสิ่งใดถูกต้องควรทสำ สิ่งใดไม่ถูกต้องไม่ควรทสำ เด็กจะเลียนแบบ

ในสิ่งที่ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีถูกต้องเหมำะสม ดังจะเห็นได้จำกงำนวิจัยของอดิศร จันทรสุข [7] ซึ่งได้ศึกษำ

งำนวิจัยเรื่อง กำรปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัยผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ของแกนนสำโรงเรียนวิถีพุทธ จะพบได้ว่ำ 

แนวทำงในกำรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับเด็ก โดยเฉพำะเด็กในระดับปฐมวัย ไม่ควรเน้นที่กำรท่องจสำ

เท่ำนัน้ แต่ควรเน้นให้เดก็เรยีนรูผ่้ำนกำรลงมอืปฏบิตัจิรงิ ซึง่แกนนสำในกำรปฏบิตัทิีเ่ป็นแบบอย่ำงทีด่ทีีส่ดุคอื ครปูฐมวยั

 2. ครูปฐมวัยที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีควำมต้องกำรเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมของเด็ก

ปฐมวัยโดยรวมไม่แตกต่ำงกัน ถึงแม้ครูปฐมวัยจะมีระดับกำรศึกษำที่ต่ำงกัน แต่ก็มีสภำพบริบททำงสิ่งแวดล้อมที่

คล้ำยคลงึกนั สอดคล้องกบัทฤษฎคีวำมต้องกำรของแอลเดอร์เฟอร์ ระดบัที ่2 คอื ควำมต้องกำรด้ำนควำมสมัพนัธ์ ซึง่เป็น

ควำมต้องกำรของบคุคลทีม่มีติรสมัพนัธ์กบัคนอืน่ [8] นัน่กค็อื ควำมปรำรถนำดใีห้ลกูศษิย์ของตนเป็นคนด ีมคีณุธรรม 

จรยิธรรม เป็นไปตำมหลกัทฤษฎพีฒันำกำรทำงจรยิธรรม สอดคล้องกบังำนวจิยัของอรพมิ วสิำรทำนนท์ [9] ทีไ่ด้ศกึษำ

ทัศนคติและควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเขตกรุงเทพมหำนครที่มีต่อเด็กปฐมวัยออทิสติก ซึ่งพบว่ำ ครูปฐมวัยมีควำม

ต้องกำรกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐที่สอนเด็กปฐมวัยออทิสติกจสำแนกตำมประสบกำรณ์กำรทสำงำน ประสบกำรณ์กำรฝึก

อบรมเกีย่วกบัเรือ่งเดก็ออทสิตกิ และวฒุกิำรศกึษำไม่แตกต่ำงกนั ดงันัน้จงึจะเหน็ได้ว่ำ ครปูฐมวยัมกัสรรหำกจิกรรมที่

พฒันำคณุธรรมให้กบัเดก็ปฐมวยัโดยใช้สือ่และกจิกรรมต่ำง ๆ  เช่น งำนวจิยัของกมลจนัทร์ ชืน่ฤทธิ ์[10] ทีพ่ฒันำควำม

มีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตำมพระรำชดสำรัส

 3. พฤติกรรมที่ปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำก 

โรงเรียนอำจได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัยโดยผ่ำนกำรสอดแทรกผ่ำนสื่อต่ำง ๆ อยู่เป็นประจสำ 

เช่น นทิำน เพลง เกม จงึทสำให้เดก็ได้รบักำรเรยีนรูถ้งึกำรมพีฤตกิรรมทำงคณุธรรมทีเ่หมำะสม สอดคล้องกบัทฤษฎขีอง 

บรูเนอร์ [11] ที่กล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรที่เก็บเกี่ยวจำกประสบกำรณ์รอบตัวเอง และใช้ประสบกำรณ์ที่เก็บ

รวบรวมไว้นัน้เป็นเครือ่งมอื บรเูนอร์เชือ่ว่ำ ควำมรูเ้ป็นกระบวนกำรไม่ใช่ผล บรเูนอร์ เน้นควำมสสำคญัของสิง่แวดล้อม

และวัฒนธรรมแวดล้อมต่อเด็กซึ่งมีผลต่อควำมเจริญงอกงำมทำงสติปัญญำ ดังที่ สมศักดิ์ ปริปุรณะ [12] กล่ำวว่ำ  

กำรเล่ำนิทำนเป็นวิธีกำรให้ควำมรู้วิธีหนึ่งที่ทสำให้เด็กสนใจในกำรเรียนรู้ สำมำรถจดจสำ กล้ำแสดงออก และมีแรงจูงใจ

ทีจ่ะเปิดรบัพฤตกิรรม เช่นเดยีวกบัแนวคดิของภำรด ีศรปีระยรู [13] ทีไ่ด้กล่ำวถงึคณุค่ำของนทิำนต่อกำรเรยีนกำรสอน

ว่ำ นิทำนให้ควำมบันเทิงใจกับเด็ก ๆ ทสำให้ผ่อนคลำยอำรมณ์ ได้รับควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน และทสำให้เด็ก ร่ำเริง

แจ่มใสสมวัย สอดคล้องกับงำนวิจัยของศศินันท์ นิลจันทร์ [14] ศึกษำผลของกำรจัดกิจกรรมเล่ำนิทำนที่มีต่อควำมมี

วนิยัในตนเองของเดก็ปฐมวยัในชมุชนแออดัคลองเตย พบว่ำ เดก็ทีไ่ด้รบักำรจดักจิกรรมเล่ำนทิำนในแต่ละช่วงสปัดำห์

กบัคะแนนพฤตกิรรมควำมมวีนิยัในตนเองแตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั P < .01 และมกีำรเปลีย่นแปลง

ของพฤตกิรรมควำมมวีนิยัในตนเองในด้ำนควำมรบัผดิชอบ ควำมซือ่ตรง กำรตรงต่อเวลำ และกำรควบคมุตนเองสงูขึน้

อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ < 0.01

 4. เดก็ปฐมวยัทีค่รปูฐมวยัมรีะดบักำรศกึษำต่ำงกนัมพีฤตกิรรมทีป่รำกฏด้ำนคณุธรรมไม่แตกต่ำงกนั ทัง้นีเ้นือ่ง

มำจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในงำนวิจัยมีระดับกำรศึกษำที่ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก จึงส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมด้ำน

คุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรที่ไม่แตกต่ำงกัน
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 5. ผลกำรเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีปรำกฏด้ำนคุณธรรมพื้นฐำน 8 ประกำรของเด็กปฐมวัยกับควำมต้องกำร

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมของเด็กปฐมวัยมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำก เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทำงคุณธรรมพ้ืนฐำนในบำงด้ำนที่ยังน้อย เพรำะเด็กปฐมวัยในโรงเรียน

ตสำรวจตระเวนชำยแดนส่วนใหญ่ พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลำในกำรเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน เพรำะต้องทสำมำหำกิน จึงต้องอำศัย

ให้ครูปฐมวัยเป็นผู้คอยปลูกฝังพฤติกรรมทำงคุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับ สุขุมำล เกษมสุข [15] กล่ำวว่ำ 

กิจกรรมกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนั้น ครูเป็นผู้มีโอกำสที่จะปลูกฝังให้แก่เด็กต่อจำกบิดำมำรดำ เพรำะเมื่อ

เด็กอยู่ในโรงเรียนเด็กจะใกล้ชิดกับครูมำก อีกท้ังยังเป็นหน้ำที่ของครูโดยตรงในกำรอบรมปลูกฝังจริยธรรมควบคู่ไป

กบักำรสัง่สอนควำมรูท้ำงวชิำกำรด้วย ซึง่ขดัแย้งกบัพฤตกิรรมทีป่รำกฏด้ำนคณุธรรมของเดก็ปฐมวยั ซึง่พฒันำกำรของ

เดก็จะก้ำวหน้ำตำมลสำดบัได้เมือ่เดก็มปีระสบกำรณ์กำรเรยีนรูด้้วยตนเอง จำกประสำทสมัผสัต่ำง ๆ  จำกกำรคดิ พดู และ 

ลงมือกระทสำ ดังนั้นผู้ใหญ่ควรส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก โดยให้เด็กได้มีโอกำสเรียนรู้จำกกำรสัมผัส สสำรวจ ทดลอง 

และค้นพบ สิง่แวดล้อม กำรเล่น กำรลงมอืกระทสำ กำรทสำงำนตำมกสำลงัและกำรเอำใจใส่ ดแูล ตอบสนองให้เดก็มโีอกำส

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่เพื่อให้เด็กรู้ถึงกำรยอมรับและมีควำมรู้สึกมั่นคงในสภำพแวดล้อมที่เป็นมิตรที่ช่วยเสริมสร้ำง 

กำรเรียนรู้และพัฒนำกำรด้ำนอ่ืน ๆ สอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจต์ (Piaget) ที่กล่ำวถึงพื้นฐำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้

ของผูเ้รียนต้องเน้นกำรเรยีนรูแ้บบลงมอืกระทสำ (Active Learning) และกำรเรยีนรูด้งักล่ำว จะต้องจดัให้เดก็ได้จดักระทสำ

กับวัตถุ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ควำมคิดและเหตุกำรณ์ จนกระทั่งสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง [16]

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. ครูปฐมวัยควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมให้กับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอย่ำงสมส่ำเสมอ

 2. ครปูฐมวยัควรเน้นยสำ้ให้ผูป้กครองเดก็ตระหนกัถงึควำมสสำคญัในกำรส่งเสรมิคณุธรรมให้กบัเดก็ปฐมวยั และ

พยำยำมส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงสมส่ำเสมอ

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัย

 1. ควรมีกำรศึกษำกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย โดยใช้กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น  

กำรเล่ำนิทำน กำรเล่น กำรร้องเพลง เป็นต้น

 2. ควรมีกำรศึกษำควำมต้องกำรของครูปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปลูกฝังให้กับเด็กปฐมวัย เช่น  

ควำมรับผิดชอบ ควำมมีนส้ำใจ เป็นต้น
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่นและร่วมกัน

พฒันำแนวทำงในกำรป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศของวยัรุน่โดยใช้กระบวนกำรมส่ีวนร่วมของชมุชน กลุม่ตวัอย่ำง 

คือ  แกนนสำชุมชน ได้แก่ กสำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ตัวแทนองค์กำรบริหำรส่วนในตสำบลบุคลำกรสำธำรณสุขอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจสำหมู่บ้ำน ครู นักเรียน วัยรุ่น ในพื้นที่ตสำบลดอนตำเพชร อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี และนักเรียน

ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนในพื้นที่ ต.ดอนตำเพชร อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี จสำนวน 145 คน วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำร

วิเครำะห์แก่นสำระจำกกำรตีควำม 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 ศึกษำปัญหำ วิเครำะห์ปัญหำ 

วำงแผนร่วมกนัในกำรสร้ำงแนวทำง (Plan) ขัน้ที ่2-3 ดสำเนนิกจิกรรม (Do, Act) ขัน้ตอนที ่4 นสำผลจำกำรดสำเนนิกจิกรรม

มำประชุมร่วมกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนำให้เหมำะสมกับบริบทกสำหนดกระบวนกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ 

(Check) 2) ผลของพัฒนำแนวทำงในกำรป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศของวัยรุ่นในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล

ดอนตำเพชร อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี ชุมชนได้แสดงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำแนวทำงของชุมชนโดยได้กสำหนด

แนวทำงในกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศได้แก่ กำรสร้ำงควำมรักควำมเข้ำใจในครอบครัว กำรส่งเสริมกีฬำใน

พื้นที่ มีสื่อประชำสัมพันธ์รณรงค์กำรใช้ถุงยำงอนำมัยและกำรจัดอบรมผู้ปกครอง

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ วัยรุ่น กำรมีส่วนร่วมของชุมชน

mailto:Thitiporn.suw@mail.pbru.ac.th
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Abstract

 The purpose of this participatory action research (PAR) was to study sexual risk behavior of adolescents and 

develop guidelines for preventing sexual risk behavior of adolescents using the community participation process 

Sample was participants including community leaders, head of village, sub-district headman,district administrative 

organizations, sub-district health personnel, village health volunteers, teachers, teenagers in community, and students 

grade 7th-9th in a secondary school in Don Ta Phet Subdistrict, PhanomThuan District, Kanchanaburi by 145 people. 

Data analyzed by essence from the interpretation. The research found that the community participation process was 

composed of 4 steps: step 1 was an analysis of the problem, setting the concept, and setting the process of preventing 

sexual risk behavior of adolescents (Plan), step 2-3 (Do, Act) was the process of preventing sexual risk behavior of 

adolescents, step 4 the results of the process of preventing sexual risk behavior of adolescents to improved and develop 

the process to prevent sexual risk behavior by community participation (Check) 2) The results of the development 

of guidelines for preventing sexual risk behaviors among adolescents in Don Ta Phet Subdistrict Administrative 

Organization, PhanomThuan District, Kanchanaburi Province ; sexual risk behaviors include creating love and 

understanding in the family, promoting sports, a public relations campaign for condom use, parent training.

Keywords : sexual risk behaviors, adolescents, community’s participation

บทน�า

 ปัจจุบันสภำพสังคมไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว จำกควำมเจริญทำงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรต่ำง ๆ 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบถึงระดับคุณภำพชีวิตของประชำกรในประเทศ 

โดยเฉพำะกลุ่มเด็กและเยำวชน วัยรุ่นเป็นวัยท่ีเชื่อมต่อระหว่ำงเด็กกับผู้ใหญ่ ควำมก้ำวหน้ำของยุคที่กำรสื่อสำร 

ก้ำวไกลไร้ขอบเขต กำรไหลเวียนของวัฒนธรรมต่ำงชำติ กำรเข้ำถึงสื่อได้ทุกรูปแบบ ไร้ขีดจสำกัด กำรพัฒนำทำงด้ำน

กำรสำธำรณสขุ มกีำรกนิอยูท่ีด่ขีึน้ส่งผลให้เดก็เข้ำสูว่ยัเจรญิพนัธุท์ีเ่รว็ขึน้ และมพีฤตกิรรมทำงเพศทีเ่รว็ขึน้ ขำดควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง จำกสถำนกำรณ์โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ของประเทศไทยในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2548- 2557)  

พบอตัรำกำรป่วยด้วยโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์ทีส่สำคญั หนองใน, ซฟิิลสิ, แผลรมิอ่อนและหนองในเทยีม เพิม่มำกขึน้ 

2 เท่ำ พบในช่วงอำย ุ10-19 ปีเพิม่ขึน้มำกกว่ำ 5 เท่ำในรอบ 10 ปี [1] วยัรุน่กบัพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศส่งผลให้โรคตดิต่อ

ทำงเพศสมัพนัธ์เพิม่ขึน้ และอกีปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ (Teenage pregnancy) ประเทศไทยอตัรำกำรคลอดในวยัรุน่

อำยุตส่ำกว่ำ 20 ปี เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จำกข้อมูลสถิติสำธำรณสุขพบว่ำในปี 2546 วัยรุ่น 95,000 คน คลอดบุตรก่อนวัยอันควร 

และปี 2558 มจีสำนวนถงึ 108,300 คน ในจสำนวนนีเ้ป็นกำรคลอดบตุรทีม่อีำยนุ้อยสดุคอื 15 ปี ถงึปีละประมำณ 3,000 คน 

นอกจำกนั้นยังพบว่ำมีกำรตั้งครรภ์ซส้ำซ้อนมำกถึง 12,700 คน เท่ำกับร้อยละ12.2 ของกำรคลอดในวัยรุ่น [2] ผลกระทบ

จำกกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่มมีำกมำย ทัง้ทำงด้ำนของภำวะสขุภำพ ภำวะโภชนำกำรทีเ่ปลีย่นไปซึง่ส่งผลต่อกำรเกดิภำวะ

โลหติจำงในขณะตัง้ครรภ์ กำรเผชญิกำรเจบ็ครรภ์คลอดทีย่ำวนำนจำกกำรทีร่่ำงกำยไม่พร้อมต่อกำรตัง้ครรภ์ ควำมเสีย่ง

ต่อกำรผ่ำตัดทำงหน้ำท้องส่งผลให้ควำมเส่ียงต่อกำรเสียชีวิตของมำรดำเพิ่มขึ้น วัยรุ่นยังมีกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำย

ที่ไม่พร้อมสสำหรับกำรมีบุตรส่งผลให้ทำรกในครรภ์มีพ้ืนที่จสำกัดทสำให้กำรมีภำวะแทรกซ้อนมำกขึ้น ทำรกเสียชีวิต

เพิ่มขึ้น รวมทั้งนส้ำหนักแรกเกิดนส้ำหนักตส่ำกว่ำมำตรฐำน เกิดควำมพิกำรทำงสมองได้ นอกจำกนั้นปัญหำทำงด้ำนจิตใจ

และอำรมณ์ของแม่ ส่งผลกระทบต่อกำรตั้งครรภ์บำงรำยอำจตัดสินใจทสำแท้งเถื่อน กำรทอดทิ้งบุตร อีกทั้งปัญหำทำง

ด้ำนเศรษฐกจิ กำรขำดโอกำสทำงกำรศกึษำ หน้ำทีก่ำรงำน กำรขำดรำยได้ในอนำคต ขำดควำมพร้อมในกำรเลีย้งดบูตุร
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 สสำหรับสถำนกำรณ์พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่นในตสำบลดอนตำเพชรน้ัน พบว่ำ มีอัตรำกำรต้ังครรภ ์

ทีไ่ม่พงึประสงค์มปีระมำณร้อยละ 5 ของจสำนวนประชำกรวยัรุน่ในพืน้ทีด้่วยลกัษณะทำงเศรษฐกจิของตสำบลดอนตำเพชร 

ชำวบ้ำนมอีำชพีเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ในพืน้ทีค่วำมรบัผดิชอบของตสำบลดอนตำเพชรมจีสำนวนหมูบ้่ำน 13 หมูบ้่ำน 

แบ่งเป็นโซนเหนือและโซนใต้ สสำหรับวัยรุ่นในพื้นที่มีทั้งได้รับกำรศึกษำและไม่ได้รับกำรศึกษำ ส่วนที่รับกำรศึกษำ

เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมต้นในพื้นที่ส่วนหนึ่ง เรียนโรงเรียนประจสำอสำเภอ และในตัวเมืองกำญจนบุรี กำรเดินทำงใช้

รถโดยสำรประจสำทำง และรถรับส่งประจสำ กำรใช้เวลำว่ำงคือ เล่นเกม อินเทอร์เน็ต ขับรถจักรยำนยนต์เล่นในหมู่บ้ำน 

ลักษณะทำงโครงสร้ำงของบ้ำนเรือนมีทั้งกำรกระจำยตัวของบ้ำนเรือน และอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เน่ืองด้วยผู้ปกครอง

บำงส่วนต้องออกไปทสำเกษตรกรรม และออกไปทสำงำนนอกพ้ืนที่ ส่งผลให้กำรดูแลให้ควำมสนใจกับบุตรหลำนที่

อยู่ในช่วงวัยรุ่นมีน้อยไม่เพียงพอ และจำกกำรท่ีผู้วิจัยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่ำ ผู้ปกครองยังเห็นว่ำเรื่อง

เพศเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึง ไม่กล้ำคุยกับลูก ไม่มีเวลำในกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิดทสำให้เกิดกำรเรียนรู้เรื่องเพศกันเองใน

กลุ่มวัยรุ่นจำกสื่อที่เข้ำถึงง่ำย กำรขำดกำรควบคุมกำรใช้สื่อและขำดกำรดูแลเอำใจใส่จำกผู้ปกครองทำงกองกำรศึกษำ  

ขององค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลดอนตำเพชร จงึได้เลง็เหน็ควำมสสำคญัในกำรสร้ำงแนวป้องกนัพฤติกรรมเสีย่งทำงเพศขึน้ 

โดยได้ขอควำมร่วมมอืจำกทำงสสำนกังำนกองทนุสร้ำงเสรมิสขุภำพในกำรเข้ำมำพฒันำและดแูลป้องกนัปัญหำดงักล่ำว 

ดังนั้นทำงผู้วิจัยได้รับมอบหมำยจำกสสำนักงำนกองทุนสร้ำงเสริมสุขภำพได้มำจัดทสำแนวทำงกำรป้องกันปัญหำ

พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศในชุมชน โดยเริ่มจำกชุมชน จัดกำรโดยชุมชน แก้ไขโดยชุมชน ดังนั้นทำงคณะผู้วิจัยจึงได้

ทสำงำนร่วมกับ กองกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลดอนตำเพชร และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตสำบล 

บ้ำนหนองโพธิ์ ในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศในวัยรุ่น  

โดยเน้นกำรสร้ำงเกรำะป้องกนัไม่ให้เกดิปัญหำดงักล่ำวขึน้ในชมุชน โดยมกีำรดสำเนนิงำนจำกคนในชมุชน ในกำรแก้ไข

ปัญหำดังกล่ำว ผู้วิจัยมีหน้ำที่ในกำรเชื่อมต่อระหว่ำงชุมชน หน่วยงำน ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือ และคอยสนับสนุน 

ในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว

 กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยชุมชนมีส่วน

ร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วมทสำ ร่วมประเมิน ร่วมรับผล กำรค้นหำปัญหำเริ่มจำกชุมชน วิเครำะห์โดยชุมชน และแก้ไขด้วย

ชุมชน โดยใช้กระบวนกำร Plan-Do-Study (Check)-Act โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำแนวทำงป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง

ทำงเพศของวัยรุ่นในชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่นตำมกำรรับรู้ของชุมชน

 2. เพื่อศึกษำปัจจัยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่นในมุมมองของชุมชน

 3. เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศในวัยรุ่น ขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลดอนตำเพชร 

อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ขอบเขตกำรศึกษำ

 กำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นกำรศกึษำเพือ่พฒันำแนวทำงในกำรป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศในวยัรุน่จำกผูใ้ห้ข้อมลู

หลกั (Mobilize Stakeholders) ประกอบด้วยตวัแทนแกนนสำจำก อบต.ดอนตำเพชร สมำชกิอบต. ผูน้สำชมุชนทัง้ผูใ้หญ่บ้ำน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน อสม. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และนักวิชำกำรสำธำรณสุข กลุ่มวัยรุ่นในชุมชน จสำนวนทั้งหมด 145 คน
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และมีผู้สมัครใจเข้ำร่วมกำรวิจัยจสำนวน 50 คน เป็นกลุ่มวัยรุ่นอำยุระหว่ำง 10-18 ปี ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ ต.ดอนตำเพชร 

อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี ระยะเวลำที่ทสำกำรศึกษำในระหว่ำงเดือน เมษำยน-มกรำคม 2562

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล

 1. แบบสัมภำษณ์เป็นลักษณะคสำถำมแบบปลำยเปิด ใช้ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และสัมภำษณ์รำยกลุ่มประกอบ

ไปด้วยแบบสัมภำษณ์ ควำมหมำยพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศในวยัรุน่ ปัจจยั/สำเหตสุ่งเสรมิให้เกดิพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศ 

ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรมส่ีวนร่วมในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศของวยัรุน่ในชมุชน และกำร

ป้องกันปัญหำพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศโดยสัมภำษณ์ในกลุ่ม (Mobilize Stakeholders) ดังนี้

  1.1 กลุ่มวัยรุ่นในชุมชน

  1.2 บิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง

  1.3 ผู้นสำชุมชนครู องค์กรที่เกี่ยวข้อง

  1.4 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข อำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชน

  ผู้วิจัย ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมในเร่ืองควำมรู้ เน้ือหำ โดยกำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้อง และกำรศึกษำระเบียบวิธีวิจัย จรรยำบรรณนักวิจัย

 2. แบบวัดควำมรู้เก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศ แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศและแบบวัด

พฤตกิรรมเส่ียงทำงเพศสสำหรบัวยัรุน่ผูว้จิยัได้ทบทวนวรรณกรรม ซึง่จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำ ควำมรู ้เจตคติ

มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ [5][6]

กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล

 กำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของเครื่องมือ ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและตรวจสอบควำมถูกต้องของเครื่องมือจำก

ผูท้รงคณุวฒุ ิจสำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ อำจำรย์ประจสำสำขำวชิำสำธำรณสขุศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏั

เพชรบุรี จสำนวน 1 คน อำจำรย์ประจสำสำขำวิชำกำรพยำบำลสูตินรีเวช คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 1 คน 

และอำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จสำนวน 1 คน เพื่อให้เกิดควำมสมบูรณ์

ของข้อมูลก่อนนสำเสนอ

กระบวนการศึกษา ขั้นตอนกำรดสำเนินกำรวิจัยแบ่งขั้นตอนกำรดสำเนินงำน เป็น 4 ขั้นตอนกล่ำวคือ

 ขั้นที่ 1 (Plan) กำรเตรียมพร้อมของพื้นที่โดยทสำควำมเข้ำใจกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Mobilize Stakeholders)

ประกอบด้วยตัวแทน อบต.ดอนตำเพชร สมำชิก อบต. กสำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน อสม. เจ้ำหน้ำที่ และ  

นักวิชำกำรสำธำรณสุข เข้ำประสำน และประชุมกลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขหมู่บ้ำนจสำนวนทั้งหมด 145 คน เพื่อ

กสำหนดทมีดสำเนนิกำรชีแ้จงโครงกำรและประชมุเชงิปฏบิตักิำรในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูสภำพปัญหำและควำมต้องกำร 

ของชุมชนซึ่งได้มีกำรประชุมในกำรเก็บข้อมูลทีละกลุ่ม ในกำรทสำควำมเข้ำใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และนสำข้อมูลที่ได้จำก

ของทกุกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั นสำมำวเิครำะห์ร่วมกนัอกีครัง้ในกำรดสำเนนิงำนเพือ่พฒันำแนวทำงในกำรป้องกนัพฤตกิรรม

เสี่ยงทำงเพศ

 ขั้นที่ 2 (Do) ดสำเนินกำรพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศในวัยรุ่น มีกำรจัดกิจกรรมร่วมกับ

ชุมชน โดยให้เยำวชนท่ีเป็นวัยรุ่นในพ้ืนท่ีได้เป็นต้นแบบในกำรจัดกิจกรรม กำรสร้ำงควำมรักและควำมเข้ำใจกันใน

ครอบครัว กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่องเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ ทักษะสสำหรับกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ เพื่อ

สร้ำงเป็นแนวทำงในกำรพฒันำกระบวนกำรป้องกนัควำมเสีย่งพฤติกรรมทำงเพศสสำหรบัชุมชน โดยได้ร่วมมอืกบัหน่วย

งำนในชมุชน บ้ำน โรงเรยีน องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล อสม. ผูน้สำชุมชนในกำรเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรจดักจิกรรม โดยม ี

กำรจดักจิกรรม 1 ครัง้ วดัก่อนและหลงัของกำรดสำเนนิกจิกรรมว่ำผลจำกกำรดสำเนนิกจิกรรมส่งผลต่อเจตคติ และควำมรู ้
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ในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศอย่ำงไร และนสำผลมำวิเครำะห์

 ขัน้ท่ี 3 (Act) ดสำเนนิกำรพฒันำแนวทำงกำรป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศในวยัรุน่โดยทสำร่วมกบัชมุชน ชมุชน

มีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำร นสำผลจำกกำรจัดกิจกรรมในกำรดสำเนินกำรพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง 

ทำงเพศในวัยรุ่น (DO) มำประชุมร่วมกันกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้นสำชุมชน สมำชิก อบต. กสำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน อสม. เจ้ำหน้ำที่ และนักวิชำกำรสำธำรณสุข จสำนวน 50 คน ในกำรสร้ำงและพัฒนำแนวทำงที่ยั่งยืน

ในชุมชน

 ขั้นที่ 4 (Check) ปรับปรุงแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศในวัยรุ่นโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

ให้เหมำะสมกับพื้นที่มำกที่สุด โดยกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Mobilize Stakeholders) ประกอบด้วยตัวแทนแกนนสำจำก 

อบต.ดอนตำเพชร สมำชกิ อบต. ผูน้สำชมุชนทัง้ผูใ้หญ่บ้ำน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้ำน อสม. เจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุและนกัวชิำกำร

สำธำรณสุข จสำนวน 16 คน เพื่อยืนยันควำมถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง นสำเสนอหรือคืนข้อมูลแก่ชุมชนเพื่อให้สำมำรถกสำหนด

เป็นนโยบำยท้องถิ่นได้

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณด้วยสถิติ ควำมถี่ ร้อยละ และค่ำเฉลี่ย สสำหรับข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำรวิเครำะห์

ข้อมูลโดยใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis) ซึ่งกำรวิเครำะห์ตีควำมจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำกำรวิเครำะห์

ข้อมลูจะเริม่กระทสำไปพร้อม ๆ  กบักำรเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยผูศ้กึษำได้ข้อมลูจำกกำรถอดเทปบนัทกึกำรให้สมัภำษณ์

เชงิลกึ เขยีนออกมำเป็นตวัอกัษรในทกุ ๆ  คสำพดู รวมทัง้ได้ข้อมลูจำกกำรบนัทกึส่วนตัวเกีย่วกบั อำกปักรยิำ สิง่แวดล้อม 

และควำมรู้สึกของผู้ให้สัมภำษณ์ ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนสำมำวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้

สรุปผลการวิจัย

 1. สถำนกำรณ์พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่นตำมกำรรับรู้ของชุมชน

 ควำมหมำยพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศของวัยรุ่นตำมกำรรับรู้ของชุมชนหมำยถึง พฤติกรรมที่ทสำให้เสี่ยงต่อกำร

มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีกำรป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศตำมมุมมองของชุมชนคือ 

พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ 6 พฤติกรรม ดังต่อไปนี้ คือ

  1) กำรติดโซเชียลมำกเกินไป

  2) กำรแอบเที่ยวกลำงคืน

  3) กำรอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับเพศตรงข้ำมในที่ลับตำคน

  4) กำรที่ผู้หญิง/ผู้ชำย แอบนัดกันมำหำที่บ้ำน

  5) ตั้งท้องตั้งแต่อำยุน้อย

  6) กำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใส่ถุงยำงอนำมัย

 สถานการณ์วัยรุ่นในชุมชน

 กลุม่วยัรุน่ในชมุชน พบว่ำ มทีัง้สนใจเรยีน และไม่ใส่ใจในกำรเรยีน วยัรุน่บำงคนช่วยผูป้กครองทสำงำนบ้ำนตำม

ที่รับมอบหมำยและเข้ำไปช่วยทสำเกษตรกรรมท่ีบ้ำนหลังจำกเลิกเรียน มีบำงส่วนเล่นอินเทอร์เน็ต ติดเกม เล่นเฟซบุ๊ก 

ไม่ช่วยงำนบ้ำน บำงคนชวนกันขับมอเตอร์ไซค์ออกไปในหมู่บ้ำน ชวนกันไปเล่นนส้ำ บำงคนมีเริ่มคบเพื่อนต่ำงเพศ

 กลุ่มผู้ปกครอง ผู้นสำชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุข เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ควำมรับผิดชอบค่อนข้ำงน้อย ถ้ำไม่

บอกให้ช่วยทสำงำนกจ็ะไม่ช่วย ตืน่สำยต้องปลกุให้ตืน่ตลอด ดือ้รัน้ เมือ่มกีำรว่ำกล่ำวตกัเตอืน จะโต้ตอบแสดงท่ำทำงไม่

พอใจใจร้อน ไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่ จะเชื่อเพื่อนมำกกว่ำผู้ปกครอง ชอบรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อน ชอบเล่นเกมติดโทรศัพท์ 
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ผู้หญิงมำหำผู้ชำยถึงบ้ำนเมื่อชอบและแอบมีอะไรกันในบ้ำนตนเอง บำงคนชอบขับรถซิ่งในหมู่บ้ำน

 “ชอบพำผู้ชำยเข้ำบ้ำนและมีอะไรกัน เมื่อพอใจในผู้ชำยและอยำกได้” (ผน. 2 : 38 ปี)

 “ไม่ช่วยงำนบ้ำนเลย เล่นแต่โทรศัพท์ ไม่นอน เบื่อมำก” (ผปค. 14 : 52 ปี)

 “ไปโรงเรียนแต่ไม่ถึงโรงเรียนผู้ปกครอง ไม่เคยรู้”  (ผน. 10: 40 ปี)

 2. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ

 ตำมมุมมองของชุมชน ประกอบด้วย 1) ธรรมชำติของวัยรุ่น 2) ครอบครัว 3) สื่อสังคมโซเชียล 4) ประเพณี 

วัฒนธรรม

  2.1 ธรรมชำติของวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนำกำรปรับเปลี่ยนจำกวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ ทั้งด้ำนร่ำงกำย 

กำรเริ่มมีลักษณะทำงเพศ ฮอร์โมนท่ีเปลี่ยนไป ได้แก่ กำรมีหน้ำอกในวัยรุ่นหญิง กำรมีหนวด และกำรเปลี่ยนแปลง 

ของเสยีงในวยัรุน่ชำย อำรมณ์ทีเ่ปลีย่นไป หงดุหงดิง่ำย อำรมณ์ฉนุเฉยีว ขณะเดยีวกนักม็กีำรเปลีย่นแปลงในพฒันำกำร

ด้ำนอื่น ๆ เช่น มีควำมสนใจในเพศตรงข้ำม อยำกรู้ อยำกลองกล้ำแสดงออกเพิ่มมำกขึ้นสอดคล้องกับกำรศึกษำ 

เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศ ท่ีพบว่ำ ปัจจัยด้ำนพัฒนำกำรของวัยรุ่น 4 ด้ำน คือ ร่ำงกำย อำรมณ์ 

จิตใจ สังคมและสติปัญญำ [7] “ผู้หญิงกล้ำแสดงออกเพิ่มขึ้น กล้ำแซวผู้ชำยที่ตนเองสนใจ ถ้ำชอบก็จะไปหำถึงบ้ำน  

แสดงถึงควำมเป็นเจ้ำของ” ญ 2: 13 ปี

  2.2 ครอบครวั สถำบนัครอบครวัมส่ีวนทสำให้เกดิพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศในวยัรุน่ เป็นส่วนใหญ่ เนือ่งจำก

พ่อแม่ ไม่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี ไม่เป็นต้นแบบให้กับลูกเด็กก็เกิดกำรเลียนแบบพ่อแม่ พ่อแม่ไม่สนใจลูก มัวแต่ทสำงำน 

ปล่อยให้วยัรุน่อยูก่บัสือ่และเทคโนโลย ีขำดคสำแนะนสำทีถ่กูต้อง พลำดพลัง้ได้ง่ำยกำรไปทสำงำนต่ำงพืน้ที ่ทิง้ลกูไว้กบั ปู่ 

ย่ำ ตำ ยำย ที่แก่ชรำ ซึ่งไม่มีควำมสำมำรถในกำรสอนในเรื่องต่ำง ๆ ได้ ตำมใจบุตรหลำนในทำงที่ผิด พ่อแม่ผู้ปกครอง

มีบทบำทสสำคัญในกำรให้คสำแนะนสำที่ดีโดยเฉพำะในเรื่องเพศ [8] “พ่อแม่บำงคน ไม่สนใจทสำงำน อยู่ไปวัน ๆ ลูกก็จะ

ทสำแบบเดียวกันกับพ่อแม่ก็มีให้เห็น ในหมู่บ้ำนที่ผ่ำนมำพ่อแม่ไม่มีเวลำอยู่กับลูก จะทิ้งไว้กับปู่ย่ำ ตำมใจ ไม่ตักเตือน 

รักมำก” ฝน 8 : 45 ปี

  2.3 ส่ือสังคมโซเชียล กลุ่มวัยรุ่นติดโทรศัพท์มำกเกินไป เล่นเกม ทสำให้อยู่แต่ในโลกส่วนตัว พ่อแม ่

ผู้ปกครองตำมไม่ทัน และมีสิ่งยั่วยุที่มำกขึ้น มีกำรตั้งรหัสให้พ่อแม่เข้ำไปดูไม่ได้ และมีกำรใช้อินเทอร์เน็ตมำกเกินไป 

ไม่สนใจเรียน ชอบนัดกันทำงโทรศัพท์และไปเที่ยว สอดคล้องกับกำรศึกษำเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง

ทำงเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น พบว่ำ กำรเข้ำถึงส่ือที่มำกเกินไป จะทสำให้เข้ำถึงส่ือที่แสดงถึง 

สิ่งกระตุ้นทำงเพศได้ง่ำย [9] “ห้องอินเตอร์เน็ตประจสำชุมชนไม่มีใครควบคุมกำรใช้งำน กำรดูแลในเรื่องกำรเข้ำใช้สื่อ 

และเทคโนโลยีที่ไม่เหมำะสม” ส 2 : 44 ปี

  2.4 ประเพณี วัฒนธรรมในชุมชนไม่มีกิจกรรมที่จะช่วยทสำให้สำมำรถดึงกลุ่มวัยรุ่นให้ทสำ กลับมำทสำ

กจิกรรมในชมุชน ขำดกำรสนบัสนนุงบประมำณจำกภำครฐัในกำรเข้ำมำดแูล อยำกส่งเสรมิให้มกีจิกรรมในชมุชนเพือ่

ดึงให้วัยรุ่นไม่เที่ยวนอกพื้นที่และช่วยกันคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงำม

“อยำกให้จดักจิกรรมเหมอืนปีก่อน ๆ  ให้กลุม่วยัรุน่ได้มกีจิกรรมทสำ มกีำรส่งเสรมิกำรแสดงออกทีถ่กูต้อง และมกีำรหำ

รำยได้เล็ก ๆ น้อย ๆ” อสม. 34 : 25 ปี

 3. กำรพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมสี่ยงทำงเพศ แนวทำงในกำรพัฒนำปัญหำเพื่อป้องกันพฤติกรรม

เสี่ยงทำงเพศในวัยรุ่นในเขตชุมชน ดอนตำเพชร อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี ได้แนวทำงดังนี้

  3.1 กำรสร้ำงควำมอบอุ่นในครอบครัว กำรสือ่สำรทีท่สำให้เกดิควำมเข้ำใจทีด่รีะหว่ำงวยัรุน่และผูป้กครอง [8]

  3.1 กำรจดัหำวสัดอุปุกรณ์กฬีำให้วยัรุน่และประชำชนทัว่ไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัในกำรออกกสำลงักำย
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 3.3 กำรจัดสื่อประชำสัมพันธ์ ในกำรรณรงค์ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศในวัยรุ่น

 3.4 กำรหำงบสนับสนุนกำรทสำกิจกรรมกลุ่มในวัยรุ่นในชุมชน มีงำนศึกษำวิจัยพบว่ำ สภำพแวดล้อมทำงสังคม

ที่ชุมชนที่มีลักษณะต่ำงคนต่ำงอยู่ ไม่มีกำรปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ขำดควำมสำมัคคี แข่งขันกัน ถือเป็นปัจจัยภำยนอก

ที่มีควำมสสำคัญต่อกำรเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของเยำวชน [10]

 3.5 กำรจัดหำถุงยำงอนำมัยในกำรแจกจ่ำยสสำหรับวัยรุ่นในชุมชน และเน้นกำรรณรงค์กำรใช้ถุงยำงอนำมัย

 3.6 กำรสอนให้ผู้ปกครองเข้ำใจถึงพัฒนำกำรของวัยรุ่นและกำรส่ือสำรกับวัยรุ่นที่เหมำะสม และเรื่องกำร

แสดงออกที่เหมำะสมของวัยรุ่นในชุมชน

 4. ผลการด�าเนินกิจกรรม

 กำรดสำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ ่นในพื้นที่ ดอนตำเพชร 

อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี กำรจัดกิจกรรมนสำร่อง ในกำรให้ควำมรู้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ในเรื่องของกำรป้องกัน

พฤติกรรมเส่ียงทำงเพศ ดสำเนินกำรพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศในวัยรุ่น โดยมีกำรจัดกิจกรรม

ร่วมกับชุมชน เยำวชนที่เป็นวัยรุ่นในพื้นที่ สร้ำงให้เกิดกำรตระหนักรู้ตนเอง กำรจัดกำรตนเอง กำรตระหนักรู้สังคม 

สำมำรถตัดสินใจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ และเพิ่มทักษะกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทำงให้กับชุมชนได้นสำ

มำจัดเป็นแผน หรือเป็นตัวอย่ำงในกำรดสำเนินกิจกรรมต่อไป ซึ่งพบว่ำเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของกลุ่ม

วัยรุ่นที่เข้ำร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 65.4 (Table1) และสสำหรับพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศนั้น พบว่ำ วัยรุ่นใน

ชมุชน มพีฤตกิรรมเส่ียงทำงเพศอยูใ่นระดบัตสำ่คดิเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมำคอื มพีฤติกรรมเสีย่งทำงเพศระดบัปำนกลำง 

ร้อยละ 34.6 (Table 2) ซึ่งจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มของเด็กวัยรุ่นที่เข้ำร่วมกิจกรรม (Do-Act) นั้นมีระดับของเจตคต ิ

ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศสูง ซึ่งจะส่งผลให้ควำมเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศนั้นน้อย สอดคล้องกับผลของ 

กำรวัดระดับพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ ซึ่งมีกำรศึกษำในเรื่องของปัจจัยทสำนำยพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศได้กล่ำวว่ำ ควำมรู้ 

(Table 3) และเจตคติทำงเพศมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร [1]

Table 1 Attitude sexual risk behavior

ระดับของเจตคติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จ�านวน (คน) ร้อยละ

เจตคติระดับตส่ำมำก - -

เจตคติระดับตส่ำ - -

เจตคติระดับปำนกลำง - -

เจตคติระดับสูง 34 65.4

เจตคติระดับสูงมำก 18 34.6

รวม 52 100

Table 2 Sexual risk behaviors

ระดับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จ�านวน (คน) ร้อยละ

มีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศตส่ำ 24 46.2

มีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศระดับปำนกลำง 18 34.6

มีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศระดับสูง 10 19.2

มีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศระดับสูงมำก - -

รวม 52 100
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Table 3 Compare score between pre-test and post-test

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
t p-value

คะแนนทักษะพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ก่อนรับกำรอบรม (pre - test) 8.38 .153 -14.230 .000

หลังรับกำรอบรม (post – test) 12.46 .240

ที่ระดับนัยสสำคัญทำงสถิติที่ 0.05

 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ค่ำสถิติ t มีค่ำ -14.230 ค่ำ Sig.(2 tailed) มีค่ำ.000 ซึ่งน้อยกว่ำ ระดับนัยสสำคัญทำงสถิติที่ 

0.05 แสดงว่ำ คะแนนทดสอบควำมรู้ในเรื่องของทักษะกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ ที่

ได้ทสำกำรทดสอบก่อนและหลังอบรม เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

การอภิปรายผล

 จำกกำรวิเครำะห์กำรพัฒนำรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรสร้ำงรูปแบบกำรป้องกันพฤติกรรมเส่ียง

ของวัยรุ่น โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์

ที่น่ำสนใจในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้

 1. กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่น 

ประกอบด้วย

  1.1. กำรเปิดโอกำสให้ชุมชนวิเครำะห์ปัญหำ และหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ รวมถึงกำรพิจำรณำ

แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ เป็นกำรสร้ำงพลังอสำนำจชุมชน เป็นกำรเปิดโอกำสให้แกนนสำชุมชนในแต่ละภำคส่วนเข้ำมำ 

มีส่วนร่วมสะท้อนสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน พฤติกรรมที่ก่อให้กิดผลกระทบต่อชุมชน ก่อให้เกิดพลัง

ในกำรขับเคลื่อน กำรพัฒนำศักยภำพของชุมชน โดยกำรใช้วิจำรณญำณ และสถำนกำรณ์ปัญหำในชุมชนเป็นปัจจัย 

เพื่อพิจำรณำแนวทำงแก้ไข

 อีกทั้งจะเห็นว่ำชุมชนมีกำรค้นหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำด้วยศักยภำพและพลังที่มีอยู่ ใช้ทรัพยำกรที่มี

ในชุมชนนั้น ๆ จึงกล่ำวได้ว่ำ อสำนำจของชุมชนจะก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งของชุมชนมำกน้อยเพียงใดจะมีผลจำก  

1) กำรมส่ีวนร่วมในกำรดสำเนนิกจิกรรมร่วมกนั 2) กำรได้รบัข้อมลูข่ำวสำรทีเ่พยีงพอ 3) มกีำรแลกเปลีย่นข้อมลูข่ำวสำร

ร่วมกัน 4) กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องรุจำ ภู่ไพบูลย์, มณี อำภำนันทกุล, สุจินดำ จำรุพัฒน์ 

และวฒันำ เทยีมปฐม [12] กล่ำวว่ำ กำรสร้ำงพลงัอสำนำจชมุชนเป็นกำรดสำเนนิกำรภำยในชมุชนใช้แหล่งประโยชน์ต่ำง ๆ  

ทีม่อียูใ่นชมุชน เพือ่ให้เกดิกำรสร้ำงสรรค์ภำยในชมุชน เช่นเดยีวกบักำรศกึษำของกิง่แก้ว สวุรรณครี,ี นพพร จนัทร์นสำชู 

และนรินทร์ สังข์รักษำ [13] ที่พบว่ำ รูปแบบกำรสร้ำงพลังอสำนำจของชุมชนเพื่อกำรจัดทสำแผนของชุมชนมี 6 กิจกรรม

ประกอบด้วย ควำมตระหนักถึงควำมสสำคัญของแผนชุมชน กำรจัดตั้งทีมทสำแผนชุมชน กำรพัฒนำศักยภำพชุมชน และ

กำรส่งเสริมควำมภูมิใจให้ชุมชน

  1.2 กำรพัฒนำแนวทำงกำรป้องกันพฤติกรรมสี่ยงทำงเพศของวัยรุ่นจำกกระบวนกำรค้นหำปัญหำจำก

สถำนกำรณ์ที่พบในชุมชน พบว่ำ มีกระบวนกำรและกลวิธีในกำรแก้ปัญหำของชุมชน คือ 1) กำรสร้ำงจิตสสำนึกใน

เรือ่งของพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศ ทสำให้กลุม่เป้ำหมำยทัง้ ตวัวยัรุน่ ผูป้กครองได้มคีวำมตระหนกัรูต่้อปัญหำ กสำหนดและ 
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คำดหวังต่ออนำคตตนเอง ทสำให้วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำวิธีคิดของตนเอง เช่นเดียวกับ 

กำรศกึษำของ รถัยำนภศิ พละศกึ, เบญจวรรณ ถนอมชยะวชั และ ภคมล ทรงเลศิ [14] ทีพ่บว่ำ กระบวนกำรในกำรป้องกนั

กำรตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ต้องมกีำรสร้ำงกำรเรยีนรูใ้ห้ตระหนกัต่อปัญหำ กำรเปิดโอกำสให้คดิวเิครำะห์ และกำรดสำเนนิกำร

สะท้อนคดิ เพือ่ให้เกดิกำรเรยีนรูแ้ละนสำไปใช้ในอนำคต 2) กำรมุง่ปรบัสภำพของสิง่แวดล้อมในชมุชนเพือ่ดงึศกัยภำพ

ของชุมชนที่มีอยู่เพื่อช่วยในกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ กำรดสำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำม กำรมี

ส่วนร่วมในกจิกรรมภำยใต้กำรดแูลเอำใจใส่ของชมุชน จะช่วยลดควำมเสีย่งของกำรมพีฤตกิรรมทำงเพศทีไ่ม่ถกูต้องได้

 2. ผลของกำรพัฒนำรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรป้องกันปัญหำพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศ พบว่ำ 

กระบวนกำรดังกล่ำวพบว่ำ ท้ังตัวชุมชน ผู้ปกครอง และตัววัยรุ่น สำมำรถพัฒนำและเกิดกำรเรียนรู้ปัญหำซึ่งกันและ

กันสำมำรถเข้ำใจโดยใช้พ้ืนฐำนของควำมรักท่ีมีอยู่ในครอบครัวมำช่วยเป็นเกรำะป้องกัน มีกำรพูดคุย กำรสื่อสำรกัน

มำกขึ้น ชุมชนตระหนักถึงควำมสสำคัญของปัญหำ สร้ำงเกรำะในกำรป้องกันด้วยศักยภำพของชุมชน สร้ำงกิจกรรม  

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวัยรุ่นในชุมชน และกระบวนกำรแก้ปัญหำจำกทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชน ตระหนักรู้ถึงปัญหำ 

เหน็ควำมสสำคญัมำกขึน้เช่นเดยีวกบัผลกำรศกึษำของอมรรตัน์ เชิงหอม, มลวิรรณ สรรคชำ, สญัทติย์ ชอนบรุ ีและสสำเรงิ  

อ่อนสมัพนัธ์ [15] ทีพ่ฒันำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิกำรปลกูจติสสำนกึสจุรติ ให้กบันกัเรยีน โรงเรยีนบ้ำนหำดแพง 

(หำดแพงวทิยำ) โดยใช้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิกำรปลกูจติสสำนกึสจุรติ คอื 1) กจิกรรมกำรปลกูฝัง 2) กจิกรรม

กำรป้องกนั 3) กจิกรรมประสำน พบว่ำ นกัเรยีนโรงเรยีนบ้ำนหำดแพง (หำดแพงวทิยำ) มคีณุลกัษณะควำมสจุรติ ระดบั

คุณภำพดีเยี่ยมร้อยละ 75.63 ระดับคุณภำพดีร้อยละ 21.94 และระดับผ่ำนร้อยละ 2.43 นักเรียนโรงเรียนบ้ำนหำดแพง 

(หำดแพงวิทยำ) มีคะแนนคุณลักษณะควำมสุจริตหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01

ข้อเสนอแนะ

 แนวทางการน�าผลการศึกษาไปใช้

 1. กำรพฒันำแนวทำงกำรป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งทำงเพศของวยัรุน่โดยกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนต้องมกีำรดสำเนนิ

กำรอย่ำงต่อเนือ่ง กำรดสำเนนิงำนในวยัรุน่เป็นเรือ่งทีต้่องใช้เวลำในกำรปรบัทศันคต ิทัง้ในระดบัตวัวยัรุน่ ครอบครวั และ

ชุมชน เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลำนำน จึงจะเห็นผลของกำรเปลี่ยนแปลงในชุมชน ในกำรที่จะร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทสำ

 2. ต้องมีกำรเสริมพลังอสำนำจในทุกระดับ กระตุ้นและประสำนงำนในองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยชุมชนเอง เพื่อให้

เกิดแนวทำงกำรพัฒนำกำรป้องกันพฤติกรรมทำงเพศโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง

 3. ในกำรดสำเนนิกจิกรรมกลุม่วยัรุน่ ต้องเข้ำใจถงึกลุม่วยัรุน่ สร้ำงสมัพนัธภำพควำมคุน้เคยก่อน บำงครัง้ต้องใช้

ระยะเวลำนำนในกำรศกึษำ ประเมนิสภำพปัญหำของวยัรุน่ทีเ่กดิขึน้อย่ำงแท้จรงิในชมุชน ถงึจะสำมำรถกำรแก้ไขร่วม

กันได้ตรงประเด็นปัญหำ

 แนวทางการศึกษาต่อไป

  1. กำรดสำเนินกิจกรรมค่ำย กลุ่มผู้ปกครองและวัยรุ่น ในเรื่องกำรส่ือสำรเรื่องเพศที่เข้ำใจตรงกันใน

ครอบครัว ในกำรช่วยเฝ้ำระวังเรื่องเพศ

  2. ขยำยเครือข่ำยกำรดูแลวัยรุ่นในชุมชน โดยพัฒนำศักยภำพของอสม. และวัยรุ่นแกนนสำชุมชนให้มี

ศักยภำพที่เพียงพอ
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำผลกระทบขอพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) ต่อผล

กำรดสำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 2) ศึกษำหลักกำรสสำคัญของ Basel ในกำรดสำรงเงิน

กองทนุและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรวเิครำะห์ควำมสำมำรถชสำระหนี ้และ 3) กสำหนดแนวทำงกำรดสำรงเงนิกองทนุ กำร

วิเครำะห์ควำมสำมำรถชสำระหนี้ของสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

สำกล ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ศึกษำหลักกำรที่สสำคัญของ Basel และพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่ม

เติม พ.ศ. 2553) โดยกำรสังเกตกระบวนกำรบริหำรในเชิงปฏิบัติ และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก เลือกกลุ่มศึกษำแบบเฉพำะ

เจำะจง จสำนวน 7 คน คือ ประธำนกรรมกำรดสำเนินกำร 1 คนกรรมกำรดสำเนินกำร 1 คน ผู้จัดกำรสหกรณ์ 2 คน หัวหน้ำ

ฝ่ำยเงินกู้ 1 คน หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี 1 คน หัวหน้ำฝ่ำยคอมพิวเตอร์ 1 คน 

 ผลกำรวจิยัได้ข้อค้นพบสรปุได้ดงันี ้พระรำชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2553) ไม่เหมำะสม

ทีจ่ะใช้กสำกบัดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น เนือ่งจำกเนือ้หำยงัมไิด้กสำหนดให้มกีำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

กำรดสำรงเงินกองทนุ กำรกนัสสำรอง รวมทัง้กำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งกำรให้สนิเชือ่และกำรลงทนุตำมหลกัมำตรฐำนสำกล 

(Basel Standard) ผลิตภัณฑ์เงินให้กู้มีจสำนวนน้อย มุ่งเน้นใช้บุคคลคส้ำประกันเงินให้กู้และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ไม่สมบูรณ์

 ข้อเสนอแนะ  ควรแก้ไขพระรำชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2553) โดยกสำหนดให้สหกรณ์ฯ 

มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรดสำรงเงินกองทุนตำมหลัก Basel ควรมุ่งเน้นใช้อสังหำริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงิน 

ให้กู้ควรพัฒนำผลิตภัณฑ์เงินให้กู้ระบบเทคโนโลยี และเครื่องมือช่วยในกำรวิเครำะห์เงินให้กู้ (Credit Tool)

ค�าส�าคัญ: สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกำรดสำเนินงำนกำรดสำรงเงินกองทุนมำตรฐำน Basel

Abstract

 The objectives of this research were 1) to study the affecting of Cooperative Act. 1999 (amended 2010) to 
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the performance of Savings and Credit Cooperatives and Credit Union Cooperatives 2) to study capital adequacy and 

loans analysis of general Basel standard.and 3) to set guidelines capital adequacy and loans analysis as international 

standard. Use qualitative research methods by studying as on Basel financial regulation and Cooperative Act, 1999 

(amended 2010), observing and in-depth interviews were conducted, by selecting seven specific management persons.

 The research found as follows : The Cooperative Act, 1999 (amended 2010) was not appropriate to regulate 

Savings and Credit Cooperatives and Credit Union Cooperatives, the contents did not cover risk management, the 

supervision of capital adequacy was not in accordance with Basel standard. Loans product and information technology 

development swere inadequate. The loans collaterals focused on personal guarantee.

 Recommendations: There should amend Cooperatives Act. 1999 (amended 2010), should maintain the capital 

adequacy in accordance with the Basel standard, focus on credit risk and using real estate as a loan collateral, develop 

products, information technology and credit analysis tools.

Keywords: savings and credit cooperativemanagement; basel Standard; capital adequacy; basel III

บทน�า

 สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสถำบันกำรเงินอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

(แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2553) มวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ให้สมำชกิออมทรพัย์ และให้กูย้มืเงนิ สหกรณ์ฯ จดัเป็นสถำบนักำรเงนิ

เทียบเท่ำธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ เพียงวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2559 มีสินทรัพย์ 2.288 ล้ำนล้ำนบำท (สินทรัพย์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 50,680 ล้ำนบำท) มีหนี้สิน 1.243 ล้ำนล้ำนบำท (หนี้สินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 41,810 ล้ำนบำท)  

มส่ีวนทนุ 1.045 ล้ำนล้ำนบำท (ส่วนทนุสหกรณ์เครดติยเูนีย่น 8,870 ล้ำนบำท) มสีมำชกิ จสำนวน 4.070 ล้ำนคน (สมำชกิ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 875,288 คน) [1] สมำชิกเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยคนละ 1,200,000 บำท (สมำชิกสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนเป็นหน้ีโดยเฉลี่ยน้อยกว่ำค่ำน้ี) หำกคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 6 ต่อปี ผ่อนชสำระหนี้เฉลี่ยภำยใน 10 ปี 

แต่ละคนจะมีภำระผ่อนชสำระหนี้สหกรณ์ฯ เดือนละ 13,000 บำท และมีค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือนโดยเฉลี่ย 21,437 บำท 

ต่อเดือน [2] สมำชิกสหกรณ์ฯ ยังมีหนี้กับสถำบันกำรเงินอื่นอีก สมำชิกหลำยคนไม่มีควำมสำมำรถชสำระหนี้ถูกดสำเนิน

คดเีรยีกหนีค้นื [3] หน่วยงำนกสำกบัดแูลสหกรณ์พยำยำมแก้ไขมำโดยตลอดเวลำแต่ยงัคงพบปัญหำดงักล่ำว จงึควรศกึษำ

พระรำชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) เมื่อนสำไปกสำกับดูแลไม่ได้ตำมมำตรฐำน Basel ซึ่งเป็น

ทีย่อมรบัของสถำบนักำรเงนิทัว่โลกจะมผีลกระทบต่อสหกรณ์ฯ และสมำชิกมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิสงูขึน้และกระทบ

ควำมเชื่อมั่นของสถำบันกำรเงินซึ่งเป็นเจ้ำหนี้สหกรณ์ฯ และควำมเชื่อมั่นต่อระบบกำรเงินของประเทศ

วัตถุประสงค์

 1) เพื่อศึกษำผลกระทบของพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) ต่อผลกำรดสำเนินงำน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2) เพื่อศึกษำหลักกำรสสำคัญของ Basel ในกำรดสำรงเงินกองทุนและ

กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรวเิครำะห์ควำมสำมำรถชสำระหนีข้องสมำชกิ 3) เพือ่กสำหนดแนวทำงกำรดสำรงเงนิกองทนุ กำร

วิเครำะห์ควำมสำมำรถชสำระหนี้ของสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

สำกล
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ขอบเขตการวิจัย

 ศกึษำพระรำชบัญญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2553) [4] ซึง่สหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติ

ยเูนีย่นนสำไปใช้ปฏบิตั ิในเรือ่งกำรดสำรงเงนิกองทนุกำรให้กูย้มืเงนิ กำรลงทนุ และศกึษำหลกักำรกสำกบัดแูลสถำบนักำร

เงินตำมหลักกำรทั่วไปของ Basel ซึ่งเป็นหลักมำตรฐำนสำกล [5]

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยรวบรวมศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลเอกสำร (Documentary Research) จำกพระรำช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) ระเบียบคสำสั่ง ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนกสำกับดูแลสหกรณ์คือ

นำยทะเบียนสหกรณ์ คณะกรรมกำรพัฒนำสหกรณ์แห่งชำติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ผู้บริหำรสหกรณ์ฯ จสำนวน 7 คน คือ 

ประธำนดสำเนินกำรสหกรณ์ฯ 1 คน กรรมกำรดสำเนินกำร 1 คน ผู้จัดกำรสหกรณ์ฯ 2 คนหัวหน้ำฝ่ำยบัญชี 1 คน หัวหน้ำ

ฝ่ำยเงนิกู ้1 คน หวัหน้ำฝ่ำยคอมพวิเตอร์ 1 คนใช้วธิวีเิครำะห์ข้อมลูเอกสำร (Content Analysis) และวเิครำะห์สรปุอปุนยั 

(Analytic Induction) พิสูจน์ทรำบเทียบเคียงพระรำชบัญญัติสหกรณ์ฯ กับหลักกำรกสำกับดูแลสถำบันกำรเงินตำมหลัก 

Basel ของ Bank for International Settlement (BIS) และตำมประกำศที่เกี่ยวข้องของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ซึ่งเป็นองค์กรที่กสำกับดูแลสถำบันกำรเงิน รวมทั้งพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 และรำยงำนกำรวิจัย

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรกสำกับดูแลสหกรณ์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์รำยงำนผลกำรดสำเนนิงำนประจสำปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรพัย์ และผลกำรดสำเนนิงำน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพบว่ำสหกรณ์ฯ มีอัตรำส่วนทุนสสำรองต่อสินทรัพย์เฉลี่ยเท่ำกับ 0.03 เท่ำ (หรือ 3 เปอร์เซ็นต์) 

และตำมรำยงำนเรื่องศึกษำผลกำรดสำเนินงำนสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จสำกัดฯ พ.ศ. 2554 โดย  

นกุลูกติ เรอืงศร ี[6] พบว่ำ สหกรณ์ออมทรพัย์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ จสำกดั มอีตัรำส่วนทนุสสำรองต่อสนิทรพัย์เท่ำกบั 

0.04 เท่ำ เทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จสำกัด เท่ำกับ 0.05 เท่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ จสำกัด เท่ำกับ 0.03 เท่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยมหิดลจสำกัด เท่ำกับ 0.03 เท่ำ แสดงให้เห็นว่ำ 

หน่วยงำนกสำกบัดแูลสหกรณ์ฯ ยงัมไิด้นสำหลกักำรดสำรงเงนิกองทนุของ Basel ซึง่กสำหนดให้ดสำรงเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์

เสี่ยงไม่ตส่ำกว่ำร้อยละ 8 มำใช้ในกำรกสำกับดูแล

 งำนวิจัยของประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกำและแคนำดำให้ควำมสสำคัญในกำรกสำกับดูแลเครดิตยูเนี่ยนดสำรง

เงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Basel คือ หนังสือชื่อ Best Practices in Credit Union Supervision (2009) ของสภำเครดิต

ยูเนี่ยนโลก (World Council of Credit Union, Inc.) [7] กสำหนดแนวทำงให้เครดิตยูเนี่ยนในสหรัฐอเมริกำได้ถือปฏิบัติ

ตำมหลัก Basel (Basel Accord on Capital Adequacy) สอดคล้องกับงำนวิจัยเรื่อง Optimum Capital/Asset Ratio in the 

Credit Union Industry: a Managerial Perspective โดย Hubert J. Dwyer; James S. Gould and Raymond H. Lopez; Pace 

University, USA. [8] พบว่ำ เครดิตยูเนี่ยนในสหรัฐฯ มำกกว่ำร้อยละ 70 มีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 

8.5 ถึง 11.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนสอดคล้องกับองค์กร Autorité Des Marchés Financier (AMF) (2017) ประเทศ

ฝรัง่เศส [9] ได้ออกหนงัสือแนวทำงกำรดสำรงเงนิกองทนุอย่ำงเพยีงพอ (Capital Adequacy Guideline) ของเครดติยเูนีย่น 

กสำหนดแนวทำงในกำรดสำรงเงินกองทุนโดยถือปฏิบัติตำมหลัก Basel III สอดคล้องงำนวิจัยเรื่อง Regulatory Change 

and Capital Adjustment of Cooperative Financial Institutions โดย John Goddard, DonalMcKillop and John O.S. 

Wilson, University of St Andrews, UK. พบว่ำ เครดติยเูนีย่นสำมำรถดสำรงเงนิกองทนุได้ตำมเกณฑ์ทีก่สำหนดสอดคล้อง
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กับรำยงำนเรื่อง Canadian Credit Unions Capital Buffers under Basel III ของ Filene Institute Research (2017) [10] 

และงำนวิจัยเรื่อง Basel III capital buffer requirement and credit union prudential regulation: Canadian evidence โดย 

Helyothhessou, Van Son Lai and IPAG Business School, Laval University, France [11] พบว่ำ เครดิตยูเนี่ยนได้ดสำรง

เงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Basel III

 กำรกสำกับดูแลสถำบันกำรเงินตำมมำตรฐำนสำกลของธนำคำรแห่งประเทศไทย มีกำรบริหำรควำมเส่ียง  

กำรดสำรงเงินกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่งตำมมำตรฐำน Basel กำรกสำหนดธรุกจิทีส่ำมำรถกระทสำได้ กำรกสำหนดเพดำนเงนิ 

ให้กู้หรือเงินลงทุนหรือก่อภำระผูกพันหรือกำรทสำสัญญำแบ่งผลกสำไร กำรให้เงินกู้ในลักษณะที่จะเรียกคืนไม่ได้  

กำรจัดชั้นสินทรัพย์และกำรกันสสำรอง กำรดสำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง กำรโอนกำรควบรวมกิจกำร กำรแก้ไขฐำนะ 

กำรดสำเนินงำน และกำรเข้ำควบคุมปิดกิจกำร [12] กำรดสำรงเงินกองทุนตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกลที่ทั่วโลกยึดถือของ 

Bank for International Settlement-BIS หรอืเรยีกว่ำ Basel ซึง่กสำหนดไว้ไม่ตสำ่กว่ำร้อยละ 8 และได้กสำหนดให้สถำบนักำร

เงนิบรหิำรควำมเสีย่งคอื ควำมเสีย่งด้ำนเครดติ (Credit Risk) ควำมเสีย่งกำรกระจกุตวัด้ำนเครดติ (Credit Concentration 

Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำด (Market risk) ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยฯ (Interest Rate Risk in The Banking Book) 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง (Reputation Risk) และควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information 

Technology Risk) และธปท. กสำหนดอัตรำส่วนเงินกองทุนฯไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8.5 [13] [14] [15] [16]

 สหกรณ์ฯ เป็นสถำบนักำรเงนิหนึง่มขีนำดสนิทรพัย์เทยีบเท่ำธนำคำรพำณชิย์ขนำดใหญ่จงึควรมกีำรกสำกบัดแูล

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

ผลการวิจัย

 1. วิเครำะห์พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) กสำหนดให้สหกรณ์ทั้งหลำยอยู่ใน

กำรกสำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มำตรำ 5 กสำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรฯ รักษำกำรมำตรำ 

9 ให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ มำตรำ 15 กสำหนดให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนำยทะเบียน

สหกรณ์มำตรำ 16 ให้นำยทะเบียนมีอสำนำจหน้ำที่ (8) ออกระเบียบหรือคสำส่ังเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ

นี้และเพื่อประโยชน์ในกำรดสำเนินกำรกิจกำรสหกรณ์ (9) กำรกระทสำอื่นใดตำมที่พระรำชบัญญัตินี้กสำหนดให้เป็น

อสำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำยมำตรำ 48 ให้สหกรณ์ดสำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีกสำหนดในกฎกระทรวงซึ่งตำม "กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรดสำรงสินทรัพย์สภำพคล่องของ

สหกรณ์ พ.ศ. 2550” และ “ประกำศรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรฯ กสำหนดร้อยละ 1 ของยอดเงินฝำกทั้งหมด” [17] 

แต่มไิด้ให้อสำนำจอสำนำจแก่ตสำแหน่งใดและคณะกรรมกำรใดกสำหนดให้สหกรณ์ฯ บรหิำรควำมเสีย่งและดสำรงสนิทรพัย์

สภำพคล่องตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำนสำกล มำตรำ 62 เงนิของสหกรณ์นัน้สหกรณ์อำจฝำกหรอืลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้“(7) 

ฝำกหรอืลงทนุอย่ำงอืน่ตำมทีค่ณะกรรมกำรพฒันำกำรสหกรณ์แห่งชำตกิสำหนด” ซึง่มไิด้กสำหนดให้มกีำรวเิครำะห์ควำม

เสี่ยงโดยบริษัทจัดอันดับควำมเสี่ยงที่น่ำเชื่อถือ ต่อมำ พ.ศ. 2558 มีประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ 

เรือ่งข้อกสำหนดกำรฝำกหรอืลงทนุอย่ำงอืน่ของสหกรณ์ [18] ได้กสำหนดแนวทำงดงักล่ำวแต่มไิด้กล่ำวถงึกำรทสำธรุกรรม 

กำรทสำสัญญำซื้อขำยเป็นเงินเชื่อซึ่งมีควำมเสี่ยง หลำยสหกรณ์ฯ เกิดควำมเสียหำยจำกกำรทสำสัญญำซื้อขำยจสำหน่ำย 

สลำกกินแบ่งกับบริษัทเอกชนที่ไม่น่ำเชื่อถือ

 2. กำรวิเครำะห์หลัก Basel อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงหรือ Capital Adequacy Ratio เรียกย่อว่ำ 

CAR ratio หรือ BIS ratio โดย Basel Capital Accord กสำหนดให้สถำบันกำรเงินต้องดสำรงเงินกองทุนไม่ตส่ำกว่ำร้อยละ 
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8 ซึ่ง ธปท.ได้กสำหนดให้เข้มขึ้นเป็นไม่ตส่ำกว่ำร้อยละ 8.5 เงินกองทุนจะประกอบด้วย เงินทุนจดทะเบียนชสำระแล้วของ

หุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิทธิ์รวมทั้งสสำรองหรือส่วนเกินที่เกิดขึ้นจำกกสำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว หรือสสำรองต่ำง ๆ ที่องค์กร

กสำกับดูแลสถำบันกำรเงินยอมรับให้เป็นเงินกองทุน เช่น สสำรองจำกมูลค่ำส่วนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร 

เป็นต้น และสินทรัพย์เสี่ยงคือเงินให้กู้ยืม เงินลงทุนที่มีควำมเสี่ยงเช่น ตรำสำรหนี้ หุ้น สินทรัพย์อื่นที่องค์กรกสำกับดูแล

สถำบันกำรเงินจัดให้เป็นสินทรัพย์เสี่ยง

 กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรชสำระหนี้ตำมหลักมำตรฐำนสำกล Moody’sInvestors Service [19] เสนอให้

ใช้อัตรำส่วน Debt Service Coverage Ratio : DSCR = Net Operating Income/Total Debt Service กรณีประกอบธุรกิจ

โดยบุคคลหรือเป็นนิติบุคคล ที่มีรำยได้จำกธุรกิจ ใช้อัตรำส่วน DSCR = EBITDA/จสำนวนเงินที่ต้องผ่อนชสำระหนี ้

ทุกประเภทที่มี (ต้น+ดอกเบ้ีย) > 1.2 เท่ำ และกรณีเป็นบุคคลมีรำยได้จำกค่ำจ้ำง เงินเดือน ที่ไม่ใช่รำยได้ของธุรกิจ  

ใช้อัตรำส่วน DSCR = (รำยได้ – ค่ำใช้จ่ำย)/จสำนวนเงินที่ต้องผ่อนชสำระหนี้ทุกประเภทที่มี (ต้น+ดอกเบี้ย) >1.2 เท่ำ

 3. สรุปผลกำรวิเครำะห์ พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) ไม่เหมำะสมที่จะใช้

กสำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เน่ืองจำกสหกรณ์ฯ มีกิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมทำงกำรเงิน 

กำรกูยื้มเงิน กำรให้กูย้มืเงนิ และกำรลงทนุ ผลกำรตรวจสอบเอกสำรสอดคล้องกบักำรสมัภำษณ์ผูบ้รหิำรสหกรณ์ พบว่ำ  

สหกรณ์ฯ มิได้บริหำรควำมเสี่ยง กำรคสำนวณสินทรัพย์เสี่ยงและกำรดสำรงเงินกองทุนตำมหลัก Basel

 สหกรณ์ฯ ไม่มีระเบียบปฏิบัติในกำรตรวจสอบเครดิตบูโรจำกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชำติ (National Credit 

Bureau : NCB) สหกรณ์ฯ ไม่สำมำรถทรำบภำระหนีท้ัง้สิน้ของสมำชิกผูข้อกูเ้งนิทสำให้ไม่สำมำรถวเิครำะห์ควำมสำมำรถ

ในกำรชสำหนี้ได้ถูกต้อง สหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ยังมิได้เป็นสมำชิกเครดิตบูโร [20] ทสำให้ข้อมูลลูกหนี้ของสหกรณ์ฯ มิได้

อยู่ในฐำนข้อมูลของเครดิตบูโร สถำบันกำรเงินต่ำง ๆไม่สำมำรถทรำบภำระหนี้ของสมำชิกที่มีกับสหกรณ์ฯ ได้ ทสำให้

สถำบันกำรเงินปล่อยเงินกู้ซส้ำซ้อน (Double Finance) กับสหกรณ์ฯ

 สหกรณ์ฯ วิเครำะห์ควำมสำมำรถชสำระหนี้ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน DSCR เนื่องจำกไม่ได้ตรวจสอบภำระหนี้

จำกเครดิตบูโร และกำรหักค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำควำมเป็นจริง โดยหักค่ำใช้จ่ำยเพียง 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 

ซึ่งตำมหลักกำรวิเครำะห์สินเชื่อจะต้องหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนทั้งค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวและครอบครัว ไม่น้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำย

มำตรฐำนครัวเรือนหรือค่ำครองชีพข้ันตส่ำตำมพ้ืนท่ีของสสำนักงำนสถิติแห่งชำติสหกรณ์ฯ กสำหนดให้สิทธิสมำชิกกู้

เงิน ทสำให้สมำชิกส่วนใหญ่ขอใช้สิทธิกู้เงินเพรำะหำกไม่ใช้สิทธิเหมือนกับเสียเปรียบเมื่อต้องเป็นผู้คส้ำประกันเงินกู้ให้

กับสมำชิกคนอื่น สหกรณ์ฯ ให้สมำชิกคส้ำประกันเงินกู้ซึ่งกันและกัน ทสำให้สมำชิกแต่ละคนมีภำระหนี้เงินกู้และภำระ 

คส้ำประกันรวมกันสูงเกินควำมสำมำรถในกำรชสำระหนี้ หำกคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรือออกจำกรำชกำร สหกรณ์จึง

พยำยำมจัดทสำประกันชีวิตลูกหนี้ ทสำให้ลูกหนี้มีภำระค่ำเบี้ยประกัน ซึ่งหลำยคนไม่มีควำมสำมำรถชสำระค่ำเบี้ยประกัน 

(สสำหรบัสหกรณ์เครดติยเูนีย่นมสีวสัดกิำรคุม้ครองเงนิกูส้มำชกิจงึไม่ต้องจ่ำยค่ำเบีย้ประกนั) กำรตรวจสอบหลกัทรพัย์

ประกนั (ท่ีดนิ สิง่ปลกูสร้ำง) สหกรณ์ฯ ไม่เน้นมลูค่ำหลกัทรพัย์ประกนัคุม้หนี ้และมไิด้คสำนงึถงึสภำพคล่อง เช่น ทสำเลทีต่ัง้ 

ทำงเข้ำออก รปูร่ำงทีด่นิสหกรณ์ฯ ยงัไม่มกีระบวนกำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งในกำรก่อภำระผกูพนัในสนิทรพัย์เสีย่งอืน่ ๆ  

เช่น บำงสหกรณ์ลงทุนกิจกำรซื้อขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลกับบริษัทเอกชนที่ฐำนะทำงกำรเงินไม่น่ำเชื่อถือ

 สหกรณ์ฯ มีผลิตภัณฑ์เงินกู้เพียง 3 ประเภทคือ เงินกู้ฉุกเฉินวัตถุประสงค์เพื่อใช้กรณีฉุกเฉินจสำเป็นในกำรดสำรง

ชีวิตประจสำเดือน เงินกู้สำมัญวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ำยในครอบครัว ฯลฯ เงินกู้พิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรเคหะ และ 

เพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพ ซึ่งมิได้ควบคุมกำรใช้เงินกู้เพื่อกำรเคหะ และกำรลงทุนประกอบอำชีพตำมวัตถุประสงค์

เพื่อให้มีควำมสำมำรถชสำระหน้ีคืน และระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ ยังไม่สำมำรถเช่ือมโยงทุก Transaction  

ลงบัญชี และออกรำยงำนต่ำง ๆ เช่น รำยงำนกำรกันสสำรองเพื่อใช้ในเพื่อกำรบริหำรจัดกำรได้อัตโนมัติ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 1. สรปุผลข้อค้นพบตำมวตัถปุระสงค์ข้อ 1) เพือ่ศกึษำพระรำชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2553) 

พบว่ำ ไม่เหมำะสมที่จะใช้กสำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เนื่องจำกสหกรณ์ฯ มีกิจกรรม

ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทำงกำรเงินพระรำชบัญญัติฯ มีเนื้อหำไม่ครอบคลุมและมิได้ให้อสำนำจรัฐมนตรี คณะกรรมกำร

พฒันำกำรสหกรณ์แห่งชำตนิำยทะเบยีนสหกรณ์ อย่ำงชดัเจนทีจ่ะใช้ในกำรกสำกบัดแูลกำรดสำรงเงนิกองทนุ กำรบรหิำร

ควำมเสีย่ง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ข้อค้นพบตำมวตัถปุระสงค์ข้อ 2) เพือ่ศกึษำกำรดสำรงเงนิกองทนุ กระบวนกำร

กำรให้กูย้มืเงินฯ และกำรลงทนุกบัมำตรฐำนสำกล (Basel) พบว่ำ หน่วยงำนกสำกบัดแูลมไิด้ออกคสำสัง่กสำหนดให้สหกรณ์

ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนปฏิบัติตำมหลัก Basel เช่นเดียวกับเครดิตยูเนี่ยนในประเทศที่พัฒนำแล้วในทวีป

ยุโรปและอเมริกำ และข้อค้นพบตำมวัตถุประสงค์ข้อ 3) เพื่อกสำหนดแนวทำงกำรดสำรงเงินกองทุน กระบวนกำรบริหำร

จัดกำรกำรให้กู้ยืมเงินฯ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล พบว่ำ แนวทำงกำรกสำกับดูแลจะต้องยึดหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กำรดสำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตำมหลัก Basel คือต้องไม่ตส่ำกว่ำร้อยละ 8.5 เช่นเดียวกับสถำบันกำรเงินทั้งใน

ประเทศและเครดติยเูนีย่นในประเทศทีพ่ฒันำแล้ว กระบวนกำรให้กูย้มืเงนิต้องมกีำรตรวจสอบควำมตัง้ใจในกำรชสำระ

หนี้คืน (Willingness to repay) กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรชสำระหนี้ต้องใช้หลัก DSCRและกำรลงทุนหรือทสำสัญ

ญำกำรก่อภำระผูกพันจะต้องมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนกสำกับดูแล

 2. กำรอภปิรำยผล จำกข้อค้นพบว่ำ พระรำชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2553) มไิด้ให้อสำนำจ

รัฐมนตรี คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ นำยทะเบียนสหกรณ์กสำหนดให้สหกรณ์ฯ ดสำรงเงินกองทุนให้มี

ควำมเพยีงพอ กสำหนดควำมหมำยของเงนิกองทนุ ควำมหมำยของสนิทรพัย์เสีย่งกำรบรหิำรควำมเสีย่งกำรกสำหนดธุรกจิ

อย่ำงชัดเจนให้สหกรณ์ฯ สำมำรถกระทสำได้กำรกสำหนดเพดำนเงินให้กู้เงินลงทุน กำรก่อภำระผูกพัน กำรทสำสัญญำใน

ลักษณะแบ่งผลกสำไร กำรให้เงินกู้ในลักษณะที่จะเรียกคืนไม่ได้ กำรจัดชั้นสินทรัพย์กำรกันสสำรองและกำรเข้ำควบคุม

หรือปิดกิจกำร ตำมมำตรฐำนสำกลในกำรกสำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรสถำบันกำรเงิน

 จำกข้อค้นพบว่ำ กำรดสำรงเงินกองทุน กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรชสำระหนี้ของสมำชิก และกำรลงทุน

หน่วยงำนกสำกบัดแูลสหกรณ์ฯ มไิด้กสำหนดให้สหกรณ์ฯ ปฏบิตัติำมหลกั Basel ซึง่จำกรำยงำนกำรวจิยัประเทศทีพ่ฒันำ

แล้วทั้งในยุโรปและอเมริกำมีกำรกสำหนดให้เครดิตยูเน่ียนถือปฏิบัติตำมหลัก Basel แล้ว และจำกำรำยงำนกำรวิจัย

ประเทศที่อยู่ระหว่ำงพัฒนำ เช่น ประเทศเคนยำ ประเทศเนปำล ริเริ่มให้สหกรณ์ฯ ถือปฏิบัติตำมหลัก Basel เช่นกัน

 จำกข้อค้นพบว่ำ แนวทำงกำรกสำกับดูแลให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีควำมมั่นคงจะต้อง

ยึดหลักกำรดสำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ตส่ำกว่ำร้อยละ 8.5 แต่จำกรำยงำนกำรวิจัย พบว่ำสหกรณ์ฯ ยังไม่มีกำร

ปฏิบัติตำมหลัก Basel สหกรณ์ฯ มีเงินทุนสสำรองต่อสินทรัพย์โดยเฉลี่ยเพียง 0.03 เท่ำ หรือร้อยละ 3 และกระบวนกำร

ให้กู้ยืมเงินแก่สมำชิก ต้องมีกำรตรวจสอบควำมตั้งใจในกำรชสำระหนี้คืน (Willingness to repay) เช่นกำรตรวจข้อมูล

เครดิตจำกเครดิตบูโร กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรชสำระหนี้ต้องใช้หลัก DSCR กำรทสำสัญญำกำรก่อภำระผูกพัน

กำรลงทุนจะต้องมีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและต้องได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนกสำกับดูแลเช่นเดียวกับรำยงำนกำรวิจัย

เครดิตยูเนี่ยนของประเทศที่พัฒนำแล้วในทวีปยุโรปและอเมริกำ

ข้อเสนอแนะ

 ควรแก้ไขพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2553) กสำหนดให้สหกรณ์ฯ ดสำรงเงินกองทุน

ตำมหลัก Basel กำรตรวจสอบรวมท้ังกำรเข้ำเป็นสมำชิกเครดิตบูโรกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรชสำระหนี้  

โดยยึดหลัก DSCR กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ประกันให้มีมูลค่ำคุ้มหนี้ มีสภำพคล่อง และมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงใน
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กำรลงทุนควรพัฒนำระบบเทคโนโลยีเครื่องมือช่วยในกำรวิเครำะห์เงินให้กู้ (Credit Tool) พัฒนำผลิตภัณฑ์เงินให้กู้ 

(Product) ควบคุมกำรใช้เงินให้กู้ตรงตำมวัตถุประสงค์ และกำรให้เงินกู้ซส้ำซ้อน (Double Finance) ทั้งน้ีกำรทสำวิจัย 

ครั้งต่อไปควรวิจัยสหกรณ์ทุกประเภท เพิ่มเติม
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บทคัดย่อ

 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลของกำรใช้โปรแกรมกลุ่มบสำบัดแบบประคับประคองต่อภำวะซึมเศร้ำ 

ของผู้ป่วยสูงอำยุที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นกำรวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มเดียววัดก่อนและ

หลงักำรทดลอง โดยกลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยั ได้แก่ ผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะซมึเศร้ำทีม่ำรบักำรรกัษำทีโ่รงพยำบำลเขำย้อย 

จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำคือ กิจกรรมกลุ่มบสำบัดประคับประคองและแบบวัดภำวะ 

ซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุไทยสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบ 

ควำมแตกต่ำงของภำวะซึมเศร้ำภำยในกลุ่มตัวอย่ำงใช้กำรทดสอบที 2 กลุ่มที่ไม่อิสระต่อกันที่ระดับนัยสสำคัญ 0.05  

ผลกำรวจิยัพบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลีย่ของระดบัภำวะซมึเศร้ำของผูป่้วยสงูอำย ุหลงักำรใช้กลุม่บสำบดัประคบัประคองลดลง

อย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 ดงันัน้โปรแกรมกลุม่บสำบดัแบบประคบัประคองสำมำรถลดภำวะซมึเศร้ำในผูป่้วย

สูงอำยุได้และควรนสำไปขยำยผลและปรับใช้ในพื้นที่บริกำรอื่น ๆ ต่อไป

ค�าส�าคัญ: โปรแกรมกลุ่มบสำบัด ภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุ

mailto:laoo53@hotmail.com
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Abstract

 This research aimed to study the effect of using group and palliative therapy program on depressive disorder in 

elderly patients in Khaoyoi Hospital, Phetchaburi Provinceas a quasi-experimental one group pretest posttest design. 

The used samples in the research were 20 elderly people with depression who come for treatment at the Khaoyoi 

hospital. The instruments used in the study were palliative care activities, the Thai geriatric depression scale, and 

interview form. The statistics used in data analysis were mean, percentageand standard deviation. In addition, the 

description and dependent t-test were used for comparing mean on the test at significant level 0.05.The results showed 

that the mean scores of the depression in elderly patients using palliative care activities were statistically significant 

difference at the .05. Thus, palliative care activities and group therapy could reduce the depression in older patients 

and should be extended and adapted in other areas.

Keywords: group therapy programs, depression in the elderly

บทน�า

 จำกสถำนกำรณ์ที่ประชำกรผู้สูงอำยุมีจสำนวนเพิ่มขึ้นโดยที่ในปี พ.ศ. 2557 ประชำกรผู้สูงอำยุของไทยมีจสำนวน 

10 ล้ำนคนคิดเป็นร้อยละ 14.5 ของประชำกรทั้งหมด จังหวัดเพชรบุรีมีผู้สูงอำยุคิดเป็นร้อยละ 15.28 และใน อ.เขำย้อย 

มีประชำกรทั้งสิ้น 10,946 คน โดยมีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไปมีจสำนวน 1,946 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 [1] ซึ่งถือว่ำ

เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) และคำดกำรณ์ว่ำจะเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี พ.ศ. 

2563 ผูสู้งอำยเุป็นช่วงวยัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงทำงด้ำนร่ำงกำยจติใจอำรมณ์และสภำวะทำงสงัคม [2] ทัง้ยงัเป็นวยัทีต้่อง

เผชิญกับภำวะของกำรสูญเสียเช่นสูญเสียสุขภำพท่ีดีเมื่ออำยุมำกขึ้นสูญเสียทำงด้ำนสภำพจิตใจเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับ

กำรพลัดพรำกจำกคนรักคู่ครองเสียชีวิต [3] หรืออำจเกิดกำรสูญเสียสัมพันธภำพในครอบครัวเนื่องจำกในวัยนี้บุตรจะ

แต่งงำนมีครอบครัว และมักจะแยกย้ำยไปอยู่ส่วนตัวมีกิจกรรมร่วมกันลดลงทสำให้ผู้สูงอำยุอยู่อย่ำงโดดเดี่ยวเกิดควำม

รูส้กึเงียบเหงำเปล่ำเปลีย่วสญูเสยีสถำนภำพทำงสงัคม เช่น กำรเกษยีณจำกงำนสญูเสยีตสำแหน่งหน้ำทีก่ำรงำนไม่สำมำรถ

ประกอบอำชีพต่ำง ๆ ด้วยตนเองทสำให้รำยได้ลดลงรู้สึกชีวิตไร้คุณค่ำเกิดกำรสูญเสียควำมภำคภูมิใจในตัวเองทสำให้ 

ผูส้งูอำยตุ้องมกีำรปรบัตวัในกำรดสำรงชวีติอย่ำงมำกและตลอดเวลำสภำวะเหล่ำนีเ้ป็นปัจจยัทีส่่งเสรมิให้ผูส้งูอำยเุกดิภำวะ

ซึมเศร้ำและเสี่ยงต่อกำรฆ่ำตัวตำย [4] และนสำไปสู่กำรเสียชีวิต [5] ดังนั้นกำรแสวงหำแนวทำง วิธีกำรรวมทั้งกิจกรรม

เพื่อลดภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุจึงเป็นสิ่งที่ระบบบริกำรสุขภำพต้องกำรเพื่อลดปัญหำตำมมำดังกล่ำว

 จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรมำรับบริกำรของผู้สูงอำยุซ่ึงมำรับบริกำรในโรงพยำบำลเขำย้อย จ.เพชรบุรี

ปีงบประมำณ 2557 ในระหว่ำงเดือนตุลำคม 2556 - เมษำยน 2557 ซึ่งคัดเลือกจำกผู้รับบริกำรรำยเก่ำที่มีอำกำรแสดง

ของภำวะซึมเศร้ำ [6] และมำรับบริกำรมำกกว่ำ 2 ครั้งขึ้นไปจสำนวนทั้งหมด 80 คน โดยกำรสุ่มผู้สูงอำยุจำนวน 40 คน  

คดักรองภำวะซมึเศร้ำโดยใช้แบบคดักรองภำวะซมึเศร้ำของกรมสขุภำพจติ พบว่ำ ผูส้งูอำยจุสำนวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 

60 มีภำวะซึมเศร้ำที่อยู่ในระดับ 1 และ 2 และในช่วง 1 เดือนที่ผ่ำนมำ พบว่ำ มีอำกำร “อ่อนเพลียไม่มีแรง เหนื่อยง่ำย 

นอนไม่หลับ ตื่นกลำงดึก ท้องอืดท้องเฟ้อ เบ่ือหน่ำยและท้อแท้” และปัญหำที่ทสำให้ไม่สบำยใจซึ่งเป็นสำเหตุให้เกิด

ภำวะซึมเศร้ำคือ “ไม่ได้ทสำงำนแล้วรู้สึกว่ำตนเองไม่มีคุณค่ำต้องขอเงินบุตร, ไม่อยำกออกไปข้ำงนอกบ้ำนเบื่อหน่ำย

เพรำะร่ำงกำยไม่แข็งแรงเหมือนก่อน, กลัวลูกจะดุเพรำะเขำให้เฝ้ำบ้ำน, รู้สึกจิตใจหม่นหมองเหงำเพรำะสำมีเสียชีวิต

ต้องอยู่บ้ำนคนเดียวลูกก็แยกครอบครัวไปหมดแล้ว, เบื่อตัวเองเซ็งชีวิตป่วยบ่อยหำหมอเดือนละ 2 ครั้งก็ไม่หำยไปหำ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

48 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 46-55 (2019)  Vol.9 No.1

บ่อยก็เกรงใจกลัวจะรสำคำญ, ลูกกลับบ้ำนดึกเป็นห่วงนั่งรอเขำเขำก็ดุเอำ” และส่วนใหญ่ของผู้สูงอำยุจะมีโรคเรื้อรังคือ

โรคเบำหวำนควำมดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ และได้รับกำรรักษำด้วยยำคลำยเครียดซึ่งไม่ใช่ยำต้ำนเศร้ำและยังไม่มี

กำรบสำบัดรักษำด้วยวิธีอื่นภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุจึงยังคงอยู่เมื่อระยะเวลำผ่ำนไป 3-4 สัปดำห์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มผู้

สงูอำยุทีม่ภีำวะซมึเศร้ำจะกลบัมำรกัษำด้วยอำกำรทำงกำยเหมอืนเดมิซึง่ถ้ำผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะซมึเศร้ำไม่ได้รบักำรแก้ไข

และปล่อยให้ผูสู้งอำยมุภีำวะซมึเศร้ำเพิม่มำกขึน้หรอืไม่ได้รบับสำบดักำรรกัษำทีถ่กูต้องอำจมปัีญหำกำรฆ่ำตวัตำยตำมมำ

จงึสมควรทีจ่ะเร่งหำทำงป้องกนัและแก้ไขอย่ำงเร่งด่วนทีผ่่ำนมำสะท้อนให้เหน็ว่ำกำรพยำบำลและกจิกรรมทีจ่ดับรกิำร 

นั้นอำจไม่เพียงพอที่จะช่วยลดปัจจัยท่ีทสำให้เกิดภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุได้ และยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำหรือช่วย 

ให้ผู้สูงอำยุสำมำรถเผชิญปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพผู้วิจัยในฐำนะพยำบำลจิตเวชได้ตระหนักถึงควำมสสำคัญจึง

สนใจที่จะนสำรูปแบบกำรพัฒนำกำรใช้โปรแกรมกลุ่มบสำบัดประคับประคอง (Supportive Group Therapy) ตำมแนวคิด 

ของยำลอม [7] ซึ่งเป็นกำรดสำเนินกำรกลุ ่มจิตบสำบัดเพ่ือลดควำมรู ้สึกไร้คุณค่ำในตนเองลดควำมคิดด้ำนลบ

และส่งเสริมกำรสร้ำงสัมพันธภำพใน ครอบครัวให้อบอุ่นอันจะสำมำรถลดภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุได้  จำก

กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องพบว่ำ กำรใช้โปรแกรมกลุ ่มบสำบัดประคับประคองเป็นกำรช่วยเหลือผู ้

ที่มีปัญหำทำงจิตใจและอำรมณ์ที่แสดงออกทำงพฤติกรรมช่วยลดปัญหำทำงสุขภำพจิตได้ดี [8] ยิ่งกว่ำน้ัน

กระบวนกำรกลุ ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กันเป็นอย่ำงดีทั้งผู ้นสำผู ้ช ่วยและสมำชิกกลุ ่มมีรูปแบบกำรคุ ้มครองสมำชิก

กลุ ่มให้มีกำรแสดงควำมรู ้สึกมีกำรนสำเสนอปัญหำอภิปรำยปัญหำและได้รับกำรประคับประคองดูแลจำก

สมำชิกที่สำมำรถเข้ำใจปัญหำกลุ ่มจะช่วยให้เกิดกำรเรียนรู ้ร ่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติเรียน

รู ้ที่จะเผชิญปัญหำและอยู ่ร่วมกับผู ้อื่นอย่ำงมีควำมสุขในสังคม [9] และโปรแกรมกลุ่มบสำบัดประคับประคอง

นี้ เป ็นกลุ ่มจิตบสำบัดที่พยำบำลสำมำรถเป็นผู ้นสำอย ่ำงอิสระภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ของพยำบำล [10] และ 

พยำบำลสำมำรถให้กำรบสำบดัได้ดซีึง่รปูแบบกำรใช้โปรแกรมกลุม่บสำบดัประคบัประคอง (supportive group therapy) ที่

ได้รบักำรพฒันำจะประกอบด้วยกำรดสำเนนิกำร 3 ระยะดงันี ้1) ระยะสร้ำงสมัพนัธภำพเป็นกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจสร้ำง

ควำมคุน้เคยให้เกดิขึน้ภำยในกลุม่สสำรวจและค้นหำปัญหำภำวะซมึเศร้ำของผูส้งูอำยแุต่ละบคุคลผูน้สำกลุม่กระตุน้ให้เกดิ

ควำมสนใจซ่ึงกนัและกนัในกลุม่เป็นกำรเพิม่คณุค่ำของแต่ละบคุคล 2) ระยะกำรทสำงำนร่วมกนัผูน้สำกลุม่กระตุ้นให้ผูส้งู

อำยุทกุคนร่วมกนัแสดงควำมคดิเหน็และแนวทำงกำรแก้ไขในปัญหำทีค่ล้ำยกนัของสมำชกิในกลุม่เพือ่ก่อให้เกดิควำม

ผกูพนักนัเป็นหนึง่เดยีวเป็นกำรเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัในทกัษะกำรเผชญิปัญหำของผูส้งูอำยใุนกลุม่เป็นกำรเพิม่กำรมอง

เหน็คณุค่ำของกนัและกนั 3) ระยะยตุกิลุม่เป็นกำรแสดงออกถงึควำมรูส้กึผกูพนัต่อกลุม่ควำมไว้วำงใจในกลุม่รูส้กึเป็น

พวกเดียวกันมีแหล่งช่วยเหลือทำงด้ำนจิตใจมองตนเองในด้ำนบวกเกิดสัมพันธภำพที่ดีต่อกันรู้สึกถึงควำมมีคุณค่ำใน

ตนเองซึง่กำรใช้โปรแกรมกลุม่บสำบดัประคบัประคองจงึน่ำจะเป็นวธิทีีจ่ะช่วยลดภำวะซมึเศร้ำในผูส้งูอำยไุด้และเป็นกำร

ป้องกันจำกกำรมีควำมคิดฆ่ำตัวตำยของผู้สูงอำยุได้ซ่ึงผู้วิจัยมีควำมต้ังใจและคำดหวังว่ำจะช่วยให้ผู้สูงอำยุมองเห็น

คุณค่ำในตนเองมีควำมคิดต่อตนเองตำมควำมเป็นจริงอย่ำงถูกต้องมีมุมมองและกำรเผชิญปัญหำต่ำง ๆ  อย่ำงเหมำะสม 

เรียนรู้ในกำรสร้ำงสัมพันธภำพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุขซ่ึงสำมำรถส่งผลให้ภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุลด

ลงและไม่เกิดควำมคิดฆ่ำตัวตำยและในกำรบสำบัดแต่ละครั้งได้จสำนวนกลุ่มเป้ำหมำยหลำยคนซึ่งเป็นกำรลดต้นทุนใน

เรื่องเวลำและบุคลำกรที่มีจสำกัด ดังนั้นผู้วิจัยในฐำนที่เป็นพยำบำลจิตเวช มีบทบำทในกำรพัฒนำกิจกรรมและแนวทำง

ในกำรปฏิบัติให้มีกำรดูแลภำวะซึมเศร้ำในกลุ่มผู้สูงอำยุเพ่ือให้ผู้ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขมีกิจกรรมที่มีประสิทธิผล

และสำมำรถนสำไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรลดภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุต่อไป ดังน้ันจึงได้ดสำเนินกำรวิจัยในใน

โรงพยำบำลเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นต้นแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนำและขยำยบริกำรต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่ศกึษำผลของโปรแกรมกลุม่บสำบดัแบบประคบัประคองต่อภำวะซมึเศร้ำของผูส้งูอำยใุนโรงพยำบำลเขำย้อย 

จังหวัดเพชรบุรี  

กรอบแนวความคิดของการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย

 หลังกำรเข้ำร่วมโปรแกรมกลุ่มบสำบัดแบบประคับประคองผู้สูงอำยุมีคะแนนซึมเศร้ำลดลง

วิธีดสำเนินกำรวิจัย

 รูปแบบและวิธีการ กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) เป็นกำรวัดแบบ

กลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง (The One Group Pretest Posttest  Design) เพื่อเปรียบเทียบระดับภำวะซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุ

ก่อนและหลังกำรใช้โปรแกรมกลุ่มบสำบัดประคับประคอง

 ประชำกร ได้แก่ ประชำกรสงูอำยทุีม่ำรบับรกิำรในโรงพยำบำลเขำย้อย จงัหวดัเพชรบรุ ีและได้รบักำรคดักรอง

พบว่ำ มีภำวะซึมเศร้ำจสำนวน 20 คน

 ขนำดตัวอย่ำงคสำนวณเพื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของคะแนนซึมเศร้ำในประชำกรสูงอำยุกลุ่มเดียวที่ไม่อิสระ 

ต่อกัน (Dependent) มีสูตรในกำรคสำนวณขนำดตัวอย่ำงดังนี้ (Chow, Shao, & Wang, 2003)

 n    =  ขนำดตัวอย่ำงเพ่ือทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยในประชำกร 2 กลุ ่มที่ไม่อิสระต่อกัน, 

     = ค่ำมำตรฐำนภำยใต้โค้งปกติที่สอดคล้องกับระดับนัยสสำคัญ (α) ที่ 0.05 (เท่ำกับ 1.96),     ค่ำมำตรฐำนภำย

ใต้โค้งปกติที่สอดคล้องกับระดับนัยสสำคัญ (α) ท่ี 0.8 (เท่ำกับ 1.64),    = ควำมแปรปรวนค่ำเฉลี่ยในประชำกร  

โปรแกรมกลุ่มบสำบัดแบบประคับประคอง ตำมแนวคิดของยำลอม

 (Yalom, 1995) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน และมี 6 กิจกรรม ได้แก่

 1. ระยะสร้ำงสัมพันธภำพ  

  กิจกรรมที่ 1 สร้ำงสัมพันธภำพและแรงจูงใจ 

 2. ระยะทสำงำนร่วมกัน

  กิจกรรมที่ 2 ควำมรู้สึกเกี่ยวกับสำเหตุของภำวะซึมเศร้ำ 

  กิจกรรมที่ 3 กำรเผชิญปัญหำเกี่ยวกับสำเหตุของภำวะซึมเศร้ำ

  กิจกรรมที่ 4 ปัญหำเกี่ยวกับสัมพันธภำพในครอบครัว 

 3. ระยะยุติกลุ่ม

  กิจกรรมที่ 5 เสนอควำมภำคภูมิใจและควำมสสำเร็จในชีวิตของตนเอง 

  กิจกรรมที่ 6 กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันในชีวิต

ภาวะซึมเศร้า
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(ได้จำกกำรทดสอบแบบสอบถำม=0.28) และ    =ประมำณกำรควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นก่อนและ 

หลังโครงกำร (effect Size) กสำหนดให้เท่ำกับร้อยละ 5 (Cohen, 1988) ขนำดตัวอย่ำงได้ 20 คน กำรสุ่มตัวอย่ำง 

ดสำเนินกำรสุ่มอย่ำงง่ำยในระยะก่อนและหลังโครงกำร 

 กำรสุม่ตวัอย่ำงมเีกณฑ์ดงันี ้คอื มภีำวะซมึเศร้ำระดบัเลก็น้อยถงึปำนกลำงโดยประเมนิจำกแบบวดัภำวะซมึเศร้ำ

ของผู้สูงอำยุไทย TGDS (Thai Geriatric Depression Scale) ของกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภำพสมองของไทย (Train The Brain 

Forum Committee Train The Brain Forum Committee, 1994) และมีค่ำคะแนนระหว่ำง 13 ถึง 24 คะแนนไม่จสำกัดเพศ

กำรวิจัยอำชีพและฐำนะทำงเศรษฐกิจมีภูมิลสำเนำอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีไม่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรได้ยินกำรพูดและกำรใช้

ภำษำไทยในกำรสื่อสำรไม่เคยได้รับกำรพยำบำลกำรใช้โปรแกรมกลุ่มบสำบัดประคับประคองมำก่อนยินยอมเข้ำร่วม

โครงกำรวิจัยอิสระด้วยควำมเต็มใจซึ่งผู้สูงอำยุทั้ง 20 คนมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์

 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 1. ตวัแปรต้นคอืโปรแกรมกลุม่บสำบดัประคบัประคอง 2. ตวัแปรตำมคอืภำวะซมึเศร้ำใน

ผู้สูงอำยุ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้มี 3 ชุดคือ

 1. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรดสำเนนิกำรวจิยัคอืโปรแกรมกลุม่บสำบดัประคบัประคองเป็นเครื่องมอืทีใ่ช้ในกำรดสำเนนิ

กำรวิจัยซึ่งผู้วิจัยนสำแผนกิจกรรมกำรใช้กลุ่มบสำบัดประคับประคองของรำตรี ทองยู วรรณำ คงสุริยะนำวิน, อทิตยำ  

พรชัยเกตุ โอวยอง และลิวรรณ อุนนำภิรักษ์. [11] ซ่ึงพัฒนำจำกแนวคิดสัมพันธภำพระหว่ำงบุคคลของยำลอม [7]  

ซึง่มวีตัถปุระสงค์ในกำรลดภำวะซมึเศร้ำในผูส้งูอำยมุำปรบัและพฒันำเพือ่ให้เหมำะสมกบักลุม่ผูส้งูอำยทุีม่ำรบับรกิำร

ทีโ่รงพยำบำลเขำย้อย โดยเน้นเรือ่งกำรสร้ำงสมัพนัธภำพระหว่ำงบคุคลสมัพนัธภำพในครอบครวัตรวจสอบควำมตรง

ตำมเนือ้หำ (Content Validity) และควำมถกูต้องเหมำะสมของภำษำเพือ่ให้ครอบคลมุเนือ้หำรปูแบบและควำมเหมำะสม

ของกิจกรรมตลอดจนกำรจัดลสำดับควำมสสำคัญของเน้ือหำควำมเหมำะสมของเวลำในแต่ละกิจกรรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

จสำนวน 5 ท่ำนซึง่ประกอบด้วยจติแพทย์ 1 ท่ำนอำจำรย์พยำบำลด้ำนกำรพยำบำลผูส้งูอำยหุรอืทีเ่กีย่วข้อง 1 ท่ำนพยำบำล

จติเวชทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในเรือ่งทีว่จิยัจสำนวน 3 ท่ำนซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนกำรดสำเนนิกลุม่ 3 ระยะ

คอืระยะเริม่กลุม่ระยะกำรทสำงำนกลุม่และระยะยตุกิลุม่โดยมกีจิกรรม 6 กจิกรรมดงันีค้อื กจิกรรมที ่1 สร้ำงสมัพนัธภำพ

และแรงจูงใจกิจกรรมที่ 2 ควำมรู้สึกเกี่ยวกับสำเหตุของภำวะซึมเศร้ำกิจกรรมที่ 3 กำรเผชิญปัญหำเก่ียวกับสำเหตุ 

ของภำวะซึมเศร้ำกิจกรรมที่ 4 ปัญหำเกี่ยวกับสัมพันธภำพในครอบครัวกิจกรรมที่ 5 เสนอควำมภำคภูมิใจและ 

ควำมสสำเร็จในชีวิตของตนเองกิจกรรมที่ 6 กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันในชีวิต

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรวิจัยคือ

  2.1) แบบวดัภำวะซมึเศร้ำในผูส้งูอำยไุทย TGDS (Thai Geriatric Depression Scale) กลุม่ฟ้ืนฟสูมรรถภำพ

สมองของไทยซ่ึงใช้วัดระดับภำวะซึมเศร้ำกับประชำกรผู้สูงอำยุไทยแบบทดสอบ TGDSนี้พัฒนำมำจำกแบบวัดภำวะ

ซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุไทย TGDS (Geriatric Depression Scale) ประกอบด้วยข้อคสำถำม 30 ข้อเป็นคสำถำมแบบเลือกตอบ

โดยให้ตอบใช่/ไม่ใช่ใช้ระบบกำรให้คะแนนเป็น 0 และ 1 ลักษณะคสำถำมเป็นควำมรู้สึกเกี่ยวกับตนเองด้ำนกำยใจ 

และสังคมโดยข้อควำมที่เกี่ยวกับควำมรู้สึกทำงด้ำนบวกมี 10 ข้อและข้อควำมที่เกี่ยวกับควำมรู้สึกทำงด้ำนลบมี 20 ข้อ 

ซึ่งเป็นแบบวัดภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุไทยที่เป็นมำตรฐำนและนสำไปใช้กับกลุ่มผู้สูงอำยุที่มำรับกำรตรวจรักษำที่ 

โรงพยำบำลบำงกรวยจสำนวน 30 คนทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุม่ตัวอย่ำงในกำรวจิยัครัง้นีว้เิครำะห์หำค่ำควำมสอดคล้อง

ภำยในด้วยวิธี Kuder-Richardson 20 เท่ำกับ .88 

  2.2) แบบสัมภำษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อำยุ กำรวิจัยสถำนภำพสมรส จสำนวนสมำชิกในครอบครัว

สภำพทำงเศรษฐกจิ ข้อมลูเกีย่วกบักำรเจบ็ป่วยประกอบด้วยประวตัสิขุภำพในอดตีและปัจจบุนัทัง้โรคทำงกำยและทำง
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จิตประวัติโรคประจสำตัวและกำรรักษำทั้งโรคทำงกำยและทำงจิต

  2.3) แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้สูงอำยุที่มีภำวะซึมเศร้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรมีทั้งหมด 5 ด้ำน 

ได้แก่ ด้ำนเนื้อหำด้ำนกำรเตรียมกำรทสำกลุ่มด้ำนเอกสำรด้ำนวิทยำกรด้ำนระยะเวลำ/สถำนที่และอุปกรณ์และ 

มีระดับควำมพึงพอใจแต่ละด้ำนอยู่ที่มำกที่สุดมำกปำนกลำงน้อยและน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองการใช้โปรแกรม

 ผู้วิจัยดสำเนินกำรวิจัยกำรใช้กลุ่มบสำบัดประคับประคองโดยแบ่งกำรดสำเนินกำรวิจัยเป็น 3 ระยะดังนี้

 ระยะเตรียมการ

 1. ผู้วิจัยเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในกำรดสำเนินกำรวิจัยคือ แผนกิจกรรมกำรใช้กลุ่มบสำบัดประคับประคองเครื่องมือ

ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุไทย TGDS (Thai Geriatric Depression Scale) ของ

กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภำพสมองของไทยและเตรียมควำมพร้อมของผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย

 2. ผู้วิจัยติดต่อประสำนงำนกับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องโรงพยำบำลเขำย้อย เพื่อขอควำมร่วมมือในวิจัยและกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูล

 2.1) ผูว้จิยัจดัเตรยีมสถำนทีใ่นกำรทสำกลุม่โดยใช้ห้องประชมุโรงพยำบำลเขำย้อย อ.เมอืง จ. เพชรบรุโีดยดสำเนนิ

กำรทุกวันพุธและวันศุกร์เวลำ 08.30-10.00 น. (กลุ่มที่ 1 ) และเวลำ 10.30-12.00 น. (กลุ่มที่ 2) เป็นเวลำ 3 สัปดำห์โดย

ใช้เวลำครั้งละ 1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง 30 นำที รวม 6 ครั้ง เริ่มดสำเนินกำรระหว่ำงเดือนกันยำยน 2558 ถึงตุลำคม 2558 

ระยะด�าเนินการวิจัย

  (1) ผู้วิจัยประกำศแจ้งให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้สูงอำยุที่มีภำวะซึมเศร้ำรับทรำบและรับสมัครเข้ำร่วมโครงกำร

ที่โรงพยำบำลเขำย้อย อ.เมืองจ. เพชรบุรี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่กสำหนดจสำนวน 20 คน

  (2) ผูว้จิยัเริม่สร้ำงสมัพนัธภำพกบัผูป่้วยเป็นรำยบคุคลโดยกำรแนะนสำตนเองเพือ่ให้ผูป่้วยเกดิควำมรูส้กึ

คุ้นเคยและแจ้งวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยให้ข้อมูลเรื่องกำรพิทักษ์สิทธิ์ให้ลงช่ือยินยอมเข้ำร่วมโครงกำรวิจัยขอควำม

ร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและทสำกำรประเมินภำวะซึมเศร้ำกับกลุ่มตัวอย่ำง (Pre-test) ก่อนกำรใช้

กลุ่มบสำบัดประคับประคอง 1 วัน

  (3) ผู้วิจัยนัดหมำยเกี่ยวกับวันเวลำและสถำนที่กับกลุ่มตัวอย่ำงและดสำเนินกิจกรรมกำรใช้กลุ่มบสำบัด 

ประคับประคองทุกวันพุธและวันศุกร์เวลำ 08.30-10.00 น.โดยใช้เวลำครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นำทีรวม 6 ครั้ง เป็นระยะ

เวลำ 3 สัปดำห์โดยเริ่มดสำเนินกำรวิจัยตั้งแต่วันที่ 20 กันยำยน 2558 ถึงวันที่ 10 ตุลำคม 2558 

 ระยะประเมินผลการวิจัย

 หลงัจำกกลุม่ตวัอย่ำงได้รบักจิกรรมกำรใช้กลุม่บสำบดัประคบัประคองครบทัง้ 6 กจิกรรมผูว้จิยัประเมนิหลงัจำก

เสร็จสิ้นกิจกรรมที่ 6 และนสำข้อมูลที่ได้ของกลุ่มตัวอย่ำงมำตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนนสำไปวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ

ต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ผู้วิจัยขอควำมร่วมมือกลุ่มตัวอย่ำงทสำแบบประเมินภำวะซึมเศร้ำ TGDS (Pre-Test) และแบบสอบถำมข้อมูล

ส่วนบคุคล (Pre-Test) ก่อนได้รบักจิกรรมกำรใช้โปรแกรมกลุม่บสำบดัประคบัประคองโดยผูว้จิยัอธบิำยช้ีแจงและ ตรวจ

สอบควำมสมบูรณ์ของกำรตอบแบบประเมิน
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 2. ผู ้วิจัยประเมินระดับภำวะซึมเศร้ำของกลุ่มตัวอย่ำง (Post-Test) หลังจำกกลุ่มตัวอย่ำงได้รับกิจกรรม 

กำรใช้โปรแกรมกลุ่มบสำบัดประคับประคองครบท้ัง 6 กิจกรรมโดยทสำกำรประเมินหลังจำกเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ 6  

และนสำข้อมูลที่ได้ของกลุ่มตัวอย่ำงมำตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนนสำไปวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติต่อไป

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยันสำข้อมลูทัง้หมดมำวเิครำะห์โดยกำรใช้โปรแกรมสสำเรจ็รปู โดยนสำคะแนนทีไ่ด้จำกกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู

ทั้งก่อนและหลังกำรใช้โปรแกรมกลุ่มบสำบัดประคับประคองมำคสำนวณสถิติดังนี้

 1. วิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยหำร้อยละค่ำเฉลี่ยและส่วนแบ่งเบนมำตรฐำน

 2. วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ของคะแนนภำวะซึมเศร้ำและ

เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยภำวะซึมเศร้ำก่อนและหลังกำรใช้โปรแกรมกลุ่มบสำบัดประคับประคอง

 3. วเิครำะห์เปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่ของคะแนนภำวะซมึเศร้ำของผูส้งูอำยกุ่อนและหลงักำรใช้โปรแกรมกลุม่บสำบดั

ประคับประคองโดยกำรทดสอบค่ำ Paired t – Test กสำหนดควำมมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ0.05 

 4. กสำหนดระดับนัยสสำคัญของกำรทดสอบที่ 0.05

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

 กำรวิจัยครั้งนี้ผ่ำนกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ของสสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัย

พทิกัษ์สทิธิก์ลุม่ตวัอย่ำงทกุรำยโดยกลุม่ตวัอย่ำงได้รบักำรบอกถงึวตัถปุระสงค์ระยะเวลำทีใ่ช้และตอบคสำถำมจนเข้ำใจ 

กลุ่มตัวอย่ำงบอกยกเลิกกำรเข้ำร่วมกำรวิจัยได้โดยไม่ต้องบอกเหตุผลและไม่มีผลกระทบใด ๆ ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัย

ถือเป็นควำมลับ ผลกำรวิจัยนสำเสนอในภำพรวมหำกกลุ่มตัวอย่ำงตอบรับกำรวิจัยจึงจะลงรำยมือช่ือในเอกสำรยินยอม

เข้ำร่วมกำรวิจัยหำกมีข้อสงสัยสอบถำมผู้วิจัยได้

ผลการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 20 คนอยู่ร่วมในข้ันตอนกำรวิจัยครบทุกคนโดยส่วนใหญ่มีอำยุ 60-65 ปี ร้อยละ 45  

อำยุ 66-70 ปี ร้อยละ 40 ระดับกำรศึกษำอยู่ในชั้นประถมศึกษำ ร้อยละ 55 ระดับมัธยม ร้อยละ 30 สถำนภำพหม้ำย/ 

หย่ำร้ำง ร้อยละ 60 จสำนวนสมำชิกในครอบครัว 3-5 คน ร้อยละ 75 รำยได้ต่อเดือน 1,001-3,000 บำท ร้อยละ 30  

ประวัติโรคประจสำตัวร้อยละ 100 โดยป่วยด้วยโรคเบำหวำน ร้อยละ 60โรคควำมดันโลหิตสูง ร้อยละ 30 และโรคหัวใจ 

ร้อยละ 10 มีประวัติเจ็บป่วยในครอบครัว ร้อยละ 75.0 โดยในครอบครัวป่วยด้วยโรคเบำหวำน ร้อยละ 50 โรค 

ควำมดันโลหิตสูง ร้อยละ25 และไม่มีประวัติเจ็บป่วยทำงจิตในครอบครัว ร้อยละ 100 ผลกำรทดลองเป็นดังนี้

ตารางที่ 1 กำรเปรียบเทียบคะแนนภำวะซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุก่อนและหลังกำรใช้กลุ่มบสำบัดประคับประคอง (n=24)

ตัวแปร
ก่อนกำรทดลอง หลังกำรทดลอง Mean 

diff.

95%

CI of diff.

t
p-value

Mean SD Mean SD

ภำวะซึมเศร้ำ 16.9 2.3 13.3 2.1 -3.6 -3.8- -2.3 12.8 .05*

*p-value<0.05
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 จำกตำรำงที่ 1  ก่อนกำรทดลองระดับภำวะซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุมีคะแนนเฉลี่ย 16.9 (SD=2.3) หลังกำรดสำเนิน

กำรทดลองใช้โปรแกรมกลุ่มบสำบัดและประคับประคองมีคะแนนเฉลี่ย 13.3 (SD=2.1) โดยลดลงอย่ำงมีนัยสสำคัญเฉลี่ย 

3.6 คะแนน (SE=1.2) (Mean Difference=-3.6 ; 95%CI= -3.8- -2.3, t=12.8, p-value<0.05)

อภิปรายผล

 ผลกำรวิจัยสนับสนุนสมมติฐำนที่ตั้งไว้ กล่ำวคือคะแนนเฉลี่ยภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุลดลงภำยหลังจำกกำร

ใช้กลุ่มบสำบัดประคับประคองอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตำมข้อสรุปที่มีมำก่อนหน้ำน้ีที่ พบว่ำ  

กำรใช้กลุ่มบสำบัดประคับประคองตำมแนวคิดสัมพันธภำพของยำลอม [7] มีประสิทธิภำพในกำรลดภำวะซึมเศร้ำ 

ในผูส้งูอำยทุีม่รีะดบัภำวะซมึเศร้ำเลก็น้อยถงึระดบัภำวะซมึเศร้ำปำนกลำงซึง่เป็นบทบำทพยำบำลผูป้ฏบิตักิำรพยำบำล

สุขภำพจิตและจิตเวชข้ันสูงในกำรบสำบัดดูแล และให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนจิตใจแก่ผู้สูงอำยุให้ภำวะซึมเศร้ำลดลง 

เพือ่ป้องกนักำรเกดิภำวะซมึเศร้ำในระดบัทีร่นุแรงมำกขึน้ตำมมำซึง่ผูว้จิยัสำมำรถกระทสำได้ในรปูแบบของกลุม่จติบสำบดั

ทีเ่น้นควำมเชีย่วชำญเฉพำะด้ำน และใช้สมัพนัธภำพบสำบดัในกำรใช้กลุม่บสำบดัประคบัประคองซึง่ดสำเนนิโดยพฒันำกำร

กลุ่มไปตำมขั้นตอนและเน้นบทบำทของกำรทสำหน้ำที่หลัก 3 ประกำรคือ ระยะสร้ำงสัมพันธภำพระยะทสำงำนร่วมกัน

และระยะยุติกลุ่มซึ่งทั้ง 3 ระยะเป็นส่วนประกอบใน 6 กิจกรรมในกำรที่จะช่วยลดภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุ

 1. ระยะสร้ำงสัมพันธภำพ ผู้วิจัยสร้ำงบรรยำกำศแห่งควำมเป็นมิตรสร้ำงควำมคุ้นเคยเป็นกันเองและกำรผ่อน

คลำยควำมเครียดซึ่งในระยะแรกผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมกลุ่มยังไม่คุ้นเคยกันหลังจำกได้แนะนสำตัวครบทุกคนแล้วผู้สูงอำยุ

จะใช้ควำมเงียบเป็นส่วนใหญ่ซึง่เป็นหน้ำทีข่องผูว้จิยัทีจ่ะกระตุน้ให้ผูส้งูอำยสุร้ำงสมัพนัธภำพทีด่ขีึน้ภำยในกลุม่ในกำร

พบกนัครัง้แรกทสำให้ผูส้งูอำยรุูส้กึปลอดภยัมกีำรยอมรบัซึง่กนัและกนัโดยผูว้จิยัเป็นผูก้ระตุน้และใช้คสำถำมในประเดน็

ของกำรเข้ำกลุ่มควรมีกฎกติกำอย่ำงไรบ้ำงควรมีหรือไม่ควรมีผู้สูงอำยุบำงคนเริ่มพูด “มีก็ดีนะเพรำะอยู่กันหลำยคน” 

ผู้วิจัยใช้คสำถำมต่อว่ำควรมีอย่ำงไรผู้สูงอำยุหลำย ๆ คนในกลุ่มเริ่มแสดงควำมคิดเห็นคิดกฎกติกำซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอำยุ

รู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป็นเจ้ำของกลุ่มรู้สึกมีคุณค่ำและมีควำมหมำยต่อกลุ่มกล้ำที่จะเปิดเผยตนเองซ่ึง

กำรจดักจิกรรมทัง้ 6 กจิกรรมผูว้จิยัจะเริม่ต้นด้วยกำรทกัทำยแนะนสำตวัทบทวนวตัถปุระสงค์บอกกฎกตกิำและทบทวน

ควำมรูห้รอืส่ิงทีผู่ส้งูอำยไุด้รบัจำกกำรเข้ำกลุม่ครัง้ทีแ่ล้วและกจิกรรมกำรผ่อนคลำยควำมเครยีดในกำรทสำจติบสำบดัประ

คับประคองแบบกลุ่มครั้งที่ 4-6 ผู้สูงอำยุจะสำมำรถบอกขั้นตอนของกำรเข้ำกลุ่มในระยะสร้ำงสัมพันธภำพได้อย่ำง 

ถูกต้องตำมขั้นตอนผู้สูงอำยุจะเกิดกำรเรียนรู้มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Learning) ได้เรียนรู้กำรสร้ำงสัมพันธภำพ

กับบุคคลอื่นเพิ่มขึ้นกำรมีควำมเป็นสำกล (Universality) ตลอดจนกำรได้เรียนรู้กำรอยู่ใกล้ชิดกับคนอื่นซึ่งเป็นกำรลด

ภำวะซมึเศร้ำซึง่สอดคล้องกบักำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบที ่พบว่ำ กำรจดักลุม่จติบสำบดัประคบัประคองและ

ให้สขุภำพจติศกึษำแก่ผูป่้วยจติเภท พบว่ำ เกดิปัจจยับสำบดัทีส่สำคญัหลำยลกัษณะ เช่น ควำมรูส้กึมคีณุค่ำมคีวำมหวงักำร

ยอมรับ กำรมีควำมรู้สึกเป็นสำกลและมีประสิทธิผลในกำรลดภำวะซึมเศร้ำ [12]

 2. ระยะทสำงำนร่วมกันในระยะนี้ผู้สูงอำยุเริ่มมีควำมคุ้นเคยกันมำกขึ้น ผู้สูงอำยุมีกำรเปิดเผยตนเองมำกขึ้น 

ซึ่งผู้วิจัยเปิดประเด็นคสำถำมกว้ำง ๆ ในกำรเข้ำสู่กำรอภิปรำยถึงกำรเกิดภำวะซึมเศร้ำโดยถำมว่ำสมำชิกท่ำนใด มีควำม

ไม่สบำยใจต้องกำรเล่ำเรื่องให้เพื่อนฟังบ้ำงบรรยำกำศของกลุ่มจะเงียบในกระบวนกำรของกำรทสำกลุ่มระยะที่ 2 มี

ควำมยำกลสำบำกในกำรท่ีจะกระตุ้นให้ผู้สูงอำยุเปิดเผยตนเองหรือเล่ำเรื่องควำมไม่สบำยใจของตนเองโดยผู้วิจัยต้อง

เน้นยส้ำในกฎกติกำของกลุ่มเรื่องควำมลับเมื่อผู้สูงอำยุเข้ำร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2-6 ผู้สูงอำยุมีกำรเสนอเรื่อง เช่น ผู้สูงอำยุ

เสนอเรื่อง “ไม่มีใครสนใจฉันเลยลูกเต้ำมีครอบครัวไปหมดแล้ว สำมีก็เพิ่งตำยไปเมื่อปลำยปีที่แล้วฉันจะทสำอย่ำงไร” 

ผู้สูงอำยุอีกคนหนึ่งเสนอเรื่อง “ สำมีฉันเป็นถุงลมโป่งพองอยู่กัน 2 คนตำยำยก็มำตำยจำกกันเสียก่อน” ผู้สูงอำยุอีกคน 
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เสนอเรื่อง “ลูกชำยเสียชีวิตกะทันหันจำกอุบัติเหตุลูกชำยคนน้ีฉันรักมำกด้วย” โดยผู้วิจัยจะช่วยจัดกลุ่มของเรื่องที่จะ

อภิปรำยในแต่ละครั้งที่ผู้สูงอำยุเสนอและผู้สูงอำยุจะเป็นผู้ลงคะแนนคัดเลือกเรื่องที่กลุ่มสนใจจะนสำมำพูดคุยซึ่งใน

กำรพูดคุยแต่ละครั้งผู้วิจัยจะเชื่อมโยงเข้ำสู่เรื่องของภำวะซึมเศร้ำหลังจำกนั้นผู้สูงอำยุจะร่วมกันแก้ไขปัญหำและแลก

เปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกันทสำให้ผู้สูงอำยุที่มีภำวะซึมเศร้ำได้ตระหนักว่ำตนเองน้ันมิได้มีปัญหำคนเดียวทุก

คนมีปัญหำเช่นกันปัญหำนั้นเป็นเรื่องธรรมดำไม่แตกต่ำงจำกคนอื่นควำมรู้สึกที่ตนเองมีทุกข์อยู่คนเดียวจะลดลงรู้สึก

สบำยใจขึ้น และเกิดควำมรู้สึกใหม่ว่ำไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกแต่ยังมีเพื่อนที่มีควำมทุกข์และปัญหำเช่นเดียวกันผู้สูง

อำยุพูดว่ำ “ฉันเข้ำใจนะว่ำคสำว่ำกำรสูญเสียเป็นอย่ำงไรเมื่อสงกรำนต์ปีที่แล้วทั้งลูกทั้งสำมีรถควส่ำไปพร้อมกันเลยฉัน

แทบไม่อยำกหำยใจเลยแต่พอเวลำผ่ำนไปมันก็ค่อย ๆ ดีขึ้นเอง” นอกจำกนี้ผู้สูงอำยุยังเกิดกำรพัฒนำเทคนิคในกำรเข้ำ

สงัคม กำรเข้ำกลุม่ยงัทสำให้ผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะซมึเศร้ำมทีกัษะในกำรสร้ำงสมัพนัธภำพทำงสงัคมเพิม่ขึน้เรยีนรูท้ีจ่ะเข้ำใจ

ควำมรู้สึกของผู้อื่นผู้สูงอำยุพูดว่ำ “ฉันเสียใจด้วยนะถ้ำเป็นฉันคงรู้สึกแย่เหมือนกันลูกชำยทั้งคนเลี้ยงมำจนโตก็หวัง

จะพึ่งพำก็มำจำกไปเสียก่อน” ทสำให้ผู้สูงอำยุที่มีภำวะซึมเศร้ำที่เคยท้อแท้หมดหวังในชีวิตได้รับกสำลังใจจำกกำรเห็นว่ำ 

ผู้อื่นก็มีปัญหำหรืออุปสรรคในชีวิตที่ต้องเผชิญทสำให้เกิดควำมรู้สึกว่ำชีวิตมีควำมหมำยมำกขึ้นมองโลกในแง่ดี และ 

เช่ือว่ำตนเองจะดขีึน้เกดิควำมหวงัขึน้มำใหม่ทสำให้มกีสำลงัใจในกำรต่อสูซ้ึง่สอดคล้องกบักำรวจิยัของกญัญำณฐั สภุำพร.  

[13] วิจัย ผลของกำรใช้ผลของโปรแกรมกำรบสำบัด ทำงพฤติกรรมควำมคิดแบบกลุ่มต่อภำวะซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุใน

ชุมชนซึ่งรูปแบบของกำรจัดโปรแกรมกลุ่มให้ผู้สูงอำยุได้ระบำยปัญหำร่วมกัน พบว่ำ ระดับควำมซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุ

ลดลงจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก่อให้เกิดกำรตระหนักรู้ในคุณค่ำของตนเองและนสำไปสู่กำรปฏิบัติช่วยเหลือตนเอง

ได้มีกำรปรับปรุงกำรสร้ำงสัมพันธภำพกับผู้อ่ืนให้เหมำะสมขึ้นซึ่งกำรใช้จิตบสำบัดประคับประคองแบบกลุ่มสำมำรถ

ส่งผลต่อกำรลดลงของภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุได้

 3. ระยะยุติกลุ่มผู้วิจัยให้ผู้สูงอำยุบอกถึงควำมประทับใจที่มีต่อกันและประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำกลุ่ม

กิจกรรมผู้สูงอำยุมีกำรนัดหมำยกันในกำรมำเข้ำกลุ่มครั้งที่ 2-6 กำรมำรับกำรตรวจรักษำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ในครัง้ต่อไปมคีวำมผกูพนักนัเกดิสมัพนัธภำพทีด่ต่ีอกนัส่งผลให้ลดภำวะซมึเศร้ำได้กำรใช้กลุม่บสำบดัประคบัประคอง

ทำให้เกดิปัจจยับสำบดัท่ีสำมำรถช่วยให้เกดิกำรเรยีนรูแ้ละเปลีย่นแปลงควำมคดิควำมรูส้กึพฤตกิรรมไปในทำงทีเ่หมำะสม 

ซึ่งปัจจัยกำรบสำบัดเป็นสิ่งที่แสดงถึงประสิทธิภำพของกลุ่มที่เกิดขึ้นตลอดเวลำและต่อเน่ืองซ่ึงในกำรทสำกิจกรรม 

กลุ่มจิตบสำบัดประคับประคองนั้นในระยะแรกผู้สูงอำยุจะใช้ควำมเงียบเป็นส่วนใหญ่ผู้นสำกลุ่มต้องกระตุ้นผู้สูงอำย ุ

ทกุคนให้ร่วมกนัแสดงควำมคดิเหน็ซึง่เมือ่ผูส้งูอำยเุกดิควำมคุน้เคยกนัมำกขึน้สมัพนัธภำพทีเ่กดิขึน้จะทสำให้กระบวนกำร

กลุม่ดสำเนนิไปด้วยดผีูส้งูอำยใุห้ควำมร่วมมอืในกำรแสดงควำมคดิเหน็ตัง้คสำถำมเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ

แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กันในกลุ่มอย่ำงสนิทสนมพร้อมทั้งให้กสำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อผู้สูงอำยุคนใดเกิดควำมรู้สึก

ท้อแท้เบื่อหน่ำยจะเกิดกำรประคับประคองจิตใจร่วมกันช่วยเสริมสร้ำงควำมมีคุณค่ำให้ตนเองและกำรช่วยเหลือผู้อื่น

มองเหน็ประโยชน์ของตนเองต่อเพือ่นผูส้งูอำยใุนกลุม่เข้ำใจสภำพปัญหำของตนเองมำกขึน้ว่ำตนเองไม่ได้มคีวำมทกุข์

คนเดียวในโลกเกิดปัจจัยบสำบัดขึ้นในกำรกระบวนกำรกลุ่มซึ่งส่งผลต่อกำรลดภำวะซึมเศร้ำซ่ึงสอดคล้องกับกำรวิจัย

ของรงัสมินัต์ สนุทรไชยำและวชัร ีแสงสำย [14] วจิยัผลของกำรบสำบดัทำงควำมคดิและพฤตกิรรมต่อภำวะซมึเศร้ำและ 

กำรทสำหน้ำท่ีในผูส้งูอำยโุรคซมึเศร้ำซึง่รปูแบบของกำรจดัโปรแกรมกลุม่ประคบัประคองเป็นกำรระบำยปัญหำร่วมกนั 

พบว่ำระดับควำมซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุลดลงจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก่อให้เกิดกำรตระหนักรู้ในคุณค่ำของตนเอง 

และนสำไปสู่กำรปฏิบัติช่วยเหลือตนเองได้มีกำรปรับปรุงกำรสร้ำงสัมพันธภำพกับผู้อื่นให้เหมำะสมขึ้น

 โดยสรุปกำรใช้กลุ่มบสำบัดประคับประคองสำมำรถลดระดับภำวะซึมเศร้ำในผู้สูงอำยุลงได้ส่งผลให้คุณภำพ

ชีวิตและสุขภำพจิตของผู้สูงอำยุดีข้ึนและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลและกำรดูแลรักษำสุขภำพ 

ของผู้สูงอำยุต่อไปรวมทั้งสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในระดับสูงด้วย
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ข้อเสนอแนะ

 1. ควรนสำไปใช้ในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อใช้ในกำรลดภำวะซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุต่อไป

 2. ควรมีกำรทดลองขยำยผลเพื่อขยับไปเป็นนโยบำยในกำรลดภำวะซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุ

 3.ควรนสำไปทดลองเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภำพโปรแกรมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในกำรให้บริกำร

ลดภำวะซึมเศร้ำในระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตสำบลเพื่อเสนอแนะและเป็นทำงเลือกในกำรจัดกำรให้บริกำร

เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อ 1) พัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน

ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำรของครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีให้มีประสิทธิภำพ 

ตำมเกณฑ์ 80/80 และ 2) ศกึษำควำมคดิเหน็ของต่อกำรใช้ชดุกจิกรรม แผนกำรจดัประสบกำรณ์ แบบโครงงำน ภมูปัิญญำ

ท้องถิ่น ด้ำนอำหำร ของครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย เป็น

ครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือก

จำกโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี 4 โรงเรียน จสำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรม

กำรเรียนรู ้โดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำท้องถิน่ด้ำนอำหำรจสำนวน 42 ชดุและแบบประเมนิควำมพงึ

พอใจของครปูฐมวยัในกำรใช้ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรูโ้ดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำท้องถิน่ด้ำนอำหำร

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ประสิทธิภำพของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น ด้ำนอำหำร พบว่ำ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนของครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

ก่อนกำรจดัประสบกำรณ์ แบบโครงงำน มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 6.85 (คดิเป็นร้อยละ 68.50) และหลงัจำกกำรจดัประสบกำรณ์ 

แบบโครงงำน แล้วมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 9.20 (คิดเป็นร้อยละ 92.00) ซึ่งพบว่ำ ครูปฐมวัยส่วนใหญ่มีพัฒนำกำร 

เกี่ยวกับ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่น มีประสิทธิภำพเป็นไป 

ตำมเกณฑ์มำตรฐำน และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยของครูปฐมวัยในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้

โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้

โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนเพื่อสร้ำงเครื่องมือในกำรประเมิน ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย= 4.34) เมื่อพิจำรณำ

ในรำยประเด็น พบว่ำ ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  

รองลงมำ มีควำมพึงพอใจมำกในเรื่องด้ำนผู้สอน ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนผู้เรียน ด้ำนสื่อและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

และด้ำนประเมินผลกำรเรียนอยู่ระดับมำกเท่ำกัน
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ค�าส�าคัญ : กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร ครูปฐมวัย

Abstract

 The objectives of this research were 1) to develop learning activity packages by organizing experiences in 

the local wisdom food project model of preschool teachers, schools under the jurisdiction of Phetchaburi Phetchaburi 

province to be effective according to the criteria 80/80 and 2) to study the opinions of the use of activity sets experience 

plan for local wisdom food of preschool teachers. Phetchaburi municipal schools Phetchaburi province population 

used in research a preschool teacher, a public school under the Phetchaburi city Phetchaburi Province select purposive 

sampling by selecting from 20 schools in the Phetchaburi municipality school, 20 schools in the area. learning activity 

set by organizing project-based experiences 42 local wisdom on food and the evaluation form for early childhood 

teachers in using learning activity packages by organizing project-based experiences local wisdom in food

 The research found that the efficiency of the learning activity set by organizing project-based experiences 

local wisdom on food found that knowledge and understanding about organizing project-based experiences of early 

childhood teachers prior to organizing the project experience, the average value was 6.85 (equivalent to 68.50 percent) 

and after organizing the project experience, the average score was 9.20 (equivalent to 92.00 percent). with Learning 

activity set by organizing experience projects in local wisdom effective in accordance with the standard criteria and 

results of evaluating the satisfaction of early childhood teachers of early childhood teachers in using the learning 

activity package by organizing the project experience, local wisdom on food Satisfaction with use learning activity 

sets by organizing project-based experiences to create tools for evaluation at a high level (average = 4.34). When 

considered in each issue, it was found that early childhood teachers who attended the training were most satis fied 

with the activity aspect. teaching and learning were second most satisfied with the subject of instructors in the media 

and learning support. And the evaluation of grades is at the same level

Keywords: project experience management, pocal wisdom on food, early childhood teachers

บทน�า

 หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 [1] เป็นหลักสูตรสสำหรับ สถำนศึกษำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย

และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนสำไปใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ได้มำตรฐำนตำมจดุหมำยหลกัสตูรกสำหนดเป้ำหมำยในกำรพฒันำเดก็ปฐมวยัให้มพีฒันำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ 

สังคม และสติปัญญำ เป็นคนดีมีวินัย สสำนึกควำมเป็นไทย และมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวชุมชนสังคมและ

ประเทศชำตใินอนำคต กระทรวงศกึษำธกิำรมนีโยบำยให้มกีำรพฒันำกำรศกึษำปฐมวยัอย่ำงจรงิจงั กำรจดัประสบกำรณ์ 

สสำหรบัเดก็อำย ุ3-6 ปี เป็นกำรจดักจิกรรมในลกัษณะกำรบรูณำกำรผ่ำนกำรเล่น กำรลงมอืกระทสำจำกประสบกำรณ์ตรง

อย่ำงหลำกหลำย เกิดควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเกิดกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญำ ไม่จัดเป็นรำยวิชำ โดยมีหลักกำรจัดประสบกำรณ์ แนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์ และกำรจัดกิจกรรมประจสำ

วัน
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 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนไม่ใช่รูปแบบกำรสอนใหม่ในกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย  

พบว่ำ นำนำชำติโดยเฉพำะในยุโรปและอเมริกำได้ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำนมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 

แต่อำจมกีำรเรยีกชือ่และกำรแบ่งขัน้ตอนหรอืรำยละเอยีดในกระบวนกำรดสำเนนิกำรทีแ่ตกต่ำงกนัไป เช่น กำรสอนแบบ

โครงกำร (Project approach) หรือ กำรทสำโครงงำน (Project work) หรือ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน (Project-based 

learning (PBL) [2] สสำหรับในประเทศไทยได้มีผู้ที่สนใจนสำรูปแบบกำรจัดเรียนรู้นี้มำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู ้

ให้กับเด็กในระดับปฐมวัยมำเป็นระยะเวลำหน่ึงและเม่ือมีกำรประกำศพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 

2542 จึงได้มกีำรจดัประสบกำรณ์เรยีนรูใ้นรปูแบบนีแ้พร่หลำยมำกยิง่ขึน้ หลกักำรสสำคญัทีม่ร่ีวมกนัคอืโครงงำน (Project) 

[3] เป็นกำรศึกษำหัวข้อใดหัวข้อหน่ึงในระยะยำวท่ีผู้เรียนท้ังห้องหรือในกลุ่มย่อยเลือกมำศึกษำและช่วยกันวำงแผน

และทสำกำรสืบเสำะหำควำมรู้ด้วยกระบวนกำรท่ีหลำกหลำยอำจใช้เวลำหลำยวันหรือหลำยสัปดำห์ทสำให้เกิดกำรทุ่มเท

ศึกษำทสำให้ผู้เรียนได้เข้ำใจหัวข้อนั้นอย่ำงลึกซึ้ง และได้รับควำมรู้ที่พวกเขำสำมำรถนสำไปใช้ในอนำคต โครงงำนต้อง

ทสำให้เด็กได้ใช้ควำมพยำยำมค้นคว้ำวิจัยด้วยตัวเอง [4]โดยครูและเด็กจะร่วมกันออกแบบกระบวนกำรทสำโครงงำนไป

พร้อมกนัเดก็จะมส่ีวนร่วมโดยตรงในกำรพฒันำและคดิรปูแบบหรอืกระบวนกำรของโครงงำนเพือ่ทสำให้โครงงำนบรรลุ

เป้ำหมำยที่วำงไว้ครูและเด็กจะช่วยกันพิจำรณำว่ำต้องตอบคสำถำมอะไรบ้ำงทสำกำรทดลองอะไรและต้องทสำอะไรนอก

เหนอืจำกนีห้รอืไม่และเดก็จะบนัทกึกระบวนกำรทัง้หมดอย่ำงไร โครงงำนสำมำรถทสำได้หลำยรปูแบบและใช้กจิกรรม

ต่ำง ๆ  ที่หลำกหลำย เช่น กำรพูดคุย กำรค้นคว้ำ กำรทดลองกำรสัมภำษณ์หรือทัศนศึกษำเป็นต้นอีกทั้งโครงงำนจะเป็น

ตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรทสำงำนเป็นกลุ่ม ทสำให้เด็กช่วยกันคิด ช่วยกันทสำกำรทดลองหรือรวบรวมข้อมูล 

ช่วยกันบันทึกและสรุปผล เด็กสำมำรถเรียนรู้ควำมรู้หรือแนวคิดใหม่ได้ในหลำยสำขำตำมควำมสนใจโดยไม่ได้ 

แยกสำขำวิชำ กำรทสำโครงงำนจึงควรนสำหลำย ๆ วิชำมำประยุกต์หรือบูรณำกำรเข้ำด้วยกันและครูสำมำรถสอดแทรก

ควำมรูห้รอืทกัษะด้ำนต่ำง ๆ  เพิม่เตมิในโครงงำนให้แก่เดก็ไปพร้อมกนัด้วย เช่น กำรพฒันำด้ำนสตปัิญญำ กำรเข้ำสงัคม 

และกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำยตำมวัย [5]

 กำรบูรณำกำรเรื่องภูมิปัญญำท้องถิ่นเรื่องอำหำร ในกำรจัดประสบกำรณ์  เพชรบุรี เป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อเรื่องของ 

ขนมเมอืงเพชร เป็นคสำทีใ่ช้เรยีกขนมทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัเพชรบรุซีึง่มหีลำยชนดิตัง้แต่อดตีจนถงึ

ปัจจบุนัขนมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเพชรบรุคีอื ขนมทีท่สำมำจำกตำลโตนดขนมทีท่สำจำกตำลโตนดนี ้มกีล่ำวถงึในบทสวด

สุบินของเก่ำ ที่ว่ำ ขนมเพชรบุรี ใหญ่สิ้นดีทั้งหวำนมัน ผู้ดีเมืองเพชรน้ัน เขำยกย่องเป็นของดี โตนดเต้ำและจำวตำล 

เป็นเครื่องหวำนเพชรบุรี กินกับนส้ำตำลยี ของมำกมีมำช่วยกินและยังมีขนมหวำนอีกมำกมำย เช่น ขนมตำล ตังเมคือ 

ขนมทีท่สำจำกนสำ้ตำลสดนสำมำเคีย่ว ขนมขีห้น ูข้ำวเกรยีบงำ และขนมหม้อแกง [6] ยงัมอีกีหลำยชนดิซึง่ขนมบำงชนดิได้

เลื่อนหำยไปอำจเนื่องจำกวิธีกำร ขั้นตอนกำรทสำที่มีควำมยุ่งยำก สลับซส้ำซ้อน หรือมีควำมประณีตในกำรปฏิบัติมำก จึง

ทสำให้ชื่อขนมเหล่ำนั้นได้หำยไป

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้สนใจ สร้ำงและพฒันำชดุกจิกรรมกำรเรยีนรู ้โดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำ

ท้องถิน่ด้ำนอำหำรของครปูฐมวยัโรงเรยีนเทศบำลสงักดัเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุเีพือ่เป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรูแ้ละ

กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับครูปฐมวัยในโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมือง

เพชรบุรี และเพื่อเป็นกำรสืบทอด ปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำรของ

ครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87
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 2. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของครูปฐมวัยโรงเรียนสังกัด เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ต่อกำรใช้ชุดกิจกรรม 

แผนกำรจัดประสบกำรณ์ แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนอำหำร

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีโดย 

คดัเลอืกจำกโรงเรยีนเทศบำลสงักดัเมอืงเพชรบรุ ี4 โรงเรยีน เลอืกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) เป็นกำรวจิยัเฉพำะ 

กำรพัฒนำ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำรของครูปฐมวัย

โรงเรียนสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 20 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. เครื่องมือหลักท่ีใช้ในกำรทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน

ภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนอำหำรจสำนวน 42 ชุด ระยะเวลำ 14 สัปดำห์ ๆ ละ 3 วัน คือ วันอังคำร วันพุธ วันพฤหัสบดี  

ครั้งละ 40 นำที

 2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่  แบบประเมนิควำมพงึพอใจของครปูฐมวยัในกำรใช้ชดุกจิกรรม

กำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร

 3. กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ ที่ใช้ในกำรวิจัย มีขั้นตอนดังนี้

 เครื่องมือหลักที่ใช้ในการทดลอง

  3.1 ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร

   3.1.1 ศึกษำค้นคว้ำกำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน 

ภมูปัิญญำท้องถิน่ด้ำนอำหำรจำกเอกสำร งำนวจิยั และหนงัสอื คูม่อืต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

เพื่อเป็นแนวทำงกำรสร้ำงชุดกิจกรรม

   3.1.2      ศกึษำคูม่อืหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั พุทธศกัรำช 2560 เพ่ือศกึษำตวัช้ีวดั และมำตรฐำนท่ีสอดคล้อง 

เพื่อนสำมำใช้ในกำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร 

ซึง่ทสำให้ได้แนวทำงในกำรจดัสำระกำรเรยีนรู ้ประสบกำรณ์ทีส่สำคญัและกจิกรรม หน่วยกำรจดัประสบกำรณ์ทีส่อดคล้อง

   3.1.3 กำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ในขั้นตอน กำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรกสำหนด 

กำรจดักจิกรรม แบ่งขัน้ตอนออกเป็น 6 ขัน้ดงันี ้1) ขัน้ให้ควำมรูพ้ืน้ฐำน 2) ขัน้กระตุน้ควำมสนใจ 3) ขัน้จดักลุม่ร่วมมอื 

4) ขั้นแสวงหำควำมรู้ 5) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และ 6) ขั้นนสำเสนอผลงำน

   3.1.4  นสำชดุกจิกรรมกำรเรยีนรู ้โดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำท้องถิน่ด้ำนอำหำร 

ใช้กำรหำกำรแจกแจงควำมถี่ และร้อยละ กสำหนดเกณฑ์ดังนี้

    - คะแนนตส่ำกว่ำร้อยละ 50 หมำยถึง มีทักษะในกำรสร้ำงแบบประเมินระดับตส่ำมำ

    - คะแนนร้อยละ 50 – 59 หมำยถึง มีทักษะในกำรสร้ำงแบบประเมินระดับตส่ำ

    - คะแนนร้อยละ 60 – 69 หมำยถึง มีทักษะในกำรสร้ำงแบบประเมินระดับปำนกลำง 

    - คะแนนร้อยละ 70 – 79 หมำยถึง มีทักษะในกำรสร้ำงแบบประเมินระดับสูง

    - คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หมำยถึง มีทักษะในกำรสร้ำงแบบประเมินระดับสูงมำก เสนอ

ผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 3 ท่ำน

   3.1.5 นสำข้อบกพร่องทีผู่เ้ชีย่วชำญแนะนสำมำปรบัปรงุแก้ไขและนสำไปทดลองใช้กบัครปูฐมวยัโรงเรยีน

เทศบำลสังกัดเมืองเพชรบุรี
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  กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล

 3.2 แบบประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์ 

แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนอำหำรมีดังนี้

  3.2.1 ศึกษำเอกสำรเก่ียวกับกำรสร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัย โดยกำรค้นคว้ำข้อมูล

จำกเอกสำร และคู่มือต่ำง ๆ

  3.2.2 กสำหนด กรอบและจุดประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับชุดกิจกรรม โดยเป็นลสำดับขั้นตอนในกำรใช้

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร

  3.2.3 สร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัด

ประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนอำหำร จสำนวน 20 ข้อแบ่งออกเป็น 6 ด้ำนคือด้ำนผู้สอนด้ำนเนื้อหำ

ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนสื่อและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนประเมินผลกำรเรียน ด้ำนผู้เรียน

  3.2.4 หำค่ำควำมเท่ียงตรงแบบประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้

โดยนสำชุดกิจกรรมที่พัฒนำขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 3 คน ใช้กำรหำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน โดยได้

กสำหนดเกณฑ์กำรแปลควำมหมำย ดังนี้

   ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

   ค่ำเฉลี่ย 1.50-2.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดับน้อย

   ค่ำเฉลี่ย 2.50-3.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง

   ค่ำเฉลี่ย 3.50-4.49 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดับมำก

   ค่ำเฉลี่ย 4.50-5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรทำงสถิติ คือสถิติพื้นฐำน ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ควำมถี่และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

ผลการวิจัย

 กำรวิจัยกำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร

ของครูปฐมวัยโรงเรียนสังกัดเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้

ตารางที ่1 ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั กำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำนของครผููส้อนระดบัปฐมวยั ก่อนและหลงักำร

จัดประสบกำรณ์ แบบโครงงำน

กลุ่มตัวอย่าง N
ก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน

(ร้อยละ)
หลังการจัดการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน

(ร้อยละ)

ครูปฐมวัย 20 68..50 92.00

 จำกตำรำงท่ี 1 กำรพฒันำควำมรู ้ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรู ้โดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำท้องถิน่ 

ด้ำนอำหำรพบว่ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ก่อนกำร

จัดประสบกำรณ์ แบบโครงงำนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.85 (คิดเป็นร้อยละ 68.50) และหลังจำกกำร กำรจัดประสบกำรณ์  

แบบโครงงำน แล้วมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 9.20 (คิดเป็นร้อยละ92.00) ซึ่งพบว่ำ ครูปฐมวัยส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่นมำกขึ้น
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 2. ผลกำร ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่นของครูปฐมวัย หลัง

จำกทดลองใช้ชดุกจิกรรมในระยะที ่1 เมือ่ให้ ประเมนิประสทิธภิำพของครปูฐมวยัในกำรใช้ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรูโ้ดย

กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ครูมีทักษะมีระดับตส่ำ-ตส่ำมำก อยู่ระหว่ำงร้อยละ 25.00-20.00 โดยมีทักษะสูงมำก

เพียงร้อยละ 5.00 เท่ำนั้น เมื่อมีประชุมปฏิบัติกำร วำงแผน ปรับรูปแบบ และเข้ำใจถึงกำรใช้ชุดกิจกรรม พร้อมให้คสำ

แนะนสำ เสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีกำรใช้ชุดกิจกรรมระยะที่ 2 เพื่อเติมเต็มอย่ำงต่อเนื่อง ครูมีกำรพัฒนำทักษะ

เพิ่มขึ้น และระยะที่ 3 ไม่ปรำกฏครูผู้สอนที่มีทักษะในระดับตส่ำมำก ตส่ำและปำนกลำงเลย ครูปฐมวัย ส่วนใหญ่มีทักษะ

ในระดับสูงมำกถึงร้อยละ 90.00

ตารางที ่2 ควำมพงึพอใจของครปูฐมวยัในกำรใช้ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรูโ้ดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำนภมูปัิญญำ

ท้องถิ่น ด้ำนอำหำร มีดังนี้

รายการประเมิน X S.D. ระดับความพึงพอใจ

1.ด้ำนผู้สอน 4.45 1.15 มำก

2.ด้ำนเนื้อหำ 4.35 1.10 มำก

3.ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 4.90 1.20 มำกที่สุด

4.ด้ำนสื่อละสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 4.10 1.03 มำก

5.ด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียน 4.00 1.01 มำก

6.ด้ำนผู้เรียน 4.25 1.06 มำก

รวมเฉลี่ย 4.34 มำก

 จำกตำรำงที ่2 กำรประเมนิควำมพงึพอใจของครปูฐมวยัในกำรใช้ชุดกจิกรรมกำรเรยีนรูโ้ดยกำรจดัประสบกำรณ์

แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ ์

แบบโครงงำน เพื่อสร้ำงเครื่องมือในกำรประเมิน ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย= 4.34) เมื่อพิจำรณำในรำยประเด็น พบว่ำ 

ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ค่ำเฉลี่ย = 4.90/ 1.20 

รองลงมำมีควำมพึงพอใจมำกในเรื่องด้ำนผู้สอนค่ำเฉลี่ย = 4.45/1.15 ด้ำนเนื้อหำ ค่ำเฉลี่ย = 4.35/1.10 ด้ำนผู้เรียน 

ค่ำเฉลี่ย = 4.25/1.06 ด้ำนสื่อและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนค่ำเฉลี่ย = 4.10/1.03 และด้ำนประเมินผลกำรเรียน 

ค่ำเฉลี่ย = 4.00 /1.01อยู่ระดับมำกเท่ำกัน

อภิปรายผล

 1. ครผููส้อนระดบัปฐมวยั ก่อนกำรจดัประสบกำรณ์ แบบโครงงำน มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 6.85 (คดิเป็นร้อยละ 68.50) 

และหลังจำกกำร กำรจัดประสบกำรณ์ แบบโครงงำน แล้วมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 9.20 (คิดเป็นร้อยละ92.00) ซึ่งพบว่ำ 

ครปูฐมวยัส่วนใหญ่มพีฒันำกำรเกีย่วกบั ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรู ้โดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำท้องถิน่

 2. กำรพัฒนำ ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่นของครูปฐมวัย

แบ่งกำรทดลองเป็น 3 ระยะ

 ระยะที่ 1 เมื่อให้ครูปฐมวัยได้ใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ของครูปฐมวัย 

มีทักษะในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 35.00 และมีระดับตส่ำ-ตส่ำมำก อยู่ระหว่ำงร้อยละ 25.00- 20.00 โดยมีทักษะสูง
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มำกเพียงร้อยละ 5.00 เท่ำนั้น เมื่อมีประชุมปฏิบัติกำร วำงแผน ปรับรูปแบบ และเข้ำใจถึงกำรใช้ชุดกิจกรรม พร้อมให้

คสำแนะนสำ เสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีกำรใช้ชุดกิจกรรม

 ระยะที่ 2 เพื่อเติมเต็มอย่ำงต่อเนื่อง กำรเข้ำใจถึง กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ครูปฐมวัยมีกำร

พัฒนำทักษะเพิ่มขึ้น

 ระยะที่ 3 ไม่ปรำกฏครูผู้สอนท่ีมีทักษะในระดับตส่ำมำก ตส่ำและปำนกลำงเลย ครูปฐมวัย ส่วนใหญ่มีทักษะ 

ในระดับสูงมำกถึงร้อยละ 90.00

 จะเห็นว่ำครูปฐมวัยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในไม่ว่ำจะเป็นกระบวนกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน มีลักษณะ 

ที่จะแตกต่ำงจำกกำรจัดประสบกำรณ์แบบเดิมเช่น กระบวนกำร กำรสอน จะแบ่งออกเป็นขั้นตอน แนวคิด ของ ดุษฎี  

โยเหลำ และคณะ [7] ซ่ึงเป็นแนวทำงกำรจดักำรเรยีนรูท้ีส่ร้ำงขึน้มำจำกกำรศกึษำโรงเรยีนในประเทศไทย โดยมขีัน้ตอน

ดังนี้ (1) ขั้นให้ควำมรู้พื้นฐำน ครูให้ควำมรู้พ้ืนฐำนเก่ียวกับกำรทสำโครงงำนก่อนกำรเรียนรู้ เนื่องจำกกำรทสำโครงงำน 

มีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ดังนั้นนักเรียนจึงมีควำมจสำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับโครงงำนไว้

เป็นพื้นฐำน เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติขณะทสำงำนโครงงำนจริง ในขั้นแสวงหำควำมรู้ (2) ขั้นกระตุ้นควำมสนใจ ครูเตรียม

กิจกรรมที่จะกระตุ้นควำมสนใจของนักเรียน โดยต้องคิดหรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงควำม

สนุกสนำนในกำรทสำโครงงำนหรือกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมนั้นอำจเป็นกิจกรรมที่ครูกสำหนดขึ้น หรืออำจเป็น

กจิกรรมทีน่กัเรยีนมคีวำมสนใจต้องกำรจะทสำอยูแ่ล้ว ทัง้นีใ้นกำรกระตุ้นของครจูะต้องเปิดโอกำสให้นกัเรยีนเสนอจำก

กจิกรรมทีไ่ด้เรยีนรูผ้ำ่นกำรจดักำรเรยีนรูข้องครทูีเ่กีย่วข้องกบัชมุชนทีน่กัเรยีนอำศยัอยูห่รอืเป็นเรือ่งใกล้ตวัทีส่ำมำรถ

เรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง (3) ขัน้จดักลุม่ร่วมมอื ครใูห้นกัเรยีนแบ่งกลุม่กนัแสวงหำควำมรู ้ใช้กระบวนกำรกลุม่ในกำรวำงแผน

ดสำเนินกิจกรรม โดยนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันวำงแผนกิจกรรมกำรเรียนของตนเอง โดยระดมควำมคิดและหำรือ แบ่ง

หน้ำที่เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติร่วมกัน หลังจำกที่ได้ทรำบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ในภำคเรียนนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว  

(4) ขั้นแสวงหำควำมรู้ ในขั้นแสวงหำควำมรู้มีแนวทำงปฏิบัติสสำหรับนักเรียนในกำรทสำกิจกรรม ดังนี้นักเรียนลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมโครงงำน ตำมหัวข้อที่กลุ่มสนใจนักเรียนปฏิบัติหน้ำที่ของตนตำมข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือ

กันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอคสำปรึกษำจำกครูเป็นระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหำเกิดขึ้นนักเรียนร่วมกันเขียนรูปเล่ม  

สรุปรำยงำนจำกโครงงำนที่ตนปฏิบัติ (5) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ครูให้นักเรียนสรุปส่ิงที่เรียนรู้จำกกำรทสำกิจกรรม 

โดยครูใช้คสำถำมถำมนกัเรยีนนสำไปสูก่ำรสรปุสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละ (6) ขัน้นสำเสนอผลงำน ครใูห้นกัเรยีนนสำเสนอผลกำรเรยีนรู้ 

โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือจัดเวลำให้นักเรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ และบทบำทของครูผู้สอนก็สสำคัญ คือ  

ครูจะต้องแสดงบทบำทต่ำง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิกระบวนกำรเรยีนรูแ้บบ Active Learning ขึน้ คอื ครจูะต้องเป็นผูส้งัเกต 

โดยสงัเกตกำรทสำงำนของนกัเรยีนและกำรเล่นของนกัเรยีน ครตู้องสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรเรยีนรู ้โดยใช้คสำถำมปลำย 

เปิดกระตุ้นกำรเรียนรู้แทนกำรบอกกล่ำว ครูต้องศึกษำและรู้จักข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคลเพื่อแสดงบทบำท 

ให้เหมำะสมในกำรทสำให้เกิด Active Learning กับนักเรียนเป็นรำยคน ซึ่งบทบำทหรือสิ่งเหล่ำนี้ที่ครูแสดงออก  

มีผลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน

 3. ควำมพงึพอใจของครปูฐมวยัในกำรใช้ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรูโ้ดยกำรจดัประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภมูปัิญญำ

ท้องถิ่น ด้ำนอำหำรจำกกำรทสำแบบประเมิน ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรจัดประสบกำรณ์

แบบโครงงำน เพื่อสร้ำงเครื่องมือในกำรประเมิน ในระดับมำก ในกำรจัดทสำแบบประเมินนี้ผู้วิจัยแบ่งเป็น 6 ด้ำน ได้แก่  

ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนสื่อและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรประเมินผลกำรเรียน 

และด้ำนผู้เรียน เมื่อพิจำรณำในรำยประเด็น พบว่ำ ครูปฐมวัยมีควำมพึงพอใจมำกที่สุดในเรื่องด้ำนกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอน รองลงมำมีควำมพึงพอใจมำกในเรื่องด้ำนผู้สอน ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนผู้เรียน ด้ำนสื่อและสิ่งสนับสนุนกำรเรียน
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กำรสอน และด้ำนประเมินผลกำรเรียนอยู่ระดับมำกเท่ำกันประเมินระดับปฐมวัยควรเป็นกำรประเมินตำมสภำพจริง

ด้วยวธิกีำรหลำกหลำยเหมำะกบัเดก็ และนอกจำกนัน้ต้องประเมนิอย่ำงเป็นระบบ มกีำรวำงแผน เลอืกใช้เครือ่งมอืและ

จดบนัทกึไว้เป็นหลกัฐำน ทัง้นีเ้นือ่งจำกกำรจดัหลกัสตูรอบรมเชิงปฏิบติัเพือ่สร้ำงเครือ่งมอืประเมนิกำรเรยีนรูใ้นระดบั

ปฐมวยัครัง้นี ้คณะผูว้จิยัได้ศกึษำแนวคดิกำรจดักำรศกึษำปฐมวยั แนวกำรประเมนิกำรจดักำรเรยีนรูข้องปฐมวยั ซึง่ทสำให้

หลกัสตูรอบรมสอดคล้องกบั หลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั พทุธศกัรำช 2560 [1] ทีมุ่ง่เน้นกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้

ที่ครอบคลุมกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ และสติปัญญำจะ

มคีวำมสมัพนัธ์และพฒันำอย่ำงต่อเนือ่งเป็นลสำดบั และเป็นไปตำมหลกัสตูรกำรศกึษำปฐมวยั พทุธศกัรำช 2560ทีก่ล่ำว

ว่ำกำรจัดประสบกำรณ์สสำหรับเด็กปฐมวัยอำยุ 3-5 ปี จะไม่จัดเป็นรำยวิชำแต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณำกำร ผ่ำนกำร

เล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงเกิดควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย 

อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ซึ่งหลักสูตรได้มุ่งเน้นกำรจัดกำรประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ข้อเสนอแนะ

 1. กำรพัฒนำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนอำหำร 

ทสำให้ครูปฐมวัยสำมำรถใช้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ควรมีกำรติดตำมผลเพื่อเป็นประโยชน์และปฏิบัติจริง 

 2. กำรศึกษำควำมคิดเห็นของครูปฐมวัยของต่อกำรใช้ชุดกิจกรรม แผนกำรจัดประสบกำรณ์ แบบโครงงำน 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนอำหำร น้ันเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนำต่อยอด ควำมเห็นระหว่ำงกันและกำรนสำไปใช ้

ของครูปฐมวัย
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บทคัดย่อ

 บทวจิยัเชงิสสำรวจนี ้มวีตัถปุระสงค์ในกำรศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงระดบัควำมสงูฝ้ำเพดำนห้องพกัและระดบั

อำกำรซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุ เพื่อนสำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรออกแบบระดับควำมสูงของฝ้ำเพดำน

ห้องพักผู้สูงอำยุที่มีอำกำรซึมเศร้ำและสสำหรับบุคคลปกติท่ัวไป ซึ่งระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนห้องพักมีผลต่อควำมรู้สึก

ของผู้ใช้พื้นที่ช่วยลดควำมรู้สกึอึดอัดหรือควำมเครียดทัง้ในคนปกตแิละผู้ป่วย โดยเฉพำะผู้ที่มีอำกำรซึมเศร้ำเนือ่งจำก

ฝ้ำเพดำนทสำหน้ำทีช่่วยกระจำยแสงธรรมชำตภิำยในห้องพกัซึง่มผีลต่ออำรมณ์ กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยัคอื ตวัแทน

ผู้สูงอำยุ 283 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถำม แบบคัดกรอง (2Q) แบบประเมินระดับอำกำรซึมเศร้ำ (9Q) 

แบบบนัทกึสสำรวจ วเิครำะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิพรรณนำ ค่ำเฉลีย่ ค่ำควำมถี ่ค่ำร้อยละ กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของ

ค่ำเฉลีย่ 2 ตวัแปร กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวน และกำรวเิครำะห์หำค่ำ จำกกำรเกบ็ข้อมลูกลุม่ตัวอย่ำงหรอืตัวแทนผูส้งู

อำยจุำกกรณศีกึษำทัง้ 5 แห่ง ผลกำรวจิยั พบว่ำ ระดบัควำมสงูฝ้ำเพดำนภำยในห้องพกัผูส้งูอำยมุคีวำมสมัพนัธ์กบัระดบั

อำกำรซึมเศร้ำ อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ 0.05

ค�าส�าคัญ: ระดับควำมสูงฝ้ำเพดำน กำรออกแบบห้องพักผู้มีอำกำรซึมเศร้ำ กำรออกแบบห้องพักผู้สูงอำยุ

Abstract

 The purpose of this survey research is to study the relationship between the height of the room ceiling and the 

level of depression of the elderly. To apply the research results to be used as a guideline for designing the height of 

the ceiling of the elderly room with depressive symptoms and for normal people. Which the height of the ceiling of 

the room affects the feelings of the users reduces the feeling of uncomfortable or stress in both normal and patients 

Especially those with depression because the ceiling helps diffuse natural light in the room which affects mood The 
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sample group used in the research was 283 elderly representatives. The instrument used was a screening test (2Q), 

Depression Scale (9Q), Survey Form. Data analysis was performed using descriptive statistics, mean, frequency, 

percentage, mean difference test 2 variables, Analysis of variance and Analysis of correlation from collecting data 

from sample groups or elderly representatives from all 5 case studies. The results showed that the ceiling height in 

the elderly room correlated with the level of Depression with statistical significance 0.05

Keywords: Ceiling height, Design of major depression room, Design of elderly room

บทน�า

 ปัจจบุนัประเทศไทยเป็นโลกของผูส้งูอำยสุบืเนือ่งจำกอตัรำประชำกรผูส้งูอำยทุีม่จีสำนวนมำกขึน้ ซึง่เป็นกลุม่เสีย่ง

ที่อำจมีแนวโน้มเกิดภำวะอำกำรซึมเศร้ำ ซึ่งมีสถิติในกำรฆ่ำตัวตำยเป็นอันดับ 2 รองจำกวัยทสำงำนโดยกรมสุขภำพจิต 

[1] โดยอำจมำจำกหลำยสำเหตุ อำทิ เป็นวัยหลังเกษียณจำกกำรทสำงำน ไม่ได้ทสำงำน ทสำให้รำยได้ลดลงหรือ ขำดรำยได้ 

อำจเป็นผู้ที่ไม่มีครอบครัว หรือสูญเสียคนใกล้ชิดต้องอยู่เพียงลสำพัง รวมทั้งบำงรำยอำจมีโรคประจสำตัวที่ต้องทสำกำร

รักษำต่อเนื่อง ฯลฯ ส่งผลต่อกำรเกิดควำมวิตกกังวลหรือควำมเครียดสะสม โดยเฉพำะผู้สูงอำยุที่เป็นโรคสมองเสื่อม 

ผู้สูงอำยุที่มีอำกำรป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอำยุที่มีปัญหำด้ำนร่ำงกำยไม่สำมำรถออกกสำลังกำยได้

 จำกกำรศึกษำและวิจัยมำกมำย พบว่ำ แสงธรรมชำติมีส่วนสสำคัญต่อกำรทสำงำนของระบบนำฬิกำร่ำงกำย 

(Circadian System) และช่วยบสำบดัอำกำรซมึเศร้ำ [2] ทสำให้สมองทสำงำนได้ดทีีส่ดุ โดยกำรปรบัระดบัฮอร์โมนเซโรโทนนิ 

และอัตรำกำรเผำผลำญซึ่งเป็นสิ่งสสำคัญต่อกลุ่มผู้สูงอำยุ เน่ืองจำกระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนมีควำมสัมพันธ์กับระดับ

แสงธรรมชำติภำยในห้อง พักทสำหน้ำท่ีเป็นตัวช่วยกระจำยแสงธรรมชำติภำยในห้องพัก โดยผ่ำนระบบกำรรับรู้ส่งผล

ต่ออำรมณ์และกสำหนดพฤติกรรม กำรออกแบบระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนที่พอเหมำะทสำให้มีกำรกระจำยแสงธรรมชำติ

ที่ไม่มำกหรือน้อยเกินไป เป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในที่ดี เนื่องจำกแสงธรรมชำติมีส่วนในกำร

ช่วยสร้ำงอำรมณ์ให้ดีขึ้น [3] และช่วยลดระดับอำกำรซึมเศร้ำได้ [4] [5] [6] ซึ่งสอดคล้องกับ Joan Mcmanamy [2016] 

[7] กล่ำวว่ำอำกำรซมึเศร้ำสำเหตมุำจำกสภำพแวดล้อมภำยในบ้ำนและสำมำรถหำยได้จำกทีบ้่ำนเช่นกนั Catarine Lima 

Conti [2006] [8] ได้วจิยัเกีย่วกบัผลกระทบของสภำพแวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอกว่ำมผีลกระทบต่อกำรทสำหน้ำทีข่อง 

DNA ในร่ำงกำยซึง่ส่งผลต่อทำงอำรมณ์และควำมเครยีดทสำให้เกดิเป็นโรคซมึเศร้ำได้ พบว่ำ จสำนวนประชำกรร้อยละ 16 

ที่อำจเสี่ยงต่อกำรมีอำกำรซึมเศร้ำในระหว่ำงกำรใช้ชีวิตประจสำวัน ซึ่งอำจเป็นโรคทำงจิตที่เป็นกันมำกที่สุดในสังคม

ปัจจุบัน จะเห็นว่ำ “สภำพแวดล้อมมีผลต่อสภำพจิตใจ พฤติกรรมและควำมรู้สึกของผู้ป่วย” [9] [10] อำจทสำให้ระดับ

ควำมเครียดผ่อนคลำยลงหรือเพิ่มระดับควำมเครียดให้มำกขึ้นส่งผลให้ผู้มีอำกำรซึมเศร้ำมีระดับอำกำรซึมเศร้ำสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. ศึกษำระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักกลุ่มตัวแทนผู้สูงอำยุและระดับอำกำรซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุ

 2. ศึกษำควำมแตกต่ำงระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักของผู้มีอำกำรซึมเศร้ำและไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ

 3. ศึกษำควำมสัมพันธ์ระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักกับระดับอำกำรซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุ

 4. เพื่อเสนอแนวทำงกำรออกแบบระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักผู ้สูงอำยุที่มีอำกำรซึมเศร้ำ  

และสสำหรับบุคคลทั่วไป
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ขอบเขตของการวิจัย

 ศึกษำกลุ่มตัวแทนผู้สูงอำยุ ท่ีพสำนักในสถำนสงเครำะห์คนชรำจำกเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ในปี 

2560 จสำนวน 5 แห่ง จสำนวนประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง (N) ทั้งหมด 760 คน และกำรคสำนวณหำขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดย

ทรำบจสำนวนประชำกร (Finite population) โดยใช้สูตร (Yamane, 1970) ที่ระดับนัยสสำคัญทำงสถิติเท่ำกับ .05 คสำนวณ

ได้กลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 262 คน [11] เพื่อให้ข้อมูลมีควำมถูกต้องมำกขึ้น ผู้ทสำวิจัยได้เก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน

ทั้งหมด 498 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่สื่อสำรได้ 283 คน และผู้ทีสื่อสำรไม่ได้ จสำนวน 215 คน (ผู้สูงอำยุที่มีอำกำรป่วย ผู้สูง

อำยุนอนติดเตียงหรือมีอำกำรทำงจิต ทำงประสำทหรือทำงสมอง) ซึ่งทำงเจ้ำหน้ำที่สถำนสงเครำะห์ได้ทสำกำรพิจำรณำ

และประสำนงำนกลุ่มตัวแทนผู้สูงอำยุเฉพำะในรำยที่สำมำรถสื่อสำรและให้ข้อมูลได้ ดังตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงสถำนที่ จสำนวนประชำกร และจสำนวนกลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บข้อมูลของแต่ละกรณีศึกษำ 

กรณีศึกษา 5 แห่ง จังหวัด จ�านวนประชากร (N) 
(คน)

จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(n) (คน)

สถำนสงเครำะห์คนชรำบ้ำนบำงแค กรุงเทพฯ 250 100

สถำนสงเครำะห์คนชรำนครปฐม นครปฐม 46 32

สถำนสงเครำะห์คนชรำเฉลิมรำชกุมำรี นครปฐม 54 36

สถำนสงเครำะห์คนชรำบ้ำนวำสนะเวศม์ อยุธยำ 175 79

สวำงคนิเวศน์ สมุทรปรำกำร 235 36

รวมจ�านวน 760 283

 หมำยเหตุ กลุ่มตัวอย่ำง (n) เป็นกลุ่มตัวแทนผู้สูงอำยุเฉพำะในรำยที่สำมำรถสื่อสำรและช่วยเหลือตนเองได้  

จำกกำรพิจำรณำจำกทำงเจ้ำหน้ำที่สถำนสงเครำะห์

 เพื่อเป็นกำรลดขั้นตอนและเวลำในกำรเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้คัดเลือกกรณีศึกษำในกำรเก็บข้อมูล 5 แห่งนี้  

โดยทสำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์พร้อมส่งข้อมูลแบบสอบถำมเบื้องต้นให้กับกรมผู้สูงอำยุพิจำรณำในเบื้องต้น  

ซึง่ทำงกรมผูส้งูอำยอุนญุำตให้เข้ำเกบ็ข้อมลูได้โดยไม่ต้องทสำหนงัสอืจรยิธรรมกำรวจิยัในคน และในแบบสอบถำมระบุ

ข้อควำมให้กับผู้ตอบแบบสอบถำมรับทรำบสสำหรับกำรให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมถือว่ำเป็นกำรแสดง

ควำมยินยอมในกำรให้ข้อมูลในครั้งนี้

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ทสำกำรสสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงตัวแทนผู้สูงอำยุ จสำนวน 498 คน จำกกลุ่มประชำกร (N) 

ทั้งหมด 760 คน ซ่ึงกำรสอบถำมข้อมูลเฉพำะในรำยผู้ตอบแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอยำ่งที่สื่อสำรได้ เป็นผู้สูงอำยุที่

มีอำยุในระหว่ำง 60–90 ปี จสำนวน 283 คน โดยได้ทสำกำรเก็บข้อมูลในระหว่ำงวันที่ 3 กันยำยน ถึง 11 พฤศจิกำยน 2559  

โดยใช้เครื่องมือในกำรวิจัย ดังนี้

 1. แบบสอบถำม (Questionaire) แบบ Check list โดยแบ่งข้อสอบถำม 3 ส่วน ส่วนแรก ข้อมูลส่วนบุคคล  

ส่วนที่สอง กำรมีอำกำรซึมเศร้ำ (ผู้ท่ีเคยหรือไม่เคยพบแพทย์) และส่วนที่สำม พฤติกรรมและควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 

กำรเลือกใช้วัสดุตกแต่งภำยในห้องพัก

 2. แบบคัดกรอง 2Q และแบบประเมินอำกำรซึมเศร้ำ 9Q โดยกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข [12]  

โดยมีมำตรวัดในกำรประเมินจำกคะแนนในกำรตอบแบบสอบถำม ดังนี้
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 แบบคดักรองมอีำกำรซมึเศร้ำ 2Q หำกผูต้อบมกีำรเลอืกตอบข้อใดข้อหนึง่ ถอืว่ำมภีำวะเสีย่ง ให้ผูส้งูอำยทุสำแบบ

ประเมินระดับอำกำรซึมเศร้ำ 9Q โดยคสำตอบจะมีมำตรวัดระดับคะแนนแสดงระดับอำกำรซึมเศร้ำ ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงมำตรวัดแบบประเมินระดับอำกำรซึมเศร้ำ 9Q

ระดับอาการซึมเศร้า คะแนน สถิติพรรณา

ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ 0-7 ค่ำเฉลี่ย ( ) อัตรำร้อยละ % ควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ย 2 กลุ่ม  

(Independent Sample T-test) เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยกับ 

ค่ำมำตรฐำน (One Sample T-test) ควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ย

ระหว่ำงกลุ่ม (One way Anova) ทดสอบหำค่ำควำมสัมพันธ์ 

(Pearson Correlation)

เริ่มมีอำกำร หรืออำกำรซึมเศร้ำระดับน้อย 8-12

อำกำรซึมเศร้ำระดับปำนกลำง 13-17

อำกำรซึมเศร้ำระดับรุนแรง 18 +

 3. แบบบันทึกสสำรวจพื้นที่ทำงกำยภำพเพื่อวัดระดับควำมสูงจำกพื้นถึงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุของ

แต่ละอำคำรของกรณีศึกษำ โดยใช้อุปกรณ์มำตรวัดระยะ (ตลับเมตร) วัดขนำดพื้นที่และควำมสูงจำกพื้นถึงฝ้ำเพดำน

ภำยในห้องพักและทสำกำรวำดแบบจสำลองลงในแบบบันทึกสสำรวจพื้นที่

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมวัตถุประสงค์วิจัยเพ่ือนสำมำวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ ได้นสำเครื่องมือแบบสอบถำม

ทสำกำรสอบถำมข้อมูลทั่วไป เพื่อทรำบข้อมูลเบื้องต้นและลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มตัวแทนผู้สูงอำยุ และได้นสำแบบ

คัดกรอง (2Q) และประเมินระดับอำกำรซึมเศร้ำ (9Q) [12] เพื่อคัดกรองและเก็บข้อมูลระดับอำกำรซึมเศร้ำของกลุ่ม

ตัวแทนผู้สูงอำยุ โดยนสำผลคะแนนที่ได้จำกกำรตอบแบบคัดกรองและแบบประเมิน นสำมำทสำกำรวิเครำะห์ระดับอำกำร

ซึมเศร้ำของผู้กลุ่มตัวแทนผู้สูงอำยุ ซ่ึงในกำรเก็บข้อมูลผู้วิจัยเป็นผู้ทสำกำรอ่ำนทั้งข้อคสำถำมและข้อคสำตอบให้กับผู้สูง

อำยุเลือกตอบ เพื่อควำมสะดวกและลดควำมอึดอัดในกำรตอบแบบสอบถำม รวมถึงลดกำรผิดพลำดในกำรเก็บข้อมูล

เนื่องจำกผู้สูงอำยุมีปัญหำทำงด้ำนสำยตำ กำรอ่ำน กำรเขียนและได้ทสำกำรรวบรวมข้อ มูลเพื่อนสำมำทสำกำรวิเครำะห์ผล 

สรุปผลกำรวิจัยและทสำข้อเสนอแนะต่อไป

 การทดสอบสมมติฐาน

 สมมติฐำนที่ 1 กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของระดับควำมสูงของฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักของกลุ่มผู้สูงอำยุ  

ที่มีอำกำรซึมเศร้ำและห้องพักของกลุ่มผู้สูงอำยุที่ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ

 สมมติฐำนท่ี 2 กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุ 

มีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับอำกำรซึมเศร้ำหรือไม่ อย่ำงไร

 สมมตฐิำนที ่3 ระดบัควำมสงูเพดำนภำยในห้องพกัผูส้งูอำยมุคีวำมสมัพนัธ์กบัระดบัอำกำรซมึเศร้ำหรอืไม่ อย่ำงไร

 สมมติฐานที่ 1 กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของระดับควำมสูงของฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักของกลุ่มผู้สูงอำยุที่มี

อำกำร ซึมเศร้ำ และห้องพักของกลุ่มผู้สูงอำยุที่ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ

 H0 : µ1 ระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนห้องพักผู้มีอำกำร = µ2 ระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนห้องพักผู้ไม่มีอำกำร

 H1 : µ1 ระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนห้องพักผู้มีอำกำร ≠ µ2 ระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนห้องพักผู้ไม่มีอำกำร

 ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน หำควำมแตกต่ำงของระดับควำมสูงของฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักของกลุ่มผู้สูงอำยุ 

ที่มีอำกำรซึมเศร้ำ และห้องพักของกลุ่มผู้สูงอำยุที่ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ ดังตำรำงที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลกำรทดสอบเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่มีอำกำร 

ซึมเศร้ำและผู้ที่ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ

ปัจจัย (เมตร) N (คน) Mean (เมตร) Sd. t Sig.

ผู้มีอำกำร ผู้ไม่มี
อำกำร ผู้มีอำกำร ผู้ไม่มี

อำกำร
ผู้มี

อำกำร
ผู้ไม่มี
อำกำร

ควำมสูงฝ้ำเพดำน 349 149 3.12 2.84 0.579 0.500 -5.511 .000*

 จำกตำรำงที ่3 แสดงผลจำกกำรทดสอบควำมแปรปรวน โดยใช้ค่ำสถติ ิF - Test ได้ค่ำเท่ำกบั 25.438 มนียัสสำคญั

ทำงสถิติ (Sig.) ที่ระดับ .000 มีค่ำน้อยกว่ำ a = .05 แสดงว่ำ ควำมสูงฝ้ำเพดำนห้องพักผู้สูงอำยุของทั้งสองกลุ่มมีค่ำ 

ควำมแปรปรวนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ

 กำรทดสอบสมมติฐำนโดยใช้ค่ำสถิติ T-test ได้ค่ำเท่ำกับ -5.511 มีนัยสสำคัญทำงสถิติ Sig. ที่ระดับ .000  

มีค่ำน้อยกว่ำ a .05 แสดงว่ำ มีระดับควำมสูงเฉลี่ยฝ้ำเพดำนห้องพักผู้สูงอำยุ ของห้องผู้มีอำกำรซึมเศร้ำและไม่มีอำกำร

ซึมเศร้ำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

 จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ยระดับควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุ  

พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่มีภำวะอำกำรซึมเศร้ำมีค่ำเฉลี่ย ที่ 3.12 เมตร 

มำกกว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่ไม่มีภำวะอำกำรซึมเศร้ำ ที่ 2.84 เมตร

 สมมติฐำนที่ 2 กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุมีควำม

แตกต่ำงกันตำมระดับอำกำรซึมเศร้ำหรือไม่ อย่ำงไร

 H
0
 : ค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่มีอำกำรซึมเศร้ำแต่ละระดับไม่แตกต่ำงกัน

 H
1
 : ค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่มีอำกำรซึมเศร้ำแต่ละระดับแตกต่ำงกัน

 กสำหนดนัยสสำคัญทำงสถิติ 0.05

 จำกกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุมีควำมแตกต่ำงกัน

ตำมระดับอำกำรซึมเศร้ำหรือไม่ แสดงผลกำรทดสอบสมมติฐำนตำมตำรำงที่ 4 ถึงตำรำงที่ 7

ตารางที่ 4 แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนค่ำเฉลี่ยระดับควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุ

จสำแนกตำมระดับอำกำรซึมเศร้ำ

ระดับอาการซึมเศร้า
ความสูงฝ้าเพดาน

จ�านวน (N) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ 149 2.84 0.50

เริ่มมีอำกำร  (ระดับน้อย) 100 3.05 0.56

อำกำรซึมเศร้ำปำนกลำง 32 3.14 0.58

อำกำรซึมเศร้ำรุนแรง 217 3.15 0.59

รวม 498 3.04 0.57
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 จำกตำรำงที่ 4 แสดงค่ำสถิติของค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำนห้องพักตำมระดับอำกำรซึมเศร้ำ จำกจสำนวนกลุ่ม

ตัวอย่ำง จสำนวน 498 คน ดังนี้ ระดับควำมสูงของฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ มีค่ำเฉลี่ยควำม

สงูเพดำนที ่2.84 เมตร (ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 0.50) ระดบัควำมสงูของฝ้ำเพดำนภำยในห้องพกัผูส้งูอำยทุีเ่ริม่มอีำกำร 

ซมึเศร้ำหรอืมอีำกำรซมึเศร้ำระดบัน้อย มค่ีำเฉลีย่ควำมสงูเพดำนที ่3.05 เมตร (ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 0.56) ระดบัควำมสงู 

ของฝ้ำเพดำนภำยในห้องพกัผูส้งูอำยทุีเ่ริม่มอีำกำรซมึเศร้ำหรอืมอีำกำรซมึเศร้ำระดบัปำนกลำง มค่ีำเฉลีย่ควำมสงูเพดำน

ที่ 3.14 เมตร (ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.58) ระดับควำมสูงของฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่เริ่มมีอำกำรซึมเศร้ำ

หรือมีอำกำรซึมเศร้ำระดับรุนแรง มีค่ำเฉลี่ยควำมสูงเพดำนที่ 3.15 เมตร (ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.59)

ตารางที่ 5 แสดงกำรทดสอบควำมแปรปรวน ของค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ห้องพักผู้สูงอำยุภำยในกลุ่มและ

ระหว่ำงกลุ่มตำมระดับอำกำรซึมเศร้ำ โดยกสำหนดระดับนัยสสำคัญทำงสถิติ 0.05

Anova

ปัจจัยความแปรปรวน
(ความสูงฝ้าเพดาน)

Sum of 
Sqaures df Mean F Sig

ระหว่ำงกลุ่ม

ภำยในกลุ่ม

รวม

9.11

152.81

161.92

3

494

497

3.04

0.31

9.82 .000*

 จำกตำรำงท่ี 5 แสดงผลวิเครำะห์ Anova ค่ำเฉลี่ยสูงฝ้ำเพดำนตำมสมมติฐำนที่ต้ังไว้ ผลค่ำสถิติ F = 9.819  

ค่ำ Sig. = .000 มีค่ำน้อยกว่ำที่ระดับนัยสสำคัญ a ที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐำนหลัก H
0
 ยอมรับสมมติฐำนรอง H

1
 นั่นคือ 

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่มีอำกำรซึมเศร้ำมีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับอำกำร

อย่ำงน้อยหนึ่งคู่ อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ

 ตำรำงที่ 6 แสดงเปรียบเทียบระหว่ำงค่ำเฉลี่ยระดับควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุตำมกลุ่ม

ระดับอำกำรซึมเศร้ำ

Multiple comparisions

ควำมสูงฝ้ำเพดำน

ระดับอาการซึมเศร้า Mean Sig. 95% CI

Tamhane ไม่มีอำกำร
เริ่มมีอำกำร

อำกำรปำนกลำง
อำกำรรุนแรง

- 0.21*
- 0.34

- 0.31*

.016

.050

.000

(-0.39) – (-0.03)
(-0.61) – (0.00)
(-0.46) – (-0.16)

เริ่มมีอำกำร
ไม่มีอำกำร

อำกำรปำนกลำง
อำกำรรุนแรง

0.21*
- 0.09
- 0.10

.016

.964

.580

(0.03) – (0.39)
(-0.41) – (0.23)
(-0.28) – (0.08)

อำกำรปำนกลำง
ไม่มีอำกำร
เริ่มมีอำกำร

อำกำรรุนแรง

0.30
0.09
-0.01

.050

.964
1.00

(-0.00) – (0.61)
(-0.23) – (0.41)
(-0.31) – (0.30)

อำกำรรุนแรง
ไม่มีอำกำร
เริ่มมีอำกำร

อำกำรปำนกลำง

0.31*
0.10
0.01

.000

.580
1.00

(0.16) – (0.46)
(-0.08) – (0.30)
(-0.30) – (0.31)

*กสำหนดระดับนัยสสำคัญทำงสถิติ 0.05
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 จำกตำรำงที่ 6 แสดงผลกำรวิเครำะห์ Post Hoc Tests พิจำรณำโดยใช้วิธีของ Tamhane จะได้คู่ของกลุ่มตัวอย่ำง

ที่มีค่ำเฉลี่ยของควำมสูง ฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องนอนแตกต่ำงกัน ดังนี้

 กลุ่มผู้ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ กับ กลุ่มผู้เริ่มมีอำกำรซึมเศร้ำ หรือ มีอำกำรระดับน้อย

 กลุ่มผู้ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ กับ กลุ่มผู้มีอำกำรซึมเศร้ำระดับรุนแรง

ตารางที่ 7 แสดงค่ำเฉลี่ยระดับควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุ ตำมระดับอำกำรซึมเศร้ำควำมสูง 

ฝ้ำเพดำน (เมตร)

ระดับอาการซึมเศร้า จ�านวน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2

ไม่มีอำกำร 149 2.84

เริ่มมีอำกำรซึมเศร้ำ(ระดับน้อย) 100 3.05 3.05

อำกำรซึมเศร้ำปำนกลำง 32 3.14

อำกำรซึมเศร้ำรุนแรง 217 3.15

Sig. 0.14 0.73

กสำหนดระดับนัยสสำคัญทำงสถิติ 0.05

 จำกตำรำงที ่7 แสดงผลทดสอบควำมป็นเอกพนัธ์ของควำมแปรปรวน พบว่ำไม่มนียัสสำคญัทำงสถติ ินัน้คอืควำม

แปรปรวน ของระดบัอำกำรซมึเศร้ำมคีวำมเป็นเอกพนัธ์กนัตำมข้อตกลงเบือ้งต้นของกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวน ซึง่ผล

กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียวได้ค่ำ F-test เท่ำกับ 9.82 มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ 0.00 ซึ่งน้อยกว่ำ 0.01 แสดง

ว่ำ ค่ำเฉลีย่ระดบัควำมสงูฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพกัผูส้งูอำยทุีม่อีำกำรซมึเศร้ำมคีวำมแตกต่ำงกนัตำมระดบัอำกำร

อย่ำงมีนัยสสำคัญ จึงได้ทสำกำรทดสอบเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระดับควำมสูงของฝ้ำเพดำนด้วยวิธีเชฟเฟ่ พบว่ำ ควำมสูงฝ้ำ

เพดำนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ โดยกลุ่มที่ 1 มีค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำนน้อย

กว่ำ กลุม่ที ่2 ดงันี ้ผลกำรทดสอบเปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่ควำมสงูฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพกัตำมระดบัอำกำรซมึเศร้ำ

ของกลุ่มตัวแทนผู้สูงอำยุ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) แตกต่ำงกัน 2 คู่ระดับอำกำร ดังนี้ ค่ำเฉลี่ยควำมสูง

ฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำมีค่ำ 2.84 เมตร ค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยใน

ห้องพักผู้สูงอำยุที่เริ่มมีอำกำรหรือมีอำกำรระดับน้อย 3.05 เมตร และค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพัก

ผู้สูงอำยุที่มีอำกำรระดับรุนแรง 3.15 เมตร จำกผลกำรทดสอบค่ำเฉลี่ยระดับควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพัก 

ผู้สูงอำยุ ตำมระดับอำกำรซึมเศร้ำควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) นสำมำแสดงผลด้วยกรำฟ ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังภำพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงควำมสูงฝ้ำเพดำนห้องพักผู้สูงอำยุ ของกลุ่มตัวอย่ำงตำมระดับอำกำรซึมเศร้ำ
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 ผลจำกกรำฟด้วยกำรทดสอบวิธีเชฟเฟ่ แสดงผลกำรวิเครำะห์ได้ว่ำ ค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพัก 

ผู้สูงอำยุมีควำมแตกต่ำงตำมระดับอำกำรซึมเศร้ำ ดังนี้ ควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ  

มีค่ำเฉลี่ย 2.84 เมตร ควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่มีระดับอำกำรซึมเศร้ำน้อย มีค่ำเฉลี่ย 3.05 เมตรควำม

สงูฝ้ำเพดำนภำยในห้องพกัผูส้งูอำยทุีม่รีะดบัอำกำรซมึเศร้ำปำนกลำงมค่ีำเฉลีย่ 3.14 เมตร และควำมสงูฝ้ำเพดำนภำยใน

ห้องพักผู้สูงอำยุที่มีระดับอำกำรซึมเศร้ำรุนแรง มีค่ำเฉลี่ย 3.15 เมตร ตำมลสำดับ

สมมติฐานที่ 3 ระดับควำมสูงเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุมีควำมสัมพันธ์กับระดับอำกำรซึมเศร้ำหรือไม่ อย่ำงไร

 H
0
 : ρ = 0

 H
1
 : ρ ≠ 0  กสำหนดระดับนัยสสำคัญ 0.01

 H
0
 : ควำมสูงเพดำนห้องพักผู้สูงอำยุ ไม่มีควำมสัมพันธ์กับระดับอำกำรซึมเศร้ำ

 H
1
 : ควำมสูงเพดำนห้องพักผู้สูงอำยุ มีควำมสัมพันธ์กับระดับอำกำรซึมเศร้ำ

 จำกกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับควำมสูงเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุมีควำมสัมพันธ์กับระดับ

อำกำรซึมเศร้ำ แสดงผลกำรทดสอบสมมติฐำน ดังตำรำงที่ 8

ตารางที่ 8 แสดงผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์เพียร์สัน (r) ระหว่ำงควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุ

และระดับอำกำรซึมเศร้ำ

สมมติฐานการวิจัย Significant Correlation ผลการทดสอบ

ควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) มีควำมสัมพันธ์กับระดับ
อำกำรซึมเศร้ำ

.000 .224 ปฏิเสธ H
0

 จำกตำรำงที่ 8 แสดงผลกำรทดสอบหำควำมสัมพันธ์ทำงสถิติแบบเพียร์สัน พบว่ำ (r) = .224 จำกผลตำรำงได้

ค่ำควำมน่ำจะเป็น Sig. คสำนวณได้ .000 มีค่ำน้อยกว่ำ a ที่ระดับนัยสสำคัญ 0.01 (P-value = 0.000) จึงปฏิเสธสมมติฐำน

หลัก H
0
 ยอมรับสมมติฐำนรอง H

1
 แสดงว่ำ ระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักมคีวามสัมพันธ์กับระดับอำกำรซึม

เศร้ำผู้สูงอำยุ ในทิศทำงเดียวกันระดับน้อย

 กำรวิเครำะห์ผลทดสอบข้อมูลวิจัย (จำกตำรำงที่ 5) ควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่มีระดับอำกำร

ซึมเศร้ำรุนแรง มีค่ำเฉลี่ย 3.15 เมตร ควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่มีระดับอำกำรซึมเศร้ำปำนกลำง มีค่ำ

เฉลี่ย 3.14 เมตร ควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่มีระดับอำกำรซึมเศร้ำน้อยหรือเริ่มมีระดับอำกำรซึมเศร้ำ  

มค่ีำเฉลีย่ 3.00 เมตร ทัง้กลุม่ 1 และกลุม่ 2 ควำมสงูฝ้ำเพดำนภำยในห้องพกัผูส้งูอำยทุีไ่ม่มอีำกำรซมึเศร้ำ มค่ีำเฉลีย่ 2.84 

เมตร จะเห็นว่ำ ควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุควรมีระดับควำมสูงไม่ตส่ำกว่ำ 2.80 เมตร และควรสูงไม่เกิน 

3.00 เมตร อำจจะทสำให้ผู้สูงอำยุเริ่มมีอำกำรซึมเศร้ำหรือมีอำกำรซึมเศร้ำระดับน้อย

รายงานผลการวิจัย

 กำรวเิครำะห์ข้อมลูตำมวตัถปุระสงค์กำรวจิยั เพือ่เป็นแนวทำงกำรประยกุต์ใช้ออกแบบทำงสถำปัตยกรรมภำย ใน 

ผู้วิจัยได้ทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ผลวิจัยกลุ่มตัวแทนผู้สูงอำยุจำกกรณีศึกษำทั้ง 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 498 คน 

เสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงพรรณนำ ดังนี้

 1. กลุม่ตวัแทนผูส้งูอำย ุ498 คน จสำแนกผูต้อบแบบสอบถำมทีเ่ป็นเพศชำย มจีสำนวน 155 คน คดิเป็นร้อยละ 31.1 

และเป็นเพศหญิงมีจสำนวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 ของจสำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด แบ่งเป็นกลุ่มที่สื่อสำรได้ 283 
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คน และผู้ที่สื่อสำรไม่ได้ จสำนวน 215 คน โดยแบ่งตำมระดับอำกำรซึมเศร้ำกลุ่มตัวแทนผู้สูงอำยุ ตำมตำรำงที่ 9 ดังนี้

ตารางที่ 9 แสดงจสำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงโดยจสำแนกตำมระดับอำกำรซึมเศร้ำ

ระดับอาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุ จ�านวน (คน) ร้อยละ (%)

ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ 149 29.9

เริ่มมีอำกำรซึมเศร้ำ หรือมีระดับน้อย 100 20.1

อำกำรซึมเศร้ำปำนกลำง 32 6.4

อำกำรซึมเศร้ำรุนแรง 217 43.6

รวม 498 100

 จำกตำรำงแสดงข้อมลูกลุม่ตวัแทนผูส้งูอำย ุจสำนวน 498 คน ไม่มอีำกำรซมึเศร้ำ 149 คน คดิเป็นร้อยละ 29.9 เป็น

ผู้ที่มีอำกำรซึมเศร้ำ (รู้ตัวและไม่รู้ตัว) 349 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 และมีระดับอำกำรซึมเศร้ำรุนแรงมำกที่สุด คือ 217 

คน โดยผูส้งูอำยบุำงท่ำนอำจมรีะดบัอำกำรซมึเศร้ำมำก่อนเข้ำพกัอำศยัทีก่รณศีกึษำ ซึง่พบว่ำ มบีำงท่ำนทีรู่ต้วัว่ำมภีำวะ

อำกำรซึมเศร้ำและเคยพบแพทย์ โดยมำจำกหลำยสำเหตุตำมที่ได้กล่ำวในเบื้องต้น นอกจำกนี้ พบว่ำ มีจสำนวนผู้สูงอำย ุ

ที่มีโรคประจสำตัวต่อเนื่อง 444 คน คิดเป็นร้อยละ 89.2 และผู้สูงอำยุที่ไม่มีโรคประจสำตัวต่อเนื่อง มีจสำนวน 54 คน  

คิดเป็นร้อยละ 10.8 โดยโรคประจสำตัวที่มีอัตรำมำกที่สุด คือโรคควำมดันโลหิตสูงร้อยละ 38.9 และโรคนอนไม่หลับ

ร้อยละ 35.3 เป็นอันดับสอง ดังภำพที่ 2

โรคประจสำตัวที่ต้องรักษำต่อเนื่อง (%)

ภาพที่ 2 แสดงกำรจสำแนกโรคประจสำตัวของกลุ่มตัวอย่ำง

 ซึง่โรคนอนไม่หลบัเป็นลกัษณะอำกำรสสำคญัของผูท้ีม่ภีำวะอำกำรซมึเศร้ำ และจำกข้อมลูส่วนบคุคลพฤตกิรรม

ของผู้สูงอำยุที่ชอบปฏิบัติในเวลำที่มีปัญหำหรือรู้สึกเครียดจะชอบอยู่คนเดียวในห้องพักมำกที่สุด คือ 113 คน คิดเป็น

ร้อยละ 43.6 โดยจะพักผ่อนนอนหลับและเลือกทสำกิจกรรม 93 คน หรือร้อยละ 6.4 ซึ่งเป็นลักษณะของผู้ที่มีอำกำร 

ซึมเศร้ำที่ชอบอยู่เพียงลสำพัง โดยเลือกทสำกิจกรรมด้วยกำรออกกสำลังกำย พักผ่อนนอนหลับรวมถึงกำรสวดมนต์ภำรกิจ

ส่วนตัวหรือทสำงำนอดิเรกภำยในห้องพัก

 2. กำรศึกษำระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุ และระดับอำกำรซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุจำกกรณี  

ศกึษำทัง้ 5 แห่ง พบว่ำ ห้องพกัผูส้งูอำยมุทีัง้แบบส่วนบคุคลและห้องพกัรวม (พกั 3 คนขึน้ไป) มผีูส้งูอำยทุีม่ภีำวะอำกำร

ซมึเศร้ำและไม่มอีำกำรซมึเศร้ำภำยในห้องพกัทัง้ 2 แบบ โดยห้องพกัเดีย่วจะมรีะดบัควำมสงูฝ้ำเพดำนที ่2.40–2.80 เมตร 

และระดบัควำมสูงฝ้ำเพดำนห้องพกัรวมจะมคีวำมสงูตัง้แต่ 2.70-4.00 เมตร โดยผูส้งูอำยทุีม่อีำกำรซมึเศร้ำมรีะดบัอำกำร

ซึมเศร้ำที่ต่ำงกัน ดังตำรำงที่ 10
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ตารางที่ 10 แสดงผลวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) กับภำวะซึมเศร้ำของกลุ่มตัวแทนผู้สูงอำยุ ทั้ง 5 แห่ง

ค่าเฉลี่ยความสูงฝ้าเพดาน (เมตร)
กลุ่มตัวอย่าง (คน) ความสูงฝ้า (เมตร)

มีอาการ ไม่มีอาการ มีอาการ ไม่มีอาการ

สถำนสงเครำะห์คนชรำบ้ำนบำงแค 203 41 3.26 3.00

สถำนสงเครำะห์คนชรำนครปฐม 28 19 2.82 2.66

สถำนสงเครำะห์คนชรำเฉลิมรำชฯ 36 15 3.53 3.95

สถำนสงเครำะห์คนชรำวำสนะเวศม์ 78 42 2.70 2.70

สวำงคนิเวศ 4 32 2.40 2.40

รวม 498 คน 349 149 3.12 2.84

 จำกตำรำงท่ี 10 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพักผู้สูงอำยุ จำกสถำนสงเครำะห์คนชรำ

ทั้ง 5 แห่ง ค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำนของผู้สูงอำยุที่มีอำกำรและไม่มีอำกำรซึมเศร้ำแตกต่ำงกันคือ ห้องพักผู้สูงอำยุที่มี

อำกำรซึมเศร้ำ มีควำมสูงฝ้ำเพดำนเฉลี่ย 3.12 เมตร และห้องพักผู้สูงอำยุที่ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำมีควำมสูงฝ้ำเพดำนเฉลี่ย 

2.84 เมตร จำกผลกำรทดสอบค่ำเฉลีย่ พบว่ำ ค่ำเฉลีย่ควำมสงูฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องผูส้งูอำยจุำกสถำนสงเครำะห์

คนชรำทั้ง 5 แห่ง มีควำมสูงฝ้ำเพดำนที่ระดับตส่ำสุด 2.40 เมตร และระดับควำมสูงฝ้ำเพดำน สูงที่สุด 3.95 เมตร นั่นคือ 

มีระดับค่ำเฉลี่ยควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักที่ 3.00 เมตร

 6.3 จำกกำรทดสอบสมมตฐิำน พบว่ำ ระดบัควำมสงูเพดำนมคีวำมสมัพนัธ์กบัระดบัอำกำรซมึเศร้ำของผูส้งูอำยุ 

โดยระดับอำกำรซึมเศร้ำมีค่ำ (r) เท่ำกับ .224 อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ 0.05 แสดงว่ำมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกัน

ในระดับน้อย นั่นคือระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนมีควำมสัมพันธ์กับระดับอำกำรซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุที่พักอำศัย ซ่ึงระดับ

ฝ้ำเพดำนที่สูงเกินไปอำจจะเพิ่มระดับอำกำรซึมเศร้ำให้กับผู้สูงอำยุที่มีภำวะซึมเศร้ำมำก่อนให้มีระดับ สูงขึ้นได้

 ผลจำกกำรสสำรวจและจำกแบบประเมินระดับอำกำรซึมเศร้ำ พบว่ำ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มีระดับอำกำรซึมเศร้ำ  

โดยมีอำกำรซึมเศร้ำระดับรุนแรงมำกที่สุด รองลงมำคือ กลุ่มที่ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ และกลุ่มที่เริ่มมีอำกำรหรือมีอำกำร 

ซึมเศร้ำระดับน้อย ซ่ึงในกำรทดสอบสมมติฐำนหำควำมแตกต่ำงระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุกับ

ระดับอำกำรซึมเศร้ำของผู้สูงอำยุ พบว่ำ ระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักกลุ่มตัวแทนผู้สูงอำยุที่มีอำกำรซึมเศร้ำ

และไม่มอีำกำรซมึเศร้ำมคีวำมแตกต่ำงกนั โดยระดบัอำกำรซมึเศร้ำมรีะดบัอำกำรเพิม่ขึน้เมือ่ระดบัควำมสงูของฝ้ำเพดำน

ภำยในห้องพักสูงเกิน 3.00 เมตร อย่ำงมีนัยสสำคัญที่ 0.05

 นอกจำกนี ้ผลกำรวจิยัพบว่ำ ผูส้งูอำยบุำงรำยมปัีญหำควำมเครยีดมำจำกปัญหำส่วนตวัสะสมมำแต่เดมิ ผูส้งูอำยุ

บำงท่ำนมีปัญหำครอบครัวมำตั้งแต่วัยเด็ก วัยทสำงำน จนเกษียณอำยุ และมีอำกำรซึมเศร้ำก่อนเข้ำพักที่สถำนสงเครำะห์

คนชรำทัง้แบบรูต้วัและไม่รูต้วั จำกกำรสอบถำมปัญหำทีท่สำให้เกดิควำมเครยีดและพบมำกทีส่ดุคอืกำรต้องอยูเ่พยีงลสำพงั

เนือ่งจำกกำรสญูเสยีของครอบครวัหรอืคนใกล้ชดิ กำรหย่ำร้ำง รองลงมำคอืปัญหำในกำรปรบัตวัทัง้จำกกฎระเบยีบและ

กำรอยูร่วมกบัคนหมูม่ำก และกำรมโีรคประจสำตวัทีท่สำให้ไม่สะดวกกำรทสำกจิวตัรประจสำวนัหรอืโรคทีต้่องรกัษำต่อเนือ่ง 

ทสำให้กังวลถึงเรื่องค่ำรักษำและรู้สึกกังวลในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นสรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย

 ซึ่งจำกผลกำรวิจัยทดสอบหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุ และระดับ

อำกำรซมึเศร้ำของกลุม่ตวัแทนผูส้งูอำย ุสรปุผลวจิยัได้ว่ำ ควำมสงูของฝ้ำเพดำนภำยในห้องพกัมคีวำมสมัพนัธ์กบัระดบั

อำกำรซมึเศร้ำของผูส้งูอำย ุและผลจำกกำรทดสอบเปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่ควำมสงูฝ้ำเพดำนภำยในห้องพกัผูส้งู อำยพุบว่ำ 

ระดบัควำมสงูฝ้ำเพดำน (เมตร) ภำยในห้องพกัผูส้งูอำยมุผีลต่อระดบัอำกำรซมึเศร้ำของผูส้งูอำยทุีแ่ตกต่ำงกนัตำมระดบั
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อำกำรซึมเศร้ำ โดยห้องพักผู้สูงอำยุท่ีไม่มีอำกำรซึมเศร้ำมีค่ำเฉลี่ยระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพัก 2.84 เมตร  

ห้องพักผู้สูงอำยุที่เริ่มมีระดับอำกำรซึมเศร้ำหรือมีอำกำรซึมเศร้ำระดับน้อยมีค่ำเฉลี่ยระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยใน

ห้องพัก 3.05 เมตร ห้องพักผู้สูงอำยุที่มีอำกำรซึมเศร้ำระดับปำนกลำงมีค่ำเฉลี่ยระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพัก 

3.14 เมตร และห้องพักผู้สูงอำยุที่มีระดับอำกำรซึมเศร้ำรุนแรงมีค่ำเฉลี่ยระดับควำมสูงฝ้ำเพดำนภำยในห้องพัก 3.15 

เมตร ตำมลสำดับ

 นกัวจิยัเชือ่ว่ำกำรให้แสงธรรมชำตมิส่ีวนช่วยฟ้ืนฟจูงัหวะทีเ่หมำะสมและทสำให้สมองมสีมรรถนะทีด่ขีึน้ ดงันัน้ 

สิ่งสสำคัญที่นักออกแบบควรคสำนึงถึงในกำรออกแบบสถำปัตยกรรมคือ “กำรออกแบบพื้นที่ที่ซึ่งผู้ใช้พื้นที่สำมำรถรับรู้

และแยกแยะถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงแสงสว่ำงในเวลำกลำงวันและกลำงคืนได้” [13] กำรออกแบบสถำนที่โดยทั่วไป

จึงได้มีกำรกสำหนดระดับขั้นตส่ำควำมสูงของฝ้ำเพดำน เพื่อให้ผู้พักอำศัยได้รับแสงธรรมชำติที่พอเพียงส่งผลให้มีสภำพ

แวดล้อมภำยในที่ดีต่อสุขภำพ นอกจำกนี้ นักวิจัย Meyers-Levy [2007] [14] ได้ทสำกำรทดสอบถึงผลกระทบของกำร

ออกแบบควำมสูงฝ้ำเพดำนในระดับที่ต่ำงกันส่งผลทำงด้ำนควำมคิด อำรมณ์ และพฤติกรรมผู้ใช้พื้นที่อย่ำงไร เพื่อให้

นสำไปใช้ออกแบบให้เหมำะกบัพืน้ทีก่ำรใช้งำนของมนษุย์ กำรทดลองพฤตกิรรมมนษุย์โดยให้ทสำกจิกรรมภำยในห้องที่

ระดบัควำมสูงฝ้ำเพดำนต่ำงกนั โดยกลุม่แรก ห้องมคีวำมสงูฝ้ำเพดำน 2.5 เมตร และกลุม่ที ่2 ห้องมคีวำมสงูฝ้ำเพดำนที ่3 

เมตร ผลกำรทดลองพบว่ำ กลุม่แรกทีถ่กูทดลองสำมำรถควบคมุควำมคดิและโฟกสักบัวตัถ ุประสงค์ในกำรทสำกจิกรรม

ต่ำง ๆ ได้ดีกว่ำ ผู้ทดลองกลุ่มที่ 2 ที่ทสำกิจกรรมอยู่ในห้องที่มีระดับฝ้ำเพดำนสูง 3 เมตร ซึ่งผู้ถูกทดลองมีควำมคิดที่เป็น

อิสระแตกต่ำงกันออกไป แสดงให้เห็นถึง ระดับฝ้ำเพดำนในระดับควำมสูงน้ีเหมำะกับกำรออกแบบพ้ืนที่ที่ต้องกำร

สร้ำงจินตนำกำรหรือในด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ เช่น ห้องสตูดิโอ ห้องศิลปะ ห้องทสำงำนที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

ส่วนระดบัควำมสงูฝ้ำเพดำนทีอ่ยูใ่นระดบั 2.5 เมตร เหมำะกบัพืน้ทีท่ีต้่องกำรควบคมุควำมคดิหรอืกำรทสำกจิกรรม อำทิ 

ห้องผ่ำตัด ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องผู้ป่วยที่มีอำกำรทำงสมอง

 นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่ควรคสำนึงร่วมด้วย อำทิ กำรเลือกสีภำยในห้องพักจึงควรเลือกสีอ่อน

หรือสีกลำง [15] สสำหรับในห้องพักผู้สูงอำยุไม่ควรเลือกสีที่มืดหรือสว่ำงเกินไป รวมทั้งขนำดช่องแสง ช่องหน้ำต่ำง 

ควำมกว้ำงและควำมลึกของห้องพัก รวมถึงกำรออกแบบช่องเปิดหรือหน้ำต่ำงภำยในห้องพักเพื่อรับแสงธรรมชำติ ซึ่ง

ควรคสำนึงอุณหภูมิภำยในห้องพัก กำรเลือกใช้วัสดุช่วยกรองแสงเพื่อช่วยสร้ำงบรรยำกำศและลดควำมร้อน ช่วยให้ได้

รับแสงธรรมชำติเกิดกำรรับรู้อำรมณ์ที่ดี ดังนั้น กำรออกแบบระดับควำมสูงเพดำนภำยในห้องพักผู้สูงอำยุที่พอเหมำะ 

เป็นกำรส่งเสริมกำรออกแบบสภำพแวดล้อมภำยในที่ดี [10] ส่งผลในกำรทสำกิจวัตรต่ำง ๆ รวมถึงกำรรักษำระดับของ

เซโรโทนิน ซึ่งเป็นสำรฮอร์โมนสร้ำงควำมสุขท่ีจสำเป็นและสสำคัญต่อร่ำงกำยมำกที่สุด ช่วยควบคุมควำมเครียด หรือ

อำรมณ์ที่ไม่ดี ลดอัตรำกำรเกิดภำวะซึมเศร้ำ ท้ังน้ีผู้สูงอำยุท่ีมีระดับอำกำรซึมเศร้ำควรเข้ำรับกำรรักษำจำกแพทย์ร่วม

ด้วย

ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้ประโยชน์

 จำกผลกำรวิจัย กำรออกแบบระดับควำมสูงของฝ้ำเพดำนห้องพักผู้สูงอำยุที่มีอำกำรซึมเศร้ำควรมีระดับ 

ควำมสงูฝ้ำเพดำนทีพ่อเหมำะในระดบัที ่2.80 เมตร ซึง่ผูส้งูอำยเุป็นวยัหลงัเกษยีณกำรทสำงำน ควำมสงูฝ้ำเพดำนทีร่ะดบั 

2.50 เมตร กำรควบคมุควำมคดิมำกเกนิไปซึง่อำจส่งผลทสำให้เกดิควำมเครยีดทำงด้ำนอำรมณ์ได้ สอดคล้องกบักำรทดลอง

ของ Von Castell C. [2017] [16] และไม่ควรออกแบบระดบัควำมสงูฝ้ำเพดำนภำยในห้องพกัเกนิ 3.00 เมตร ซึง่หำกกำรคดิ

จนิตนำกำรของผูส้งูอำยท่ีุไม่สำมำรถทสำได้หรอืทสำได้ยำก อำจจะเริม่ทสำให้ผูส้งูอำยรุูส้กึผดิหวงัเกดิควำมเศร้ำหรอืมรีะดบั

อำกำรซมึเศร้ำสงูขึน้ รวมทัง้ให้ควำมรูส้กึคุน้เคยเหมอืนอยูบ้่ำนเดมิทสำให้เกดิควำมรูส้กึทีอ่บอุน่และปลอดภยั จะเหน็ว่ำ
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นักวิจัยแนะนสำให้นักออกแบบควรเพ่ิมกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในอำคำรให้เป็นแนวรับกำรรักษำ

ภำวะซึมเศร้ำ (Healing Environment) [17] และควรช่วยในเรื่องของแสงสว่ำงภำยในให้ไปในทำงบวกส่งผลให้ควำม

รูส้กึทีด่ขีึน้ [18] นอกจำกช่วยเพิม่ควำมรูส้กึทีผ่่อนคลำยยงัช่วยในเรือ่งของมมุมอง กำรเหน็ทศันยีภำพภำยนอกหรอืพืน้ที่

สีเขียวที่มีส่วนในกำรพัฒนำสมองช่วยเพิ่มควำมรู้สึกผ่อนคลำย ลดควำมเครียดไม่ให้สะสม นอกจำกนี้ แนวคิดในเชิง

ปรบัพฤตกิรรมหรอื Lifestyle ว่ำกลุม่ทีม่อีำกำรซมึเศร้ำหรอืโรควติกกงัวลสงู ควรปรบัพฤตกิรรมหรอื Lifestyle ดงันี ้[6]

 1. ควรสัมผัสแสงธรรมชำติให้มำกขึ้น โดยเฉพำะแสงในช่วงเช้ำกระตุ้นกำรหลั่งสำรเซโรโทนิน ลดภำวะเสี่ยง

ในกำรเป็นโรคซึมเศร้ำ และแสงธรรมชำติไม่มีต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรบสำบัดโรคซึมเศร้ำ

 2. กำรเลือกรับประทำนอำหำรท่ีดีและมีประโยชน์ เช่น ผัก ปลำ งดทำนแป้งหรือคำร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน  

งดนส้ำตำล และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

 3. กำรออกกสำลังกำย จะช่วยให้ร่ำงกำยมีระบบกำรหลับนอนที่ดีและยำวนำนมำกขึ้น ซ่ึงพฤติกรรมหรือ  

Lifestyle แบบนี้เป็นกำรบสำบัดและสำมำรถช่วยให้ระดับอำกำรซึมเศร้ำดีขึ้น

 ค�าแนะน�าในส่วนภาครัฐ

 ควรทสำกำรประเมินระดับอำกำรซึมเศร้ำผู้สูงอำยุที่พสำนักในสถำนสงเครำะห์ฯ เป็นประจสำทุกเดือน และปรับ

ระดับฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักให้อยู่ในระดับที่พอเหมำะคือที่ระดับ 2.80 เมตร และกรณีเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุที่เป็นผู้ป่วย

ติดเตียงหรือเริ่มมีอำกำรทำงสมอง ควรออกแบบฝ้ำเพดำนภำยในห้องพักที่ระดับ 2.50 เมตรเพื่อช่วยให้มีสมำธิในกำร

ทสำกิจวัตรประจสำวันมำกขึ้น รวมถึงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในห้องพักให้สวยงำม สะดวก ปลอดภัย ควรให้ม ี

กำรออกกสำลังกำยกลำงแจ้งในช่วงเช้ำหลังพระอำทิตย์ขึ้น 1 ชั่วโมง และ 1 ชั่วโมงก่อนพระอำทิตย์ตก แทนกำร 

ออกกสำลังภำยในอำคำร

 ปัญหาและข้อจ�ากัด

 1. กำรเก็บข้อมูลกำรทสำวิจัยในกลุ่มผู้สูงอำยุผู้สนใจทสำวิจัยควรคสำนึงถึงข้อจสำกัดด้ำนอำยุและเวลำของผู้สูงอำยุ 

ซึง่อำจไม่พร้อมทำงด้ำนร่ำงกำยและสำยตำ รวมถงึต้องกำรเวลำพกัผ่อนหรอืกจิกรรม ผูท้สำวจิยัควรมกีำรสสำรองทัง้เรือ่ง

เวลำและจสำนวนกลุ่มตัวอย่ำง

 2. กำรเก็บข้อมูลผู้สูงอำยุที่มีอำกำรป่วยติดเตียงหรือเริ่มมีอำกำรทำงสมองหรือทำงจิต ถือว่ำเป็นกลุ่มที่มีระดับ

อำกำรซึมเศร้ำขั้นรุนแรง และเป็นกลุ่มที่ไม่สำมำรถสื่อสำรในกำรตอบแบบสอบถำมได้

 3. กำรสสำรวจพื้นที่หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสถำนที่ กำรเลือกสีทำผนัง หรือเพดำน ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร

ตกแต่งภำยในห้องนอนปัจจุบัน ผู้สูงอำยุไม่มีควำมคิดเห็นใด ๆ เพรำะเป็นสถำนสงเครำะห์ภำครัฐ

 4. กำรทสำวิจัยในคน บำงสถำนที่จะต้องนสำเสนอโครงร่ำงในกำรทสำวิจัยเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมของสถำนที่

นัน้ ๆ  อำท ิกำรเกบ็ข้อมลูในโรงพยำบำล ควรจะต้องมแีพทย์หรอือำจำรย์แพทย์ร่วมทสำวจิยั ผูท้สำวจิยัควรทสำกำรเผือ่ระยะ

เวลำในดสำเนินกำรตำมขั้นตอน รวมถึงกำรรอกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรอนุญำตให้ทสำกำรเก็บข้อมูล
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริม

สมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 2) ศึกษำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำร 

เรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

และ 3) ศึกษำประสิทธิผลของรูปแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ 

กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กระบวนกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ดสำเนินกำรตำมแนวคิด

กำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน ขั้นตอนที่ 2 

กำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ข้ันตอนท่ี 3 กำรหำประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 4  

กำรประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ 1) ผลกำรพฒันำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน เพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะ

นักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ประกอบด้วย (1) หลักกำร (2) วัตถุประสงค์ (3) เนื้อหำและ

กระบวนกำรจดักำรเรยีนรู ้และ (4) กำรวดัและประเมนิผลกำรจดักำรเรยีนรู ้และประกอบด้วยขัน้ตอนกำรจดักำรเรยีนรู้ 

7 ขัน้ตอน คอื (1) ขัน้จดัเตรยีมผูเ้รยีน (2) ขัน้สถำนกำรณ์ปัญหำ (3) ขัน้วเิครำะห์ปัญหำ (4) ขัน้วำงแผนงำน (5) ขัน้ดสำเนนิ

งำน (6) ขัน้สรปุ และ (7) ขัน้ประเมนิผล 2) ผลกำรศกึษำประสทิธภิำพของรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำ

เป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 

(IOC) อยู่ระหว่ำง 0.60-1.00 พบว่ำ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมเหมำะสมทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ( X = 4.44,S.D. 

= 0.70) และค่ำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ (E
1
/ E

2
) เท่ำกับ 86.70/81.17 ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ (80/80)  

3) ผลกำรศึกษำประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำ เป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ

กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย พบว่ำ 1) คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำ  

ก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 2) ผลกำรประเมินทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกัน ในภำพรวมหลังกำรจัดกำร

เรียนรูด้้วยรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะนกัศกึษำกำรศกึษำนอกระบบและ

mailto:nathakorn.2519@gmail.com
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กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ( X = 4.44, S.D. = 0.70) และ 3) ผลกำรประเมินกำรสอบถำมเจตคติใน

ภำพรวม หลงักำรจดักำรเรยีนรูด้้วยรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะนกัศกึษำ

กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อยู่ในระดับมำก ( X = 4.43, S.D. = 0.64)

ค�าส�าคัญ: กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

Abstract

 The study aimed to 1) develop an active instructional model utilizing problem-based learning to enhance 

the competence of non-formal educational students; 2) explore its efficiency; and 3) validate its effectiveness in 

terms of the learning achievement of students’ cooperative learning and attitudes towards this model. Using research 

and development activities, the study was conducted using the following four phase process: 1) The exploration of 

fundamental data for the instructional model, 2) The planning of the active instructional model, 3) The implementation 

of the active instructional model, and 4) The completion of active instructional model.

 The research findings were as follows: 1) The active learning model utilizing problem-based learning to enhance 

the competence of non-formal educational students was developed with four major elements, namely, principles, 

objectives, teaching and learning, feedback and assessment. Its instructional steps of problem-based learning consisted 

of (1) preparation by students, (2) problem scenarios, (3) problem analysis, (4) task planning, (5) task performance, 

(6) task conclusion, and (7) evaluation. 2) The active instructional model was developmentally tested and found that 

it was appropriately constructed, as evaluated by five experts, with an IOC between 0.60-1.00, and its efficiency, as 

measured using (E
1
/ E

2
) formula, was 86.70/81.17 under the 80/80 criterion. 3) The effectiveness of the active learning 

model after the implementation were as follows: (1) the mean score of the posttest was significantly higher than the 

pretest at the level of .05; (2) all dimensions from the cooperation of the learning survey was rated as high with the 

mean of 4.44 and the standard deviation at 0.70, and (3) the overall score from the satisfactory survey of the students 

was also high with the mean of 4.43 and the standard deviation at 0.64.

Keywords: learning and teaching, problem-based active learning, non-formal education

บทน�า

 สำระสสำคัญในยุทธศำสตร์ที่ 3 ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ได้กล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลง 

ในบริบทโลกและภูมิภำคแบบก้ำวกระโดดทสำให้มีควำมจสำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมให้กับคนทุกช่วงวัยให้สำมำรถ

ดสำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ผู้คนเผชิญกับปัญหำต่ำง ๆ 

หลำยด้ำนตลอดเวลำ ซึ่งบำงปัญหำก็สำมำรถแก้ไขได้ แต่บำงปัญหำก็แก้ไขยำก (Ill-defined problems) [1] ให้มีกำร

พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนของพลเมืองไทย รวมถึงกำรพัฒนำและ

ส่งเสริมสมรรถนะท่ีจสำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสอดคล้องกับสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ทุกระดับทั่วโลกในปัจจุบันที่

กสำลังเน้นกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภำพในทุก ๆ ด้ำน ทั้งทำงด้ำนกำรมีคุณธรรมและควำมเป็นพลเมืองดี

ของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถดสำเนินกำรงำนอำชีพที่มีประสิทธิภำพและกำรดสำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุขในสังคม
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 ในกำรจดักำรเรยีนรูท้ีม่คีณุภำพนัน้จะต้องเน้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญัและเปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนได้คดิ ได้ทสำและสำมำรถ

เรียนรู้ได้ตลอดเวลำทุกสถำนที่ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ซ่ึงแนวคิดกำรจัดกำรเรียนรู้น้ีสอดคล้องกับแนวคิดกำร

จัดกำรเรียนรู้หลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ที่ให้โอกำสทำงกำรศึกษำ

กลุ่มเป้ำหมำยที่ออกจำกระบบโรงเรียนด้วยเหตุผลต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะควำมยำกจน ข้อจสำกัดทำงด้ำนร่ำงกำย  

สติปัญญำ สังคม รวมทั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดำรห่ำงไกล [2]

 จำกรำยงำนกำรติดตำมและประเมินควำมก้ำวหน้ำกำรดสำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรศึกษำ 

นอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั ระหว่ำงปี 2553-2554 [3] และข้อมลูจำกรำยงำนกำรศกึษำประสทิธผิลกำรจดักำร

ศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ระหว่ำงปี 2552-2553 พบว่ำ มีนักศึกษำ กศน. ทุกระดับ 

ไม่จบกำรศึกษำร้อยละ 36 ซ่ึงสำเหตุของกำรมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตส่ำ และสำเหตุที่ไม่ประสบควำมสสำเร็จ 

ในกำรศึกษำของนักศึกษำ กศน. ส่วนหน่ึงมำจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ เช่น 1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้สอนไม่

สอดคล้องกับชีวิตและควำมเป็นอยู่ของผู้เรียน [4] 2) บรรยำกำศกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่วนใหญ่ผู้สอนเป็นผู้มีบทบำทอยู่

ตลอดเวลำ ทสำให้ผูเ้รยีนไม่มโีอกำสได้พดูและแสดงควำมคดิเห็นเท่ำใดนกั ส่งผลให้ผูเ้รยีนไม่กล้ำแสดงควำมคดิเหน็ต่อ

ทีช่มุชนหรอืสำธำรณะและบำงคนไม่รูจ้กัวธิกีำรแสดงควำมคดิ 3) บรรยำกำศกำรเรยีนรู ้ในห้องเรยีนทีผู่ส้อนต้องสอน

เนือ้หำให้ทันตำมหลกัสตูร ซึง่มเีนือ้หำมำกมำย และบำงอย่ำงเป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนคดิว่ำไม่มคีวำมจสำเป็นหรอืสมัพนัธ์ต่อชวีติ

ของเขำและ 4) ควำมรบีเร่งในกำรสอนของผูส้อนจนไม่มเีวลำทีจ่ะเปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนได้ทสำงำนร่วมกนัเป็นกลุม่ ทสำให้

ขำดโอกำสในกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของคนอืน่และทสำให้ผูเ้รยีนไม่สำมำรถนสำควำมรูท้ีไ่ด้เรยีนมำแก้ไขปัญหำร่วมกนั

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ [5] ซึ่งลักษณะในกำรจัดกำรเรียนรู้ดังกล่ำว เป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ 

เป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นไปที่ผู้สอนเป็นส่วนใหญ่

 ทั้งนี้ กำรที่ผู้เรียนจะสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้เองนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับกำรฝึกฝนอบรมให้มีสมรรถนะ 

(Competency) [6] หรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมอันเป็นผลมำจำกควำมรู้ ทักษะและเจตคติ [7] และในกำรพัฒนำ 

ผูเ้รยีนให้มสีมรรถนะเช่นนัน้ได้ 1) ต้องจดักำรเรยีนรูท้ีม่คีณุภำพ โดยเปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนได้คดิ ได้ทสำ ได้เผชิญกบัปัญหำ

และสำมำรถจดักำรกบัปัญหำ ได้ใช้ประสบกำรณ์ของตน ซึง่แตกต่ำงกนัจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  2) มกีำรแสวงหำควำมรู ้

จำกแหล่งเรยีนรูไ้ด้อย่ำงสะดวก สำมำรถเรยีนรูไ้ด้ตลอดเวลำ ทกุสถำนทีท่ัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน กำรเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้

อย่ำงต่อเนือ่งสำมำรถนสำไปประยกุต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำในชวีติจรงิได้และ 3) สำมำรถทสำให้ผูเ้รยีนเป็นผูม้คีวำมกระตอืรอืร้น

ในสิ่งที่ตนอยำกเรียนรู้ แล้วค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม เช่ือมโยงควำมรู้เดิมและประสบกำรณ์เดิม ผนวกกับ 

ควำมรู้ใหม่จนสร้ำงสรรค์เกิดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ [8][9] ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่ำในกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะใน

ด้ำนต่ำง ๆ ได้นั้นจะต้องเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหำควำมรู้ด้วย 

ตวัเองจนค้นพบควำมรูแ้ละรูจ้กัสิง่ทีค้่นพบ เรยีนรูว้เิครำะห์ต่อจนรูจ้รงิว่ำสิง่นัน้คอือะไร มคีวำมสสำคญัมำกน้อยเพยีงไร

 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญที่ผู ้สอนอำจนสำมำใช้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนม ี

หลำยรปูแบบ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Based Learning) ทีเ่ริม่ต้นจำก 

ปัญหำเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมอยำกรู้ ผู้เรียนเกิดทักษะในกำรคดิวิเครำะห์และคิดแก้ปัญหำและเสำะแสวงหำ

ควำมรูเ้พือ่ค้นพบคสำตอบเพือ่ให้เกดิควำมเข้ำใจในรำยละเอยีดของปัญหำและผูเ้รยีนประเมนิผลกำรเรยีนรูด้้วยตนเอง ซึง่

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ดังกล่ำวนี้ เป็นรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญอย่ำงแท้จริง เนื่องจำกควำมรู้

และกระบวนกำรที่ได้มำซึ่งควำมรู้เกิดขึ้นด้วยตัวผู้เรียนเอง บทบำทของกำรเรียนรู้จึงอยู่ที่ผู้เรียนเป็นหลัก ผู้สอนเป็น

เพียงผู้อสำนวยควำมสะดวกหรือให้คสำแนะนสำเท่ำนั้น [10] และเป็นรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมสอดคล้องกับ

แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยเริ่มต้นจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ (Situations) ที่มำจำกควำมสนใจและ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A
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ควำมต้องกำรของผูเ้รยีนเป็นหลกัสสำคญั [11] และให้ควำมสสำคญักบัปัญหำทีส่อดคล้องกบัควำมเป็นจรงิ เปิดโอกำสให้ 

ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อสำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

อย่ำงมีควำมหมำย กระตือรือร้นและเป็นผู้แสวงหำควำมรู้อยู่ตลอดเวลำด้วยควำมมุ่งมั่นตั้งใจ (Active Learning) [12] 

ผู้เรียนลงมือกระทสำมำกกว่ำกำรฟังเพียงอย่ำงเดียวโดยกำรอ่ำน กำรเขียน กำรโต้ตอบและกำรวิเครำะห์ปัญหำ รวมไป

ถึงกำรใช้กระบวนกำรคิดขั้นสูง ได้แก่ กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์และกำรประเมินค่ำ ซึ่งจะช่วยทสำให้สำมำรถเรียนรู ้

ได้ดียิ่งขึ้น [13]

 สรปุว่ำกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเป็นกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่น้นให้ผูเ้รยีนได้เกดิกำรเรยีนรูด้้วย

ตนเอง โดยผู้เรียนเกิดควำมต้องกำรที่จะศึกษำหำควำมรู้จำกกำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน ผู้สอน ชุมชน สิ่งแวดล้อม

ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเน้นไปที่กำรฝึกฝนกำรใช้กระบวนกำรคิด สังเกต วิเครำะห์ พูด ฟัง สื่อสำร กำรตั้งคสำถำม

คสำตอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ คิดเป็น ทสำเป็นและแก้ปัญหำเป็น มีกำรตัดสินใจที่ดีและสำมำรถเรียนรู้ทสำงำนร่วมกันรวมทั้ง

กำรนสำทักษะที่ได้ในกำรแก้ปัญหำ ไปใช้ในชีวิตประจสำวัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำร

เรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะ (ควำมรู ้ทกัษะและเจตคต)ิ เพือ่ทีจ่ะได้ส่งผลต่อเนือ่งไปทสำให้

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบหรือนักศึกษำ กศน. เพิ่มมำกขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำ  

นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยมีควำมมุ่งหมำยในกำรวิจัย ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำ

นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

 2. เพื่อศึกษำประสิทธิภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ

นักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

 3. เพื่อศึกษำประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ 

นักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ใน 3 ด ้ำน คือ 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

3.2 ทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกัน 3.3 เจตคติต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

ความส�าคัญของการวิจัย

 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำ 

นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย มีควำมสสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

 1. ได้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำ 

นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

 2. ผลที่ได้จำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนจะช่วยให้นักศึกษำ กำรศึกษำ 

นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้คิดเป็น ทสำเป็นและแก้ปัญหำร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปสู่กำรพัฒนำ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเรียนรู้ร่วมกัน

 3. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่พัฒนำขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

ในกำรนสำไปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในบริบทอื่นๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ขอบเขตของการวิจัย

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

  1.1 ประชำกร คือ นักศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม

อัธยำศัยอสำเภอซับใหญ่ สสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดชัยภูมิ ในปีกำรศึกษำ 

2559 จสำนวน 878 คน

  1.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ศูนย์กำรศึกษำ 

นอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยัอสำเภอซบัใหญ่ สสำนกังำนส่งเสรมิกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั

จังหวัดชัยภูมิ ในปีกำรศึกษำ 2559 กสำหนดกลุ่มตัวอย่ำงเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

   1.2.1 กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรทดลองหำประสทิธภิำพรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู ้คอื นกัศกึษำระดบั

มธัยมศกึษำตอนปลำย ศนูย์กำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยัอสำเภอซบัใหญ่ สสำนกังำนส่งเสรมิกำรศกึษำ

นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดชัยภูมิ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 ได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง 

(Purposive Sampling) จสำนวน 30 คน

   1.2.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ คือ นักศึกษำระดับมัธยมศึกษำ

ตอนปลำยศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอสำเภอซับใหญ่ สสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดชัยภูมิ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive 

Sampling) จสำนวน 30 คน

 2. ตัวแปรที่ศึกษำ

  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ กำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็น

ฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

  2.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ สมรรถนะของนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัยต่อรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน ประกอบด้วย

   1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

   2) ทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกัน

   3) เจตคติต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนจำกเอกสำรเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งสสำรวจและวิเครำะห์ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ในด้ำนต่ำง ๆ

 2. กำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย หลักกำร วัตถุประสงค์ เนื้อหำและกระบวนกำรจัดกำร

เรียนรู้และกำรวัดและประเมินผล แล้วทสำกำรประเมินคุณภำพโดยผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 5 คน และนสำไปทดลองใช้ (Try 

out) กบันกัศกึษำ ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่ำง พร้อมทัง้กำรหำประสทิธภิำพของรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้(E
1
/E

2
) โดยใช้เกณฑ์ 

80/80 เพื่อให้รูปแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพสสำหรับนสำไปทดลองจริง

 3. กำรหำประสทิธผิลของรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้เป็นกำรนสำไปทดลองใช้จรงิกบักลุม่ตวัอย่ำงทีเ่ป็นนกัศกึษำ

ระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย ศนูย์กำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยัอสำเภอซบัใหญ่ โดยกำรวดัผลสมัฤทธิ์

ก่อนและหลังเรียน กำรประเมินทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกันและเจตคติต่อรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 4. กำรประเมินและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นขั้นตอนสุดท้ำยในกำรปรับปรุงแก้ไข
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ขั้นตอน ผลการด�าเนินการการด�าเนินการ

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

Figure 1 The process of research and development.
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สรุปผลการวิจัย

 1. ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ 

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่สสำคัญ  

คือ 1) หลักกำร 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหำและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ 4) กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  

มผีลกำรประเมนิคณุภำพโดยผูเ้ชีย่วชำญพบว่ำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูม้คีวำมสอดคล้องและเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก 

( X = 4.44, S.D. = 0.70)

 2. ผลกำรใช้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะนกัศกึษำกำรศกึษำนอก

ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย มีดังนี้

  2.1 ผลกำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนก่อนและหลงัเรยีน พบว่ำคะแนนเฉลีย่

ของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยก่อน

เรียนของกลุ่มตัวอย่ำง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 11.53 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ำกับ 13.73 คะแนน

  2.2 ผลกำรประเมินทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกันในภำพรวมหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบกำรจัดกำร

เรยีนรูเ้ชงิรกุ โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะนกัศกึษำกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั ทกุ

ด้ำนอยู่ในระดับมำก ( X = 4.44, S.D. = 0.70)

  2.3 ผลกำรสอบถำมเจตคติในภำพรวมหลังกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดย

ใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อยู่ในระดับมำก  

( X = 4.43, S.D. = 0.64)

อภิปรายผล

 1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบ

และกำรศกึษำตำมอธัยำศยั ทีพ่ฒันำขึน้มำมปีระสทิธผิลสอดคล้องกบัองค์ประกอบผลกำรเรยีนรูท้ี ่คำดหวงัของนกัศกึษำ

ในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกันและเจตคติต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั้งนี้ อำจเป็นเพรำะว่ำรูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนรู้นี้ ได้พัฒนำขึ้นมำอย่ำงถูกต้องเป็นระบบตำมกระบวนกำรของกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and 

Development) [14], [15] ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 กำรหำประสิทธิผลของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินและปรับปรุง

รูปแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้กล่ำวคอื อนัดบัแรกผูว้จิยัได้ศกึษำสภำพและปัญหำของกำรจดักำรเรยีนรูก้ำรศกึษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและ พบว่ำ 1) นักศึกษำมีระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตส่ำ 2) นักศึกษำไม่จบกำรศึกษำ 3) 

กำรขำดแคลนครูผู้สอนที่มีควำมรู้เฉพำะด้ำน 4) ครูผู้สอนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 5) 

เนือ้หำกำรเรยีนรูไ้ม่สอดคล้องกบัชวีติและควำมเป็นอยูข่องนกัศกึษำ 6) นกัศกึษำขำดควำมรบัผดิชอบงำนทีไ่ด้รบัมอบ

หมำย ขำดควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบคุคลและขำดทกัษะในกำรแสวงหำควำมรู ้ทสำให้ไม่สำมำรถเรยีนรูไ้ด้อย่ำงเหมำะสม 

ซึง่ข้อมลูนีส้อดคล้องกบังำนวจิยัของธติ ิพึง่เพยีร [16] ทีไ่ด้ทสำกำรศกึษำควำมต้องกำรของนกัศกึษำ กำรศกึษำนอกระบบ

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยในอสำเภอเมือง จังหวัดอ่ำงทอง เป็นกลุ่มตัวอย่ำงที่มีอำยุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จสำนวน 341 คน 

และจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสำมำรถนสำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจสำวัน จัดให้มีระบบกำรให้คสำปรึกษำ กำรบริกำรเพ่ือ

แก้ปัญหำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำนกำร

ศึกษำต่อเนื่อง กำรพัฒนำทักษะชีวิต กำรเสริมสร้ำงสุขภำพ กำรแก้ปัญหำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

ใช้แหล่งเรยีนรูต่้ำง ๆ  นอกจำกนัน้ผูว้จิยัได้นสำผลทีไ่ด้จำกกำรสมัภำษณ์ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำทีแ่สดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบั 
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กำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนกำรศึกษำนอกระบบ หรือนักศึกษำ กศน.ใน 4 ด้ำน คือ 1) กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร

จัดกำร 2) กำรพัฒนำคุณภำพครูผู้สอน 3) กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ และ 4) กำรพัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงต้นแบบของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริม

สมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

 2. ขั้นตอนต่อไปหลังจำกท่ีได้ต้นแบบของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริม

สมรรถนะนกัศกึษำ กำรศกึษำนอกระบบ และกำรศกึษำตำมอธัยำศยัแล้ว ได้นสำต้นแบบของรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูน้ี้

ผ่ำนกำรประเมนิจำกผูเ้ชีย่วชำญว่ำมคีณุภำพก่อนทีจ่ะนสำไปใช้ในสถำนกำรณ์จรงิ โดยมค่ีำดชันคีวำมสอดคล้องขององค์

ประกอบของรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ท่ำกบั 0.78 โดยควำมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชำญทีส่รปุผลเกณฑ์กำรประเมนิถอืว่ำอยู่

ในเกณฑ์ที่สอดคล้องและใช้ได้ คือ มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องอยู่ระหว่ำง 0.60-1.00 แสดงว่ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู ้

เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เป็นรูป

แบบกำรจดักำรเรยีนรูท้ีม่คีณุภำพมำกพอทีจ่ะนสำไปใช้ในสถำนกำรณ์จรงิได้ให้ผูเ้รยีนมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถตำมควำม

คำดหวังของผลกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับพัชรี ศรีสังข์ [17] ที่ว่ำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นกระบวน

กำรจัดกำรใช้ทรัพยำกรท่ีเก่ียวข้องกับกำรเรียนรู้มำจัดเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์หรือได้

ฝึกหัดหรือได้กระทสำโดยได้รับกำรเสริมแรงอย่ำงมีประสิทธิภำพสัมพันธ์กันอย่ำงต่อเนื่องและประสำนงำนกันเพื่อให้

เกิดประสทิธผิลมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเกิดขึ้นอย่ำงค่อนข้ำงถำวรกับผู้เรียนตำมขีดควำมสำมำรถทีม่ ีได้บรรลุจุด

ประสงค์ที่ตั้งไว้ และทั้งนี้ได้สอดคล้องกับผลงำนของจิรภำ อรรถพร [18] ที่ได้พัฒนำรูปแบบกำรสอนเชิงรุกออนไลน์

เพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมกำรเรยีนรูข้องนสิติปรญิญำบณัฑติ ทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันำรปูแบบกำรสอนเชงิรกุออนไลน์

เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของนิสิตปริญญำบัณฑิต กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบนี้ คือ ผู้เชี่ยวชำญใน

กำรพฒันำรปูแบบ จสำนวน 5 คน และผูเ้ชีย่วชำญในกำรประเมนิรปูแบบ 5 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบ

สัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ และแบบประเมินรูปแบบฯ ผลกำรวิจัยพบว่ำ รูปแบบที่พัฒนำขึ้นประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ 

ดังนี้ 1) บทบำทผู้สอน 2) บทบำทผู้เรียน 3) ระบบจัดกำรเรียนรู้ 4) เนื้อหำของบทเรียน 5) กำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ศนูย์กลำง 6) กำรตดิต่อสือ่สำรผ่ำนเทคโนโลย ี7) กระบวนกำรส่งเสรมิพฤตกิรรมกำรเรยีนรู ้8) กำรสะท้อนกำรเรยีนรูข้อง

ผูเ้รยีน และ 9) กำรวดัและประเมนิผล โดยรปูแบบกำรสอนเชงิรกุออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมกำรเรยีนรู ้ม ี5 ขัน้ตอน 

ดังนี้ 1) ขั้นศึกษำค้นคว้ำ 2) ขั้นเชื่อมโยงปัญหำ 3) ขั้นระดมสมอง 4) ขั้นสังเกตกำรณ์ และ 5) ขั้นสะท้อนคิด ดังนั้น กำร

ประเมนิรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยผูเ้ชีย่วชำญเป็นมำตรกำรหนึง่ทีท่สำให้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูม้ปีระสทิธภิำพได้

 3. หลังจำกกำรปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้นี้ตำมข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชำญแล้ว ผู้วิจัยได้นสำไปใช้กับ

กลุม่ตวัอย่ำง ซึง่ผลกำรทดลองใช้รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะนกัศกึษำ

กำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั พบว่ำ ผลกำรวเิครำะห์เปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนหลงั

เรยีนสงูกว่ำก่อนเรยีนอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 โดยทีค่ะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนของกลุม่ตวัอย่ำงมคีะแนนเฉลีย่

เท่ำกับ 11.53 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ำกับ 13.73 คะแนน ทั้งนี้เนื่องจำกรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก

โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน เป็นรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรฝึกฝนกำรใช้กระบวนกำรคิด สังเกต วิเครำะห์ พูด ฟัง

และสือ่สำรด้วยกำรตัง้คสำถำม หำคสำตอบ จงึทสำใหผู้้เรียนได้คดิเป็น ทสำเป็นและแกปั้ญหำเป็น ซึง่ผลทีไ่ด้นีส้อดคล้องกบั

ผลกำรวิจัยของศรำวุฒิ ขันคสำหมื่น [19] ได้ศึกษำ กำรประยุกต์ใช้รูปแบบกำรเรียนรู้เชิงรุกวิชำฟิสิกส์ เรื่อง สภำพสมดุล

สสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำเพื่อศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน โดยเปรียบเทียบควำมคงทนกำรเรียนรู้วิชำฟิสิกส์ 

เรื่องสภำพสมดุลระหว่ำงกำรเรียนรู้เชิงรุกกับกำรเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่ำงที่ในกำรวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษำ 

ปีที่ 3 จสำนวน 74 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จสำนวน 39 คน และกลุ่มควบคุม จสำนวน 35 คน โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้ 
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เชงิรกุแบบจบัคูร่่วมคดิและห้องปฏบิตักิำรแห่งกำรค้นพบด้วยวงจรกำรเรยีนรูแ้บบ PODS เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัเป็น

แผนกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุและแบบวดัผลกำรเรยีน ผลกำรวจิยัพบว่ำ รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู ้เชงิรกุนีท้สำให้นกัเรยีน

มคีวำมสนใจในกำรเรยีนมำกขึน้และ พบว่ำ กลุม่นกัเรยีนทีไ่ด้เรยีนรูเ้ชงิรกุมคีวำมคงทนในกำรเรยีนรูส้งูกว่ำนกัเรยีนที่

เรียนแบบปกตอิย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 และแสดงให้เหน็ว่ำกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุช่วยพฒันำผลสมัฤทธิท์ำง 

กำรเรียนได้ดีกว่ำกำรเรียนรู้แบบปกติ และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของอำภรณ์ แสงรัศมี [20] ที่ศกึษำผลกำรเรียนแบบ 

ใช้ปัญหำเป็นฐำนต่อลักษณะกำรเรียนรู ้ด้วยตัวเอง ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมและ 

ควำมพึงพอใจ ต่อกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ซึ่งเป็นวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ผลกำรวิจัยแสดงให้

เห็นว่ำนักเรียนที่เรียน ด้วยวิธีกำรเรียนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำนมีคะแนนเฉลี่ยของลักษณะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองหลัง 

กำรเรียนรูส้งูกว่ำนกัเรยีนทีเ่รยีน ด้วยวธิกีำรเรยีนแบบปกตอิย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วย

วิธีกำรเรียนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมหลังกำรเรียน

ไม่แตกต่ำงจำกนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีกำรเรียนแบบปกติ นอกจำกนั้น ยังพบว่ำ นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีกำรเรียนแบบใช้

ปัญหำเป็นฐำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนกำรสอนในระดับมำก

 นอกจำกนี ้ผลกำรประเมนิทกัษะกำรเรยีนรูร่้วมกนัในภำพรวมหลงักำรจดักำรเรยีนรูด้้วยรปูแบบกำรจดักำรเรยีน

รู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยทุกด้ำน

อยู่ในระดับมำก ( X = 4.44, S.D. = 0.70) สอดคล้องกับคสำกล่ำวของเพียเจต์ [21] ที่ว่ำกระบวนกำรเรียนรู้ของมนุษย์เป็น

ประสบกำรณ์เฉพำะตนและเป็นประสบกำรณ์ที่ผู้เรียนรู้จะต้องเป็นผู้จัดกระทสำ (Acting-on) กับข้อมูลทั้งหลำยที่รับเข้ำ

มำ มใิช่เป็นเพยีงผูร้บัข้อมลู (Taking-in) เท่ำนัน้ ดงันัน้ กำรเรยีนรูร่้วมกนัจงึเป็นกำรจดักำรเรยีนรูท้ีใ่ห้ผูเ้รยีนมกีำรพึง่พำ

อำศยักนัในกำรเรยีนรู ้มกีำรปรกึษำหำรอืกนั มกีำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ต่อกนั มกีำรวเิครำะห์และเรยีนรูร่้วมกนัและต้อง

ปรับใช้กับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของลูคัส [22]  

ทีไ่ด้ศกึษำกำรจดักำรเรยีนเชงิรกุทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนและประสทิธิภำพส่วนบคุคลของนกัศกึษำมหำวทิยำลยั 

โดยทสำกำรศกึษำกบักลุม่นกัศกึษำ 16 คน ทีล่งเรยีนวชิำพชีคณติโดยใช้กำรสอนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำนกบักลุม่นกัศกึษำ

อีก 27 คน ที่ใช้แบบบรรยำย เมื่อนสำผลกำรเรียนมำเปรียบเทียบ พบว่ำ นักศึกษำที่ใช้กำรสอนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำนมี

ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนสูงกว่ำกำรสอนแบบบรรยำย และสอดคล้องกบัผลกำรวจิยัของศริพิร มโนพเิชษฐ์วฒันำ [23] ที่

ได้ทสำกำรวิจัยเพื่อศึกษำกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์แบบบูรณำกำรที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในกำรเรยีนรูท้ีก่ระตอืรอืร้น เรือ่ง ร่ำงกำยมนษุย์ กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยัเป็นนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษำปีที ่2 โรงเรยีน

บำงพลีรำษฎร์บสำรุง จังหวัดสมุทรปรำกำร และโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต กรุงเทพมหำนคร เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

คือ แบบประเมินรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แผนกำรเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน แผนผังมโนทัศน์ 

แบบประเมินทักษะกำรปฏิบัติของผู้เรียน แบบสังเกตพฤติกรรมและบรรยำกำศของกำรเรียนกำรสอน แบบบันทึก  

กำรเรียนรู้ของผู้เรียน แบบบันทึกกำรสอนของผู้สอน แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เรียน และแบบวัดสังคมมิติ ผล

กำรวิจัยพบว่ำ ได้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่ในเกณฑ์เหมำะสมมำก ( X  = 4.80) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ

ผู้เรียนตำมรูปแบบฯ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมนีัยสสำคญัทำงสถิตทิี่ระดับ .01 และมคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำเกณฑ์ที่

กสำหนด (ร้อยละ 70) มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ดขีึน้ ปฏสิมัพนัธ์ในกำรทสำงำนร่วมกนัของผูเ้รยีนมกีำรพฒันำทีด่ขีึน้และ

ผู้เรียนที่ได้เรียนตำมรูปแบบฯ มีควำมคงทนในกำรเรียนรู้ นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบฯ ช่วยให ้

ผูเ้รยีนมคีวำมรบัผดิชอบร่วมกนัในกำรเรยีนรู ้ส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงผูเ้รยีน และผูเ้รยีนมคีวำมสขุ สนกุกบั 

กำรเรียนวิทยำศำสตร์ สรุปผลจำกกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบฯ ในครั้งนี้ทสำให้ได้รูปแบบฯ ฉบับที่สำมำรถนสำ

ไปใช้จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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 ส่วนผลกำรสอบถำมเจตคตใินภำพรวมหลงักำรจดักำรเรยีนรูด้้วยรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้ชงิรกุโดยใช้ปัญหำ 

เป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อยู่ในระดับมำก ( X = 4.43,  

S.D. = 0.64) ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนของโอร์ฮำนและรอฮำน [24] ที่ได้วิจัยผลกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยเน้นปัญหำเป็น

หลักที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ มโนทัศน์ทำงวิทยำศำสตร์และเจตคติของนักเรียน โดยใช้วิธีกำรวิจัย 

เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ข้อมูลเชิงปริมำณได้จำกรูปแบบกำรทดสอบกลุ่มตัวอย่ำงและหลังกำรทดลอง ข้อมูลเชิง

คณุภำพได้จำกกำรวเิครำะห์เอกสำร กำรศกึษำวจิยันีด้สำเนนิกำรกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่5 ปีกำรศกึษำ 2547-2548 

จสำนวน 50 คนในโรงเรยีนของรฐัอสิตนับลู ขัน้ตอนกำรสอนใช้เวลำเรยีน 30 ช่ัวโมง ในกำรวจิยันีใ้ช้เครือ่งมอืวดั 3 แบบ 

คอืแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิค์สำถำมปลำยเปิดและแบบวดัเจตคต ิค่ำสมัประสทิธิค์วำมน่ำเชือ่ถอืของแบบวดัผลสมัฤทธิ์

ทำงกำรเรียนคสำนวณเป็นค่ำควำมแปรปรวนแบบ KR 20 = 0.78 ค่ำ Cronbach ของเจตคติเท่ำกับ 0.89 ในขณะที่หัวข้อ

เรื่องได้รับกำรสอนบนพื้นฐำนของกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นหลัก ส่วนวิธีกำรสอนแบบปกติถูกใช้ในกลุ่มควบคุม 

จำกกำรรวบรวมข้อมูลและกำรประเมินผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรใช้แบบกำรเรียนรู้ที่ใช้ปัญหำเป็นหลักสำมำรถกสำหนด

ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของนกัเรยีนและเจตคตต่ิอวชิำวทิยำศำสตร์ได้ ซึง่ผลกำรวจิยัพบว่ำ กำรประยกุต์ใช้รปูแบบกำร

เรยีนรูแ้บบเน้นปัญหำเป็นหลกัมผีลต่อกำรพฒันำแนวคดิเชงิบวกของนกัเรยีน และทสำให้มคีวำมเข้ำใจผดิในระดบัตสำ่สดุ

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในกำรนสำผลจำกกำรวิจัยนี้ไปปฏิบัติ มีดังนี้

 1. รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหำเป็นฐำนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักศึกษำ กำรศึกษำนอก

ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยท่ีผู้วิจัยได้พัฒนำข้ึนนี้ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสำมำรถนสำไปใช้จัดกิจกรรม 

กำรเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในรำยวิชำอื่น ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสมและผู้สอนควรให้ควำมสนใจในกำรพัฒนำกิจกรรม

กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เพิ่มเติม

 2. หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบันกัศกึษำกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยัหรอื กศน. โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 

สสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยควรจัดทสำเป็นนโยบำยในกำรนสำรูปแบบกำรจัดกำร

เรยีนรูน้ีไ้ปใช้ในลกัษณะของกจิกรรมเสรมิหรอืสอดแทรกในรำยวชิำเพือ่ส่งเสรมิกำรเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัสถำนกำรณ์

ในปัจจุบัน

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้

 1. ควรมีกำรวิจัยติดตำมผลนักศึกษำกำรศึกษำนอกระบบ หรือ นักศึกษำ กศน.กลุ่มตัวอย่ำงที่ได้ทดลองใช้ 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทักษะกำรเรียนรู้ร่วมกันและเจตคติเป็นอย่ำงไร มีปัญหำหรือ

อุปสรรคอะไรในกำรส่งเสริมสมรรถนะภำยหลังเสร็จสิ้นจำกกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้นี้

 2. ควรมกีำรบนัทกึหลงักำรสอนเพิม่มำกขึน้เพือ่บนัทกึข้อด-ีข้อด้อยของแผนกำรจดักำรเรยีนรูใ้นแต่ละสปัดำห์ 

เช่น เวลำสอนทีก่สำหนดไว้ในแต่ละเรือ่งมำกหรอืน้อยไป เนือ้หำเหมำะสมหรอืไม่เพยีงใด สือ่กำรสอน กำรวดัผลประเมนิผล 

และอื่น ๆ ที่ระบุในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มีควำมเหมำะสมหรือไม่ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่

อย่ำงไร นักศึกษำสนใจ ตั้งใจและมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มำกน้อยอย่ำงไร นักศึกษำรับรู้และเข้ำใจใน

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้มำกน้อยเพียงใด ปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ทั้งด้ำนของนักศึกษำ 

สื่อ อุปกรณ์ และผู้สอน และระบุกำรแก้ไขปัญหำที่นสำมำใช้ระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ รวมถึงผลที่ได้รับจำก

กำรแก้ไขปัญหำนั้น
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ประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารทางด้านการบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม
ของคนพิการทางสายตา ศูนย์ฝึกอาชีพของหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม

Experience of Health Services Information and Social Welfare Perception 
among Visual Disability People at Vocational Training Centers in the State of 

the Blind Women of Sampran Nakorn-pratom Province

บทคัดย่อ

 กำรวจิยัเชงิคณุภำพนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำประสบกำรณ์กำรรบัรูข่้ำวสำรและสวสัดกิำรสงัคมของคนพกิำร

ทำงสำยตำโดยศึกษำหญิงพิกำรทำงสำยตำในศูนย์ฝึกอำชีพหญิงตำบอดสำมพรำน กลุ่มคนให้ข้อมูลหลัก จสำนวน 8 คน 

ประกอบด้วย หญิงพิกำรทำงสำยตำอำยุอยู่ในช่วง 18 – 30 ปี ผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพชีวิตและทัศนคติ สภำพควำมด้อย

โอกำส ของหญิงพิกำรทำงสำยตำท่ีศึกษำท้ังหมดมีภูมิลสำเนำอยู่ต่ำงจังหวัด ครอบครัวมีฐำนะยำกจน อยู่ในชนบท ซึ่ง

ทั้งหมดพิกำรมำตั้งแต่เกิด โดยส่วนใหญ่เป็นโรคจอประสำทตำเสื่อม และจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ คนพิกำรทำงสำยตำ 

ประสบกำรณ์กำรบัรูข่้ำวสำรทำงด้ำนสขุภำพพบว่ำ 1) ขำดระบบบรกิำรสขุภำพและข้อมลูข่ำวสำรด้ำนสขุภำพทีด่พีอ 2) 

ไม่สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรต่ำง  ๆ  ทำงสังคม แต่ละคนแสวงหำแนวทำงกำรรักษำ จึงส่งผลให้กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ

ของรฐัยงัไม่เพยีงพอ จำกผลกำรวจิยัมข้ีอเสนอแนะว่ำ ควรมกีำรต่อยอดจำกงำนวจิยัไปสูก่ำรค้นหำข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนั

และนสำมำเป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมในบริบทของสังคมไทย

ค�าส�าคัญ: ประสบกำรณ์ คนพิกำรทำงสำยตำ กำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนบริกำรสุขภำพ

Abstract

 This qualitative research aims to study the accessing to health services information and social welfare among 

visually impaired people by a study of people with disabilities in many different types of visual disabilities in the 

vocational training center, a blind woman, Rose garden. The eight key-informants composed of blind-women with 

age between 18-30 years.
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 The results showed that their general characteristics come from poor rural families and all of them had congenital 

blindness and were gotten accidence with their eyes. The experience of health service information perception was 1) 

lack of information on health and health care system, and 2) they cannot access to health resources and each informant 

seek self-care by themselves. As a result, health services accessibility of the state is not enough. Suggestion of this 

study there should be further investigated to find the up to date information to be as guidelines for participatory action 

research study in the context of society.

Keywords: experience, visual disability people, health services information perception

บทน�า

 มนุษย์เกิดมำต่ำงมีควำมแตกต่ำงกัน บำงคนเป็นหญิงบำงคนเป็นชำย ต่ำงเช้ือชำติ ศำสนำ ฐำนะ ควำมเป็น

อยู่ทำงเศรษฐกิจจึงเกิดประเด็นปัญหำกำรเหลื่อมลส้ำ ควำมไม่เท่ำเทียมทำงสังคม รวมทั้ง “ควำมพิกำร” ทำงร่ำงกำย 

ที่เกิดขึ้น ควำมไม่เท่ำเทียมนี้ส่งผลต่อกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสุขภำพของคนพิกำรที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ทำงกำยภำพ  

สุขภำวะและสภำพแวดล้อม กำรส่ือสำร ข้อมูลข่ำวสำร สิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง “คนพิกำร” ใน 

พระรำชบัญญตัส่ิงเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำร พ.ศ. 2550 หมำยถงึ บคุคลทีซ่ึง่มข้ีอจสำกดัในกำรปฏิบติักจิกรรม

ในชีวิตประจสำวัน เนื่องจำกมีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรเคลื่อนไหว กำรสื่อสำร เป็นต้น สิ่งที่เป็น

ปัญหำมำกที่สุดสสำหรับคนพิกำรทำงสำยตำคือ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรทั้งทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ข้อมูล

ข่ำวสำรทำงด้ำนสุขภำพ และสิทธิทำงด้ำนสุขภำพ อำทิ ถ้ำหำกได้รับข่ำวสำรทำงโทรทัศน์ถึงแม้เรำจะได้ยินเสียงหำก

แต่เรำกไ็ม่สำมำรถอ่ำนตวัอกัษรทีว่ิง่ขึน้หน้ำจอได้ เพรำะไม่มกีำรสือ่สำรผ่ำนเสยีงหรอืเป็นตัวอกัษรกจ็ะทสำให้เรำพลำด

ข้อมูลตรงส่วนนั้นไป [1]

 แม้ว่ำคนพิกำรจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่ำว แต่ในปัจจุบันก็ยังประสบปัญหำกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพ 

โดยที่บริกำรด้ำนสุขภำพในสังคมไทยจะเป็นในลักษณะรัฐสวัสดิกำรเป็นส่วนใหญ่ ตัวหลักประกันสุขภำพเอง 

และระบบบริกำรสุขภำพในปัจจุบันยังมีปัญหำทสำให้คนพิกำรส่วนหนึ่งเข้ำไม่ถึง และได้รับประโยชน์แห่งรัฐไม่ทั่ว

ถึงและเท่ำเทียมกัน จำกกำรศึกษำของสุขศิริ ประสมสุข [2] พบว่ำ คนพิกำรครึ่งหนึ่งได้รับสวัสดิกำรจำกรัฐ ส่วนอีก

ครึ่งหนึ่งไม่ได้รับสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลจำกรัฐ และยังพบอีกว่ำคนพิกำรที่ไม่ได้รับสวัสดิกำรจำกรัฐนั้น ต้องช่วย

เหลือตัวเองเวลำเจ็บป่วย ส่วนเหตุปัจจัยที่ทสำให้คนพิกำรไม่ได้รับสวัสดิกำรจำกรัฐอำจเน่ืองมำจำกกำรไม่รับรู้หรือไม่

เข้ำถึงข้อมูลถึงสิทธิของคนพิกำรท่ีควรจะได้รับหรือรับข้อมูลแต่เข้ำไม่ถึงเพรำะควำมไม่สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับกำร

ศึกษำของแพรว เอี่ยมน้อย [3] ที่พบว่ำ กำรสนับสนุนทำงสังคมในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรอยู่ในระดับน้อย เมื่อ

จสำแนกตำมกำรให้บรกิำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ พบว่ำ กำรสนบัสนนุด้ำนกำรแพทย์อยูใ่นระดบัปำนกลำง ด้ำนกำรศกึษำ ด้ำน

อำชีพ และด้ำนสังคมอยู่ในระดับน้อย โดยคนพิกำรทำงร่ำงกำยจะได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนจิตใจมำกกว่ำด้ำนอื่น  ๆ

 จะเหน็ได้ว่ำคนพกิำรทำงด้ำนสำยตำจสำเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะต้องเข้ำไปดแูละค้นหำปัญหำทีเ่กดิขึน้เนือ่งจำกคนพกิำร

ทำงสำยตำมีโอกำสได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรน้อยกว่ำคนทั่วไป ซึ่งเล็งเห็นได้ว่ำปัญหำต่ำง  ๆ  หำกคนพิกำรทำงสำยตำ 

ไม่ได้รับกำรช่วยเหลือก็ส่งผลกระทบได้อย่ำงมำกเช่นกันโดยเฉพำะปัญหำทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ และ

สทิธทิำงด้ำนสุขภำพของคนพกิำรทำงสำยตำ กำรจดักำรเกีย่วกบัคนพกิำรหรอืคนทัว่ไปนัน้สงัคมไทยจะต้องตระหนกั

ถึงปัญหำของคนพิกำรทำงสำยตำให้มำกกว่ำนี้สิ่งสสำคัญที่สังคมไทยต้องจัดกำรคือ กำรจัดกำรองค์ควำมรู้เรื่องกำรดูแล 

คนพกิำรให้เป็นระบบทัง้เรือ่งของกำรสือ่สำรเหมอืนบคุคลทัว่ไปและทัง้ด้ำนข้อมลูข่ำวสำรทำงด้ำนสขุภำพ รวมถงึด้ำน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

92 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 90-98 (2019)  Vol.9 No.1

สทิธทิำงด้ำนสุขภำพของคนพกิำรทำงสำยตำจะสำมำรถเข้ำถงึได้อย่ำงเท่ำเทยีมหำกรฐับำลหรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมี

ระบบกำรจัดกำรที่สมบูรณ์แบบและเหมำะสมสสำหรับทุกคน [3]

 ด้วยเหตุนี้คณะคนวิจัยจึงได้มีควำมสนใจศึกษำประสบกำรณ์ของคนพิกำรทำงสำยตำเก่ียวกับกำรรับรู้ข่ำวสำร

ทำงด้ำนสุขภำพ และสวัสดิกำรสังคมของคนพิกำรทำงสำยตำ กำรศึกษำครั้งนี้ได้สะท้อนประสบกำรณ์จริงและ 

บทเรียนเพื่อเป็นข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรจัดกำรปัญหำพร้อมทั้งประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐและ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่ศกึษำประสบกำรณ์กำรรบัรูข่้ำวสำรทำงด้ำนกำรบรกิำรทำงสขุภำพและสวสัดกิำรสงัคมของคนพกิำรทำงสำยตำ

ขอบเขตของการวิจัย

 กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพเพื่อศึกษำประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรรับรู้ข่ำวสำรทำงด้ำนกำรบริกำร

ทำงสุขภำพ และสวัสดิกำรสังคมโดยใช้รูปแบบกำรสัมภำษณ์เชิงลึก

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ก่อนดสำเนินกำรวิจัยผู้วิจัยได้มีกำรพิทักษ์สิทธิก่อนเก็บข้อมูลภำคสนำม และได้รับอนุมัติกำรรับรองจริยธรรม

จำกมหำวิทยำลัยมหิดลเลขที่ CAO No. 2012/096.2203

 กลุ่มตัวอย่างคนให้ข้อมูลหลัก

 ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัในกำรวจิยัครัง้นีป้ระกอบด้วย หญงิพกิำรทำงสำยตำทีอ่ยูใ่นศนูย์ฝึกอำชพีหญงิตำบอดสำมพรำน 

จสำนวน 8 คน ทสำกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก โดยเลือกเป็นคนพิกำรทำงสำยตำเพศหญิง อำยุระหว่ำง 18-30 ปี โดยไม่ได้

จสำกัดสำเหตุควำมพิกำรทำงสำยตำ

 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย

 กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิคณุภำพ ผูว้จิยัเป็นเครือ่งมอืสสำคญัทีส่ดุและผูว้จิยัได้ใช้เครือ่งมอืในกำรวจิยัได้แก่ แบบ

บนัทกึข้อมลูส่วนบคุคล แนวคสำถำมในกำรสมัภำษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) โดยเนือ้หำครอบคลมุเกีย่วกบักำรรบัรู้

ข่ำวสำรทำงด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพ รวมถึงสวัสดิกำรสังคมของคนพิกำรทำงสำยตำ ตัวอย่ำงแนวคสำถำม เช่น อยำก

ให้คุณเล่ำประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรรับรู้ข่ำวสำรทำงด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพ คุณรู้สึกต่อสิทธิทำงสวัสดิกำรสังคม

อย่ำงไร คุณมีควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่ำงไร

 การวิเคราะห์ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกบทสัมภำษณ์ เป็นกำรตีควำมข้อมูลที่ได้พรรณนำ กำรตีควำมหรือ

หำควำมหมำยข้อมูลแบบสร้ำงข้อสรุปคือ โดยวิธีกำรวิเครำะห์แบบอุปนัย (Analytic induction) เป็นกำรสร้ำงข้อสรุป

ข้อมูลจำกรูปธรรมหรือปรำกฏกำรณ์ที่มองเห็น [4]

 การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูลสำมำรถที่จะถอนตัวจำกกำรศึกษำ

ได้ทุกเมื่อตำมต้องกำรโดยไม่มีผลกระทบใด  ๆ  กรณีผู้ให้ข้อมูลเกิดวิกฤตทำงอำรมณ์ ผู้วิจัยจะหยุดกำรสัมภำษณ์ เปิด

โอกำสให้ผู้ให้ข้อมูลได้ระบำยแสดงออกถึงควำมรู้สึกอย่ำงเต็มที่รับฟังด้วยควำมเต็มใจ ยอมรับและเข้ำใจสภำพที่เกิด

ขึ้นจริง พิจำรณำส่งต่อหำกผู้ให้ข้อมูลต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรจัดกำรควำมเครียดที่เหมำะสมต่อไป
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สรุปผลการวิจัย

 1. ทศันคตเิชงิบวกต่อการรบัรูข่้าวสารด้านการบรกิารทางสขุภาพและสวสัดกิารสงัคมของคนพกิารทางสายตา

  1.1 การรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพ

  กำรรบัรูข่้ำวสำรด้ำนกำรบรกิำรทำงสขุภำพและสวสัดกิำรสงัคมของผูใ้ห้ข้อมลูหลกัจะได้รบัรูข้้อมลูสทิธิ

ทำงบริกำรทำงสุขภำพและสิทธิทำงกำรแพทย์พื้นฐำน ในเรื่องสิทธิบัตรทอง บัตรคนพิกำร กำรยื่นบัตรที่กล่ำวข้ำงต้น

ในกำรเข้ำรกัษำฟร ีรวมไปถงึกำรได้รบัเบีย้เลีย้งคนพกิำร เดอืนละ 500 บำทจำกรฐับำล ซึง่ขณะทีอ่ยูก่บัครอบครวัทีบ้่ำน

จะรบัรูข่้ำวสำรด้ำนกำรบรกิำรทำงสขุภำพและสทิธิทำงกำรแพทย์และสขุภำพจำกคนปกครอง อำท ิพ่อ รวมทัง้จำกจำก

บุคลำกรทำงสุขภำพ อำทิ เจ้ำหน้ำที่สถำนีอนำมัยและเจ้ำหน้ำที่ รพ. ที่คนพิกำรทำงสำยตำเข้ำรับบริกำร และในขณะที่

ฝึกอำชพีทีศ่นูย์ฯ จะได้รบัข่ำวสำรด้ำนกำรบรกิำรทำงสขุภำพและสทิธทิำงกำรแพทย์และสขุภำพ ส่วนคนดแูล ได้แก่ ซิ

สเตอร์ เพื่อน ๆ ที่ศูนย์ฝึกอำชีพ และเจ้ำหน้ำที่ทำงสุขภำพที่เข้ำมำให้ข้อมูลที่ฝึกอำชีพในบำงครั้งดังกำรสัมภำษณ์ผู้ให้

ข้อมูลหลักมีกำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพ และสวัสดิกำรสังคมดังต่อไปนี้

 “พ่อแล้วกเ็พือ่น ๆ  ทีเ่คยไปรพ.เล่ำให้ฟังบ้ำงค่ะเขำบอกว่ำให้เรำเอำสมดุคนพกิำรบตัรประชำชนแล้วกบ็ตัรทอง

ไปด้วยไม่ต้องเสียตังค่ะ”

คุณไอ นำมสมมุติ

 “ทรำบว่ำใช้สิทธิในกำรรักษำฟรี และเบี้ยคนพิกำรเดือนละ 500 บำท

 “ซสิเตอร์มำอ่ำนหนงัสอืให้ฟังบำงทกีฟั็งทำงวทิยแุละโทรทศัน์ และบำงครัง้กจ็ะมทีำงโรงพยำบำลเข้ำมำแนะนสำ

เกี่ยวกับอะไรหลำย ๆ อย่ำง”

คุณบี นำมสมมุติ

  1.2 การดูแลตัวเองเมื่อเจ็บป่วย

  กำรดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยของผู้ให้ข้อมูลหลัก จะเป็นกำรพ่ึงพำบุคคลที่ดูแลโดยเม่ืออยู่ที่บ้ำนจะเป็น

ผู้ปกครอง คือ พ่อ แม่ ดูแลพำไปรักษำที่โรงพยำบำลใกล้ ๆ บ้ำน อำทิ สถำนีอนำมัย โรงพยำบำลในอสำเภอ ในจังหวัด 

รวมไปถึงคลินิก และในขณะที่มำฝึกอำชีพอยู่ที่ศูนย์ฝึกอำชีพ จะทำนยำเอง นอนพัก จะไปหำหมอเมื่อไม่สบำยหนัก ๆ 

เท่ำนัน้ ซึง่จะอำศยัควำมช่วยเหลอืจำกคนดแูล คอื ซสิเตอร์ ในกำรดแูลตนเองเมือ่เจบ็ป่วยดงัข้อมลูกำรสมัภำษณ์ต่อไปนี ้

 “ถ้ำอยู่ใกล้ ๆ  บ้ำนจะไปโรงพยำบำลที่อสำเภอ คุณแม่พำไปบ้ำงและไม่เคยไปไหนมำไหนเอง ”

 “ถ้ำไม่สบำยน้องไอทำนยำเองค่ะ แล้วก็นอนพัก หนูไม่เคยป่วยหนักค่ะ ป่วยแค่เป็นไข้ แล้วก็บอก Sister แล้ว

เอำยำมำกินแล้วนอนพักก็หำยแล้วค่ะ”

คุณไอ นำมสมมุติ

  1.3 ลักษณะของบริการสุขภาพ ประกอบไปด้วยการบริการดังต่อไปนี้

  การเดินทางและคนดูแลในการเดินทาง

  ในกำรดสำเนินชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเดินทำงก็มีโอกำสที่จะเกิดอุบัติเหตุแม้ว่ำร่ำงกำยของ 

คนเหล่ำนั้นจะสมบูรณ์แข็งแรง และยังมีกลุ ่มคนอีกกลุ่มหน่ึงมีปัญหำทำงด้ำนกำรมองเห็นซ่ึงเป็นปัจจัยสสำคัญ 

ในกำรดสำเนินชีวิต กำรทสำงำนและกำรเดินทำงและจสำเป็นที่จะต้องมีคนดูแลในกำรเดินทำง จำกกำรสัมภำษณ์ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีวิธีในกำรเดินทำงและผู้ดูแลในกำรเดินทำง ดังต่อไปนี้ “มีคุณพ่อคุณแม่ พำไป ไปด้วยรถยนต์ค่ะ”

คุณกวำง นำมสมมุติ

  “แม่พำไปตลอด ไม่อยำกไปเองหรอกค่ะต้องนั่งรถโดยสำรนำน”

คุณนำง นำมสมมุติ
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  สถานที่และอุปกรณ์ในการอ�านวยความสะดวก

  คนพกิำรมปัีญหำด้ำนกำรเข้ำถงึบรกิำรสำธำรณะและสิง่อสำนวยควำมสะดวก ซึง่เป็นอปุสรรคสสำคญัในกำร

ดสำรงชีวิตประจสำวัน ทั้งนี้ เนื่องจำกสิ่งอสำนวยควำมสะดวกมีไม่เพียงพอ หรือไม่มีกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะสม

และเอื้ออสำนวยต่อคนพิกำร เช่น ในระบบกำรคมนำคมขนส่งสำธำรณะ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้รับบริกำร

ด้ำนอุปกรณ์ในกำรอสำนวยควำมสะดวก ดังต่อไปนี้

 “เมื่อก่อนเขำก็ดูแลดีให้บริกำรดี ไปถึงก็มีรถเข็นมำ รับให้เรำนั่งรอค่ะ”

คุณกวำง นำมสมมุติ

  การสื่อสารและการให้บริการของบุคลากร

  กำรสื่อสำรที่ถูกต้องเป็นสิ่งสสำคัญเพื่อให้กำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพสูงสุด รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องให้

บริกำรทำงสุขภำพกับคนพิกำรที่จะต้องมีควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อกำรให้บริกำรในทุกระดับ ไม่ว่ำจะเป็นคนปกติ

หรือคนพิกำร โดยเฉพำะคนที่มีควำมพิกำรจสำเป็นจะต้องได้รับกำรส่ือสำรที่มีควำมเฉพำะชัดเจนมำกกว่ำบุคคลทั่วไป 

จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้รับบริกำรด้ำนกำรสื่อสำร ดังต่อไปนี้

 “เขำดูแลให้บริกำรดี ที่สถำนีอนำมัยจะคอยบอกว่ำต้องทสำอะไรแล้วไปกันก็เท่ำทียมกันนะคะ เขำพูดคุยกับ 

คุณพ่อเลยไม่มีปัญหำในกำรติดต่ออะไรค่ะ”

 คุณกวำง นำมสมมุติ

 “ดค่ีะ ถงึแม้ว่ำเรำจะไปกบัเจ้ำหน้ำทีท่ีน่ีเ่ขำกไ็ม่ได้ลดัควิให้เรำ กท็สำไปตำมควิ พอเขำรูว่้ำเรำพกิำรทำงสำยตำเขำ

ก็จะคอยดูเรำตลอด”

 คุณบี นำมสมมุติ

 2. ทัศนคติเชิงลบต่อการรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพของคนพิการทางสายตา

  2.1 การรับรู้ข่าวสารทางด้านการบริการทางสุขภาพ

  ทัศนคติเชิงลบต่อกำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมของคนพิกำรทำง

สำยตำ ด้ำนกำรรบัรูข่้ำวสำรทำงด้ำนกำรบรกิำรทำงสขุภำพและสวสัดกิำรสงัคมของผูใ้ห้ข้อมลูบำงส่วน พบว่ำ มทีศันคติ 

ต่อกำรได้รับสิทธิที่ควรพึงได้ของตนว่ำไม่เป็นธรรม ได้รับบริกำรที่ไม่เหมำะสม อำทิ กำรรับเบี้ยคนพิกำรรำยเดือน  

รวมไปถงึกำรได้รบัรูข่้ำวสำรทำงด้ำนกำรบรกิำรทำงสขุภำพและสวสัดกิำรสงัคม ทีย่งัคงได้รบัรูค่้อนข้ำงน้อยดงัต่อไปนี้

 “ยงัไม่เพยีงพอค่ะ อยำกให้มกีำรแจ้งอย่ำงเป็นทำงกำรหรอืหำกมข่ีำวสำรอะไรใหม่ ๆ  สสำหรบัคนพกิำรอยำกให้

มีเอกสำร แผ่นพับอักษรเบรลล์ อยำกให้แจ้งข่ำวให้ทั่วถึงค่ะ”

 “กอ็ยำกให้พวกผูใ้หญ่บ้ำน อบต. เข้ำมำดแูลในกรณทีีเ่จ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุเข้ำมำดแูลไม่ทัว่ถงึ เพือ่ให้คนพกิำร

ได้รับกำรดแูลได้ท่ัวถงึ และทรำบสทิธขิองตนเอง หรอืมกีำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้ควำมช่วยเหลอื

คนพกิำร เพรำะถอืเป็นบคุคลในท้องถิน่ของตนเอง จะเหน็จำกข่ำวบ่อย  ๆ  ว่ำมคีนพกิำรอยูใ่นกระท่อมคนเดยีวไม่มใีคร

ดูแล ก็อยำกให้ส่วนนี้เข้ำมำดูแลให้มำกหน่อย”

  2.2 การดูแลตัวเองเมื่อเจ็บป่วย

  ทศันคตเิชงิลบของกำรดแูลตนเองเมือ่เจบ็ป่วยของผูใ้ห้ข้อมลูหลกั จะเป็นกำรพึง่พำบคุคลทีด่แูลโดยเมือ่

อยู่ที่บ้ำนจะเป็นคนปกครอง คือ พ่อ แม่ ดูแลพำไปรักษำที่โรงพยำบำลใกล้ ๆ บ้ำน อำทิ สถำนีอนำมัย โรงพยำบำลใน

อสำเภอ ในจังหวัด รวมไปถึงคลินิก และในขณะที่มำฝึกอำชีพอยู่ที่ศูนย์ฝึกอำชีพ จะทำนยำเอง นอนพัก จะไปหำหมอ

เมื่อไม่สบำยหนัก ๆ เท่ำนั้น ซึ่งจะอำศัยควำมช่วยเหลือจำกคนดูแล คือซิสเตอร์ ในกำรดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย และเคย

มีประสบกำรณ์ที่ไม่ดีต่อกำรรักษำดูแล ดังกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักมีกำรดูแลตัวเองเมื่อเจ็บป่วย ดังต่อไปนี้
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 “ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะ ไปไหนมำไหนลสำบำกค่ะมองไม่เหน็ด้วย ในกรงุเทพฯ เดนิทำงลสำบำก รถเยอะ น่ำกลวั 

ถ้ำไม่สบำยจะหำยำทำนเอง ไปเอำยำกะซิสเตอร์บ้ำง ก็เพื่อนบ้ำงแล้วนอนพักก็หำยแล้วค่ะ”

  2.3 ลักษณะการบริการสุขภาพ

   2.3.1. การเดินทางและคนดูแลในการเดินทาง

   กำรดสำเนนิชวีติในปัจจบุนั ไม่ว่ำจะเป็นกำรเดนิทำงกม็โีอกำสทีจ่ะเกดิอบุติัเหตุแม้ว่ำร่ำงกำยของคน

เหล่ำนัน้จะสมบรูณ์แขง็แรง และยงัมกีลุม่คนอกีกลุม่หนึง่มปัีญหำทำงด้ำนกำรมองเหน็ซึง่เป็นปัจจยัสสำคญัในกำรดสำเนนิ

ชวีติ กำรทสำงำนและกำรเดนิทำงและจสำเป็นทีจ่ะต้องมคีนดแูลในกำรเดนิทำง จำกกำรสมัภำษณ์คนให้ข้อมลูหลกัมวีธิใีน

กำรเดินทำงและคนดูแลในกำรเดินทำง ดังต่อไปนี้

 “แม่พำไปตลอด ไม่อยำกไปเองหรอกค่ะต้องนั่งรถโดยสำรนำน แล้วไปเองก็กลัว

ด้วยเรำไม่รู้เรื่อง”

 “ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะ ไปไหนมำไหนลสำบำกค่ะมองไม่เหน็ด้วย ในกรงุเทพฯ เดนิทำงลสำบำก รถเยอะ น่ำกลวั 

ถ้ำไม่สบำยจะหำยำทำนเอง ไปเอำยำกะ Sister บ้ำง ก็เพื่อนบ้ำงแล้วนอนพักก็หำยแล้วค่ะ”

   2.3.2. สถานที่และอุปกรณ์ในการอ�านวยความสะดวก

   คนพกิำรมปัีญหำด้ำนกำรเข้ำถงึบรกิำรสำธำรณะและสิง่อสำนวยควำมสะดวก ซึง่เป็นอปุสรรคสสำคญั

ในกำรดสำรงชีวิตประจสำวัน ทั้งนี้ เนื่องจำกสิ่งอสำนวยควำมสะดวกมีไม่เพียงพอ หรือไม่มีกำรปรับสภำพแวดล้อมให้

เหมำะสมและเอื้ออสำนวยต่อคนพิกำร เช่น ในระบบกำรคมนำคมขนส่งสำธำรณะ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้

รับบริกำรด้ำนอุปกรณ์ในกำรอสำนวยควำมสะดวก ดังต่อไปนี้

 “เมื่อก่อนเขำก็ดูแลดใีห้บริกำรดี ไปถึงก็มรีถเข็นมำ รับให้เรำนั่งรอค่ะแต่ช่วงหลัง ๆ  นี้ไม่มีแล้วนะ ปล่อยเรำไป

กันเองพ่อแม่ลูกค่ะ”

 “ก็อยำกให้เพิ่มในส่วนอุปกรณ์ต่ำงสสำหรับเฉพำะคนพิกำรค่ะ อย่ำงพวกมีไม้เท้ำให้เวลำไปโรงพยำบำล หรือมี

รถเข็นนั่งรอเฉพำะในส่วนที่แยกจำกคนปกติ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดกำรแซงคิวกันด้วย”

   2.3.3. การสื่อสารและการให้บริการของบุคลากร

   ทศันคตกิำรสือ่สำรและกำรให้บรกิำรบคุลำกรเชงิลบจำกกำรสมัภำษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัได้รบับรกิำร

ด้ำนกำรสื่อสำร ดังต่อไปนี้

 “เป็นโรงพยำบำลในอสำเภอค่ะ ไปหำหมอเนือ่งจำกเป็นไข้หวดัธรรมดำ เวลำทสำอะไรกบ็อกก่อนเสมอ มพีนกังำน

เจ้ำหน้ำที่คอยดูแลอยู่เสมอแต่บำงคนก็พูดกับเรำไม่เพรำะ หงุดหงิดใส่ ก็มีค่ะ”

 “ก็อย่ำงที่ได้เจอมำก็ในเรื่องของกำรบริกำรอย่ำงเช่นในเรื่องของกำรลัดคิวทั้ง ๆ ที่เรำมำก่อนและเป็นหนักกว่ำ

พวกเขำก็มำลัดคิวเรำ ทสำให้เรำรู้สึกไม่ดี แต่ถ้ำเป็นคนสูงอำยุก็ว่ำไปอย่ำงเช่นน่ังรถเข็นมำเรำก็สำมำรถเสียสละให้เขำ

ได้แต่ที่เจอมำก็จะเป็นคนปกตินี่ล่ะค่ะ ถ้ำจะให้เป็นไปได้อย่ำงไรก็ไม่รู้จะพูดอย่ำงไร”

 3. ประสบการณ์การรับรู้ข่าวสารด้านการบริการทางสุขภาพและสวัสดิการสังคม

  การรับรู้ข่าวสารทางด้านการบริการทางสุขภาพและสวัสดิการสังคม

  สิ่งที่เป็นปัญหำมำกที่สดุสสำหรับคนพิกำรทำงสำยตำคือกำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพและ

สวสัดกิำรสงัคมของคนพกิำรทำงสำยตำซึง่ในปัจจบุนักย็งัประสบปัญหำกำรเข้ำถงึบรกิำรด้ำนสขุภำพ โดยทีบ่รกิำรด้ำน

สขุภำพในสงัคมไทยจะเป็นในลกัษณะรฐัสวสัดกิำรเป็นส่วนใหญ่ทัง้นีเ้สนอให้มกีำรบรรจเุรือ่งปัญหำทำงด้ำนกำรเข้ำถงึ

ข้อมลูข่ำวสำร และสทิธทิำงด้ำนสขุภำพของคนพกิำรทำงสำยตำเพือ่กำรช่วยเหลอืคนพกิำรให้ได้รบัสทิธอิย่ำงเท่ำเทยีม

กัน จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักมีกำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพและสิทธิทำงกำรแพทย์และสุขภำพ 
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ดังต่อไปนี้

 “ทรำบว่ำตนเองใช้บตัรทองทีส่ถำนีอนำมัยข้ำง ๆ   บ้ำน มบีตัรคนพกิำร” “พ่อกบัเจ้ำหน้ำทีท่ีส่ถำนอีนำมยับอกค่ะ”

 “พ่อกับเจ้ำหน้ำที่ที่สถำนีอนำมัยบอกค่ะ แต่ก็ไม่ค่อยได้รับข่ำวสำรอะไรหรอกไม่ค่อยมีคน

บอกเล่ำอะไรให้ฟังหรอก รู้เท่ำนี้ก็ดีแล้วค่ะ”

แผนผังความคิด : กำรศึกษำประสบกำรณ์กำรรับรู้ข่ำวสำรทำงด้ำนกำรบริกำรทำงสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมของคน

พิกำรทำงสำยตำ ศูนย์ฝึกอำชีพคนพิกำรทำงสำยตำ สำมพรำน จังหวัดนครปฐม

เชิงลบ                                                                                      เชิงบวก

เบรลล์ตำมทำงเดิน

กำรรับเบี้ยคนพิกำรรำยเดือน

เจ้ำหน้ำที่บำงสถำนที่พูดจำไม่สุภำพ
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การอภิปรายผล

 กำรวิจัยเชิงคุณภำพครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรรับรู้ข่ำวสำรทำงด้ำนกำรบริกำร

ทำงสุขภำพและสวสัดกิำรสงัคมของคนพกิำรทำงสำยตำ กรณศีกึษำศนูย์ฝึกอำชพีคนพกิำรทำงสำยตำสำมพรำน จงัหวดั

นครปฐม ผลกำรศึกษำพบว่ำ คนพิกำรทำงสำยตำที่ศึกษำจสำนวน 8 คน ประกอบด้วยหญิงพิกำรทำงสำยตำ อำยุในช่วง 

15 – 22 ปี ส่วนใหญ่มภีมูลิสำเนำอยูต่่ำงจงัหวดั ครอบครวัมฐีำนะยำกจน อยูใ่นชนบท ประกอบอำชพีเกษตรกรรม รบัจ้ำง 

และค้ำขำย ส่วนใหญ่เป็นครอบครวัใหญ่มลีกูหลำยคน ทกุคนในครอบครวัต่ำงมหีน้ำทีต้่องช่วยเหลอืกนัในกำรประกอบ

อำชีพเลี้ยงปำกท้อง จึงไม่ค่อยมีเวลำพอที่จะดูแลสมำชิกคนพิกำรทำงสำยตำ ส่วนใหญ่พิกำรมำตั้งแต่กสำเนิด และมีกำร

พิกำรทำงสำยตำภำยหลัง โดยเกิดจำกกำรรับประทำนยำรักษำโรคประจสำตัว ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่สำมำรถเข้ำถึง

ระบบบริกำรสุขภำพและส่ิงอสำนวยควำมสะดวกซ่ึงสอดคล้องกับกำรศึกษำของ สุภลักษณ์ คลำยบุญ [5,8] ที่เสนอว่ำ 

ควรกระจำยบรกิำรให้ครอบคลมุคนพกิำรทกุประเภท และควรพฒันำรปูแบบบรกิำรให้หลำกหลำย จดัหำวสัดอุปุกรณ์

ทีจ่สำเป็นให้เพยีงพอ จดัสถำนทีใ่ห้เหมำะสม และมกีำรจดัสรรงบประมำณสสำหรบักจิกรรมฟ้ืนฟสูขุภำพคนพกิำร ผลกำร

วิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงำนวิจัยในต่ำงประเทศที่ พบว่ำ กำรจัดรูปแบบกำรพัฒนำคนพิกำรควรได้รับสิทธิประโยชน์

สสำหรับกำรป้องกันควำมพิกำรซ่ึงจะลดต้นทุนในกำรรักษำในอนำคตได้ [10] กำรไม่สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรต่ำง ๆ  

ทำงสังคมซึ่งแต่ละคนแสวงหำแนวทำงกำรรักษำพยำบำลตนเองถูกบ้ำง ผิดบ้ำง จึงส่งผลให้กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ

ของรัฐยังไม่เพียงพอต่อกำรศึกษำซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อรรถพงศ์ สงวนเดือน [6] ที่วิจัยควำมต้องกำรของคน

พิกำรด้ำนกำรบริกำรและกำรสงเครำะห์จำกภำครัฐพบว่ำ ส่วนมำกเป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 60-70 ปี มีสถำนภำพ

สมรสอยู่เขตนอกเทศบำล มีกำรศึกษำที่ระดับประถมศึกษำ ไม่ทสำงำน มีควำมพิกำรทำงกำรมองเห็นมีระยะเวลำนำน 5 

ปี หรือตส่ำกว่ำ ไม่มีควำมลสำบำกในกำรประกอบกิจวัตรประจสำวัน ไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ และมีควำมต้องกำรทำงด้ำน

กำรบริกำรและกำรสงเครำะห์จำกภำครัฐ

 ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เรียนจบในชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น แต่มีควำมต้องกำรมีอำชีพและมีรำยได้ สำมำรถ

หำเลี้ยงตัวเองได้ รวมทั้งไม่เป็นภำระของบุคคลอื่นซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อัครพรรณ ขวัญชื่น [7],[8] ได้ศึกษำ 

เกีย่วกบัวถิชีวีติ และสวสัดกิำรของคนพกิำรทำงกำย ผลกำรวจิยัพบว่ำ คนพกิำรได้รบัโอกำสทำงกำรศกึษำน้อยโดยเฉพำะ

คนพิกำรซึ่งประสบอุบัติเหตุจนพิกำร ก็จะไม่ได้ศึกษำต่อ อย่ำงไรก็ตำมบำงคนได้รับโอกำสจำกหน่วยงำน ของรัฐและ

เอกชน ให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรศกึษำ ด้วยสภำพแวดล้อม ทีไ่ม่อสำนวยต่อคนพกิำรทำงกำย ทสำให้เป็นอปุสรรคทีใ่หญ่

หลวงต่อกำรศึกษำของคนพิกำร นอกจำกนั้นยังมีปัญหำด้ำนควำมพร้อมของ สถำนศึกษำ ครู และนักเรียน

สรุป

 ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ยังมีปัญหำทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนสุขภำพ และสวัสดิกำรสังคมคนพิกำร 

ทำงด้ำนสำยตำ สิ่งที่เป็นปัญหำมำกที่สุดสสำหรับคนพิกำรทำงสำยตำคือ กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ข้อมูล

ข่ำวสำรทำงด้ำนสขุภำพ และสทิธทิำงด้ำนสขุภำพ อำท ิถ้ำหำกได้รบัข่ำวสำรทำงโทรทศัน์ถงึแม้คนพกิำรจะได้ยนิเสยีง 

กไ็ม่สำมำรถอ่ำนตวัอกัษรทีว่ิง่ขึน้หน้ำจอได้ กจ็ะทสำให้คนพกิำรพลำดข้อมลูตรงส่วนนัน้ไป ดงันัน้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

จะได้ช่วยประสำนและให้ควำมช่วยเหลอืกบัคนพกิำรทำงด้ำนสำยตำอย่ำงถกูวธิเีพือ่ช่วยเหลอืคนพกิำรทำงสำยตำต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ

  1. ควรประชำสัมพันธ์ด้ำนสิทธิกำรรักษำสสำหรับคนพิกำรทำงสำยตำให้เข้ำถึงมำกขึ้น

  2. สถำนบริกำรควรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่บริกำรโดยเฉพำะและสิ่งอสำนวยควำมสะดวกสสำหรับคนพิกำรทำงสำยตำ
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ควรศึกษำในกลุ่มคนพิกำรทำงสำยตำที่หลำกหลำย แตกต่ำงและประเภทในบริบทอื่น  ๆ  เพื่อที่จะเป็นข้อมูล

และเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ในงำนด้ำนกำรศึกษำคนพิกำรในอนำคตต่อไป
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัญหำในกำรฝึกซ้อมและศึกษำกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอล

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัย ได้แก่ นักกีฬำวอลเลย์บอลทีมชำยและทีมหญิง

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก จสำนวน 4 แห่ง ในปีกำรศึกษำ 2561 ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม และมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี รวมจสำนวน

นักกีฬำ 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำง

สถิติเป็น ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

 ผลกำรวิจัยเป็นดังนี้ 1) ปัญหำกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอลของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏในภูมิภำคตะวันตกใน

ภำพรวมมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัน้อยถงึระดบัน้อยทีส่ดุทกุด้ำน ได้แก่ ด้ำนสถำนทีแ่ละอปุกรณ์กำรฝึกซ้อม ด้ำนผูฝึ้กสอน

หรือโค้ช ด้ำนตัวผู้เล่นหรือนักกีฬำ ด้ำนสุขภำพอนำมัยในขณะฝึกซ้อม และด้ำนขวัญและกสำลังใจ ตำมลสำดับ และเมื่อ

แยกศึกษำปัญหำกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอลของแต่ละมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้ง 4 แห่ง แยกเป็นรำยมหำวิทยำลัยทุก

มหำวิทยำลัย พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับน้อยถึงระดับนอ้ยที่สุดทุกด้ำน เช่นกัน 2) ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

กฬีำวอลเลย์บอลของกลุม่มหำวทิยำลยัรำชภฏัในภมูภิำคตะวนัตกในภำพรวมมค่ีำเฉลีย่ควำมเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัน้อยถงึ

ระดับน้อยที่สุดทุกข้อ เมื่อแยกพิจำรณำแยกเป็นรำยมหำวิทยำลัย พบว่ำ มีประเด็นปัญหำที่เห็นด้วยในระดับมำกเฉพำะ 

บำงมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมต่อทีมของผู้จัดกำรทีม กำรให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย  

กำรฝึกสมรรถภำพด้ำนจติใจ กำรนสำเทคโนโลยใีหม่มำใช้ประกอบกำรฝึก ระยะเวลำกำรเกบ็ตัวฝึกซ้อมก่อนกำรแข่งขนั 

กำรให้กำรสนบัสนนุอปุกรณ์ส่วนตวัสสำหรบันกักฬีำ ควำมรูเ้รือ่งวทิยำศำสตร์กำรกฬีำและจติวทิยำกำรกฬีำของผูฝึ้กสอน 

กำรทสำโปรแกรมกำรฝึกซ้อมท่ีมีควำมต่อเน่ืองและชัดเจน และกำรให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงระเบียบวินัยให้กับตัว

นักกีฬำ

 ข้อค้นพบกำรวิจัยครั้งนี้นับว่ำมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกีฬำวอลเล่ย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภูมิภำค

ตะวันตก โดยเฉพำะในด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของนักกีฬำ ทีม และบุคลำกร รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรทีมกีฬำวอลเล่ย์

บอลให้มีประสิทธิภำพที่สูงยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: ปัญหำ กำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอล มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มตะวันตก
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Abstract

 The purposes of this study were to determine problems of training volleyball teams and examine management 

of the volleyball teams owned by Rajabhat universities in the Western region. The target groups of the study were 

the volleyball team players, both male and female teams, playing in the academic year 2018 for their universities; 

namely, Phetchaburi Rajabhat University, Jombung Rajabhat University, Nakhonpathom Rajabhat University, and 

Kanchanaburi Rajabhat University. The total of 96 players were the informants. The research instrument was a 5-scale 

rating questionnaire. The data were statistically analyzed for percentage, mean, and standard deviation.

 The results were as following: 1. The problems concerned with the volleyball team training for Rajabhat 

universities in the Western region, both as a whole and individual aspects, were at a low to lowest level; namely, the 

aspect of place and equipment for training, trainers or coaches, players or sport men, on-training health condition, 

and courage and morale relatively. And when the problems were measured separately in each individual university, 

the problems of volleyball training in each universities was also at a low to lowest level as a whole and all five 

individual aspects. 2. The problems concerned with management of the volleyball teams for Rajabhat universities 

in the Western region were at a low to lowest level of agreement, both as overall and individual issues. However, 

when the management problems were analyzed for each university, there were some issues of problems were found 

at a high level in certain universities; namely, the issue of team participation of the team managers, emphasizing 

building physicalfitness, mental competence training, application of new technology for training, training timeframe 

before competition, providing sport equipment for individual players, trainers’ knowledge of sport science and sport 

psychology, making a clear and continuous training schedule and program, and prioritizing building discipline for 

players.

 The research findings provide a useful guideline for volleyball improvement for Rajabhat universities in the 

Western region, especially in terms of development of sport player potential, teams and personnel, as well as the 

management of their sport teams to be more effective.

Keywords: problem, volleyball practice, Rajabhat University Western Region

บทน�า

 กำรฝึกด้ำนพลศกึษำมจีดุมุง่หมำยหลกั คอื กำรสอนหรอืฝึกให้ผูเ้รยีนมคีวำมรู ้มทีกัษะ และมเีจตคตทิีด่ต่ีอกำรฝึก 

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนนสำควำมรู้ และทักษะที่ได้ไปใช้ในกำรเล่นกีฬำ ซึ่งควำมรู้และทักษะที่มีนั้นจะต้องมีควำมถูกต้อง

และเหมำะสม เพื่ออสำนวยประโยชน์ต่อประสิทธิภำพของทีม อันจะนสำมำซึ่งควำมสสำเร็จของนักกีฬำและทีมต่อไป

 สสำหรับกีฬำวอลเลย์บอลหำกต้องกำรก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศนั้น โอกำสที่จะประสบควำมสสำเร็จนั้นจสำเป็นอย่ำงยิ่ง

ต้องอำศัยกำรเตรียมควำมพร้อม หรือกำรฝึกซ้อมท่ีมีประสิทธิภำพสูง โดยเฉพำะกำรฝึกซ้อมที่มีควำมพร้อมในทุก ๆ 

ด้ำน ดังที่ มงคล แฝงสำเคน [ 1 ] ให้ควำมเห็นว่ำ กำรฝึกซ้อมเป็นกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย เพื่อ

ยกระดบัทกัษะ และพฒันำร่ำงกำยให้มสีมรรถภำพและประสทิธภิำพในกำรทสำงำนสงู นอกจำกนัน้ เจรญิ กระบวนรตัน์  

[ 2 ] ได้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรฝึกซ้อมเอำไว้ว่ำ กำรแข่งขันกีฬำในปัจจุบันจะต้องฝึก และเตรียมควำมพร้อม
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ของร่ำงกำย และจิตใจควบคู่กันไป เช่นเดียวกับที่ สุพิตร สมำหิโต [ 3 ] มีควำมเห็นว่ำ นักกีฬำที่จะมีควำมสำมำรถสูง

ได้นั้น จสำเป็นจะต้องได้รับกำรฝึกฝนทั้งทำงด้ำนสมรรถภำพทำงกำย สมรรถภำพทำงจิต และทักษะกีฬำควบคู่กันไป

 จำกประสบกำรณ์กำรแข่งขนักฬีำวอลเลย์บอลในกำรแข่งขนักฬีำ พ.จ.น.ก. สมัพนัธ์ กลุม่ภำคตะวนัตก หรอืทีส่งู

ขึ้นไป เช่น กีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย กีฬำแห่งชำติ ฯลฯ มีทีมนักกีฬำส่งเข้ำร่วมกำรแข่งขันจสำนวนมำก แต่ละ

ทีมมีควำมแข็งแกร่ง หำกทีมใดต้องกำรควำมสสำเร็จ จสำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีควำมพร้อมของทีมในทุก ๆ ด้ำน ไม่ว่ำ

จะเป็นด้ำนสถำนที่ ด้ำนอุปกรณ์ ด้ำนผู้ฝึกสอน ด้ำนตัวผู้เล่น ด้ำนสุขภำพอนำมัยของผู้เล่น ด้ำนขวัญและกสำลังใจของ

ผู้เล่น ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอื่น ๆ ปัจจัยเหล่ำนี้จะส่งผลให้กำรฝึกซ้อมกีฬำเป็นไปตำมแผน และมีโอกำสประสบ

ผลสสำเร็จในกำรแข่งขันมำกยิ่งขึ้น

 ผู้วิจัยเป็นอำจำรย์ประจสำสำขำวิชำพลศึกษำ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และกำรเป็นผู้ฝึกสอนทีมกีฬำ

วอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยมำก่อน พบว่ำ ในกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอลของกลุ่มภำคตะวันตกมีปัญหำและ

อปุสรรคหลำยด้ำน เช่น ด้ำนทกัษะและวนิยัของตวันกักฬีำ ด้ำนกำรนสำควำมรูเ้กีย่วกบัวทิยำศำสตร์กำรกฬีำมำใช้ในกำร

พัฒนำนักกีฬำ ด้ำนควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมทันสมัยของผู้ฝึกสอน ด้ำนผู้จัดกำรทีมซึ่งส่วนใหญ่ขำดควำมรู้และ 

ควำมสนใจในกีฬำวอลเลย์บอล ด้ำนขวัญและกสำลังใจของผู้ฝึกสอนและนักกีฬำ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่ำวผู้วิจัยจึงมี

ควำมสนใจที่จะทสำกำรศึกษำถึงปัญหำในกำรฝึกซ้อม และกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

กลุ่มภำคตะวันตก โดยคำดหวังว่ำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สสำหรับกำรปรับปรุงกำรสอนกำร

ฝึกซ้อมและเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบริหำรจัดกำรทีมกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัย

รำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก เพ่ือช่วยลดปัญหำต่ำง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในกำรฝึกซ้อม และกำรบริหำรจัดกำร ตลอดทั้ง

เป็นกำรช่วยสร้ำงโอกำสให้นกักฬีำ และผูฝึ้กสอนสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนเองได้อย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ เพือ่พฒันำ

กีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตกให้ก้ำวไปสู่ควำมเป็นเลิศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพื่อทสำกำรศึกษำปัญหำในกำรฝึกซ้อม และกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลของนักกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

กลุ่มภำคตะวันตก ในกำรเตรียมตัวเข้ำแข่งขันกีฬำ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ประจสำปีกำรศึกษำ 2560 ณ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏกำญจนบุรี

ขอบเขตของกำรวิจัย

 1. ขอบเขตเนื้อหำ กำรวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษำถึง สภำพโดยทั่วไปของผู้เล่น ปัญหำในกำรฝึกซ้อมและกำรบริหำร

จัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก โดยแยกปัญหำออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

  ส่วนที ่1 ปัญหำในกำรฝึกซ้อมแบ่งเป็น 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ในกำรฝึกซ้อม ด้ำนผูฝึ้กสอน

หรือโค้ช ด้ำนตัวผู้เล่นหรือนักกีฬำ ด้ำนสุขภำพอนำมัยของผู้เล่นในขณะทสำกำรฝึกซ้อม และด้ำนขวัญและกสำลังใจของ

ผู้ เล่น

  ส่วนที่ 2 ปัญหำในกำรบริหำรจัดกำร

 2. ขอบเขตประชำกรกำรวจิยัครัง้นี ้ทสำกำรศกึษำเฉพำะนกักฬีำวอลเลย์บอลชำย และหญงิของมหำวทิยำลยัรำชภฏั

กลุ่มภำคตะวันตก จสำนวน 4 แห่ง คือ

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 24 คน ผู้ชำย 12 คน ผู้หญิง 12 คน

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง จังหวัดรำชบุรี จสำนวน 24 คน ผู้ชำย 12 คน ผู้หญิง 12 คน

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม จสำนวน 24 คน ผู้ชำย 12 คน ผู้หญิง 12 คน  
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  มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี จสำนวน 24 คน ผู้ชำย 12 คน ผู้หญิง 12 คน

ซึง่เป็นนกัศกึษำชำย และหญงิทีไ่ด้รบักำรคดัเลอืกให้เป็นตวัแทนของมหำวทิยำลยัเข้ำร่วมแข่งขนักฬีำ พ.จ.น.ก. สมัพนัธ์ 

ครั้งที่ 40 ประจสำปีกำรศึกษำ 2560 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี จสำนวน 96 คน 

 3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย ตั้งแต่เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561 ถึง มกรำคม พ.ศ. 2562

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 งำนวิจัย เรื่องปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก 

เป็นกำรวิจัยเชิงสสำรวจ โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กับนักกีฬำวอลเลย์บอลชำย และ

หญิงของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก จสำนวน 4 แห่ง ซึ่งได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของมหำวิทยำลัย

เข้ำแข่งขันกีฬำ พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 40 ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี จสำนวน 96 คน แบ่งเป็นผู้ชำย 48 คน และผู้หญิง 

48 คน ทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีทำงสถิติ

 นสำคสำตอบที่ได้จำกแบบสอบถำมตอนที่ 1 มำแจกแจงควำมถี่ของแต่ละคสำถำม คิดเป็นร้อยละ นสำเสนอในรูป

ตำรำงและควำมเรียงนสำคสำตอบที่ได้จำกแบบสอบถำมตอนที่ 2 มำแจกแจงควำมถี่ของแต่ละคสำตอบ แล้วหำค่ำเฉลี่ย  

และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และนสำคสำตอบทีไ่ด้จำกแบบสอบถำมตอนที ่3 มำแจกแจงควำมถีข่องแต่ละคสำตอบ แล้วหำ

ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถำมควำมคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบรหิำรจดักำร

กีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก เพื่อเข้ำแข่งขันกีฬำ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ประจสำปี

กำรศึกษำ 2560 ลักษณะของแบบสอบถำมมีดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นคสำถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมเป็น

คสำถำม เกี่ยวกับ ควำมสูง ประสบกำรณ์กำรเล่น ผลกำรเรียน และประสบกำรณ์กำรแข่งขัน ลักษณะแบบสอบถำมเป็น

แบบตรวจคสำตอบ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นคสำถำมเกี่ยวกับปัญหำในกำรฝึกซ้อม ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบ

มำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) แยกออกเป็น 5 ด้ำนดังนี้ 2.1 ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรฝึกซ้อม 2.2 ด้ำนผู้

ฝึกสอน หรือ โค้ช 2.3 ด้ำนตัวผู้เล่น หรือ นักกีฬำ 2.4 ด้ำนสุขภำพอนำมัยของผู้เล่นในขณะ 2.5 ด้ำนขวัญและกสำลังใจ

ของผู้เล่น ทสำกำรฝึกซ้อม ตอนที่ 3 เป็นคสำถำมเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของนักกีฬำเกี่ยวกับปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบริหำร

จัดกำรกีฬำวอลเลย์บอล ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale)

การสร้างแบบสอบถาม

 กำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้นสำแบบสอบถำมของกำรกฬีำแห่งประเทศไทย โดยได้ทสำกำรปรบัปรงุ และเพิม่เตมิเนือ้หำ

สำระให้มีควำมเหมำะสม และครอบคลุมสภำพปัญหำในปัจจุบัน มีค่ำควำมเชื่อมั่น เท่ำกับ 0.95

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูด้สำเนนิกำรวจิยัได้ทสำกำรเกบ็ข้อมลูจำกนกักฬีำทีไ่ด้รบักำรคดัเลอืกเป็นตัวแทนของมหำวทิยำลยั เข้ำแข่งขนักฬีำ

วอลเลย์บอลในกำรแข่งขันกีฬำ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 ประจสำปีกำรศึกษำ 2560 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 

จสำนวน 96 คน
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สรุปผลการวิจัย

 งำนวิจัยเรื่อง ปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก 

ประกอบด้วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมและ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี จสำนวน 96 คน แบ่งเป็นเพศชำย มหำวิทยำลัยละ 12 คน รวม 48 คน และเพศหญิง 

มหำวิทยำลัยละ 12 คน รวม 48 คน ผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปได้ดังนี้

พิจารณารายด้านในภาพรวมแยกเป็นรายมหาวิทยาลัย มีผลการวิจัย ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  1.1 ด้ำนสภำพผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นนักกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จสำนวน 

24 คน แบ่งเป็นเพศชำย 12 คน และเพศหญิง 12 คน ด้ำนควำมสูง เพศชำยส่วนมำกมีควำมสูง ระหว่ำง 1.7–1.80 เมตร 

(ร้อยละ 41.7) ส่วนเพศหญิงส่วนมำกมีควำมสูง ระหว่ำง 1.61–1.70 เมตร (ร้อยละ 37.50) ด้ำนประสบกำรณ์ ส่วนมำก

มปีระสบกำรณ์ในกำรเล่นกฬีำวอลเลย์บอลมำตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษำ (ร้อยละ 33.30) รองลงมำเป็นระดบัประถมศกึษำ 

(ร้อยละ 29.20) ด้ำนผลกำรเรียน ส่วนมำกมีผลกำรเรียนเฉลี่ย มำกกว่ำ 2.50 (ร้อยละ 66.70) ส่วนด้ำนประสบกำรณ์ 

กำรแข่งขันในฐำนะตัวแทนสถำนศึกษำ (ระดับอุดมศึกษำ) ส่วนมำกมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 3 ครั้ง (ร้อยละ 54.20)

  1.1 ด้ำนปัญหำกำรฝึกซ้อม

   1.1.1  ปัญหำด้ำนสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ในกำรฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ มปัีญหำอยูใ่นระดบั

น้อยที่สุด ( = 2.30)

   1.1.2  ปัญหำด้ำนผู้ฝึกสอน หรือโค้ช ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  

( = 1.57)

   1.1.3  ปัญหำด้ำนตัวผู้เล่น หรือนักกีฬำ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ใน ระดับน้อยที่สุด  

( = 1.87)

   1.1.4  ปัญหำด้ำนสขุภำพอนำมยัในขณะฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ มปัีญหำอยูใ่นระดบัน้อย 

( = 3.34)

   1.1.5  ปัญหำด้ำนขวัญและกสำลังใจ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย ( = 2.82)

   1.1..6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำ ภำพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ เห็นด้วยน้อยที่สุด ( = 2.22)

 2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง

  2.1 ด้ำนสภำพผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นนักกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 

จสำนวน 24 คน แบ่งเป็นเพศชำย 12 คน และเพศหญงิ 12 คน ด้ำนควำมสงู นกักฬีำชำยส่วนมำกมคีวำมสงู ระหว่ำง 1.71 – 

1.80 เมตร (ร้อยละ 20.80) ส่วนเพศหญงิส่วนมำกมคีวำมสงูระหว่ำง 1.61 – 1.70 เมตร (ร้อยละ 37.50) ด้ำนประสบกำรณ์ 

ส่วนมำกมีประสบกำรณ์ในกำรเล่นกีฬำวอลเลย์บอลมำตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ร้อยละ 50.00) ด้ำนผลกำร

เรียน ส่วนมำกมีผลกำรเรียนเฉลี่ย มำกกว่ำ 2.50 (ร้อยละ 62.50) ส่วนด้ำนประสบกำรณ์กำรแข่งขันในฐำนะตัวแทน

สถำนศึกษำ (ระดับอุดมศึกษำ) ส่วนมำกมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 3 ครั้ง (ร้อยละ 41.70)

  2.2 ด้ำนปัญหำกำรฝึกซ้อมทีมวอลเลย์บอล

   2.2.1  ปัญหำด้ำนสถำนที ่และอปุกรณ์ในกำรฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ มปัีญหำอยูใ่นระดบั

น้อย ( =3.14)

   2.2.2  ปัญหำด้ำนผู้ฝึกสอน หรือโค้ช ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย ( =2.90)

   2.2.3  ปัญหำด้ำนตวัผูเ้ล่น หรอืนกักฬีำ ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ มปัีญหำอยูใ่นระดบัน้อย ( =1.33)
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  2.2.4  ปัญหำด้ำนสุขภำพอนำมัยในขณะฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย  

(  = 2.91)

  2.2.5  ปัญหำด้ำนขวัญและกสำลังใจ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย (  =3.20)

  2.2.6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำ ภำพรวมโดยเฉลี่ย ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย ( =3.17)

      3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม

 3.1 ด้ำนสภำพผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นนักกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จสำนวน 24 

คน แบ่งเป็นเพศชำย 12 คน และเพศหญิง 12 คน ด้ำนควำมสูง เพศชำยส่วนมำกมีควำมสูง ระหว่ำง 1.71-1.80 เมตร 

(ร้อยละ41.70) ส่วนเพศหญิงส่วนมำกมีควำมสูง ระหว่ำง 1.51-1.60 เมตร และ 1.61-1.70 เมตร (ร้อยละ 20.80) ด้ำน

ประสบกำรณ์ ส่วนมำกมีประสบกำรณ์ในกำรเล่นกีฬำวอลเลย์บอลมำตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ร้อยละ 41.70) 

ด้ำนผลกำรเรียน ส่วนมำกมีผลกำรเรียนเฉลี่ย 2.01-2.50 และมำกกว่ำ 2.50 (ร้อยละ 50.00) ส่วนด้ำนประสบกำรณ์กำร

แข่งขันในฐำนะตัวแทนสถำนศึกษำ (ระดับอุดมศึกษำ) ส่วนมำกมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 3 ครั้ง (ร้อยละ 66.70)

 3.2 ด้ำนปัญหำกำรฝึกซ้อมทีมวอลเลย์บอล

  3.2.1  ปัญหำด้ำนสถำนที ่และอปุกรณ์ในกำรฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำไม่เป็นปัญหำ ( = 1.31)

  3.2.2  ปัญหำด้ำนผูฝึ้กสอน หรอืโค้ช ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ มปัีญหำอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ ( = 1.98)

  3.2.3  ปัญหำด้ำนตวัผูเ้ล่น หรอืนกักฬีำ ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ มปัีญหำอยูใ่นระดับน้อยท่ีสดุ ( = 2.23)

  3.2.4  ปัญหำด้ำนสุขภำพอนำมัยในขณะฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย

ที่สุด ( = 2.41)

  3.2.5  ปัญหำด้ำนขวัญและกสำลังใจ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( = 2.15)

  3.2.6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย ( = 3.08)

     4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี

 4.1 ด้ำนสภำพผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นนักกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี จสำนวน 24 คน 

เป็นเพศชำย 12 คน และเพศหญงิ 12 คน ด้ำนควำมสงู เพศชำยส่วนมำกมคีวำมสงู ระหว่ำง 1.71-1.80 เมตร (ร้อยละ 33.3) 

ส่วนเพศหญิงส่วนมำกมีควำมสูง ระหว่ำง 1.61-1.70 เมตร (ร้อยละ 37.50) ด้ำนประสบกำรณ์ ส่วนมำกมีประสบกำรณ์

ในกำรเล่นกีฬำวอลเลย์บอลมำตั้งแต่ระดับอุดมศึกษำ (ร้อยละ 58.30) ด้ำนผลกำรเรียน ส่วนมำกมีผลกำรเรียนเฉลี่ย 

มำกกว่ำ 2.50 (ร้อยละ 75.00) ส่วนด้ำนประสบกำรณ์กำรแข่งขันในฐำนะตัวแทนสถำนศึกษำ (ระดับอุดมศึกษำ) ส่วน

มำกมีประสบกำรณ์ 2 ครั้ง (ร้อยละ 50.00)

 4.2 ด้ำนปัญหำกำรฝึกซ้อมทีมวอลเลย์บอล

  4.2.1  ปัญหำด้ำนสถำนท่ีและอุปกรณ์ในกำรฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับ

น้อยที่สุด ( =1.73)

  4.2.2  ปัญหำด้ำนผู้ฝึกสอน หรือโค้ช ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย ( = 2.70)

  4.2.3  ปัญหำด้ำนตัวผู้เล่น หรือนักกีฬำ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย ( =2.54)

  4.2.4  ปัญหำด้ำนสุขภำพอนำมัยในขณะฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย  

( =3.48)

  4.2.5  ปัญหำด้ำนขวัญและกสำลังใจ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย ( =2.79) 

  4.2.6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีควำมเห็นด้วยในระดับน้อย ( =3.31)
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พิจารณาในภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก มีผลการวิจัย ดังนี้

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นนักกีฬำวอลเลย์บอลชำย และหญิง ของมหำวิทยำลัย

รำชภัฏเพชรบุรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม และมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 

แห่งละ 24 คน รวม 96 คน แบ่งเป็นเพศชำย 48 คน เพศหญิง 48 คน เพศชำย ส่วนมำกมีควำมสูงระหว่ำง 1.71–180 เมตร 

(ร้อยละ 33.33) เพศหญิง ส่วนมำกมีควำมสูงระหว่ำง 1.61-1.70 เมตร (ร้อยละ 23.95) ด้ำนประสบกำรณ์กำรเล่นกีฬำ

วอลเลย์บอล ส่วนมำกเริ่มเล่นมำตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ร้อยละ 32.30) ด้ำนผลกำรเรียน ส่วนมำกมีผลกำร

เรยีน มำกกว่ำ 2.50 (ร้อยละ 63.50) ส่วนประสบกำรณ์กำรแข่งขนัในฐำนะตวัแทนสถำนศกึษำ ส่วนมำกมปีระสบกำรณ์ 

มำกกว่ำ 3 ครั้ง (ร้อยละ 44.80)

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำกำรฝึกซ้อม

  2.1 ปัญหำด้ำนสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ในกำรฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ เป็นปัญหำอยูใ่นระดบัน้อย

ที่สุด ( = 2.12)

  2.2 ปัญหำด้ำนผูฝึ้กสอน หรอืโค้ช ภำพรวมโดยเฉลีย่ พบว่ำ เป็นปัญหำอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ ( = 2.29)

  2.3 ปัญหำด้ำนตัวผู้เล่น หรือนักกีฬำ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ เป็นปัญหำในระดับน้อยที่สุด ( = 2.33)

  2.4 ปัญหำด้ำนสุขภำพและอนำมัยในขณะฝึกซ้อม ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ เป็นปัญหำในระดับน้อย  

( = 3.04)

  2.5 ปัญหำด้ำนขวัญและกสำลังใจ ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ เป็นปัญหำในระดับน้อย ( = 2.74)

 3. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ภำพรวมโดยเฉลี่ย พบว่ำ มีควำมเห็นด้วยในระดับน้อย และเมื่อพิจำรณำแยก

แต่ละมหำวิทยำลัย โดยเฉลี่ย พบว่ำ บำงมหำวิทยำลัยมีควำมเห็นด้วยระดับมำกในบำงเรื่อง ได้แก่ ผู้จัดกำรทีมมีส่วน

ร่วมต่อทีมค่อนข้ำงน้อย กำรให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยน้อยมำก ขำดกำรฝึกสมรรถภำพด้ำนจิตใจ 

ผู้ฝึกสอนขำดกำรนสำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ประกอบกำรสอนและกำรฝึก ผู้ฝึกสอนมีควำมรู้เรื่องวิทยำศำสตร์

กำรกฬีำและจติวทิยำกำรกฬีำน้อยมำก กำรเกบ็ตวัฝึกซ้อมก่อนกำรแข่งขนัใช้ระยะเวลำน้อยเกนิไป กำรจดัทสำโปรแกรม

กำรฝึกซ้อมขำดควำมต่อเนือ่งและชดัเจน มหำวทิยำลยัขำดกำรให้กำรสนบัสนนุอปุกรณ์ส่วนตัวทีม่คีวำมจสำเป็นสสำหรบั

นักกีฬำ และกำรให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงระเบียบวินัยให้กับตัวนักกีฬำ ตำมตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบระดับควำมคิดเห็นด้วยของนักกีฬำทั้ง 4 แห่ง ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ระดับควำมคิดเห็นด้วย

มรภ. 
เพชรบุรี

มรภ.หมู่บ้ำน
จอมบึง

มรภ.
นครปฐม

มรภ.
กำญจนบุรี

1. กำรเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนกำรแข่งขันใช้ระยะเวลำน้อย
เกินไป

2.71
น้อย

3.16
น้อย

3.62
มาก

3.37
น้อย

2. ขำดกำรจัดทสำโปรแกรมกำรฝึกซ้อมท่ีมีควำมต่อเน่ือง  
และชัดเจน

2.38
น้อยที่สุด

3.20
น้อย

3.58
มาก

3.62
มาก

3. กำรฝึกซ้อมแต่ละครั้งใช้เวลำประมำณ 2-3 ชั่วโมง 
ถือว่ำน้อยเกินไป

2.14
น้อยที่สุด

2.82
น้อย

2.12
น้อยที่สุด

3.37
น้อย

4. กำรฝึกซ้อม ผู้ฝึกสอนให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำง
สมรรถภำพทำงกำยน้อยมำก รวมท้ังไม่มีกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำยทสำให้นักกีฬำไม่เห็นควำมสสำคัญ

1.85
น้อยที่สุด

3.33
น้อย

3.62
มาก

3.16
น้อย

5. ขำดกำรฝึกสมรรถภำพด้ำนจิตใจ เช่น กำรนั่งสมำธิ 
ฯลฯ ทสำให้กำรควบคุมสภำพจิตใจระหว่ำงกำรแข่งขัน
ทสำได้ไม่ดีเท่ำที่ควร

2.42
น้อยที่สุด

3.37
น้อย

4.08
มาก

3.87
มาก

6. ผู้ฝึกสอนขำดกำรนสำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
กีฬำวอลเลย์บอลมำใช้ประกอบกำรสอน และกำรฝึก
ของทีม

2.23
น้อยที่สุด

3.16
น้อย

3.75
มาก

3.58
มาก

7. ผู ้ฝึกสอนมีควำมรู ้เรื่องวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและ
จิตวิทยำกำรกีฬำน้อยมำก เป็นปัญหำต่อกำรพัฒนำ
นักกีฬำและทีม

1.09
ไม่เห็นด้วย

3.12
น้อย

2.79
น้อย

3.87
มาก

8. ผู ้ฝ ึกสอนไม่ได้รับกำรพัฒนำ ทสำให้ขำดควำมรู ้  
ไม่สำมำรถฝึกฝนนักกีฬำให้มีทักษะและควำมสำมำรถ
สูงขึ้นจำกเดิมได้

2.14
น้อยที่สุด

3.08
น้อย

2.29
น้อยที่สุด

3.45
น้อย

9. ผู้ฝึกสอนขำดกำรวำงแผนเรื่องกำรจัดหำตัวนักกีฬำ 
เพื่อทดแทนนักกีฬำที่เรียนจบ ทสำให้กำรพัฒนำทีมขำด
ควำมต่อเนื่อง

2.31
น้อยที่สุด

3.33
น้อย

2.95
น้อย

3.37
น้อย

10. นักกีฬำที่ขำดเรียน หรือเรียนไม่ทัน ขำดกำรดูแลให้
ควำมช่วยเหลอื เช่น กำรสอนพเิศษทสำให้ผลกำรเรยีนตกตสำ่ 
ส่งผลกระทบประสิทธิภำพของกำรฝึกซ้อมลดน้อยลง

2.50
น้อยที่สุด

3.08
น้อย

2.70
น้อย

2.66
น้อย

11. ผูฝึ้กสอนขำดกำรให้ควำมสสำคญัต่อกำรสร้ำงระเบยีบ
วนิยัให้กบัตวันกักฬีำ ทสำให้ประสทิธภิำพของกำรฝึกซ้อม
ลดน้อยลง

2.09
น้อยที่สุด

3.16
น้อย

3.58
มาก

3.04
น้อย

12. มหำวิทยำลัยขำดกำรให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์ส่วน
ตวัทีม่คีวำมจสำเป็นสสำหรบันกักฬีำ เช่น สนบัเข่ำ สนบัศอก

3.09
น้อย

3.00
น้อย

2.20
น้อยที่สุด

4.00
มาก
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ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ระดับควำมคิดเห็นด้วย

มรภ. 
เพชรบุรี

มรภ.หมู่บ้ำน
จอมบึง

มรภ.
นครปฐม

มรภ.
กำญจนบุรี

13. ผู้ฝึกสอนขำดควำมสนใจต่อปัญหำของนักกีฬำทั้ง
เรือ่งส่วนตวัและครอบครวั ทสำให้ไม่สำมำรถให้ควำมช่วย
เหลือได้อย่ำงถูกต้องและทั่วถึง เช่น ควำมยำกจน

2.18
น้อยที่สุด

3.08
น้อย

2.29
น้อยที่สุด

3.20
น้อย

14. ผู้ฝึกสอนขำดกำรสร้ำงจิตสสำนึกที่ถูกต้องต่อนักกีฬำ
ให้เห็นถึงควำมสสำคัญของแรงจูงใจภำยในมำกกว่ำแรง
จงูใจภำยนอก ซึง่ส่งผลให้นกักฬีำมคีวำมตัง้ใจและเตม็ใจ
ต่อกำรฝึกซ้อมมำกยิ่งขึ้น

2.04
น้อยที่สุด

3.25
น้อย

3.08
น้อย

3.25
น้อย

15. ขำดกำรอบรมสั่งสอนให้นักกีฬำทุกคนเข้ำใจถึง
บทบำทหน้ำท่ีของตนเองว่ำหน้ำทีห่ลกัของนกักฬีำทกุคน 
คือ กำรเรียนหนังสือ ส่วนกำรเล่นกีฬำนั้นเป็นหน้ำที่
รองลงไป

2.00
น้อยที่สุด

3.08
น้อย

2.62
น้อย

2.66
น้อย

16. กำรสร้ำงช่องทำงให้ผู้บริหำร อำจำรย์ และเพ่ือน
นักศึกษำได้ทรำบและแสดงควำมยินดีกับนักกีฬำที่
ประสบควำมสสำเร็จมีน้อยมำก ทสำให้กำรมีส่วนร่วมของ
ทุกคนลดน้อยลง

2.59
น้อย

3.33
น้อย

3.45
น้อย

2.83
น้อย

17. มหำวิทยำลัยขำดกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีระหว่ำง 
ผู ้บริหำร อำจำรย์ และผู ้ฝึกสอนให้เข้ำใจธรรมชำต ิ
ของกีฬำ และนักกีฬำ

2.72
น้อย

3.20
น้อย

3.04
น้อย

3.04
น้อย

18. ผู้จัดกำรทีมมีส่วนร่วมต่อทีมค่อนข้ำงน้อย อำจเนื่อง
มำจำกกำรแต่งตัง้ผูจ้ดักำรทมีไม่ได้พจิำรณำจำกผูท้ีส่นใจ 
และผู้ที่มีควำมพร้อมในกำรทสำหน้ำที่

1.82
น้อยที่สุด

3.58
มาก

3.62
มาก

3.62
มาก

19. ชมุชน ครอบครวั และภำคเอกชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมใน
กำรบรหิำรจดักำรทมีน้อยมำก ทสำให้ปัญหำบำงอย่ำงของ
ทีมไม่ได้รับกำรแก้ไข

2.04
น้อยที่สุด

3.00
น้อย

3.29
น้อย

3.00
น้อย

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกผลกำรวจิยัเรือ่งปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบรหิำรจดักำรกฬีำวอลเลย์บอลของมหำวทิยำลยัรำชภฏักลุม่ภำค

ตะวันตก พบว่ำ

 1. ปัญหำกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก แต่ละมหำวิทยำลัย และ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตกในภำพรวม แยกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด 

ทุกด้ำนส่วนปัญหำกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก แต่ละมหำวิทยำลัย 

โดยเฉลีย่ พบว่ำ มคีวำมเหน็ด้วยในระดบัน้อยถงึน้อยทีส่ดุทกุมหำวทิยำลยั เนือ่งจำกด้านสถานทีแ่ละอปุกรณ์การฝึกซ้อม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตก มีนโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกีฬำ และสุขภำพที่ชัดเจน มีพ้ืนที่สนำมกีฬำและ

สถำนที่ออกกสำลังกำยได้อย่ำงเพียงพอมีงบประมำณสนับสนุนอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ด้านผู้ฝึกสอนหรือโค้ช  

มผีูฝึ้กสอน หรอืโค้ชทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ มสีำขำวชิำพลศกึษำและอำจำรย์ทีม่คีวำมเชีย่วชำญ มงีบประมำณและแผน
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ในกำรพัฒนำบุคลำกรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ด้านตัวผู้เล่น หรือนักกีฬา มีโครงกำรรับนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 

ทำงด้ำนกีฬำ มีแผนกำรฝึกซ้อมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง มีกำรดูแลเรื่องกำรเรียนของนักกีฬำควบคู่ไปกับกำรเล่นกีฬำ  

ด้ำนสุขภาพอนามัยขณะฝึกซ้อม มีกองพัฒนำนักศึกษำหรือศูนย์กีฬำฯ ทสำหน้ำที่ กสำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนำ  

รวมทัง้คอยให้ควำมรู ้ควำมช่วยเหลอืกรณนีกักฬีำมปัีญหำ มแีผนพฒันำผูฝึ้กสอนให้มคีวำมรูด้้ำนวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ

และจติวทิยำกำรกฬีำ กำรจดัให้มคีลงัอปุกรณ์ส่วนกลำง เช่น ผ้ำเทปสสำหรบัป้องกนัและรกัษำกำรบำดเจบ็ของกล้ำมเนือ้ 

สนับเข่ำ สนับศอก ฯลฯ ด้านขวัญและก�าลังใจ มหำวิทยำลัยมีกำรจัดสวัสดิกำรสสำหรับนักกีฬำที่สร้ำงช่ือเสียงให้กับ

มหำวิทยำลัย เช่น ระเบียบกำรยกเว้นค่ำเล่ำเรียน กำรจ่ำยเบี้ยเลี้ยงสสำหรับนักกีฬำในกำรฝึกซ้อมและกำรแข่งขัน กำรให้

รำงวลัสสำหรบันกักฬีำทีส่ร้ำงชือ่เสยีงให้กบัมหำวทิยำลยั กำรส่งเสรมิหรอืให้โอกำสนกักฬีำทีม่คีวำมสำมำรถเข้ำร่วมกำร

แข่งขนัรำยกำรต่ำง ๆ  ทีส่งูขึน้ มงีบประมำณช่วยเหลอืกรณนีกักฬีำประสบอบุตัเิหต ุกำรทสำประกนัอบุตัเิหตกุรณนีกักฬีำ

ไปทสำกำรแข่งขันนอกสถำนที่มีกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงเพียงพอต่อกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยโดยผู้บริหำร

และคณะอำจำรย์ให้ควำมสสำคัญต่อเรื่องกีฬำและสุขภำพ มีกำรยกย่องชมเชยนักกีฬำและผู้เกี่ยวข้องที่สร้ำงชื่อเสียงให้

กับมหำวิทยำลัย จากที่กล่าวมาทั้งหมด ถือเป็นปัจจัยสสำคัญที่ส่งผลให้กำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัย

รำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตกดสำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ปรำศจำกปัญหำ หรือมีปัญหำน้อยที่สุด

 2. ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลของมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำคตะวันตกในภำพรวมทั้ง 4 

มหำวิทยำลัย โดยเฉลี่ย พบว่ำ มีควำมเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ในกำรพิจำรณำแยกแต่ละมหำวิทยำลัย  

โดยเฉลี่ย พบว่ำ บำงมหำวิทยำลัยผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นด้วยเกี่ยวกับบำงเรื่องอยู่ในระดับมำก ได้แก่

  2.1 กำรมีส่วนร่วมของผู้จัดกำรทีมค่อนข้ำงน้อยอำจเกิดจำกควำมเข้ำใจผิดในกำรแต่งตั้งผู้จัดกำรทีม 

มักเน้นให้ควำมสสำคัญต่อผู้บริหำรเพรำะเห็นว่ำเป็นผู้บังคับบัญชำ หรือแต่งตั้งบุคคลที่มีตสำแหน่งหน้ำที่สสำคัญ ๆ  

มำเป็นผู้จัดกำรทีมโดยไม่ได้คสำนึงถึงคุณสมบัติและควำมเหมำะสม ทสำให้ขำดควำมเข้ำใจและเกิดควำมไม่พร้อม 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีผู่จ้ดักำรทมี สีง่ผลต่อประสทิธิภำพและประสทิธผิลในกำรบรหิำรจดักำรทมี ดงัที ่ชยัชนะ เหมหอมเงนิ 

[4] กล่ำวไว้ว่ำ กำรเตรียมทีมนักกีฬำจสำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย โดยเฉพำะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 

ได้แก่ ผู้จัดกำรทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬำ นอกจำกองค์กรต่ำง ๆ ที่ให้กำรสนับสนุน ก็เป็นตัวแปรสสำคัญที่จะทสำให้กำร 

เตรียมทีมกีฬำนั้น ๆ ประสบควำมสสำเร็จ เพรำะกำรเตรียมทีมมิได้กระทสำเพื่อไปแข่งขัน แต่วัตถุประสงค์หลักเพื่อชนะ

กำรแข่งขัน จึงจสำเป็นต้องมีมำตรฐำนสูงในกำรเตรียมทีม

  2.2 ผู้ฝึกสอนให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยน้อยมำก และขำดกำรฝึกสมรรถภำพ 

ด้ำนจิตใจ ปกติกีฬำกับควำมเข้มแข็ง และควำมมั่นคงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจเป็นของคู่กัน ผู้ฝึกสอนบำงท่ำนให ้

ควำมสสำคัญกับสมรรถภำพทำงกำยและด้ำนจิตใจค่อนข้ำงน้อย เน้นเพียงด้ำนทักษะและแบบแผนกำรเล่นเป็นหลัก 

ตำมควำมเป็นจริงแล้วในกำรแข่งขันสมรรถภำพทำงกำยและสมรรถภำพทำงจิตใจนับเป็นปัจจัยสสำคัญ เป็นพื้นฐำน 

ของควำมสสำเร็จของทีมในกำรแข่งขันเช่นกัน ดังที่ สุพิตร สมำหิโต [ 5 ] ได้กล่ำวว่ำ นักกีฬำที่มีควำมสำมำรถสูง 

นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรฝึกฝนทั้งทำงด้ำนสมรรถภำพทำงกำย สมรรถภำพทำงจิตใจ และทักษะกีฬำ

  2.3 ขำดกำรนสำเทคโนโลยใีหม่ ๆ  มำใช้ประกอบกำรสอนและกำรฝึก ผูฝึ้กสอนมคีวำมรูเ้รือ่งวทิยำศำสตร์

กำรกฬีำและจติวทิยำกำรกฬีำน้อย ปัจจบุนัควำมรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลย ีด้ำนวทิยำศำสตร์กำรกฬีำและจติวทิยำกำรกฬีำนบั

เป็นควำมสสำคญัและควำมจสำเป็นทีผู่ฝึ้กสอนทกุคนต้องให้ควำมสนใจและนสำมำประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำประสทิธภิำพ

ของนักกีฬำและทีมอย่ำงเร่งด่วน ปัจจุบันในวงกำรกีฬำของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก โดยเฉพำะประเทศที่ประสบควำม

สสำเร็จด้ำนกำรกีฬำ ล้วนแล้วแต่ให้ควำมสสำคัญต่อองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและจิตวิทยำ

กำรกีฬำทั้งสิ้น ดังที่ วุฒิชัย วรหำญ [6] กล่ำวว่ำ กำรฝึกซ้อมควรนสำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้สสำหรับกำรฝึกซ้อม เช่น  
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แบบฝึกสอนสสำหรับผู้เล่นในตสำแหน่งต่ำง ๆ ตลอดจนกำรนสำเอำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและจิตวิทยำกำรกีฬำ 

มำใช้ในกำรเตรียมทีมสอดคล้องกับ เจริญ กระบวนรัตน์ [ 7 ] กล่ำวไว้ว่ำ เทคโนโลยีช่วยในกำรสนับสนุนและทดสอบ

ประเมินควำมสำมำรถ ตลอดจนช่วยในกำรแก้ไขปัญหำข้อบกพร่องให้กับนักกีฬำ

  2.4 ระยะเวลำเกบ็ตวัฝึกซ้อมก่อนกำรแข่งขนัน้อยเกนิไป และกำรจดัทสำโปรแกรมกำรฝึกซ้อมขำดควำม

ต่อเนื่องและชัดเจน อำจจะเนื่องมำจำกมีภำระกำรเรียนที่หนัก ปัญหำทำงครอบครัว หรือควำมพร้อมด้ำนงบประมำณ 

ฯลฯ ทสำให้กำรบริหำรจัดกำรเรื่องกำรเก็บตัวเพ่ือฝึกซ้อมไม่สำมำรถทสำได้อย่ำงเต็มที่ ปกติกำรเตรียมทีมหรือกำรฝึก

ซ้อมทีด่คีวรทสำกำรฝึกซ้อมตลอดทัง้ปี โดยมกีำรจดัโปรแกรมกำรฝึกซ้อมอย่ำงเป็นขัน้ตอน เช่น ระยะก่อนแข่งขนั ระยะ

แข่งขัน และระยะหลังแข่งขัน ซึ่งแต่ละระยะจะมีควำมแตกต่ำงกันไป ดังที่ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย [ 8 ] กล่ำวไว้ว่ำ 

ในกำรทสำแผนกำรฝึกซ้อมจสำเป็นจะต้องคสำนงึถงึระดบัของผูเ้ล่น และควรวำงแผนกำรฝึกเป็นระยะ ๆ  ตลอดทัง้ปี นกักฬีำ

ถึงจะมีสมรรถภำพที่ดี พร้อมที่จะทสำกำรแข่งขัน

  2.5 มหำวิทยำลัยขำดกำรให้กำรสนับสนุนอุปกรณ์ส่วนตัวที่มีควำมจสำเป็นสสำหรับนักกีฬำ เนื่องจำก

อุปกรณ์ส่วนตัวของนักกีฬำวอลเลย์บอลบำงอย่ำงมีรำคำค่อนข้ำงสูง นักกีฬำบำงคนไม่สำมำรถจัดหำได้ด้วยตนเอง 

มหำวทิยำลยัซึง่มคีวำมพร้อมควรให้กำรดแูลหรอืสนบัสนนุ โดยจดัหำให้ฟร ีหรอืจดัหำไว้เป็นกองกลำง และให้นกักฬีำ

ขอยมืไปใช้ในกำรฝึกซ้อมและแข่งขนั ซึง่จะส่งผลให้นกักฬีำมคีวำมรูส้กึทีด่ต่ีอมหำวทิยำลยั และเกดิควำมรูส้กึปลอดภยั

และมคีวำมมัน่ในในกำรฝึกซ้อมและกำรแข่งขนัมำกขึน้ ส่งผลให้กำรเล่นของนกักฬีำและทมีมปีระสทิธภิำพเพิม่มำกขึน้ 

ดังที่ สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม [ 9 ] กล่ำวไว้ว่ำ หน่วยงำนต่ำง ๆ ควรจัดสรรสวัสดิกำรให้แก่นักกีฬำเพื่อเป็นขวัญและกสำลังใจ

ในกำรฝึกซ้อมและแข่งขันที่ดียิ่งขึ้น มีกำรประกันอุบัติเหตุให้กับนักกีฬำ มีกำรให้เบิกค่ำรักษำพยำบำล มีแพทย์ประจสำ

ทีมคอยดูแลในระหว่ำงกำรฝึกซ้อมและแข่งขัน มีกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย

  2.6 ผู้ฝึกสอนขำดกำรให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงระเบียบวินัยให้กับตัวนักกีฬำ ทสำให้ประสิทธิภำพ 

ของกำรฝึกซ้อมลดน้อยลง ตำมสภำพควำมเป็นจริงกำรฝึกซ้อมและกำรแข่งขันกีฬำปัจจัยสสำคัญอย่ำงหนึ่งที่อยู ่ 

เบื้องหลังของควำมสสำเร็จก็คือ กำรมีวินัย นักกีฬำต้องสำมำรถควบคุมตนเองได้ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ทุกคน 

ต้องปฏบิตัตินอยูภ่ำยใต้กฎระเบยีบของรปูแบบในกำรฝึก และต้องเคำรพต่อกฎเกณฑ์และกตกิำทีก่สำหนดไว้ สอดคล้อง

กับที่ เซอร์อเล็กเฟอร์กูสัน [10] อดีตผู้จัดกำรทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กล่ำวไว้ว่ำ กำรเป็นผู้จัดกำรทีม  

ผูฝึ้กสอน และนกักฬีำ ปัจจยัอนัดบัแรก ๆ  ทีม่คีวำมสสำคญัในกำรทสำงำนหนกัและได้ประสทิธผิลมำกทีส่ดุ คอื กำรสร้ำง

ระเบียบวินัยให้กับนักกีฬำ ไม่ใช่แค่ในกีฬำลูกหนังเท่ำนั้น กำรสร้ำงระเบียบวินัยให้กับบุคลำกรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ  

จะทสำให้กำรก้ำวไปสู่ควำมสสำเร็จหรือเป้ำหมำยง่ำยและรวดเร็วขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 จำกผลกำรวิจัยเรื่อง ปัญหำกำรฝึกซ้อมและกำรบริหำรจัดกำรกีฬำวอลเลย์บอลมหำวิทยำลัยรำชภัฏกลุ่มภำค

ตะวันตก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 1. กำรแต่งตั้งผู้จัดกำรทีม ควรพิจำรณำจำกบุคคลที่มีควำมเหมำะสม และมีควำมพร้อมในกำรทสำหน้ำที่ เช่น  

มีควำมรู้ และควำมสนใจในกีฬำวอลเลย์บอล รวมทั้งมีควำมพร้อมในกำรให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรฝึกซ้อม

 2. ในกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอล ผู้ฝึกสอนควรนสำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เก่ียวกับกีฬำวอลเลย์บอล ควำมรู้เรื่อง

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และจิตวิทยำกำรกีฬำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทีม เช่น วีดิทัศน์ เกี่ยวกับกำรฝึก กำรเสริมสร้ำง

สมรรถภำพทำงกำยและจิตใจ

 3. ในกำรฝึกซ้อมกฬีำวอลเลย์บอลผูฝึ้กสอนควรจดัทสำแผนกำรเกบ็ฝึกซ้อมให้ชดัเจน และมคีวำมต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี
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 4. สถำนศึกษำควรสนับสนุนอุปกรณ์ส่วนตัวของผู้เล่น โดยเฉพำะอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันกำรบำดเจ็บเพื่อควำม

ปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญและกสำลังใจของนักกีฬำ

 5. กำรบริหำรจัดกำรทีมผู้ฝึกสอนควรให้ควำมสสำคัญต่อกำรสร้ำงระเบียบวินัยของทีม และควรมีควำมเช่ือว่ำ

ระเบียบวินัยคือหัวใจของควำมสสำเร็จของทีม

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ศึกษำเปรียบเทียบผลของกำรใช้และไม่ใช้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำในกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอล 

เช่น กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำยโดยวิธียกนส้ำหนัก กำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงจิตใจโดยวิธีฝึกสมำธิ เป็นต้น

 2. ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบปัญหำกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอลในกรณีที่ตัวแปรมีลักษณะแตกต่ำงกัน เช่น 

ประเภทสถำนศึกษำ (รัฐบำลและเอกชน) ระดับชั้นเรียนหรือช่วงอำยุของผู้เล่น เป็นต้น

 3. ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพในกำรฝึกซ้อมกีฬำวอลเลย์บอล

 4. ควรมีกำรวิจัยเชิงทดลองในกำรศึกษำวิธีกำรฝึกซ้อมแบบต่ำง ๆ เพื่อนสำผลที่ได้มำใช้ในกำรพัฒนำกีฬำ

วอลเลย์บอล

 5. ควรมีกำรศึกษำ หรือสร้ำงรูปแบบกำรฝึกกีฬำวอลเลย์บอลโดยใช้กระบวนกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ฝึกสอนที่

ประสบควำมสสำเร็จในกำรคุมทีมกีฬำวอลเลย์บอล
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) ลักษณะทั่วไปทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ค้ำในตลำดรถไฟ อสำเภอ

เมอืง จงัหวดัยะลำ 2) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์กบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรเป็นหนีน้อกระบบ 

ของผู้ค้ำในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจกับควำมคิดเห็น 

เกีย่วกบักำรเป็นหนีน้อกระบบของผูค้้ำในตลำดรถไฟ อสำเภอเมอืง จงัหวดัยะลำ 4) เพือ่ศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจยั

ด้ำนพฤติกรรมกับควำมคิดเห็นเก่ียวกับเป็นหน้ีนอกระบบของผู้ค้ำในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ โดยเป็น 

กำรศึกษำเชิงสสำรวจ ทสำกำรเก็บข้อมูลผ่ำนแบบสอบถำม ประชำกรคือ ผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟยะลำ และคสำนวณทำง

สถติจิำกกลุม่ตวัอย่ำงจสำนวนทัง้สิน้ 400 คน ในระดบั ควำมเช่ือมัน่ทีร้่อยละ 95 ใช้สถติิเชิงพรรณนำในกำรอธบิำยข้อมลู 

โดยวธิกีำรแจกแจงควำมถี ่ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และกำรวเิครำะห์ด้วยสถติเิชงิอ้ำงองิ สสำหรบัทดสอบ

สมมติฐำนของกำรวิจัย โดยกสำหนดระดับควำมมีนัยสสำคัญทำงสถิติเท่ำกับ 0.05 สถิติที่ใช้วิเครำะห์คือ ค่ำไคสแควร์

 ผลกำรศกึษำพบว่ำ ลกัษณะทัว่ไปทำงประชำกรศำสตร์ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีำยตุัง้แต่ 

46 ปีขึ้นไป มีสถำนภำพสมรสแล้ว มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โดยมีจสำนวนสมำชิก ในครัวเรือน 4-6 คน  

มรีำยได้ต่อเดอืนของครวัเรอืนตัง้แต่ 10,000– 30,000 บำท มค่ีำใช้จ่ำยต่อเดอืน ของครวัเรอืนตัง้แต่ 10,000–30,000 บำท 

มีรำยได้ต่อเดือนจำกกำรค้ำน้อยกว่ำ 10,000 บำท และมีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำน้อยกว่ำ 10,000 บำท

 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทำงเศรษฐกิจ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำยฟุ่มเฟือยเกี่ยวกับ กำรซื้อของรำคำ

แพงและมีเหตุสุดวิสัยในกำรใช้จ่ำยด้ำนมีภำระต้องดูแล พ่อ แม่ สำมี ภรรยำ และบุตร

 ข้อมูลปัจจัยด้ำนพฤติกรรม ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย เกี่ยวกับกำรซื้อของ

รำคำแพง และเหตุสุดวิสัยในกำรใช้จ่ำยด้ำนมีภำระต้องดูแล พ่อ แม่ สำมี ภรรยำ และบุตร

mailto:farida.ae@yru.ac.th
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 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบในด้ำนวิธกีำรใช้จ่ำย โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง สำเหตุหลักที่ทสำให้ต้องก่อ

หนีน้อกระบบคอืต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในครวัเรอืน ส่วนควำมคดิเหน็เกีย่วกบัพฤติกรรมในกำรก่อหนีน้อกระบบใน

ด้ำนเหตุผลในกำรใช้จ่ำย โดยภำพรวมอยู่ในระดับ ปำนกลำง สำเหตุหลักที่ทสำให้ต้องก่อหนี้นอกระบบคือ ต้องใช้จ่ำย

เงินไปกับบุคคลในครอบครัว

 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ พบว่ำ ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นเกี่ยว

กับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ ตัวแปรเพศ สถำนภำพ จสำนวนสมำชิกในครัวเรือน และรำยจ่ำยต่อเดือนของ

ครัวเรือน ส่วนตัวแปรที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ ตัวแปรอำยุ 

ระดับกำรศึกษำและรำยได้ต่อเดือนของครัวเรือน ส่วนปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ พบว่ำ ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิด

เหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมในกำรก่อหนีน้อกระบบ คอื รำยได้ต่อเดอืนจำกกำรค้ำ ส่วนตัวแปรทีไ่ม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัควำม

คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ ค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำและปัจจัยด้ำนพฤติกรรม พบว่ำ 

ตวัแปรทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมในกำรก่อหนีน้อกระบบ คอื เหตสุดุวสิยั ด้ำนมภีำระต้องดแูล  

พ่อ แม่ สำมี ภรรยำ และบุตร ส่วนตัวแปรที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็น เกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอก

ระบบ คือ เหตุสุดวิสัยด้ำนมีหนี้ในระบบต้องชสำระ

ค�าส�าคัญ: ประชำกรศำสตร์ หนี้ หนี้นอกระบบ ตลำดรถไฟจังหวัดยะลำ

Abstract

 The research’s proposal aims to study 1) the general demographic characteristic of traders in the Yala railway 

market, Mueang District, Yala Province 2) To study the relationship between demographic characteristics and opinions 

about the informal loan shark debts of traders in Yala railway market, Mueang District, Yala Province. 3) To study 

the relationship between economic factors and opinions about the informal loan shark debts of traders in Yala railway 

market, Mueang District, Yala Province. 4) To study the relationship between behavioral factors and opinions about 

the informal loan shark debts of traders in Yala railway market, Mueang District, Yala Province. By quantitative study. 

The data collected through the questionnaire. The population is the traders in Yala railway market. And statistically 

computed from the sample of 400 people at the confidence level of 95% Use descriptive statistics to explain the 

data by frequency distribution, frequency, percentage, mean, standard deviation. And reference statistical analysis 

(inferential statics) for testing hypotheses of research by determining the level of statistical significance equal to 0.05. 

The statistics used for analysis are Chi-Square.

 The result revealed; general demographic characteristics found that most respondents were females aged 46 or 

over, married status was mostly found and the education background at junior high school, family members consist of 

4-6 people with the average monthly income 10,000-30,000 Baht. Monthly household expenses occurred from 10,000 

to 30,000 Baht, on the other hand monthly income from trading found less than 10,000 Baht but monthly expenses 

from trading was less than 10,000 Baht.

 Information based on the economic factors, respondents mostly extravagantly bought luxury goods and 

there was a forced majeure of household expenditure of burdensome such as parents, husbands, wives, and children 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

113Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 111-117 (2019)  Vol.9 No.1

Information based on the behavioral factor, respondents mostly extravagantly buying luxury goods and there was a 

force majeure of an expenditure in families burdensome such as parents-in-law, wives, and children.

 Opinion was found on incur loan shark debts behavioral that most of respondents had an idea of incurring 

debts behavioral in the way of spending it, overall point was in the medium level. The main factor caused from the 

household costs. An opinion of incurring the loan shark debts behavioral in term of reasonableness spending, overall 

was in the medium level. The main factor cased from family members affairs.

 Hypothesis testing result of demographic characteristics found that the variables related to the ideas of incurring 

loan shark debts were gender variable, status, household members, and household expenditures. Irrelevant variables 

were age variable, education background, and household monthly income. Related variables in economy factor that 

concerned to incur loan shark debts were trading monthly income on the other hand irrelevant variables were trading 

monthly expenses.

 Behavioral factor found the mutuality variable of incurring loan shark debts was the force majeure of an 

expenditure in families burdensome such as parents, husbands, wives, and children. Irrelevant variable was a force 

majeure of paying legitimate debts.

Keywords: demography, dept, loan shark debts, Yala railway market

บทน�า

 ปัญหำหน้ีนอกระบบในประเทศไทยทสำให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจและประชำชนเป็นจสำนวนมำก 

โดยกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นหน้ีนอกระบบส่วนใหญ่มักเป็นผู้มีรำยได้น้อย ไม่มีทรัพย์สินหรือมีหลักประกันใด ๆ ที่จะ

สำมำรถให้แก่สถำบนักำรเงนิต่ำง ๆ  ได้ ดงันัน้บคุคลเหล่ำนีจ้งึกูย้มืเงนินอกระบบ เพรำะ เหน็ว่ำเป็นแหล่งเงนิกูท้ีส่ำมำรถ

พึง่พงิได้ในยำมยำก อย่ำงน้อยกช่็วยบรรเทำควำมเดอืดร้อนให้พ้นได้ไปชัว่ขณะหนึง่ โดยทีส่ถำบนัทำงกำรเงนิในระบบ

ไม่สำมำรถช่วยเหลือได้ ดังนั้นเงินกู้นอกระบบจึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประชำชนชำวไทยเป็นอย่ำงยิ่ง [1]

 ประชำชนทีเ่ป็นหนีน้อกระบบ มพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่ำงกนั หรอืทีเ่รยีกว่ำกำรก่อให้เกดิหนีเ้ป็นปัญหำอนัเกดิจำก

สภำพแวดล้อม ภำยใต้สภำพสังคมไทยในปัจจุบัน ที่ถือว่ำเป็นสังคมทุนนิยม ยึดถือและให้ควำมสสำคัญต่อวัตถุหรือ 

ที่เรียกว่ำวัตถุนิยม สิ่งแวดล้อมและสภำพต่ำง ๆ จะมีแรงจูงใจต่อกำรใช้จ่ำยที่เกินควำมจสำเป็น เช่น กำรจับจ่ำยใช้สอย

ในห้ำงสรรพสินค้ำ กำรรับประทำนอำหำรตำมร้ำนอำหำร ภัตตำคำร กำรใช้จ่ำยเพ่ือตอบสนองควำมบันเทิงในสถำน

เริงรมย์ต่ำง ๆ [2] หรืออำจมีเหตุจสำเป็นในชีวิต เช่น มีภำระหนี้สินในระบบ มีภำระต้องเลี้ยงดู สำมี ภรรยำ และบุตร 

เกิดเหตุสุดวิสัย ที่จสำเป็นต้องเป็นหนี้นอกระบบส่งผลให้พฤติกรรมกำรเป็นหนี้มีควำมแตกต่ำงกันไป ดังนั้น 

ควำมแตกต่ำงนี้จึงน่ำจะส่งผลต่อกำรเป็นหนี้นอกระบบที่แตกต่ำงกันได้ ตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น

 จงัหวดัยะลำเป็นจงัหวดัทีม่กีำรพฒันำทำงด้ำนเศรษฐกจิอยูใ่นระดบัสงู แต่ใน ทำงตรงกนัข้ำมกำรพฒันำเศรษฐกจิ

ในภำพรวมของจงัหวดัยะลำยงัมปัีญหำเรือ่งกระจำยรำยได้ค่อนข้ำงมำก โดยยงัมจีสำนวนผูท้ีป่ระสบปัญหำควำมยำกจน 

และมปัีญหำภำวะหนีส้นิ จะเหน็ได้ว่ำจสำนวนผูค้้ำขำยในตลำดซึง่แต่ละคนกม็ปัีญหำและสำเหตุที ่แตกต่ำงกนั เช่น ปัญหำ

ควำมยำกจน กำรต้องกำรเงนิทนุ เป็นต้น เมือ่เป็นเช่นนัน้กห็นไีม่พ้นทีจ่ะต้องกูย้มืเงนินอกระบบเพรำะสำมำรถกูไ้ด้ง่ำย

และเงื่อนไขในกำรกู้เงินไม่ยุ่งยำกเหมือนกับกำรกู้ยืมเงินจำกธนำคำรพำณิชย์ และสถำบันทำงกำรเงินต่ำง ๆ ที่เปิดให้

บริกำรอยู่
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 โดยสรุป ผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ ที่มีลักษณะทำงประชำกรศำสตร์แตกต่ำงและหลำก

หลำย และควำมแตกต่ำงน้ีจะส่งผลให้เกิดปัจจัยทำงเศรษฐกิจที่แตกต่ำงกันด้วย นอกจำกปัจจัยทำงเศรษฐกิจแล้วผู้ค้ำ

ภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ ยังมีปัจจัยด้ำนพฤติกรรมที่อำจส่งผลให้ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่มีวินัยในกำร

ใช้เงิน หรือเหตุสุดวิสัยที่จะต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบ จำกควำมเป็นมำและปัญหำที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ

ศกึษำว่ำ ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ เช่น เพศ อำย ุสถำนภำพสมรส ระดบักำรศกึษำ จสำนวนสมำชกิในครวัเรอืน รำยได้ 

ทั้งหมดของ ครอบครัว และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของครอบครัว ปัจจัยทำงเศรษฐกิจของผู้ค้ำในตลำด รถไฟไม่ว่ำจะเป็น 

รำยได้จำกกำรค้ำ ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรค้ำ ตลอดจนปัจจยัด้ำนพฤตกิรรมของผูค้้ำในตลำดรถไฟ มอีทิธพิลและส่งผลต่อกำร

เป็นหนี ้เช่น ด้ำนวธิกีำรใช้จ่ำย ด้ำนเหตผุลของกำรในกำรใช้จ่ำย หรอืไม่อย่ำงไร ผลของกำรวจิยัทีไ่ด้รบัจะสำมำรถทสำให้

ทรำบว่ำลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ปัจจัยทำงเศรษฐกิจของผู้ค้ำในตลำดรถไฟและปัจจัยด้ำนพฤติกรรม ของผู้ค้ำใน

ตลำดรถไฟ มีอิทธิพลและส่งผลกำรเป็นหน้ีนอกระบบของผู้ค้ำในตลำด รถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ ในระดับใด

บ้ำง และจำกผลดังกล่ำวนี้คำดว่ำจะนสำไป เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ค้ำใน ตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง 

จังหวัดยะลำ ไม่เป็นหนี้นอกระบบอีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำลักษณะทั่วไปทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

 2. เพือ่ศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์กบัควำมคดิเหน็เกีย่วกบักำรเป็นหนีน้อกระบบ

ของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

 3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจกับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเป็นหนี้นอกระบบ 

ของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

 4. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนพฤติกรรมกับควำมคิดเห็นเก่ียวกับเป็นหน้ีนอกระบบของผู้ค้ำ

ภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตด้ำนประชำกรหรือกลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ เน่ืองจำก

ประชำกรมีขนำดใหญ่และไม่ทรำบจสำนวนประชำกรที่แน่นอนดังน้ันผู้วิจัยจึงกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยคสำนวณ

จำกสูตรจสำนวนประชำกรของ W.G. Cochran ซึ่งกสำหนดระดับควำมม่ันใจร้อยละ 95% มีค่ำเท่ำกับ 1.96 หรือที่ระดับ

นัยสสำคัญทำงสถิติ 0.05 ได้จสำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่ำง

 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนประชำกรศำสตร์ ด้ำนเศรษฐกิจ และด้ำนพฤติกรรม

  2.1 เพื่อศึกษำลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐำนของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอ

เมือง จังหวัดยะลำ เกี่ยวกับเพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ จสำนวนสมำชิกใน ครัวเรือน รำยได้ทั้งหมดของ

ครอบครัว และค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของครอบครัว

  2.2  ปัจจยัทำงด้ำนเศรษฐกจิของผูค้้ำในตลำดรถไฟ หมำยถงึ รำยได้จำกกำรค้ำขำยในตลำด และรำยจ่ำยจำก

กำรค้ำขำยในตลำด

  2.3 ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมของผู้ค้ำในตลำดรถไฟ หมำยถึง กำรไม่มีวินัยในกำรใช้เงินของผู้ค้ำในตลำดรถไฟ 

เหตุสุดวิสัยของผู้ค้ำในตลำดรถไฟ

 3. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ คือ ตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

 4. ขอบเขตด้ำนเวลำ

  ในกำรวิจัยครั้งนี้โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เดือน คือ ในช่วงเดือนมิถุนำยน - สิงหำคม พ.ศ. 2560
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 งำนวิจัยเรื่องกำรศึกษำพฤติกรรมกำรก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 

เป็นกำรวิจัยเชิงสสำรวจ ใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีทำงสถิติกำรวิเครำะห์ด้วย

สถิติเชิงพรรณนำ ใช้ในกำรอธิบำยข้อมูลโดยวิธีกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำร

วเิครำะห์ด้วยสถติเิชงิอ้ำงองิ สสำหรบัทดสอบสมมตฐิำนของกำรวจิยั โดยกสำหนดระดบัควำมมนียัสสำคญัทำงสถติเิท่ำกบั 

0.05 สถิติที่ใช้วิเครำะห์คือ ค่ำไคสแคว์

สรุปผลการวิจัย

 งำนวิจัยเร่ืองศึกษำพฤติกรรมในกำรก่อหน้ีนอกระบบของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 

สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ ดังนี้

 1. ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์

  จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป มีสถำนภำพ

สมรสแล้ว มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีจสำนวนสมำชิกในครัวเรือน 4-6 คน มีรำยได้ต่อเดือนของครัวเรือน

ตั้งแต่ 10,000 – 30,000 บำท มีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนของครัวเรือนตั้งแต่ 10,000–30,000 บำท

 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในการก่อหนี้นอกระบบ

  จำกผลกำรวจิยั พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มคีวำมคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมในกำรก่อหนีน้อก

ระบบในด้ำนวิธีกำรใช้จ่ำย โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งมีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 2.76 สสำหรับสำเหตุหลักที่

ทสำให้ต้องก่อหนีน้อกระบบคอื ต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในครวัเรอืน ซึง่มค่ีำคะแนนเฉลีย่เท่ำกบั 3.78 ส่วนควำมคดิเหน็

เกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหน้ีนอกระบบในด้ำนเหตุผลในกำรใช้จ่ำย โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยมีค่ำ

คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 2.95สสำหรับสำเหตุหลักที่ทสำให้ต้องก่อหนี้นอกระบบคือ ต้องใช้จ่ำยเงินไปกับบุคคลในครอบครัว 

ซึ่งมีค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.76

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ

  จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีรำยได้ต่อเดือนจำกกำรค้ำน้อยกว่ำ10,000 บำท 

และมีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำน้อยกว่ำ 10,000 บำท

 ตารางที่ 1 แสดงจสำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจสำแนกตำมรำยได้ต่อเดือนจำกกำรค้ำ

รายได้ต่อเดือนจากการค้า จสำนวน ร้อยละ

น้อยกว่ำ 10,000 บำท 219 54.8

10,000– 30,000 บำท 142 35.5

30,001– 50,000 บำท 34 8.5

มำกกว่ำ 50,000 บำท 5 1.2

รวม 400 100

 จากตารางที่ 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีรำยได้ต่อเดือนจำกกำรค้ำตั้งแต่น้อยกว่ำ 10,000 บำท  

คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมำมีรำยได้ต่อเดือนจำกกำรค้ำ 10,000-30,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีรำยได้ต่อเดือน 

จำกกำรค้ำตั้งแต่ 30,001-50,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 8.5 และอันดับสุดท้ำยมีรำยได้ต่อเดือนจำกกำรค้ำมำกกว่ำ 50,000 

บำท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด
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 ตารางที่ 2 แสดงจสำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจสำแนกตำมค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำ

รายได้ต่อเดือนจากการค้า จสำนวน ร้อยละ

น้อยกว่ำ 10,000 บำท 247 61.7

10,000– 30,000 บำท 116 29.0

30,001– 50,000 บำท 33 8.3

มำกกว่ำ 50,000 บำท 4 1.0

รวม 400 100

 จากตารางที่ 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำน้อยกว่ำ 10,000 บำท คิดเป็น

ร้อยละ 61.7 รองลงมำมีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำ 10,000- 30,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 29.0 มีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำก

กำรค้ำตั้งแต่ 30,001-50,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 8.3 และอันดับสุดท้ำยมีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำมำกกว่ำ 50,000 

บำท คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด

 4. ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรม

  จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมกำรใช้จ่ำยฟุม่เฟือยเกีย่วกบักำรซือ้ของ

รำคำแพง และเหตุสุดวิสัยในกำรใช้จ่ำยคือ มีภำระต้องดูแลพ่อแม่ สำมี ภรรยำ และบุตร

 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย

 จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำนลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ พบว่ำ ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็น 

เกีย่วกบัพฤตกิรรมในกำรก่อหนีน้อกระบบ คอื ตวัแปรเพศ สถำนภำพ จสำนวนสมำชกิในครวัเรอืน และรำยจ่ำยต่อเดอืน

ของครัวเรือน ส่วนตัวแปรที่ไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ ตัวแปร

อำยุ ระดับกำรศึกษำและรำยได้ต่อเดือนของครัวเรือน

 จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำนปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ พบว่ำ ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมในกำรก่อหนีน้อกระบบ คอื รำยได้ต่อเดอืนจำกกำรค้ำ ส่วนตัวแปรทีไ่ม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัควำมคดิเหน็เกีย่ว

กับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ ค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนจำกกำรค้ำ

 จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำนปัจจัยด้ำนพฤติกรรม พบว่ำ ตัวแปรที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ เหตุสุดวิสัยด้ำนมีภำระต้องดูแลพ่อแม่ สำมี ภรรยำ และบุตร ส่วนตัวแปรที่ไม่มี

ควำมสัมพันธ์กับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบ คือ เหตุสุดวิสัยด้ำนมีหนี้ในระบบต้องชสำระ

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกผลกำรวิจัยเรื่องศึกษำพฤติกรรมในกำรก่อหนี้นอกระบบของผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัด

ยะลำ สำมำรถนสำมำอภิปรำยผลได้ดังต่อไปนี้

 1. ด้ำนลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ พบว่ำ ผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำที่มีลักษณะทำง

ประชำกรศำสตร์ต่ำงกัน ทสำให้กำรเป็นหนี้นอกระบบแตกต่ำงกันซึ่งไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของฐำนิตำ มีสำ [3] เรื่อง

ปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรเป็นหนีน้อกระบบของชำวนำ ในเขตอสำเภอปำกท่อ จงัหวดัรำชบรุ ีผลกำรวจิยัพบว่ำ ปัจจยัด้ำนอำยุ 

ระดบักำรศกึษำทีต่่ำงกนั ส่งผลต่อกำรเป็นหนีน้อกระบบของชำวนำในอสำเภอปำกท่อ จงัหวดัรำชบรุแีตกต่ำงกนัอย่ำงมี

นัยสสำคัญที่ระดับนัยสสำคัญ 0.05

 2. ด้ำนข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทำงเศรษฐกิจ พบว่ำ ผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง จังหวัดยะลำที่มีปัจจัยด้ำน
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เศรษฐกจิต่ำงกนั ทสำให้กำรเป็นหนีน้อกระบบแตกต่ำงกนัซึง่ควำมสอดคล้องกบังำนวจิยัของนรรฐั รืน่กว ี[4] เรือ่งปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อภำระหนี้สินของเกษตร จังหวัดนครรำชสีมำ กรณีศึกษำ อสำเภอด่ำนขุนทดและอสำเภอโนนสูง

 3. ด้ำนพฤติกรรมกำรก่อหนี้นอกระบบ พบว่ำ สำเหตุที่ผู้ค้ำภำยในตลำดรถไฟอสำเภอเมือง จังหวัดยะลำ เป็นหนี้

นอกระบบ เนือ่งมำจำกต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในครวัเรอืน ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของคนจิ แก่นจนัทร์ (5) เรือ่งสภำพ

กำรหนีน้อกระบบของประชำชนในกิง่อสำเภอเหล่ำเสอืโก้ก จงัหวดัอบุลรำชธำน ีผลกำรศกึษำพบว่ำ สำเหตทุีป่ระชำชน

เป็นหนี้นอกระบบมำจำกกำรนสำเอำเงินไป ลงทุนเพื่อประกอบอำชีพ เช่น อำชีพค้ำขำย ใช้จ่ำยในครอบครัว

ข้อเสนอแนะ

 จำกผลกำรวิจัยเรื่อง พฤติกรรมกำรก่อหน้ีนอกระบบของผู้ค้ำภำยในตลำดภำยในตลำดรถไฟ อสำเภอเมือง 

จังหวัดยะลำ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 1. จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องหนี้นอกระบบ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้

หน่วยงำนภำครฐัทีเ่กีย่วข้องมโีครงกำรจดักำรกระบวนกำรควำมรูใ้ห้แก่ ประชำชนเกีย่วกบั พฤตกิรรมทีน่สำมำสูก่ำรก่อ

หนี้นอกระบบ เพื่อเป็นแนวทำงและภูมิคุ้มกันให้กับ ปัญหำหนี้นอกระบบของประชำชน 

 2. จำกผลกำรศกึษำพบว่ำ ในปัจจบุนัสถำบนัทำงกำรเงนิทีอ่อกเงนิกูอ้ย่ำงถกูกฎมำยยงัมกีฎระเบยีบข้อบงัคบัและ

ขั้นตอนที่มำกจนเกินไปทสำให้ประชำชนที่เป็นหนี้นอกระบบสำมำรถ เข้ำถึงได้ยำก ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ แหล่งเงินกู้ที่

ถูกต้องตำมกฎหมำยจับกลุ่มลูกค้ำระดับประชำชน เช่น สถำบันทำงกำรเงินต่ำง ๆ ลดขั้นตอนกฎระเบียบข้อบังคับให้

น้อยลงกว่ำเดิม เพื่อเพิ่มโอกำสให้ ประชำชนทุกคนที่ตกเป็นหนี้นอกระบบสำมำรถเข้ำถึงเงินกู้ได้

 3. จำกผลกำรศกึษำพบว่ำ ในปัจจบุนัปัญหำเศรษฐกจิตกตสำ่ทสำให้อตัรำกำรครองชีพของประชำชนเพิม่ขึน้ อำชีพ

ที่ต่ำง ๆ ของประชำชนระดับรำกหญ้ำ เช่น ค้ำขำย เกษตรกรรม ค้ำแรงงำน ที่ทสำอยู่จึงไม่สำมำรถทสำรำยได้เท่ำที่ควร ผู้

วิจัยจึงเสนอแนะให้ ภำครัฐบำล ควรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น เพื่อให้ประชำชนมีรำยได้ที่สูงขึ้นกว่ำ

เดิม เมื่อ ประชำชนมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัญหำกำรเป็นหนี้นอกระบบของประชำชนจะลดลงและยังช่วยป้องกัน

กำรเกิดปัญหำหนี้นอกระบบของประเทศได้อีกด้วย

 4. จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้กู้มิได้มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรกับตนเองและครอบครัวเกี่ยวกับกำรวำงแผนชีวิต ผู้

วจิยัจงึเสนอแนะให้ผูกู้ท้ีม่หีนีน้อกระบบต้องบรหิำรจดักำรทำงกำรเงนิ กบัตนเองและภำยในครอบครวัโดยกำรประหยดั 

ใช้จ่ำยอย่ำงเพียงพอ และจัดทสำกำรวำงแผน รำยรับ - รำยจ่ำยในครอบครัว เพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขสำเหตุกำรเป็น
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บทคัดย่อ

 ปัจจุบันมีกำรแข่งขันกันสูงข้ึน วิสำหกิจชุมชนเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชุมชนที่ต้องเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของ

เศรษฐกจิ ปัจจบุนัมกีำรผลติทีม่ำกรำยยิง่ขึน้ ดงันัน้กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติจะสำมำรถช่วยให้มคีวำมสำมำรถในกำร

แข่งขันได้สูงขึ้น ต้นทุนฐำนกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ผลิตเข้ำใจถึงสัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตในแต่ละ

กิจกรรมกำรผลิตได้อย่ำงถูกต้อง งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรวิเครำะห์และระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต 

ผลิตภัณฑ์หมวกยำงพำรำและคสำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตำมฐำนกิจกรรมเปรียบเทียบกับกำรคสำนวนต้นทุนแบบเดิม   

กลุม่ตวัอย่ำงได้แก่ วสิำหกจิชมุชนภสูบิแสนต้นแบบ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรทสำวจิยัคอื แบบสมัภำษณ์แบบมโีครงสร้ำง สถติิ

ทีใ่ช้ในกำรวจิยัได้แก่ ค่ำเฉลีย่และร้อยละ ผลกำรวจิยัพบว่ำ ต้นทนุทีเ่กดิขึน้นอกจำกต้นทนุแรงงำนทำงตรง แรงงำนทำง

อ้อม แรงงำนวัตถุดิบ ยังเกิดต้นทุนฐำนกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน ในส่วนกิจกรรมกำรขนส่ง 

เกิดต้นทุนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.91  ของต้นทุนฐำนกิจกรรมหลัก  ทั้งนี้ผลกำรเปรียบเทียบระหว่ำงต้นทุนกำรผลิต

แบบเดิมและต้นทุนกำรผลิตฐำนกิจกรรมของหมวกยำงพำรำ มีค่ำแตกต่ำงกัน จำกเดิม 120 บำท ส่วนต้นทุนกำรผลิต 

ทีม่กีำรประยกุต์ใช้กำรคสำนวณต้นทนุฐำนกจิกรรม คอื 169.47 สงูขึน้ถงึร้อยละ 41.23 ของต้นทนุเดมิ ซึง่มำจำกกจิกรรม

ที่ครอบครุมทุกกระบวนกำร กิจกรรมที่มีต้นทุนสูงมำกคือค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งร้อยละ 52.9 กิจกรรมสนับสนุนที่ควร

ลด คือกำรเคลื่อนย้ำยวัตถุดิบและควรใช้พื้นที่ในกระบวนกำรผลิตเพื่อลดต้นทุนต่อในอนำคต

ค�าส�าคัญ: ต้นทุนฐำนกิจกรรม  กำรผลิตหมวกยำงพำรำ  วิสำหกิจชุมชน

Abstract

 Nowadays, economic demand is too high. Community Enterprise is one of the community groups that need to 

strengthen the economy. Currently, there are a number of manufacturer. Thus, the reduce of cost  production will be 
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able to help with the competition ability rise.  The activity-based costing tools help manufacturers correctly understand 

the ratio of cost and production.  This research aimed to use activity-based costing analysis in the production of 

rubber caps and its major role in the supply chain and compared between old cost with ABC base costing. The sample 

Community Enterprise Saunkasetphusibsan (Model). The instruments used in the research was a structured interviews. 

The statistics used in the study including mean and percentage. The research found that Costs incurred in direct labor 

costs, indirect labor and labor materials were also produce costing of both activity-based  and support activities. In 

the case of transport activity showed highest cost at 52.91 % compared with cost main activity. Moreover, the results 

of the comparison between the production cost and traditional production cost of rubber caps production revealed 

that the different cost from was 120 Baht. The production costs using activity-based costing calculation was 169.47 

increasing about 41.23 % compared with the original cost that obtained from all processes. The activity having highest 

cost was the cost of transportation with the value of  52.9 %.  From this research, the support activity that necessary 

to  avoid was moving materials and must use the space in the production process to reduce costs in the future

Keywords: activity based costing,   rubber hats production, community enterprise

บทน�า

 ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งเพำะปลูกยำงพำรำ และแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยำงพำรำขั้นต้นที่สสำคัญ

ของโลก โดยประเทศไทย อินโดนีเชีย และมำเลเชียถือเป็น 3 ประเทศหลักที่มีผลผลิตยำงพำรำรวมคิดเป็นร้อยละ 75 

ของผลผลิตโลก ในปี 2558 ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยำงพำรำอันดับ 1 ของโลก มีผลผลิต 4.5 ล้ำนตัน  คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 35.7 ของผลผลิตโลก รองลงมำคือ อินโดนีเซีย จีน อินเดีย และมำเลเซีย มีสัดส่วนกำรผลิตร้อยละ 26.0, ร้อยละ 

7.0, ร้อยละ 6.0, และร้อยละ 5.5 ตำมลสำดับ [1]  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเนื้อที่ปลูกยำงพำรำมำกเป็นอันดับสอง 

ของโลกรองจำกประเทศอินโดนีเซีย มีเกษตรกรที่ปลูกยำงพำรำรวมทั้งประเทศประมำณ 6 ล้ำนคนหรือประมำณร้อย

ละ 10 ของประชำกรทั้งประเทศ [2]  ในขณะที่ควำมต้องกำรใช้ยำงพำรำในประเทศไทย ปี 2557 มีกำรใช้ยำงพำรำเพียง 

541,003 ตนั และในปี 2558 มกีำรประมำณกำรใช้ยำงพำรำในประเทศไทยเพยีง 582,000 ตนั ซึง่ถ้ำคสำนวณแล้วจะพบว่ำ 

มีกำรใช้ยำงพำรำในประเทศเพียงประมำณร้อยละ 13 จำกผลผลิตที่ผลิตได้ทั้งหมด กำรใช้ยำงพำรำในประเทศไทยจะ

ใช้ในอุตสำหกรรมยำงรถยนต์ ถุงมือยำง ยำงยืด ยำงรัดของ และอุตสำหกรรมอื่น ๆ ประกอบกับอดีตที่ผ่ำนมำ ปี 2554 

จะพบว่ำ รำคำยำงพำรำที่เกษตรกรขำยได้ โดยเฉพำะยำงแผ่นดิบคุณภำพช้ัน 3 เกษตรกรขำยได้รำคำสูงถึง 129 บำท

ต่อกิโลกรัม ในขณะที่นส้ำยำงสด เกษตรกรขำยได้ 120 บำทต่อกิโลกรัม [3] แต่หลังจำกนั้น รำคำยำงพำรำที่เกษตรกร 

ขำยแก่ผู้รับซื้อลดลงเรื่อยมำอย่ำงต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันรำคำยำงแผ่นดิบคุณภำพ 3 และนส้ำยำงสด เกษตรกรขำยได้

กิโลกรัมละ 44.34 บำท และ 45.60 บำท [4]

 วสิำหกจิชมุชนเริม่เข้ำมำมบีทบำทในกำรแปรรปูยำงพำรำทีส่สำคญัในกำรพฒันำระบบเศรษฐกจิในระดบัชมุชน

ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำ

ตนเองได้ อย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื โดยกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ต้องมรีำกฐำนจำกกำรสร้ำงควำมรูส้กึร่วมในควำม

เป็นเจ้ำของของชุมชน กำรตระหนักถึงกำรใช้ทรัพยำกร เช่น วัตถุดิบ แรงงำน ทุน ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก โดย ผสม

ผสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและภูมิปัญญำสำกล ก่อให้เกิดนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ภำยในชุมชน [5]

 อย่ำงไรก็ตำม วิสำหกิจชุมชนภูสิบแสนต้นแบบ ในปัจจุบันหลำยวิสำหกิจยังคงเผชิญกับปัญหำหลำย ๆ ด้ำน 
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เช่น ปัญหำด้ำนกำรผลติ ปัญหำด้ำนบรรจภุณัฑ์ ปัญหำด้ำนกำรจดักำร ปัญหำด้ำนกำรเงนิและกำรจดักำรต้นทนุ ซึง่ถอืว่ำ

เป็นปัญหำที่เป็นอุปสรรคสสำคัญต่อกำรพัฒนำ ดังนั้นวิสำหกิจจสำเป็นต้องสำมำรถบริหำรและจัดกำรต้นทุนกำรผลิตให้

มีประสิทธิภำพจึงจะสำมำรถ แข่งขันได้ ซึ่งกำรคิดต้นทุนฐำนกิจกรรมจะช่วยให้ทรำบถึงต้นทุนที่แท้จริง ต้นเหตุของ

ปัญหำทีม่ต้ีนทนุสงูมำจำก กจิกรรมใดเป็นค่ำใช้จ่ำยประเภทใด ปัจจยัใดทีเ่ป็นตวัผลกัดนัให้เกดิต้นทนุทีส่งู เพือ่ทีจ่ะได้

แนวทำงทีเ่ป็นสำเหตทุี ่แท้จรงิไปควบคมุและลดต้นทนุอย่ำงมปีระสทิธผิล อนัส่งผลให้เกดิกสำไรมำกขึน้หรอืลดต้นทนุ

ทีไ่ม่จสำเป็นลงได้ ผูว้จิยัจงึนสำระบบ ABC Costing ทีใ่ช้เป็นเครือ่งมอื วเิครำะห์กำรตดิต่อสือ่สำร ประสำนงำน และควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลให้สำมำรถระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์หมวกยำงพำรำ

 2. เพื่อคสำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตำมฐำนกิจกรรมเปรียบเทียบกับกำรคสำนวณต้นทุนแบบเดิม

ระเบียบวิธีวิจัย

 ในกำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัใช้วธิกีำรศกึษำเชงิคณุภำพ ด้วยกำรสงัเกต (Observation) สมัภำษณ์ แบบเจำะลกึ (In-depth 

interview) และกำรสนทนำกลุ่ม (Focus group) โดยมีขอบเขตกำรวิจัย ดังต่อไปนี้

 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ในกำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้กสำหนดหน่วยของกำรวเิครำะห์ (Unit of  analysis) คอื วสิำหกจิชุมชนภสูบิแสนต้นแบบ

ได้มำจำกกำรคดัสรรจำกกลุม่วสิำหกจิชมุชนทีม่คีวำมพร้อมในกำรให้ข้อมลู จสำนวน 1 กลุม่ประกอบด้วยสมำชิก 11 คน

 ขอบเขตด้ำนพื้นที่

 สถำนทีท่ีใ่ช้ในกำรรวบรวมข้อมลูได้แก่ วสิำหกจิชมุชนภสูบิแสนต้นแบบ  อสำเภอพปินู จงัหวดันครศรธีรรมรำช

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. กำรประชุมกลุ่มย่อย จัดสนทนำกลุ่ม (Focus Group)

 2. แบบสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ ใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 

ลักษณะคสำถำมมีทั้งคสำถำมปลำยเปิดและปลำยปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

  ตอนที่  1  ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสำหกิจชุมชนขนำดกลำง และขนำดย่อมใน 

อสำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช

  ตอนที่  2  กิจกรรมและต้นทุนซัพพลำยเชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสำหกิจชุมชนขนำดกลำงและขนำด

ย่อมในอสำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทสำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จำกกำรค้นคว้ำหนังสือ เอกสำรกำรประชุม ข่ำว บทควำม วำรสำร 

ตลอดจนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรต้นทุนฐำนกิจกรรม

  2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จำกกำรสัมภำษณ์กรรมกำรในกลุ่มวิสำหกิจชุมชน จสำนวน 11 ท่ำน
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจะทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลำในขณะเก็บข้อมูลจนกระทั่งเก็บข้อมูลครบตำม

วัตถุประสงค์ในงำนวิจัยส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพที่ได้จำกแบบสัมภำษณ์  นสำมำตรวจสอบควำมถูกต้อง   ซึ่งข้อมูลทั่วไป

ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มแบบเจำะจง (Focus Group Interviews) เป็นกำรสนทนำเป็นกลุ่ม ซึ่งต้องมีประเด็นปัญหำที่

เฉพำะเจำะจงในกำรสนทนำแต่ละครั้งมีกำรบันทึกเทป/จดบันทึก วิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยกำรศึกษำ swot analysis 

โดยกำรนสำเสนอในรปูแบบของตำรำงควำมถี ่ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ และบรรยำย เพือ่ให้ทรำบถงึรปูแบบ วธิกีำรจดักำร ปัญหำ

และอุปสรรค รวมถึงต้นทุนกำรผลิตของหมวกยำงพำรำ

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 สถิติพรรณนำที่ใช้อธิบำยข้อมูลเชิงปริมำณ เช่น ควำมถี่ (Frequency distribution) ร้อยละ (percentage)

ผลการวิจัย

 ผลกำรศึกษำสภำพและข้อมูลท่ัวไปของวิสำหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ) อสำเภอพิปูน 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

 “วิสำหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ)” ในกำรดสำเนินงำนของกลุ่มเพื่อสนับสนุนและ 

ช่วยเหลือให้สมำชิกในกลุ่มสร้ำงรำยได้จำกกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น โดยรวมตัวกันเพื่อผลิตสินค้ำ 

ที่ทสำจำกเสื่อกกหลำกหลำยรูปแบบ เป็นกำรสร้ำงรำยได้เสริมให้กับคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนำสิ่งใหม่ ๆ 

รวมทั้งเป็นกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีมำแต่โบรำณ อีกทั้งยังได้ใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทสำให้เกิดควำมสำมัคคีในกำรทสำงำนร่วมกันตลอดจนทสำให้คุณภำพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น รู้จักกำรสร้ำงรำยได้

และกำรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นผลให้ชุมชนพึ่งพำตนเองได้ ซึ่งจะทสำให้ครอบครัว

และชุมชนมีควำมมั่นคง เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งเป็นรำกฐำนสสำคัญของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป วิสำหกิจ

ชุมชนภูสิบแสนต้นแบบ ตั้งที่ เลขที่ 390 หมู่ 10 ตสำบลเขำพระ อสำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช ห่ำงจำกตัวอสำเภอ 

20 กิโลเมตร ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร เพำะปลูกยำงพำรำ และยังมีอำชีพเสริมคือ กำรแปรรูป

ผลติภณัฑ์สนิค้ำกำรเกษตร ซึง่ทสำกนัมำแต่โบรำณ ส่วนมำกทสำไว้ใช้เองและขำยในรำคำทีถ่กูหรอืนสำมำเป็นของฝำกญำติ

พี่น้องเวลำไปเยี่ยมกัน จนเมื่อเดือนกันยำยนพ.ศ. 2557 ประธำนกลุ่มได้ไปศึกษำดูงำนจังหวัดลพบุรี แล้วกลับมำฝึกหัด

ทสำผลิตภัณฑ์หมวกยำงพำรำจนมีควำมชสำนำญอย่ำงดี พัฒนำชุมชนอสำเภอพิปูน ได้สนับสนุนให้กลุ่มวิสำหกิจชุมชน 

เกิดกำรรวมตัวของแม่บ้ำนจัดตั้งกลุ่มข้ึนมำ ในปี พ.ศ. 2560 จึงจดทะเบียนเป็น “วิสำหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย ์

ภูสิบแสน (ต้นแบบ)” รหัสทะเบียน 8-80-05-03/1-001 มีกำรดสำเนินกำรผลิตตำมคสำสั่งซื้อของลูกค้ำ ประมำณ 300-400 

ใบต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 85 ของกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร

 ผลการศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างการค�านวณต้นทุนแบบเดิม

ตำรำงที่ 1 ผลกำรคสำนวณต้นทุนแบบเดิมต่อใบ

รายการคิดต้นทุนแบบเดิม บาท

ค่าแผ่นยางพารา 30.00
ค่าแรงงาน 60.00

ค่าจ้างถักหมวก 20.00

ค่าลวด 5.00

ค่าเชือกและตัวล็อก 5.00

ประมาณต้นทุนหมวกยางพารา 120.00
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 1.ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนค่ำใช้จ่ำยใน แต่ละกิจกรรมรวมถึงปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรของแต่ละ

กิจกรรม ใช้ระบบการวิเคราะห์ต้นทุนตามระบบ ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-based Costing)

 กำรคสำนวณรำคำหมวกยำงพำรำ ยึดกำรสั่งหนังขั้นตส่ำที่ 10 แผ่น เป็นแผ่นยำงพำรำชนิดหนำ 3 มม. 7 แผ่น  

ใช้ทสำตัวหมวกและปีกหมวก แผ่นยำงพำรำชนิดหนำ 2 มม. 3 แผ่น ใช้เชื่อมระหว่ำงชิ้นส่วนและจะผลิตได้หมวก 

โดยเฉลี่ย ที่ 70 ใบ

 ต้นทุนวัตถุดิบทำงตรง (Direct Material Cost) ได้แก่ ค่ำวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนประกอบที่เป็นทรัพยำกรหลัก 

ที่สสำคัญในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งจะประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

ภาพที่ 1  ส่วนประกอบของหมวกยำงพำรำ

ที่มำ : (วิสำหกิจชุมชนสวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน (ต้นแบบ), 2561) “ภำพถ่ำยโดยผู้วิจัย”

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่ายใน แต่ละขั้นตอนของกิจการรวมถึงปริมาณการใช้ทรัพยากร

ของแต่ละกิจกรรมใช้ระบบการวิเคราะห์ต้นทุนตามระบบ ต้นทุนฐานกิจกรรม(Activity-based Costing)

ตารางที่ 2 ต้นทุนวัตถุดิบทำงตรง หมวกยำงพำรำ

รายการวัตถุดิบ บาท

แผ่นยำงพำรำชนิดหนำ 3 มม. 25.00

แผ่นยำงพำรำชนิดหนำ 2 มม. 10.71

ลวดเบอร์ 11 5.00

เชือกร่ม 1.00

ตัวล็อกเชือก 3.00

รวม 44.71



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

123Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 118-126 (2019)  Vol.9 No.1

ตารางที่ 3 ต้นทุนแรงงำนทำงตรง

กิจกรรม เวลา (นาที) คิดค่าแรง (บาท)

ตัดเส้นจำกแผ่นยำง 12 เส้น 2 1.25

ยืดเส้นยำงพำรำ 5 3.13

วำดแบบหมวกลงแผ่นยำงพำรำ 4 2.50

ตัดตำมแบบที่ร่ำงใว้ 2 1.25

ตอกลำย 8 5.00

ตัดลวดโครงหมวด 1 0.63

ขึ้นโครงเหล็กกับปีกหมวก 40 25.00

ขึ้นตัวหมวกส่วนลำย 9 5.63

ตัดหนังส่วนปิดบนให้เข้ำรูป 3 1.88

ประกอบตัวลำยหมวกกับตัวปิดบน 25 15.63

ประกอบใบหมวกตัวหมวกหัว 28 17.50

ร้อยเชือก และติดป้ำย 3 1.88

รวม 130 81.28

หมำยเหตุ: คสำนวณที่ค่ำแรง 300 บำท/วัน/คน

 จำกตำรำงที่ 3  ในกำรผลิตหมวกยำงพำรำ มีขั้นตอนเกิดขึ้น ทั้งหมด 12 ขั้นตอน  ใช้เวลำในกำรทสำคิดเป็น 130 

นำที ซึ่งขั้นตอนที่ใช้เวลำมำกที่สุดคือ กำรขึ้นโครงเหล็กกับปีกหมวก รองลงมำคือ ประกอบใบหมวกตัวหมวกหัวและ

ประกอบตัวลำยหมวกกับตัวปิดบน

 ต้นทนุค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติ (Overhead Cost) ได้แก่ ต้นทนุทีใ่ช้ในกระบวนกำรผลติผลติภณัฑ์ เช่น ค่ำเครือ่งมอื

ที่ใช้ในกำรบวนกำรผลิต ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำเสื่อมรำคำของเครื่องจักร เป็นต้น

ตารางที่ 4  ต้นทุนวัตถุดิบทำงอ้อม ของหมวกยำงพำรำต่อใบ

รายการวัตถุดิบ บาท

            ป้ำยครีมมี่ภู 1.00

รวม 1.00

ตำรำงที่ 5  รำยกำรของใช้สิ้นเปลืองต่อใบ

รายการของใช้สิ้นเปลือง บาท

           ดินสอ มีด กรรไกร 0.25

รวม 0.25
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ตำรำงที่ 6  ต้นทุนซัพพลำยเชน ฐำนกิจกรรม (Activity-based Costing) ที่เกิดจำกกิจกรรมหลักที่ 70 ใบ

รหัสกจิกรรหลกั การด�าเนนิงาน ต้นทนุ(บาท)

A กำรดสำเนินงำนตำมใบสั่งซื้อ 500.00
B กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง 18.75
C คลังสินค้ำและจัดเก็บ 750.00
D กำรขนส่ง 1,448.00
E กำรจัดซื้อ-จัดหำ 20.00

รวม 2,736.75

 จำกตำรำงที่  6  ต้นทุนซัพพลำยเชน ฐำนกิจกรรม (Activity-based Costing) ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 5 กระบวนกำร  

ต้นทุนฐำนกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน ในส่วนกิจกรรมกำรขนส่ง เกิดต้นทุนสูงที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 52.91  ของต้นทุนฐำนกิจกรรมหลัก  ดังภำพที่ 2

ภำพที่ 2  กำรเปรียบเทียบต้นทุนของหมวกยำงพำรำ ตำมประเภทกิจกรรมหลัก  (ร้อยละ)

ตำรำงที่ 7  ต้นทุนซัพพลำยเชน ฐำนกิจกรรม (Activity-based Costing) ที่เกิดจำก กิจกรรมสนับสนุนที่ 70 ใบ

รหสักจิกรรมสนบัสนนุ การด�าเนนิงาน ต้นทนุ(บาท)

F กำรเคลื่อนย้ำยวัตถุ 18.75

G บรรจุภัณฑ์ 200.00

รวม 218.75

ตำรำงที่ 8  ต้นทุนหมวกยำงพำรำ

ประเภทต้นทุน บาท ร้อยละ

วัตถุดิบทางตรง 44.71 26.38

ต้นทุนแรงงานทางตรง (ค่าแรง 300 บาท/วัน/คน) 81.28 47.96

ต้นทุนวัตถุดิบทางอ้อม 1.25 0.74

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ที่เกิดจากกิจกรรมหลัก 39.10 23.07

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ที่เกิดจากกิจกรรมสนับสนุน 3.13 1.85

รวมต้นทุนหมวกยางพารา 169.47 100.00
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 จำกตำรำงที ่8  ต้นทนุทีเ่กดิขึน้จำกทกุกระบวนกำรตัง้แต่ต้นนสำ้ กลำงนสำ้และปลำยนสำ้ จะรวมมลูค่ำทัง้สิน้ 169.47 

บำท โดยเกดิมลูค่ำต้นทนุในส่วนของค่ำแรงทำงตรงมำกทีส่ดุ 81.28 บำท คดิเป็นร้อยละ 47.64 รองลงมำคอื ต้นทนุของ

วตัถดุบิทำงตรง 44.71 บำท คดิเป็นร้อยละ 26.54 และ ต้นทนุทีเ่กดิขึน้จำกกจิกรรมหลกั 39.10 บำท คดิเป็นร้อยละ 23.21 

ดังภำพที่ 3

ภำพที่ 3  กำรเปรียบเทียบต้นทุนของหมวกยำงพำรำ ตำมประเภทกิจกรรม (ร้อยละ)

 ในกำรคสำนวณต้นทนุทีท่ำงกลุม่วสิำหกจิชมุชน คสำนวณต่อใบ อยูท่ี ่120 บำท แต่ในกำรคสำนวณต้นทนุทกุกจิกรรม

ตลอดห่วงโซ่ซพัพลำยเชน มค่ีำเท่ำกบั 169.47 บำท  ในกำรตัง้รำคำขำยต่อใบอยูท่ี ่170 บำท ซึง่เป็นกำรตัง้รำคำขำยทีก่่อ

ให้เกิดรำยได้ จำกกำรขำยคิดเป็นร้อยละ 0.99 บำท สรุปว่ำ ผลประกอบกำรเกิดรำยได้ที่น้อยมำก ผู้ประกอบกำรต้องมี

กำรตั้งรำคำขำยใหม่

สรุปและอภิปรายผล

 กำรวจิยันีเ้ป็นกำรศกึษำวจิยัเชงิระบบ ABC Costing ทีใ่ช้เป็นเครือ่งมอื วเิครำะห์กำรตดิต่อสือ่สำร ประสำนงำน

และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ จำกกำรวิเครำะห์ประเมินผลสำมำรถสรุปได้ดังนี้

 กำรวิเครำะห์และระบุกิจกรรม เพ่ือให้สำมำรถระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์หมวกยำงพำรำ 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมหลักและสนับสนุน ตำมฐำนกิจกรรม แสดงดังตำรำงที่ 6 และ 7 ซึ่งในกิจกรรม

หลักด้ำนกำรขนส่ง เกิดต้นทุนสูงท่ีสุด ส่วนกิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกิดต้นทุนสูงสุด นอกจำกนี้ส่วน

ของต้นทุนรวมที่เป็นต้นทุนแรงงำนทำงตรง ถึง ร้อยละ 47.64 เกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรด้ำนบุคลำกร เนื่องจำกต้องใช้

แรงงำนคนในกำรปฏบิตังิำนทกุกจิกรรม ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของ กำนตมิำ [7]  ที ่กล่ำวว่ำ ต้นทนุโลจสิตกิส์รวมที่

เกดิขึน้ของผูป้ระกอบกำร แพกุง้มจีสำนวน 309,118 บำท ต่อเดอืนเกดิจำกกำรใช้ ทรพัยำกรด้ำนบคุลำกรสงูสดุกว่ำต้นทนุ

อื่น ๆ ถึงร้อยละ 55 ของต้นทุนรวม เนื่องจำกต้องใช้แรงงำนคนในกำรปฏิบัติงำนทุกกิจกรรม ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำ ต้นทุน

ที่เกิดขึ้นจำกกำรกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทำนตั้งแต่ต้นนส้ำ กลำงนส้ำ และปลำยนส้ำ มีค่ำค่อนข้ำงสูง คือร้อยละ 25.07 ซึ่ง

ไม่สอดคล้องกบัรำยงำนของสลลิำทพิย์ [6]  ซึง่ต้นทนุโลจสิตกิส์ ทีเ่ป็นกจิกรรมหลกั ควรจะอยูท่ีร้่อยละ 14 กำรคสำนวณ

ต้นทนุผลติภณัฑ์ตำมฐำนกจิกรรมเปรยีบเทยีบกบักำรคสำนวณต้นทนุแบบเดมิ พบว่ำ กำรคสำนวนต้นทนุแบบฐำนกจิกรรม

จะมค่ีำมำกกว่ำต้นทนุแบบเดมิ  ซึง่จะมต้ีนทนุหลำยกจิกรรมทีว่สิำหกจิชมุชนไม่นสำมำคสำนวน แสดงเพยีงแค่กำรใช้จ่ำย

ตำมควำมต้องกำร อำจทสำให้กำรคดิต้นทนุมคีวำมผดิพลำดและคลำดเคลือ่นกบัต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิ ซึง่สอดคล้องกบังำน

วจิยัของ ศศธิร อ่อนสนทิ [8]  พบว่ำ บรษิทัจอนห์สนั คอนโทรล แอนด์ ซมัมทิ อนิทเิรยีส์ จสำกดั กำรนสำระบบต้นทนุฐำน

กิจกรรมนสำมำใช้กับบริษัท สำมำรถทสำให้บริษัททรำบต้นทุนที่แท้จริง นสำมำปรับปรุงบริหำรต้นทุนและกำรลดต้นทุน

ต่อไป โดยในปัจจุบันทำงกลุ่มได้ปรับตั้งรำคำขำยใหม่ ส่งผลให้มีกสำไรเพิ่มขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 วสิำหกจิชมุชนไม่เพยีงแต่ให้ควำมสสำคญักบักจิกรรมภำยในบรษิทัเท่ำนัน้ เช่น กระบวนกำรจดัหำกระบวนกำร

ผลิต เป็นต้น แต่ควรให้ควำมสสำคัญกับระบบกำรบริหำรจัดกำรซัพพลำยเชนที่ทุกกิจกรรมจะต้องได้รับควำมร่วมมือ  

โดยจะต้องมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่ำงกันตั้งแต่ต้นนส้ำหรือซัพพลำยเออร์ ไปจนถึงปลำยนส้ำหรือลูกค้ำตลอดทั้ง 

ห่วงโซ่อปุทำน เพือ่ให้กำรบรหิำรซพัพลำยเชนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ กำรคสำนวณต้นทนุจงึต้องคดิทกุกระบวนกำร

ด้วยเช่นกันและควรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ด้ำนยำงพำรำโดยออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จำกเศษเหลือในกระบวนกำรผลิต

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ในกำรศึกษำครั้งต่อไปควรทสำกำรศึกษำกิจกรรม ท่ีไม่เพิ่มมูลค่ำของกิจกำรเพื่อทสำกำรปรับลดหรือตัดทอน 

กิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ให้ลดน้อยลงหรือหมดไป
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและรวบรวมพันธุ์ข้ำวหอม

มะลิในจังหวัดศรีสะเกษ 2) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและรวบรวมพันธุ์ข้ำว

หอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ ประชำกรได้แก่ ชำวเกษตรกร ในเขตอสำเภอเมือง อสำเภอรำษีไศล อสำเภอศิลำลำด อสำเภอ

ห้วยทับทัน อสำเภออุทุมพรพิสัย อสำเภอปรำงค์กู่ อสำเภอขุขันธ์ และอสำเภอภูสิงห์ จสำนวน 15 ครอบครัว และภำคีเครือข่ำย 

จสำนวน 6 หน่วยงำนได้แก่ สสำนักงำนเกษตรจังหวัด สสำนักงำนพัฒนำชุมชนอสำเภอปรำงค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์

กำรเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สสำนักพำณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประกอบกำรโรงสีเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่ม

วิสำหกิจชุมชนบ้ำนอุ่มแสง ตสำบลดู่ อสำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีกำรเจำะจง 

ใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (PAR) ใช้กำรวิจัยแบบชุมชนเป็นฐำน ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

เชิงคุณภำพ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบบันทึกบริบทพื้นที่ ชุมชน แบบสัมภำษณ์ แบบบันทึกเทป บันทึกเสียง แบบสนทนำ

กลุ่ม แบบสังเกต

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ ข้ำวท่ีเกษตรกรในพื้นที่เพำะปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุข้ำวเจ้ำและพันธ์ุข้ำวเหนียว 

จสำนวน 7 สำยพันธุ์ ซึ่งเป็นข้ำวที่นิยมปลูกเพื่อกินและจสำหน่ำยในปัจจุบันในจังหวัดศรีสะเกษ จสำนวน 7 พันธุ์ ได้แก่ 

1) พันธุ์ข้ำวไรซ์เบอรี่ 2) พันธุ์ข้ำวมะลิแดง 3) พันธุ์ข้ำวมะลินิลสุรินทร์ 4) พันธุ์ข้ำวเหนียวดสำ 5) พันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 

105 6) พันธุ์ข้ำวกข.15 7) พันธุ์ข้ำว กข.6 และเป็นพันธุ์ข้ำวพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จสำนวน 17 พันธุ์ ปัจจุบันชำวนำ

ในจังหวัดศรีสะเกษนิยมปลูกข้ำวไว้กินเองและแบ่งไว้เพื่อจสำหน่ำยและบำงส่วนปลูกเพื่อสะสมพันธุ์ และมีชำวนำ 

บำงกลุม่ทีเ่ข้ำร่วมกบักลุม่วสิำหกจิชมุชนศนูย์ข้ำวปลกูข้ำวเพือ่จสำหน่ำยให้กบักลุม่วสิำหกจิชมุชน ซึง่ได้มกีำรรบัประกนั

รำคำข้ำวให้กับชำวนำ มีกำรส่งข้ำวเจ้ำจสำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ผลจำกกำรใช้ประโยชน์ของพันธุ์ข้ำว

จังหวัดศรีสะเกษ พบว่ำ เพื่อเป็น “อำหำร” โดยข้ำวสสำหรับชำวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วถือว่ำเป็นอำหำรหลักใน

ชีวิตประจสำวันที่มนุษย์เรำต้องบริโภควันละสำมม้ือ นสำมำทสำขนมพื้นบ้ำนและนสำมำเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมข้ำว  

และในงำนวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลพันธุ ์ข้ำวที่ศึกษำมำพัฒนำในรูปแบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศของ 
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พันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและพันธุ์ข้ำวท่ีนิยมปลูก เพ่ือจสำหน่ำยในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นช่องทำงให้คนทั่วโลกได้รับรู้ 

ตำมโดเมนเนม http://ricecenter.krubpom.com

ค�าส�าคัญ: ควำมหลำกหลำย ข้ำวพื้นเมือง ระบบสำรสนเทศฐำนข้อมูลพันธุ์ข้ำว

Abstract

 This research aims to 1) study the diversity of local rice and collect jasmine rice in Sisaket province; 2) develop 

information technology system of local rice and the collection of jasmine rice in Sisaket province. The sample groups 

consisted of 15 family that were selected from Muang District, Rasisalai District, Silalad District, Huaytubtan District, 

Utumponpisai District, Pranggu District, Khukhan District and Phusing District, and 6 agencies including Sisaket 

Provincial Agriculture Office, Community Development Agency of Pranggu District, Sisaket Agriculture Cooperative, 

Sisaket Provincial Commercial Office, mill operator in Sisaket and Ban Oomsaeng Community Enterprise at Du 

Sub-District, Sisaket. The sample were selected using the purposive sampling method. The author applied PAR to 

research procedure with community based research. The measurements of the research to collect the qualitative data 

were community context report, questionnaires, the voice recorder, the form of group discussion, and observation 

form.

 Results from data analysis showed that there were 7 cultivars of both paddy and sticky rice. The seven cultivars 

were popular to be grown for consuming and trading nowadays in Sisaket province including 1) rice berry, 2) red 

jasmine rice, 3) dark jasmine rice from Surin, 4) black sticky rice, 5) white jasmine rice 105, 6) Kor Khor rice 15, 

and 7) Kor Khor rice 6. In addition, 17 cultivar were found to be a local rice of Sisaket provincet. Currently, farmers 

in Sriliket province prefer to grow rice for their households, some divided for sale and some to be seed for planting. 

Some groups of farmers join community enterprise especially the Center of Growing Rice for Trading. This center 

has been warranting the rice price, and trading and exporting the rice both domestic and abroad trading. The result 

of rice genetic application in Sisaket expressed that rice is the main food for population in Southeast Asia–3 times  

a day, and rice is used to make snacks and also used in ritual ceremony. The author has gathered the data to develop 

to be data base as information technology system about local rice and popular rice for trading in Sisaket province as 

one of channel to share the information world wide web: http://ricecenter.krubpom.com

Keywords: diversity, local rice, rice data base information system

บทน�า

 ประเทศไทยเป็นแหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งหนึ่งของโลกมีทรัพยำกรที่ทรง

คุณค่ำมีประโยชน์ทั้งด้ำน กำรเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งด้ำนชีววิทยำพื้นฐำน ทรัพยำกรเหล่ำนี้มนุษย์ได้

นสำมำเป็นอำหำร เครื่องนุ่มห่ม ยำรักษำโรค [1] โดยเฉพำะข้ำวซึ่งถือว่ำเป็นอู่ข้ำวอู่นส้ำที่สสำคัญของประเทศไทย และ

ในอนำคตข้ำวจะเป็นส่วนสสำคัญท่ีสุดอันดับต้นในกำรขับเคลื่อนประเทศให้ก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ จึงมีควำมจสำเป็น

อย่ำงยิ่งที่ต้องให้ควำมสสำคัญในกำรเร่งปรับปรุงกำรเพิ่มผลผลิต กำรคัดเลือกพันธุ์ข้ำวชั้นดีที่มีรำคำสูง กำรแปรรูปเพิ่ม

http://ricecenter.krubpom.com
http://ricecenter.krubpom.com
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มลูค่ำรำคำทำงเศรษฐกจิสสำหรบัเกษตรกรไทย สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัอตุสำหกรรมอำหำรของไทยในกำรเสรมิหนนุ 

ควำมมั่นคงทำงกำรผลิตอำหำรปลอดภัยให้มีศักยภำพกำรผลิตข้ำวอินทรีย์เพ่ือให้เป็นจุดแข็งของประเทศและเป็น 

กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื ซึง่ในปัจจบุนัพบว่ำ กำรค้ำข้ำวอนิทรีย์นีย้งัมปีรมิำณน้อย แต่แนวโน้มกำรบรโิภคข้ำวอนิทรย์ีมมีำกขึน้ 

เนือ่งจำกผูบ้รโิภคตระหนกั ถงึควำมปลอดภยัด้ำนอำหำรและสิง่แวดล้อม แม้ว่ำพืน้ทีป่ลกูข้ำวอนิทรย์ีของประเทศไทยจะ

สงูเป็นอนัดบั 5 ของโลก และไทยยงัคงเป็นผูน้สำในกำรส่งออกข้ำวอนิทรย์ีไปยงัตลำดโลกทีส่สำคญัหลำยประเทศด้วยกนั

 จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง เป็นแหล่งปลูกข้ำวพันธุ์หอมมะลิ ชั้นดีแห่งหนึ่ง

ของประเทศไทย และได้มีกำรตรวจรับรองมำตรฐำนข้ำวรวมถึงระบบกำรผลิตข้ำวหอมมะลิที่ปลอดภัยจำกสำรพิษ

เคมีอีกจังหวัดหนึ่ง เม่ือปี พ.ศ. 2555 จังหวัดศรีสะเกษได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร จสำนวน 3,690 รำย  

โดยเกษตรกรได้รบักำรอบรมควำมรูใ้นกำรเพำะปลกูข้ำว กำรเกบ็เกีย่วและมนีกัวชิำกำร นกัวจิยัได้ส่งเสรมิให้เกษตรกร

จดัตัง้เป็นกลุม่วสิำหกจิชมุชนเพิม่ขึน้และยกระดบัมำตรฐำนของข้ำวภำยในประเทศให้ได้รบัมำตรฐำนของต่ำงประเทศ 

โดยจะมีคู่ค้ำเพิ่มมำกขึ้น และมีอสำนำจเจรจำต่อรอง มำกย่ิงขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้แปรรูปข้ำวเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  

เพิม่ และนสำเทคโนโลยสีำรสนเทศ ทีช่ำวนำเข้ำใจและเข้ำถงึไปเป็นอกีหนึง่ช่องทำงในกำรจสำหน่ำยข้ำวหอมมะลเิพิม่ขึน้ 

ข้ำวหอมมะลจิงัหวดัศรสีะเกษ จงึได้เป็นทีรู่จ้กัทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะพืน้ที ่2 อสำเภอทีเ่ป็นพืน้ทีทุ่ง่กลุำ

ร้องไห้ คอือสำเภอรำษไีศลและอสำเภอศิลำลำด ทีเ่ป็นพืน้ทีบ่่งชีท้ำงด้ำนภมูศิำสตร์ GI เป็นทีรู่จ้กัของชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  

ก็เป็นที่ยอมรับในมำตรฐำน GI และยังมีอสำเภอห้วยทับทันที่เป็นพ้ืนตัวอย่ำงในกำรทสำนำแปลงใหญ่ ปลูกข้ำวอินทรีย์

ที่ใหญ่ที่สุด [2] อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรในพ้ืนท่ียังขำดกำรวำงแผนในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรนสำเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำใช้ในกำรบรหิำรจดักำรด้ำนข้ำว ทสำให้ตลำดข้ำวของกลุม่เกษตรกรยงัไม่ขยำยในกลุม่ผูบ้รโิภคอืน่ ๆ   มำกขึน้ 

ดังนั้น กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ “ข้ำว” เพ่ือสนับสนุนในกำรตัดสินใจสสำคัญกำรประกอบอำชีพ

กำรดสำเนินธุรกิจในทิศทำงของกำรใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่จสำเป็นอันจะช่วยให้เกิดประโยชน์ และนสำไปสู่กำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศกำรตลำดข้ำวหอมมะลิในวงกว้ำงมำกข้ึนตลอดจนกำรนสำไปใช้ เพื่อพัฒนำต่อยอดในกำรใช้ประโยชน์ 

ในแวดวงนักวิชำกำร และผู้สนใจต่อไป โดยกำรพัฒนำสื่อที่เหมำะสมต่อกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรผู้ผลิตข้ำว

ในรปูแบบส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ผ่ำนเครอืข่ำยอนิเทอร์เนต็ หรอืเทคโนโลยเีวบ็ให้กบัคนอนชุนรุน่หลงัได้อย่ำงยัง่ยนืต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ด้ำนกำรตลำดข้ำว

หอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยได้กสำหนดวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยดังต่อไปนี้

 1. เพื่อศึกษำควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและรวบรวมพันธุ์ข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ

 2. เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและรวบรวมพันธุ์ข้ำวหอมมะลิใน

จังหวัดศรีสะเกษ

ขอบเขตของการวิจัย

 กำรศกึษำวจิยัเรือ่ง ควำมหลำกหลำยของพนัธุข้์ำวพืน้เมืองและกำรพฒันำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำดข้ำวหอมมะลิ 

ในจังหวัดศรีสะเกษ ใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยผู้วิจัยได้กสำหนดขอบเขตในกำรดสำเนินกำรวิจัย ประกอบด้วย

 1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ อสำเภอรำษีไศล อสำเภอศิลำลำด และทุกอสำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ

 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูหลกั ได้แก่ 1) ชำวเกษตรกร นกัวจิยัไทบ้ำน อสำเภอรำษไีศล อสำเภอ

ศลิำลำด และอสำเภอในจงัหวดัศรสีะเกษ 2) นกัวชิำกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรและผูป้ระกอบกำรโรงสเีอกชน รวมจสำนวน

ทั้งสิ้น 55 คน โดยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีกำรเจำะจง
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 3. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ กำรศกึษำวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ทสำกำรศกึษำข้อมลูเนือ้หำ ประกอบด้วย 1) ควำมหลำกหลำย 

ของข้ำวพื้นเมืองและรวบรวมข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ 2) พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำดของ 

ข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ

 4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ใช้เวลำ 12 เดือน

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ด้ำนกำรตลำดข้ำว

หอมมะลใินจงัหวดัศรสีะเกษ เป็นกำรวจิยัเชงิคณุภำพ โดยผูว้จิยัได้ศกึษำควำมหลำกหลำยของพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงและกำร

พฒันำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำดข้ำวหอมมะลใินจงัหวดัศรสีะเกษ อกีทัง้ผูว้จิยัเป็นคนในพืน้ทีแ่ละทสำงำนร่วมกบั

ภำคเีครอืข่ำย ได้แก่ ชำวเกษตรกร นกัวจิยัไทบ้ำน ในจงัหวดัศรสีะเกษ นกัวชิำกำรจำกหน่วยงำนรำชกำร ผูป้ระกอบกำร 

โรงสีเอกชน ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนข้ำว และเกษตรผู้ปลูกข้ำว รวมถึงผู้ที่เป็น Yang Smart ชุมชน รวมจสำนวน

ทั้งสิ้น 55 คน โดยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีกำรเจำะจง จึงส่งผลให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่กำรวิจัยมี

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์คุ้นเคยกับกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนร่วม ชำวเกษตรกรอสำเภอ

รำษีไศล อสำเภอศิลำลำด และอสำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ นักวิชำกำร และผู้ที่สนใจ โดยใช้วิธีกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม

และไม่มส่ีวนร่วม กำรสมัภำษณ์แบบไม่เป็นทำงกำรและเป็นทำงกำร กำรสนทนำกลุม่ กำรจดัอบรม นสำเสนอในรปูแบบ

ของฐำนข้อมูลตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนท่ี ตำมกระบวนกำรโดยวิธีกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ แลกเปลี่ยนร่วมกัน 

ตั้งแต่กำรระบุปัญหำกำรดสำเนินกำรติดตำมผล กระบวนกำรวิจัยจึงดสำเนินกำรในลักษณะกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

ระหว่ำง ชำวบ้ำนกับผู้วิจัย ด้วยกำรจัดเวทีประชำคม กำรสัมภำษณ์แบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ระหว่ำงหน่วย

งำนของรฐั กลุม่วสิำหกจิชมุชน ชำวนำ โดยร่วมกนักสำหนดประเดน็ทีแ่ท้จรงิ ศกึษำองค์ควำมรูร่้วมกนัและรวบรวมพนัธุ์

ข้ำวในจังหวัดศรีสะเกษ และพัฒนำเป็นระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป จำกนั้นนสำผล

กำรสสำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ มำตรวจสอบ ส่วนกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

โดยกำรปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม หลังจำกนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทสำกำรวิเครำะห์เชิงเน้ือหำที่เก่ียวข้อง (Content 

analysis) ซึง่เป็นกำรวเิครำะห์ข้อมลูเชงิบรรยำยเน้นเนือ้หำทีป่รำกฏในข้อควำมหรอืสำระอย่ำงมรีะบบ ผูด้แูลระบบและ 

ผู้สนใจจะสำมำรถเข้ำถึงเพื่อกำรนสำไปใช้ประโยชน์ แล้วถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวน 

กำรปลูกข้ำว ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ที่เหมำะสมได้ และสำมำรถปรับแก้ไข เพิ่ม เติม ลบ ข้อมูลที่เป็นข้อควำม 

และควำมนิ่ง และภำพเคลื่อนไหวได้ยั่งยืนและสืบทอดในวิถีกระบวนกำรปลูกข้ำว จนถึงวิธีกำรเก็บเกี่ยว และกำรขำย

ข้ำวหอมมะลิ ออนไลน์ในช่องทำงนี้ได้อย่ำงยั่งยืน ในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพเป็นหลัก ซึ่งผู้

วิจัยได้วำงแผนและดสำเนินกำรวิจัยเป็นกระบวนกำรขั้นตอนดังนี้

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ นสำเสนอตำมลสำดับประกอบด้วย  

1) ศึกษำข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จำกเอกสำร ตสำรำ หนังสืออินเทอร์เน็ตและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในชุมชน 2) ศึกษำ

ข้อมูลปฐมภูมิ 3) จัดทสำแบบบันทึกและเทปบันทึกเสียงในกำรจัดเวทีประชำคมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดเวที

ประชำคมเกี่ยวกับกำรศึกษำควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำดข้ำว

หอมมะลใินจงัหวดัศรสีะเกษ 4) แบบสมัภำษณ์ เน้นกำรสมัภำษณ์ แบบเป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำรโดยมปีระเดน็กำร

สมัภำษณ์ กำรศกึษำควำมหลำกหลำยของพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงและกำรพฒันำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำดข้ำวหอมมะลิ

ในจงัหวดัศรสีะเกษ 5) แบบสนทนำกลุม่ และแบบสนทนำแบบเจำะลกึในบำงประเดน็ เช่น กำรศกึษำควำมหลำกหลำย 

ของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำดข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

131Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 127-138 (2019)  Vol.9 No.1

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีกระบวนกำรขั้นตอนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ศึกษำเอกสำร 

ตสำรำ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและโครงร่ำงงำนวิจัย 2) กสำหนดขอบเขตเนื้อหำ ที่จะมำสร้ำงแบบสอบถำม แบบสนทนำแบบ

เจำะลึก 3) ดสำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือ 4) ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ 5) ทดลองใช้เครื่องมือ 6) ปรับปรุงเครื่องมือตำมเกณฑ์ที่วำง

ไว้ 7) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ โดยผู้วิจัยทสำกำรวิเครำะห์เน้ือหำ 

ทสำกำรตรวจสอบข้อมลูด้วยเทคนคิสำมเส้ำ ได้แก่ มติบิคุคล มติสิถำนที ่และทสำกำรสรปุผลข้อมลู โดยผูว้จิยัมกีำรวเิครำะห์

ข้อมูลเป็นระยะตำมควำมเหมำะสมดังนี้ คือ 1) นสำตวัอย่ำงข้ำวที่สสำรวจพบมำตรวจสอบชนิดโดยอำศยัเอกสำรรูปวิธำน 

(Key) ตำมหนงัสือ Flora of Thailand หรอืเทยีบรปูจำกหนงัสอืต่ำง ๆ   ได้แก่ ข้ำวไทยในประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน [3] 

2) กำรวจิยัเชงิคณุภำพโดยปฏบิตักิำรแบบมส่ีวนร่วม จะทสำกำรวเิครำะห์เชงิเนือ้หำทีเ่กีย่วข้อง ซึง่เป็นกำรวเิครำะห์ข้อมลู

เชิงบรรยำยเน้นเนื้อหำที่ปรำกฏในข้อควำมหรือสำระอย่ำงมีระบบ จำกนั้นทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนำ

ภาพที่ 1 สัมภำษณ์ตัวแทนเกษตรกร ของกลุ่มวิสำหกิจข้ำวอุ่มแสง ตสำบลดู่ อสำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : ศิริกมล ประภาสพงษ์, การสัมภาษณ์ เจ้าของพันธ์ข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ: 2559

ภาพที่ 2 สัมภำษณ์ตัวแทนเกษตรกร หมู่บ้ำนห้วย ตสำบลห้วยตำมอญ อสำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา: ศิริกมล ประภาสพงษ์ ,การสัมภาษณ์ เจ้าของพันธ์ข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ:2559
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

 ผลจำกกำรศกึษำวจิยัเรือ่ง ควำมหลำกหลำยของพนัธ์ุข้ำวพืน้เมอืงและกำรพฒันำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรตลำด

ข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลกำรวิจัย ตำมวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 1. ควำมหลำกหลำยของพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและรวบรวมพันธุ์ข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ จำกกำรลงพื้นที่ 

สสำรวจพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเกษตรกร โดยพบว่ำ เกษตรกรที่ปลูกข้ำวพื้นเมืองในเขตจังหวัด

ศรีสะเกษส่วนใหญ่เป็นข้ำวพันธุ์พื้นเมืองรวมทั้งสิ้น 17 สำยพันธุ์ ดังตำรำงที่ 1-3

 ควำมหลำกหลำยของพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงจงัหวดัศรสีะเกษ มตทิำงสงัคม วฒันธรรมและข้ำวในวถิขีองคนจงัหวดั

ศรสีะเกษซึง่เป็นหนึง่ในจงัหวดัหนึง่ในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื หรอืทีเ่รยีกกนัว่ำ ภำคอสีำน สสำหรบัสงัคม วฒันธรรม

ของวิถีคนอีสำนแล้วถือว่ำเป็นวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับวัฒนธรรมข้ำวและควำมเชื่อทำงพุทธศำสนำ  

โดยในวฏัจกัรปฏทินิในรอบหนึง่ปีนัน้จำก “ฮตีสบิสองคองสบิสี”่ ถอืว่ำเป็นแกนหลกัของกระบวนปฏบิตักิำรทำงสงัคม 

วัฒนธรรม ซ่ึงมีกำรประกอบประเพณี พิธีกรรมต่ำง ๆ ท่ีถูกจัดขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่งผู้เขียนได้นสำมำเขียนเพื่อเป็นกำร 

ปทูำงสร้ำงควำมเข้ำใจให้กบัผูอ่้ำนได้เหน็ถงึควำมสมัพนัธ์ของวถิชีีวติทีต้ั่งอยูบ่นควำมเช่ือทำงศำสนำ ประเพณี พธีิกรรม

ต่ำง ๆ ที่แสดงออกต่อทรัพยำกรโดยเฉพำะข้ำว ซึ่งมิติทำงสังคมวัฒนธรรมรวมดังกล่ำวสำมำรถนสำเสนอ ดังนี้

 เดือนอ้ำยหรือเดือนเจียง เป็นเดือนแห่งกำรทสำบุญเข้ำกรรมของพระสงฆ์หรือที่เรียกว่ำ “ปริวำสกรรม” หมำย

ถงึ กจิกรรมของสงฆ์ทีต้่องอำบตัใิห้ได้สำรภำพต่อคณะสงฆ์เพือ่ฝึกจติปฏบิตัใิห้เกดิสมำธเิพือ่กำรฝึกฝนพระธรรมวนิยั 

ขณะทีฆ่รำวำสกจ็ะทสำหน้ำทีใ่นกำรเตรยีมข้ำวปลำอำหำรเพือ่ทสำบญุให้กบัพระสงฆ์ซึง่เชือ่ว่ำจะได้บญุมำกกว่ำกำรทสำบญุ

ปกติทั่วไป นอกจำกนี้บำงพื้นที่ก็อำจจะมีงำนบุญดอกผ้ำ โดยกำรนสำผ้ำห่มหนำวไปถวำยสงฆ์ มีประเพณีเส็งกลอง ทสำ

ลำนนวดข้ำว กำรทสำปลำแดกไว้เป็นอำหำรในช่วงหน้ำแล้งที่กสำลังจะมำถึง

 เดือนยี่ เป็นช่วงแห่งงำนบุญคูณลำนหรือบุญกุ้มข้ำวใหญ่ ในหลำยชุมชนจะมีกำรจัดพิธีที่ใหญ่โต เป็นกำร

แสดงออกถึงวิธีคิดและควำมเคำรพต่อข้ำวท่ีสัมพันธ์กับพุทธศำสนำ จะมีกำรนสำข้ำวจำกแต่ละครัวเรือนมำรวมกันที่

ลำนวดัเพือ่ประกอบพธิกีรรมทำงศำสนำ พระสงฆ์จะเทศนำเกีย่วกบัแม่โพสพผูซ้ึง่เป็นผูท้ีใ่ห้ข้ำวเป็นอำหำรของมนษุย์  

จำกนัน้กจ็ะถวำยข้ำวแด่พระเพือ่ให้เป็นสมบติัของวดั บำงแห่งกจ็ะนสำเอำข้ำวมำไว้ยุง้ฉำงของชุมชน ซึง่ในหลำยพืน้ท่ีชุมชน 

จะนสำเอำข้ำวท่ีได้มำจดักำรเพือ่เปลีย่นเป็นเงนิแล้วนสำไปใช้ในกำรพฒันำวดัและสงัคมส่วนรวม รวมทัง้บำงแห่งมกีำรแบ่ง

และจัดเก็บข้ำวดังกล่ำวเพ่ือให้คนในชุมชนท่ีขำดแคลนข้ำวในช่วงเวลำที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวหรือประสบกำรขำดแคลน

ข้ำวได้หยิบยืมเอำมำใช้เพื่อกำรยังชีพก่อนและให้คืนภำยหลังเมื่อสำมำรถเก็บเกี่ยวข้ำวของตนเองได้แล้ว บุญคูณลำน

หรอืบญุกุม้ข้ำวใหญ่เป็นกำรทสำบญุเพือ่ขอพรจำกสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละพระพทุธศำสนำให้คนในครอบครวัและชมุชนอยูก่นั

อย่ำงปกตสิุข และขณะเดียวกันก็เป็นกำรแสดงออกของชำวนำที่มต่ีอข้ำวในนำมของพระแม่โพสพอันจะนสำไปสู่ควำม

อุดมสมบูรณ์ของผลผลิตข้ำวในปีต่อไป

 เดือนสำม เป็นบุญข้ำวจี่หรือวันมำฆบูชำ ซึ่งจะมีกำรตักบำตรทสำบุญที่วัด ในตอนคส่ำจะเป็นกำรทสำบุญด้วยข้ำว

จีซ่ึง่อำจแตกต่ำงกนัออกไปตำมพืน้ทีแ่ต่ละแห่งเนือ่งจำกบำงพืน้ทีก่จ็ะไปรวมตวัทีว่ดัแล้วนสำเอำข้ำวเหนยีวทีป้ั่นเตรยีม

ไว้มำจี่หรือปิ้งไฟ บำงแห่งก็จี่มำจำกบ้ำน จำกนั้นจะนสำเอำข้ำวจี่ไปทสำบุญถวำยพระ ซึ่งมีตสำนำนเล่ำขำนถึงที่มำของบุญ

ข้ำวจี่ว่ำในสมัยพุทธกำลมีทำสชื่อนำงปุณณทำสีได้นสำเอำข้ำวจ่ีไปถวำยพระพุทธเจ้ำ แต่ก็เกรงว่ำพระพุทธเจ้ำจะไม่

ฉันเนื่องจำกเป็นของทำส แต่พระพุทธเจ้ำหย่ังรู้จิตใจของนำงและทรงฉันข้ำวจี่ที่นำงนสำมำถวำย นำงจึงปลื้มปีติดีใจ  

จงึเป็นท่ีมำของกำรทสำบุญข้ำวจีข่องชำวอสีำนตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั นอกจำกนีบ้ำงพืน้ทีก่จ็ะมพีธิเีลีย้งผตีำแฮกจำกพธิี 

ขนข้ำวขึ้นเล้ำหรือยุ้งฉำง

 เดือนสี่ เป็นงำนบุญผะเหวด หรือบุญพระเวสที่เป็นกำรทสำบุญฟังเทศน์ของคนอีสำน ซ่ึงระลึกถึงกำรบสำเพ็ญ
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เพยีรด้วยทำนบำรมขีองพระเวสสนัดร ซึง่จะทสำให้ผูท้สำบญุได้รบัอำนสิงส์และไปเกดิในดนิแดนแห่งควำมสขุ บำงพืน้ที่

มีกำรแห่พระอุปคุตตั้งศำลเพียงตำ ทสำบุญแจกข้ำวอุทิศให้ผู้ตำยหรือบุญเปตพลี ในงำนบุญผะเหวดส่วนมำกชุมชนจะมี

กำรเลี้ยงด้วยข้ำวปุ้นหรือขนมจีนให้กับผู้ร่วมงำน

 เดือนห้ำ เป็นบุญสรงนส้ำพระหรือบุญสงกรำนต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของไทยที่ยึดถือมำแต่โบรำณ มีกำรบำยศรี

สู่ขวัญ รดนส้ำดสำหัวให้กับคนเฒ่ำคนแก่ ลูกหลำนกลับมำเยี่ยมเยียนบ้ำน ในวัดก็ทสำบุญและสรงนส้ำพระ 

 เดือนหก เป็นบุญบั้งไฟ เป็นช่วงของกำรเริ่มต้นฤดูกำลเพำะปลูก กำรทสำพิธีกรรมขอฝนด้วยกำรจุดบั้งไฟ 

บอกพญำแถนบนฟ้ำ เพื่อขอให้ฝนตกต้องตำมฤดูกำล

 เดือนเจ็ด เป็นบุญซสำฮะ เป็นงำนบุญเพื่อทสำควำมสะอำดส่ิงที่ไม่ดีออกจำกร่ำงกำย จิตใจและสถำนที่อยู่อำศัย 

ถือว่ำเป็นกำรปัดเป่ำเสนียดจัญไรออกจำกชุมชน บำงพื้นที่ก็จะมีพิธีเลี้ยงผีตำแฮก ผีปู่ตำ งำนบุญเบิกบ้ำนเบิกเมือง  

งำนเข้ำนำคเพือ่บวชนำคคตติำมควำมเชือ่หลงัจำกหว่ำนข้ำวกล้ำดสำนำเสรจ็ มกีำรทสำพธิเีซ่นสรวงเจ้ำทีน่ำ เพือ่ควำมเป็น 

สิริมงคลให้ข้ำวกล้ำในนำงอกงำม

 เดือนแปด เป็นบุญเข้ำพรรษำ มีกำรแห่เทียนเพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำในช่วงพระจสำพรรษำที่วัด งำนบุญแห่เทียน

พรรษำเป็นที่โด่งดังในภำคอีสำนโดยเฉพำะที่จังหวัดอุบลรำชธำนี มีกำรจัดงำนประจสำปีที่ยิ่งใหญ่

 เดือนเก้ำ บุญข้ำวประดับดินจัดทสำขึ้นในวันแรม 14 คส่ำเดือนเก้ำ เป็นกำรห่อข้ำวประดับดินหรือบุญห่อข้ำวใหญ่

ชำวบ้ำนจะจดัอำหำรคำวหวำน หมำกพล ูบหุรีใ่ส่กระทงเลก็ ๆ  นสำไปวำงไว้ตำมลำนบ้ำน ใต้ต้นไม้ ข้ำงพระอโุบสถ เพือ่

เป็นกำรให้ทำนแก่เปรตหรอืวญิญำณทีต่กทกุข์ได้ยำก รวมทัง้เพือ่ให้วญิญำณของญำตมิติรทีล่่วงลบัไปแล้วได้มำรบัเอำ

ส่วนบุญอำหำรคำวหวำนทีน่สำมำเป็นเครือ่งเซ่นไหว้ เพรำะเชือ่ว่ำในเดอืนเก้ำเป็นช่วงเดอืนทีว่ญิญำณได้รบักำรปล่อยให้

ออกมำท่องเที่ยวได้

 เดือนสิบ บุญข้ำวสำก จะจัดขึ้นหลักจำกบุญข้ำวประดับดินไป 15 วัน เป็นกำรนสำข้ำวมำห่อเป็นมัดเล็ก ๆ   

แล้วนสำมำทสำบญุเพือ่อทุศิส่วนกศุลไปให้กบัผบีรรพบรุุษ และญำติมติร และเป็นกำรบชูำแม่พระธรณี รวมทัง้กำรเซ่นไหว้ 

ผีตำแฮก ที่ปกปักรักษำผืนนำ มีกำรนสำเอำข้ำวและธัญญำพืชมำกวนกระยำสำรทเพื่อทสำถวำยเป็นพุทธบูชำ

 เดอืนสบิเอด็ เป็นงำนบญุออกพรรษำ มพีธิถีวำยผ้ำห่มหนำวในวนัเพญ็ มงีำนบญุตักบำตรเทโว พธีิกวนข้ำวทพิย์ 

พิธีลอยเรือไฟมีกำรถวำยผ้ำห่มหนำวแด่พระพุทธ พระสงฆ์ ในวันเพ็ญมีกำรแห่ปรำสำทผึ้ง พิธีลอย เฮือไฟหรือ 

ไหลเรือไฟ

 เดือนสิบสอง เป็นบุญกฐิน ในบำงพ้ืนท่ีจะมีกำรทสำบุญข้ำวเม่ำเพื่อนสำไปทสำบุญถวำยพระเพื่อเป็นพุทธบูชำเรำ

จะเหน็ว่ำฮตีสบิสอง คองสบิสี ่เป็นวฒันธรรมหลกัของคนอสีำนทีเ่ชือ่มสมัพนัธ์ของกระบวนกำรจดักำรทรพัยำกรและ

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงสังคมของผู้คนที่อยู่อำศัยในระบบนิเวศเดียวกัน และในแต่ละประเพณี พิธีกรรมต่ำง ๆ  ก็จะ

ใช้ข้ำวเป็นอำหำรหล่อเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัว วิธีคิดเกี่ยวกับข้ำว อสำนำจเหนือธรรมชำติและควำมเช่ือทำง

ศำสนำจงึเป็นเสมอืนสำยใยกำรถกัทอของกระบวนกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมของผูค้นในวฒันธรรมอสีำนตัง้แต่

ปัจเจก ครอบครัว ชุมชนและในระดับภูมิภำค ประเด็นต่ำง ๆ   เหล่ำนี้แตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะของกลุ่มชำติพันธุ์ 

ลักษณะของพื้นที่และระบบนิเวศท่ีอำศัยอยู่ ซ่ึงกำรปูพื้นฐำนเบื้องต้นดังกล่ำวจะช่วยทสำให้เรำเข้ำใจถึงวัฒนธรรมข้ำว

ของคนอีสำนได้อย่ำงดีต่อไปบทบำทหน่วยงำนรัฐกับกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พันธุ์ข้ำวพื้นบ้ำนในพื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้

และชำยขอบ
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ตารางที่ 1 แสดงตำรำงผลิตภัณฑ์กำรแปรรูปจำกข้ำวพื้นบ้ำนที่มีอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ

ประเภทผลิตภัณฑ์ พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม

1. ข้ำวต้มมัด
2. ขนมจีน (ข้ำวปุ้น)
3. ข้ำวโป่ง
4. ข้ำวนำงเล็ด
5. ข้ำวลอดช่อง
6. ข้ำวปำด
7. ขนมดอกจอก
8. สำโท
9. ข้ำวหลำม
10. ข้ำวเหนียวตัด
11. ขนมหวำน
12. ข้ำวเม่ำ
13. ข้ำวจี่
14. ข้ำวตอกแตก

ข้ำวหอมมะลิ 105
ข้ำวหอมมะลิ 105
ข้ำวจ้ำวดอกกระยอม, (เหลือง 11)
ข้ำวนำงนวล
ข้ำวพม่ำ
ข้ำวจ้ำวดอกกระยอม, (เหลือง 11)
ข้ำวจ้ำวดอกกระยอม, (เหลือง 11)
ข้ำวอีแดงน้อย
ข้ำวพม่ำ
ข้ำวพม่ำ, ข้ำวนำงนวล, ข้ำวกส่ำ
ข้ำวกส่ำ
ข้ำวนำงนวล, ข้ำวกส่ำ
ข้ำวหอมมะลิ
ข้ำวพม่ำ, ข้ำวนำงนวล

ที่มา: ศิริกมล ประภาสพงษ์: ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ: 2559

ตารางที่ 2 แสดงรำยชื่อพันธุ์ข้ำวที่นิยมปลูกเพื่อกินและจสำหน่ำยในปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษ

ล�าดับที่ ชื่อพันธุ์ข้าว ชนิดข้าว อ�าเภอ เจ้าของพันธุ์

1 พันธุ์ข้ำวไรซ์เบอรี่ เจ้ำ รำษีไศล นำยสุดใจ นิลวรรณ

2 พันธุ์ข้ำวมะลิแดง เจ้ำ รำษีไศล นำยอุทัย ธรรมวัตร

3 พันธุ์ข้ำวมะลินิล เจ้ำ รำษีไศล นำงสำวทัศพร สำยหงษ์

4 พันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 เจ้ำ รำษีไศล นำยประสิทธิ์ ศรีมะเรือง

5 พันธุ์ข้ำวเหนียวดสำ เหนียว รำษีไศล นำยชำญวิทย์ เพชร์รักษำ

6 พันธุ์ข้ำว กข.15 เหนียว ภูสิงห์ นำงอัมพร แก่นอินตำ

7 พันธุ์ข้ำว กข.6 เหนียว เมือง นำยสุดใจ เลื่อมใส

รวมจ�านวนทั้งสิ้น                                                                                        7 พันธุ์

ที่มาข้อมูล: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุ่มแสง ต�าบลดู่ อ�าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 

 ข้อมูลพันธุ์ข้ำวพื้นท่ีนิยมปลูกในปัจจุบันพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ พบว่ำ เป็นพันธุ์ข้ำวเจ้ำและพันธุ์ข้ำวเหนียว 

จสำนวน 7 สำยพันธุ์ ได้แก่ 1) พันธุ์ข้ำวไรซ์เบอรี่ 2) พันธุ์ข้ำวมะลิแดง 3) พันธุ์ข้ำวมะลินิลสุรินทร์ 4) พันธุ์ข้ำวเหนียวดสำ  

5) พันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105 6) พันธุ์ข้ำวกข.15 7) พันธุ์ข้ำว กข.6 ซึ่งส่วนมำกชำวนำจังหวัดศรีสะเกษ นิยมปลูกข้ำว 

ไว้กนิเองและแบ่งไว้เพือ่จสำหน่ำยและบำงส่วนปลกูเพือ่สะสมพนัธุแ์ละมชีำวนำบำงกลุม่ทีเ่ข้ำร่วมกบักลุม่วสิำหกจิชมุชน

ศนูย์ข้ำวปลกูข้ำวเพือ่จสำหน่ำยให้กบักลุม่วสิำหกจิชมุชน ซึง่ได้มีกำรรบัประกนัรำคำข้ำวให้กบัชำวนำ ซึง่ได้มกีำรส่งข้ำวเจ้ำ 

จสำหน่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ดังตำรำงที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงรำยชื่อพันธุ์ข้ำว จังหวัดศรีสะเกษ จสำนวน 17 พันธุ์ ดังตำรำง

ล�าดับที่ รายชื่อพันธุ์พื้นเมือง ประเภทข้าว ชนิดการปลูก พื้นที่พบ

1 กข 15 หรือข้ำวดอ เหนียว นำสวน นส้ำเกลี้ยง

2 กข.6 เหนียว นำสวน เมือง

3 ข้ำวเปีย เจ้ำ นำสวน เมือง

4 ดอกคู่ เจ้ำ นำสวน เมือง

5 ดอกเดี่ยว เจ้ำ นำสวน ไพรบึง

6 ดอกเลำ เหนียว นำสวน ไพรบึง

7 ดอกหมำก เจ้ำ ข้ำวไร่ ขุญหำญ

8 นำงลำย เจ้ำ ข้ำวไร่ ขุณหำญ

9 นำงร้อยเล็ก เจ้ำ ข้ำวไร่ ขุขันธุ์

10 นำงร้อยใหญ่ เจ้ำ ข้ำวไร่ ขุขันธุ์

11 สัมพันธุ์แกง เจ้ำ นำสวน ขุญหำญ

12 สัมพันธุ์ป้ำย เจ้ำ นำสวน เมือง

13 สำมพัน เจ้ำ นำสวน เมือง

14 หนองแดง เหนียว ข้ำวไร่ ขุญหำญ

15 เหนียวน้อยขำว เหนียว นำสวน ขุญหำญ

16 กษัตริย์ เจ้ำ นำสวน ขุญหำญ

17 ข้ำวสมัน เจ้ำ นำสวน วังหิน

ที่มาข้อมูล: ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: 2558

 ข้ำวเจ้ำพันธุ์พื้นเมือง 12 สำยพันธุ์ ได้แก่ ข้ำวเปีย (ดอกคู่ (อสำเภอเมือง) ดอกเดี่ยว (อสำเภอไพรบึง) ดอกหมำก 

(อสำเภอขนุหำญ) (อสำเภอขนุหำญ) (อสำเภอขขุนัธ์) (อสำเภอขขุนัธ์) สมัพนัธุแ์กง (อสำเภอขนุหำญ) สมัพนัธุป้์ำย (อสำเภอเมอืง) 

สำมพัน (อสำเภอเมือง) กษัตริย์ (อสำเภอขุนหำญ) และข้ำวสมัน (อสำเภอวังหิน)

 2. พฒันำระบบฐำนข้อมลูเทคโนโลยสีำรสนเทศของพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงและรวบรวมพนัธุข้์ำวหอมมะลใินจงัหวดั

ศรีสะเกษ จำกกำรลงพื้นที่สสำรวจพันธุ์ข้ำวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรและประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 

โดยพบว่ำ เกษตรกรที่ปลูกข้ำว ในจังหวัด จสำนวน 15 ครอบครัว และภำคีเครือข่ำยจังหวัดศรีสะเกษ พบว่ำ เป็นพันธุ์

ข้ำวเจ้ำ จสำนวน 12 สำยพันธุ์ ข้ำวเหนียว 5 สำยพันธุ์ รวมทั้งสิ้น 17 สำยพันธุ์ และได้จสำแนกสำยพันธ์ข้ำวที่เกษตรกร  

ในจังหวัดศรีสะเกษ นิยมปลูกไว้กินเองและจสำหน่ำยคือ จสำนวน 7 สำยพันธุ์ แบ่งออกเป็น 7 สำยพันธุ์ ได้แก่ 1) พันธุ์ข้ำว 

ไรซ์เบอรี่ 2) พันธุ์ข้ำวมะลิแดง 3) พันธุ์ข้ำวมะลินิลสุรินทร์ 4) พันธุ์ข้ำวเหนียวดสำ 5) พันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105  

6) พันธุ์ข้ำวกข.15 7) พันธุ์ข้ำว กข.6 แล้วได้นสำข้อมูลมำสังเครำะห์ ตรวจสอบกับผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญและได้พัฒนำ

ระบบฐำนข้อมลูเทคโนโลยสีำรสนเทศของพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงและพนัธุข้์ำวทีน่ยิมปลกูเพือ่จสำหน่ำยในจงัหวดัศรสีะเกษ  

1 ระบบ ตำมโดเมนเนม http://ricecenter.krubpom.com หน้ำต่ำงหลกัของฐำนข้อมลูพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงจงัหวดัศรสีะเกษ 

ดังรูปที่ 2
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ภาพที่ 3 ระบบฐำนข้อมูลพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองและพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา: ศิริกมล ประภาสพงษ์: ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ: 2559

แถบเมนูหลัก

 1. หน้ำหลัก

 2. ชนิดพันธุ์ข้ำวเจ้ำ

 3. สำระน่ำรู้

 4. ชนิดพันธุ์ข้ำวเหนียว

 5. ฐำนข้อมูลพันธุ์ข้ำว

 6. ดำวน์โหลด

 ผลกำรสสำรวจข้อมลูกำรศกึษำควำมหลำกหลำยของพนัธุข้์ำวพืน้เมอืง และกำรพฒันำระบบสำรสนเทศด้ำนกำร

ตลำดข้ำวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่ม จสำนวน 15 ครอบครัว และภำคีเครือข่ำย ในจังหวัด

ศรสีะเกษ โดยมกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้ำนข้อมลูพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงและพนัธ์ุข้ำวทีน่ยิมปลกูเพือ่จสำหน่ำยในปัจจบุนั และ

พบพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองจสำนวน 17 พันธุ์ และพันธุ์ข้ำวที่นิยมปลูกในปัจจุบัน จสำนวน 7 พันธุ์ ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

สอดคล้องวรีะนชุ แย้มยิม้และคณะ [4] ได้ทสำกำรวจิยัเรือ่งกำรอนรุกัษ์ควำมหลำกหลำยข้ำวพนัธุพ์ืน้เมอืงตำมภมูปัิญญำ

ท้องถิ่น ในภูมินิเวศ จังหวัดเลย ในชุดงำนวิจัยควำมหลำกหลำย กำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ข้ำวพันธุ์พื้นเมือง

จังหวัดเลยกลุ่มอนุรักษ์ข้ำวพันธุ์พื้นเมืองทั้ง 4 กลุ่ม มีข้ำวพันธุ์พื้นเมืองทั้งหมด 38 สำย พันธุ์ แบ่งเป็นข้ำวไร่ 15 สำย

พันธุ์ ข้ำวนำ 23 สำยพันธุ์ โดยพื้นที่ปลูกข้ำวมีภูมินิเวศที่แตกต่ำงกัน ส่วนพื้นที่ปลูกข้ำวนำเป็นที่รำบและหุบเขำ เน้น

กำรปลูกในพื้นที่กลุ่มข้ำวพื้นเมืองบ้ำนเขำแก้ว เป็นข้ำวนำทั้งหมด 12 สำยพันธุ์ และกลุ่มข้ำวพื้นเมืองบ้ำนนส้ำสวย เป็น

ข้ำวนำทั้งหมด 3 สำยพันธุ์ซ่ึงและสอดคล้องกับงำนวิจัย ยุพิน เถื่อนศรี [5] ระบบฐำนข้อมูลกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ของ 

ตสำบลวังดนิ ตสำบลหำดกรวด และตสำบลคอรมุ มกีำรพฒันำโครงกำรทีเ่ช่ือมกบัแหล่งทนุภำยนอกโดยหน่วยจดักำรควำมรู้ 

และวิจัยชุมชนระดับตสำบลในตสำบล คอรุม และตสำบลวังดิน แกนนสำเครือข่ำยนักวิชำกำรมีพัฒนำกำรด้ำนควำมรู้และ

ทักษะมำกขึ้น และเกิดเครือข่ำยหน่วยจัดกำรควำมรู้และวิจัยชุมชนระดับตสำบล และภำคีที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วย จัดกำร

งำนวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์เป็นตัวเชื่อมประสำนกำรดสำเนินงำน จสำนวน 1 ระบบ สอดคล้องกับงำนวิจัย 

สมมำตร ทองใบ [6] ได้ทสำวิจัยเรื่อง ควำมต้องกำรและควำมพร้อมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรศูนย์ข้ำว

ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น กำรพัฒนำด้ำนสำรสนเทศควรพัฒนำไปพร้อมกับกำรฝึกอบรมบุคลำกรให้สำมำรถใช้งำน

ได้จริงและจะต้องมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กำรจัดให้มีกำรประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
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เกี่ยวกับผลผลิตข้ำวไปสู่กำรแปรรูปในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้หลำกหลำยประเภท อำทิ กำรทสำสำโท กำรทสำขนม

ดอกจอก ขนมนำงเลด็ แป้งข้ำวเจ้ำหอมมะล ิแป้งข้ำวหอมนลิ แป้งข้ำวมะลแิดง และแป้งข้ำวไรซ์เบอรี ่สำมำรถเพิม่มลูค่ำ

และเกษตรกรสำมำรถนสำไปจสำหน่ำยตำมงำนแสดงสนิค้ำต่ำง ๆ   เพิม่ขึน้ กำรแลกเปลีย่นข้อมลูด้วยระบบสำรสำรเทศและ

กำรลงมอืปฏบัิตกิำรร่วมกนั ทสำให้เกษตรกรเกดิองค์ควำมรูใ้นกำรพฒันำมลูค่ำของผลผลติทำงกำรเกษตรของตนเองและ

เกิดเครือข่ำยของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวอินทรีย์เพิ่มขึ้น ซึ่งในอดีตเกษตรกรเป็นผู้ผลิตข้ำวและจสำหน่ำยในรูปแบบเดิม แต่

ในปัจจุบันเกษตรกรสำมำรถเป็นทั้งผู้ผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกข้ำวได้หลำกหลำยรูปแบบขึ้น สอดคล้องกับงำน

วจิยัของ ยพุนิ เถือ่นศร ีและนชิภำ โมรำถบ [7] ได้ทสำวจิยัเรือ่งกำรพฒันำเครอืข่ำยเกษตรกรผูป้ลกูข้ำวอนิทรย์ีในจงัหวดั

อุตรดิตถ์: กรณีศึกษำ ตสำบลวังกะพี้ อสำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังเครำะห์องค์ควำมรู้และจัดกำรควำมรู้ของเครือข่ำย

เกษตรผูป้ลกูข้ำวอนิทรย์ีเป็นกำรวจิยัเชงิปฏบิตักิำรแบบมส่ีวนร่วม เพือ่ให้ผูเ้ข้ำร่วมวจิยัทีเ่ป็นเกษตรกรผูป้ลกูข้ำวได้ร่วม

แลกเปลีย่นข้อมลูทรำบสภำพปัญหำของเกษตรกร และกำรพฒันำองค์ควำมรูแ้ละเทคโนโลยกีำรเพิม่ผลผลติ ซึง่หลงัจำก

เกษตรกรได้เข้ำร่วมกำรทสำวิจยัดงักล่ำวทสำให้เกิดกลไกบริหำรจัดกำรเครือข่ำยเกษตรกรผู้ปลูกขำ้วอินทรีย์ และรูปแบบ

กำรพัฒนำเครือข่ำยเกษตรกร เกิดเครือข่ำยด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดของเกษตรกรข้ำวอินทรีย์ทั้งภำยในและภำยนอก

จังหวัด และเกิดภำคีเครือข่ำยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อย่ำงเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะและการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

 1. ควรศึกษำระบบสำรสนเทศบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยี Web Service ให้สำมำรถป้อนข้อมูล 

และส่งไปที่ส่วนประมวลผลกลำงที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบสำรสนเทศศูนย์บริกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยี

กำรเกษตรประจสำตสำบลหรือประจสำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนข้ำว

 2. ควรมกีำรส่งเสรมิสนบัสนนุให้เกษตรกรปลกูข้ำวแบบเกษตรอนิทรย์ี และกำรป้องกนัโรคแมลงด้วยวธิกีำรที่

ปลอดภัยจำกสำรเคมีอย่ำงจริงจัง และควรส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ข้ำวพันธุ์พื้นเมืองให้ทสำแปลงอนุรักษ์รวบรวมข้ำวพันธุ์

พื้นเมืองที่เหมำะสมกับภูมินิเวศที่แตกต่ำงกันและให้เป็นแหล่งขยำยพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองจำกระดับตสำบลถึงระดับชำติ

 3. ควรศึกษำวิธีกำรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในกำรปลูกข้ำวให้กับเกษตรกร เนื่องจำกเกษตรกรยังขำดองค์ควำมรู้

ด้ำนวิธีกำรจัดทสำบัญชีข้ำว

 4. ควรมีกำรผลักดันให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันทำงกำรตลำดของข้ำว

หอมมะลิตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษ

 5. ควรศึกษำมำตรฐำนของข้ำวทั้งมำตรฐำนในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในพ้ืนที่บ่งช้ีทำงด้ำน

ภูมิศำสตร์ GI ของพื้นที่ทุ่งกุลำร้องไห้

 6. ควรส่งเสริมให้เกษตรกรตั้งกลุ่มวิสำหกิจข้ำวมำกขึ้นเพื่อจะได้มีอสำนำจในกำรต่อรองทำงด้ำนกำรตลำด

 7. ควรสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวรู้มีกำรพัฒนำด้ำนกำรแปรรูปผลผลิตจำกข้ำวมำกยิ่งขึ้นและยกระดับ

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ทำงเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้นที่

 8. เกษตรกรทีป่ลกูข้ำวพืน้เมอืงควรได้รบักำรสนบัสนนุปัจจยัในกำรทสำเกษตรอนิทรย์ี กำรป้องกนัโรคแมลงด้วย

วิธีกำรที่ปลอดภัยจำกสำรเคมีอย่ำงจริงจัง และควรส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ข้ำวพันธุ์พื้นเมืองให้ทสำแปลงอนุรักษ์รวบรวม

ข้ำวพนัธุพ์ืน้เมอืงทีเ่หมำะสมกบัภมูนิเิวศทีแ่ตกต่ำงกนัและให้เป็นแหล่งขยำยพนัธุข้์ำวพืน้เมอืงจำกระดบัตสำบลถงึระดบั

ชำติ

 9. ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถสร้ำงเครือข่ำย และ

ขยำยฐำนผลผลิตข้ำวไปยังผู้บริโภคได้โดยตรง
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 10. ควรมกีำรนสำเทคโนโลยชีวีภำพทีส่ำมำรถช่วยในกำรวเิครำะห์ควำมหลำกหลำยทำงพนัธกุรรมมำพฒันำ เพือ่

ให้ได้ตัวอย่ำงเมล็ดพันธุ์ที่ตรงตำมสำยพันธุ์ไปใช้สสำหรับกำรปรับปรุงพันธุ์ และพัฒนำผลิตภัณฑ์กำรนสำข้ำวพื้นเมือง

ของเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวได้นสำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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บทคัดย่อ

 งำนวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำควำมต้องกำรจสำเป็นของกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำ

เรยีน เพิม่เวลำรู ้ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษำตอนต้นในจงัหวดัเพชรบรุ ีกลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้คอื นกัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตจังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 393 คน 

เป็นนักเรียนชำย จสำนวน 198 คน และนักเรียนหญิง จสำนวน 195 คน ทสำกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) 

ในกำรเลือกโรงเรียน 6 โรงเรียนท่ีสังกัดสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ 

แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ในระดับชั้นเรียน เครื่องมือหลักที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำมเกี่ยวกับ 

ควำมต้องกำรจสำเป็นของกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ วิเครำะห์ข้อมูลโดย  

กำรจัดลสำดับควำมสสำคัญใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI
modified

)

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ค่ำลสำดับดัชนีควำมสสำคัญของกำรจัดกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้

ของนักเรียนชำย คือ อันดับ 1 ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม มีค่ำ PNI = 0.8869 อันดับ 2 ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ มีค่ำ PNI 

= 0.8242 อันดับ 3 ด้ำนประเภทกิจกรรม มีค่ำ PNI = 0.7816 และ อันดับ 4 ด้ำนควำมปลอดภัย มีค่ำ PNI = 0.7692  

2) ค่ำลสำดบัดชันคีวำมสสำคญัของกำรจดักจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรูข้องนกัเรยีนหญงิ คอื อนัดบั 

1 ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม มีค่ำ PNI = 0.8786 อันดับ 2 ด้ำนประเภทกิจกรรม มีค่ำ PNI = 0.8205 อันดับ 3 ด้ำนสถำนที่

และอุปกรณ์ มีค่ำ PNI = 0.8072 และ อันดับ 4 ด้ำนควำมปลอดภัย มีค่ำ PNI = 0.7578 3) ค่ำลสำดับดัชนีควำมสสำคัญของ

กำรจดักจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรูข้องนกัเรยีนทัง้หมด คอื อนัดบั 1 ด้ำนครใูนกำรจดักจิกรรม 

มีค่ำ PNI = 0.8846 อันดับ 2 ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ มีค่ำ PNI = 0.8155 อันดับ 3 ด้ำนประเภทกิจกรรม มีค่ำ PNI = 

0.8051 และ อันดับ 4 ด้ำนควำมปลอดภัย มีค่ำ PNI = 0.7689

ค�าส�าคัญ: ควำมต้องกำรจสำเป็น กิจกรรมทำงกำย กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
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Abstract

 The purpose of the research was needs of a physical activity promoting with “reduce time-learning and increase 

time-knowledge” for lower-secondary school students in Phetchaburi province. The samples were lower-secondary 

school students. The samples were 198 male students and 195 female students. Samples were selected by simple 

random sampling and ever stratums were selected by stratified random sampling. Research tool was questionnaire. 

Data were analyzed using Modified Priority Needs Index (PNI
modified

).

 The research results were as follows: 1)Needs virtue of male students is teacher (PNI = 0.8869), facilities and 

equipment (PNI = 0.8242), activity type (PNI = 0.7816) and safety (PNI = 0.7692). 2) Needs virtue of female students 

is teacher (PNI = 0.8786), activity type (PNI = 0.8205), facilities and equipment (PNI = 0.8072) and safety (PNI = 

0.7578). 3) Needs virtue of students is teacher (PNI = 0.8846), facilities and equipment (PNI = 0.8155), activity type 

(PNI = 0.8051) and safety (PNI = 0.7689).

Keywords: Needs, Physical activity, Reduce Time-Learning and Increase Time-Knowledge

บทน�า

 แผนกิจกรรมกำรรณรงค์สุขภำพดีถ้วนหน้ำ สู่ ค.ศ. 2020 ของกรมกำรอนำมัยโลก (WHO) และองค์กำร 

ส่งเสริมสุขภำพของประเทศสหรัฐอเมริกำ (USDHHS) ระบุให้กิจกรรมทำงกำย (Physical Activity) เป็นหนึ่งใน 

ตัวบ่งชี้วัดทำงสุขภำพตัวหน่ึงท่ีสสำคัญสสำหรับส่งเสริมให้บุคคลทุกเพศทุกวัยมีสุขภำพที่ดีและสมบูรณ์ถ้วนหน้ำ  

ในปี ค.ศ. 2020 และกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่ไม่เพียงพอเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สสำคัญของกำรเสียชีวิตในบุคคลทั่วไป

ทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้ป่วยโรคต่ำง ๆ อีกด้วย [1]

 ในปัจจบุนักลุม่ประชำกรวยัเดก็และวยัรุน่มลีกัษณะกำรดสำเนนิชวีติประจสำวนัทีเ่ป็นแบบมกีจิกรรมทีใ่ช้พลงังำน

น้อยได้แก่ กำรมกีจิกรรมกำรเรยีนทีใ่ช้เวลำนำนในแต่ละวนั ทัง้ในห้องเรยีนและกำรเรยีนพเิศษนอกเวลำ กำรผ่อนคลำย

นันทนำกำรโดยกำรใช้คอมพิวเตอร์ [2] ประกอบกับกำรพัฒนำทำงวัตถุทสำให้ควำมลสำบำกทำงกำยลดลง กำรเดินทำง

ที่สะดวกสบำย กำรมีไฟฟ้ำใช้ และกำรได้นสำเครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์เสริมควำมสะดวกสบำย เข้ำมำใช้ทั้งในครัว

เรือนและนอกบ้ำน ซึ่งกำรดสำเนินชีวิตท่ีรีบเร่งแข่งขัน และควำมเคยชินเหล่ำนี้ทสำให้เด็กและวัยรุ่นมีพฤติกรรม ไม่ได ้

ใช้พลังงำนหรือใช้พลังงำนน้อยต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ซ่ึงเป็นปัจจัยเส่ียงที่ทสำให้เกิดโรคเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่หรือ 

วัยสูงอำยุ ทั้งโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคในระบบเมตำโบลิค และภำวะอ้วน [3]

 กลุม่ประชำกรวยัเดก็และวยัรุน่นัน้ในบทบำทหนึง่กค็อื นกัเรยีน เป็นกลุม่เป้ำหมำยในกำรส่งเสรมิให้มกีจิกรรม

ทำงที่มำกขึ้นจำกวิถีชีวิต ซ่ึงกำรจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ มีสสำนักงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

หรือสถำนศึกษำสังกัดอื่น ของกระทรวงศึกษำธิกำร มีนโยบำยสสำคัญหนึ่งเพื่อเพิ่มคุณภำพของนักเรียน จำกนโยบำย 

กำรปฏิรูปกำรศึกษำของรัฐบำล คือ นโยบำยในกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” เพื่อลดระยะเวลำเรียนภำค

วิชำกำรลงโดยไม่กระทบเน้ือหำหลักท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลำ

และโอกำสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลำ 14.30 น. และหลังเวลำนั้นให้ผู้เรียนทสำกิจกรรม

สร้ำงสรรค์ต่ำง ๆ นอกห้องเรียนอย่ำงหลำกหลำย เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ทุกด้ำนในรูปแบบกิจกรรมเสริม

หลักสูตร โดยเวลำที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตำมกสำหนดของแต่ละโรงเรียน โดยเริ่มดสำเนินกำรในภำคเรียนที่ 2 ปี

กำรศกึษำ 2558 และจะดสำเนนิกำรทกุโรงเรยีนในปีกำรศกึษำ 2559 [4] “กำรลดเวลำเรยีน เพิม่เวลำรู”้ เป็นกำรปรบัเปลีย่น 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

141Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 139-147 (2019)  Vol.9 No.1

2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระให้เพิ่มกำรบูรณำกำรเพื่อลดควำมซส้ำซ้อนของเนื้อหำ เพิ่ม

เวลำในกำรจดักจิกรรมให้นกัเรยีนได้ปฏบิตัจิรงิ ส่วนที ่2 กำรจดักจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน มกีำรเพิม่เตมิกรอบกจิกรรมจำก

กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน และกจิกรรมเพือ่สงัคมและสำธำรณประโยชน์นัน้ มำเป็นกำรจดักจิกรรมใน 4 หมวด 

16 กลุม่กจิกรรม ทีเ่น้นให้นกัเรยีนมโีอกำสปฏบิตัจิรงิ นสำไปสูก่ำรสร้ำงควำมรูด้้วยตนเอง รวมทัง้มทีกัษะกำรคดิวเิครำะห์

ทักษะชีวิต ทักษะกำรแก้ปัญหำ กำรทสำงำนเป็นทีม เสริมสร้ำงคุณลักษณะ ค่ำนิยมที่ดีงำม และควำมมีนส้ำใจต่อกัน [5]

 แนวทำงหนึ่งที่สถำนศึกษำจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ คือ กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยแก่นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษำ กำรดสำเนินกำรดังกล่ำวมีระยะดสำเนินกำรผ่ำนมำประมำณ 1 ปี จึงควรมีกำรรวบรวมข้อมูลกำรดสำเนิน

กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ โดยเฉพำะในส่วนของกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยให้กับนักเรียน ทั้งส่วนที่สัมพันธ์

หรือเสริมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ หรือกลุ่มสำระอื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนกำรพัฒนำนักเรียนผ่ำนกำร

ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกิจกรรมอื่น ๆ  ในโครงกำรนี้ ดังนั้นกำรศึกษำสภำพปัจจุบันของกำรดสำเนินโครงกำร เมื่อเทียบกับ

สิ่งที่ควรจะเป็น จึงเป็นส่ิงสสำคัญย่ิง แนวคิดท่ีนิยมในกำรศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่เป็นอยู่

ในปัจจุบัน คือ กำรศึกษำควำมต้องกำรจสำเป็น (Needs assessment ควำมต้องกำรจสำเป็นที่ศึกษำนั้น หำกมีควำมขัดแย้ง

ระหว่ำงควำมแตกต่ำงทีพ่บระหว่ำงสิง่ทีค่วรจะเป็น กบัสิง่ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั กจ็ะชีใ้ห้เหน็ถงึปัญหำทีเ่กดิขึน้ ซึง่สำมำรถ

ช่วยระบุปัญหำที่เป็นปัญหำอย่ำงแท้จริง ทสำให้เกิดกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงตรงจุดเป็นไปตำมควำมต้องกำรขององค์กร 

เนื่องจำกกำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็น เป็นกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสภำพปัจจุบัน (what is) 

กับสภำพที่ควรจะเป็น (what should be) มีกระบวนกำรทสำงำนที่เป็นระบบในกำรหำควำมต้องกำรจสำเป็นและจัดลสำดับ

ควำมสสำคัญก่อนหลัง ทสำให้ได้ข้อมูลและสำรสนเทศในกำรตัดสินใจเลือกหำวิธีแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนระบบ

สำรสนเทศของสถำนศึกษำได้ตรงกับสภำพหรือควำมต้องกำรที่แท้จริง จำกนั้นนสำผลที่ได้มำวิเครำะห์และประเมิน  

สิง่ทีเ่กดิขึน้ว่ำสมควรเปลีย่นแปลงอะไรบ้ำง กำรประเมนิควำมต้องกำรจสำเป็นทสำให้ได้ข้อมลูทีน่สำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลง

กระบวนกำรจดักำรศกึษำหรอืกำรเปลีย่นแปลงผลทีเ่กดิขึน้ปลำยทำง กำรเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมำจำกกำรประเมนิควำม

ต้องกำรจสำเป็นจึงเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้ำงสรรค์และเป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงบวก [6]

 จำกเหตผุลดงักล่ำว ทสำให้ผูว้จิยัตระหนกัถงึควำมสสำคญัของสำรสนเทศทีเ่กดิจำกผลกำรวเิครำะห์ควำมต้องกำร

จสำเป็นของสถำนศกึษำในกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีน เพิม่เวลำรูแ้ก่นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษำ 

ผลวิจัยจะเป็นสำรสนเทศสสำคัญเก่ียวกับกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยซึ่งสะท้อนภำวะสุขภำพของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษำของไทยได้ โดยเฉพำะผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ของสถำนศึกษำ และเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ

คุณภำพของนโยบำยนี้ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 เพือ่ศกึษำควำมต้องกำรจสำเป็นของกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีน เพิม่เวลำรู ้ของนกัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นในจังหวัดเพชรบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดสสำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีทีก่สำลงัศกึษำในปีกำรศกึษำ 2561 กสำหนดกลุม่ตวัอย่ำงโดยใช้

สูตรของ Yamane [7] ใช้ค่ำควำมคลำดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 386 คน ผู้วิจัยได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่ำง 10 % 

เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของกลุ่มตัวอย่ำง จึงได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 420 คน แบ่งเป็นนักเรียนชำย 210 คน และนักเรียน
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หญงิ 210 คน จำกนัน้ทสำกำรสุม่อย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) ในกำรเลอืกโรงเรยีน 6 โรงเรยีนทีส่งักดัสสำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทรำวำส(ศุขประสำรรำษฏร์) โรงเรียนคงคำรำม โรงเรียน

เขำย้อยวิทยำ โรงเรียนบ้ำนลำดวิทยำ โรงเรียนท่ำยำงวิทยำ และโรงเรียนบ้ำนแหลมวิทยำ และใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ

แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ในระดับชั้นเรียน และได้แบบสอบถำมกลับคืนมำ 393 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

93.57 เป็นนักเรียนชำยจสำนวน 198 ฉบับ และนักเรียนหญิง 195 ฉบับ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถำมเก่ียวกับควำมต้องกำรจสำเป็นของกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยผ่ำน

กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ จสำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนประเภทกิจกรรม 13 ข้อ 2) ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม 4 

ข้อ 3) ด้ำนสถำนท่ีและสิ่งอสำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม จสำนวน 3 ข้อ 4) ด้ำนควำมปลอดภัย จสำนวน 3 ข้อ รวม 

23 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีควำมหมำย ดังนี้คสำถำมทุกข้อที่ต้องตอบ 2 

สภำพ คือ สภำพที่เป็นจริงและสภำพที่ควรจะเป็น

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยกำรจัดลสำดับควำมสสำคัญใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI 
Modified

) เป็นสูตรที่

ปรับปรุงจำกสูตร PNI ดั้งเดิม โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล ว่องวำณิช [8]

 ขั้นตอนของการวิจัย 1) ศึกษำเอกสำร ตสำรำ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องควำมต้องกำรจสำเป็น

ของกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีน เพิม่เวลำรูแ้ละกสำหนดกรอบควำมคดิเพือ่สร้ำงแบบสอบถำม  

2) กำรสร้ำงแบบสอบถำมมีกำรดสำเนินกำรโดยกสำหนดรูปแบบและโครงสร้ำงเนื้อหำของแบบสอบถำมโดยกสำหนดรูป

แบบของแบบสอบถำม มี 2 ตอน ให้มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 4 ระดับ และ 5 ระดับ คสำถำมในตอน

ที่ 2 ทุกข้อคสำถำมจะมีข้อมูลที่ต้องตอบ 2 สภำพ คือ สภำพที่เป็นจริง และสภำพที่ควรจะเป็น 3) นสำแบบสอบถำมแก้ไข

แล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือจสำนวน 3 ท่ำน เพ่ือตรวจสอบควำมครอบคลุมของโครงสร้ำงเน้ือหำควำม

เหมำะสมของปริมำณ ข้อคสำถำม ตรวจสอบควำมเท่ียงตรงโดยหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคสำถำมแต่ละข้อ

กับจุดประสงค์ (item objective congruence; IOC) ตรวจสอบกำรใช้ภำษำและรูปแบบกำรพิมพ์ นสำแบบสอบถำมจำก

ผู้ทรงคุณวุฒิมำตรวจสอบแก้ไข จนได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคสำถำมแต่ละข้อกับจุดประสงค์ อยู่ระหว่ำง 

0.67 – 1.00 4) นสำแบบสอบถำม จสำนวน 30 ชุดไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัด

เพชรบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อหำควำมเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถำม จสำนวน 30 คน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟำ (Alpha Coefficient) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ มีค่ำควำมเที่ยงของแบบสอบถำมในส่วนควำมต้องกำร

จสำเป็นของกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ เท่ำกับ 0.92 5) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัตดิต่อกบัโรงเรยีนของกลุม่ตวัอย่ำง เพือ่ขอเกบ็ข้อมลูในแต่ละโรงเรยีน และได้ทสำหนงัสอืขออนเุครำะห์เกบ็ข้อมลู

เพือ่กำรวจิยั จำกคณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีและนสำมอบให้กบัโรงเรยีนกลุม่ตัวอย่ำง เพือ่บอกช่วงเวลำ

ที่ต้องกำรเก็บข้อมูล รวมทั้งอธิบำยเนื้อหำและเหตุผลของกำรเก็บข้อมูล เมื่อได้รับกำรอนุญำตแล้ว ผู้วิจัยจึงทสำกำรเก็บ

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง 6) วิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติกำรจัดลสำดับควำมสสำคัญใช้สูตร Modified Priority Needs Index 

(PNIModified ) 7) นสำข้อมูลที่วิเครำะห์มำได้จัดลสำดับควำมต้องกำรจสำเป็นกำรจัดกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำ

เรยีนเพิม่เวลำรู ้โดยกำรเปรยีบเทยีบสภำพทีค่วรจะเป็นกบัสภำพทีเ่ป็นจรงิ แล้วนสำมำจดัลสำดบัของควำมต้องกำรจสำเป็น

ผลการวิจัย

 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมลู ควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรู ้

ของนักเรียน ตำมตำรำงที่1 พบว่ำ

 ดชันลีสำดบัควำมสสำคญัของควำมต้องกำรจสำเป็นกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรู ้
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ของนกัเรยีนชำย พบว่ำ อนัดบัแรก ด้ำนครใูนกำรจดักจิกรรม (0.8869) รองลงมำ ด้ำนสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ (0.8242) ด้ำน

ประเภทกิจกรรม (0.7816) และด้ำนควำมปลอดภัย (0.7692) ตำมลสำดับ

 ดชันลีสำดบัควำมสสำคญัของควำมต้องกำรจสำเป็นกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำ

รู้ของนักเรียนหญิง พบว่ำ อันดับแรก ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม (0.8786) รองลงมำด้ำนประเภทกิจกรรม (0.8205) ด้ำน

สถำนที่และอุปกรณ์ (0.8027) และด้ำนควำมปลอดภัย (0.7578) ตำมลสำดับ

 ดชันลีสำดบัควำมสสำคญัของควำมต้องกำรจสำเป็นกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรู้

ของภำพรวมนกัเรยีน พบว่ำ อนัดบัแรก ด้ำนครใูนกำรจดักจิกรรม (0.8846) รองลงมำ ด้ำนสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ (0.8155) 

ด้ำนประเภทกิจกรรม (0.8051) และด้ำนควำมปลอดภัย (0.7689) ตำมลสำดับ

ตารางที่ 1 กำรเปรียบเทียบค่ำดัชนีลสำดับควำมสสำคัญของควำมต้องกำรจสำเป็นของนักเรียน

ความต้องการจ�าเป็น เพศชาย เพศหญิง รวม

1. ด้ำนประเภทกิจกรรม 0.7816 (3) 0.8205 (2) 0.8051 (3)

2. ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม 0.8869 (1) 0.8786 (1) 0.8846 (1)

3. ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ 0.8242 (2) 0.8072 (3) 0.8155 (2)

4. ด้ำนควำมปลอดภัย 0.7692 (4) 0.7578 (4) 0.7689 (4)

รวม 0.8154 0.8160 0.8185

หมำยเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคืออันดับที่

สรุปผลการวิจัย

 ค่ำดัชนีลสำดับควำมสสำคัญของควำมต้องกำรจสำเป็นกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียน 

เพิม่เวลำรูข้องนกัเรยีนจสำแนกตำมเพศ ค่ำดชันลีสำดบัควำมสสำคญัของควำมต้องกำรจสำเป็นในภำพรวมของนกัเรียนหญงิ

มีค่ำสูงกว่ำนักเรียนชำย (0.8160 และ 0.8154 ตำมลสำดับ)

 เมื่อพิจำรณำค่ำดัชนีลสำดับควำมสสำคัญของควำมต้องกำรจสำเป็นกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรม 

ลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรูจ้สำแนกตำมรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนประเภทกจิกรรม นกัเรยีนหญงิมค่ีำดชันลีสำดบัควำมสสำคญัสงูกว่ำ

นักเรียนชำย (0.8205 และ 0.7816 ตำมลสำดับ) ส่วนอีก 3 ด้ำนได้แก่ ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ 

และด้ำนควำมปลอดภยั นกัเรยีนชำยมค่ีำดชันลีสำดบัควำมสสำคญัสงูกว่ำนกัเรยีนหญงิ (ด้ำนครใูนกำรจดักจิกรรม 0.8842 

และ 0.8786 ตำมลสำดับ ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ 0.8242 และ 0.8072 ตำมลสำดับ ด้ำนควำมปลอดภัย 0.7692 และ 0.7578 

ตำมลสำดับ)

 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของนักเรียนค่ำดัชนีลสำดับควำมสสำคัญของควำมต้องกำรจสำเป็นกำรส่งเสริมกิจกรรม 

ทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้จสำแนกตำมรำยด้ำน พบว่ำ เหมือนกันในด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม  

เป็นอันดับแรก ส่วนด้ำนควำมปลอดภัย เป็นอันดับสุดท้ำย

อภิปรายผล

 จำกข้อค้นพบของผลกำรวจิยั สำมำรถนสำมำอภปิรำยผลตำมวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยัโดยแยกเป็นประเดน็ต่ำง ๆ  
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ได้ดังนี้

 ควำมต้องกำรจสำเป็นของกำรจัดกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ มี 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนครูใน

กำรจัดกิจกรรม ด้ำนประเภทกิจกรรม ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ และด้ำนควำมปลอดภัย

 ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม ซึ่งทั้งในนักเรียนชำยและนักเรียนหญิงให้เป็นควำมต้องกำรจสำเป็นอันดับ 1 ทั้งสอง

กลุ่ม และในรำยข้อของด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรมก็เป็นข้อเดียวกัน คือ ครูมีจสำนวนเพียงพอในกำรจัดกิจกรรม สะท้อน

ให้เห็นถึงว่ำกำรที่มีครูจสำนวนไม่เพียงพอ สะท้อนให้เห็นถึงกำรมีกิจกรรมที่ไม่หลำกหลำย หรือครูอำจจะไม่ถนัดใน

กำรจัดกิจกรรม ทสำให้ออกแบบกิจกรรมไม่ได้ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์เท่ำที่ควรหรือตำมควำมถนัดของนักเรียน 

สอดคล้องกับคสำแนะนสำของ สสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ [4] ที่ว่ำ กำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้

ของนักเรียน ครูเป็นผู้ที่มีบทบำทจำกกำรเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้คสำปรึกษำช้ีแนะ (Coach & Mentor) ครูจัดกิจกรรมและ

สถำนกำรณ์เพือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้แสดงออกและคดิอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมถงึครคูวรใช้วธิกีำรประเมนิผลทีห่ลำกหลำย 

และเป็นกำรประเมินตำมสภำพจริง วิเครำะห์คุณภำพและพัฒนำกำรของนักเรียน มำกกว่ำกำรประเมนินักเรียนจำกกำร

สอบเท่ำนัน้ แล้วยงัสอดคล้องกบั จฑุำรตัน์ ภทัรเกษวทิย์ และสธุนะ ตงิศภทัย์ิ [9] ศกึษำพบว่ำ ปัจจยัทีท่สำให้ประสบควำม

สสำเร็จ คอื นกัเรยีนมคีวำมสนใจทสำกจิกรรมด้วยควำมสมคัรใจจดักจิกรรมให้สอดคล้องตรงตำมควำมต้องกำรและควำม

สนใจของนกัเรยีน กำรจดับคุลำกร มคีรพูลศกึษำหรอืผูจ้ดักจิกรรมทำงกำยหลงัเลกิเรยีนเป็นผูด้แูลและให้คสำปรกึษำใน

กำรทสำกจิกรรม รวมถงึครผููส้อน ควรทบทวนกำรปฏบิตักิจิกรรมหลงักำรจดักจิกรรมอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่นสำผลไปพฒันำ

กิจกรรมให้ตรงกับควำมถนัดและต้องกำรของนักเรียน [10]

 ด้ำนประเภทกจิกรรม นกัเรยีนชำยให้ควำมต้องกำรจสำเป็นเป็นอนัดบั 3 ส่วนในนกัเรยีนหญงิให้เป็นอนัดบั 2 เมือ่

พจิำรณำประเภทของกจิกรรม 3 อนัดบัแรก นกัเรยีนชำยมคีวำมต้องกำรกจิกรรม ได้แก่ กจิกรรมกำรละคร กจิกรรมกลุม่

สัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ และกิจกรรมกำรเต้นรสำ นักเรียนหญิงมีควำมต้องกำรกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมทำงศำสนำ 

พัฒนำจิตใจและควำมสงบสุข กิจกรรมกำรละคร และกิจกรรมพิเศษตำมเทศกำลต่ำง ๆ (วันลอยกระทง/วันสงกรำนต์

และอื่น ๆ) เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรในประเภทของกิจกรรมทั้งนักเรียนชำยและหญิง พบว่ำ มีควำมหลำกหลำยตำม

ควำมสนใจของนกัเรยีนทัง้สองกลุม่ ควำมต้องกำรกจิกรรมทีเ่หมอืนกนั คอื กจิกรรมกำรละคร สอดคล้องกบักำรศกึษำ

สรุปผลกำรดสำเนินงำนโครงกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” พบว่ำ โรงเรียนมัธยมศึกษำ มีสัดส่วนของกำรจัดกิจกรรม

ประเภท Head มำกกว่ำกิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ โดยภำพรวม พบว่ำ สถำนศึกษำทุกประเภทมีสัดส่วนกำรจัดกิจกรรม

ประเภท Head Heart และ Hand ที่ใกล้เคียงเคียง ยกเว้นกิจกรรมประเภท Health ที่มีสัดส่วนกำรจัดโดยภำพรวมน้อย

ที่สุด [11] สอดคล้องกับกำรศึกษำของ วีระพล จันทร์ศิลำ [12] ที่กล่ำวว่ำ กำรเปิดโอกำสให้นักเรียนเข้ำกลุ่มกิจกรรม

ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจนัน้เป็นปัจจยัทีท่สำให้กำรมกีจิกรรมทำงกำยสมสำ่เสมอ รวมถงึถ้ำนกัเรยีนได้มส่ีวนร่วม

ในกำรออกแบบกิจกรรมตำมควำมต้องกำรตั้งแต่เริ่มต้นก็จะทสำให้นักเรียนอยำกจะเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงยั่งยืน [13]

 ด้ำนประเภทสถำนที่และอุปกรณ์ นักเรียนชำยให้ควำมต้องจสำเป็นเป็นอันดับ 2 ส่วนในนักเรียนหญิงให้เป็น

อันดบั 3 เมือ่พจิำรณำสภำพทีค่วรจะเป็นอยู่ในด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ของนกัเรียนหญงิ โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก

ที่สุด ส่วนนักเรียนชำยภำพรวมอยู่ในระดับมำก แต่ถ้ำพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ เป็นเรื่องเดียวกัน คือ ต้องกำรให้สถำนที่

ในกำรจดักจิกรรมอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีด่ ีบรรยำกำศเหมำะสมสสำหรบักำรจดักจิกรรม สอดคล้องกำรศกึษำของ ทรรศนย์ี 

วรำห์คสำ [14] พบว่ำ ควำมคิดเห็นกำรจัดสภำพแวดล้อมด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของโรงเรียน 

วัดจันทร์ประดิษฐำรำม กรุงเทพมหำนคร ของนักเรียนแยกตำมเพศของนักเรียน มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสสำคัญ 

ทำงสถติ ิท่ีระดบั .01 และยงัสอดคล้องกบักำรศกึษำกำรใช้เวลำว่ำงและปัจจยัทีส่่งผลให้เกดิควำมสขุของนสิติมหำวทิยำลยั

เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบว่ำ ในด้ำนของกำรบริหำรจัดกำรโดยสถำนศึกษำ 
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ควรมีกำรจัดสรรสิ่งอสำนวยควำมสะดวกเพื่อเอื้อต่อกำรใช้เวลำว่ำง รวมถึงกำรซ่อมบสำรุงส่ิงอสำนวยควำมสะดวกที่มีอยู่

ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน [15] ซึ่งสอดคล้องกับ พรพจน์ พจน์พัฒนพล [16] กล่ำวว่ำ สิ่งที่โรงเรียนควรจัดให้มีหรือ

ดูแลเอำใจใส่อันดับแรก ๆ และเห็นด้วยตำเปล่ำ คือ ห้องเรียน โรงอำหำรและสถำนที่เล่นกีฬำ ซึ่งเป็นสถำนที่ในกำรที่

เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำยของนักเรียน

 ด้ำนควำมปลอดภัย ซ่ึงท้ังในนักเรียนชำยและนักเรียนหญิงให้เป็นควำมต้องกำรอันดับสุดท้ำยทั้งสองกลุ่ม 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อของควำมต้องกำรเป็นข้อเดียวกัน คือ ต้องกำรให้มีครูและเจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัยทั่วถึง 

สอดคล้องกับ รวีวรรณ พำชัย [17] พบว่ำ ปัญหำโครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ในเรื่องกำรเอำใจใส่ดูแลของคร ู

ผู้จัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสะท้อนให้ถึงควำมปลอดภัยในกำรจัดกิจกรรมที่จัดให้

นกัเรยีน เมือ่มกีำรจดักจิกรรมเพือ่สนบัสนนุให้ผูเ้รยีนเกดิกระบวนกำรเรยีนรูน้ัน้ โรงเรยีนควรมสีถำนทีท่ีป่ลอดภยัและ

เหมำะสมกับกำรทสำกิจกรรมหลังชั่วโมงเลิกเรียน เพื่อผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงกิจกรรม และมีส่วนร่วมกับกลุ่มของผู้เรียน 

[18] ถึงแม้ว่ำนักเรียนจะลสำดับควำมสสำคัญด้ำนควำมปลอดภัยไว้เป็นลสำดับสุดท้ำย ไม่ได้หมำยควำมผู้บริหำรและครูจะ

ควรละเลยด้ำนนี้ไป ซึ่งกำรศึกษำของสุชีรำ ใจหวัง และจันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ [19] เรื่อง กำรจัดกำรควำมปลอดภัยใน

สถำนศึกษำ พบว่ำ ครูในโรงเรียนมัธยมที่มีประสบกำรณ์ในกำรทสำงำนต่ำงกันจะมีกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในสถำน

ศึกษำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ .05 นั้นคือ ครูในโรงเรียนมัธยมที่มีประสบกำรณ์ในกำรทสำงำน

น้อยกว่ำ หรือเท่ำกับ 10 ปี จะให้ควำมสสำคัญกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำสมส่ำเสมอสูงกว่ำครูในโรงเรียน

มัธยมที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 11 ปีขึ้นไป ดังนั้นกำรตระหนักว่ำสิ่งแวดล้อมควำมปลอดภัยมีควำมสสำคัญต่อเด็กมำก 

เนื่องจำกเด็กจะต้องใช้ชีวิตอยู่วันละ 7-8 ชั่วโมง ในโรงเรียน ซึ่งควำมรู้ ทัศนคติ ค่ำนิยม และประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่เด็ก

ได้รับในโรงเรียน ย่อมมีอิทธิพลต่อจิตใจ ควำมสนใจ และอุดมคติในชีวิตกำรเรียนต่อไปจนถึงชีวิตในกำรทสำงำนของ

เด็กทุกคน [20]

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 1. แนวทำงกำรจดักจิกรรมทำงกำยในช่วงเวลำกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรู ้ในโรงเรยีนมธัยมศกึษำในจงัหวดั

เพชรบรุ ีส่วนใหญ่โรงเรยีนจะดสำเนนิกำรจดัตำมควำมพร้อมของแต่ละโรงเรยีน และควำมถนดัของครทูีม่คีวำมสำมำรถ

อยู่อย่ำงจสำกัดที่มีอยู่ในโรงเรียนทสำให้กิจกรรมท่ีจัดยังไม่มีควำมหลำกหลำย ดังนั้นโรงเรียนควรให้ควำมสสำคัญกับ

กิจกรรมที่นักเรียนสนใจจริง เพื่อให้นักเรียนได้มีเครือข่ำยในกลุ่มเพื่อนทั้งภำยในห้องเรียน ระหว่ำงห้องเรียน ร่วมถึง

ระดับชั้นต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกทสำกิจกรรมทำงกำยที่สร้ำงสรรค์มำกขึ้น จำกผลกำรวิจัยสำมำรถสะท้อน

ให้เหน็ถงึแนวทำงกำรปรบักจิกรรม และประยกุต์ใช้ให้เหมำะสมตำมบรบิทของแต่ละโรงเรยีน เพือ่พฒันำและส่งเสรมิ

กำรจัดกิจกรรมทำงกำยสสำหรับโรงเรียนตนเองได้

 2. จำกดัชนีควำมสสำคัญของกำรจัดกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ของนักเรียนทั้งหมด  

คือ อันดับ 1 ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม ดังนั้นกำรส่งเสริมให้ครูได้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ถนัดและสนใจ

มีควำมสสำคัญและจสำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำคนและพัฒนำงำน และสำมำรถควบคุมด้ำนงบประมำณและทรัพยำกร

ได้ สำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์กับบริบทที่โรงเรียนมี ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ำ ด้วยควำมสำมำรถที่ตนเอง 

มี นอกจำกได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแล้ว สิ่งที่ได้คือได้แบ่งปันประสบกำรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะกับบุคลำกรสำย

งำนเดียวกัน สร้ำงควำมกลมเกลียวมีเครือข่ำยท่ีจะช่วยให้กำรพัฒนำงำนนั้นก้ำวไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

ครูผู้จัดกิจกรรมควรเอำใจใส่ดูแล มีกำรกสำกับติดตำมและประเมินผลทุกครั้งที่ได้รับมอบหมำย ควรมีกำรนิเทศ ติดตำม



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

146 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 139-147 (2019)  Vol.9 No.1

เป็นระยะ และมีกำรรำยงำนผลต่อผู้บริหำรโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง

 3. ผูบ้รหิำรโรงเรยีนควรให้ควำมสสำคญัในด้ำนกำรจดักจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรูอ้ย่ำง

ต่อเนื่อง เพรำะจะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนำกำรดีข้ึนท้ังร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม ที่จะส่งผลต่อกำรเรียนรู้ด้วย

ตนเองในกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ที่สนใจของนักเรียน รวมถึงควรต้องมีกำรจัดทสำแผน ทั้งในด้ำนบุคลำกร งบประมำณ 

อปุกรณ์และสถำนที ่กำรประเมนิควำมสสำเรจ็ของกจิกรรม และผลกำรปฏบิตั ิหรอืผลลพัธ์ของโครงกำร เพือ่นสำมำพฒันำ

และปรับปรุงให้ตรงกับควำมต้องกำรของนักเรียนมำกขึ้น

 ข้อเสนอแนะในกำรทสำวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมกีำรศกึษำรปูแบบหรอืแนวทำงกำรจดักจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรูท้ีส่่งเสรมิกำรมกีจิกรรมทำงกำยที่

เหมำะกบัควำมต้องกำร และบรบิทพืน้ฐำนของโรงเรยีนหลำยพืน้ทีเ่พือ่ให้ได้ผลกำรวจิยัทีห่ลำกหลำย และเป็นตวัแทน

ของโรงเรียนส่วนใหญ่

 2. ควรมีกำรวิจัยและศึกษำกำรดสำเนินกำรจัดกำรจัดกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ของ

โรงเรียนที่ประสบควำมสสำเร็จ

 3. ควรศึกษำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยควำมสสำเร็จที่มีอิทธิพลต่อจัดกำรจัดกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำ

เรียนเพิ่มเวลำรู้
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษำรูปแบบกำรรวมกลุ่มอำชีพหรือสวัสดิกำรสสำหรับคนพิกำร 2) เสนอ

แนะแนวทำงกำรส่งเสรมิกำรรวมกลุม่อำชพีหรอืสวสัดกิำรสสำหรบัคนพกิำร ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภำพ กลุม่เป้ำหมำย

ของกำรวจิยัคอื กลุม่อำชพีคนพกิำร เลอืกแบบเจำะจง (Purposive Selection) เลอืกหนึง่กลุม่ของคนพกิำรทีม่กีำรรวมตวั

กนัประกอบอำชพี แบบสมัภำษณ์เชงิลกึ ใช้ในกำรศกึษำ รปูแบบกำรรวมกลุม่และปัญหำอปุสรรคในกำรประกอบอำชพี

ของคนพิกำร ประเด็นในกำรถอดบทเรียน กำรให้ควำมรู้ และเสริมพลังแก่กลุ่มและกำรพัฒนำกลุ่มให้มีควำมก้ำวหน้ำ

และยั่งยืน

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ กลุ่มอำชีพทอผ้ำขำวม้ำหนองบัวแดง พบว่ำ แนวทำงส่งเสริมอำชีพ ควรมีสถำนที่ต้ังกลุ่ม 

และทีพ่กั ตลำด พำหนะกำรเดนิทำงจสำหน่ำยสนิค้ำ กลุม่อำชพีหตัถกรรมบ้ำนท่ำมะไฟหวำนควรได้รบักำรอบรมพฒันำ

ทักษะฝีมือ ตำมตลำดต้องกำร แบ่งงำนไปตำมบ้ำนที่อยู่ของคนพิกำร กลุ่มอำชีพ ทอผ้ำไหมท่ำมะไฟหวำน รูปแบบ 

กำรรวมกลุ่มอำชีพ กลุ่มได้มีกำรกสำหนดระเบียบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร มีกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุน สมำชิก 

กลุม่กูเ้งนิจำกกองทนุส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำรเป็นรำยบคุคล กลุม่อำชพีนวด/สมำคมคนพกิำร (ตำบอด) 

จังหวัดชัยภูมิ แนวทำงกำรส่งเสริมอำชีพ ควรได้รับโอกำสในกำรมีงำนทสำให้แก่คนตำบอดและกำรพัฒนำศักยภำพ 

ฝึกทกัษะทีจ่สำเป็นเหมำะสมสอดคล้องกบัวถิชีวีติ ให้มคีวำมรูแ้ละทกัษะวชิำนวดแผนไทย ตำมหลกัวชิำทีว่่ำด้วยศำสตร์

แห่งกำรนวดแผนไทย เป็นหลกัในกำรนสำไปประกอบอำชพี ให้โอกำสทำงสงัคมและอยูใ่นพืน้ทีท่ีห่น่วยงำนของรฐับำล

ไม่สำมำรถเข้ำถึง ได้มีโอกำสเข้ำมำฝึกอำชีพและพัฒนำตนเองได้อยู่ร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคม

ค�าส�าคัญ: รูปแบบ กำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ คนพิกำร
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Abstract

 This research aimed to 1) To study the model of occupational grouping or welfare for the disabled. 2) To 

provide guidance for the promotion of occupational groups or welfare for persons with disabilities. Use qualitative 

research methodology. The population of the research is the occupational group of people with disabilities. Purposive 

Random Sampling study, one group of people with disabilities who are engaged in the occupation, the in-depth 

interview study, the integration pattern and obstacles in the occupation. Of people with disabilities; To educate and 

empower groups and to develop groups to be progressive and sustainable. The results of the research on the cloth 

weaving business in Nong Bua Daeng found that the career promotion approach should include group locations and 

market accommodation, Tha Mafawan Handicraft Group should be trained on the skills of the market. Divide the 

work to the home address of the disabled. Silk Weaving Group Form of occupational grouping is a group of written 

regulations. Funded by funding sources. Members of the Individuals with Disabilities Fund.Massacre/Blind Association 

of Chaiyaphum Province Career promotion approaches should be given the opportunity to work for the blind and to 

develop the skills needed to fit the lifestyle. To have the knowledge and skills of Thai massage as the main principle 

of Thai massage is to lead a career. Provide social opportunities and stay in areas where government agencies can not 

reach. Have a chance to practice and develop yourself with the public in society.

Keywords: Model, Career group promotion, The disabled

บทน�า

 แผนพฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำรแห่งชำต ิพ.ศ. 2550-2564 ได้เน้นให้มกีลไกประสำนงำนด้ำนคนพกิำรระดบัชำติ  

กำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งขององค์กรด้ำนคนพิกำรและเครือข่ำย เพื่อให้มีส่วนร่วมและมีบทบำทในกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตคนพิกำร ซึ่งจะทสำให้กำรนสำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลมีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น ผลกำรสสำรวจ

ทำงสถิติของสสำนักงำนสถิติแห่งชำติ พ.ศ. 2550 พบว่ำ จสำนวนประชำกรประมำณ 65.5 ล้ำนคน เป็นผู้ที่พิกำรประมำณ 

1.9 ล้ำนคน [1] ซึ่งเมื่อพิจำรณำคนพิกำรเปรียบเทียบต่อสัดส่วนของประชำกรทั้งหมด พบว่ำ คนพิกำรที่เป็นเพศหญิง

มีมำกกว่ำเพศชำย (ร้อยละ 1.53 และร้อยละ 1.31 ตำมลสำดับ) และมีคนพิกำรที่อำศัยนอกเขตเทศบำลมำกกว่ำในเขต

เทศบำล (ร้อยละ 2.37 และร้อยละ 0.47 ตำมลสำดับ) และเมื่อพิจำรณำจสำแนกตำมภำค พบว่ำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีคนพิกำรสูงสุด (ร้อยละ 1.17) รองลงมำ คือ ภำคเหนือ (ร้อยละ 0.79) ภำคกลำง (ร้อยละ 0.52) ภำคใต้ (ร้อยละ 0.30) 

และกรงุเทพมหำนคร (ร้อยละ 0.05) สถำนกำรณ์คนพกิำรปี 2559 [2] พบว่ำ คนพกิำรส่วนใหญ่อำศยัอยูท่ีภ่ำคตะวนัออก

เฉียงเหนือ อำชีพผู้พิกำร ส่วนใหญ่กสำลังเรียนหนังสือ และไม่ได้ทสำงำน ในอัตรำส่วนที่ใกล้เคียงกัน สสำหรับอำชีพกำร

เป็นลูกจ้ำงพนักงำนที่ได้รับเงินเดือน พิจำรณำในรำยละเอียดคุณภำพชีวิตของคนพิกำรในหลำยด้ำนก็ยังคงตกตส่ำ ยังมี

ปัญหำที่ต้องปรับปรุงแก้ไขด้ำนอำชีพ กำรมีงำนทสำและรำยได้

 ผลกำรสสำรวจประเภทของอำชีพคนพิกำรจังหวัดชัยภูมิ พบว่ำ ส่วนใหญ่นสำไปประกอบอำชีพเกษตรกรรม  

ร้อยละ 38 รองลงมำอำชีพค้ำขำย ร้อยละ 37 และอำชีพรับจ้ำง เช่น นวดแผนไทย ซ่อมเครื่องยนต์ ทอผ้ำขำวม้ำ ร้อยละ 

24 เพื่อให้บริกำรสร้ำงงำนและอำชีพแก่คนพิกำรเป็นไปอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่มเป้ำหมำย [3] จึงได้มีกำร

ดสำเนินงำนวิจัย รูปแบบและแนวทำงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพคนพิกำรจังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้ท้องถิ่น 

ชุมชน ที่มีคนพิกำรสำมำรถรวมกลุ่มกันประกอบอำชีพในชุมชนได้แนวทำงใหม่ในกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
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อิสระของคนพิกำร เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิกำรหรือครอบครัวคนพิกำร รวมถึงกลุ่มคนพิกำร ได้มีโอกำสในกำรรวมกลุ่ม

ประกอบอำชีพ [4] โดยท่ีคนพิกำรสำมำรถประกอบอำชีพในลักษณะของชุมชน อีกทั้งองค์กรคนพิกำรที่มีควำมเข้ม

แข็งและมีศักยภำพ สำมำรถดสำเนินกิจกรรมในลักษณะของกำรส่งเสริมอำชีพให้คนพิกำรสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ และ

สร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจให้คนพิกำรอย่ำงยั่งยืนต่อไป

 จังหวัดชัยภูมิ มีสถำนกำรณ์เก่ียวกับคนพิกำรจำกฐำนข้อมูล 16 อสำเภอ 124 ตสำบล 1,393 หมู ่บ ้ำน  

แบ่งกำรปกครองท้องถิน่ ออกเป็นองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 1 เทศบำลเมอืง 34 เทศบำลตสำบล และ 107 องค์กำรบรหิำร

ส่วนตสำบล จสำนวนประชำกรของจังหวัดชัยภูมิ มีจสำนวน 1,122,647 คน คนพิกำรจังหวัดชัยภูมิ มีควำมพิกำรทำงกำย 

หรอืกำรเคลือ่นไหวมำกทีส่ดุ จสำนวน 27,059 คน คดิเป็นร้อยละ 51.80 รองลงมำเป็นคนพกิำรประเภททำงกำรได้ยนิหรอื

สื่อควำมหมำย จสำนวน 13,405 คน คิดเป็นร้อยละ 25.66 รองลงมำเป็นคนพิกำรประเภททำงกำรเห็น จสำนวน 5,422 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.38 ประเภทควำมพิกำรที่มีคนพิกำรน้อยที่สุดคือ ออทิสติก จสำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18  

กำรส่งเสริมกำรบูรณำกำรเครือข่ำย และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรอย่ำงยั่งยืนนั้น กลุ่มอำชีพ

คนพกิำรส่งเสรมิอำชพีคนพกิำร กำรวจิยัครัง้นี ้จะนสำผลทีไ่ด้รบัไปเป็นแนวทำงดงักล่ำวไปขยำยผลเพือ่ดสำเนนิกำรต่อไป 

ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีกำรศึกษำวิจัยรูปแบบและแนวทำงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ สร้ำงควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจให้คน

พิกำรในจังหวัดชัยภูมิได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำรูปแบบกำรรวมกลุ่มอำชีพหรือสวัสดิกำรสสำหรับคนพิกำร

 2. เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพหรือสวัสดิกำรสสำหรับคนพิกำร

ขอบเขตการวิจัย

 1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ศึกษำในพื้นที่ทุกอสำเภอของจังหวัดชัยภูมิ

 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำเน้ือหำท่ีศึกษำประกอบด้วย 5 ประกำร 2.1. ศึกษำรูปแบบกำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพ

หรือสวัสดิกำรสสำหรับคนพิกำร 2.2. ศึกษำรูปแบบขององค์กรหรือกลุ่มคนพิกำรที่ดสำเนินกำรจัดสวัสดิกำรแก่คนพิกำร

ทั้งในชุมชนและเครือข่ำย 2.3. ศึกษำและประเมินผลแนวทำง วิธีกำร ขั้นตอน ในกำรดสำเนินกำรรวมกลุ่มอำชีพหรือ

สวัสดิกำรสสำหรับคนพิกำรของชุมชนที่มีศักยภำพในกำรกระจำยทุนประกอบอำชีพ 2.4. ให้ควำมรู้ และเสริมพลังแก่

กลุ่มและองค์กร รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมให้กลุ่มและองค์กรที่สำมำรถดสำเนินกำรกระจำยทุนประกอบอำชีพหรือ

จัดสวัสดิกำร 2.5. เสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพหรือสวัสดิกำรสสำหรับคนพิกำร

 3. ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย 3.1. ประชำกรในกำรวิจัย คือ กลุ่มอำชีพคนพิกำรทุกอสำเภอ 3.2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ได้เลือกแบบเจำะจง (Purposive Selection) ผู้วิจัยจะเลือกเฉพำะผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนพิกำรกับสสำนักงำนพัฒนำสังคมและ

ควำมมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัชยัภมู ิเท่ำนัน้ โดยกระจำยตำมสถำนภำพ เพศ และอำย ุ3.3. กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูทีเ่ป็นบคุคลที่

มีควำมพกิำรเป็นกลุม่ท่ีบอบบำงในสงัคม กำรดสำเนนิกำรวจิยั จะต้องปฏบิตัติำมระเบยีบของคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำร

วจิยัในมนษุย์ และยดึหลกัควำมเคำรพในบคุคล หลกัผลประโยชน์และหลกัควำมยติุธรรม ตลอดจนปฏิบติัตำมแนวทำง

จริยธรรมกำรทสำวิจัยในมนุษย์แห่งชำติไทย (Thai National Ethical Guidelines for Research Involving Humans) อย่ำง

เคร่งครัด โดยได้ขออนุญำต ผู้ให้ข้อมูลในกำรให้สัมภำษณ์ (Informed Consent) ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือรักษำ

ควำมลับ (Confidentiality) ของผู้ให้ข้อมูล และมีกำรใช้นำมสมมุติของผู้ให้ข้อมูล (Anonymity)

 4. ขอบเขตด้ำนเวลำกสำหนดระยะเวลำในกำรดสำเนินงำน 12 เดือน ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2560 ถึงเดือนกันยำยน 

2561
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวจิยัเรือ่ง “รปูแบบและแนวทำงกำรส่งเสรมิกลุม่อำชพีคนพกิำรจงัหวดัชยัภมู”ิ ใช้ระเบยีบวธิ ีวจิยัเชงิคณุภำพ 

(Qualitative Research) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จำกกำรศึกษำเอกสำร (Documentary Research) และข้อมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) ทีไ่ด้จำกกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู กลุม่อำชพีคนพกิำรในพืน้ทีท่กุอสำเภอของจงัหวดัชยัภมู ิทีม่คีนพกิำรทสำ

อำชีพสร้ำงรำยได้เลี้ยงชีพตนเอง 

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื แบบสมัภำษณ์เจำะลกึใช้ในกำรศกึษำรปูแบบกำรรวมกลุม่อำชพี และ

แนวทำงกำรส่งเสรมิกำรรวมกลุม่อำชพี มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี ้1) ศกึษำข้อมลูจำกเอกสำรและงำนวจิยั (Documentary 

Research) ในประเดน็เกีย่วกบัอำชพี สวสัดกิำร คณุภำพชวีติ กำรดสำรงชวีติอสิระ และสทิธต่ิำง ๆ  ของคนพกิำร 2) ศกึษำ

ข้อมูลจำกภำคสนำม (Field Research) โดยสัมภำษณ์เชิงลึกแกนนสำและสมำชิกกลุ่มอำชีพคนพิกำรเกี่ยวกับ รูปแบบกำ

รวมกลุม่อำชพีหรอืสวสัดกิำรสสำหรบัคนพกิำร 3) ประชมุคณะวจิยั รวบรวมปัญหำและอปุสรรค รปูแบบขององค์กรหรอื

กลุม่คนพกิำรทีด่สำเนนิกำรกำรรวมกลุม่อำชพีพกิำรทัง้ในชุมชน 4) ประชุมยกร่ำงรปูแบบกำรรวมกลุม่อำชีพทีเ่หมำะสม 

5) จัดเวทีถอดบทเรียน ให้ควำมรู้ และเสริมพลังแก่กลุ่มและองค์กร รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมให้กลุ่มและองค์กรที่

สำมำรถดสำเนินกำรกระจำยทุนประกอบอำชีพ 6) คณะวิจัยสรุปผลกำรศึกษำโดยประมวลผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลใน

ทกุภำคส่วน 7) เสนอแนะเชงินโยบำยและกำรปฏบิตังิำนเพือ่ให้เกดิกำรปรบัปรงุกองทนุส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพชวีติ

คนพิกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา

 กำรวิจัยคือ กลุ่มอำชีพคนพิกำรทุกอสำเภอ โดยจะทสำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Random Sampling) 

กลุ่มอำชีพคนพิกำรที่กระจำยอยู่ในภูมิภำคต่ำง ๆ ที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. เป็นกลุม่ของคนพกิำรทีม่กีำรรวมตวักนัประกอบอำชพี โดยอำจมคีนปกตเิข้ำร่วมเป็นสมำชกิกลุม่ด้วย แต่คน

ปรกติต้องไม่ใช่ผู้มีบทบำทหลักในกลุ่ม

 2. เป็นกลุม่อำชพี มกีำรลงทนุ และประกอบกำรในธรุกจิร่วมกนั โดยทนุประกอบอำชพีอำจมำจำก (1) กำรระดม

ทุนของคนพิกำรเองโดยตรง (2) จำกภำครัฐที่ลงทุนให้เบื้องต้น แต่กลุ่มคนพิกำรเป็นเจ้ำของ และดสำเนินธุรกิจด้วยคน

พิกำร

 3. เป็นกลุ่มอำชีพที่มีหรือไม่มีกำรจัดสวัสดิกำรของกลุ่ม

 จำกเกณฑ์ในกำรคัดเลือกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 3 ประกำร ได้กลุ่มตัวอย่ำงกระจำยตำมหมู่บ้ำนต่ำง ๆ เครื่องมือที่ใช้

ในกำรศึกษำ

 แนวทำงกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ใช้ในกำรศึกษำ รูปแบบกำรรวมกลุ่มและปัญหำอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพ

ของคนพิกำร ประเด็นในกำรถอดบทเรียน ประเด็นในกำรให้ควำมรู้ และเสริมพลังแก่กลุ่มและองค์กรอำชีพคนพิกำร 

กำรพัฒนำกลุ่มให้มีควำมก้ำวหน้ำและยั่งยืน

 จำกเกณฑ์ในกำรเลือกกลุ่มดังกล่ำว ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอำชีพทอผ้ำขำวม้ำหนองบัวแดง 

2) กลุ่มอำชีพหัตถกรรมบ้ำนท่ำมะไฟหวำน 3) กลุ่มอำชีพกำรทสำไม้กวำดดอกหญ้ำ 4) กลุ่มฝึกอำชีพสำนตะกร้ำ

สรุปผลการวิจัย

 จำกกำรศกึษำ พบว่ำ รปูแบบกำรส่งเสรมิกลุม่อำชพีคนพกิำร เป็นลกัษณะกำรรวมกลุม่ มข้ีอตกลงเป็นลำยลกัษณ์

อักษรชัดเจนว่ำ เรื่องของอำชีพที่จะดสำเนินกำรแบ่งปันผลประโยชน์หรือรำยได้จำกกำรรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำยเฉพำะ

ควำมพิกำรและควำมพิกำรหลำย ๆ ประเภทในกลุ่มเดียวกัน ดังตำรำง
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 คณะผูว้จิยัได้ศกึษำกลุม่อำชพีคนพกิำรกระจำยตำมกลุม่อำชพีคนพกิำรคอื กลุม่อำชพีทอผ้ำขำวม้ำหนองบวัแดง 

กลุม่สตรพีกิำรเยบ็ปักประดษิฐ์ กลุม่อำชพีนวด/สมำคมคนพกิำร (ตำบอด) จงัหวดัชยัภมู ิกลุม่อำชพีทอผ้ำคนพกิำรบ้ำน

ท่ำมะไฟหวำน ดังมีเนื้อหำในกำรรวบรวมข้อมูลดังนี้

กลุ่มอาชีพทอผ้าขาวม้าหนองบัวแดง

 วัตถุประสงค์ กำรรวมกลุ่มเป็น “ศูนย์รวมอำชีพคนพิกำร” ก็เพ่ือทสำให้สินค้ำของคนพิกำรขำมีรำยได้ มีอำชีพ 

และช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั กลุม่อำชพีคนพกิำรในจงัหวดัชยัภมู ิมกีำรจดัสรรรำยได้อย่ำงเป็นระบบ มกีำรแบ่งสดัส่วน

รำยได้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้เป็นไปตำมข้อตกลงในกลุ่ม เป็นกำรสร้ำงรำยได้แบบเอื้ออำทรต่อกัน

ชัยภูมิ

ให้กับคนพิกำรและผู้ดูแลกคนพิกำรโคกกุง

อ.หนองบัวแดงและคณะกรรรมกำร CLC
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 การกระจายทุนประกอบอาชีพ กลุ่มขำดคนช่วยคิดหำแนวทำง หรือจัดระบบให้ สมำชิกลำออกไปอยู่กลุ่มคน

ไม่พิกำร โครงกำรวิจัยส่งเสริมอำชีพคนพิกำร การสนับสนุนจากแหล่งทุน ในช่วงเริ่มต้นของกำรรวมกลุ่มได้รับกำร

สนับสนุนจำก เทศบำลหนองบัวแดงสนับสนุนอุปกรณ์ และหำคนมำสอนทอผ้ำซำโอริเพิ่มแนวทำง กลุ่มไม่ได้รับกำร

สนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร เพรำะมีสมำชิกจสำนวนน้อย จึงไม่ได้จดทะเบียนเป็น

องค์กร ผู้นสำกลุ่มเข้ำใจว่ำกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรจะให้เงินทุนกับสมำคมเท่ำน้ัน จึงไม่ได้ขอ

ทุนสนับสนุนจำกกองทุนฯ [5]

 การจัดสวัสดิการของกลุ่ม กลุ่มยังไม่มีกำรจัดสวัสดิกำรใด ๆ  เนื่องจำกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  ที่มีรำยได้ไม่แน่นอน 

ปัญหำ อุปสรรคในกำรประกอบอำชีพ ในปัจจุบัน “กำรรวมอำชีพคนพิกำร” มีปัญหำหลัก 3 ประกำร คือ 1) ขำดตลำด

รองรับสินค้ำที่ผลิตที่ถำวร 2) ทุนจม ถ้ำขำยยังไม่ได้ ทสำให้สมำชิกบำงคนต้องถอยออกไป 3) กำรเดินทำงไปขำยสินค้ำ 

และที่พักอำศัย มีควำมยำกลสำบำก (ครั้งแรก ๆ   ที่ออกร้ำน จะมี อบต. สนับสนุน คอยจัดรถ และที่พักให้ กลุ่มจึงเข้มแข็ง

ขึ้นมำได้)

 ปัญหา อุปสรรคในการรวมกลุ่ม มี 6 ประกำร คือ

 1) หำคนที่จะมำรับถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพในกลุ่มอำชีพไม่ได้

 2) ไม่มีกำรวำงกฎระเบียบท่ีแน่นอน

 3) นโยบำยที่ทำงจังหวัดจัดให้คนพิกำรไม่ชัดเจน

 4) ปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพของผู้นสำและสมำชิกกลุ่ม

 5) ขำดผู้นสำที่มีควำมเข้ำใจ

 6) ขำดคนที่จะมำช่วยดูแล ให้คสำแนะนสำ สนับสนุนกลุ่ม

 แนวทางด้านทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 กลุ่มมีข้อเสนอแนะว่ำในกำรเข้ำ มำสนับสนุนกลุ่มคนพิกำรด้ำนกำรประกอบอำชีพทอผ้ำขำวม้ำให้ประสบ 

ผลสสำเรจ็ ควรจดัหำสถำนที ่ทัง้ทีอ่ยู ่และทีพ่กั ตลำด อสำนวยกำรเรือ่งกำรเดนิทำงให้บ้ำง ขณะนีอ้ำศยัค่ำใช้จ่ำยกำรเดนิทำง

จำกเทศบำลหนองบวัแดง และค่ำเบีย้เลีย้ง พำหนะจำกโครงกำรวจิยั ส่งเสรมิกลุม่อำชีพคนพกิำรจำก งบประมำณแผ่นดนิ 

ทนุวจิยั วช.61 โดยนกัวจิยั ดร.เดอืนเพญ็พร ชยัภกัด ีได้ลงพืน้ทีบ้่ำนรำษฎรดสำเนนิ อสำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชัยภมู ิได้

เรยีนทอผ้ำสไบ ผ้ำพนัคอซำโอร ิเพิม่เตมิ ทอง่ำย ต้นทนุตสำ่ ใช้เวลำสัน้ ๆ   กลุม่คนพกิำรด้ำนกำรประกอบอำชีพให้ประสบ

ผลสสำเร็จ ควรดสำเนินกำร 2 ประกำร คือ 1) ควรมีกำรยืดหยุ่นเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์/หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ  2) ควรเปิดกว้ำง

ให้มีองค์กรให้กู้ยืมลงทุนเพื่อประกอบอำชีพและกสำหนดกำรคืนเงิน ให้สอดคล้องกับรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพ [6]

กลุ่มสตรีพิการเย็บปักประดิษฐ์

 บ้ำนโนนสำวเอ้ อสำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ควำมเป็นมำ จำกกำรสัมภำษณ์นำงสุวำสนำ ศรียอดแส อำยุ 36 

ปี ซึ่งเป็นนำยกสมำคมคนพิกำรจังหวัดชัยภูมิ คนพิกำรเย็บปักประดิษฐ์ ซึ่งพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว พบว่ำ จุดเริ่มต้น

ของกำรประอบอำชีพ ได้ไปรับรถเข็นที่เดียวกัน ได้มีกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่ำจะมีอำชีพที่สร้ำงรำยได้ เท่ำที่ควำม

สำมำรถตนเองจะมี มีทำงด้ำนใดบ้ำง ซ่ึงพบว่ำ บำงคนก็ถนัดปัก บำงคนถนัดเย็บ ฯลฯ จึงเกิดกำรรวมกลุ่มกันขึ้น  

เริม่จำก 3 คน ก่อน และได้ของบประมำณจำกสมำคมส่งเสรมิคนพกิำร โดยต่ำงคนต่ำงทสำ แต่ช่วยเหลอืกนัตำมควำมถนดั

ของแต่ละคน พฒันำฝีมอืกนัมำเรือ่ย ๆ   ลองผดิลองถกูมำตลอด เพรำะงำนทกุชิน้ทสำด้วยมอื จะไม่เน้นทสำของชิน้ใหญ่ ๆ  

เพรำะขำยยำก แต่จะปักงำนเป็นชิ้นเล็ก ๆ  แทน และให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ในช่วงนั้น ๆ ด้วย เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ  

เช่น กระเป๋ำใส่มือถือ กระเป๋ำสะพำย เป็นต้น งำนปักไม่จสำเป็นต้องเจอกันทุกวัน สำมำรถแบ่งงำนกลับไปทสำที่บ้ำนได้ 
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แต่ถ้ำมี Order มำก ๆ  และจสำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็จะรวมกลุ่มมำช่วยกันทสำ [7]

 วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

 เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับเพื่อนผู้พิกำร และทสำให้ผู้พิกำรได้พบปะสังสรรค์กันมำกขึ้น ซึ่งทสำให้สุขภำพร่ำงกำย 

สุขภำพจิตดีขึ้นมีกสำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไป ไม่เครียด ไม่ท้อถอย เพรำะเมื่อก่อนผู้พิกำรที่นี่จะไม่รู้จักกันเลย ต่ำงคนต่ำง

ก็อยู่บ้ำนของตนเอง แต่พอมีกำรรวมกลุ่มก็ทสำให้ได้รู้จักกัน และได้รับกำรยอมรับจำกสังคมมำกขึ้น

 จ�านวนสมาชิก

 ปัจจุบันกลุ่มมีสมำชิก 7 คน ในอนำคตข้ำงหน้ำมีแนวโน้มจะขยำยเพิ่มขึ้น แต่จะเน้นคนวัยใกล้เคียงกัน เพื่อไม่

ให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงวัย สำมำรถเข้ำกันได้ง่ำย และงำนปักเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้ควำมพยำยำม และสมำธิสูง 

ซึ่งที่ผ่ำนมำเคยมีผู้พิกำรทำงด้ำนสติปัญญำเข้ำมำทสำแต่ไม่สำมำรถทสำได้

 กลุ่มได้มีการก�าหนดระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมำชิกกลุ่มยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 5 ประกำรคือ

 1) สมำชิกคนใดออกจำกกลุ่มโดยไม่มีเหตุผล จะไม่มีสิทธิรับเงินกองกลำงประจสำกลุ่ม และเงินปันผล

 2) สมำชิกคนใดไม่สำมำรถทสำงำนให้กลุ่ม หรือทสำงำนไม่ได้ หรือทสำได้ไม่ถึงครึ่งของคนที่ทสำได้ จะได้รับ

เงินปันผลครึ่งหนึ่งของคนที่ทสำ

 3) อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของกลุ่ม สมำชิกไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

 4) ญำติพี่น้องไม่มีสิทธิกับเงินกองกลำง และเงินปันผล (เมื่อสมำชิกเสียชีวิตแล้ว)

 5) เมื่อทำงกลุ่มต้องกำร ควำมร่วมมือ สมำชิกทุกคนต้องให้ควำมร่วมมือ

กลุ่มอาชีพนวด/สมาคมคนพิการ(ตาบอด) จังหวัดชัยภูมิ

 ควำมเป็นมำ จำกกำรสัมภำษณ์ นำยสันทัด โตนชัยภูมิ อำยุ 40 ปี ซึ่งเป็นผู้พิกำรทำงกำรมองเห็น (ไม่สนิท) ได้

กล่ำวถงึแรงจงูใจทสำงำนนวด เริม่จำกตนเองทีต่ำเริม่จะมองไม่เหน็ จงึเข้ำมำรกัษำตวัในกรงุเทพฯ เป็นคนไข้ของในหลวง 

แต่รักษำไม่หำย มองเห็นเลือนรำง จึงเข้ำไปฝึกอำชีพท่ีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนตำบอด มูลนิธิคอลฟิล เข้ำไปใช้ชีวิต

ในกรุงเทพฯ ไม่สำมำรถปรับตัวได้จึงตัดสินใจกลับมำอยู่บ้ำนที่จังหวัดชัยภูมิ สสำหรับอำชีพนวดที่ทสำอยู่นี้อยู่ในรูปของ

สมำคม จดทะเบียนแล้ว และอยู่ภำยใต้สมำคมท่ีบ้ำนท่ำมะไฟหวำน โดยมีนำงสุวำสนำ ศรียอดแส เป็นนำยกสมำคม 

คนพิกำรจังหวัดชัยภูมิ และนักวิจัย ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี ได้ให้บ้ำนเป็นสถำนที่รับงำนนวด ทำงสมำคมไม่ได้เน้น

เป็นอำชีพจริง ๆ  ส่วนมำกจะเป็นกำรฝึกอบรมมำกกว่ำ

 กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพของกำรประกอบอำชีพหมอนวด มี 6 ประกำร คือ

 1) ได้สร้ำงโอกำสในกำรมีงำนทสำให้แก่คนตำบอดและกำรพัฒนำศักยภำพให้แก่คนตำบอด

 2) ให้คนตำบอดในชนบทได้เพิ่มทักษะที่จสำเป็นเหมำะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของตน

 3) ให้คนตำบอดมีควำมรู้และทักษะวิชำนวดแผนไทย ตำมหลักวิชำศำสตร์แห่งกำรนวดแผนไทยได้ 

 4) กำรเป็นหมอนวดสำมำรถเป็นอำชีพหลักได้

 5) คนตำบอดสำมำรถนสำควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรอำชีพและนสำควำมรู้ที่ได้ไปประกอบอำชีพนวดแผนไทยได้

 6) เพื่อให้คนตำบอดที่ยังขำดโอกำสทำงสังคมและอยู่ในพ้ืนที่ที่หน่วยงำนของรัฐบำลไม่สำมำรถเข้ำถึง ได้มี

โอกำสเข้ำมำฝึกอำชีพและพัฒนำตนเองได้อยู่ร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคม

 ระเบียบที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน มีข้อตกลงว่ำ ห้ำมด่ืมเหล้ำ และสูบบุหรี่ ในสมำคม สสำหรับคนที่อำศัยอยู่ใน

สมำคมต้องช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ดแูลสมำคม เช่น ล้ำงจำน ซกัผ้ำ ฯลฯ เมือ่ทำงจงัหวดัมกีำรประชมุอะไรกจ็ะเข้ำร่วม

ทุกกิจกรรม ในบำงครั้งก็ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมกับคนพิกำรประเภทอื่น

 การจัดสรรรายได้ จำกกำรนวด เตรียมไว้ใช้ในกรณีที่มีควำมจสำเป็น เช่น ค่ำกำรเดินทำงไปรับงำนนวดนอก
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สถำนที่ สสำหรับคนที่มำนวดในที่ตั้งสมำคม ก็จะทสำงำนนวดในสมำคมฯ แต่คนไม่มีคิวนวดจะได้รับเงิน 30 บำท/วัน 

โดยทั่วไปผู้ที่มำทสำงำนเป็นหมอนวดท่ีสมำคมฯจะมีรำยได้เฉลี่ย 100-150 บำท/วัน/คน นอกจำกนี้ยังมีข้ำวเลี้ยง  

(มือ้เท่ียง และเยน็) มือ้ละ 15 บำท อปุสรรคในกำรประกอบอำชพี คอื ควำมไม่สะดวกในกำรเดนิทำง ปัญหำเกีย่วกบัพืน้ที่ 

เช่น ถ้ำอยู่ในกรุงเทพฯ ไปหำคนนวดมันง่ำย แต่คนชนบทเขำต้องทสำมำหำกินมันยำกจริง ๆ  แต่สิ่งที่ได้มำกกว่ำนวด 

กค็อื คนในหมูบ้่ำนรูจ้กัเรำ ปัญหำกำรแข่งขนัทำงกำรตลำดในเรือ่งอำชพีหมอนวดกม็ ีเพรำะมร้ีำนนวดเกดิขึน้มำกและ

เป็นร้ำนนวดที่มีสำว ๆ  เป็นคนนวด ไม่ใช่คนพิกำร จึงถูกดึงลูกค้ำไปส่วนหนึ่ง

 ปัญหา อุปสรรคในการรวมกลุ่ม มี 2 ประกำร คือ

 1) กำรยอมรับของคนในท้องถิ่น รวมถึงญำติคนพิกำรที่ไม่เข้ำใจ เขำจะคิดว่ำไปแล้วจะได้เงินเท่ำไหร่ โดยไม่

ได้คิดว่ำจะไปเพื่อฝึก และมักคิดว่ำคนพิกำรต้องรับอย่ำงเดียวไม่ใช่ต้องมำทสำอะไรทดแทนหรือแลกเปลี่ยน

 2) ตัวคนพิกำรไม่อยำกพัฒนำตนเอง เพรำะมีควำมรู้สึกท้อแท้ ไม่อยำกทสำอะไร

 แนวทางพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ในกำรเข้ำมำสนบัสนนุกลุม่คนพกิำรด้ำนกำรประกอบอำชพีให้ประสบผลสสำเรจ็ คณุสนัทดั โตนชยัภมู ิมคีวำม

เห็นว่ำ บุคลำกรของกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร เข้ำไม่ถึงคนพิกำร เวลำจัดสัมมนำทีก็จะพำคน

พิกำรมำนั่งฟัง เสร็จแล้วก็กลับบ้ำนกันไป ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี นสำคณะนักวิจัยไปเยี่ยม 4 ครั้ง จึงได้สร้ำงเครือข่ำย

เป็นลูกค้ำมำรับบริกำรนวด ที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ ทสำให้คนพิกำรไม่ตื่นในทุกวันนี้ เป็นกำรถอยหลังอีกก้ำวหนึ่ง 

เพรำะเอำเงิน 500 บำทไปคุมคนพิกำรไว้ให้อยู่ในบ้ำน ไม่ต้องไปไหนก็ได้ 500 บำท จึงมีข้อเสนอว่ำ ควรสนับสนุน

องค์กรของคนพิกำรตำบอด แล้วองค์กรก็จะสอนให้คนพิกำรรู้จักกำรบริหำรจัดกำรชีวิตของตัวเอง โดยส่งเสริมเรื่อง

คุณภำพชีวิต เช่น ตั้งงบเพื่อส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ ให้มีศูนย์ สถำนที่นวดสักแห่งน่ำจะได้ผล คนพิกำรตื่นตัวมำก

ขึ้นจำกที่โครงกำรวิจัยเข้ำไปส่งเสริมอำชีพคนพิกำร

 ข้อเสนอแนะอีกประกำรหนึ่งคือ ควรสนับสนุนให้มีบุคลำกรที่มีควำมรู้เข้ำมำช่วยเหลือสมำคมฯ เพื่อช่วยให้

งำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น แต่ทุกวันนี้ทำงสมำคมฯ ขำดคนที่จะมำทสำงำนให้อย่ำงจริงจัง ขำดคนที่จะมำช่วยวำงแผน 

และเชื่อมกับหน่วยงำนอื่น ๆ ทสำให้กำรขับเคลื่อนกำรทสำงำนสมำคมฯไม่สำมำรถทสำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กลุ่มอาชีพทอผ้าคนพิการบ้านท่ามะไฟหวาน

 จำกกำรสมัภำษณ์นำงสวุำสนำ ศรยีอดแส ซึง่เป็นนำยกสมำคมคนพกิำร อำชพีทอผ้ำ คนพกิำรทำงกำรเคลือ่นไหว 

พบว่ำ จุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำฝีมือทอมำจำกครอบครัว ลองผิดลองถูกมำตลอด เพรำะงำนทุกชิ้นทสำด้วยมือ มี Order 

มำกและจสำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็ต้องมำที่กลุ่ม และช่วยกันทสำ

 วตัถปุระสงค์ของการท�าอาชพี กเ็พือ่สร้ำงรำยได้ให้กบัครอบครวั ทสำให้สขุภำพร่ำงกำย สขุภำพจติดขีึน้ มกีสำลงัใจ 

ที่จะใช้ชีวิตต่อไป ไม่เครียด ไม่ท้อถอย เพรำะเมื่อก่อนผู้พิกำรที่นี่จะไม่รู้จักกันเลย ต่ำงคนต่ำงก็อยู่บ้ำนของตนเอง แต่

พอมีกำรรวมกลุ่มก็ทสำให้ได้รู้จักกัน และได้รับกำรยอมรับจำกสังคม

 ระเบียบที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน

 กลุ่มได้มีกำรกสำหนดระเบียบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร แหล่งทุนหรือวิธีกำรจัดหำทุนทุนของกลุ่มโดยสมำคม

คนพิกำรชัยภูมิเป็นผู้ดูแล

 กำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนต่ำง ๆ สมำชิกกลุ่มกู้เงินจำกกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรเป็น

รำยบุคคล ส่วนกองทุนหมู่บ้ำน ไม่สำมำรถกู้ได้ เพรำะกองทุนฯ อ้ำงว่ำ “ห้ำมผู้พิกำรกู้ แต่ออมเงินได้” ซึ่งส่วนมำก พ่อ 

แม่จะเป็นคนกู้มำกกว่ำ แม้จะกู้ในนำมกลุ่มก็ทสำได้ยำก เนื่องจำกสมำชิกในกลุ่มกระจัดกระจำยอยู่กันคนละหมู่บ้ำน
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 กำรกระจำยทุนประกอบอำชีพ ไม่มีกำรกระจำยทุนเพื่อให้สมำชิกไปประกอบอำชีพแต่จะเก็บเป็นเงินออมไว้

ใช้ซื้ออุปกรณ์สสำหรับทสำงำน

 กำรจดัสวสัดกิำร ยงัไม่ได้จดัสวสัดกิำรให้แก่สมำชกิอย่ำงเป็นระบบ เพยีงแต่ช่วยเหลอืเลก็ ๆ   น้อย ๆ   เช่น เมือ่มี

งำนศพ กซ็ื้อพวงหรีดไปให้ ซือ้ของไปเยี่ยมเมื่อป่วย ใครขำดเหลืออะไรกม็ำหยบิยืมเงนิของกลุม่ได้ แต่เมื่อมแีล้วกต้็อง

คืน

 ปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพ

 เมื่อก่อนมีปัญหำในกำรเดินทำง แต่ปัจจุบัน อบต.เข้ำมำช่วยเหลือ ปัญหำจึงหมดไป แต่ยังคงมีปัญหำอื่น ๆ  ที่

ยังแก้ไขไม่ได้ คือ

 1) ทสำงำนช้ำกว่ำคนปกติ

 2) สถำนที่ตั้งอยู่ในมุมอับ คนไม่ค่อยเห็น

 3) งำนขำยสินค้ำมีน้อยลง เช่น OTOP ฯลฯ ทสำให้ไม่มีโอกำสไปขำยตำมงำนต่ำง ๆ 

การถอดบทเรียนการรวมกลุ่มอาชีพคนพิการ

 คณะผู้วิจัย ได้จัดให้มีกำรถอดบทเรียนกำรรวมกลุ่มประกอบอำชีพของคนพิกำร เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2561 

ณ ห้องประชุมสระหงส์ 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ โดยเชิญแกนนสำกลุ่มอำชีพคนพิกำร เขำร่วมกำรถอดบทเรียน 

เชิงลึก กำรร่วมกันแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นภำยในกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มย่อยเป็น ประกอบด้วย 1) กลุ่มอำชีพนวด 

2) กลุ่มสตรีพิกำรเย็บปักประดิษฐ์ 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์จำกไม้กวำดดอกหญ้ำ ตำมประเด็นคสำถำม พบว่ำ เหตุผลใน 

กำรเลือกอำชีพให้เหมำะสมกับควำมพิกำร โดยส่วนใหญ่จะมีควำมเห็นตรงกันว่ำ ปัญหำเรื่องควำมพิกำร ไม่ได้มีผล 

กระทบโดยตรงต่อกำรประกอบอำชีพเลย แต่กำรท่ีจะประกอบอำชีพใดก็ตำมแต่ของคนพิกำรจะขึ้นอยู่กับ “ใจ”  

เป็นหลัก หำกมีใจรักในงำนที่จะทสำแล้ว ก็ย่อมสำมำรถทสำงำนนั้น ๆ  ออกมำดีได้เทียบเท่ำคนปกติทั่วไป หรือบำงครั้ง

อำจจะดกีว่ำด้วยซสำ้ เพรำะคนพกิำรมจีติวญิญำณอย่ำงแท้จรงิในกำรผลติงำนแต่ละชิน้ ไม่ได้ทสำเพือ่หวงัผลกสำไรมำกมำย 

แต่ทสำเพื่อต้องกำรกำรยอมรับในศักยภำพของตนจำกสังคมรอบข้ำงเท่ำน้ัน และย่ิงหำกเป็นอำชีพที่คนพิกำรเอง 

มีควำมถนัดอยู่แล้วก็จะเป็นอีกอำชีพหน่ึงท่ีตัดสินใจเลือกทสำมำกที่สุด เพรำะในควำมถนัดก็จะมีควำมใจรักในงำนนั้น

สอดแทรกอยู่ อีกทั้งไม่ต้องไปตั้งต้นเริ่มฝึกอำชีพใหม่ ซึ่งอำจทสำให้ต้องเสียเวลำในกำรเรียนรู้

 ในขณะที่บำงอำชีพคนพิกำรอำจไม่สำมำรถทสำได้ เพรำะควำมพิกำรอำจทสำให้ไม่มีควำมเหมำะสมกับอำชีพที่

ต้องกำรทสำอย่ำงแท้จริง คนพิกำรจึงขำดศักยภำพท่ีจะทสำอำชีพนั้น ๆ  ไป เช่น คนตำบอดทสำอำชีพเพำะเห็ด คนพิกำร

ทำงกำรเคลื่อนไหวทสำอำชีพนวด ฯลฯ แต่หำกครอบครัว ญำติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ควำมช่วยเหลือ อสำนวยควำมสะดวก

ให้ในงำนบำงขั้นตอนที่เขำไม่สำมำรถทสำได้ สิ่งเหล่ำนี้ก็จะช่วยให้คนพิกำรมีควำมมั่นใจมำกขึ้นในกำรประกอบอำชีพ 

ในทีส่ดุกส็ำมำรถประกอบอำชพีตำมทีใ่จรกั สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กบัตนเอง และครอบครวัได้ ซึง่กำรดงึศกัยภำพของ

คนพิกำรออกมำให้ได้จึงเป็นสิ่งที่มีควำมสสำคัญมำกกว่ำเรื่องอ่ืนใด เพรำะคนพิกำรจะประกอบอำชีพได้ประสบสสำเร็จ

นัน้จะต้องมำจำกศกัยภำพทีม่อียูใ่นตวัตนของเขำอย่ำงแท้จรงิ โดยส่วนใหญ่แล้วข้อจสำกดัจะเป็นเรือ่งของปัจจยัภำยนอก

มำกกว่ำ ทีเ่ป็นเหตผุลหลกัในกำรเลอืกอำชพีของคนพกิำร แต่ไม่ใช่ตวัตนของคนพกิำรเอง อำท ิเป็นอำชพีทีล่งทนุไม่สงู 

ไม่จสำเป็นต้องใช้วุฒิกำรศึกษำสูง สำมำรถทสำได้ในทุกเขตพื้นที่ มีตลำด/ผู้ใช้บริกำรรองรับ มีอสำนำจในกำรต่อรองรำคำ 

มีเครื่องอสำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง ฯลฯ ดังนั้น กำรเปิดโอกำสให้กับ คนพิกำรได้ทสำงำนตำมที่ใจรัก ตำมควำม

ถนัดที่มี แม้จะผิดพลำดในช่วงแรก ๆ  แต่ครั้งต่อ ๆ  ไปสิ่งที่เขำทสำผิดพลำดนั้นก็จะกลำยเป็นบทเรียนอันมีค่ำที่สอนให้

เขำประสบควำมสสำเร็จได้ในสุด คนพิกำรหลำย ๆ   คนที่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่จสำเป็นต้องพึ่ง
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ควำมช่วยเหลอืจำกใคร หรอืหน่วยงำนใดเลย ซึง่จำกกำรถอดบทเรยีนแกนนสำกลุม่อำชพีคนพกิำรได้ให้ควำมเหน็ไว้ดงันี้ 

นำยประสบ ยีค่สำ กล่ำวว่ำ “ควำมพกิำรทำงด้ำนกำรเคลือ่นไหว ขำขำด แขนขำด ค่อนข้ำงจะลสำบำกในกำรประกอบอำชพี 

ต้องมีกำรเฟ้นหำให้เหมำะสมกับควำมพิกำร คือ มีกำรสสำรวจว่ำ ใครอยำกทสำอะไร ทำงกลุ่มก็คุยกัน แล้วก็แบ่งกลุ่ม  

ใครสนใจเรือ่งอะไรให้เข้ำไปในกลุม่นัน้ ไม่ต้องไปยดัเหยยีดให้เขำ เพรำะศกัยภำพควำมพกิำรไม่เหมอืนกนั ต้องหำเหตผุล 

ให้ได้ว่ำทสำไมถึงเลือกอำชีพนี้ และนสำมำแลกเปลี่ยนกัน สรุปก็คือ ต้องมีทั้งประสบกำรณ์ใจรัก และควำมขยัน อดทน”

 จดุแขง็ของอำชพีของแต่ละกลุม่อำชพีคนพกิำรกม็ลีกัษณะเฉพำะทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป แต่กม็บีำงส่วนทีม่คีวำม

คล้ำยคลงึกนับ้ำง ซึง่โดยทัว่ไปแล้วจดุแขง็จะเป็นเหตผุลหนึง่ทีท่สำให้กลุม่อำชพีนัน้ยงัคงสภำพอยูไ่ด้ แม้ว่ำจะมปัีจจยัเข้ำ

มำรุมเร้ำก็ตำม แต่หำกจุดแข็งมีมำกกว่ำ ปัจจัยเหล่ำนั้นก็ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรเลย ซึ่งจำกกำรถอดบทเรียน

ในครั้งนี้ พบว่ำ จุดแข็งของอำชีพของคนพิกำรที่สสำคัญมี 5 ประกำร คือ 1) สินค้ำ/บริกำรมีตลำดรองรับ 2) เป็นอำชีพที่

มคีวำมสสำคญั ตลำดมคีวำมต้องกำรสงู 3) กลุม่/องค์กรมคีวำมเข้มแขง็ 4) มอีสำนำจในกำรต่อรองรำคำสนิค้ำในฐำนะเป็น

ผู้ผลิต 5) ควำมเป็นเอกลักษณ์ของสินค้ำหรือกำรบริกำร

 ปัจจัยหนุนเสริมให้ประสบความส�าเร็จ โดยทั่วไปแล้วกำรประกอบอำชีพใด ๆ ก็ตำม ส่วนใหญ่ล้วนจะต้อง

ประสบกับควำมเสี่ยงตั้งแต่แค่เริ่มคิดแล้วทั้งนั้น เพรำะกำรที่จะทสำให้ธุรกิจมีควำมมั่นคงดสำรงอยู่ต่อไปนั้นไม่ใช่เรื่องที่

ง่ำย เนื่องจำกต้องพบเจอกับข้อจสำกัดต่ำง ๆ  มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแข่งขันระหว่ำงธุรกิจสินค้ำประเภทเดียวกัน 

หรือธุรกิจสินค้ำทดแทน อสำนำจกำรต่อรองของผู้บริโภค กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ต่ำง ๆ  ซึ่งตัวแปรหลักที่สสำคัญของกำร

ทสำธรุกจิ คอื ตลำด ดงันัน้ กำรทีส่ำมำรถครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไว้ได้มำกทีส่ดุจงึนบัว่ำเป็นสิง่ทีส่สำคญั แต่จะมุง่เน้น 

ทสำเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้ได้มำซึ่งส่วนแบ่งทำงกำรตลำดย่อมเป็นเรื่องที่ยำกมำก ปัจจัยหนุนเสริมอื่น ๆ  จึงมี

ควำมจสำเป็นที่ต้องเข้ำมำมีส่วนช่วย เพื่อให้กำรประกอบอำชีพนั้นประสบผลสสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น จำก

กำรถอดบทเรียนของกลุ่มอำชีพคนพิกำร พบว่ำ ปัจจัยหนุนเสริมควำมสสำเร็จมี 5 ประกำร คือ

 1) ควำมสำมัคคี เพรำะควำมสำมัคคีเป็นจุดเริ่มต้นของกำรทสำให้กลุ่ม/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง เหนียวแน่น และ

ดสำรงอยู่ต่อไปไม่มีวันสิ้นสลำย เกิดกลำยเป็นพลังที่สำมำรถต่อรองในเรื่องต่ำง ๆ ที่ปรำรถนำได้ 2) รักในงำนอำชีพ 

เพรำะควำมรักจะเป็นพลังสสำคัญในกำรผลักดันให้คนพิกำรมีกสำลังที่จะทสำในสิ่งที่ตนรัก ก่อเกิดกลำยเป็นผลงำนที่มำ

จำกจิตวิญญำณอันน่ำทึ่งของคนพิกำรที่สำมำรถทสำได้เทียบเท่ำคนปกติทั่วไป 3) กำรทสำบัญชีเป็นกำรสร้ำงควำมชัดเจน 

ควำมเชือ่มัน่ ควำมโปร่งใส ระหว่ำงสมำชกิในกลุม่ด้วยกนั ทสำให้เกดิเป็นควำมไว้เนือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนั ส่งผลให้กลุม่ 

/องค์กรมีควำมเข้มแข็ง 4) กำรทสำงำนเป็นกลุ่ม ย่อมต้องอำศัยผู้นสำที่ดี มีควำมเข้ำใจ และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น  

5) คุณภำพสินค้ำ เพรำะเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อผู้มำรับบริกำรจำกคนพิกำร

 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ปัญหา

 ปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โดยส่วนใหญ่มีท้ังปัจจัยภำยในและภำยนอกของคนพิกำรเอง ทสำให้ต้องถูกจสำกัดใน

เรื่องของโอกำสในหลำย ๆ ด้ำน โดยเฉพำะในเรื่องของอำชีพ เพรำะจะทสำให้ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรที่มำจำกคนพิกำร

นัน้ ไม่ได้รบักำรยอมรบัจำกสงัคม ส่งผลให้ธุรกจิของคนพกิำรต้องประสบกบัภำวะขำดทนุ และอำจจะต้องยตุลิงได้ใน

ที่สุด ซึง่ปัญหำหลัก ๆ   ที่สสำคัญม ี10 ประกำร คอื 1) วัสด ุอุปกรณ์ขำดควำมทันสมัย 2) ทัศนคติของครอบครัว ญำติ และ

สังคมที่มีต่อคนพิกำร 3) กำรไม่กล้ำเปิดตัวของคนพิกำร 4) ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องแผนกำรตลำด 5) ไม่มีกำรทสำ

สัญญำซื้อ-ขำย ทสำให้ถูกโกง 6) หน่วยงำน/องค์กรต่ำง ๆ ไม่เข้ำมำช่วยเหลือรับรองกลุ่มอำชีพ 7) ไม่สำมำรถเจำะตลำด

ของสนิค้ำได้ 8) สมำชกิในกลุม่ไม่ยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ซึง่กนัและกนั ต่ำงคนต่ำงใช้ควำมคดิของตนเอง 9) ขำดควำม

ร่วมมือของสมำชิก
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 ผลการถอดบทเรียนแกนน�า

 ส่วนใหญ่ให้ควำมเหน็ว่ำ โดยปกตแิล้วปัญหำของแต่ละกลุม่ย่อมมคีวำมแตกต่ำงกนัออกไป ดงันัน้ แนวทำงกำร

แก้ปัญหำกต้็องขึน้อยูก่บัปัญหำทีแ่ต่ละกลุม่พบ เมือ่มปัีญหำอปุสรรคเกดิขึน้เริม่แรกจะต้องค้นหำต้นเหตุของปัญหำเสยี

ก่อนว่ำ เกิดจำกอะไร เพื่อที่จะได้หำแนวทำงแก้ไขได้อย่ำงตรงจุด และต่อมำก็ต้องใช้วิธีกำรพูดคุย ระดมควำมคิดเห็น 

เพือ่ รบัฟังควำมคดิเหน็ซึง่กนัและกนัภำยในกลุม่ หำทำงออกร่วมกนัในเบือ้งต้นก่อน แต่หำกไม่สำมำรถแก้ปัญหำทีเ่กดิ

ขึ้นได้ ก็ต้องหำคสำปรึกษำจำกผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญ หรือชสำนำญกำรเฉพำะด้ำน เพื่อหำทำงออกของปัญหำที่ดีต่อไป

 การจัดสวัสดิการ

 เรื่องกำรจัดสวัสดิกำรของกลุ่มอำชีพคนพิกำร จำกกำรถอดบทเรียนพบว่ำ สวัสดิกำรของคนพิกำรมำจำกหลำย

ช่องทำง กล่ำวคือ ช่องทำงที่ 1 สวัสดิกำรที่มำจำกสิทธิของ คนพิกำร เช่น เบี้ยยังชีพรำยเดือน กำรรักษำพยำบำลโดยใช้

บตัร ช่องทำงท่ี 2 สวสัดกิำรทีไ่ด้มำจำกกำรสนบัสนนุจำกบคุคลหรอืหน่วยงำนทีต้่องกำรบรจิำคให้กบักลุม่คนพกิำร ช่อง

ทำงที ่3 สวสัดกิำรทีไ่ด้ มำจำกกำรจดักจิกรรมหำรำยได้เข้ำกองทนุสวสัดกิำรของกลุม่ เช่น กำรทอดผ้ำป่ำ กำรประกอบ

อำชีพและนสำรำยได้ส่วนหนึ่งมำจัดสรรเป็นสวัสดิกำรให้กับคนพิกำร 

ข้อเสนอแนะ

 จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อรปูแบบ และแนวทำงกำรส่งเสริมอำชีพคนพิกำร 

ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบและแนวทำงกำรส่งเสริมอำชีพของคนพิกำร

 นอกจำกรูปแบบและแนวทำงกำรส่งเสริมอำชีพของคนพิกำรดังกล่ำวแล้ว คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่

เป็นรูปธรรมจำกผลกำรวิจัย ดังนี้

  1.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ควรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกลุ่มอำชีพ 

คนพกิำรแบบให้เปล่ำ สสำหรบัคนพกิำรทีย่งัไม่มอีำชพี และต้องกำรกำรสงเครำะห์ในเบือ้งต้น และเพือ่ให้คนพกิำรรวม

กลุ่มกันประกอบอำชีพซึ่งจะทสำให้คนพิกำรได้พบปะกันมีกิจกรรมร่วมกัน และเป็นกำรนสำคนพิกำรออกสู่สังคม

  1.2 กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ควรสนับสนุนกลุ่มคนพิกำรที่ยังไม่ประสบ 

ควำมสสำเร็จในกำรประกอบอำชีพ เป็นกำรสนับสนุนเงินกู้ยืมแบบกลุ่มโดยไม่มีดอกเบี้ย และควรมีกำรยืดหยุ่น 

เรื่องระเบียบกฎเกณฑ์/หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เป็นจริงในกำรประกอบอำชีพของคนพิกำร  

โดยคสำนึงถึงประเภทควำมพิกำรและอำชีพของคนพิกำรโดยควรปรับปรุงขั้นตอนกำรขอกู้ยืมเงินให้สะดวกรวดเร็วขึน้ 

ไม่ต้องให้คนพิกำรเดินทำงหลำยครั้ง เพรำะคนพิกำรมีควำมยำกลสำบำกในกำรเดินทำง ควรเปิดช่องทำงกำรส่งเงินกู้ยืม 

ให้หลำกหลำยช่องทำงมำกขึน้ เพรำะกำรเปิดช่องทำงผ่ำนธนำคำรกรงุไทยเพยีงแห่งเดยีวค่อนข้ำงลสำบำก และควรเปลีย่น

ระยะเวลำในกำรคืนเงินให้สอดคล้องกับรำยได้ของแต่ละอำชีพ

  1.3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ควรทดลองส่งเสริมกลุ่มอำชีพคนพิกำร โดยกำรส่งเสริมให้ขยำย

ธรุกจิในระดบัทีก่ว้ำงยิง่ขึน้ ควรประสำนงำนกบัสสำนกังำนส่งเสรมิวสิำหกจิ ให้เป็นผูส่้งเสรมิศกัยภำพให้กบักลุม่อำชพี

คนพิกำรที่เข้มแข็งมำกขึ้น อำจจะสรรเงินทุนก้อนใหญ่จำกกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรเข้ำไป 

ร่วมสมทบ พร้อมทั้งกำรจัดทสำข้อตกลงกับองค์กรของคนพิกำรให้เข้ำร่วมดสำเนินกำรหนุนเสริม เพื่อร่วมกันเรียนรู้และ 

เพื่อให้กำรดสำเนินกำรทดลองมีหลักประกันในควำมสสำเร็จ

  1.4 กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ควรทสำงำนเชิงรุกโดยส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพ

มใิช่รอแต่กำรอนมุตัโิครงกำรกูเ้งนิเท่ำนัน้ ซึง่อำจเริม่จำกกำรช่วยเหลอืโครงกำรทีไ่ม่ผ่ำนกำรกลัน่กรองในระดบัจงัหวดั 
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โดยกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญไปให้คสำปรึกษำแนะนสำ ช่วยพัฒนำโครงกำรให้ได้รับกำรอนุมัติ

  1.5 หลังจำกมีพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 อสำนำจในกำรอนุมัติ

เงนิกูย้มืเป็นของคณะอนกุรรมกำรบรหิำรกองทนุส่งเสรมิ และพฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำร ซึง่คณะอนกุรรมกำร ระดบั

จังหวัดมีหน้ำที่เพียงกลั่นกรองโครงกำรมีควำมเห็นเบื้องต้น ควรกระจำยอสำนำจมำยังจังหวัดโดยให้คณะอนุกรรมกำร 

ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรจังหวัด มีอสำนำจหน้ำที่ในกำรอนุมัติงบประมำณแทนซ่ึงจะเกิดควำมยืดหยุ่น

เรือ่งจสำนวนเงนิทีจ่ะอนมุตัติำมประเภทอำชพีและเปิดทำงให้กลไกจงัหวดั ดสำเนนิงำนจดัสรรกองทนุฯ ได้อย่ำงสอดคล้อง

กับสภำพข้อเท็จจริง

  1.6 กระทรวงแรงงำน ควรเข้ำมำมีบทบำทในกำรส่งเสริมอำชีพอิสระของคนพิกำรให้จริงจังมำกขึ้น 

ควรจัดตั้งสถำบันส่งเสริมอำชีพคนพิกำรข้ึนมำอีกหน่วยงำนหนึ่ง เพื่อทสำหน้ำที่ให้บริกำรด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพอิสระ

ให้กับคนพิกำรโดยตรงอย่ำงครบวงจร

  1.7 กำรแก้ปัญหำกำรขำดตลำดรบัรองสนิค้ำของคนพกิำร ควรมอบหมำยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

กรมกำรจัดหำงำน แสดงบทบำทในเชิงรุกด้ำนกำรขยำยตลำด เพื่อรับรองสินค้ำของคนพิกำรทุกประเภท โดยเริ่มจำก 

กำรจัดหำสถำนที่สสำหรับกำรจสำหน่ำยสินค้ำของคนพิกำรในจังหวัดตำมประเภทสินค้ำและบริกำรของคนพิกำรแล้ว

ทสำกำรตลำดสู่ประชำชนและค่อย ๆ ขยำยตลำดต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะในกำรนสำผลวิจัยไปใช้

  2.1 จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ กลุ่มอำชีพคนพิกำร สำมำรถจัดสวัสดิกำรให้กับสมำชิกได้ด้วยตนเอง  

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่องค์กรคนพิกำรทีเ่ป็นสมำคม สสำนกังำนส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพชีวติคนพกิำรแห่งชำต ิควรดสำเนนิกำร 

กับกองทุนสวัสดิกำรขององค์กรคนพิกำร จัดสวัสดิกำรโดยเฉพำะ โดยอำจมีข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่อยู่ในพื้นที่ร่วมสมทบในลักษณะ Matching Fund 3 ฝ่ำย

  2.2 ในกำรจดัสรรงบประมำณสนบัสนนุกำรจดัสวสัดกิำรให้กบัองค์กรคนพกิำรทีม่ศีกัยภำพ เพือ่ให้เกดิ

กลไกหนนุเสรมิในกำรให้คสำปรกึษำในเรือ่งกำรจดัสวสัดกิำรทีไ่ม่ส่งผลกระทบในด้ำนทีท่สำให้คนพกิำรรอคอยแต่ควำม

ช่วยเหลือไม่พัฒนำตนเองซ่ึงเป็นกำรจัดสวัสดิกำรเชิงเสริมพลังที่ต้องกำรผู้มีประสบกำรณ์ช่วยคิดค้นกระบวนกำรจัด

สวัสดิกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์

  2.3 ควรมีกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรให้กับองค์กร 

คนพิกำร ที่มีศักยภำพโดยควรเป็นกำรติดตำม และประเมินผลแบบเสริมพลัง (Empowerment Monitoring and 

Evaluation) ซึ่งจะต้องมีกำรสรุปบทเรียน ปรับปรุง และจัดระบบกำรจัดสวัสดิกำรให้มีประสิทธิภำพเป็นธรรม 

ทั่วถึงและครอบคลุมเพื่อสร้ำงแบบอย่ำงและนสำไปขยำยผลต่อไป

 3. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมีกำรศึกษำวิจัยเชิงปฏิบัติกำร เพื่อส่งเสริมอำชีพคนพิกำรในขั้นตอนของกำรรวมกลุ่มตำมประเภทควำม

พิกำรควบคู่กับกำรสนับสนุนงบประมำณจสำนวนมำกให้กับองค์กรคนพิกำรในกำรประกอบอำชีพอิสระ เพื่อให้เกิด

กระบวนกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงรูปแบบและแนวทำงที่ดีในกำรขยำยผลต่อไป
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[5]  ชวนพิศ รักษำพวก ผู้สัมภำษณ์ นำงลอย เวฬุวรรณ ผู้ให้กำรสัมภำษณ์ สัมภำษณ์ วันที่ 13 พฤษภำคม 2561.

[6]  เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี ผู้สัมภำษณ์ นำงสุวำสนำ ศรียอดแส ผูใ้ห้กำรสัมภำษณ์ วันที่ 10 เมษำยน 2561.

[7]  สำนนท์ ด่ำนภักดี ผู้สัมภำษณ์ นำยสนิท ไกรโสดำ ผู้ให้กำรสัมภำษณ์ วันที่ 11 มีนำคม 2561.
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บทคัดย่อ

 กำรศึกษำเรื่อง กำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครูตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1 

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณ

วิชำชีพของครู 2) เปรียบเทียบกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ  

ชัน้ปีที ่1 จสำแนกตำมสำขำวชิำ กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรศกึษำครัง้นี ้ได้แก่ นกัศกึษำชัน้ปีที ่1 คณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยั

รำชภัฏรำชนครินทร์ จำก 9 สำขำวิชำ รวมทั้งสิ้น 201 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้เป็นแบบสอบถำม สถิติที่ใช้

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) กำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ 

ชัน้ปีที ่1 มค่ีำเฉลีย่โดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่นระดบัมำก โดยด้ำนทีม่ค่ีำเฉลีย่สงูสดุ คอื ด้ำนจรรยำบรรณต่อผูร่้วมประกอบ

วิชำชีพ รองลงมำ คือ ด้ำนจรรยำบรรณต่อวิชำชีพซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร ด้ำนจรรยำบรรณ

ต่อตนเอง และ ด้ำนจรรยำบรรณต่อสังคม 2) กำรเปรียบเทียบกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู 

ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำชั้นปีที่ 1 จสำแนกตำมสำขำวิชำ มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน

ค�าส�าคัญ: จรรยำบรรณวิชำชีพครู กำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ นักศึกษำครู

Abstract

 The research studied “Practice of Professional Ethical Standard of Teachers according to the First Year Students’ 

Opinion of the Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University”. The purposes of the research were to:  

1) study practice of professional ethical standard of teachers; and 2) compare the practice of professional ethical standard 
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of teachers according to the first year students’ opinion classified by department. The samples were 201 of the first 

year students derived from 9 departments of the faculty of education, Rajabhat Rajanagarindra University. The research 

instrument was a questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and 

One Way ANOVA.

 The research results were as follows: 1) The level of the practice of professional ethical standard of teachers 

according to the first year students’ opinion of the faculty of education, Rajabhat Rajanagarindra University, as a whole 

and each aspect was at a high level, ranking by mean scores from high to low: ethic to co-professional persons, ethic 

to professional, ethic to client; ethic to yourself; and ethic to society. 2) The comparison of the practice of professional 

ethical standard of teachers classified by department according to the first year students’ opinion of the faculty of 

education, Rajabhat Rajanagarindra University was not different.

Keywords: professional ethical of teachers, Practice of Professional Ethical, Pre-teacher

บทน�า

 กำรจดักำรศกึษำให้มคีณุภำพในระดบัสถำนศกึษำนัน้จะขึน้อยูก่บัองค์ประกอบหรอืปัจจยัต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องหลำย

ประกำร ผู้ที่มีบทบำทและควำมสสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง คือ ครู ซึ่งเป็นแรงผลักดันโดยมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

ในกำรสร้ำงคนให้เป็นผู้ใหญ่พัฒนำประเทศชำติในอนำคตให้เป็นคนดีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประกอบกับมีคุณธรรม 

จริยธรรมควบคู่กันไป [1] ในปัจจุบัน วิชำชีพครู เป็นอำชีพที่มีควำมสสำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมเจริญทำงปัญญำของมนุษย์ 

และได้เป็นที่ยอมรับว่ำเป็นวิชำชีพชั้นสูง ท่ีคสำนึงถึงกำรให้บริกำรแก่สังคมเป็นหลัก อำศัยวิธีกำรทำงปัญญำในกำร 

ให้บริกำร ต้องได้รับกำรศึกษำอบรมมำเป็นระยะเวลำนำนพอสมควร มีควำมเป็นอิสระในกำรดสำเนินกำรทำงวิชำชีพ  

มีจรรยำบรรณของวิชำชีพ และมีองค์กรควบคุม พิทักษ์ คุ้มครอง และพัฒนำในวิชำชีพ [2] โดยมีคุรุสภำเป็นองค์กร 

หลัก ทสำหน้ำที่กสำหนดมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของครูหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติตน ซึ่งผู้ที่ประกอบวิชำชีพ

ครูจะต้องยึดถือจรรยำบรรณและนสำไปเป็นแนวทำงกำรประพฤติปฏิบัติในกำรทสำงำนให้มีคุณภำพ [3] ซึ่งปัจจุบัน เพื่อ

ให้มำตรฐำนวิชำชีพครูเหมำะสมกับสภำพสังคมในยุคเทคโนโลยี คุรุสภำได้กสำหนดข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยมำตรฐำน

วชิำชพี พ.ศ. 2556 ซึง่ผูป้ระกอบวชิำชพีทำงกำรศกึษำจะต้องปฏบิตัติำม ประกอบด้วย มำตรฐำนควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติตนหรือจรรยำบรรณของวิชำชีพ [2]

 จรรยำบรรณในวิชำชีพครู เป็นประมวลมำตรฐำนเกี่ยวกับควำมประพฤติที่ผู้ประกอบวิชำชีพครูจะต้องปฏิบัติ

อย่ำงถูกต้อง เพื่อรักษำเกียรติยศและสถำนะของวิชำชีพครู ซึ่งถ้ำผู้ใดกระทสำผิดจรรยำบรรณจะต้องได้รับโทษต่ำง ๆ  

ตำมควำมผิดที่ทสำ เช่น ว่ำกล่ำวตักเตือน ถูกพักงำน หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชำชีพได้ [3] มำตรฐำนกำรปฏิบัติตน

หรือจรรยำบรรณของวิชำชีพ ตำมข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยมำตรฐำนวิชำชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 5 ด้ำน คือ จรรยำ

บรรณต่อตนเอง จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ และจรรยำ

บรรณต่อสังคม เพื่อใช้ควบคุมควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสมกับกำรเป็นครู อย่ำงไรก็ตำม แม้มีบทลงโทษที่ชัดเจนและ

มีกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพครู ที่ครูควรที่จะปฏิบัติ ก็ยังมีครูจสำนวนหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่แตกต่ำงไปจำก

หลักคุณธรรม จริยธรรมเชิงจรรยำบรรณท่ีคุรุสภำกสำหนด ดังที่ เอมม่ำ อำสนจินดำ และวีนันท์กำนต์ รุจิภักดิ์ [4] ได้

ทสำกำรวิจัย เรื่องสภำพปัญหำจริยธรรมครู พบว่ำ ผู้ปกครองระบุพฤติกรรมของครูที่เป็นรูปธรรม เช่น ติดกำรพนัน ดื่ม

สรุำ แต่งกำยไม่เหมำะสม ลงโทษนกัเรยีนรนุแรง พดูจำหยำบคำย ไม่อทุศิตนในกำรสอนอย่ำงเต็มควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
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เบยีดบงัเวลำไปเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน ซึง่ผลกำรวจิยัดงักล่ำวอำจส่งผลให้สงัคมขำดควำมเชือ่มัน่ต่อระดบัคณุธรรม 

จรยิธรรมของครแูละไม่เกดิผลดต่ีอผูเ้รยีน ทัง้กำรส่งเสรมิและกำรพฒันำผูเ้รยีนให้มศีกัยภำพ นอกจำกนี ้ปนดัดำ วฒัโน 

[5] ศึกษำปัจจัยเชิงสำเหตุท่ีมีต่อกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ กำรปฏิบัติ

ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูในภำคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระดับมำกที่สุด ปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลทำงตรงเชิงบวก 

ได้แก่ ควำมรู้เรื่องจรรยำบรรณวิชำชีพ รองลงมำคือเจตคติต่อวิชำชีพ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในหน่วยงำนและ 

แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน สสำหรับอิทธิพลทำงอ้อม คือนโยบำยและกำรบริหำรงำน ส่งผ่ำนไปยังเงินเดือนและ 

ผลประโยชน์เกื้อกูล ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน แรงจูงในในกำรปฏิบัติงำน เจตคติต่อวิชำชีพ และส่งผ่ำนไปยัง

กำรปฏิบัติตำมวิชำชีพ

 จำกเหตุผลที่กล่ำวมำ ผู้วิจัยในฐำนะที่ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ประกอบวิชำชีพครู มีส่วนเก่ียวข้องกับวงกำรศึกษำ และ

มหีน้ำทีร่บัผดิชอบสอนจรรยำบรรณวชิำชพีคร ูให้กบันกัศกึษำครชูัน้ปีที ่1 คณะครศุำสตร์ เพือ่ให้นกัศกึษำได้รบัควำมรู้ 

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จรรยำบรรณวิชำชีพครูถือเป็นสำระสสำคัญที่ต้องปลูกฝังให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้และกำร

ปฏิบัติ ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง สร้ำงจิตวิญญำณควำมเป็นครู ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงต้องมีกำรบูรณำ

กำรกับกำรวิจัย เพื่อให้ผู้สอน ผู้เรียนได้นสำองค์ควำมรู้ควบคู่กับกำรปฏิบัติ ซึ่งผลกำรวิจัยเป็นข้อมูลสสำคัญในกำรนสำ

มำอ้ำงอิงและใช้ประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้อง จึงสนใจศึกษำเรื่อง กำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู  

ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับจรรยำบรรณวิชำชีพครู แสดงควำมเห็นต่อกำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพของครูของตน 

ผลวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ทสำให้ทรำบถึงกำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพของ

ผู้ประกอบวิชำชีพครู และเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่จะทสำให้ผู้ประกอบวิชำชีพครู ตระหนัก ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อที่จะ

นสำตนไปสู่ควำมเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครู ตำมข้อบังคับคุรุสภำว่ำด้วย กำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ และ

เป็นที่ยอมรับศรัทธำของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ  

ชั้นปีที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

 2. เพื่อเปรียบเทียบกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครูตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ  

ชั้นปีที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ จสำแนกตำมสำขำวิชำ

ขอบเขตของการวิจัย

ผู้วิจัยได้กสำหนดขอบเขตกำรวิจัย คือ

 1. ขอบเขตด้ำนตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยกสำหนดไว้ ดังน้ี 1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent 

Variables) คอื สำขำวชิำทีเ่รยีน ประกอบด้วย กำรศกึษำปฐมวยั คณติศำสตร์ภำษำไทย ภำษำองักฤษ ภำษำจนี คอมพวิเตอร์

ศึกษำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป สังคมศึกษำ และเทคโนโลยีกำรศึกษำและคอมพิวเตอร์ศึกษำ 1.2 ตัวแปรตำม (Dependent 

Variables) คอื กำรปฏบิตัตินตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวชิำชพีของคร ูจสำนวน 5 ด้ำน คอื จรรยำบรรณต่อตนเอง จรรยำ

บรรณต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ และ จรรยำบรรณต่อสังคม

 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีวิจัย ได้แก่ 2.1 ประชำกร ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษำ  

ชั้นปีที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 9 สำขำวิชำ รวมทั้งสิ้น 410 คน  
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2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษำชั้นปีที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์  

ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 9 สำขำวิชำ รวมทั้งสิ้น 201 คน กสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง แต่ละประเภทจำกตำรำงเครจซี่

และมอร์แกน [6] ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยำงศ์แต่ละสำขำวิชำ และสุ่มอย่ำงง่ำย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้คอื แบบสอบถำมซึง่ใช้เป็นเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมข้อมลู แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 

ตอนที ่1 แบบสอบถำมทีเ่กีย่วกบัข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม มลีกัษณะเป็นกำรตรวจสอบรำยกำร (Check List) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถำมกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครูตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1 

คณะครุศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชนครนิทร์มลีกัษณะแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) เป็นแบบสอบถำม

แบบเลือกตอบโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ (Ratting Scale)

 วธิกีารสร้างเครือ่งมอื ผูว้จิยัได้ดสำเนนิกำรสร้ำงเครือ่งมอื สสำหรบักำรวจิยัตำมขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้1) ศกึษำเอกสำร 

ตสำรำ งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัมำตรฐำน จรรยำบรรณวชิำชพีคร ูแบบแผนพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์กำรปฏิบติัตนตำมจรรยำ

บรรณวิชำชีพครู 2) ดสำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือตำมขอบเขตและแนวทำงกสำหนดไว้ ได้แก่ แบบสอบถำม ที่มีมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ 5 ระดบั (Rating scale) ตำมแบบของลเิคร์ิท (Likert) ประกอบด้วย แบบสอบถำมเกีย่วกบักำรปฏบิตัตินตำม

มำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู จสำนวน 5 ด้ำน คือ จรรยำบรรณต่อตนเอง จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณ

ต่อผู้รับบริกำร จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ และจรรยำบรรณต่อสังคม 3) นสำแบบสอบถำมเสนอผู้เชี่ยวชำญ

เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ จสำนวน 3 ท่ำน 4) นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับนักศึกษำครู ชั้นปีที่ 

1 ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 30 คน และนสำไปหำค่ำควำมเชื่อมั่นด้วยวิธีหำค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟำของครอนบรัค ได้ค่ำ

ควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.86 5) นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วทสำเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บข้อมูลต่อไป

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดสำเนินกำร ดังนี้ 1) นสำแบบสอบถำมให้กับอำจำรย์ผู้สอนนักศึกษำชั้นปีที่ 1 และ

รวบรวมส่งผู้วิจัย ได้รับคืนมำร้อยละ 100 2) นสำแบบสอบถำมมำวิเครำะห์ และตรวจให้คะแนนตำมที่กสำหนด ด้วยวิธี

ทำงสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสสำเร็จรูป

 การวเิคราะห์ข้อมูลโดย ใช้วธิกีำรแจกแจงควำมถี ่ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และวเิครำะห์ควำม

แปรปรวนทำงเดียว (One Way ANOVA)

สรุปผลการวิจัย

 1. กำรปฏบิตัตินตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวชิำชพีของคร ูตำมควำมคดิเหน็ของนกัศกึษำ ชัน้ปีที ่1 คณะครศุำสตร์

มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครนิทร์ โดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่นระดบัมำก เรยีงตำมลสำดบั คอื จรรยำบรรณต่อผูร่้วมประกอบ

วิชำชีพ จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร จรรยำบรรณต่อตนเอง และ จรรยำบรรณต่อสังคม แสดง

ได้ดังตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู โดยรวม

จรรยาบรรณวิชาชีพของครู S.D. ระดับ

1. จรรยำบรรณต่อตนเอง 4.32 .52 มำก

2. จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 4.34 .43  มำก

3. จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร 4.34 .48 มำก

4. จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ 4.36 .59  มำก

5. จรรยำบรรณต่อสังคม 4.26 .59  มำก

เฉลี่ยรวม 4.32 0.42 มำก

ผลการวิจัย รายด้าน พบว่า

 1.1 ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงตำมลสำดับ คือ ปฏิบัติตนเหมำะสมกับ

สถำนภำพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี ค้นคว้ำ แสวงหำ และนสำเทคนิคด้ำนวิชำชีพครู ที่พัฒนำ และก้ำวหน้ำเป็นที่ยอมรับมำ

ใช้แก่ศิษย์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยลสำดับสุดท้ำยคือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรดสำเนินชีวิต

ตำมประเพณีและวัฒนธรรมไทยดี แสดงได้ดังตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ด้ำนจรรยำบรรณต่อตนเอง

จรรยาบรรณต่อตนเอง S.D. ระดับ

1. ปฏิบัติตนเหมำะสมกับสถำนภำพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี

2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรดสำเนินชีวิตตำมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

3. ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้สสำเร็จอย่ำงมีคุณภำพตำมเป้ำหมำย

ที่กสำหนด

4. ศึกษำ หำควำมรู้ วำงแผนพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและสะสมผลงำนอย่ำง

สมส่ำเสมอ

5. ค้นคว้ำ แสวงหำ และนสำเทคนิคด้ำนวิชำชีพครู ที่พัฒนำ และก้ำวหน้ำเป็นที่

ยอมรับมำใช้แก่ศิษย์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

4.39

4.24

4.34

4.30

4.35

.63

.70 

.73 

.67 

.65 

มำก

มำก

มำก

มำก

มำก

เฉลี่ยรวม 4.32 0.19 มำก

 1.2 ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงตำมลสำดับ คือ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับ

ผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตตำมกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทำงรำชกำร อุทิศตนเพื่อควำมก้ำวหน้ำของวิชำชีพครู ข้อที่มี

ค่ำเฉลี่ยลสำดับสุดท้ำย คือ รักษำชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพครู และใช้องค์ควำมรู้หลำกหลำยในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมำชิกในองค์กำร แสดงได้ดังตำรำงที่ 3

X

X
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ตารางที่ 3 แสดงกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ด้ำนจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ S.D. ระดับ

1. แสดงควำมชื่นชมและศรัทธำในคุณค่ำของวิชำชีพครู

2. รักษำชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชำชีพครู

3. ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำนในวิชำชีพครูให้สำธำรณชนรับรู้

4. อุทิศตนเพื่อควำมก้ำวหน้ำของวิชำชีพครู

5. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริต ตำมกฎ ระเบียบ และแบบแผน

ของทำงรำชกำร

6. เลอืกใช้หลกัวชิำทีถ่กูต้อง สร้ำงสรรค์เทคนคิ วธิกีำรใหม่ ๆ  เพือ่พฒันำวชิำชีพครู

7. ใช้องค์ควำมรู้หลำกหลำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมำชิก

ในองค์กำร

8. เข้ำร่วมกิจกรรมของวิชำชีพครูหรือองค์กรวิชำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค์

4.35

4.27

4.35

4.36

4.42

4.33

4.27

4.33

.64

.62

.61

.64

.64

.70

.67

.62

 มำก

 มำก

 มำก

 มำก

 มำก

 มำก

 มำก

 มำก

เฉลี่ยรวม 4.34 0.43 มำก

 1.3 ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงตำมลสำดับ คือ ให้คสำปรึกษำหรือช่วย

เหลือศิษย์ด้วยควำมเมตตำกรุณำอย่ำงเต็มกสำลังควำมสำมำรถและเสมอภำค ต้ังใจเสียสละ และอุทิศตนในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ เพื่อให้สิทธิ์ได้รับกำรพัฒนำตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของแต่ละบุคคล และส่งเสริมให้ศิษย์

สำมำรถแสวงหำควำมรูไ้ด้ด้วยตนเองจำกสือ่อปุกรณ์ และแหล่งเรยีนรูอ้ย่ำงหลำกหลำย ข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่ลสำดบัสดุท้ำย คอื 

ให้ศิษย์มีส่วนร่วมวำงแผนกำรเรียนรู้ และเลือกวิชำกำรปฏิบัติที่เหมำะสมกับตนเอง และ สร้ำงเสริมควำมภำคภูมิใจ 

ให้แก่ศิษย์ด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย และให้กสำลังใจอย่ำงกัลยำณมิตร แสดงได้ดังตำรำงที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ S.D. ระดับ

1. ให้คสำปรึกษำหรือช่วยเหลือศิษย์ด้วยควำมเมตตำกรุณำอย่ำงเต็มกสำลังควำม

สำมำรถและเสมอภำค

4.45 .60 มำก

2. สนับสนุนกำรดสำเนินงำนเพื่อปกป้องสิทธิเด็กเยำวชนและผู้ด้อยโอกำส 4.32 .71 มำก

3. ตั้งใจเสียสละ และอุทิศตนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพื่อให้สิทธิ์ได้รับกำรพัฒนำ

ตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของแต่ละบุคคล

4.33 .69  มำก

4. ส่งเสริมให้ศิษย์สำมำรถแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเองจำกสื่ออุปกรณ์ และ

แหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย

4.33 .64 มำก

5. ให้ศิษย์มีส่วนร่วมวำงแผนกำรเรียนรู้ และเลือกวิชำกำรปฏิบัติ ที่เหมำะสมกับตนเอง 4.30 .69 มำก

6. สร้ำงเสรมิควำมภำคภมูใิจให้แก่ศษิย์ด้วยกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ ยกย่อง ชมเชย 

และให้กสำลังใจอย่ำงกัลยำณมิตร

4.30 .73 มำก

เฉลี่ยรวม 4.34 0.48 มำก

X

X
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 1.4 ด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงตำมลสำดับ คือ มีควำมรัก 

ควำมสำมคัคแีละร่วมใจกนัผนกึกสำลงัใจในกำรพฒันำกำรศกึษำ เสยีสละ เอือ้อำทร และให้ควำมช่วยเหลอืเพือ่นครดู้วย

กัน แสดงได้ดังตำรำงที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ S.D. ระดับ

1.  เสียสละ เอื้ออำทร และให้ควำมช่วยเหลือเพื่อนครูด้วยกัน

2. มคีวำมรกั ควำมสำมคัคแีละร่วมใจกนัผนกึกสำลงัใจในกำรพฒันำกำรศกึษำ

4.35

4.37

.67

.66

มำก

มำก

เฉลี่ยรวม 4.36 .59 มำก

 1.5 ด้ำนจรรยำบรรณต่อสงัคม มค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัมำกทกุข้อ เรยีงตำมลสำดบั คอื ยดึมัน่ สนบัสนนุ และส่งเสรมิ

กำรปกครองระบอบประชำธปิไตย อนัมพีระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ จดักจิกรรมส่งเสรมิให้ศษิย์เกดิกำรเรยีนรูแ้ละ

สำมำรถดสำเนนิชวีติตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่ลสำดบัสดุท้ำย คอื นสำภมูปัิญญำท้องถิน่และศลิปวฒันธรรม

มำเป็นปัจจัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แสดงได้ดังตำรำง ที่ 6

ตารางที่ 6 แสดงกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ด้ำนจรรยำบรรณต่อสังคม

จรรยาบรรณต่อสังคม S.D.

1.  ยดึมัน่ สนบัสนนุ และส่งเสรมิกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย อนัมพีระมหำกษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมุข

2.  นสำภูมิปัญญำท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมำเป็นปัจจัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

3.  จดักจิกรรมส่งเสรมิให้ศษิย์เกดิกำรเรยีนรูแ้ละสำมำรถดสำเนนิชวีติตำมหลักเศรษฐกิจพอเพยีง

4.  เป็นผู้นสำในกำรวำงแผนและดสำเนินกำรเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนำเศรษฐกิจ 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม

4.33

4.20

4.28

4.22

.69

.71

.73

.78

เฉลี่ยรวม 4.26 .59

 2.  กำรเปรียบเทียบกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครูตำมควำมคิดเห็นของนักศึกษำ ชั้นปี

ที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ จสำแนกตำมสำขำวิชำ พบว่ำ ไม่แตกต่ำงกัน แสดงได้ดังตำรำง ที่ 7

ตารางที่ 7 แสดงกำรเปรียบเทียบกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p

ระหว่ำงกลุ่ม 8 1.54 .19 1.09 .37

ภำยในกลุ่ม 192 33.78 .18

รวม 200 35.32

*P ≤ .05

X

X
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อภิปรายผลการวิจัย

 1. ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรปฏิบตัิตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของครู ตำมควำมคิดเห็นของนักศกึษำ ชั้น

ปีที่ 1 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย โดยรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจ

เนื่องจำกจรรยำบรรณวิชำชีพครู เป็นเครื่องเหน่ียวรั้งและเป็นแนวทำงสสำหรับกำรประกอบสัมมำอำชีพ ผู้ที่ประกอบ

วชิำชพีครตู้องยดึถอืและปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั จงึจะได้ชือ่ว่ำ เป็นผูท้ีด่สำรงไว้ซึง่จรรยำบรรณทีด่ขีองวชิำชพีคร ูเพือ่รกัษำ

และส่งเสรมิเกยีรตคิณุชือ่เสยีงของตนเองและผูป้ระกอบวชิำชพีครทูกุคน [2] และนอกจำกนี ้อำจเป็นเพรำะ จรรยำบรรณ

วิชำชีพของครู เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สสำคัญในมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำและเป็นข้อบังคับ ว่ำด้วยจรรยำบรรณ

วิชำชีพ แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2546 ซึ่งโดยอำศัย กฎหมำยดังกล่ำว คณะ

กรรมกำรคุรุสภำ จึงออกข้อบังคับคุรุสภำว่ำด้วยจรรยำบรรณของวิชำชีพ กสำหนดให้ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ

ต้องประพฤติและปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพมี 5 ด้ำน ครูจึงให้ควำมสสำคัญและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

นักศึกษำได้รับรู้ถึงกำรแสดงพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู จึงมีควำมเห็นว่ำคร ู

ของตนได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทุกด้ำนเป็นอย่ำงมำก จึงทสำให้ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจรรยำ

บรรณวชิำชพีของคร ูมค่ีำเฉลีย่ โดยรวมและรำยด้ำนอยูใ่นระดบัมำก สอดคล้องกบัผลกำรวจิยัของ ทศันำ วจันะประดษิฐ์ 

และ พนมพร จันทรปัญญำ [7] ที่พบว่ำ กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูโดยรวมอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับ 

ผลกำรวิจัยของปนัดดำ วัฒโน [5] พบว่ำ ครูในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับของกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ

วิชำชีพอยู่ในระดับมำกที่สุด และ สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของพัดชำ ช่วยปลอดและคณะ [8] ผลกำรวิจัยปรำกฏว่ำ 

ครใูนสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 14 มกีำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณวชิำชีพในภำพรวม

อยู่ในระดับมำกที่สุด

 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ มีค่ำเฉลี่ยลสำดับแรก ทั้งนี้อำจเนื่องจำก

นักศึกษำรับรู้กำรแสดงพฤติกรรมของครูในลักษณะครูให้เกียรติและแสดงควำมเคำรพแก่เพ่ือนครูที่อำวุโสและครูให้

กสำลงัใจและช่วยเหลอืเพือ่นคร ูเมือ่เพือ่นครมูปัีญหำอปุสรรคในกำรปฏิบติัรำชกำรและเรือ่งส่วนตัว ตลอดจนครใูห้ควำม

ร่วมมอืและช่วยเหลอืเกือ้กลูเพือ่นครใูนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนด้วยควำมเต็มใจ สอดคล้องกบัผลกำรวจิยัของ 

สิริวรรณ กสิบำล [9] ที่พบว่ำ ด้ำนกำรช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทำงสร้ำงสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด  

ส่วนด้ำนจรรยำบรรณต่อสังคม มีค่ำเฉลี่ยลสำดับสุดท้ำย ทั้งนี้อำจเนื่องจำกนักศึกษำรับรู้กำรแสดงพฤติกรรมของครู ใน

บทบำทและทสำหน้ำที่เป็นผู้นสำสังคม ซึ่งครูจะต้องมีหลักคุณธรรมในด้ำนสังคมและยึดถือปฏิบัติอย่ำงจริงจัง ในฐำน

สมำชิกของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแบบแผนพฤติกรรมตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพที่คุรุสภำกสำหนดไว้ สอดคล้องกับ

ผลกำรศึกษำของคุณัชญำ สมจิตร และ ผดุง พรมมูล [1] พบว่ำ กำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของครูด้ำนจรรยำบรรณ

ต่อสังคมมีค่ำเฉลี่ยเป็นลสำดับสุดท้ำยสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ สุวีธำ ฤกษ์เกษม, ฐิติพร พิชญกุล และ อรสำ โกศลำ

นันทกุล [10] พบว่ำ ครูผู้สอนมีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนวิชำชีพครูของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ด้ำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติตน อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด โดยที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ รองลง

มำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน 2 ด้ำน คือ ด้ำนจรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร และด้ำนจรรยำบรรณต่อสังคม

 2. กำรเปรยีบเทียบกำรปฏบิตัตินตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวชิำชพีของครตูำมควำมคดิเหน็ของนกัศกึษำชัน้ปีที ่1 

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ จสำแนกตำมสำขำวิชำ พบว่ำ มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน ทั้งนี ้

เนื่องจำกจรรยำบรรณวิชำชีพของครูเป็นดังศีลธรรมท่ีมีท้ังเป็นข้อพึงปฏิบัติเพื่อประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและ 

ข้อไม่พงึปฏบิตั ิครจูงึยดึถอืว่ำเป็นสิง่ทีส่สำคญัยิง่ ในกำรประกอบวชิำชพีคร ูเพือ่รกัษำเกยีรตศิกัดิศ์ร ีและส่งเสรมิเกยีรตคิณุ

แห่งวิชำชีพและเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกด้ำน นักศึกษำทุกสำขำวิชำได้รับรู้พฤติกรรมและ
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กำรปฏบิตัตินของครใูนทศิทำงทีส่อดคล้องกนั ว่ำครตู้องถอืปฏบิตัตินตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวชิำชพีของคร ูดงันัน้

ผลกำรวจิยัจงึพบว่ำกำรปฏบิตัตินตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวชิำชพีของคร ูควำมคดิเหน็ของนกัศกึษำชัน้ปีที ่1 จสำแนก

ตำมสำขำวชิำจงึไม่แตกต่ำงกนั ผลกำรศกึษำครัง้นี ้สอดคล้องกบังำนวจิยัของ จรยิำ บญุธรรม และนภิำ ศรไีพโรจน์ [11] 

พบว่ำ ครทูีม่ปีระสบกำรณ์กำรทสำงำนต่ำงกนั มกีำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณของวชิำชพีครโูรงเรยีนในกลุม่สหวทิยำเขต

สตัตบงกช สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำเขต 4 โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกนัและสอดคล้องกบัผล

กำรศึกษำของคุณัชญำ สมจิตร และ ผดุง พรมมูล [1] ที่พบว่ำ กำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพของครูในโรงเรียน

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจังหวัดชุมพร ในภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. จำกผลกำรวจิยัพบว่ำ ด้ำนจรรยำบรรณต่อสงัคม มคีวำมคดิเหน็ว่ำมกีำรปฏิบติั ลสำดบัสดุท้ำย ดงันัน้สถำนศกึษำ

ควรมีกิจกรรมให้ครูผู้สอนได้พัฒนำตนเองในกำรเป็นผู้นสำด้ำนสังคมอย่ำงสมส่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฏิบัติ

หน้ำที่ด้ำนสังคมร่วมกับผู้รับบริกำรด้วยควำมม่ันใจและเต็มใจ และควรมีนโยบำยส่งเสริมให้ครูนสำภูมิปัญญำท้องถิ่น

และศิลปวัฒนธรรมมำเป็นปัจจัยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 2. จำกผลกำรวจิยัพบว่ำควำมคดิเหน็ของนกัศกึษำต่อกำรปฏบิตัตินตำมจรรยำบรรณวชิำชพีของคร ูแม้จะพบว่ำ

มค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัมำก สถำนศกึษำควรมนีโยบำยส่งเสรมิ กระตุน้ครดู้ำนจรรยำบรรณวชิำชพีครอูย่ำงสมสำ่เสมอ และ

ควรมกีำรจดัอบรมและจดักจิกรรมด้ำนจรรยำบรรณวชิำชพีคร ูเพือ่กระตุน้ยสำ้เตอืนให้ครตูระหนกัและปฏบิตัติำมจรรยำ

บรรณวิชำชีพครูให้อย่ำงสมส่ำเสมอ

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษำจำกกลุ่มตัวอย่ำงอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง

 2. ควรศึกษำกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพผู้บริหำรของโรงเรียน
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนำคู่มือกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C  

และ 2) พฒันำครโูดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C ในพืน้ทีป่ระจวบครีขีนัธ์-มะรดิ กลุม่เป้ำหมำย ทีใ่ช้ในกำรวจิยั 

คือ ครูผู้สอนประวัติศำสตร์ในสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

จสำนวน 8 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 จสำนวน 129 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2-3 จสำนวน 120 คน  

รวมทั้งสิ้น  จสำนวน 249 คน  ขั้นตอนกำรวิจัย มี 5 ขั้นตอน คือ 1) กำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง  

2) กำรพัฒนำคู่มือกำรพัฒนำครูสอนประวัติศำสตร์ 3) กำรพัฒนำครู 4) กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู และ 

5) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ 1) ประเด็นกำรสนทนำกลุ่ม 2) แบบประเมิน

ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์ทำงประวตัศิำสตร์ และ 3) แบบประเมนิทกัษะทำงประวตัศิำสตร์ กำรวเิครำะห์ข้อมลูเชงิปรมิำณ 

ใช้สถติใินกำรวเิครำะห์ คอื ค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน กำรวเิครำะห์ข้อมลูเชิงคณุภำพ ใช้กำรวเิครำะห์เชิงเนือ้หำ

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ

 1. ผลกำรพฒันำคูม่อืกำรพฒันำครโูดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C ในพืน้ทีป่ระจวบครีขีนัธ์-มะรดิ 

พบว่ำ คู่มือกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C มีเนื้อหำ แบ่งเป็น 5 บท คือ 1) บทนสำ ประกอบ

ด้วย (1) ควำมเป็นมำและควำมสสำคัญของปัญหำ (2) วัตถุประสงค์ (3) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (4) กลุ่มเป้ำหมำย 

(5) ตัวชี้วัด (6) สถำนท่ีดสำเนินกำรพัฒนำครู (7) แหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ของโรงเรียนเป้ำหมำย (8) ระยะเวลำ

ดสำเนินกำร และ (9) วิธีดสำเนินกำร 2) บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำร

mailto:kanchana_boon@hotmail.com
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เรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ และ (2) แนวคิดเก่ียวกับทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C 3) บทที่ 3 แหล่งเรียนรู้

ประวัติศำสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-มะริด ประกอบด้วย (1) ประวัติควำมเป็นมำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) แหล่ง

เรียนรู้ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) ประวัติควำมเป็นมำของพื้นที่สิงขร-ตะนำวศรี-มะริด และ (4) 

แหล่งเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์ท้องถิน่ของพืน้ทีส่งิขร-ตะนำวศร-ีมะรดิ 4) บทที ่4 กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์

โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C ประกอบด้วย (1) กจิกรรมเสรมิสร้ำงกำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์โดยใช้แหล่ง

เรียนรู้ในท้องถิ่น (2) กิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C (3) แบบประเมิน

ทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C (4) แบบประเมินทักษะกำรคิดวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์ และ (5) ตัวอย่ำงกำรจัด 

กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำร 1S2C และ 5) บทที่ 5 กำรปฏิบัติงำนสอนของครู ประกอบด้วย (1) ตำรำง 

กำรพฒันำครผู่ำนแหล่งเรยีนรูท้ำงประวตัศิำสตร์ (2) กสำหนดกำรอบรมครสูอนประวติัศำสตร์โดยใช้กระบวนกำร 1S2C 

(3) ตำรำงกำรตดิตำมนเิทศกำรจดักำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำร 1S2C ผ่ำนแหล่งเรยีนรูท้ำงประวติัศำสตร์

ในโรงเรยีน และ (4) ตำรำงกำรจัดนทิรรศกำรกำรจัดกำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C 

 2. ผลกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด พบว่ำ  

1) ครูมีทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยขั้น พบว่ำ ทุกขั้นอยู่ในระดับ

มำกทีส่ดุ และขัน้ทีม่ค่ีำเฉลีย่อยูใ่นอนัดบัแรก คอื ขัน้ Sourcing : กำรรวบรวมหลกัฐำนข้อมลู รองลงมำ คอื มค่ีำเฉลีย่เท่ำ

กัน คือ ขั้น Corroboration : วิพำกษ์หลักฐำน/ประเมินค่ำ และขั้น Contextualizing : ขั้นตีควำม/วิเครำะห์ 2) ครูสำมำรถ

พัฒนำให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ 

มีข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในอันดับแรก คือ ผู้เรียนสำมำรถสรุปเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์และเช่ือมโยงเหตุกำรณ์ตำม 

หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์เพือ่นสำมำรำยงำนหน้ำชัน้เรยีน และกำรทสำโครงงำนทำงประวติัศำสตร์ รองลงมำ คอื นกัเรยีน

สำมำรถจสำแนกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง และนักเรียนสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำน

ทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง ตำมลสำดับ

 

ค�าส�าคัญ:  กำรพัฒนำครู กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C 

Abstract

 This research aimed to: 1) develop a teacher development manual by using historical processes 1S2C and 

2) develop teachers using historical processes 1S2C in Prachuap Khiri Khan-Myeik area. Target group used in the 

research instruments were history teachers in schools under the Office of Primary Education Service Area, Prachuap 

Khiri Khan, District 1, for 8 persons, students in grade 5-6, for 129 persons, students from upper secondary year 2-3 

for 120 persons, totally of 249 persons. The research process has 5 steps: 1) the study of concepts, related theories, and 

research 2) Development of a history teacher development manual 3) Teacher development 4) Supervision for follow-

up of teacher learning and 5) Teacher and student exchange. The tools used in the research are 1) group discussion 

issues, 2) historical analytical skills assessment forms, and 3) historical assessments. Quantitative data analysis uses 

statistics to analyze the mean and standard deviation. Qualitative data analysis Use content analysis

 The research found that

 1. The results of the development of teacher development manual by using historical process 1S2C in Prachuap 

Khiri Khan-Myeik area, found that the teacher development manual using the historical process 1S2C is divided into 
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5 chapters as follows:1) Introduction, consists of; (1) Background and Importance of problems (2) Objectives (3) 

Expected benefits (4) Target groups (5) Indicators (6) Places for teacher development (7) History learning resources 

Target schools (8) Processing time and (9) Procedures 2) Chapter 2, Concepts related theories include; (1) Concepts 

of teaching and learning management History and (2) Historical skills concepts 1S2C 3) Chapter 3 Prachuap Khiri 

Khan - Myeik history resources consists of; (1) Prachuap Khiri Khan history (2) Local History learning resources in 

Prachuap Khiri Khan Province (3) History of Singkhon-Tanao Sri-Myeik Area and (4) Learning Resources of Local 

Areas of Singkhon-Tanao Sri-Myeik 4) Chapter 4 Organizing historical learning activities by using historical processes 

1S2C (1) Activities to enhance historical learning by using local learning resources (2) Historical learning activities 

using historical processes 1S2C (3) Historical skills assessment 1S2C (4) Thinking skills assessment form Historical 

analysis and (5) Examples of historical learning management using process 1S2C and 5) Chapter 5 teaching operation 

of teacher, consists of (1) schedule Teacher development through historical learning resources (2) Establish history 

teacher training using the 1S2C process (3) Supervision tracking schedule, managing historical learning by using the 

1S2C process through historical learning resources in schools and (4) The exhibition schedules of historical learning 

management by using historical processes 1S2C.

 2. The results of teacher development by using historical processes 1S2C in the area of Prachuap Khiri Khan-

Myeik, found that 1) teachers have historical skills 1S2C, overall at the highest level. When considering each step, it 

was found that every step was at the highest level, and the first step with the first average value is the Sourcing step: 

the collection of data evidence, followed by the absolute mean which is Corroboration: Critique Evidence/Valuation, 

and Contextualizing: Interpretation / Analysis 2) Teachers can develop Students have historical analytical skills. 

Overall at the high level. When considering each item, it was found that the first average of the students was able to 

summarize historical events and link the events according to historical evidence to report in front of the class and 

do historical project work, followed by students to correctly identify historical evidence, and students can check the 

accuracy of historical evidence correctly, respectively.

Keywords:  teacher development, historical process 1S2C

บทน�า

 กำรสอนประวตัศิำสตร์ของไทยทีผ่่ำนมำ มปัีญหำค่อนข้ำงมำก เนือ่งจำกเป็นกำรสอนให้นกัเรยีนท่องจสำเหตกุำรณ์

ในประวตัศิำสตร์ และมไิด้สอนให้นกัเรยีนวเิครำะห์หลักฐำนทำงประวติัศำสตร์ เพือ่เช่ือมโยงควำมเป็นมำของเหตุกำรณ์

ทำงประวัติศำสตร์ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนำถบพิตร ได้ทรงมีพระรำชดสำรัสแสดงควำมห่วงใยกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย ซึ่งสสำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้สนองพระรำชดสำริ โดยนสำไปเป็นนโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน

ประวตัศิำสตร์ โดยปรบัรำยละเอยีดในหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พทุธศกัรำช 2551 กลุม่สำระกำรเรยีนรู้ 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม สำระประวัติศำสตร์ โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ 

 ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่น

 จำกกำรรวบรวมปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำประวัติศำสตร์ พบว่ำ มีประเด็นที่น่ำสนใจ คือ เนื้อหำ
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ของวชิำประวตัศิำสตร์เป็นนำมธรรม นกัเรยีนไม่สำมำรถสมัผสักบัประวตัศิำสตร์เหล่ำนัน้ได้โดยตรง กำรเรยีนกำรสอน

จึงอำศัยกำรอ่ำน กำรท่องจสำ ลสำดับเหตุกำรณ์ หรือเรื่องรำวต่ำง ๆ โดยผู้เรียนไม่ได้ใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ ทสำให ้

ผู้เรียนไม่ได้รับกำรพัฒนำกระบวนกำรคิด อีกประกำรหนึ่ง คือ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ส่วนใหญ่

จะเน้นครเูป็นศนูย์กลำง เน้นกำรสอนแบบบรรยำยเพือ่ถ่ำยทอดควำมรูม้ำกกว่ำกำรส่งเสรมิให้นกัเรยีนสร้ำงองค์ควำมรู้ 

และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง เนื่องจำกครูผู้สอนในรำยวิชำประวัติศำสตร์ยังมีควำมเข้ำใจในขั้นตอนของวิธีกำรทำง

ประวัติศำสตร์ตส่ำกว่ำเกณฑ์ [1] กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเช่นนี้ทสำให้ผู้เรียนเกิดควำมเบื่อหน่ำยส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่ำพอใจนัก เมื่อนักเรียนไม่สนใจในกำรเรียนวิชำประวัติศำสตร์ ซ่ึงเป็นวิชำที่พัฒนำ 

ควำมเป็นพลเมืองดี เป็นกำรเรียนรู้อดีตเพื่อเข้ำใจสภำพปัญหำและกำรพัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล [2]

 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ รำยวิชำประวัติศำสตร์ขำดควำมเป็นเอกเทศ ครูบำงส่วนยังขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ และ

ทักษะในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้เน้นให้ครูมีควำมสำมำรถใน

กำรออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนสำมำรถวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีเหตุผลเชื่อถือได้ โดยอำศัยวิธี

กำรทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งเป็นวิธีที่มุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้มีเหตุผล รู้จักและสำมำรถทสำงำนอย่ำงเกิดเป็นระบบ 

นอกจำกนี้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ ต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียน

เกิดสมรรถนะที่สสำคัญประกำรหนึ่ง คือ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ เพื่อเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรตัดสินใจ 

เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม [3] ดังนั้นกำรแก้ปัญหำจึงต้องเริ่มต้นที่ครูผู้สอนประวัติศำสตร์  

ซึ่งมีทั้งครูที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำวิชำประวัติศำสตร์ สังคมศึกษำและที่จบสำขำวิชำอื่น ๆ ทสำให้กำร 

จัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์มีปัญหำในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 

 กำรพฒันำครโูดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์นัน้ ถอืว่ำเป็นมติใิหม่ในกำรใช้นวตักรรมเพือ่พฒันำกำรเรยีนรู้ 

ของนักเรียนที่เรียนวิชำประวัติศำสตร์ เนื่องจำกในปัจจุบันกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ของครูทั่วประเทศ รวมทั้งครูที่

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ยังคงเน้นกำรสอนในเนื้อหำภำยในห้องเรียน

เป็นส่วนใหญ่ ทสำให้นักเรียนขำดประสบกำรณ์ในกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์โดยตรง [6] และขำดทักษะ

กำรคิดวิเครำะห์ในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ท่ีถูกต้อง สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้พัฒนำรูปแบบ 

กำรเรียนรูป้ระวตัศิำสตร์ด้วยทกัษะทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C  มขีัน้ตอนสสำคญั คอื ขัน้ S (Sourcing) เป็นกำรสบืค้นหลกัฐำน 

ทำงประวัติศำสตร์ที่หลำกหลำยและมีควำมเก่ียวเน่ืองกับควำมเป็นมำของท้องถิ่น ขั้น C ที่ 1 คือ Corroboration เป็น 

กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น หรือประเมินค่ำของหลักฐำน เมื่อได้หลักฐำนที่แน่ชัดจำกกำรตรวจสอบแยกแยะที่หลำกหลำย 

จงึนสำมำประเมนิค่ำควำมเชือ่มัน่และตรวจสอบควำมถกูต้อง ขัน้ C ที ่2 คอื Contextualizing เป็นกำรนสำหลกัฐำนหลำย ๆ  

ชิ้นมำประกอบเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ควำมจริงที่ถูกต้องด้ำนประวัติศำสตร์ และกำรศึกษำร่องรอยทำงประวัติศำสตร ์

ในกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่นโดยตรง [4]

 พื้นที่กำรศึกษำประวัติศำสตร์ท้องถิ่นของสถำนศึกษำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีแหล่งเรียนรู้ทำง

ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นที่ควรแก่กำรศึกษำเรียนรู้ ได้แก่ อุทยำนประวัติศำสตร์หว้ำกอ แร่ทองคสำบำงสะพำน ด่ำนสิงขร 

กองบิน 5 เป็นต้น สสำหรับพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน ผ่ำนเส้นทำงด่ำนสิงขร คือ เมืองสิงขร ตะนำวศรีและ

มะริดของประเทศเมียนมำ ในปี พ.ศ. 2302 พระเจ้ำอลองพญำกษัตริย์พม่ำได้ยกทัพลงมำทำงใต้เข้ำยึดเมืองทวำย เมือง

มะรดิ และเมอืงตะนำวศร ีและได้ใช้เส้นทำงข้ำมคำบสมทุรเดนิทพัผ่ำนช่องสงิขรมำยงัฝ่ังทะเลอ่ำวไทยทีบ่รเิวณอ่ำวหว้ำ

ขำว (ห่ำงจำกอ่ำวประจวบคีรีขันธ์ไปทำงเหนือประมำณ 10 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นทำงเดินระหว่ำงภูเขำกับทะเล แต่ได้ถูก

ทหำรกองกสำลังอำทมำต โดยกำรนสำของขุนรองปลัดชู (ชำววิเศษชัยชำญ) จสำนวนประมำณ 400 คน เข้ำซุ่มโจมตีสร้ำง

ควำมเสยีหำยแก่กองทัพพม่ำหลำยครัง้หลำยครำ แต่ด้วยกสำลงัทีน้่อยกว่ำได้ถกูกองทพัพม่ำโอบล้อมต้อนตกทะเล และถกู 
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ฆ่ำตำยจนหมดสิน้ นบัเป็นวรีกรรมไทยรบพม่ำทีส่สำคญัครัง้หนึง่เพือ่รกัษำแผ่นดนิคำบสมทุรแห่งนีใ้ห้คงไว้เป็นของไทย 

ในครั้งนั้นเป็นช่วงเวลำที่ควำมเจริญของไทยเริ่มถดถอยจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยำถูกพม่ำทสำลำยใน พ.ศ. 2310 แต่ต่อมำ 

ได้สร้ำงควำมเข้มแข็งใหม่จนสำมำรถขับไล่พม่ำออกไปจำกผืนแผ่นดินไทย ในสมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 

และสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ประเทศในยุโรปได้เข้ำยึดดินแดนต่ำง ๆ ในบริเวณคำบสมุทรเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ โดยอังกฤษเข้ำครอบครองมำเลเซียและพม่ำ ส่วนฝรั่งเศสเข้ำครอบครองลำว เขมร และเวียดนำม คงเหลือ

ประเทศไทยที่ยังสำมำรถรักษำควำมเป็นอิสรภำพไว้ได้

 กำรสูญเสียอสำนำจทำงกำรเมืองของคนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในดินแดนคำบสมุทรแห่งนี้ ส่งผลให้เส้นทำงข้ำม

คำบสมุทรต้องปิดตัวลงแต่ครั้งนั้น จนถึงสมัยสงครำมโลก ครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเข้ำยึดเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 2485 และเกิด “วีรกรรมอ่ำวมะนำว” อันเป็นเหตุกำรณ์ที่คนไทยลุกขึ้นต่อสู้เพื่อรักษำ 

ผืนแผ่นดินไทยแห่งน้ี หลังจำกน้ันญี่ปุ ่นได้สร้ำงถนนยุทธศำสตร์ข้ำมคำบสมุทรช่องสิงขรจำกฝั ่งอ่ำวไทย 

ที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ไปยังฝั่งทะเลอันดำมันท่ีเมืองมะริด ภำยหลังสงครำมโลก ครั้งที่ 2 เส้นทำงข้ำมคำบสมุทรนี้ก็

ปิดตัวลงอีกตลอดมำจนถึงปัจจุบัน 

 จำกสภำพควำมสสำคัญของพื้นท่ีประวัติศำสตร์ประจวบคีรีขันธ์-มะริด ประกอบกับนโยบำยกำรสอน

ประวัติศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ใน

พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด เพื่อให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำคู่มือกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C

 2. เพื่อพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ด้านพื้นที่ เป็นกำรวิจัยเชิงพื้นที่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ระหว่ำงด่ำนสิงขรถึงเมือง

มะริด ประเทศเมียนมำ

 2. ด้านเนื้อหา ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของไทยและสิงขร ตะนำวศรี และมะริด 

ประเทศเมียนมำ ได้แก่ 1) โบรำณสถำนค่ำยหลวงหว้ำกอ 2) ประวัติศำสตร์สมัยสงครำมโลก ครั้งที่ 2 ในกองบิน 5  

3) อนุสรณ์วีรชนลูกเสือเอกบุญยิ่ง ศิริเสถียร 4) ด่ำนสิงขร 5) เหมืองแร่ทองคสำ 6) วัดสิงขรวณำรำม 7) หมู่บ้ำนสิงขร 

 3. กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูสอนประวัติศำสตร์ของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ประจวบครีขีนัธ์ เขต 1 จสำนวน 8 คน นกัเรยีน จสำนวน 249 คน จำก 8 โรงเรยีน คอื 1) โรงเรยีนอนบุำลเมอืงประจวบครีขีนัธ์ 

(สละชพี) 2) โรงเรยีนหำดสนกุรำษฎร์บสำรงุ 3) โรงเรยีนบ้ำนคลองวำฬ 4) โรงเรยีนด่ำนสงิขร 5) โรงเรยีนธนำคำรออมสนิ 

6) โรงเรียนบ้ำนทองมงคล 7) โรงเรียนบ้ำนวังนส้ำเขียว และ 8) โรงเรียนบ้ำนในล็อค 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด เป็น 

กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (Action Research) มีขั้นตอนกำรวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษำ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

176 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 171-180 (2019)  Vol.9 No.1

จำกหนังสือ บทควำมและงำนวิจัยต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง กำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C

 ขัน้ตอนที ่2 กำรพฒันำคูม่อืกำรพฒันำครสูอนประวตัศิำสตร์ ผูว้จิยัพฒันำคูม่อืกำรพฒันำครสูอนประวตัศิำสตร์

โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C และเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้

  ขั้นที่ 2.1 กำรพัฒนำและหำคุณภำพคู่มือกำรพัฒนำครูสอนประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำง

ประวตัศิำสตร์ 1S2C  โดยผูว้จิยัได้จดัทสำร่ำงคูม่อืกำรพฒันำครสูอนประวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 

1S2C  ประกอบด้วย 5 บท คือ บทท่ี 1 บทนสำ บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์

โดยใช้กระบวนกำรประวัติศำสตร์ 1S2C  บทที่ 3 แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-มะริด บทที่ 4  

กำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C และบทที่ 5 กำรปฏิบัติงำนสอนของครู  

และนสำคูม่อืฯ ไปให้ผูเ้ชีย่วชำญ จสำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1) นำงสำววรลกัษณ์  จนัทน์ผำ ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรออกแบบ

กำรเรียนกำรสอน 2) นำงศรีสมร  แป้งหอม ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเน้ือหำทำงประวัติศำสตร์ และ 3) นำงหริณญำ รุ่งแจ้ง  

ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรวดัประเมนิผลกำรเรยีนกำรสอน พจิำรณำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของคูม่อืกำรพฒันำครู

สอนประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C หลังจำกนั้น ผู้วิจัยนสำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญมำ

ปรับปรุงคู่มือฯ ให้มีควำมสมบูรณ์ และนสำไปใช้ในกำรพัฒนำครูต่อไป

  ขั้นที่ 2.2 กำรพัฒนำเครื่องมือท่ีใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้จัดทสำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

จสำนวน 3 ประเภท คอื 1) ประเดน็กำรสนทนำกลุม่ใช้ในกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องครแูละนกัเรยีน 2) แบบประเมนิทกัษะ

ควำมคิดวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์ และ 3) แบบประเมินทักษะทำงประวัติศำสตร์ และได้นสำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ไปให้ผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 คน ดังรำยชื่อในขั้นที่ 2.1  ตรวจสอบควำมสอดคล้องและควำมเหมำะสมของเครื่องมือที่ใช้

ในกำรวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรพัฒนำครู แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้

 3.1 ผูว้จิยัได้จดักำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร “กำรพฒันำครสูอนประวติัศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวติัศำสตร์ 

1S2C” และใช้คู่มือกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C เป็นเอกสำรประกอบกำรอบรม ใน

ระหว่ำงวันที่ 25-29  เมษำยน 2561 โดยให้ครูได้เรียนรู้ประวัติศำสตร์ในแหล่งกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์-มะริด

 3.2 ครูสอนประวัติศำสตร์ในโรงเรียนเป้ำหมำย จสำนวน 8 คน จำกโรงเรียน จสำนวน 8 โรงเรียน จัดกิจกรรม 

กำรเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C  กบันกัเรยีนกลุม่เป้ำหมำย จสำนวน 249 คน ประกอบด้วย 1) นกัเรยีน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนบ้ำนด่ำนสิงขร จสำนวน 27 คน 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอนุบำลเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) จสำนวน 34 คน 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บสำรุง จสำนวน 32 

คน 4) นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 โรงเรยีนธนำคำรออมสนิ จสำนวน 36 คน 5) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่2 โรงเรยีน

บ้ำนวังนส้ำเขียว จสำนวน 38 คน 6) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนบ้ำนคลองวำฬ จสำนวน 32 คน 7) นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3โรงเรียนบ้ำนทองมงคล จสำนวน 25 คน และ 8) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนบ้ำนในล็อค 

จสำนวน 25 คน จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำรประวัติศำสตร์ 1S2C  ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร ์

ท้องถิ่น ในระหว่ำงวันที่ 16 พฤษภำคม ถึง 30 กรกฎำคม 2561

 ขั้นตอนที่ 4 กำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู ผู้วิจัยได้นิเทศ ติดตำม ให้คสำแนะนสำกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำร 1S2C ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่นในระหว่ำงวันที่ 11-15 

มิถุนำยน  2561

 ขั้นตอนที่ 5 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน ผู้วิจัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดย
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ใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C  ในวันที่ 6 สิงหำคม 2561 ณ ห้องประชุมตะนำวศรี สสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศกึษำประถมศกึษำประจวบครีขีนัธ์ เขต 1 โดยแบ่งกจิกรรมเป็น 3 กจิกรรม คอื 1) กำรจดันทิรรศกำรกจิกรรมกำรเรยีนรู ้

ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C  ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่นของโรงเรียน

กลุม่เป้ำหมำย จสำนวน 8 โรงเรยีน 2) กจิกรรมกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และถอดบทเรยีนของนกัเรยีน จำกนกัเรยีนโรงเรยีน

เป้ำหมำย ที่ได้รับกำรเรียนรู้ด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำร 1S2C ผ่ำนแหล่งเรียนรู้

ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่น จสำนวน 8 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน และ 3) กำรสนทนำกลุ่มครูสอน

ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่น จสำนวน 8 คน 

จำกโรงเรียนเป้ำหมำย 8 โรงเรียน  

สรุปผลการวิจัย

 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล สรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้

 1. ผลกำรพฒันำคูม่อืกำรพฒันำครโูดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C ในพืน้ทีป่ระจวบครีขีนัธ์-มะรดิ 

พบว่ำ คู่มือกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ในพ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด มีเน้ือหำ  

แบ่งเป็น 5 บท ดังนี้

  บทท่ี 1 บทนสำ ประกอบด้วย 1) ควำมเป็นมำและควำมสสำคัญของปัญหำ 2) วัตถุประสงค์ 3) ประโยชน ์

ที่คำดว่ำจะได้รับ 4) กลุ่มเป้ำหมำย 5) ตัวชี้วัด 6) สถำนที่ดสำเนินกำรพัฒนำครู 7) แหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ของ 

โรงเรียนเป้ำหมำย 8) ระยะเวลำดสำเนินกำร และ 9) วิธีดสำเนินกำร

  บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ

ประวัติศำสตร์ และ 2) แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C 

  บทที่ 3 แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-มะริด ประกอบด้วย 1) ประวัติศำสตร ์

ควำมเป็นมำของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 2) แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นของพื้นที่สิงขร-ตะนำวศรี-มะริด

  บทที ่4 กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C ประกอบด้วย 

1) กิจกรรมเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 2) กิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร ์

โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C 3) แบบประเมินทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C 4) แบบประเมินทักษะ 

กำรคดิวเิครำะห์ทำงประวตัศิำสตร์ และ 5) ตวัอย่ำงกำรจดักำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 

1S2C 

  บทที ่5 กำรปฏบิตังิำนสอนของคร ูประกอบด้วย 1) ตำรำงกำรพฒันำครผู่ำนแหล่งเรยีนรูท้ำงประวตัศิำสตร์ 

2) กสำหนดกำรอบรมครูสอนประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C 3) ตำรำงกำรติดตำม  

นิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร ์

ในโรงเรยีน และ 4) ตำรำงกำรจดันทิรรศกำรกำรจดักำรเรยีนรูป้ระวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C

 2. ผลกำรพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-มะริด พบว่ำ 

   2.1 ครูมีทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขั้น พบว่ำ  

ทุกขั้นอยู่ในระดับมำกที่สุด และขั้นที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในอันดับแรก คือ ขั้น Sourcing: กำรรวบรวมหลักฐำนข้อมูล  

รองลงมำ คือ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน คือ ขั้น Corroboration: วิพำกษ์หลักฐำน/ประเมินค่ำ และขั้น Contextualizing:  

ขั้นตีควำม/วิเครำะห์ ตำมลสำดับ ดังตำรำงที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ผลกำรประเมินทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C  กำรศึกษำประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำง

ประวัติศำสตร์ 1S2C ของครูสอนประวัติศำสตร์ จสำนวน 8 คน

รายการประเมนิ
ระดบัทกัษะทางประวตัศิาสตร์

S.D. ระดบั อนัดบั

ขัน้ Sourcing
1. ใช้หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ในกำรศึกษำ 5 .00 มำกทีส่ดุ
2. ใช้หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ทีห่ลำกหลำย 5 .00 มำกทีส่ดุ

ค่าเฉลีย่รวม 5 .00 มากทีส่ดุ 1
ขัน้ Corroboration
3. ทสำกำรวเิครำะห์หลกัฐำนทำงประวัตศิำสตร์เพ่ือตรวจสอบควำมถกูต้อง 5.00 .00 มำกทีส่ดุ
4. แยกแยะหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ได้ถกูต้อง 4.36 .52 มำก

ค่าเฉลีย่รวม 4.68 .26 มากทีส่ดุ 2

ขัน้ Contextualizing

5. นสำหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์มำเปรยีบเทยีบเพือ่หำควำมถกูต้อง 4.68 .26 มำกทีส่ดุ 2

ค่าเฉลีย่รวมทกุขัน้ 4.79 .17 มากทีส่ดุ

 2.2 ครูสำมำรถพัฒนำให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีข้อท่ีมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในอันดับแรก คือ ผู้เรียนสำมำรถสรุปเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์และ

เชือ่มโยงเหตกุำรณ์ตำมหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์เพือ่นสำมำรำยงำนหน้ำชัน้เรยีน และกำรทสำโครงงำนทำงประวตัศิำสตร์ 

รองลงมำ คือ นักเรียนสำมำรถจสำแนกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง และนักเรียนสำมำรถตรวจสอบ 

ควำมถูกต้องของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง ตำมลสำดับ ดังตำรำงที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ผลกำรประเมินทักษะกำรคิดวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์กำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ที่ใช้กระบวนกำร 

1S2C ของนักเรียนจสำนวน 249 คน

รายการประเมนิ
ระดบัทกัษะการคดิวเิคราะห์

ทางประวตัศิาสตร์

S.D. ระดบั อนัดบั

1. ผู้เรียนสำมำรถจสำแนกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง เช่น หลักฐำน
ชั้นต้น หลักฐำนชั้นรอง เป็นต้น

4.03 .55 มำก 2

2. ผู้เรียนสำมำรถจัดลสำดับข้อมูลของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง 4.01 .52 มำก 4

3. ผูเ้รียนสำมำรถเปรยีบเทยีบข้อมลูระหว่ำงหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ได้อย่ำงถกูต้อง 3.95 .53 มำก 6

4. ผู้เรียนสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงถูกต้อง 4.03 .68 มำก 3

5. ผู้เรียนสำมำรถประเมินควำมน่ำเชื่อถือของหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงเหมำะสม 4.00 .46 มำก 5

6. ผู้เรียนสำมำรถสรุปเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์และเชื่อมโยงเหตุกำรณ์ตำม 
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์เพ่ือนสำมำนสำเสนอได้ เช่น กำรรำยงำนหน้ำช้ันเรียน  
กำรทสำโครงงำนทำงประวัติศำสตร์ เป็นต้น

4.22 .44 มำก 1

ค่ำเฉลีย่รวม 4.04 .53 มำก
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 3. ผลกำรถอดบทเรียนของครูสอนประวัติศำสตร์โดยกำรสนทนำกลุ่ม พบว่ำ ผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้น

อย่ำงหลำกหลำย ดังนี้ 1) กำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ส่งผลให้ผู้เรียน

เกิดควำมกระตือรือร้นในกำรทสำกิจกรรมต่ำง  ๆ มำกขึ้นทสำให้นักเรียนได้เรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์อย่ำงเป็นขั้นตอน

และมทีกัษะกำรคดิวเิครำะห์ สำมำรถแยกแยะได้ถงึกำรจสำแนกหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ได้อย่ำงมเีหตผุล 2) นกัเรยีน 

มีทักษะกำรคิดด้ำนอื่น ๆ ได้แก่ กำรคิดย่ำงมีวิจำรณญำณและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้  3) นักเรียนมีควำมเข้ำใจใน 

ควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมและกระบวนกำรคิดข้ำมวัฒนธรรม และ 4) นักเรียนสำมำรถทสำงำนเป็นทีม 

การอภิปรายผล

 1. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ครูมีทักษะทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ทุกขั้นอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยขั้นที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่

ในอนัดบัแรก คอื ขัน้ Sourcing (S) : กำรรวบรวมข้อมลู รองลงมำ คอื ขัน้ Corroboration (C) : วพิำกษ์หลกัฐำน/ประเมนิ

ค่ำ และขั้น Contextualizing (C) : ขั้นตีควำม/วิเครำะห์ ตำมลสำดับ อำจเนื่องมำจำก ครูได้รับกำรฝึกปฏิบัติจริงจำกเข้ำ

อบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรรวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น ได้แก่ อุทยำนประวัติศำสตร์ 

สมัยสงครำมโลก ครั้งที่ 2 ณ กองบิน 5 เส้นทำงเดินทัพของญี่ปุ่นในสมัยสงครำมโลก ครั้งที่ 2 จำกอ่ำวมะนำว กองบิน 

5 ผ่ำนด่ำนสิงขร ไปยังตะนำวศรี และมะริดของประเทศเมียนมำ และจำกกำรศึกษำหลักฐำนทำงประวัติศำสตร ์

ที่หลำกหลำย และนสำหลักฐำนมำประเมิน/ตรวจสอบควำมจริง และได้ฝึกกำรตีควำมและวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์ 

ทสำให้ครไูด้รบัประสบกำรณ์ตรง และสำมำรถประสบกำรณ์นีไ้ปใช้ในกำรจดักระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C ให้

กับนักเรียนและนสำนักเรียนไปเรียนรู้ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้โรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

 2. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ครูสำมำรถพัฒนำให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ทำงประวัติศำสตร์ โดยรวมอยู่

ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ มีข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในอันดับแรก คือ ผู้เรียนสำมำรถสรุปเหตุกำรณ์ทำง

ประวตัศิำสตร์และเชือ่มโยงเหตกุำรณ์ตำมหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์เพือ่นสำมำรำยงำนหน้ำชัน้เรยีน และกำรทสำโครงงำน 

รองลงมำ คอื นกัเรยีนสำมำรถจสำแนกหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ได้อย่ำงถกูต้อง และนกัเรยีนสำมำรถตรวจสอบควำม

ถกูต้องของหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์ได้อย่ำงถกูต้อง ตำมลสำดบั อำจเนือ่งมำจำกครมูคีวำมสำมำรถในกำรจดักจิกรรม

ตำมกระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C โดยให้นกัเรยีนได้ศกึษำในแหล่งกำรเรยีนรูท้ำงประวตัศิำสตร์ในท้องถิน่ใกล้

โรงเรยีน ทสำให้นกัเรยีนได้ฝึกปฏบิตัติำมกระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์อย่ำงสมบรูณ์ ส่งผลให้นกัเรยีนมทีกัษะกำรคดิ

วเิครำะห์ทำงประวตัศิำสตร์อยูใ่นระดบัมำก ซึง่สอดคล้องกบัชยัรตัน์ โตศลิำ [5] ได้วจิยัเรือ่ง กำรพฒันำกระบวนกำรเรยีน

กำรสอนโดยใช้วธิกีำรทำงประวตัศิำสตร์เพือ่ส่งเสรมิทกัษะกำรคดิทำงประวตัศิำสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่2 

พบว่ำ กำรให้นกัเรยีนวเิครำะห์และสงัเครำะห์ข้อมลูจำกหลกัฐำนทำงประวตัศิำสตร์จะทสำให้นกัเรยีนสนใจทีจ่ะสสำรวจ 

และพยำยำมหำคสำตอบเพ่ือนสำมำตอบคสำถำมทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวนี้เป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนบทบำท

จำกกำรที่ครูเป็นศูนย์กลำงมำเป็นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลำงโดยครูมีบทบำทเป็นผู้อสำนวยควำมสะดวกในกำรอภิปรำย

ของนักเรียน และทสำให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้จำกกำรตั้งคสำถำมอันจะทสำไปสู่กำรสสำรวจและอภิปรำย 

ควำมหมำยจำกแหล่งข้อมูลได้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์

 1. จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กำรสอนประวตัศิำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวตัศิำสตร์ 1S2C เป็นกระบวนกำรที่

พฒันำให้นกัเรยีนมทีกัษะกำรคดิวเิครำะห์ทำงประวตัศิำสตร์ ดงันี ้ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำควรส่งเสรมิให้ครใูช้กระบวนกำร
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ทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ประกอบกับกำรใช้แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ในท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง

 2. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C ช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมกระตือรือร้นในกำรทสำ

กจิกรรมต่ำง  ๆ  มำกขึน้ทสำให้นกัเรยีนได้เรยีนรูท้ำงประวตัศิำสตร์อย่ำงเป็นขัน้ตอนและมทีกัษะกำรคดิวเิครำะห์ สำมำรถ

แยกแยะได้ถึงกำรจสำแนกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงมีเหตุผล  ดังน้ัน ครูผู้สอนควรมีกำรออกแบบกิจกรรม 

โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C  อย่ำงต่อเนื่อง

 ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีกำรวิจัยเปรียบเทียบกำรสอนประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1S2C กับกำรสอน

โดยใช้วิธีกำรอื่น ๆ 

 2. ควรมีกำรวิจัยและพัฒนำกำรสอนโดยใช้แหล่งกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ 

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม โดยใช้รูปแบบกำรประเมิน CIPPIETS กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 

อำจำรย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อำจำรย์ผูส้อน จสำนวน 9 คน นกัศกึษำปัจจบุนั จสำนวน 36 คน มหำบณัฑติทีส่สำเรจ็กำรศกึษำ 

จสำนวน 22 คน และผู้ใช้บัณฑิต จสำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 87 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถำม

ปลำยปิดและปลำยเปิดเกี่ยวกับหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์

ข้อมูลใช้สถิติควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรประเมินหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ โดย

ภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 2) ด้ำนบริบท โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีเน้ือหำท่ีมีควำมสสำคัญสำมำรถนสำไปใช้ได้จริง โครงสร้ำงของหลักสูตรสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ แต่ควรแยกออกเป็น 2 หลักสูตรคือหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชำชีพครู 3) ด้ำนปัจจัย 

นสำเข้ำ โดยภำพรวมมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ อำจำรย์ผูส้อนมคีณุสมบตัติรงตำมเกณฑ์ สกอ. มสีิง่สนบัสนนุ 

กำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะสมและได้รบักำรสนบัสนนุส่งเสรมิจำกคณะกรรมกำรบรหิำรหลกัสตูรอย่ำงต่อเนือ่ง 4) ด้ำนกระบวนกำร 

โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรมีควำมเหมำะสม กระบวนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีกำรนิเทศติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง มีกระบวนกำรวัดและประเมินผลและ

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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กำรทสำวิทยำนิพนธ์ที่เหมำะสม 5) ด้ำนผลผลิตโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ผู้สสำเร็จกำรศึกษำมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

แต่ควรมีกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำก่อนจบกำรศึกษำ 6) ด้ำนผลกระทบโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ใน

ระดบัมำกทีส่ดุ ผูส้สำเรจ็กำรศกึษำมคีวำมสำมำรถในกำรประยกุต์ใช้ควำมรูแ้ละมคีวำมเป็นผูน้สำทำงกำรวจิยัและประเมนิ

ผลกำรศกึษำ 7) ด้ำนประสทิธผิล โดยภำพรวมมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก ผลกำรปฏบิตังิำนของบณัฑติส่งผลต่อ

ประสทิธภิำพด้ำนวชิำกำรภำยในหน่วยงำน 8) ด้ำนควำมยัง่ยนืโดยภำพรวมหลกัสตูรควรมกีำรปรบัปรงุและพฒันำอย่ำง

ต่อเนือ่ง ให้ทันสมยัและนกัศกึษำมคีวำมต้องกำรในกำรเรยีนทำงด้ำนวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ และ 9) ด้ำนถ่ำยทอด

ส่งต่อ โดยภำพรวมมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ มกีำรประชำสมัพนัธ์หลกัสตูรอย่ำงหลำกหลำยและหลกัสตูร

สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้กับสถำบันอื่น ๆ ได้

ค�าส�าคัญ: กำรประเมินหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ

Abstract

 The purpose of this research were to study the curriculum evaluation in educational research and evaluation by 

using the evaluation method; the CIPPIETS model. There sample of this research were 9 administrators and instructors, 

36 students, 22 graduates and 20 educates’ employers. The research instruments included the close–end and open–end 

form questionnaire about the opinions master of education program in educational research and evaluation. The collect 

data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

 The results of the study were as follows: 1) The result of the curriculum evaluation in educational research 

and evaluation, faculty of education rajabhat mahasarakham university showed their opinions appropriate at the 

highest level. 2) The results of the context evaluation found that the curriculum was appropriate at the highest level. 

The course/objectives structure is in line with the objectives and course objectives are important content that can be 

used but should be separated into 2 courses, which are general courses and courses that are licensed to teach teachers. 

3) The results of the input found that the curriculum appropriate was at the highest level. The instructors meet the 

criteria of office of the board higher education has appropriate support for learning and is continuously supported by 

the program  management committee. 4) The results of the process as found that the curriculum was appropriate at 

the highest level. The course management is appropriate and learning process teaching by emphasizing that students 

can practice in real continuous supervision, there is a proper measurement and evaluation process and thesis. 5) The 

results of the product aspect found that the appropriateness of the curriculum was at the highest level. The graduates 

have knowledge and understanding in the measurement and evaluation of education with morality, ethics and academic 

and professional ethics, but should have comphehensive examination students before graduation. 6) The results of the 

impact aspect found that the curriculum was appropriate at thehighest level. The graduates have the ability to apply 

knowledge and have leadership in research and educational evaluation. 7) The result in the effectiveness aspect found 

that the curriculum was appropriate at the high level. The graduate performance affects academic performance within 

the department. 8) The results of the sustainable aspect found that the curriculum should be continuously improved 

and developed and to be  up-to-date and students have the need to study in the research and evaluation of education.  
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9) The results of the transportability found that the curriculum was appropriate at the highest level. There are a variety 

of public relations courses and courses can be a model for other institutions.

Keywords: Curriculum Evaluation Master of Education Program in Educational Research and Evaluation

บทน�า   

 จำกกระแสโลกำภิวัตน์ที่ทสำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและครอบคลุมไปในหลำยประเทศทั่วโลก 

ทสำให้กำรติดต่อระหว่ำงประเทศสำมำรถทสำได้ตลอดเวลำ ส่งผลถึงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง

ต่อเนื่องกันไปเป็นบริเวณกว้ำง จนทสำให้หลำยประเทศในเอเชียตะวันออก เอเชีย แปซิฟิก รวมถึงประเทศไทยได้รับ

ผลกระทบทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนต้องมีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงและมีศักยภำพเพียงพอสสำหรับกำรแข่งขันในระดับภูมิภำค

และระดับนำนำชำติได้ [1] แนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำที่สำมำรถให้ผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ  

กำรพฒันำคน เพือ่ให้เป็นผูม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และคณุลกัษณะทีเ่หมำะสมต่อกำรรองรบักำรเปลีย่นแปลง ซึง่จะเป็น

พืน้ฐำนและเงือ่นไขสสำคญัทีท่สำให้สงัคมทกุระดบัเกดิควำมเข้มแขง็ และนสำไปสูก่ำรพฒันำตำมทีต้่องกำร กำรพฒันำคน

จึงเป็นยุทธศำสตร์หลักของทุกหน่วยงำนที่จะต้องเน้นให้เกิดขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึง่เน้นกำรพฒันำคณุภำพคนและสงัคมไทยสูส่งัคมแห่งภมูปัิญญำและกำรเรยีนรู้  

[2] และเพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2548 

ที่กสำหนดให้มีกำรส่งเสริมระบบกระบวนกำรผลิตบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนที่เหมำะสมกับ 

กำรเป็นวชิำชพีชัน้สงู โดยกำรกสำกบัและประสำนให้สถำบนัทีท่สำหน้ำทีผ่ลติและพฒันำคร ูรวมทัง้บคุลำกรทำงกำรศกึษำ

ให้มคีวำมพร้อมและมคีวำมเข้มแขง็ในกำรเตรยีมบคุลำกรใหม่และพฒันำบคุลำกรประจสำกำรอย่ำงต่อเนือ่ง นอกจำกนัน้ 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2548 ยังกสำหนดจุดเน้นที่ต้อง

ให้ควำมสสำคัญอยู่อย่ำงน้อย 2 ประกำร คือ กำรให้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนกำรสอน และระบบ 

กำรประเมินซึ่งสถำนศึกษำต้องได้รับกำรประเมินทั้งกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก จำกควำมสอดคล้องกัน

ของนโยบำยหลำย ๆ ระดับ จึงทสำให้มีควำมจสำเป็นที่จะต้องปฏิรูปกำรจัดกำรศึกษำขึ้น [3] โดยสถำบันรำชภัฏที่ปรับ

เปลี่ยนมำเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พุทธศักรำช 2547 ซึ่งกสำหนดไว้ในมำตรำ 

7 เพือ่ให้มภีำรกจิในกำรเป็นสถำบนัระดบัอดุมศกึษำเพือ่พฒันำท้องถิน่ในกำรให้กำรศกึษำ ส่งเสรมิวชิำกำรและวชิำชีพ

ชั้นสูง ทสำกำรสอน วิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี ทะนุบสำรุงศิลปะและ

วฒันธรรม ผลติครแูละส่งเสรมิวทิยฐำนะคร ูทัง้นีเ้พือ่ให้ผลผลติทีเ่ป็นผูส้สำเรจ็กำรศกึษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ระดบับณัฑติ

ศึกษำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในระดับสูง มีทักษะวิชำชีพ เป็นผู้มีอุดมกำรณ์ คุณธรรม จริยธรรม ที่สำมำรถเป็น

แบบอย่ำง ที่ดีในสังคมปัจจุบัน [4]

 จำกสำเหตุข้ำงต้น ประกอบกับกำรเป็นสถำบันระดับอุดมศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะครุศำสตร์ ซึ่งทสำหน้ำที่

ผลิตครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จสำเป็นต้องมีกำรวำงแผนกำรผลิต แผนกำรพัฒนำตลอดจนแผนด้ำนหลักสูตรให้

สำมำรถผลิตครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำหรือฝึกอบรมครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

เพื่อพัฒนำคนตำมแนวทำงกำรพัฒนำสังคมต่อไป จึงได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำขึ้นเพื่อตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผู้เรียน สำขำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ จึงได้พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต 

สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
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ตำมประกำศกระทรวงศกึษำธกิำร  ซึง่กสำหนดให้ทกุหลกัสตูรมกีำรพฒันำหลกัสตูรให้ทนัสมยั โดยแสดงกำรปรบัปรงุดชันี

ด้ำนมำตรฐำนและคณุภำพกำรศกึษำเป็นระยะอย่ำงน้อยทกุ ๆ  5 ปี และมกีำรประเมนิเพือ่พฒันำหลกัสตูรอย่ำงน้อยทกุ ๆ  

5 ปี [5] สอดคล้องกบัพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 ทีไ่ด้กสำหนดไว้ในมำตรำ 47 ให้มกีำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำเพือ่พฒันำคณุภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำในทกุระดบั ประกอบด้วย ระบบประกนัคณุภำพภำยในและระบบ

กำรประกันคุณภำพภำยนอกและมำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพ 

ภำยในสถำนศกึษำและให้ถอืว่ำกำรประกนัคณุภำพภำยในเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนกำรบรหิำรกำรศกึษำ ทีต้่องดสำเนนิกำร

อย่ำงต่อเนื่องโดยกำรจัดทสำรำยงำนประจสำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด [6] ทั้งนี้สำขำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ  

ได้นสำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำแล้ว 4 ปี จึงมีควำมจสำเป็นที่จะทสำกำรประเมินหลักสูตร

 รูปแบบกำรประเมินหลักสูตรมีหลำยรูปแบบ แต่รูปแบบที่นิยมใช้ ได้แก่ CIPP Model แบ่งออกเป็น 4 ด้ำน 

คือ บริบท (Context) ปัจจัยนสำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) และผลผลิต (Product) โดยนสำมำประเมินโครงกำร  

แผนงำนหรือหลักสูตร เพื่อท่ีจะสรุปภำพรวม ซ่ึงไม่ครอบคลุมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรประเมิน จึงได้มีกำรพัฒนำ 

รูปแบบกำรประเมิน CIPP เป็น CIPPIEST [8] ท้ังน้ีรูปแบบกำรประเมิน CIPPIEST ที่ปรับใหม่มีมโนทัศน์และ

แนวทำงกำรนสำไปใช้ที่แตกต่ำงจำกรูปแบบกำรประเมิน CIPP โดยปรับขยำยกำรประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

ออกเป็นกำรประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation) กำรประเมนิประสทิธผิล (Effectiveness Evaluation) กำรประเมนิ

ควำมยั่งยืน (Sustainability Evaluation) และกำรประเมินกำรถ่ำยทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) ของส่ิงที ่

ได้รับโดยที่ส่วนขยำยของมิติกำรประเมินท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี มีควำมหมำยครอบคลุมรวมถึงกำรประเมินผลผลิตเดิมและ 

กำรประเมินผลลัพธ์ [7]

 สำขำวชิำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ คณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม จงึได้ทสำกำรประเมนิผล 

หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) [5] โดยใช้รูป

แบบกำรประเมนิ CIPPIETS [8] เพือ่เป็นแนวทำงในกำรปรบัปรงุและพฒันำหลกัสตูรให้มคีณุภำพและได้มำตรฐำน ทัง้นี้

เพื่อผลิตครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ส่งผลให้สังคมเกิดควำมเข้มแข็ง ควำมเพียงพอ สอดคล้องกับทรัพยำกร

ท้องถิ่น เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีก้ำวหน้ำทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนช่วยให้กำรช้ีนสำ

กำรขับเคลื่อนที่สอดคล้องกันและเหมำะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย สังคมปัจจุบันเป็นสังคมฐำนควำมรู้ อำศัยกำร

เรยีนรู้ของบุคคลในสงัคมเพือ่สร้ำงควำมเข้มแขง็ของชมุชนสงัคม เป็นกสำลงัสสำคญัในกำรพฒันำกำรศกึษำของชำตต่ิอไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพือ่ประเมนิหลกัสตูรครศุำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ คณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยั

รำชภัฏมหำสำรคำม โดยใช้รูปแบบกำรประเมิน CIPPIETS 

วิธีการศึกษา  

 แหล่งข้อมูล กำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้กสำหนดแหล่งข้อมลู ดงันี ้1. อำจำรย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและอำจำรย์ผูส้อน 

จสำนวน 9 คน  2. นักศึกษำระดับปริญญำโท จสำนวน 36 คน 3. มหำบัณฑิตที่สสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรครุศำสตร- 

มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) จสำนวน 22 คน 4. ผู้ใช้บัณฑิต 

จสำนวน 20 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือแบบสอบถำม ที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้น โดยกำรรวบรวมเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กับหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตสำรำและ

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินหลักสูตรโดยจสำแนกตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จสำนวน 4 ชุด ดังนี้

  ชุดที่ 1 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผล

กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม สสำหรับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน

เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด ใช้สอบถำมเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและ

ประเมนิผลกำรศกึษำ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) [6] ใน 7 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบรบิท ด้ำนปัจจยันสำเข้ำ ด้ำนกระบวนกำร 

ด้ำนผลผลิต ด้ำนผลกระทบ ด้ำนควำมยั่งยืนและด้ำนถ่ำยทอดส่งต่อ

  ชุดที่ 2 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผล

กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม สสำหรับนักศึกษำเป็นแบบสอบถำมปลำยปิด ที่ผู้วิจัยสร้ำง 

ขึ้น ใช้สสำหรับสอบถำมเก่ียวกับควำมเหมำะสมของหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผล 

กำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ใน 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ และด้ำนกระบวนกำร

  ชุดที่ 3 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผล

กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม สสำหรับมหำบัณฑิตเป็นแบบสอบถำมปลำยปิด ที่ผู้วิจัย

สร้ำงขึ้น ใช้สสำหรับสอบถำมเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผล

กำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ใน 7 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ ด้ำนกระบวนกำร ด้ำนผลผลิต 

ด้ำนประสิทธิผล ด้ำนควำมยั่งยืนและด้ำนถ่ำยทอดส่งต่อ

  ชุดที่ 4 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผล 

กำรศกึษำ คณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม สสำหรบัผูใ้ช้บณัฑติเป็นแบบสอบถำมปลำยปิด ทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้ 

ใช้สสำหรบัสอบถำมเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของหลกัสตูรครศุำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ใน 3 ด้ำนผลผลิตด้ำนกระทบและด้ำนประสิทธิผล

 2. การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรครุศำสตร- 

มหำบณัฑติ สำขำวชิำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) สสำหรบัอำจำรย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

และอำจำรย์ผู้สอน นักศึกษำ มหำบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตมีขั้นตอนในกำรพัฒนำและหำคุณภำพเครื่องมือ ดังนี้

  ขั้นที่ 1 ศึกษำค้นคว้ำเอกสำรหลักสูตรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินหลักสูตรหลักสูตรและ 

กำรสร้ำงแบบสอบถำมเพื่อกสำหนดนิยำมตัวแปรและพฤติกรรมบ่งชี้

  ขั้นที่ 2 นสำพฤติกรรมบ่งชี้ในนิยำมตัวแปรมำสร้ำงเป็นประเด็นคสำถำม

  ขัน้ที ่3 นสำประเดน็คสำถำมให้ผูเ้ชีย่วชำญ จสำนวน 3 ท่ำน สำขำกำรวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ ตรวจสอบ 

ควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) โดยกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ทั้งนี้ใน

กำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ พิจำรณำจำกกำรตรวจสอบด้ำนควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำโดยผู้เช่ียวชำญและหำค่ำดัชนีควำม

สอดคล้อง ระหว่ำงข้อคสำถำมกบันยิำมประเดน็ทีส่อบถำม ได้ค่ำดชันคีวำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคสำถำมกบันยิำมประเดน็

ที่สอบถำม มำกกว่ำ 0.5 ทุกข้อ และผู้เชี่ยวชำญได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับข้อควำมให้เหมำะสม

  ขั้นที่ 4 นสำแบบสอบถำมมำจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1) กำรตดิต่อประสำนงำน ผูว้จิยัตดิต่อขอควำมร่วมมอืจำกอำจำรย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อำจำรย์ผูส้อน นกัศกึษำ 

มหำบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำม

 2) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
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  2.1 สสำหรับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำ เก็บข้อมูลด้วยตนเอง

  2.2 สสำหรบัมหำบณัฑติและผูใ้ช้บณัฑติ เกบ็ข้อมลูโดยทำงอเีมลและสือ่อเิลก็ทรอนกิส์และมกีำรตดิตำม

เป็นระยะจนได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยดสำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลและใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้

 1)  วิเครำะห์สถำนภำพและข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ค่ำควำมถี่และร้อยละ(%)

 2) วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและ

ประเมนิผลกำรศกึษำ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) ด้วยกำรหำค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน แล้วเทยีบกบัเกณฑ์ 

ที่กสำหนดไว้ [9], [10] ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์กำรประเมินค่ำเฉลี่ยของควำมคิดเห็นต่อหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต 

สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ ดังนี้ 

  ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยถึง มีควำมเหมำะสม/ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ มำกที่สุด

  ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสม/ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ มำก

  ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสม/ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ ปำนกลำง

  ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสม/ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย

  ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสม/ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

 3) วิเครำะห์ข้อคสำถำมปลำยเปิด (Open-end Questions) ผู้วิจัยได้นสำมำจัดหมวดหมู่และลสำดับคสำตอบเพื่อนสำไป

วิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และนสำเสนอผลกำรวิเครำะห์

ตารางที่ 1 สรุปกำรวำงแผนกำรดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่ ประเด็นที่ศึกษา

ผู้ให้ข้อมูล
ระยะเวลาการเก็บ

รวบรวมข้อมูลผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร/ผู้สอน

มหา

บัณฑิต

ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา

1 ด้ำนบริบท √ √ - √ 1 ธันวำคม 2560

ถึง

31 มกรำคม 2561

2 ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ √ √ - √
3 ด้ำนกระบวนกำร √ √ - √
4 ด้ำนผลผลิต √ √ √ -

5 ด้ำนผลกระทบ √ √ √ -

6 ด้ำนประสิทธิผล - √ √ -

7 ด้ำนควำมยั่งยืน √ - - -

8 ด้ำนถ่ำยทอดส่งต่อ √ √ - -

ผลการศึกษา  

 1. ผลกำรประเมนิหลกัสตูรครศุำสตรมหำบณัฑติ สำขำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ โดยภำพรวมมคีวำมเหมำะสม 

อยู่ในระดบัมำกทีส่ดุ (  = 4.59, S.D.=0.42) โดยด้ำนทีม่คีวำมคดิเหน็ในระดบัมำกทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก คอื ด้ำนกำรถ่ำยทอด

ส่งต่อ ( =4.77, S.D. = 0.46) ด้ำนบริบท ( =4.69, S.D.=0.40) และด้ำนกระบวนกำร ( =4.58, S.D.=0.39) ตำมลสำดับ 

ส่วนด้ำนที่มีควำมคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด คือ ด้ำนประสิทธิผล ( =4.46, S.D.=0.54)
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 2. ด้ำนบริบท โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( =4.69, S.D.=0.40) เม่ือพิจำรณำเป็น 

รำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ โครงสร้ำงของหลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

( =4.74, S.D.=0.48) ส่วนข้อท่ีมีควำมคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด คือ หน่วยกิตของแต่ละรำยวิชำมีควำมเหมำะสม  

( =4.57, S.D.=0.62) โดยผู้ให้ข้อมูลมีควำมคิดเห็นเพิ่มเติม คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีเนื้อหำที่มีควำมสสำคัญ

สำมำรถนสำไปใช้ได้จริงในกำรปฏิบัติงำนโครงสร้ำงของหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แต่ควรแยกออกเป็น  

2 หลักสูตร คือ หลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรท่ีมีใบประกอบวิชำชีพครู รำยวิชำที่จัดในหลักสูตรมีควำมหลำกหลำย 

และครอบคลมุเนือ้หำทีต้่องเรยีน หน่วยกติของแต่ละรำยวชิำมคีวำมเหมำะสมต่อกำรจดักำรเรยีน กำรสอนและระยะเวลำ 

ที่ใช้หลักสูตรกับเนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกัน 

 3. ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำควำมคิดเห็นโดยภำพรวม มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( =4.53, S.D.=0.38) เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ อำจำรย์ประจสำหลักสูตรมีตสำแหน่งทำงวิชำกำร 

( =4.83, S.D.=0.43) ส่วนข้อทีม่คีวำมคดิเหน็ในระดบัน้อยทีส่ดุ คอื มแีหล่งสบืค้นและแสวงหำควำมรูท้ีต่อบสนองต่อ

กำรสบืค้นหำควำมรู ้( =4.33, S.D.=0.74) และมบีคุลำกรภำยนอก (วทิยำกร ผูท้รงคณุวฒุ)ิ เข้ำมำร่วมในระบบกำรเรยีน

รู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ (  =4.33, S.D. = 0.71)โดยผู้ให้ข้อมูลมีควำมคิดเห็นเพิ่มเติม คือ อำจำรย์ผู้สอนมีคุณสมบัติและ

จสำนวนเหมำะสมกับรำยวิชำที่สอนมีประสบกำรณ์และตรงกับเกณฑ์ สกอ. ควำมรู้พื้นฐำนของผู้เรียนมีควำมเหมำะสม

กบัหลกัสตูร มตีสำรำและโปรแกรมวเิครำะห์ข้อมลูเพยีงพอต่อกำรเรยีนกำรสอนมสีือ่ทีใ่ช้ในกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะสม 

มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสม สำมำรถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้สะดวกและได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมจำกคณะ

กรรมกำรบรหิำรหลกัสตูร โดยมกีำรประชมุอำจำรย์ในสำขำวชิำอย่ำงต่อเนือ่งและแลกเปลีย่นแนวคดิในกำรทสำงำนตลอด

 4. ด้ำนกระบวนกำรควำมคิดเห็นโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสม อยู่ในระดับมำกที่สุด ( =4.58, S.D.=0.39) 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อท่ีมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ มีกำรฝึกปฏิบัติกำรวิจัยทำงด้ำนกำรวัด 

และประเมินผลกำรศึกษำ ( =4.71, S.D.=0.50)  มีกำรควบคุม กสำกับและส่งเสริมกระบวนกำรวัดประเมินผลนักศึกษำ  

( =4.71, S.D.=0.50) และมีกำรจัดทสำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน ( =4.71, S.D.=0.50) 

 ส่วนข้อที่มีควำมคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด คือ นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ( =4.36,  

S.D.= 0.67) โดยผูใ้ห้ข้อมลูมคีวำมคดิเหน็เพิม่เตมิ คอื กำรบรหิำรจดักำรหลกัสตูรมคีวำมเหมำะสม มผีูบ้รหิำรทีม่คีวำมรู้ 

ควำมสำมำรถ มกีำรประชมุในแต่ละภำคกำรเรยีนอย่ำงสมสำ่เสมอ มกีระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่หมำะสมเน้นให้ 

ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงในรำยวิชำและดสำเนินกำรตำมที่มีมติในที่ประชุม โดยที่มีกระบวนกำรฝึกปฏิบัติและกำรนิเทศ

ติดตำมที่เหมำะสม คณำจำรย์ในสำขำวิชำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจสำนวนเพียงพอสำมำรถดสำเนินกำรนิเทศได้เต็มที่

และมเีครือ่งมอืนเิทศทีม่คีณุภำพมกีระบวนกำรวดัและประเมนิผลของแต่ละรำยวชิำอย่ำงเหมำะสม มรีะบบกำรประกนั

คุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและควรมีกระบวนกำรและขั้นตอนทสำวิทยำนิพนธ์ได้อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม 

 5. ด้ำนผลผลติ ควำมคดิเหน็โดยภำพรวมมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ( =4.57, S.D.=0.49) เมือ่พจิำรณำ

เป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและ

วชิำชพีในวชิำชพี ( =4.90, S.D.=0.30) ส่วนข้อทีม่คีวำมคดิเหน็ในระดบัน้อยทีส่ดุ คอืมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจและเชีย่วชำญ

ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ( =4.38, S.D.=0.73)โดยผู้ให้ข้อมูลมีควำมคิดเห็นเพิ่มเติม คือ ผู้สสำเร็จกำรศึกษำ

ในสำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มี 

ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเครื่องมือวัดผลทำงกำรศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำและ 

ผู้ที่สสำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและ

วิชำชีพ มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณ ควรมีกำรจัดโครงกำรสัมมนำให้นักศึกษำเป็นผู้จัดกำร 
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ให้ควำมรู้จำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เป็นกำรแสดงศักยภำพทำงด้ำนควำมรู้และควรมีกำรสอบประมวลควำมรู้ให้นักศึกษำ 

ก่อนจบกำรศึกษำ

 6. ด้ำนผลกระทบ ควำมคิดเห็นโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสม อยู่ในระดับมำกที่สุด ( =4.55, S.D.=0.46)  

เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อทีม่คีวำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ คอื นสำควำมรูท้ีไ่ด้ระหว่ำงเรยีนและประสบกำรณ์

กำรทสำวิทยำนิพนธ์ไปพัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ( =4.71, S.D.=0.51) ส่วนข้อที่มีควำมคิดเห็นในระดับ 

น้อยที่สุด คือเป็นผู้นสำทำงด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้ำนกำรวิจัยและประเมินกำรศึกษำ ( =4.43, S.D.=0.60)  

โดยผูใ้ห้ข้อมลูมคีวำมคดิเหน็เพิม่เตมิ คอื ผูท้ีส่สำเรจ็กำรศกึษำในสำขำวชิำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ มคีวำมสำมำรถ

ในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำและเป็นผู้ที่มีควำมเป็นผู้นสำทำงกำรวิจัยและประเมิน 

ผลกำรศึกษำ

 7. ด้ำนประสิทธิผล ควำมคิดเห็นโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ( =4.46, S.D.=0.54)  

เม่ือพจิำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อทีม่คีวำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ คอื เสรมิสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรปฏิบติังำนได้ดขีึน้  

(  =4.52, S.D.=0.51) ส่วนข้อที่มีควำมคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด คือควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่และถ่ำยทอดควำมรู้

ด้ำนกำรวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ ( =4.38, S.D.=0.58)โดยผูใ้ห้ข้อมลูมคีวำมคดิเหน็เพิม่เตมิ คอื ผูท้ีส่สำเรจ็กำรศกึษำ 

มคีวำมมัน่ใจในกำรปฏบิตังิำนมคีวำมสำมำรถทสำกำรวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำได้อย่ำงน่ำเชือ่ถอื มคีณุภำพ สำมำรถ

แก้ไขปัญหำในกระบวนกำรทำงด้ำนวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรทสำงำน

 8. ด้ำนควำมยั่งยืน ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ผู้สอน พบว่ำ หลักสูตร

ของสำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ มีควำมเหมำะสม เนื่องจำกมีกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและ 

ทันสมัย รวมทั้งนักศึกษำมีควำมต้องกำรในกำรเรียนทำงด้ำนวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ

 9. ด้ำนกำรถ่ำยทอดส่งต่อ ควำมคดิเหน็โดยภำพรวม มคีวำมเหมำะสม อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ( =4.77, S.D.=0.46) 

เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อทีม่คีวำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ คอื มกีำรเผยแพร่หลกัสตูรโดยกำรประชำสมัพนัธ์

ทำงเวบ็ไซด์ของมหำวทิยำลยั ( =4.82, S.D.=0.59)  และหลกัสตูรสำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้กบัสถำบนัอืน่ ๆ  ได้ (  =4.73, 

S.D.=0.46) โดยผูใ้ห้ข้อมลูมคีวำมคดิเหน็เพิม่เตมิ คอื มกีำรประชำสมัพนัธ์หลกัสตูรวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำให้ผูท้ี่

มส่ีวนเกีย่วข้องอย่ำงหลำกหลำย มกีำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์คณะและมหำวทิยำลยัอย่ำงต่อเนือ่งตลอดปีและ

หลักสูตรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำสำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้กับสถำบันอื่น ๆ ได้

สรุปผลและอภิปรายผล

 กำรประเมินหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2557) มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมในครั้งนี้ผู้วิจัยวิจำรณ์และสรุปผล ได้ดังนี้

 1. ด้ำนบรบิทหลกัสตูร ผลกำรประเมนิ พบว่ำ อำจำรย์ผูส้อน นกัศกึษำปัจจบุนัและมหำบณัฑติ มคีวำมคดิเหน็ว่ำ 

มคีวำมเหมำะสมภำพรวมในระดบัมำกทีส่ดุ ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะสำขำวชิำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ คณะครศุำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) มีวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ชัดเจนและตรงกับ 

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งหลักสูตรได้ยึดตำมเกณฑ์มำตรฐำนข้อกสำหนดของ สกอ.และครุสภำ โดย

มีกำรกสำหนดรูปแบบ แนวทำงในกำรประเมินและกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำของสำขำวิชำวิจัยและประเมินผล

กำรศึกษำไว้อย่ำงชัดเจน สำมำรถนสำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงดี  ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ มำเรียม นิลพันธุ์ [11]  

ทีพ่บว่ำ ด้ำนบรบิทหลกัสตูร มวีตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรทีม่คีวำมเหมำะสม และโครงสร้ำงหลกัสตูรมคีวำมสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ส่วนรำยวิชำต่ำง ๆ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก กำรจัดโครงสร้ำงของหลักสูตร
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และโครงสร้ำงรำยวิชำมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องและควรมีกำรปรับปรุงรำยวิชำพื้นฐำน รำยวิชำบังคับและ

รำยวิชำเลือก รำยวิชำที่มีควำมเหมำะสมมำก คือ รำยวิชำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ นอกจำกนั้นควรเปิดวิชำเลือกเพิ่มเกี่ยว

กับหลักสูตรกำรสอนหรือกำรนิเทศที่ระบุเฉพำะระดับชั้นเรียน สอดคล้องกับ รสำไพ แสงนิกุลและคณะฯ [12] ที่พบว่ำ  

ผลกำรประเมินด้ำนบริบทของท้ังผู้บริหำรและครูผู้สอนในภำพรวมมีควำมเหมำะสมในระดับมำกและมำกที่สุด ตำม

ลสำดับ โดยวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยมีควำมชัดเจนเหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 2. ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำโดยภำพรวมและรำยข้ออยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรมีคุณวุฒิตรงสำขำวิชำ คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนเป็นไปตำมเกณฑ์ สกอ. มีจสำนวนอำจำรย์ผู้สอนและ

อำจำรย์ทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์เพยีงพอ มห้ีองเรยีนทีม่คีวำมพร้อม รวมถงึมเีครือ่งอสำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  ในห้องเรยีน  

มรีะบบสำรสนเทศ สญัญำณ Wifi ทีท่ัว่ถงึครอบคลมุทกุพืน้ที ่ซึง่สอดคล้องกบั รตันศริ ิเขม็รำช และคณะฯ [13] ทีพ่บว่ำ  

ด้ำนปัจจยันสำเข้ำมคีวำมพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมำก ประกอบกบัควำมคดิเหน็ของอำจำรย์ผูส้อนแสดงว่ำ 1) สภำพแวดล้อม

กำรเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนต่ำง ๆ  ได้แก่ อำคำรสถำนที่ อุปกรณ์และสื่อกำรเรียนรู้ 2) นิสิต กระบวนกำรคัดเลือกนิสิต และ 

3) อำจำรย์ผู้สอน มีควำมเพียงพอ เหมำะสม แต่ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำด้ำนผู้เรียน พบว่ำ ควรเตรียมควำมพร้อมปรับพื้นฐำน 

และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรเรียนของบัณฑิตศึกษำ กระบวนกำรทสำวิจัย กำรสอนเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ทักษะภำษำอังกฤษ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และอ้ำงอิงจำกทฤษฎีควำมรู้และกำรสืบค้นสำรสนเทศที่จสำเป็นต่อกำรเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษำให้มำกขึ้น สอดคล้องกับกรภัสสร อินทรบสำรุง [14] ที่พบว่ำ ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ ด้ำนคุณสมบัติของ 

ผู้เรียน/กำรสอบคัดเลือก มีควำมเหมำะสมในระดับมำก ทั้งในส่วนของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ประเภทของ

วิธีกำรรับ/กำรสอบ แต่ควรเพ่ิมช่องทำงกำรรับนักศึกษำที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพครูระดับปฐมวัย ด้ำนคุณสมบัติ

อำจำรย์ที่สอน/อำจำรย์ท่ีปรึกษำทำงวิชำกำรมีควำมเหมำะสมในระดับมำก อำจำรย์ทุกท่ำนมีควำมเป็นครูสูง มีควำมรู้

ดีและมีประสบกำรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบและเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อศิษย์ แต่มีข้อจสำกัดด้ำน คุณวุฒ ิ

กำรศกึษำและตสำแหน่งทำงวชิำกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงด้ำนกำยภำพ วสัดอุปุกรณ์ และสิง่อสำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ   

มีควำมเหมำะสมในระดับมำก มีเพียงพอและทันสมัย ยกเว้นจสำนวนคอมพิวเตอร์และห้องสสำหรับจัดกำรสัมมนำ 

มีไม่เพียงพอ ควรมีห้องสสำหรับฝึกปฏิบัติกำรสอน Micro Teaching หรือปฏิบัติกิจกรรม ด้ำนงบประมำณในกำรผลิต

บัณฑิต มีควำมเหมำะสมในระดับมำก

 3. ผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะมีกำรบริหำร

จัดกำรหลักสูตรท่ีดีและเป็นระบบ กำรดสำเนินงำนท่ีมีควำมต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมีกำรติดตำมและ

ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับ รัตนศิริ เข็มรำชและคณะฯ [13] พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

มคีวำมพงึพอใจอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ร่วมกบั อำจำรย์มวีธิกีำรสอนทีห่ลำกหลำยโดยเน้นกำรพฒันำศกัยภำพของผูเ้รยีน

เป็นสสำคัญ ทั้งในกำรให้ควำมรู้ในชั้นเรียน กำรสอนเสริม กำรคิดวิเครำะห์ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะด้ำนภำษำและ

ทกัษะต่ำง ๆ  ทีจ่สำเป็นตำมควำมสนใจและควำมสำมำรถของแต่ละคน ส่วนมมุมองของนสิติต่อกระบวนกำรจดักำรเรยีน 

กำรสอนและกำรวัดและประเมินผล มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ประกอบกับกระบวนกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนมีควำมเหมำะสม นิสิตจึงพอใจกับกำรจัดกลุ่มเรียนเสริมภำษำอังกฤษ แต่ควรคสำนึงถึงกำรจัดผู้สอนหลำยคน 

ในรำยวิชำไม่ให้เกิดกำรสอนเน้ือหำท่ีซส้ำซ้อนและด้วยควำมที่ผู้เรียนมีพื้นฐำนควำมรู้และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษที่ 

หลำกหลำย อำจำรย์อำจจสำเป็นต้องมีกำรประเมินผู้เรียนก่อนเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหำและกลยุทธ์กำรสอนให้เหมำะสม 

ในแต่ละกลุม่ แต่ยงัคงต้องรกัษำมำตรฐำนทีด่ไีว้สอดคล้องกบั กรภสัสร อนิทรบสำรงุ [14] พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรจดักำร

เรียนกำรสอนของผู้สอนมีควำมเหมำะสมในระดับมำก ทั้งนี้กลุ่มเป้ำหมำยบำงส่วนเห็นว่ำอำจต้องพัฒนำเทคนิคและ

กำรถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ิมข้ึนโดยบทบำทของครูจะเปล่ียนไป จำกผู้ให้ควำมรู้ ผู้บอกควำมรู้ (Telling,Talking) มำเป็น 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

190 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 181-193 (2019)  Vol.9 No.1

ผู้ให้ผู้เรียนใช้กระบวนกำร (Process) คิดค้นหำควำมรู้ด้วยตนเองตลอดจนแก้ปัญหำด้วยตนเอง ครูจึงเปลี่ยนบทบำท

จำกผู้สอน (Teacher) มำเป็นผู้อสำนวยควำมสะดวก (Facilitator) คือ เป็นผู้เตรียมประสบกำรณ์สื่อกำรเรียนกำรสอน 

ให้ผู้เรียนใช้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

 4. ด้ำนผลผลติ พบว่ำ โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะสำขำวชิำมโีครงกำรด้ำนกำรพฒันำ

คณุธรรม จรยิธรรมและมำตรฐำนวชิำชพีครอูย่ำงต่อเนือ่ง สอดคล้องกบักำรศกึษำของ อศิเรศ พพิฒัน์มงคลพรและคณะ 

[15] ทีพ่บว่ำ ผูใ้ช้บณัฑติ เหน็ว่ำคณุลกัษณะบณัฑติในภำพรวมมคีวำมเหมำะสม อยูใ่นระดบัมำกทกุข้อ โดยเฉพำะด้ำน

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพ เป็นด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจำกสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย

ได้มีกำรบรรจุรำยวิชำจริยธรรมสสำหรับครูและรำยวิชำกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพครูและนักวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 

ไว้ในโครงสร้ำงของหลกัสตูรเพือ่เป็นกำรเสรมิบคุลกิภำพของครแูละนกัวชิำกำรศกึษำปฐมวยั สอดคล้องกบั กรภสัสร 

อินทรบสำรุง [14] ที่พบว่ำ ด้ำนผลผลิต คือ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ บัณฑิตส่วนใหญ่มีงำนทสำและทสำงำนตรงสำขำ สะท้อนให้

เห็นว่ำนักศึกษำมีควำมมุ่งม่ันในกำรประกอบอำชีพครูและเข้ำทสำงำนในสำยงำนนี้เป็นปริมำณสูง จำกควำมเห็นของ

ผู้ใช้บัณฑิต พบว่ำคุณลักษณะบัณฑิตท่ีปฏิบัติงำนหรือศึกษำต่อในหน่วยงำน มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกใน 

ทุกด้ำนสอดคล้อง 

 5. ด้ำนผลกระทบ พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะทุกฝ่ำยตระหนักถึงหน้ำที่และ

บทบำทของตนเองในกำรดสำเนนิกจิกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ทีต้ั่งไว้ ทสำให้เกดิกำรเรยีนรูร่้วมกนัของทกุฝ่ำยและ

เกดิกำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง ออกมำเป็นผลกระทบในด้ำนดต่ีอผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ำย อกีทัง้โรงเรยีนมกีำรทสำประกนั

คณุภำพภำยใน ประกนัคณุภำพภำยนอก ทสำให้สำมำรถนสำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ได้ เกดิกำรปรบัปรงุ พฒันำเครือ่งมอืวดั

และประเมินผลให้สำมำรถวัดได้ตรงและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังสำมำรถที่จะเตรียมกำรประเมินประกันคุณภำพ

ระดับโรงเรียนได้ สำมำรถเป็นผู้นสำในกำรวิจัยและประเมินโครงกำรต่ำง ๆ  ของสถำนศึกษำได้ สอดคล้องกับกำรศึกษำ

ของ มำเรียม นิลพันธุ์ [11] ที่พบว่ำ ด้ำนผลกระทบโดยภำพรวมและรำยข้อมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก สำมำรถ

นสำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนและวิชำชีพของตนเอง สำมำรถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี

ทำงด้ำนหลกัสตูรและกำรนเิทศไปพฒันำงำน มทีกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคล ภำวะควำมเป็นผูน้สำทำงด้ำนวชิำกำร 

ทักษะกำรสื่อสำร และเป็นผู้นสำกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

สำมำรถทสำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถนสำควำมรู้ไปถ่ำยทอดและขยำยผลให้ผู้อื่นได้  สอดคล้อง

กบั วชริะ จนัทรำช [16] พบว่ำ ผูใ้ช้บณัฑติพงึพอใจต่อกำรปฏบิติังำนของบณัฑติในระดบัมำก โดยเฉพำะข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่

สูงสุด คือ ผลงำนสสำเร็จตำมกสำหนดเวลำ ทั้งนี้สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบใน

กำรปฏบิตังิำนของบณัฑติ ซึง่เป็นผลมำจำกประสบกำรณ์กำรเรยีนรูใ้นห้องเรยีนมไิด้เอือ้ให้นกัศกึษำเกดิพฤตกิรรมครบ

ทุกลสำดับขั้นของ Cognitive behavior ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรนสำไปใช้กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์และกำรประเมินผล 

[17] สอดคล้องกับ รสำไพ แสงนิกุลและคณะฯ [12] พบว่ำ ผลกำรประเมินด้ำนผลกระทบของผู้บริหำรโดยภำพรวมมี

ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ครูผู้สอนและผู้ปกครองโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด เนื่องจำก

ทกุฝ่ำยตระหนกัถงึหน้ำทีแ่ละบทบำทของตนเองในกำรดสำเนนิกจิกรรมตำมโครงกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ ทสำให้

เกิดกำรพัฒนำต่อเนื่องออกมำเป็นผลกระทบในด้ำนดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย    

 6. ด้ำนประสทิธผิล โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะผลกำรดสำเนนิงำนสำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องอย่ำงครอบคลมุ ปรำกฏผลชดัเจนกบัพฒันำกำรของผูเ้รยีน ควำมสำมำรถในกำรจดักจิกรรม

ของอำจำรย์ผูส้อน รวมท้ังสำขำวชิำได้กสำหนดกฎเกณฑ์ได้คอืนกัศกึษำจะสำมำรถจบกำรศกึษำได้กต่็อเมือ่มกีำรนสำผลงำน 

วิจัยเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น กำรตีพิมพ์ในวำรสำร กำรนสำเสนอในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ เพื่อ
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เป็นกำรเสรมิสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบันกัศกึษำเพิม่มำกขึน้ ซึง่แสดงถงึผลสสำเรจ็ของหลกัสตูรทีม่ปีระสทิธผิล  สอดคล้อง

กับกำรศึกษำของ ชนำกำนต์ ฮึกหำญ และชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน [18] พบว่ำ กำรประเมินประสิทธิผลของกำรใช้ทักษะ

ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีควำมเหมำะสม ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูฝ่ำยวิชำกำร ต่ำงมี

ควำมเห็นตรงกันว่ำ ผลของกำรใช้ทักษะตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรกำรเรียนรู้ ทสำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ผู้เรียนรู้จักใช้ทักษะตำมมำตรฐำนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรดสำเนินชีวิต สอดคล้องกับ 

รสำไพ แสงนิกุลและคณะฯ [12] ท่ีพบว่ำ ผลกำรประเมินด้ำนประสิทธิผลของผู้บริหำร ครูผู้สอนและผู้ปกครอง โดย

ภำพรวมมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ำจเป็นผลมำจำกผลกำรดสำเนนิงำนโครงกำรสำมำรถตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงครอบคลุม ปรำกฏผลชัดเจนกับพัฒนำกำรของผู้เรียน ควำมสำมำรถในกำรจัด

กิจกรรมของครูผู้สอนและกำรเรียนรู้ของผู้ปกครอง

 7. ด้ำนควำมยัง่ยนื โดยภำพรวมอำจำรย์ผูส้อน มคีวำมคดิเหน็ว่ำ หลกัสตูรของสำขำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ

มคีวำมเหมำะสมเนือ่งจำกมกีำรปรบัปรงุ พฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง มคีวำมทนัสมยัและนกัศกึษำมคีวำมต้องกำรในกำรเรยีน

ทำงด้ำนวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ จสำนวนมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะสำขำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำมีหลักสูตรที่

มีกำรปรับปรุงและพัฒนำมำโดยตลอด เป็นไปตำมหลักกำรประเมินที่ว่ำ หำกมีกำรประเมินตลอดเวลำจะทสำให้ทิศทำง

ของกำรประเมนิมแีนวโน้มทีด่ขีึน้ สอดคล้องกบักำรศกึษำของ ชนำกำนต์  ฮกึหำญและชนสทิธิ ์สทิธิส์งูเนนิ [18] พบว่ำ 

ผลกำรวเิครำะห์กำรประเมนิด้ำนควำมยัง่ยนื ควำมรูค้วำมสำมำรถของผูเ้รยีน วเิครำะห์จำกแบบสมัภำษณ์ มคีวำมเหมำะ

สมระดบัมำก สอดคล้องกบัแนวคดิของรตันะ บวัสนธ์[7] กล่ำวว่ำ กำรประเมนิควำมยัง่ยนื เป็นกำรประเมนิโดยตัง้คสำถำม

ว่ำ แนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบหรือเป็นทำงกำรเก่ียวกับกำรนสำโครงกำรไปใช้ให้ประสบผลสสำเร็จอย่ำงย่ังยืน

คืออะไร คสำถำมดังกล่ำวมุ่งพิจำรณำประเมินควำมคงอยู่หรือควำมต่อเนื่องในกำรทสำโครงกำรที่ประสบผลสสำเร็จไปใช ้

รวมถึงวิธีกำรในกำรรักษำไว้ซึ่งควำมสสำเร็จของโครงกำรดังกล่ำว 

 8.  ด้ำนถ่ำยทอดส่งต่อ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะหลักสูตรวิจัยและประเมินผลกำร

ศึกษำคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม เป็นหลักสูตรที่ได้ใบประกอบวิชำชีพครูเพียงหลักสูตรเดียวใน

ประเทศไทยที่ได้รับกำรรับรองจำกครุสภำ สอดคล้องกับกำรศึกษำของชนำกำนต์ ฮึกหำญและชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 

[18] พบว่ำ ผลที่เกิดกับผู้เรียนในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ วิเครำะห์จำกแบบสัมภำษณ์ พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู

ฝ่ำยวิชำกำร เห็นว่ำ มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับแนวคิดของรัตนะ บัวสนธ์ [7] กล่ำวว่ำ กำรประเมินกำรถ่ำยทอดส่ง

ต่อ เป็นกำรประเมนิโดยตัง้คสำถำมว่ำ มกีำรนสำโครงกำรหรอืสิง่แทรกแซงทีป่ระสบควำมสสำเรจ็ไปประยกุต์หรอืปรบัปรงุ

ใช้ในที่อื่น ๆ  หรือไม่ สอดคล้องกับรสำไพ แสงนิกุลและคณะฯ [12] ที่พบว่ำ ผลกำรประเมินด้ำนกำรถ่ำยทอดส่งต่อของ 

ผู้บริหำรและครูผู้สอน โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ผู้ปกครองในภำพรวมมีควำมเหมำะสม 

อยู่ในระดับมำก อำจเป็นเพรำะทุกฝ่ำย เห็นควรให้โครงกำรนี้ควรมีกำรดสำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจึงจะทสำให้เด็ก 

มีพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงมีคุณภำพและเป็นแบบอย่ำงขยำยผลให้กับ 

คนรอบข้ำง ครอบครัวและสังคมต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 ผลกำรวิจัย พบว่ำ ด้ำนประสิทธิผล ควำมคิดเห็นโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก แต่

ก็ตส่ำกว่ำด้ำนอื่น ๆ ควรมีกำรนสำควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในกำรทสำงำน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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  1.2 ผลกำรวิจัย พบว่ำ ด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำและด้ำนกระบวนกำรโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสม 

อยู่ในระดับมำกที่สุด ควรมีตสำรำภำษำอังกฤษท่ีทันสมัยและจสำนวนเพิ่มขึ้น มีกำรจัดโครงกำรสัมมนำให้นักศึกษำ 

ได้แสดงศักยภำพระหว่ำงรุ่นพี่กับรุ่นน้องและมีกำรสอบประมวลควำมรู้ให้นักศึกษำก่อนจบกำรศึกษำ

  1.3 ผลกำรวจิยั พบว่ำ ด้ำนผลผลติและด้ำนผลกระทบโดยภำพรวมมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ

ควรมีกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำน

  1.4 ผลกำรวิจัย พบว่ำ ด้ำนควำมยั่งยืนและด้ำนถ่ำยทอดส่งต่อ โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ

มำกทีส่ดุ ควรมกีำรเพิม่ช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์หลกัสตูรให้มคีวำมหลำกหลำยและครอบคลมุให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

รับรู้

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อท�าการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมกีำรศกึษำปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรประเมนิหลกัสตูรเพือ่นสำผลกำรศกึษำทีไ่ด้ไปใช้เป็นสำรสนเทศ

ในกำรพัฒนำหลักสูตรที่มีประสิทธิภำพต่อไป

  2.2 ควรใช้รูปแบบกำรประเมินแบบอ่ืน ๆ มำใช้ในกำรประเมินหลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศ 

ที่หลำกหลำย 
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บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันำทำงเดนิประสำทสมัผสัเพือ่ลดพฤตกิรรมกำรกระตุน้ตนเองของเดก็กลุม่

อำกำรออทสิตกิ (เรตต์: Rett Syndrome) และเพือ่ศกึษำพฤตกิรรมกำรกระตุน้ตนเองขณะใช้ทำงเดนิประสำทสมัผสัของ

เด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) กลุ่มเป้ำหมำยเป็นเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก อำยุ 3 ขวบ เพศหญิง ที่เข้ำ

รับบริกำรที่คลินิกส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 

1 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) ทำงเดินประสำทสัมผัส 2) แบบสังเกตพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง 3) 

แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล กำรศึกษำพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองจำกกำรใช้ทำงเดินประสำทสัมผัส ใช้ระยะเวลำ 3 

สัปดำห์ สัปดำห์ละ 5 วัน วันละ 30 นำที รวม 15 ครั้ง 

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) กำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัสเพื่อลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองของเด็กกลุ่มอำกำร 

ออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) จำกกำรศึกษำเอกสำร ตสำรำ ทฤษฎี ทำงเดินประสำทสัมผัสประกอบด้วย ฟองนส้ำ 

ก้อนหิน ดิน ทรำย นส้ำ ซึ่งค่ำ IOC ระหว่ำง 0.67-1.0 2) กำรศึกษำพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองของเด็กกลุ่มอำกำร 

ออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) ศึกษำจำกกำรสังเกต พบว่ำ มีพฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเอง คือ เด็กไม่เดินเขย่งปลำย

เท้ำ บนพื้นสัมผัส ฟองนส้ำ ก้อนหิน ดิน คิดเป็นร้อยละ 0 เด็กเดินเขย่งปลำยเท้ำ บนพื้นสัมผัส ทรำยคิดเป็นร้อยละ 60 

และเด็กเดินเขย่งปลำยเท้ำ บนพื้นสัมผัส นส้ำ คิดเป็นร้อยละ 100 

 กำรศึกษำวิจัยครั้งน้ี สำมำรถสรุปได้ว่ำทำงเดินประสำทสัมผัสที่มีลักษณะสัมผัสที่หลำกหลำย ส่งผลต่อ

https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/autism-spectrum-disorder-asd.shtml
mailto:ketsarin.sri@crru.ac.th
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พฤติกรรมกำรแสดงออกของกำรกระตุ้นตนเองโดยสำมำรถลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง เช่น เดินเขย่งและสะบัด

มือในเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติกจึงเป็นทำงเลือกในกำรนสำไปใช้เพื่อลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง สสำหรับเด็กกลุ่ม 

อำกำรออทิสติกได้ 

ค�าส�าคญั: เดก็ทีม่คีวำมต้องกำรพเิศษ เดก็กลุม่อำกำรออทสิติก (เรตต์: Rett Syndrome) ทำงเดนิประสำทสมัผสั พฤติกรรม

กระตุ้นตนเอง

Abstract

 The purposes of this study aimed to develop the sensory integrated pathway of the Rett syndrome-based autistic 

children supported for decreasing their self-stimulating behaviors, as well as to investigate the Rett syndrome-based 

autistic children’s self-stimulating behaviors. During the 2017 academic year, a three-year autistic girl studying in 

Clinic for Development of Children’s Special Needs, Chiangrai Rajabhat University. Research instruments drawn for 

this study included 1) an assessment test on the Rett syndrome-based autistic children supported for decreasing their 

self-stimulating behaviors; 2) an observation checklist on the Rett syndrome-based autistic children’s self-stimulating 

behaviors, and an individual lesson plan related to the study of the Rett syndrome-based autistic children’s self-

stimulating behaviors spent for 30 minutes out of 5 weeks. 

 The findings of the study were detailed as follows.1) In terms of the development of the sensory integrated 

pathway of the Rett syndrome-based autistic children supported for decreasing their self-stimulating behaviors, it 

was stated that sponges, rocks, soils, sands, and some water were mostly found in the IOC of 0.67-1.0, 2) In terms of 

investigating the Rett syndrome-based autistic children’s self-stimulating behaviors, it was also stated that the autistic 

children’s no touching with the surface of land, sponges, rocks, and soils, with 100 percent, was mostly found in their 

no foot tip-toeing, meanwhile the autistic children’s touching with the surface of land and sands, with 60 percent, 

was sometimes found in their foot tip-toeing. Also, the autistic children’s regular touching with the surface of land 

and water, with 100 percent, was mostly found in their foottip-toeing. Therefore, the special education teachers’ and 

student parents’ use of sensory integrations could be implicated for decreasing their autistic children’s self-stimulating 

behaviors. 

 In conclusion, the variation of pathways based on sensory integration have effect on stimulation behaviors 

such as walking on tiptoe and hand flicking in the case study. According to the findings, it was recommended that the 

pathways based on sensory integration could reduced stimulation behavior in Autism students and could be used as 

an implement for lower other sensory problems in autistic person

Keywords: children with special needs,  autism spectrum disorder (rett syndrome children), sensory integrations, 

self-stimulating behaviors

บทน�า

 ปัจจบุนัสำเหตขุองภำวะออทซิมึยงัไม่ทรำบสำเหตทุีเ่กดิขึน้อย่ำงแน่ชดัว่ำควำมผดิปกตนิีเ้กดิจำกสำเหตใุด แต่อำจ

https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/autism-spectrum-disorder-asd.shtml
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จะเกดิจำกกำรทสำงำนของระบบสมองทีผ่ดิปกต ิมำกกว่ำเป็นผลทีเ่กดิจำกสิง่แวดล้อม [1] เดก็ทีเ่ป็นออทสิติกจะมอีำกำร

แตกต่ำงกนัหลำกหลำยรปูแบบ คอืเดก็อยูใ่นโลกของตวัเองมำก สนใจสิง่แวดล้อมน้อย เรยีกไม่หนั ไม่สบตำ ไม่สนใจใคร 

โต้ตอบไม่เป็น จินตนำกำรไม่เป็นพูดเป็นภำษำต่ำงดำว ทสำอะไรซส้ำ ๆ สนใจบำงอย่ำงแบบหมกมุ่น อยู่ในโลกของ 

ตวัเองมำก [2] จะกระตุน้ตวัเองเป็นระยะ เช่น เดนิด้วยปลำยเท้ำพร้อมสะบดมอื หมนุตวั โยกตวั เขย่งเท้ำ สะบดัมอื เล่นมอื 

เล่นเสียง เป็นต้น [3] และอำจพบอำกำรตำมข้อบงชี้อย่ำงชัดเจนเมื่อเด็กมีอำยุ 18 เดือนขึ้นไป [4] เด็กเร็ทท์ ซินโดรม 

(Rett’s Syndrome) จัดอยู่ในกลุ่มกำรวินิจฉัย พีดีดี ควำมบกพร่องของพัฒนำกำรแบบรอบด้ำน (PDDs-Pervasive 

Developmental Disorders) เกือบทั้งหมดเป็นเพศหญิง พบประมำณ 1 รำย ในเด็กแรกเกิดเพศหญิง 10,000-15,000 คน 

ถอืว่ำเป็นโรคท่ีมคีวำมเกีย่วข้องกบัพนัธกุรรมมำกทีส่ดุในกลุม่พดีดี ี(PDDs) เนือ่งจำกสำมำรถระบตุสำแหน่งยนีทีเ่กีย่วข้อง

ได้ชัดเจน คือ MeC-P2 ซึ่งอยู่บนโครโมโซม X ตสำแหน่ง Xq28 โดยพบว่ำผู้หญิงที่ครบเกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคนี้ มำกกว่ำ

ร้อยละ 50 มกีำรกลำยพนัธุข์องยนี MeC-P2 ทสำให้เกดิควำมผดิปกตใินกำรทสำงำนของสมอง และมอีำกำรรนุแรงมำกขึน้

เรื่อย ๆ (Progressive X-linked dominant encephalopathy) [5] 

 กำรกระตุน้ตนเองเป็นลกัษณะอำกำรทีเ่ดก็ทสำอะไรซสำ้ ๆ  ซำก ๆ  เป็นเวลำนำน เช่น โยกตวั สะบดัมอื กลิง้ของเล่น

ไปมำ อำจเกดิกระบวนกำรทสำงำนของร่ำงกำยทีไ่ม่สมัพนัธ์กนั ซึง่ต้องใช้วธิกีำรทำงด้ำนกจิกรรมบสำบดั และกำรกระตุ้น 

ประสำทสัมผัสกำรรับรู้เข้ำช่วย [5] กำรเบ่ียงเบนควำมสนใจเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  

โดยกำรหำสิง่ทีน่่ำสนใจมำกกว่ำมำให้เดก็ทสำและมสีิง่เร้ำทีน่่ำสนใจหลำย ๆ  อย่ำงให้เดก็ได้เลอืก เช่น กำรกระตุน้ประสำท

สัมผัสทำงผิวกำย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รับรู้ถึงควำมใกล้ชิดระหว่ำงบุคคล สถำนกำรณ์ สสำหรับเด็กนั้นชอบให้พ่อแม่

กอด และลูบไล้ตำมตัว กำรเล่นที่มีกำรสัมผัสทำงผิวกำยมำก ๆ เช่น กำรนวดตัว กำรอุ้ม กำรกอดรัดฟัดเหวี่ยง กำรเล่น

ปูไต่ กำรเล่นจั๊กจี้ด้วยมือ หรือกำรใช้จมูก หรือคำง ซุกไซ้ไปตำมตัวเด็ก ทั้งหมดนี้จะทสำให้บังเกิดควำมรัก ควำมอบอุ่น 

และควำมมีเยื่อใยซึ่งกันและกัน ซึ่งในเด็กออทิสติกนั้น จะแยกตัวจำกบุคคล โดยสิ้นเชิง จึงควรดึงเขำเข้ำหำเรำ เป็น 

กำรสร้ำงสัมพันธภำพ ระหว่ำงพ่อแม่กับเด็กออทิสติกก่อน โดยกำรกระตุ้นต้องทสำซส้ำๆ กันทุกวัน [5,6]

 พื้นผิวสัมผัส เป็นกำรแสดงลักษณะพ้ืนผิวของรูปร่ำง หรือรูปทรงต่ำง ๆ ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชำติ และที่มนุษย์

สร้ำงขึ้น ซึ่งผิวนอกของสิ่งต่ำงๆที่มีลักษณะต่ำงๆกัน ทั้งที่มีลักษณะผิวหยำบ ผิวขรุขระ ผิวด้ำน ผิวละเอียด และผิวมัน 

ซึ่งเรำสำมำรถรับรู้สิ่งเหล่ำนี้ได้ด้วยกำรสัมผัส และทำงตำ เด็กเมื่อได้รับกำรส่งเสริมให้เด็กสำมำรถรับรู้ควำมรู้สึกผ่ำน

กำรสัมผัส กำรทรงตัว กำรเคลื่อนไหวและกำรรับรู้ผ่ำนเอ็น ข้อต่อและกล้ำมเนื้อได้อย่ำงสมบูรณ์ มีกำรบันทึกข้อมูล

ควำมรูส้กึปรบัระดบัควำมรูส้กึโดยมกีำรบรูณำกำรประสำทควำมรูส้กึแยกแยะควำมรูส้กึและกำรตอบสนองเพือ่กำรปรบั

ตวัโดยผ่ำนกำรทสำงำนของสมองและระบบประสำททสำให้เดก็สำมำรถเตบิโตได้อย่ำงเตม็วยัจะสำมำรถรบัรูเ้รยีนรูแ้ละมี 

ทักษะในกำรประพฤติปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้องในชีวิตประจสำวันไม่ว่ำจะเป็นกำรทสำกิจวัตรประจสำวันที่บ้ำนหรือที่

โรงเรยีนจนสำมำรถดสำรงชวีติอยูไ่ด้ด้วยตนเอง มผีลกำรวจิยั [6]ได้แสดงให้เหน็ว่ำ ช่วง 7 ปีแรกของชวีติ ถอืว่ำเป็นช่วงสสำคญั

ของชีวิต ซึ่งหำกในวัย 7 ปีแรกมีกำรทสำงำนของกำรบูรณำกำรของประสำทควำมรู้สึกดี จะส่งผลโดยตรงต่อพัฒนำกำร

ทำงด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อกำรเคลื่อนไหวของเด็กอย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ยังส่งผลต่อพัฒนำกำรด้ำนภำษำ (Language) 

อำรมณ์ (Emotion) ทำงด้ำนกำรรับรู้เรียนรู้ (Cognition) รวมทั้งทักษะในกำรเข้ำสังคม (Social Skill) ของเด็ก [7] ซึ่งกำร

ทีเ่ดก็มทีกัษะในกำรจดักำรระบบกำรรบัรูค้วำมรูส้กึได้เรว็ (0-7) ปี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในช่วงทีส่มองเดก็กสำลงัพฒันำใน 

1-3 ปีแรก เดก็จะมกีำรรบัรูแ้ละจดักำรข้อมลูกำรรบัควำมรูส้กึแต่ละด้ำนอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถจดัเกบ็และนสำไปใช้ได้

อย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ ส่งเสรมิให้เดก็พร้อมในกำรเรยีนรู ้มคีวำมมัน่ใจ ค้นพบควำมสำมำรถในด้ำนทีถ่นดั โดยทำงเดนิ

บรูณำกำรประสำทสมัผสั ซึง่ทำงเดนิบรูณำกำรประสำทสมัผสัทีพ่ฒันำขึน้ ประกอบไปด้วย พืน้สมัผสั ฟองนสำ้ ก้อนหนิ 

ทรำย ดิน และนส้ำ เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถของสมอง ในกำรเรียนรู้มำกกว่ำที่จะเพิ่มทักษะในกำรทสำงำนชนิดใดชนิด
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หนึ่ง กำรพิจำรณำสิ่งเร้ำที่เหมำะสมกับเด็กจึงเป็นสิ่งสสำคัญเพื่อให้อวัยวะรับสัมผัสรับสิ่งเร้ำได้ และกระตุ้นให้เกิด

กระบวนกำรจัดระเบียบหรือประมวลควำมรู้สึก และแสดงออกของพฤติกรรมที่สมอง ประมวลผลแล้ว เพื่อพัฒนำองค์

ประกอบพื้นฐำน ที่จสำเป็นต่อกำรเกิดประสิทธิผลในระยะสุดท้ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมศักยภำพกำรเรียนรู้ของ

สมอง ผ่ำนกิจกรรมทำงเดินบูรณำกำรประสำทสัมผัสนั้นพัฒนำทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม

 จำกแนวคิดและสิ่งที่ได้กล่ำวมำ ทสำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำกำรใช้ทำงเดินประสำทสัมผัสเพ่ือลดพฤติกรรม

กำรกระตุ้นตนเองของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (Rett Syndrome) ซึ่งมีควำมสสำคัญเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกพฤติกรรม

กำรกระตุ้นตนเอง ที่ประกอบด้วย เดินด้วยปลำยเท้ำพร้อมสะบดมือ หมุนตัว โยกตัว สะบัดมือ เล่นมือ เล่นเสียง ทสำให้

ส่งผลเสยีต่อกำรรบัรูแ้ละบคุลกิภำพ ซึง่สิง่เหล่ำนีเ้ป็นสิง่ทีม่คีวำมจสำเป็นอย่ำงยิง่ ทีจ่ะทสำให้เกดิกำรเรยีนรูไ้ด้ดขีึน้ ต่อไป

ในอนำคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัสเพ่ือลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: 

Rett Syndrome)

 2. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองขณะใช้ทำงเดินประสำทสัมผัสของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: 

Rett Syndrome)

ขอบเขตของการวิจัย

  กลุม่เป้าหมาย ทีใ่ช้ในกำรศกึษำได้กสำหนดคณุลกัษณะดงันี ้เพศ หญงิ อำย ุ3 ขวบ ทีเ่ข้ำรบับรกิำรทีค่ลนิกิส่งเสรมิ

พฒันำกำรเดก็ทีม่คีวำมต้องกำรพเิศษ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชยีงรำย ปีกำรศกึษำ 2561 จสำนวน 1 คนได้รบักำรวนิจิฉยัจำก

แพทย์ว่ำเป็นเดก็กลุม่อำกำรออทสิตกิ (เรตต์: Rett Syndrome) ไม่มปีระวตักิำรชกั ผูป้กครองให้ควำมร่วมมอืและสำมำรถ

นสำเด็กมำร่วมกิจกรรมได้ตลอด

 ลกัษณะของกลุม่เป้ำหมำย ลกัษณะรปูร่ำง ตวัเลก็ ผอม แขน ขำ ยำว กำรทรงตวัไม่ด ีโยกตวัไปมำ สะบดัมอืไปมำ 

ยิม้และหวัเรำะโดยไม่มสีำเหต ุไม่มปัีญหำพฤตกิรรม เช่น กรดีร้อง ร้องไห้เสยีงดงั หรอืทบุ ต ีผูอ้ืน่ กำรช่วยเหลอืตนเอง  

ยังทำงอำหำรด้วยตนเองไม่ได้ อำศัยกำรป้อนอำหำรคสำเล็ก ย่อยง่ำย เคี้ยวง่ำย ชิ้นเล็ก ข้อพึงระวังคือกำรสสำลักขณะ 

รบัประทำนอำหำรท่ีเกดิจำกกำรน่ังโยกตัวไปมำ กำรส่ือสำร ยงัไม่สำมำรถสือ่สำรเป็นคสำได้ หำกต้องกำรสิง่ใด เดก็จะใช้เสยีงเรยีก 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1. ทำงเดินประสำทสัมผัส 2. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง 3. แผนกำร

สอนเฉพำะบุคคล

 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ในกำรวิจัยมีลสำดับขั้นตอนกำรวิจัย ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยอธิบำยวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยและสิ่งที่กลุ่มเป้ำหมำยต้องปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมวิจัย แก่ผู้ปกครอง

 2. กำรดสำเนินกำรวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

  2.1 ช่วงกำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัส ระยะเวลำ 3 เดือน โดยเริ่มจำกกำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

กับประสำทสัมผัส ส่ือท่ีช่วยพัฒนำประสำทสัมผัส สร้ำงและประเมินทำงเดินประสำทสัมผัสจำกผู้เช่ียวชำญได ้

ทำงเดนิประสำทสมัผสัมรีำวจบั ขนำดกว้ำง 20 เซนตเิมตร สงู 80 เซนติเมตร ยำว 2 เมตร ทีพ่ืน้สมัผสัประกอบด้วยฟองนสำ้  

ก้อนหิน ดิน ทรำย นส้ำ
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  2.2 ช่วงกำรสังเกตพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองเด็กโดยผู้วิจัยและครูผู้สอนสังเกต ณ คลินิกส่งเสริม

พัฒนำกำรฯ ผู้ปกครอง สังเกตขณะเด็กอยู่ที่บ้ำน ระยะเวลำในกำรสังเกต 1 สัปดำห์ พบพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง 

ดังนี้ สะบัดมือ โยกตัวไปมำ ตีที่ร่ำงกำยตัวเอง เดินยส่ำที่เดิมซส้ำ ๆ ทสำเสียงในลสำคอ กัดฟัน 

  2.3 ช่วงกำรศึกษำพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง ขณะใช้ทำงเดินประสำทสัมผัส สอนโดยกำรใช้ 

แผนกำรสอนเฉพำะบุคคลโดยทุกครั้งก่อนท่ีเด็กจะเริ่มทสำกิจกรรมตำมแผน สิ่งสสำคัญคือกำรสร้ำงควำมคุ้นเคย ได้แก่ 

ร้องเพลง ท่องคสำ คล้องจอง สัมผัสตัว ยิ้มกับเด็กเวลำที่พูด

 3. ผูว้จิยัดสำเนนิกำรทดลองกบักลุม่เป้ำหมำย คอื เดก็กลุม่อำกำรออทสิตกิ (เรตต์: Rett Syndrome) สงัเกตพฤตกิรรม

กำรกระตุ้นตนเองขณะใช้ทำงเดินจำกแบบสังเกตพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองระยะเวลำ 3 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 5 วัน  

วันละ 30 นำที รวม 15 ครั้ง 

 4. รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล

 5. นสำเสนอผลกำรศึกษำ ข้อมูลของกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่ำร้อยละ

และค่ำเฉลี่ย

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1.กำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัส โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินประสิทธิภำพ ของทำงเดินประสำทสัมผัส 

กำรบรรยำยประสทิธภิำพของทำงเดนิประสำทสมัผสัในด้ำนควำมเหมำะสมกบัควำมบกพร่องของเดก็ ควำมสะดวกต่อ

กำรใช้งำน ควำมกะทดัรดั พกพำได้ ประหยดัค่ำใช้จ่ำย ใช้งำนได้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ โดยนสำข้อมลูทีไ่ด้จำกผูเ้ชีย่วชำญ 

จสำนวน 5 ท่ำน มำวิเครำะห์หำประสิทธิภำพ ของทำงเดินมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ระหว่ำง 0.67-1.0

 2. ศึกษำพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองขณะใช้ทำงเดินของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) 

นสำข้อมูลที่ได้จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง จำกกำรสอน 15 ครั้ง มำวิเครำะห์ข้อมูลเป็นค่ำร้อยละและ 

ค่ำร้อยละ

ผลการวิจัย

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มเป้ำหมำย เรื่อง กำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัสเพื่อลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง 

ของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ ดังนี้ 

 1. กำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัส พบว่ำทำงเดินประสำทสัมผัสมีประสิทธิภำพในด้ำนควำมเหมำะสมกับ 

ควำมบกพร่องของเด็ก ควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน ควำมกะทัดรัด พกพำได้ ประหยัดค่ำใช้จ่ำย ใช้งำนได้ตรงกับ

วัตถุประสงค์ดังตำรำงที่ 1 
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ตารางที ่1 แสดงประสิทธภิำพของทำงเดินประสำทสัมผสัเพือ่ลดพฤตกิรรมกำรกระตุน้ตนเองของเดก็กลุม่อำกำรออทสิตกิ

(เรตต์: Rett Syndrome)

หัวข้อประเมิน ประสิทธิภาพ (ร้อยละ)

1. ควำมเหมำะสมกับควำมบกพร่องของเด็ก 92

2. ควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน 84

3. ควำมกะทัดรัด พกพำได้ 76

4. ประหยัด ค่ำใช้จ่ำย 100

5. ใช้งำนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ 96

 จำกตำรำง 1 ผู้เชี่ยวชำญประเมินประสิทธิภำพของทำงเดินประสำทสัมผัสให้ประสิทธิภำพของทำงเดิน

ประสำทสัมผัสด้ำนประหยัดค่ำใช้จ่ำย มำกที่สุด ประสิทธิภำพ ร้อยละ 100 รองลงมำคือ ใช้งำนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ 

ประสิทธิภำพ ร้อยละ 96 ด้ำนควำมเหมำะสมกับควำมบกพร่องของเด็ก ประสิทธิภำพ ร้อยละ 92 ควำมสะดวกต่อ 

กำรใช้งำน ประสิทธภิำพ ร้อยละ 84 และสดุท้ำยคอื ควำมกะทดัรดั พกพำได้ ประสทิธภิำพ ร้อยละ 76 ในข้อนีผู้เ้ชีย่วชำญ

ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ำ หำกพัฒนำให้มีขนำดเล็กลง จะสำมำรถพกพำไปยังที่ต่ำง ๆ ได้ 

 2. พฤตกิรรมกำรกระตุน้ตวัเองขณะใช้ทำงเดนิของเดก็กลุม่อำกำรออทสิติก (เรตต์: Rett Syndrome) โดยใช้ทำงเดนิ 

ประสำทสมัผสั ร่วมกบักำรสอนตำมแผนกำรสอนเฉพำะบคุคล พืน้สมัผสัประกอบด้วยฟองนสำ้ ก้อนหนิ ทรำย ดนิและนสำ้  

พบว่ำ เด็กไม่พฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเอง บนพื้นสัมผัส ฟองนส้ำ ก้อนหิน ดิน คิดเป็นร้อยละ 0 เด็กแสดงพฤติกรรม 

กำรกระตุ้นตัวเองโดยกำรทสำเสียงดัง เป็นบำงครั้ง บนพื้นสัมผัส ทรำย คิดเป็นร้อยละ 60 และเด็กแสดงพฤติกรรม 

กำรกระตุ้นตัวเองตลอดเวลำ บนพื้นสัมผัสนส้ำ คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 2 พฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเองขณะใช้ทำงเดินของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome)  

โดยใช้ทำงเดินประสำทสัมผัส ร่วมกับกำรสอนตำมแผนกำรสอนเฉพำะบุคคล

ผิวสัมผัส/ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ร้อยละ

ฟองนส้ำ / / / / / / / / / / / / / / / 0

ก้อนหิน / / / / / / / / / / / / / / / 0

ทรำย x x x / x / x x / / x / x / x 60

ดิน / / / / / / / / / / / / / / / 0

นส้ำ x x x x x x x x x x x x x x x 100

/= ไม่แสดงพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง

X = แสดงพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง
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สรุปผลการวิจัย

 กำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัสเพ่ือลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: 

Rett Syndrome) ในคลินิกส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย สำมำรถสรุปผล 

กำรวิจัยดั้งนี้

 1. กำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัสเพ่ือลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: 

Rett Syndrome) พบว่ำ ประสิทธิภำพของทำงเดินประสำทสัมผัสประกอบด้วย ควำมเหมำะสมกับควำมบกพร่องของ

เด็ก ควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน ควำมกะทัดรัดพกพำง่ำย ประหยัดค่ำใช้จ่ำย ใช้งำนได้ตรงกับวัตถุประสงค์แสดงให้

เห็นว่ำด้ำนที่ 4 ประหยัดค่ำใช้จ่ำย มีประสิทธิภำพมำกที่สุด โดยให้เหตุผลดังนี้ กำรประดิษฐ์สิ่งที่จะมำพัฒนำเด็กพิเศษ 

ส่วนใหญ่รำคำแพง แต่ทำงเดินประสำทสัมผัสนี้ รำคำถูกประดิษฐ์มำจำกวัสดุที่หำได้ง่ำย รำคำไม่แพง ดัดแปลงจำก

สิ่งที่มีอยู่ได้ สิ่งสสำคัญของกำรพัฒนำอุปกรณ์สสำหรับเด็กพิเศษคือ งบประมำณ หำกส่ิงไหนสำมำรถประหยัดได้ ก็จะ

สำมำรถประดิษฐ์ชิ้นอื่น ๆ ได้อีก รองลงมำคือ ใช้งำนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ ด้ำนควำมเหมำะสมกับควำมบกพร่อง 

ควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน และสุดท้ำยคือ ควำมกะทัดรัด พกพำง่ำย ในส่วนนี้หำกพัฒนำให้มีขนำดเล็กลง จะสำมำรถ

พกพำไปยังที่ต่ำง ๆ ได้ ดังที่ กิดำนันท์ มลิทอง [8] กล่ำวว่ำกำรจะพัฒนำเด็กได้ต้องอำศัยสื่ออุปกรณ์ สื่อกำรศึกษำจะ

ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนที่ยุ่งยำกซับซ้อนได้ง่ำยขึ้นใน

ระยะเวลำอันสั้น บำงครั้งอำจใช้กำรออกแบบแก้ข้อจสำกัดหรือข้อเสียเปรียบของลักษณะเฉพำะบำงประกำรของเนื้อหำ

กำรเรียนกำรสอนบำงประเภท ให้ชดัเจน เข้ำใจง่ำยและเข้ำใจได้รวดเรว็มำกขึน้ จำกกำรศกึษำเอกสำร ตสำรำ ทฤษฎต่ีำง ๆ  

ได้ข้อสรุปว่ำพื้นผิวลักษณะต่ำง ๆ จะให้ควำมรู้สึกที่แตกต่ำงกัน พื้นผิวหยำบจะให้ควำมรู้สึกกระตุ้นประสำท  

หนกัแน่น มัน่คง แขง็แรงถำวร ในขณะทีผ่วิเรยีบ จะให้ควำมรูส้กึเบำ สบำย กำรใช้ลกัษณะของพืน้ผวิทีแ่ตกต่ำงกนัเหน็ 

ได้ชัดเจน พืน้สมัผสัทีเ่หมำะสมกบักำรนสำมำใช้เพือ่ลดพฤตกิรรมกำรกระตุน้ตนเองของเด็กได้แก่ พืน้สมัผสั ฟองนสำ้ ก้อนหนิ 

ทรำย ดินและนส้ำเพรำะพ้ืนทำงเดินประสำทสัมผัสท่ีมีควำมแตกต่ำงกันทสำให้เด็กเกิดกำรรับรู้สอดคล้องกับ คมสัน 

สุวรรณประดิษฐ์ [9] ที่ได้อธิบำยว่ำ กำรรับรู้ระบบกำรสัมผัสบนร่ำงกำยผ่ำนมือ เท้ำ ผิวหนัง รวมทั้งเรียนรู้และตีควำม

หมำยของสิ่งต่ำง ๆ ผ่ำนกำรสัมผัส กำรรับสัมผัสจะมีผลต่อควำมสุข ควำมตื่นเต้น ลักษณะอำกำรที่เด็กทสำอะไรซส้ำ ๆ 

ซำก ๆ เป็นเวลำนำน เช่นโยกตัว สะบัดมือ กลิ้งของเล่นไปมำ อำจเกิดกระบวนกำรทสำงำนของร่ำงกำยที่ไม่สัมพันธ์กัน 

ซึง่ต้องใช้วธิกีำรทำงด้ำนกจิกรรมบสำบดั และกำรกระตุน้ประสำมสมัผสักำรรบัรูเ้ข้ำช่วย สอดคล้องกบั สำรำนกุรมไทย

สสำหรับเยำวชนฯ (เล่มที่ 32) ที่ให้ควำมสสำคัญกับกำรกระตุ้นประสำทสัมผัสทำงตำ เด็กออทิสติกเกือบทุกคนมีปัญหำ 

ในกำรสบตำอย่ำงมำก เนือ่งจำกมกีำรสญูเสยีทำงด้ำนสงัคม และกำรสือ่ควำมหมำย กำรกระตุน้ในระยะเริม่แรกจะเน้น 

เฉพำะกำรมองสบตำกับบุคคลก่อน แล้วมองตำมทำงเดินร่วมด้วย กำรใช้ทำงเดินบูรณำกำรประสำทสัมผัสเพื่อลด

พฤตกิรรมกำรกระตุน้ตนเองของเดก็กลุม่อำกำรออทสิตกิ (เรตต์: Rett Syndrome)ในช่วงก่อนกำรทสำกจิกรรมเดก็หยดุนิง่ 

ไม่กล้ำเดินบนพื้นสัมผัส ในระหว่ำงกำรสอนเม่ือเด็กไม่แสดงสีหน้ำท่ำทำงหรือกำรรับรู้ใด ๆ บำงครั้งระหว่ำงกำรทสำ

กจิกรรมเดก็ร้องไห้ ทสำให้ผูว้จิยัใช้เวลำในกำรทสำกจิกรรมนำนจงึจะสำมำรถทสำกจิกรรมต่อจนเสรจ็ได้ ดงัทีเ่พญ็แข ลิม่สลิำ 

[4] กล่ำวว่ำกำรกระทสำซสำ้ ทีพ่บในเดก็ออทสิตกิ ว่ำมไีด้หลำยลกัษณะอำจเป็นกำรกระทสำทีเ่หน็ได้ง่ำยหรอืแบบซบัซ้อน

ดงันี ้กำรกระทสำซสำ้ ๆ  ทีซั่บซ้อนในชวีติประจสำวนั กำรกระทสำซสำ้ซ้อนทีซ่บัซ้อนในชีวติประจสำวนั เช่น เดก็ออทสิติกชอบ

เดินตำมเส้นทำงเดิม ต้องเข้ำนอนตรงเวลำ ถ้ำทสำไม่เหมือนเดิมจะมีพฤติกรรมแสดงออกว่ำไม่สบำยใจกำรกระทสำซส้ำ ๆ

ทำงกำรพดูหรอืแบบนำมธรรม เช่น เดก็ออทสิตกิจะลงอะไรกบัหวัข้อใดหวัข้อหนึง่ ชอบถำมแต่คสำถำมซสำ้ ๆ  ดงันัน้ผูว้จิยั

จงึต้องให้เดก็ทสำควำมคุน้เคยโดยกำรร้องเพลง สมัผสั และทสำกจิกรรมอย่ำงต่อเนือ่งและพดูคยุกบัเดก็ เข้ำหำเดก็เมือ่มเีวลำ 

เพือ่ให้เดก็มคีุน้เคยกบัผูว้จิยั ทสำให้เดก็มคีวำมกล้ำทีจ่ะเดนิบนพืน้สมัผสัในกำรทสำกจิกรรมมำกขึน้สอดคล้องกบัมำสโลว์ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

201Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 194-203 (2019)  Vol.9 No.1

(Maslow. 1951) [10] ได้กล่ำวถงึพฤตกิรรมของคนปกตไิว้ว่ำคนปกตสิำมำรถปรบัตนเองให้เข้ำกบัสิง่แวดล้อมได้อยูใ่น

โลกของควำมเป็นจริง มีควำมรู้สึกมั่นคง รู้จักตนเอง มีจุดมุ่งหมำยในชีวิต มีควำมสำมำรถที่จะเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ 

มคีวำมสัมพนัธ์อนัดกีบัผูอ้ืน่ มองโลกในแง่ด ีมจีติใจร่ำเรงิเบกิบำน รูจ้กัหำควำมเพลดิเพลนิ และควำมพอใจจำกสิง่ง่ำย ๆ  

ในชีวิต มีสุขภำพดีและมีอำรมณ์มั่นคง สสำหรับผู้ที่มีปัญหำทำงพฤติกรรมน้ัน นักจิตวิทยำกล่ำวว่ำ เป็นผู้ที่มีปัญหำ

ทำงอำรมณ์บำงคนมีควำมรู้สึกกังวลใจ ผิดหวัง มีควำมกดดันทำงอำรมณ์ ทสำให้บุคคลแสดงออกในรูปของพฤติกรรม 

แบบต่ำง ๆ ซึ่งบำงครั้งก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

 2. กำรศึกษำพฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเองขณะใช้ทำงเดินของเด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) 

โดยใช้ทำงเดินบูรณำกำรประสำทสัมผัส ท่ีประกอบด้วยพื้นสัมผัส ฟองนส้ำ ก้อนหิน ทรำย ดินและนส้ำ พบว่ำ เด็กไม่

แสดงพฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเอง บนพื้นสัมผัส ฟองนส้ำ ก้อนหิน ดิน คิดเป็นร้อยละ 0 จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและ

ข้อมลูจำกผูป้กครอง พบว่ำพืน้สมัผสัดงักล่ำวเดก็รบัรูถ้งึผวิสมัผสั และควำมรูส้กึ เดก็เดนิเตม็ฝ่ำเท้ำ มอืจบัรำว และหน้ำ

ตรง เนื่องจำกรูปร่ำงของหิน ดิน ให้ผิวสัมผัสที่หยำบ ฟองนส้ำให้ควำมรู้สึกที่ไม่คุ้นเคย สอดคล้องกับปนัดดำ วงค์จันตำ 

[11] จุดรับสิ่งเร้ำ (Receptor) ของระบบ กำรรับรู้ข้อต่ออยู่ตรงกล้ำมเน้ือและข้อต่อ ระบบน้ีทสำให้มนุษย์ทรำบว่ำส่วน

ต่ำง ๆ ของร่ำงกำยอยูต่รงไหนและกสำลงัทสำหน้ำทีอ่ะไรอยู ่สิง่เร้ำของระบบนีช่้วยให้เรำเคลือ่นไหวหรอืจบัต้องวตัถใุด ๆ  

โดยไม่ต้องมองดูอวัยวะแต่ละส่วนขณะเคลื่อนไหว กำรใช้ระบบกำรรับรู้ข้อต่อ เพื่อเปลี่ยนระดับควำมตื่นตัว ระบบ

นี้มีควำมสสำคัญอีกอย่ำงหน่ึงของควำมสำมำรถมนุษย์ ในกำรเคลื่อนย้ำยหรือทสำสิ่งต่ำง ๆ ได้เอง ข้อมูลที่ได้จำกระบบ

ประสำทส่วนนีท้สำให้เรำเคลือ่นไหวได้อย่ำงอสิระโดยไม่ต้องกงัวลว่ำอวยัวะของร่ำงกำยสมัพนัธ์กบัส่วนไหนของวตัถุ

ในสภำวะแวดล้อมนัน้ ๆ  โดยสือ่ให้เรำทรำบว่ำวตัถทุีจ่บัต้องอยูน่ัน้แขง็หรอือ่อน เดก็จงึไม่แสดงพฤตกิรรมกำรกระตุน้

ตนเองบนพื้นผิวลักษณะดังกล่ำว เด็กแสดงพฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเองโดยกำรทสำเสียงดัง เดินเขย่งปลำยเท้ำ สะบัด

มือเป็นบำงครั้ง บนพื้นสัมผัส ทรำย คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งเด็กจะแสดงสีหน้ำร่วมด้วยเวลำเดินบนพื้นทรำย ดังที่ณัฏฐณี 

สุขปรีดี [12] กล่ำวว่ำควำมละเอียดและกำรเปลี่ยนรูปร่ำงของทรำย จะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนำกำรชั้นดีให้กับเด็ก หำกนสำ

ทรำยไปใช้ร่วมกบัของเล่นอืน่ ๆ  มำประกอบเพือ่เพิม่ควำมสนกุสนำนและกำรเรยีนรู ้กำรรบัรูใ้ห้เดก็ได้ จำกกำรเปลีย่น

รูปร่ำงได้เมื่อถูกเหยียบเด็กจึงกระตุ้นตนเอง และเด็กแสดงพฤติกรรมกำรกระตุ้นตัวเองตลอดเวลำ บนพื้นสัมผัสนส้ำ

คิดเป็นร้อยละ 100 จำกกำรสนทนำกับผู้ปกครองได้ข้อมูลว่ำ เด็กชอบเล่นนส้ำมำก และจะแสดงกำรกระตุ้นตนเองโดย

กำรเดินเขย่งปลำยเท้ำ สะบัดมือ ยิ้ม ทันทีหำกได้สัมผัสนส้ำได้อยู่กับนส้ำ สอดคล้องกับกุลยำ ก่อสุวรรณ [13] กำรแสดง

พฤติกรรมต่ำง ๆ ของเด็กออทิสติกน้ันข้ึนอยู่กับวัย ศักยภำพในตัวเขำเอง ควำมสำมำรถกำรช่วยเด็กให้ลดพฤติกรรม

กำรกระตุ้นตนเอง ครู ผู้ปกครอง ต้องวำงแผนกำรช่วยเหลือและศึกษำพฤติกรรมและกำรหยุดพฤติกรรมของเด็กก่อน

ทสำกำรช่วยเหลือ [14] ซึ่งเด็กออทิสติก เป็นเด็กที่มีพัฒนำกำรทำงด้ำนต่ำง ๆ ผิดปรกติ เช่น ทำงด้ำนสังคม กำรใช้ภำษำ 

กำรส่ือควำมหมำย พฤตกิรรมทำงอำรมณ์และจนิตนำกำร กำรทีเ่ดก็มพีฒันำกำรด้ำนต่ำง ๆ  ผดิปรกต ิกำรฝึกเรือ่งกำรรบัรู้ 

ส่วนต่ำง ๆ  ของร่ำงกำย ผ่ำน กล้ำมเนือ้ เอน็และข้อต่อ หรอืเรำเรยีกว่ำ ประสำทสมัผสักำรเคลือ่นไหว ระบบนีจ้ะช่วยให้

เดก็สำมำรถรบัรูถ้งึตสำแหน่งของส่วนต่ำง ๆ  บนร่ำงกำยได้อตัโนมติั ทสำให้จดจสำท่ำทำงของแขน ขำ โดยไม่ต้องอำศยักำร

มอง และสำมำรถรับรู้ถึงบริเวณกล้ำมเนื้อ ข้อต่อ เอ็น เช่น กำรหลับตำปรบมือ หรือกำรกระโดดข้ำมสิ่งกีดขวำง กำรขึ้น

บันไดโดยไม่ต้องมอง เป็นต้น ลักษณะอำกำรที่เด็กทสำอะไรซส้ำ ๆ ซำก ๆ เป็นเวลำนำน เช่นโยกตัว สะบัดมือ กลิ้งของ 

เล่นไปมำ อำจเกิดกระบวนกำรทสำงำนของร่ำงกำยที่ไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งต้องใช้วิธีกำรทำงด้ำนกิจกรรมบสำบัด และ 

กำรกระตุ้นประสำมสัมผัสกำรรับรู้เข้ำช่วย ดังนั้น กำรเล่นหรือทสำกิจกรรมมีอิทธิพลต่อกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำแก่เด็กใน

ด้ำนต่ำง ๆ  เช่น ด้ำนควำมคดิ จนิตนำกำร ภำษำ กำรเรยีนรูก้ฎระเบยีบทำงสงัคม วฒันธรรมซึง่กำรเล่นจะดงึเอำควำมรูส้กึ

นึกคิดของเด็กออกมำ และท่ีสสำคัญกำรเล่นมีส่วนช่วยพัฒนำจิตใจของเด็กด้ำนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมให้สูงขึ้นผ่ำน 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

202 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 194-203 (2019)  Vol.9 No.1

กำรเล่นทีต้่องมกีำรเอือ้เฟ้ือแบ่งปันร่วมกนั รวมถงึพฒันำกำรทำงด้ำนสงัคมด้วย เพรำะกำรเล่นเดก็จะต้องมปีฏสิมัพนัธ์

กบับคุคลอืน่และสิง่แวดล้อมรอบตวั กำรดแูลเดก็ออทสิตกิควรเริม่ตัง้แต่ยงัเดก็ กำรส่งเสรมิพฒันำกำร คอืกำรจดักจิกรรม

เพื่อใช้ในกำรส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรเป็นไปตำมวัย โดยยึดหลักและลสำดับขั้นพัฒนำกำรของเด็กปกติ ควรทสำตั้งแต่

อำยุน้อย โดยต้องทสำอย่ำงเข้มข้น สมส่ำเสมอ และต่อเนื่องในระยะเวลำที่นำนพอ กำรออกแบบกำรฝึกต้องให้เหมำะสม 

ตำมสภำพปัญหำ ควำมสำมำรถ และควำมเร็วในกำรเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนที่มีควำมแตกต่ำงกัน เด็กควรได้รับ 

กำรส่งเสริมพัฒนำกำรแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดควำมสมดุล กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเพียงด้ำนเดียว เช่น กำรสอนพูด 

โดยไม่ได้พัฒนำทักษะสังคมร่วมไปด้วย อำจทสำให้เป็นแบบนกแก้วนกขุนทอง คือ พูดได้เก่งก็จริง แต่ไม่เข้ำใจควำม

หมำย ไม่มองหน้ำสบตำ ไม่สื่อสำร เป็นต้น [3] กิจกรรมที่นสำมำใช้ฝึกสอนต้องเหมำะสมตำมระดับพัฒนำกำรของเด็ก 

โดยสอนจำกง่ำยไปยำก ถ้ำสอนเรว็เกนิไปเดก็กท็สำไม่ได้ วธิกีำรสงัเกตง่ำย ๆ  คอื สอนในเรือ่งทีเ่ดก็คนอืน่ในวยัเดยีวกนั

สำมำรถทสำได้ สภำพแวดล้อมที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี ควรมีควำมเป็นระเบียบ แบบแผน แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจน มี

ควำมแน่นอน คำดเดำได้ เช่น รู้ว่ำสิ่งของที่ต้องกำรเก็บไว้ที่ไหน ต่อไปจะต้องทสำอะไร นั่งเล่นที่มุมไหนได้บ้ำง เพื่อให้

เด็กสำมำรถเข้ำใจง่ำยขึ้น มีควำมรู้สึกปลอดภัย และไม่ควรมีสิ่งเร้ำมำกเกินไปซึ่งจะรบกวนสมำธิได้ สิ่งสสำคัญมำกที่

ควรรู้คือ เด็กสำมำรถเรียนรู้ได้ดีจำกคนมำกกว่ำวัตถุ จำกกำรมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันมำกกว่ำกำรฟังหรือดูเพียงอย่ำง

เดียว ซึ่งเป็นเพียงกำรสื่อสำรทำงเดียว ดังนั้นจึงควรดึงเด็กมำทสำกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกันกับคนในบ้ำนให้มำกที่สุด ไม่

ควรให้นั่งดูโทรทัศน์คนเดียว เนื่องจำกเป็นกำรสื่อสำรทำงเดียว ทสำให้เด็กยิ่งกลับเข้ำไปในโลกส่วนตัวของเขำเองมำก

ขึ้น เด็กไม่สำมำรถเรียนรู้คสำศัพท์จำกโทรทัศน์ได้ดีเท่ำกับกำรสอนด้วยตัวเรำเอง ทักษะพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ที่ควรเริ่ม

ฝึกเป็นอนัดบัแรก เพือ่ดงึเดก็ออกจำกโลกส่วนตวัของเขำเองมำเรยีนรูโ้ลกภำยนอก ควรเน้นในเรือ่งกำรมองหน้ำสบตำ 

กำรมีสมำธิ กำรฟัง และกำรทสำตำมคสำสั่ง กำรฝึกทักษะเหล่ำนี้ในระยะเริ่มต้นจะใช้เวลำนำน และเห็นกำรเปลี่ยนแปลง

ช้ำ ทสำให้เกิดควำมเครียดทั้งกับผู้ปกครองและตัวเด็กเอง แต่เมื่อเด็กมีทักษะพื้นฐำนเหล่ำนี้ดีแล้ว กำรต่อยอดในทักษะ

ที่ยำกขึ้นก็จะไม่ใช่เรื่องยำกอีกต่อไป 

 โดยสรุปแล้ว กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ คือกำรพัฒนำทำงเดินประสำทสัมผัสเพื่อลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง

ของเดก็กลุม่อำกำรออทสิตกิ (เรตต์: Rett Syndrome) เพือ่พฒันำทำงเดนิประสำทสมัผสัให้มปีระสทิธภิำพและเพือ่ศกึษำ

พฤตกิรรมกำรกระตุน้ตนเองของเดก็กลุม่อำกำรออทสิตกิและพบว่ำพืน้ผวิสมัผสัแต่ละแบบมส่ีวนสสำคญัในกำรช่วยลด

พฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในกำรนสำไปใช้

  1.1 พื้นสัมผัสของฟองนส้ำ ก้อนหิน และดิน ทสำให้เด็กไม่แสดงพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง ดังนั้นควร

ใช้พื้นสัมผัสนี้ในกำรลดพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเอง

  1.2 พื้นสัมผัสที่ควรหลีกเลี่ยงขณะทสำกิจกรรมเพื่อไม่ให้เด็กแสดงพฤติกรรมกระตุ้นตนเอง ได้แก่ นส้ำ 

และทรำย 

   1.3 ผูป้กครองและครสูำมำรถเลอืกใช้พืน้สมัผสันีไ้ปใช้ในกำรจดักจิกรรมเพือ่กระตุน้และลดกำรกระตุน้ 

ตนเองของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษกลุ่มอื่น

   1.4 เพิม่กำรจดจ่อต่อกำรทสำกจิกรรมของเดก็โดยเลอืกใช้ผวิสมัผสัทีเ่ดก็ไม่แสดงพฤตกิรรมกระตุน้ตนเอง

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ผูป้กครอง คร ูทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ ก่อนกำรทสำกจิกรรมควรสร้ำงควำมคุน้เคยและสร้ำงควำมไว้วำงใจ
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ก่อนเพื่อลดกำรเกร็ง และเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรทสำกิจกรรม

  2.2 ควรมีกำรเพิ่มระยะทำงของทำงเดินเพื่อทดสอบพฤติกรรมกำรกระตุ้นตนเองที่เกิดขึ้น

 3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

  เด็กกลุ่มอำกำรออทิสติก (เรตต์: Rett Syndrome) มีปัญหำสุขภำพส่วนบุคคล ทสำกิจกรรมด้วยควำม

ระมัดระวัง
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงก่ึงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำรูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎี

พฒันำกำรทำงสตปัิญญำของเพยีเจต์ เพือ่พฒันำควำมสำมำรถกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำ 

ปีที่ 6 และ 2) เปรียบเทียบควำมสำมำรถทำงกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ก่อนเรียน 

และหลังเรียน กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนชำตศึกษำ จสำนวน 17 คน 

โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง 1 ห้อง โดยกำรแบ่งกลุ่ม เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนกำร

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  

ดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน และกำรทดสอบค่ำที

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์

เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ประกอบด้วย (1) หลักกำร/แนวคิดของรูปแบบ (2) จุดมุ่งหมำยของ

รูปแบบ (3) กระบวนกำรเรียนกำรสอนของรูปแบบ และ (4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจำกกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ 2) ผู้เรียน

มีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติ

ปัญญำของเพียเจต์สูงขึ้น อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ: รูปแบบกำรสอน ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ

mailto:Gee_joong@hotmail.com
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Abstract

 The purposes of this research were: 1) to develop Piaget’s cognitive theory-based instruction to enhance 

critical thinking skill for Prathomsuksa 6 Students and 2) to compare between the students’ critical thinking skill 

before and after learning through the developed instruction. The sample included seventeen Prathomsuksa 6 students 

from Chatrasuksa School. The research instruments involved lesson plan and critical thinking skill test. Data were 

statistically analyzed in MEAN, standard deviation and t-test.

 The findings revealed as follows. 1) The Piaget’s cognitive theory-based instruction was composed of (1) 

principle/concept (2) Objectives (3) learning activities and (4) learning outcomes. 2) The students’ critical thinking 

skill after learning through the developed instruction was higher than that before the experiment at significance level 

.05.

Keywords: Instruction, Piaget’s Cognitive Theory, Critical Thinking Skill

บทน�า

 ปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมมำก

ประกอบกับเทคโนโลยีได้มีกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของมนุษย์อยู่ตลอดเวลำ ดังน้ันกำรหำควำมรู้

อยู่ตลอดเวลำจึงเป็นกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงส่งผลให้คนในสังคมมีกำรพัฒนำตนเองอยู่ตลอด เมื่อคนในสังคมมีกำร

พัฒนำตนเองจะทสำให้สังคมมีกำรพัฒนำตำมไปด้วย [1] กำรศึกษำเป็นเครื่องมือสสำคัญของกำรพัฒนำคนให้มีควำมรู้  

ควำมสำมำรถ มีทักษะในกำรแก้ปัญหำ และดสำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข จัดกำรศึกษำในปัจจุบันเน้นฝึกให้ผู้เรียน

คิดเป็น แก้ปัญหำเป็น จะเป็นกำรจัดกำรศึกษำในระดับใดก็ตำม เพรำะกำรที่คนเรำจะดสำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่ำงมีควำมสุข จสำเป็นต้องรู้จักคิดวิเครำะห์และเลือกสิ่งที่เหมำะสมกับตนเองมำกที่สุด เฉพำะอย่ำงยิ่งในปัจจุบันที่

สังคมและสิ่งแวดล้อมมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำจสำเป็นต้องมีศักยภำพที่จะพัฒนำตนเองให้มำกขึ้น กำรจัดกำร

ศึกษำในอนำคตต้องเน้นพัฒนำคนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และมีทักษะในกำรแก้ปัญหำที่มี 

ควำมซับซ้อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 กำรคดิเป็นสิง่สสำคญัในกำรพฒันำควำมสำมำรถด้ำนกำรคดิ ซึง่คณุภำพของสมองกไ็ม่ได้อยูท่ีก่ำรมสีมองเท่ำนัน้ 

แต่ขึ้นอยู่ที่กำรใช้สมองเป็นสิ่งสสำคัญ กำรฝึกทักษะกำรคิดและกระบวนกำรคิดจึงเป็นส่ิงสสำคัญอย่ำงย่ิงในกำรพัฒนำ

สติปัญญำของเด็ก เพื่อเด็กจะได้เจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพของสังคม เป็นกสำลังสสำคัญในกำรพัฒนำประเทศ 

ต่อไป และด้วยกำรเหน็ถงึควำมสสำคญัของกำรพฒันำกำรคดิ ในพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพทุธศกัรำช 2545 หมวด 

4 ว่ำด้วยแนวกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 22, 23 และ 24 มุ่งเน้นเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมธรรมชำติ

และเตม็ศกัยภำพ โดยจดัหลกัสตูรทีส่อดคล้องกบัองค์รวมของชวีติเชือ่มโยงชวีติของผูเ้รยีน ออกแบบกำรจดักำรเรยีนรู้

ให้ผูเ้รยีนได้มกีำรพฒันำ โดยสอดคล้องควำมต้องกำรระหว่ำงบคุคล ทัง้ควำมพร้อม วธิกีำรเรยีนรู ้[2] ทัง้นีใ้ห้สอดคล้อง 

กับกำรเรียนรู้ 5 ลักษณะ ประกอบด้วย กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข เรียนรู้จำกกำรคิดและปฏิบัติจริง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 

เรียนรู้แบบบูรณำกำร เรียนรู้กระบวนกำรเรียนรู้ของตนเอง กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ได้พัฒนำเต็มศักยภำพโดยให้ 

ผูเ้รยีนเลอืกท่ีจะเรยีนและวำงแผนเรยีนรู ้เรยีนด้วยตนเองอย่ำงหลำกหลำยจำกแหล่งกำรเรยีนรูท้ีอ่ยูใ่นท้องถิน่ แสดงควำม 

คิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ สะท้อนควำมคิด ทบทวนและต่อยอดกำรเรียนรู้เรื่องที่เรียนตลอดเวลำ สรุปควำมรู้ 

ที่เรียนด้วยตนเอง และสำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในชีวิตจริง เป็นที่ยอมรับกันว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
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เป็นศูนย์กลำงมีควำมสสำคัญท่ีสำมำรถสร้ำงและพัฒนำ “ผู้เรียน” ให้เกิดคุณลักษณะต่ำง ๆ ที่สังคมปัจจุบันต้องกำร 

เนื่องจำกเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง เรียนในเรื่องที่เหมำะกับ 

ควำมถนดัและควำมต้องกำรของตนเอง แนวทำงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลำง คอื ให้ผูเ้รยีนสร้ำง

ควำมรู้ด้วยตนเองและฝึกใช้อย่ำงชสำนำญ กระบวนกำรที่ใช้คือ 1) กระบวนกำรคิด 2) กระบวนกำรกลุ่ม

 ปัจจุบันพบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะพื้นฐำนในกำรดสำเนินชีวิตดีอยู ่แล้ว แต่ถ้ำต้องใช้ควำมคิดและ 

หำเหตุผล กำรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็น นักเรียนยังทสำได้อยู่ในเกณฑ์ที่ตส่ำมำก [3] เช่น กำรใช้ชีวิต

ของนกัเรยีนในโรงเรยีน ยงัแสดงให้เหน็ว่ำนกัเรยีนมกีำรคดิทบทวนน้อยมำก นกัเรยีนส่วนใหญ่ยงัทสำผดิกฎของโรงเรยีน

อยู่สมสำ่เสมอ เมือ่ทสำไปแล้วกร็ูว่้ำกำรกระทสำของตนเองนัน้ผดิแต่นกัเรยีนกย็งัทสำ แสดงให้เหน็ว่ำนกัเรยีนยงัมทีกัษะกำรคดิ

อยู่ในเกณฑ์ทีต่สำ่มำก เช่น กำรใช้บรกิำรสบืค้นข้อมลูทำงอนิเตอร์เนต็ นกัเรยีนส่วนใหญ่จะเข้ำถงึข้อมลูทีไ่ม่ค่อยเหมำะสม  

ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้จะถูกแฝงมำในรูปของกำรโฆษณำ ด้วยควำมอยำกรู้อยำกเห็นของนักเรียนทสำให้นักเรียนยังไม่รู้จักย้ัง

คิดว่ำข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือข้อมูลใดที่ส่งผลไม่ดีต่อตนเอง

 รปูแบบกำรสอนยงัคงใช้วธิกีำรท่องจสำ ทสำให้เดก็ไม่ได้พฒันำควำมสำมำรถด้ำนกำรคดิให้มำกพอ กำรฝึกให้เดก็

รู้จักคดิเป็นมคีวำมสสำคญัมำกในปัจจบุนั เพรำะบคุคลใดสำมำรถคดิได้อย่ำงรวดเรว็และคดิได้หลำกหลำย เหน็รำยละเอยีด

และมีควำมชัดเจนในสิ่งที่ตนเองคิด สำมำรถคิดได้อย่ำงกว้ำงไกลและถูกทิศทำง รู้จักวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงรอบคอบ

โดยใช้เหตุผลในกำรหำคสำตอบมีกำรพิจำรณำถึงผลที่จะตำมมำ มีกำรไตร่ตรองข้อมูลก่อนที่จะแสดงควำมคิดเห็น 

หรือตัดสินใจลงไป ก็จะช่วยให้กำรคิดของคนเรำมีควำมรอบคอบขึ้นหรือมีวิจำรณญำณ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณที่

เกิดขึ้นนั้นสำมำรถนสำไปใช้ในชีวิตประจสำวันให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นกำรตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลข่ำวสำร 

ทสำหรือไม่ทสำในสิ่งที่ได้รับคสำสั่งมำ หรือนสำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นต้น

 ตำมทฤษฎีกำรศึกษำของเพียเจต์ [4] ได้อธิบำยกระบวนกำรคิดว่ำกระบวนกำรคิดของมนุษย์ เป็นกระบวนกำร

ภำยในของสมองที่ทสำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรรับรู้ กำรจสำ กำรคิด และกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ เป็นกระบวนกำรภำยในสมองที่

ไม่สำมำรถสังเกตหรือศึกษำได้โดยตรงแต่อนุมำนโดยทำงอ้อมว่ำได้เกิดจำกกระบวนกำรภำยใน จำกแนวทฤษฎีต่ำง ๆ  

เกีย่วกบัควำมสำมำรถทำงสมองของมนษุย์ เชือ่ว่ำควำมสำมำรถด้ำนกำรคดิสำมำรถเปลีย่นแปลงได้อยูต่ลอดเวลำ อำศยั

ข้อมูลที่เป็นตัวเร้ำเพื่อให้บุคคลจะกระทสำกับข้อมูลตำมกระบวนกำรที่เป็นระบบของกระบวนกำรคิด จำกแนวทฤษฎี

สรปุได้ว่ำกำรพฒันำกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของนกัเรยีนจะกระทสำได้โดยกำรกระตุน้ให้นกัเรยีนได้รบักำรฝึกให้คดิ

ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมตำมวัยเป็นลสำดับขั้นตอนตำมธรรมชำติ

 จำกกำรศึกษำแนวคิดของผู้เชี่ยวชำญเก่ียวกับรูปแบบกำรสอนเพื่อพัฒนำกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณดังกล่ำว  

สรุปได้ว่ำ กำรสอนเพื่อให้เกิดกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนำ 

ควำมสำมำรถด้ำนคิด พิจำรณำตัดสินใจเรื่องรำว แก้ไขปัญหำข้อควำมที่ให้เกิดควำมสงสัยต่ำง ๆ อย่ำงรอบคอบและ 

มีเหตุผล โดยจะเริ่มต้นด้วยกำรเสนอปัญหำหรือเสนอเรื่องรำวที่กระตุ้นให้เกิดกำรคิด ขั้นตอนต่อมำจะฝึกให้นักเรียน

ใช้ควำมคิด โดยใหน้กัเรยีนรูจ้ักกำรระบขุ้อควำมปัญหำ กำรรวบรวมข้อมลู จดัระบบข้อมูล พิจำรณำเปรียบเทียบข้อมลู 

ตั้งสมมติฐำน สรุป และประเมินผลกำรคิด [5]

 เอนนิส และ มิลแมน [6] ได้กสำหนดจุดประสงค์เพื่อวัดควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณด้ำนควำมรอบคอบสสำหรับ

กลุ่มบุคคลต่ำงระดับกัน ไว้ 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 2) ด้ำน

ควำมสำมำรถในกำรอุปนัย 3) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรนิรนัย และ 4) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรระบุข้อตกลงเบื้องต้น 

จะเห็นได้ว่ำกำรวัดกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณส่วนมำกจะเป็นกำรวัดโดยใช้แบบทดสอบที่สร้ำงขึ้นตำมจุดประสงค์ที่

ต้องกำรวัด ซึ่งพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันออกไป ดังนั้นกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณจึงมีควำมสสำคัญต่อกำรดสำเนินชีวิตใน
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ปัจจบัุนเป็นควำมสำมำรถทำงสตปัิญญำอย่ำงหนึง่ทีส่ำมำรถพฒันำได้ทกุระดบั ทัง้ระดบัประถมศกึษำ ระดบัมธัยมศกึษำ 

และระดบัอดุมศกึษำโดยใช้สิง่เร้ำและวธิกีำรทีเ่หมำะสมในกำรกระตุ้นให้บคุคลได้ใช้กำรคดิเพือ่เพิม่ประสทิธิภำพของ

กำรคิด [7]

 ด้วยเหตผุลดงักล่ำว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะนสำรปูแบบกำรสอนกระบวนกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณมำประยกุต์ใช้ใน

กำรสอนเพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนรูจ้กัระบปัุญหำ รวบรวมข้อมลู พจิำรณำควำมน่ำเชือ่ถอืของข้อมลู คดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ 

ตั้งสมมติฐำน สรุปผลและประเมินผลจนสำมำรถนสำไปใช้ในชีวิตประจสำวันได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ

กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

 2. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ก่อนเรียน

และหลังเรียนโดยใช้รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์

ขอบเขตของการวิจัย

 ในกำรศกึษำค้นคว้ำครัง้นีใ้ช้หลกักระบวนกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ ผูว้จิยัได้กสำหนดขอบเขตกำรศกึษำค้นคว้ำ

ไว้ดังนี้

 1. ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนชำตศึกษำ เขตบำงกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหำนคร จสำนวน 2 ห้อง 33 คน

 2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6/1 โรงเรียนชำตศึกษำ เขตบำงกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหำนคร จสำนวน 17 คน ชำย 9 คน และหญิง 8 คน จสำนวน 1 ห้อง โดยกำรเลือกแบบเจำะจง

 3. ตัวแปรที่ใช้ศึกษำ

  3.1 ตวัแปรอสิระ คอื รปูแบบกำรสอนตำมแนวคดิทฤษฎพีฒันำกำรทำงสตปัิญญำของเพยีเจต์ เพือ่พฒันำ

ควำมสำมำรถกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของนกัเรยีน ระดบัชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 โรงเรยีนชำตศกึษำ เขตบำงกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหำนคร

  3.2 ตัวแปรตำม คือ ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ

 4. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย คือ เรื่องกำรอ่ำนจับใจควำม

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 1 กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอน ผู้วิจัยดสำเนินกำรดังต่อไปนี้

  1. กสำหนดองค์ประกอบของรูปแบบกำรสอน

   1.1 องค์ประกอบของรปูแบบในกำรพฒันำรปูแบบกำรสอน ประกอบด้วย 1) หลกักำร 2) จดุมุง่หมำย 

3) กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 4) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

   1.2 ศึกษำพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545. ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้

   1.3 กสำหนดกรอบแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

   1.4 กสำหนดองค์ประกอบของรูปแบบกำรสอน

  2. กำรสร้ำงรูปแบบกำรสอน ประกอบด้วย 2.1) นสำองค์ประกอบที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์มำ

เรียงลสำดับควำมสัมพันธ์ 2.2) กสำหนดขั้นตอนและรำยละเอียดของรูปแบบกำรสอน 2.3) ตรวจสอบคุณภำพ ปรับปรุงและ

แก้ไข
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   ในกำรตรวจสอบรูปแบบกำรสอน ผู้วิจัยดสำเนินกำรโดยให้คณะกรรมกำรที่ปรึกษำงำนวิจัยและ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนหลักสูตรและกำรสอน ด้ำนวิจัยทำงกำรศึกษำ จสำนวน 3 ท่ำน ตรวจสอบ แก้ไข และเสนอแนะ

 ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

  1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6  

โดยใช้รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำเพื่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมี

วิจำรณญำณ เป็นแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น 4 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จสำนวน 12 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนกำร

สร้ำงและหำคุณภำพดังนี้ 1.1 ศึกษำพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 ว่ำด้วยแนวทำงกำรจัดกำร

ศึกษำ มำตรำที่ 22, 23 และ 24 1.2 ศึกษำปรัชญำกำรศึกษำ อัตถิภำวะนิยม ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 1.3 ศึกษำทฤษฎี

กำรเรียนรูท้ำงสตปัิญญำของเพยีเจต์ ทีเ่น้นศกึษำเกีย่วกบัพฒันำกำรทำงด้ำนควำมคดิ 1.4 ศกึษำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรู้

เพือ่พฒันำทกัษะกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของพบิลูศร ีวำสนสมสทิธิ ์[8] 1.5 ศกึษำเนือ้หำเรือ่ง อ่ำนได้คล่อง...ต้องรูว้ธิี 

จำกหนังสือหลักภำษำไทย ป.6 และคู่มือครูสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 1.6 เขียนแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบกำรสอน

ตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำเพื่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ จสำนวน 4 แผนกำร

จัดกำรเรียนรู้ จสำนวน 12 ชั่วโมง

  แผนกำรเรียนรู้ที่ 1 แนวทำงและขั้นตอนกำรจับใจควำม

  แผนกำรเรียนรู้ที่ 2 กำรอ่ำนจับใจควำม

  แผนกำรเรียนรู้ที่ 3 กำรอ่ำนจับใจควำมบทร้อยกรอง

  แผนกำรเรียนรู้ที่ 4 กำรอ่ำนจับใจควำมบทควำมและนิทำน

วิธีกำรหำคุณภำพแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

   1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นไปให้อำจำรย์ผู้ควบคุมภำคนิพนธ์ตรวจสอบกำรใช้ภำษำ 

ควำมชัดเจนของข้อควำมและควำมถูกต้องของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แล้วนสำไปปรับปรุงแก้ไข

   2. นสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชำญ 3 คน พิจำรณำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 

(IOC) ของแผนกำรจดักำรเรยีนรู ้ผูเ้ชีย่วชำญให้ควำมคดิเหน็ตรงกนัทัง้ 3 ท่ำน ทสำให้ค่ำดชันคีวำมสอดคล้องมค่ีำเท่ำกบั 

1 ทกุข้อ ได้ปรบัปรงุภำษำทีใ่ช้ กำรวดัผลประเมนิผล และแผนกำรจดักำรเรยีนรูใ้นส่วนทีบ่กพร่องตำมผูเ้ช่ียวชำญได้ให้

ข้อเสนอแนะมำ

   3. นสำแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ีไ่ด้รบักำรตรวจพจิำรณำจำกผูเ้ชีย่วชำญมำแก้ไขปรบัปรงุแล้วไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง

 2. แบบทดสอบ ดสำเนินกำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพดังนี้ 1) กสำหนดจุดมุ่งหมำยของกำรสร้ำงแบบทดสอบ

เพื่อหำรูปแบบและแนวทำงในกำรสร้ำงแบบทดสอบ 2) ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบทดสอบจำกตสำรำเอกสำรและงำนวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง 3) ศึกษำเนื้อหำเรื่องอ่ำนได้คล่อง...ต้องรู้วิธี สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 4) กสำหนด 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ต้องกำรวัด 5) สร้ำงแบบทดสอบวัดควำมสำมำรถอย่ำงมีวิจำรณญำณ จสำนวน 40 ข้อ คะแนน 

เต็ม 40 คะแนน 6) กสำหนดนส้ำหนักตำมสัดส่วนขององค์ประกอบที่ต้องกำรวัดตำมแนวควำมคิดของเอนิสและมิสแมน [9]

 ขั้นตอนที่ 3 กำรทดลองใช้รูปแบบ

  1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย

   ประชำกร นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนชำตศึกษำ เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 จสำนวน 2 ห้อง 33 คน
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   กลุม่ตวัอย่ำง นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 โรงเรยีนชำตศกึษำ เขตบำงกอกใหญ่ กรงุเทพมหำนคร 

จสำนวน 17 คน ชำย 9 คน และหญิง 8 คน จสำนวน 1 ห้อง โดยกำรแบ่งกลุ่ม

  2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

   2.1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ เพ่ือพัฒนำ 

ควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ จสำนวน 4 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

   2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถอย่ำงมีวิจำรณญำณ

ก่อนเรียนและหลังเรียน

 3. กำรดสำเนินกำรทดลอง

  กำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ดสำเนนิกำรทดลองโดยใช้แบบแผนกำรทดลองแบบหนึง่กลุม่ (One Group pretest 

–posttest design) ทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน ดังนี้

  3.1 ทดสอบวดัควำมรูพ้ืน้ฐำนของกลุม่ตวัอย่ำงเรือ่ง อ่ำนได้คล่อง...ต้องรูว้ธิ ีก่อนกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้ 

ด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยใช้รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิด

ทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยใช้แบบทดสอบ 

ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น

  3.2 ดสำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แผนกำรสอนโดยใช้รูปแบบรูปแบบกำรสอนตำมแนวคิด

ทฤษฎพีฒันำกำรทำงสตปัิญญำของเพยีเจต์ เพือ่พฒันำควำมสำมำรถกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ ทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้ จสำนวน 

12 ชั่วโมง

  3.3 ทสำกำรทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงหลังจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

โดยใช้รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิด 

อย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมอีกครั้ง

  3.4 นสำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มำทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สรุปผลการวิจัย

 1. ได้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคดิทฤษฎพีัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์เพื่อพัฒนำควำม

สำมำรถด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ซึ่งประกอบด้วย หลักกำรของรูปแบบ คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถคิดอย่ำง

มีวิจำรณญำณ โดยอำศัยส่ิงเร้ำหรือข้อควำม บทควำม สถำนกำรณ์ที่ได้รับมีควำมสอดคล้องกับประสบกำรณ์เดิมที ่

ผู้เรียนมีอยู่กับประสบกำรณ์ใหม่ ๆ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือพัฒนำควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

ฝึกกำรทสำงำนกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดซ่ึงกันและกัน โดยมีขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ  

1) ขั้นตอนเสนอสถำนกำรณ์ 2) ขั้นกำรคิดรำยบุคคล 3) ขั้นกำรคิดกลุ่มย่อย 4) ขั้นอภิปรำยผล

 2. ผลกำรเปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่คะแนนควำมสำมำรถทำงกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณก่อนเรยีน กบัค่ำเฉลีย่คะแนน

หลังเรียน

ค่ำเฉลี่ยคะแนน
ก่อนเรียน

ค่ำเฉลี่ยคะแนน
หลังเรียน

ผลต่ำงค่ำเฉลี่ยของคะแนนก่อน
ทดลองและคะแนนหลังทดลอง t Sig.

18.73 26.93 8.20 11.940 .05

* มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05
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 จำกตำรำงพบว่ำ ผลกำรประเมนิควำมสำมำรถทำงกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณก่อนใช้รปูแบบกำรสอนตำมแนวคดิ

ทฤษฎพีฒันำกำรทำงสตปัิญญำของเพยีเจต์มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 18.73 หลงัใช้รปูแบบกำรสอนตำมแนวคดิทฤษฎพีฒันำกำร

ทำงสตปัิญญำของเพยีเจต์ มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 26.93 มผีลต่ำงของคะแนนก่อนเรยีนและคะแนนหลงัเรยีน มค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 

8.20 แสดงให้เห็นว่ำนักเรียนมีควำมสำมำรถทำงกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณสูงขึ้น ซึ่งควำมแตกต่ำงดังกล่ำวมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ .05 (t = 11.940)

 ดังนั้นสรุปได้ว่ำกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน

กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณเป็นกำรสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และคิดอย่ำงเป็นระบบ ตำมระดับควำมสำมำรถ 

ควำมถนัดและควำมสนใจของตนเองได้เต็มที่ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณสูง

ขึ้น ผลกำรวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ อุทุมพร วรรณะศิลปิน [10] ที่พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำง

มีวิจำรณญำณของนักเรียนที่ได้รับกำรสอนกระบวนกำรคิดด้วยกำรใช้แบบฝึกกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณในกำรทสำ

โครงกำรวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม สูงกว่ำนักเรียนท่ีได้รับกำรสอนตำมคู่มือครู รวมถึงงำนวิจัยของแฮร์ริสัน [11]  

ที่ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจสำแนกควำมคิดของ Bloom (Bloom’s Taxonomy) กับกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ พฤติกรรมระดับ นสำไปใช้ วิเครำะห์ ประเมินค่ำ ตำมแนวคิดของบลูมช่วยพัฒนำส่งเสริมกำรคิดอย่ำง

มีวิจำรณญำณให้สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปฏิบัติ

  1.1 ลักษณะกำรสอนท่ีใช้กระบวนกำรคิด ครูผู ้สอนควรชี้แจงให้นักเรียนทรำบถึงจุดมุ ่งหมำยว่ำ  

เป็นกำรฝึกกระบวนกำรเรียนรู้ทักษะด้ำนควำมคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เพื่อทสำให้นักเรียนสำมำรถพัฒนำควำมคิด 

ของตนเองได้ดีขึ้น มิได้มุ ่งเน้นให้เกิดกำรแข่งขันกันทสำคะแนนในแต่ละกลุ ่มจนเกิดควำมรู ้สึกเห็นแก่ตัวและ 

มุ่งทสำคะแนนเพื่อชัยชนะของกลุ่มมำกกว่ำจุดมุ่งหมำยอื่น

  1.2 ในกำรแบ่งกลุ่มทสำกิจกรรม ควรมีกำรจัดกลุ่มนักเรียนคละกัน คือ มีนักเรียนที่เก่ง ปำนกลำงและอ่อน  

อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เรียนรู ้ไปด้วยกัน เป็นกำรลดปัญหำ 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงนักเรียนในห้องเรียน

  1.3 ครผููส้อนควรเสนอแนะวธิกีำรเรยีนกำรสอนแบบพฒันำควำมคดิในรปูแบบอืน่ทีห่ลำกหลำย นอกเหนอื

จำกกำรพดูรำยงำนหน้ำชัน้เรยีน และกำรจดักจิกรรมกลุม่ เช่น กำรแสดงบทบำทสมมตุ ิกรณศีกึษำ (Case Study) สมัมนำ 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรทสำวิจัยในครั้งต่อไป

  2.1 ควรทสำกำรวิจัยทดลองใช้รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดทฤษฎีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำของเพียเจต์ 

เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณกับนักเรียนกลุ ่มตัวอย่ำงอื่นและในระดับช้ันอื่น เพ่ือศึกษำ 

ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักเรียนในแต่ละพัฒนำกำรกำรเรียนรู้

  2.2 ควรมีกำรวิจัยเก่ียวกับกำรสอนเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถกำรคิดด้ำนอื่นด้วย เช่น กำรคิดหำเหตุผล  

กำรคิดสร้ำงสรรค์ เป็นต้น
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บทคัดย่อ

 กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัในพืน้ทีจ่งัหวดัสรุำษฎร์ธำนซีึง่ใช้แบบสอบถำมในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูจำกเกษตรกร

ผู้ปลูกปำล์มนส้ำมัน จสำนวน 400 รำย โดยใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบโลจิทสองทำงเลือก (Binary Logit Regression 

Analysis) ผลกำรศกึษำพบว่ำ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศที่มีนัยสสำคัญทำงสถิติ ได้แก่ ระดับกำรศึกษำ กำรรับรู้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ รำยได้จำกกำร

ปลูกปำล์มนส้ำมัน ปัญหำดินในพื้นที่ปลูกปำล์มนส้ำมัน  กำรเข้ำร่วมกลุ่มหรือชมรมภำยในชุมชนและควำมช่วยเหลือจำก

ภำครัฐบำล ข้อเสนอแนะจำกกำรศกึษำเพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรมกีำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศทีน่บั

วันยิ่งจะมีควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนมำกยิ่งขึ้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตรควรสร้ำงควำม

ตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มุ่งให้ควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำรแก่เกษตรกรใน

เรือ่งของแนวทำงกำรปรบัตวัและกำรวำงแผนกำรผลติ รวมทัง้ดสำเนนินโยบำยด้ำนกำรพฒันำเทคโนโลยกีำรผลติปำล์ม

นส้ำมันเพื่อลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่อำจเพิ่มขึ้นในอนำคต

ค�าส�าคัญ: กำรปรับตัว กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ปำล์มนส้ำมัน

Abstract

 This study aimed to analyze the factors affecting adaptation of oil palm farmers to climate change. Data were 

collected by questionnaire from 400 oil palm farmers in Surat Thani Province and Binary Logit Regression Analysis 
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model were used for data analysis. The results indicated that the factors affecting adaptation of oil palm farmers to 

climate change at statistically significant included education, perception on climate change, income from oil palm 

production, soil problem, participationin activity or club in community and government support. This study also 

suggested several means to encourage the adaptation of oil palm farmers to climate change stimulating awareness 

of the effects of climate change, providing information and educating knowledge about climate change adaptation 

and production plan, and focusing on policy of technology for oil palm production to reduce the effects from climate 

change.

Keywords: adaptation, climate change, oil palm

บทน�า

 ในช่วงที่ผ่ำนมำมีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศไทยมำโดยตลอด จำกรำยงำนในรอบกว่ำครึ่ง

ศตวรรษท่ีผ่ำนมำของกรมอตุนุยิมวทิยำ พ.ศ. 2494–2543 ได้ชีใ้ห้เหน็ว่ำอณุหภมูมิแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่ำงมนียัสสำคญั[1] 

ภำคเกษตรเป็นระบบกำรผลิตท่ีค่อนข้ำงอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ  เกษตรกรจึงควรตระหนัก

ถงึควำมจสำเป็นในกำรปรบัตวัด้ำนกำรผลติเพือ่ลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำว  ทีป่ระชมุกรอบควำมร่วมมอืแห่ง

สหประชำชำต ิ[2] ระบถุงึควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ท้องถิน่ว่ำเป็นสิง่สสำคญัทีส่ำมำรถยกระดบัสูก่ำรพฒันำแผนกำรปรบัตวั 

ต่อผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศโดยเฉพำะในประเทศกสำลงัพฒันำจสำเป็นต้องเสรมิสร้ำงศกัยภำพแก่

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ [3] เสนอแนวทำงกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ 4 แนวทำง ได้แก่ 1) กำรลดปัจจัยเสี่ยงพื้นฐำนที่ทสำให้เกษตรกรอ่อนแอ เช่น แก้ปัญหำควำมยำกจน  

กำรมีที่ดินทสำกินเป็นของตัวเอง 2) กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน เช่น กำรวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรนส้ำ  กำรปรับใช้

เทคโนโลยีที่เหมำะสม 3) กำรจัดกำรปัจจัยเส่ียง เช่น กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรกับอุทกภัย ภัยแล้ง หรือ 

ดินถล่มและ 4) กำรแก้ปัญหำผลกระทบ เช่น กำรอพยพย้ำยถิ่นของเกษตรกร หรือกำรเปลี่ยนพันธุ์พืชเป็นพืชระยะสั้น

หรอืพชืทนแล้ง  เป็นตวัอย่ำงทำงเลอืกและวธีิกำรปรบัตวัของชมุชนต่อผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ

ซึ่งมีอย่ำงหลำกหลำยในแต่ละประเทศ

 ปำล์มนสำ้มนัเป็นพชืเศรษฐกจิชนดิหนึง่ของไทยทีก่สำลงัได้รบัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศ

ทั้งนี้ปำล์มนส้ำมันมีบทบำทสสำคัญในธุรกิจนส้ำมันพืชเพื่อกำรบริโภคและเป็นวัตถุดิบสสำหรับอุตสำหกรรมต่อเนื่อง เช่น 

สบู่ บะหมี่ นมข้นหวำน ขนมขบเคี้ยว รวมทั้งกำรผลิตไบโอดีเซล ซึ่งคำดว่ำจะใช้เป็นพลังงำนทดแทนนส้ำมันในอนำคต 

ทัง้นีป้ระเทศไทยมศีกัยภำพในกำรผลติปำล์มนสำ้มนัเป็นลสำดบัที ่3 ของโลก รองจำกประเทศอนิโดนเีซยีและมำเลเซยีใน

ปี 2557 ผลผลิตปำล์มนส้ำมันโดยรวม ประมำณ 12.5 ล้ำนตัน แหล่งเพำะปลูกใหญ่ที่สุดอยู่ในพื้นที่ภำคใต้ซึ่งสำมำรถให้

ผลผลิตกว่ำ 11.42 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.36 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศจำกรำยงำนของสสำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรเกษตร [4] ชีใ้ห้เหน็ว่ำพืน้ทีจ่งัหวดัสรุำษฎร์ธำนมีผีลผลติปำล์มนสำ้มนัรวมกว่ำ 3.2 ล้ำนตนั หรอืคดิเป็นร้อยละ 26.67 

ของผลผลติรวมทัง้ประเทศ ส่วนภำคกลำงมผีลผลติเพยีงร้อยละ 7.67 ส่วนผลผลติทีเ่หลอืเพยีงประมำณร้อยละ 0.97 อยู่

ในพืน้ทีภ่ำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภำคเหนอื ในปี 2558 ปำล์มนสำ้มนัของประเทศไทยมเีนือ้ทีใ่ห้ผลผลติ 4.27 ล้ำนไร่

ผลผลิตรวม 11.01 ล้ำนตันเมื่อเทียบกับปี 2557 พื้นที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 แต่ผลผลิตกลับลดลงร้อยละ 8.33

 ด้วยสภำพปัญหำท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำสภำพภูมิอำกำศของไทยเกิดกำรเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบ

ต่อภำคกำรเกษตร เกษตรกรผู้ผลิตปำล์มนส้ำมันมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมำกขึ้น จึงมีควำมจสำเป็นที่จะต้องสร้ำง 
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ควำมรูค้วำมเข้ำใจต่อผลกระทบและกำรปรบัตวัทีเ่หมำะสม เพือ่ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ควำมไม่ปกติของสภำพภมูอิำกำศ 

ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต ดังน้ันผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงควำมสสำคัญในกำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อกำรกำรปรับตัวของเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งเป็นแนวทำง 

ในกำรวำงกลยทุธ์ส่งเสรมิให้เกษตรกรมกีำรปรบัตวัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศให้แพร่หลำยยิง่ขึน้ ซึง่จะทสำให้

เกิดผลดีต่อตัวเกษตรกร สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

 เพื่อวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์ม

นส้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ขอบเขตของการวิจัย 

 ด้ำนปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศโดยทสำกำรศกึษำเกษตรกรผูป้ลกูปำล์ม

นส้ำมันที่ลงทะเบียนในระบบของกรมส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปี พ.ศ. 2559 จสำนวน 43,807 รำย 

โดยมีขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจำกสูตรของทำโร ยำมำเน่ [5] ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ดังนี้

 การค�านวณกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ทสำกำรวิจัยได้จำกกำรคสำนวณจำกประชำกร เกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันที่ลงทะเบียนในระบบ

ของกรมส่งเสริมกำรเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปี พ.ศ. 2559 จสำนวน 43,807 รำย ดังนี้

  N = 1 + Ne2 (1)

โดยที่   n  = จสำนวนกลุ่มตัวอย่ำง

  N = จสำนวนประชำกรทั้งหมด

  e = ควำมคลำดเคลื่อนเนื่องจำกกำรสุ่มตัวอย่ำง (0.05)

แทนค่ำในสูตร n = 43,807  = 396.37 (2)

 

 จสำนวนกลุม่ตวัอย่ำงทีไ่ด้จำกกำรคสำนวณ เท่ำกบั 396 รำย ในกำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ปรบัเพิม่จสำนวนเป็น 400 รำย

 แต่ทั้งนี้กำรผลิตปำล์มนส้ำมันมีกำรกระจำยอยู่ทั่วทั้งจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  เพื่อให้เกิดกำรกระจำยตัวของกลุ่ม

ตวัอย่ำง  จงึใช้วธิกีำรสุม่ตวัอย่ำงแบบสดัส่วน (Proportion Sampling)  และเพือ่ควำมเป็นไปได้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผู้วิจัยจะเลือกเก็บข้อมูลใน 5 อสำเภอที่มีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันมำกที่สุด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันท่ีลงทะเบียนในระบบของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ปี 2559  

ซึ่งมีจสำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ลงทะเบียนมำกที่สุด 5 ลสำดับในแต่ละอสำเภอ ดังนี้

 1. อสำเภอพุนพิน มีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันจสำนวน 5,647 รำย

 2. อสำเภอพระแสง มีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันจสำนวน 4,679 รำย

 3. อสำเภอท่ำชนะ มีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันจสำนวน 4,610 รำย

 4. อสำเภอไชยำ มีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันจสำนวน 3,886 รำย

 5. อสำเภอกำญจนดิษฐ์ มีเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันจสำนวน 2,702 รำย

N

1 + 43,807(0.05)2
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 วิธีการสุ่มตัวอย่าง

 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสัดส่วน (Proportion Sampling)  [6] ดังสูตรต่อไปนี้ 

  สูตร  n
i
 = N

i
   x   n (3)

  N

 เมื่อกสำหนดให้ n
i
 = จสำนวนตัวอย่ำงที่ต้องกำรในอสำเภอ i

    N = จสำนวนเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมัน

    N
i
 = จสำนวนเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันในอสำเภอ i

    n = จสำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด

 จำกกำรคสำนวณกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละอสำเภอนั้น ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งส้ินจสำนวน 400 รำย ดังแสดง 

ตำมรำยละเอียดในตำรำงที่ 1 ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 จสำนวนประชำกรและจสำนวนตัวอย่ำงของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  

จังหวัด อ�าเภอ จ�านวนประชากร
จ�านวนตัวอย่าง

ที่ค�านวณได้
จ�านวนตัวอย่าง

ที่เก็บจริง

สุราษฎร์ธานี
พุนพิน 5,647 104.94 105

พระแสง 4,679 86.95 87

ท่ำชนะ 4,610 85.67 86

ไชยำ 3,886 72.23 72

กำญจนดิษฐ์ 2,702 50.21 50

รวม 21,524 400 400

ที่มำ: จำกกำรคสำนวณ

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงสสำรวจที่มุ่งเน้นวิเครำะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูก

ปำล์มนส้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย คือ แบบสอบถำม (Questionnaires) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปด้ำนสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 

 ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันต่อกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ 

 ส่วนที่ 3: ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรปรับตัวของเกษตรกร

 ด้ำนกำรวเิครำะห์ข้อมลู ใช้แบบจสำลองกำรวเิครำะห์กำรถดถอยแบบโลจทิสองทำงเลอืก (Binary Logit Regression 

Analysis) จำกกำรประยุกต์แนวคิดของ Hill, Griffiths, and Lim [7] และ Verbeek [8] รวมทั้งนิโรจน์ สินณรงค์ [9]  

ซึ่งมีรูปแบบของสมกำรดังต่อไปนี้
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      (4)

 กสำหนดให้ P(Y = 1)  คือ ควำมน่ำจะเป็นที่เกษตรกรจะมีกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

 จำกสมกำรข้ำงต้นสำมำรถแปลงให้อยู่ในรูปของสมกำรเส้นตรงได้ดังนี้

 

     (5)

 ซึ่งในกำรศึกษำครั้งนี้กสำหนดให้

  Y = 1 คือ เกษตรกรมีกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

  Y = 0 คือ เกษตรกรไม่มีกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

  ß
1
  คือ ค่ำพำรำมิเตอร์

  X
1
, ... , X

K
 คือ ตัวแปรอิสระ

 กำรอธิบำยผลจำกแบบจสำลองกำรวิเครำะห์กำรถดถอยแบบโลจิทสองทำงเลือก (Binary Logit Regression 

Analysis) โดยปกตินักวิจัยจะอ่ำนค่ำ Marginal Effect ซึ่ง Marginal Effect เป็นกำรวัดผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง

ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่ำมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตำมเท่ำไหร่ เนื่องจำกแบบจสำลองโลจิทเป็น

สมกำรที่ไม่ได้อยู่ในรูปเชิงเส้นจึงไม่สำมำรถวัดผลกระทบที่มีต่อตัวแปรตำมได้จำกค่ำ Coefficient ดังน้ันจึงต้องใช้ 

Marginal Effect แทนกำรวัดผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแต่ละตัวว่ำมีผลต่อกำรปรับตัวของเกษตรกร 

ผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศว่ำมีค่ำเท่ำไหร่ในแต่ละปัจจัย จำกสมกำรที่ (6)

      (6)

ค่ำ Marginal Effect ของแบบจสำลองโลจิทข้ำงต้นมีดังนี้

 

    (7)

 จำกแบบจสำลองที่ (7) หมำยถึงเมื่อ X
i
 เปลี่ยนแปลงไป (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 1 หน่วย โอกำสที่เกษตรกรจะมีกำรปรับ

ตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศจะเปลีย่นแปลง (เพิ่มขึน้/ลดลง) ไป ß
i 
(P)(1-P)  โดยขนำดของ Marginal Effect 

จะแปรผันไปตำมค่ำ ß
i
X

i
 ดังนั้นกำรแสดงผลของ Marginal Effect จึงมักคสำนวณระดับ X

i
 เฉลี่ยของแต่ละตัวแปร

สรุปผลการวิจัย

 จำกกำรวเิครำะห์ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อกำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์ม

นส้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีปัจจัยท่ีนสำมำวิเครำะห์ ได้แก่ ปัจจัยด้ำนบุคคล ประกอบด้วย อำยุ (X
age

) ระดับ 

กำรศกึษำ (X
edu

) ประสบกำรณ์ในกำรปลกูปำล์มนสำ้มนั (X
exp

) และกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ (X
per

) ปัจจยัด้ำน 

เศรษฐกิจ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรปลูกปำล์มนส้ำมัน (X
inc

) กำรมีหนี้สิน (X
cre

) แรงงำนภำยในครัวเรือน (X
lab

) พื้นที่

ปลูกปำล์มนส้ำมัน (X
are

) และปัญหำดินในพื้นที่ปลูกปำล์มนส้ำมัน (X
tlan

)ปัจจัยด้ำนสังคม ประกอบด้วย กำรเข้ำร่วมกลุ่ม

หรือชมรมภำยในชุมชน (X
grp

) และกำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล (X
gov

) จำกกำรสอบถำมเกษตรกรผู้ปลูกปำล์ม

นสำ้มนัแล้วนสำมำทสำกำรวเิครำะห์ พบว่ำ ผลกำรทดสอบควำมเหมำะสมของแบบกำรวเิครำะห์กำรถดถอยแบบโลจทิสอง

ทำงเลือก (Binary Logit Regression Analysis) ด้วยกำรประมำณค่ำควำมน่ำจะเป็นสูงสุดโดยวิธี Maximum Likelihood 

1+ e-x , ß
P(Y = 1) =  1

1+ e-x , ß
P(Y = 1) =  1

Y  =  ln   = ß
0
 + ß

1
x

1
 + ... + ß

k
x

k
P

1-P

 = ß(P) (1-P)
P
xi
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พบว่ำ ค่ำสถิติ R2 Degree of Freedom มีค่ำเท่ำกับ 11 และพบว่ำค่ำ McFadden R2 มีค่ำเท่ำกับ 0.7869 หมำยควำมว่ำ 

ตัวแปรทุกตัวสำมำรถนสำมำอธิบำยโอกำสในกำรปรับตัวของเกษตรกรจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ได้เท่ำกับ

ร้อยละ 78.69 ทั้งน้ีสำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภูมิอำกำศของเกษตรกรจำกค่ำ Marginal Effect ได้ดังต่อไปนี้

 ปัจจัยด้านบุคคล

 ระดบัการศกึษา (X
edu

) เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตัวของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัต่อกำรเปลีย่นแปลง

สภำพภมูอิำกำศอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีช่่วงควำมเชือ่มัน่ร้อยละ 95 จำกค่ำ Marginal Effect ทีม่ค่ีำสมัประสทิธิเ์ท่ำกบั 

0.0406 อธบิำยได้ว่ำ หำกเกษตรกรมรีะดบักำรศกึษำทีเ่พิม่ขึน้โอกำสทีเ่กษตรกรนัน้จะมกีำรปรบัตัวต่อกำรเปลีย่นแปลง

สภำพภูมิอำกำศเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.06

 การรบัรูก้ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (X
per

) เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์ม

นสำ้มนัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีช่่วงควำมเชือ่มัน่ร้อยละ 95 จำกค่ำ Marginal Effect 

ที่มีค่ำสัมประสิทธิ์เท่ำกับ 0.2290 อธิบำยได้ว่ำ หำกเกษตรกรมีกำรรับรู้เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโอกำสที่

เกษตรกรนั้นจะมีกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.90

 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

 รายได้จากการปลูกปาล์มน�้ามัน (X
inc

) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ช่วงควำมเชื่อมั่นร้อยละ 99 จำกค่ำ Marginal Effect ที่มีค่ำ

สัมประสิทธิ์เท่ำกับ -0.0011 อธิบำยได้ว่ำหำกเกษตรกรมีรำยได้จำกกำรปลูกปำล์มนส้ำมันลดลงโอกำสที่เกษตรกรจะมี

กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 0.11

 ปัญหาดนิในพืน้ทีป่ลกูปาล์มน�า้มนั (X
tlan

) เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนั

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ช่วงควำมเชื่อมั่นร้อยละ 95 จำกค่ำ Marginal Effect  ที่มี

ค่ำสัมประสิทธิ์เท่ำกับ 0.0498 อธิบำยได้ว่ำ หำกพื้นที่ปลูกปำล์มนส้ำมันของเกษตรกรมีปัญหำดินเพิ่มมำกขึ้น  โอกำสที่

เกษตรกรนั้นจะมีกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.98

 ปัจจัยด้านสังคม

 การเข้าร่วมกลุ่มหรือชมรมภายในชุมชน (X
grp

) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปำล์ม

นสำ้มนัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีช่่วงควำมเชือ่มัน่ร้อยละ 99 จำกค่ำ Marginal Effect  

ที่มีค่ำสัมประสิทธิ์เท่ำกับ 0.0623 อธิบำยได้ว่ำ หำกเกษตรกรมีกำรเข้ำร่วมกลุ่มหรือชมรมภำยในชุมชนจสำนวนมำกขึ้น 

โอกำสที่เกษตรกรนั้นจะมีกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.23

 การได้รบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล (X
gov

) เป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนั

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ช่วงควำมเชื่อมั่นร้อยละ 90 จำกค่ำ Marginal Effect  ที่

มีค่ำสัมประสิทธิ์เท่ำกับ 0.0256 อธิบำยได้ว่ำ หำกเกษตรกรได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำง ๆ จำกภำครัฐบำลโอกำสที่

เกษตรกรนั้นจะมีกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56
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 ผลกำรวเิครำะห์ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์ม

นส้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ดังแสดงในตำรำง 2

ตารางที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของเกษตรกรผู้ปลูก

ปำล์มนส้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ตัวแปร 

(Variable)

ค่าสัมประสิทธิ์ 

(Coefficient)

ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(Standard Error)

ค่าระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ

(Significant)

ผลกระทบส่วนเพิ่ม

(Marginal Effect)

ปัจจัยด้านบุคคล

X
age

0.027 0.012 0.108 0.0019

X
edu

0.431 0.205 0.036 0.0406**

X
exp

0.192 0.260 0.461 0.0182

X
per

0.220 0.482 0.035 0.2290**

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

X
inc

-0.319 0.108 0.003 -0.0011***

X
cre

-0.223 0.317 0.181 -0.0211

X
lab

0.002 0.011 0.799 0.0027

X
are

0.003 0.006 0.646 0.0031

X
tlan

0.525 0.275 0.045 0.0498**

ปัจจัยด้านสังคม

X
grp

0.657 0.216 0.002 0.0623***

X
gov

0.270 0.143 0.059 0.0256*

constant 2.787 1.285 0.031 0.2643**

การทดสอบความเหมาะสม

ของแบบจ�าลอง

-2 log likelihood -141.885

Model Chi-square 36.548

McFadden R2 0.7869

ที่มำ: จำกกำรคสำนวณ

หมำยเหตุ : ***, **, * ระดับนัยสสำคัญทำงสถิติ 0.01, 0.05, 0.10 ตำมลสำดับ
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อภิปรายผลการวิจัย

 ด้ำนกำรศกึษำปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรปรบัตวัของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มนสำ้มนัต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ

พบว่ำ ปัจจยัด้ำนบคุคล ประกอบด้วย ระดบักำรศกึษำ และกำรรบัรูก้ำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศส่งผลต่อกำรปรบัตวั 

ในทศิทำงเดยีวกนั ซึง่สอดคล้องกบังำนวจิยัของ นโิรจน์ สนิณรงค์ [9] อย่ำงไรกต็ำมผลกำรศกึษำของฤทธ์ิเดช สตุำ และ

คณะ [10] และสมพร คุณวิชิต และคณะ [11] บ่งชี้ว่ำปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นปัจจัย

ส่วนบุคคลที่สสำคัญที่สุดในกำรปรับตัวของเกษตรกร ส่วนปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ระดับรำยได้ส่งผล

ต่อกำรปรับตัวของเกษตรกร ในขณะที่ Nhemachena, C. and R. Hassan. [12] พบว่ำ กำรได้รับสินเชื่อส่งผลต่อกำรปรับ

ตวัของเกษตรกร ซึง่บ่งบอกถงึควำมต้องกำรได้รบักำรสนบัสนนุเงนิทนุสสำหรบักำรปรบัตวัอย่ำงเพยีงพอ สสำหรบัปัจจยั

ด้ำนสังคมที่ส่งผลต่อกำรปรับตัวของเกษตรกร ประกอบด้วยกำรเข้ำร่วมกลุ่มภำยในชุมชนและกำรได้รับควำมช่วย

เหลือจำกรัฐบำล ข้อค้นพบน้ีสอดคล้องกับงำนของ PhindileShongwe [13] ที่ค้นพบว่ำกำรเข้ำร่วมกลุ่มหรือกิจกรรม

ต่ำง ๆ ภำยในชุมชนส่งผลอย่ำงมำกต่อกำรปรับตัวของเกษตรกรจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  ดังนั้นภำครัฐ

หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรให้กำรสนับสนุนเรื่องกำรรวมกลุ่มภำยในชุมชนเพ่ือลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ เช่น กำรรวมกลุ่มในชุมชนเรื่องกำรจัดกำรนส้ำในช่วงที่ประสบปัญหำภัยแล้งหรือปัญหำอุทกภัยซึ่ง

เป็นกำรพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกันในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

 จำกกำรศกึษำในครัง้นีพ้บว่ำ ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศของเกษตรกร 

ผู้ปลูกปำล์มนส้ำมันนั้น ได้แก่ ระดับกำรศึกษำ กำรรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ รำยได้จำกกำรปลูกปำล์ม

นสำ้มนัปัญหำดนิในพืน้ทีป่ลกูปำล์มนสำ้มนั กำรเข้ำร่วมกลุม่ภำยในชมุชนและควำมช่วยเหลอืจำกภำครฐับำลซึง่เป็นปัจจยั

หลกัทีส่่งผลต่อกำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ดงันัน้ หำกเกษตรกรมรีะดบักำรศกึษำทีม่ำกขึน้ มกีำรรบั

รูถ้งึกำรเปลีย่นแปลงของสภำพภมูอิำกำศและผลกระทบจะส่งผลต่อกำรปรบัตวัของเกษตรกรจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพ

ภมูอิำกำศ ส่วนด้ำนกำรจดักจิกรรม หรอืกำรอบรมนัน้ควรมกีำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศทั้งในด้ำนสังคมและด้ำนส่ิงแวดล้อม นอกจำกนี้จสำนวนสื่อที่จะใช้ให้ข่ำวสำรภำยในพื้นที่ควรจะมีกำรใช ้

อย่ำงเหมำะสม พร้อมกันนั้นภำครัฐและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องจะต้องเข้ำไปให้คสำแนะนสำส่งเสริมอย่ำงสมส่ำเสมอและ 

ทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวเกษตรกรท่ีจะทสำให้เกษตรกรมีกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมำกขึ้น 

ในอนำคต

 ข้อเสนอแนะจำกกำรศกึษำเพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรมกีำรปรบัตวัจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศทีน่บัวนั

ยิ่งจะมีควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนมำกย่ิงข้ึน ควรมีกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสังเกตสภำพอำกำศ

ในพื้นที่ กำรพัฒนำข้อมูลกำรทสำนำยสภำพอำกำศในอนำคต กำรพัฒนำระบบเตือนภัยจำกสภำพอำกำศ  ควำมรู้เรื่อง 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรเฝ้ำระวังผลกระทบ ตลอดจนกำรสร้ำงควำมตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ วิธีกำรปรับตัวเพื่อลดผลกระทบไปจนถึงกำรสร้ำงระบบหรือส่งเสริมควำมร่วมมือ 

ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตร มุ่งให้ควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำรแก่เกษตรกรในเรื่องของ

แนวทำงกำรปรับตัวและกำรวำงแผนกำรผลิต รวมทั้งดสำเนินนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตปำล์ม

นส้ำมันเพื่อลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่อำจเพิ่มขึ้นในอนำคตเพ่ือร่วมสร้ำงภูมิคุ ้มกัน 

ต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศรวมถงึกำรพฒันำศกัยภำพเศรษฐกจิท้องถิน่ให้มคีวำมมัน่คงพึง่พำตนเองได้ภำยใต้

บริบทกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพ่ือ

ชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) 2) ศึกษำควำมพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร ที่มี 

ต่อกำรบรูณำกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) โดยมกีลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ใน

กำรศกึษำ คอื ครผููด้แูลเดก็เลก็ทีป่ฏบิตังิำนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักสำแพงเพชร จสำนวน 40 คน โดยกำรเลอืกกลุม่ตวัอย่ำง แบบ

เจำะจง (purposive sampling) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั ได้แก่ แบบทดสอบควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรู้

ทกัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) และแบบสอบถำมควำมพงึพอใจของครผููด้แูลเดก็เลก็ในเขต

พื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร ที่มีต่อกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จสำนวน 40 คน มีค่ำเฉลี่ยและผลสัมฤทธิ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำร

จัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) หลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) (Post-Test) สูงกว่ำก่อน 

กำรเข้ำร่วมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพ่ือชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) (Pre-Test)  

อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 และครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้

ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.66, S.D. = 0.50)  

โดยมีด้ำนกำรให้ควำมรู้จำกกิจกรรม อยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.76) รองลงมำ คือ ด้ำนควำมพึงพอใจต่อบุคลำกร 

ทีเ่กีย่วข้อง อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ( = 4.75) และด้ำนกำรนสำควำมรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ และด้ำนกำรดสำเนนิกจิกรรมฯ 

อยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.68) ตำมลสำดับ

ค�าส�าคัญ: กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

222 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 221-229 (2019)  Vol.9 No.1

Abstract

 The research aims to 1) to enhance comprehension of the integration of learning management with executive 

function and 2) to examine the satisfaction of young children teachers in Kamphaeng Phet province toward the 

integration of learning management with executive function. The sample group is 40 young children teachers working in 

Kamphaeng Phet area selected by purposive sampling. The research tools are the comprehensive test of the integration 

of learning management with executive function and the satisfactory questionnaires of young children teachers in 

Kamphaeng Phet province toward the integration of learning management with executive function. 

 The research results showed that the means and achievement of 40 young children teachers after attending 

the integration of learning management with executive function workshop was significantly higher at 0.05 level. In 

addition, they are satisfied with this activity that can be shown statistically at the highest point (4.66) and the standard 

deviation is 0.50. When considering the minor items, educating method aspect was scored at the highest point (4.76) 

following by satisfaction toward staff aspect (4.75) and knowledge application and activity management aspect (4.68).  

Keywords:  integration of learning management, executive function, young children teachers

บทน�า

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มำตรำ 23 กสำหนดไว้ว่ำ กำรจัดกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำ

ในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต้องเน้นควำมสสำคัญทั้งควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้ 

และบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมในแต่ละระดับกำรศึกษำและในมำตรำ 24(4) ได้กสำหนดไว้ว่ำ “กำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชำ” [1] จอห์น ดิวอ้ี ปรำชญ์ทำงกำรศึกษำชำวอเมริกำ ได้อธิบำยถึงควำมจสำเป็นที่

โรงเรียนต้องจัดให้มีกำรสอนแบบ “บูรณำกำร” (Integrate curriculum) หรือกำรเชื่อมโยงเนื้อหำวิชำกำรต่ำง ๆ เข้ำด้วย

กนั โดยไม่เน้น กำรเรยีนเป็นรำยวชิำว่ำ ปัญหำอปุสรรครวมทัง้ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ  ในชวีติของมนษุย์นัน้จะผสมผสำน

กันไม่ได้แยกออกเป็นส่วน ๆ หลักสูตรที่เน้นกำรสอนแบบบูรณำกำรจะสอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็กมำกกว่ำ โดยจะ

ช่วยให้นักเรียนเข้ำใจและมองเห็นควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงของเน้ือหำวิชำต่ำงๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้เน่ืองจำก

นี้ยังควรนสำเนื้อหำและทักษะท่ีเรียนไปใช้ในชีวิตจริง [2] ซ่ึงเด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีควำมสสำคัญอย่ำงยิ่งพัฒนำกำรทุกด้ำน

เจริญอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะเส้นใยภำยในสมองจะพัฒนำได้อย่ำงรวดเร็วในช่วงนี้

 กำรพฒันำทกัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function : EF) เป็นกำรทสำงำนของสมองระดบัสงูทีเ่ชือ่ม

โยงประสบกำรณ์ในอดตีกบัสิง่ทีเ่รำกสำลงัทสำในปัจจบุนั ช่วยให้เรำควบคมุอำรมณ์ควำมคดิ กำรตดัสนิใจ และกำรกระทสำ 

ส่งผลให้เรำลงมือทสำงำน และมุ่งมั่น ทสำจนงำนสสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ [3] กระบวนกำรทำงควำมคิดในส่วน  

“สมองส่วนหน้ำ” ที่เกี่ยวข้องกับควำมคิด ควำมรู้สึก กำรกระทสำ เป็นควำมสำมำรถของสมองที่ใช้บริหำรจัดกำรชีวิต

ในเรื่องต่ำง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถตั้งเป้ำหมำยในชีวิต รู้จักกำรวำงแผน มีควำมมุ่งมั่น จดจสำสิ่งต่ำง ๆ เพื่อนสำไปใช้

ประโยชน์ได้ สำมำรถยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุมอำรมณ์ได้ ยืดหยุ่นควำมคิดเป็น สำมำรถจัดลสำดับควำมสสำคัญในชีวิต 

รวมทั้งรู้จักริเริ่ม และลงมือทสำสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งทักษะเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อ 

ควำมสสำเร็จในชีวิต ทั้งกำรงำน กำรเรียน และกำรใช้ชีวิต

 จำกควำมสสำคัญและควำมเป็นมำดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นควำมสสำคัญและจัดทสำวิจัยเรื่อง ผลกำรศึกษำ 
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กำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) ของครผููด้แูลเดก็เลก็ในเขตพืน้ที่

จังหวัดกสำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function: EF) 

 2. เพือ่ศกึษำควำมพงึพอใจของครผููด้แูลเดก็เลก็ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักสำแพงเพชร ทีม่ต่ีอกำรบรูณำกำรกำรจดักำร

เรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ ครูผู้ดูแลเด็กเล็กที่ปฏิบัติงำนในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร 

จสำนวน 40 คน โดยกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ มีทั้งหมด 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรจัดกำร

เรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ฉบับที่ 2 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของครูผู้ดูแล

เด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร ที่มีต่อกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function: EF)

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 กำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

ในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่ส�าเร็จ (Executive Function: EF)  

มีจสำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

 กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรม มำรู้จัก EF กันเถอะ

 กำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) โดยมี  

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สณุ ี บญุพทิกัษ์ โปรแกรมวชิำกำรศกึษำปฐมวยั คณะครศุำสตร์ ให้ควำมรูด้้วยวธิกีำรแบบบรรยำย

เนื้อหำ จสำนวน 2 ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรม ครูปฐมวัยกับควำมปิติชุ่มชื่นใจ

 กำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจเดิมเกี่ยวกับทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF)  

และร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น, ประสบกำรณ์ ผ่ำนกำรนสำเสนอหน้ำชั้นเรียน จสำนวน 1 ชั่วโมง 

 ขั้นตอนที่ 2 การฝึกปฏิบัติทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่ส�าเร็จ (Executive Function: EF) มีจสำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

 กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรม Workshop: Excusive Function Skills

 กำรฝึกปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ทั้ง 9 ทักษะ 

ได้แก่ 1) ทักษะควำมจสำที่นสำมำใช้งำน (Working Memory), 2) ทักษะกำรยับยั้งชั่งใจ-คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control), 

3) ทักษะกำรยืดหยุ่นควำมคิด (Shift Cognitive Flexibility), 4) ทักษะกำรใส่ใจจดจ่อ (Focus), 5) กำรควบคุมอำรมณ์ 

(Emotion Control), 6) กำรประเมินตัวเอง (Self-Monitoring), 7) กำรริเริ่มและลงมือทสำ (Initiating), 8) กำรวำงแผนและ

กำรจัดระบบดสำเนินกำร (Planning and Organizing), และ 9) กำรมุ่งเป้ำหมำย (Goal-Directed Persistence) 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 การบูรณาการทกัษะทางสมองเพือ่ชวีติทีส่�าเรจ็กบัการจดัการเรยีนการสอนในระดบัปฐมวยั มจีสำนวน 

2 กิจกรรม ดังนี้

 กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรมกำรออกแบบสื่อส่งเสริมทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF)

 แบ่งครผููด้แูลเดก็เลก็เป็นกลุม่ กลุม่ละเท่ำ ๆ  กนั จำกนัน้ให้ทดลองออกแบบสือ่ส่งเสรมิทกัษะทำงสมองเพือ่ชีวติ

ทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) โดยใช้วสัดเุหลอืใช้  แล้วร่วมแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ ผ่ำนกำรนสำเสนอหน้ำชัน้เรยีน

 กจิกรรมที ่3.2 กจิกรรมกำรบรูณำกำรทกัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็สูก่ำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัปฐมวยั

 แบ่งครูผู้ดูแลเด็กเล็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่ำ ๆ กัน จำกนั้นให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กสังเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และทดลองออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยบูรณำกำรทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ 

(Executive Function: EF) ผ่ำนกจิกรรมส่งเสรมิพฒันำกำรเดก็ปฐมวยั แล้วร่วมแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ ผ่ำนกำรนสำเสนอ 

หน้ำชั้นเรียน 

 โดยใช้แบบทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function : EF) ก่อนครูผู้ดูแลเด็กเล็กเข้ำร่วมกิจกรรมฯ และเมื่อครูผู้ดูแลเด็กเล็กที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรบูรณำกำรจัดกำร

เรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร 

ในส่วนกจิกรรมขัน้ตอนที ่1 ถงึ ขัน้ตอนที ่3 จะใช้แบบทดสอบควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำง

สมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ในฉบับเดียวกัน หลังเข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร ที่มีต่อกำรบูรณำกำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพ่ือชีวิตท่ีสสำเร็จ (Executive Function: EF) จสำนวน 40 คน โดยใช้แบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร ที่มีต่อกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมอง 

เพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) จสำนวน 6 ข้อ ตำมประเด็นต่อไปนี้ ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรฯ,  

ควำมพึงพอใจต่อบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง, ควำมพึงพอใจต่อปัจจัย และสิ่งอสำนวยควำมสะดวก, ด้ำนกำรดสำเนินกิจกรรมฯ, 

ด้ำนกำรให้ควำมรู้จำกกิจกรรมฯ และด้ำนกำรนสำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในลักษณะของแบบสอบถำมเป็น

มำตรำส่วนประมำณค่ำของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดับ นสำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย, ส่วนบี่ยง

เบนมำตรฐำน และมำตรฐำน และแปลผลค่ำเฉลี่ยตำมเกณฑ์ ดังนี้

 ค่ำเฉลี่ย 4.50 – 5.00  ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ

   (Executive Function: EF) ในระดับมำกที่สุด

 ค่ำเฉลี่ย 3.50 – 4.49    ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ

   (Executive Function: EF) ในระดับมำก

 ค่ำเฉลี่ย 2.50 – 3.49    ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ

   (Executive Function: EF) ในระดับปำนกลำง

 ค่ำเฉลี่ย 1.50 – 2.49    ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ

   (Executive Function: EF) ในระดับน้อย

 ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.49    ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ

   (Executive Function: EF) ในระดับน้อยที่สุด
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สรุปผลการวิจัย

 1. ผลกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function: EF) มีรำยละเอียดดังนี้

  1.1. ผลกำรจดักจิกรรมกำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชีวติทีส่สำเรจ็ (Executive Function : EF) 

ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร พบว่ำ กำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจทักษะทำงสมองเพ่ือ 

ชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) คือ กิจกรรมมำรู้จัก EF กันเถอะ และกิจกรรมครูปฐมวัยกับควำมปิติชุ่มชื่นใจ 

มีครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ร้อยละ 90 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) 

เพิ่มมำกขึ้น โดยสังเกตจำกกำรมีส่วนร่วมตอบคสำถำม และร่วมสนทนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น และกำรฝึกปฏิบัติ

ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ในส่วนกิจกรรม Workshop: Excusive Function Skills ช่วย

กระตุน้ให้เกดิควำมคดิสร้ำงสรรค์ พบว่ำ ครผููด้แูลเดก็เลก็มคีวำมกล้ำแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์มำกขึน้ โดยสงัเกตจำก 

ในกำรคิดแก้ปัญหำ  ตลอดจนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ โดยสำมำรถนสำทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function: EF) ไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงดี ในกำรบูรณำกำรทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ในระดับปฐมวัย คือ กิจกรรมกำรออกแบบสื่อส่งเสริมทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) และ

กจิกรรมกำรบูรณำกำรทกัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็สูก่ำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัปฐมวยั โดยเบือ้งต้นแบ่งครผูู้

ดแูลเดก็เลก็เป็นกลุม่ กลุม่ละเท่ำ ๆ  กนั และให้ออกแบบสือ่ส่งเสรมิทกัษะทำงสมองเพือ่ชีวติทีส่สำเรจ็ (Executive Function 

: EF) โดยใช้วัสดุเหลือใช้ พบว่ำ กลุ่มที่ 1 ผลิตสื่อชื่อ “ดอกไม้แสนสวย”, กลุ่มที่ 2  ผลิตสื่อชื่อ “โอ้ ทะเลแสนงำม”,  

กลุ่มที่ 3 ผลิตสื่อชื่อ “หนอนน้อยช่วยนับ”, กลุ่มที่ 4 ผลิตสื่อชื่อ “ฝนจ้ำ” ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวทสำให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กได้

เรยีนรูว้ธิกีำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง และมโีอกำสได้แลกเปลีย่นควำมรูก้บับคุคลอืน่ โดยสงัเกตจำกกำรพดูคยุแลกเปลีย่น

ควำมคดิเหน็ระหว่ำงร่วมกจิกรรมฯ ส่งผลให้ครผููด้แูลเดก็เลก็มคีวำมรูแ้ละควำมเข้ำใจกำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะ

ทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF เพิม่มำกขึน้ และครผููด้แูลเดก็เลก็ยงัมสีำมำรถนสำควำมรูค้วำมเข้ำใจ

กำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย พบว่ำ กลุ่มที่ 1 บูรณำกำรผ่ำนกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์, กลุ่มที่ 2 บูรณำกำร

ผ่ำนกจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ, กลุม่ที ่3 บรูณำกำรผ่ำนกจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์, กลุม่ที ่4 บรูณำกำรผ่ำนกจิกรรม

ศิลปะสร้ำงสรรค์ และครูผู้ดูแลเด็กเล็กยังสำมำรถนสำไปปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของตนเองได้ 

  1.2 ผลกำรศึกษำกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิต 

ที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จสำนวน 40 คน มีรำยละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 1 ตำรำงแสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จสำนวน 40 คน ก่อนและหลัง  

เข้ำร่วมกิจกรรมกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ของครูผู้ดูแล

เด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร

กำรทดสอบ N X S.D. t Sig.

ก่อน 40 10.15 3.45
-10.93 .000**

หลัง 40 14.78 2.47

.000** มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
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 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิต 

ที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร หลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

กำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) สงูกว่ำก่อนกำรเข้ำร่วมกจิกรรม 

กำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF)  อย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05

 2. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดกสำแพงเพชร ที่มีต่อกำรบูรณำกำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) 

 ผลกำรศกึษำควำมพงึพอใจของครผููด้แูลเดก็เลก็ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักสำแพงเพชร ทีม่ต่ีอกำรบรูณำกำรกำรจดักำร

เรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) จสำนวน 40 คน มีรำยละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 2 ตำรำงค่ำเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ของควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจ ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขต

พืน้ทีจ่งัหวดักสำแพงเพชร ทีม่ต่ีอกำรบรูณำกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชีวติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) 

รายการ x S.D. ระดับ

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมฯ

   1.1  กำรประชำสัมพันธ์/กำรแจ้งข่ำว 4.43 0.59 มำก

   1.2  กำรลงทะเบียน 4.45 0.60 มำก

   1.3  กำรกสำหนดเวลำในกำรจัดกิจกรรม 4.48 0.64 มำก

รวม 4.45 0.61 มำก

2. ความพึงพอใจต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

   2.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถและวิธีกำรให้ควำมรู้ของวิทยำกร 4.75 0.44 มำกที่สุด

   2.2 กำรบริกำรของอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ 4.75 0.44 มำกที่สุด

รวม 4.75 0.44 มำกที่สุด

3. ความพึงพอใจต่อปัจจัยและสิ่งอ�านวยความสะดวก

   3.1 เอกสำร 4.50 0.60 มำก

   3.2 อำหำรว่ำง 4.58 0.55 มำกที่สุด

   3.3 สื่อ/อุปกรณ์ 4.63 0.49 มำกที่สุด

   3.4 สถำนที่ 4.70 0.46 มำกที่สุด

รวม 4.60 0.53 มำกที่สุด

4. ด้านการด�าเนินกิจกรรมฯ

   4.1 มำรู้จัก EF กันเถอะ 4.68 0.47 มำกที่สุด

   4.2 ครูปฐมวัยกับควำมปิติชุ่มชื่นใจ 4.68 0.47 มำกที่สุด

   4.3 Workshop: Excusive Function Skills 4.70 0.46 มำกที่สุด

   4.4 กำรบูรณำกำรทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จกับกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนในระดับปฐมวัย

4.68 0.47 มำกที่สุด

รวม 4.68 0.47 มำกที่สุด



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

227Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 221-229 (2019)  Vol.9 No.1

5. ด้านการให้ความรู้จากกิจกรรมฯ

   5.1 มำรู้จัก EF กันเถอะ 4.80 0.41 มำกที่สุด
   5.2 ครูปฐมวัยกับควำมปิติชุ่มชื่นใจ 4.70 0.46 มำกที่สุด
   5.3 Workshop: Excusive Function Skills 4.78 0.42 มำกที่สุด
   5.4 กำรบูรณำกำรทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จกับกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนในระดับปฐมวัย

4.78 0.42 มำกที่สุด

รวม 4.76 0.43 มำกที่สุด

6. ด้านการน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

   6.1 มำรู้จัก EF กันเถอะ 4.60 0.50 มำกที่สุด

   6.2 ครูปฐมวัยกับควำมปิติชุ่มชื่นใจ 4.65 0.48 มำกที่สุด

   6.3 Workshop: Excusive Function Skills 4.70 0.46 มำกที่สุด

   6.4 กำรบูรณำกำรทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จกับกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนในระดับปฐมวัย

4.78 0.42 มำกที่สุด

รวม 4.68 0.47 มำกที่สุด

7. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.83 0.38 มำกที่สุด

รวม 4.66 0.50 มำกที่สุด

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร ที่มีต่อกำรบูรณำกำร

กำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพ่ือชีวิตท่ีสสำเร็จ (Executive Function: EF) มีผลสรุปโดยพิจำรณำเป็นรำยประเด็น 

ดังต่อไปนี้

 1. ครผููด้แูลเดก็เลก็มคีวำมพงึพอใจต่อควำมพงึพอใจต่อกระบวนกำรจดักจิกรรมกำรบรูณำกำรกำรจดักำรเรยีนรู้ 

ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตท่ีสสำเร็จ (Executive Function: EF) อยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ หัวข้อ 

กำรกสำหนดเวลำในกำรจัดกิจกรรม มีระดับควำมพึงพอใจสูงสุด รองลงมำ คือ หัวข้อกำรลงทะเบียน 

 2. ครผููด้แูลเดก็เลก็มคีวำมพงึพอใจต่อบคุลำกรทีเ่กีย่วข้องกบักำรบรูณำกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่

ชีวิตทีส่สำเร็จ (Executive Function: EF) อยู่ในระดบัมำกที่สดุ และเมือ่พิจำรณำรำยข้อพบว่ำ หัวข้อ ควำมรูค้วำมสำมำรถ

และวธิกีำรให้ควำมรูข้องวทิยำกร มรีะดบัควำมพงึพอใจสงูสดุ รองลงมำ คอื หวัข้อกำรบรกิำรของอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ 

 3. ครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีควำมพึงพอใจต่อปัจจัยและส่ิงอสำนวยควำมสะดวกในกิจกรรมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำร

เรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) อยู่ในระดับมำกที่สุด และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ 

หัวข้อสถำนที่  มีระดับควำมพึงพอใจสูงสุด รองลงมำ คือ หัวข้อ สื่อ/อุปกรณ์ 

 4. ครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีควำมพึงพอใจต่อกำรดสำเนินกำรกิจกรรมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมอง 

เพือ่ชวีติท่ีสสำเรจ็ (Executive Function: EF) อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ และเมือ่พจิำรณำรำยข้อพบว่ำ หวัข้อกจิกรรม Workshop 

: Excusive Function Skills มีระดับควำมพึงพอใจสูงสุด รองลงมำ คือ หัวข้อ กิจกรรม มำรู้จัก EF กันเถอะ และหัวข้อ

กิจกรรมครูปฐมวัยกับควำมปิติชุ่มชื่นใจ

 5. ครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับควำมรู้จำกกิจกรรมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำง

สมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) อยู่ในระดับมำกที่สุด และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ หัวข้อ กิจกรรม 

มำรู้จัก EF กันเถอะ มีระดับควำมพึงพอใจสูงสุด รองลงมำ คือ หัวข้อ กิจกรรม Workshop: Excusive Function Skills 
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และหัวข้อ กิจกรรมกำรบูรณำกำรทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปฐมวัย  

 6.  ครผููด้แูลเดก็เลก็มคีวำมพงึพอใจกำรนสำควำมรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ และเมือ่พจิำรณำ

รำยข้อพบว่ำ หวัข้อ กจิกรรมกำรบรูณำกำรทกัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็กบักำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบั มรีะดบั

ควำมพึงพอใจสูงสุด รองลงมำ คือ หัวข้อ กิจกรรม Workshop: Excusive Function Skills

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. กำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function: EF) ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จสำนวน 40 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำง

สมองเพือ่ชวีติท่ีสสำเรจ็ (Executive Function: EF) เพิม่มำกขึน้ เพรำะครผููด้แูลเดก็เลก็สำมำรถตอบคสำถำมและนสำเสนอผล

งำนทีส่อดคล้องกบักำรบูรณำกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชีวติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) รวมทัง้ครู 

ผู้ดูแลเด็กเล็กมีประสบกำรณ์เดิมจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ด้วยตนเอง โดยครูผู้ดูแลเด็ก

เล็กทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพ่ือชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function: EF) หลงักำรเข้ำร่วมกจิกรรมกำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: 

EF) (Post-Test) สงูกว่ำก่อนกำรเข้ำร่วมกจิกรรมกำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive 

Function: EF) (Pre-Test) อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับวรนำท รักสกุลไทย [4] ที่ได้สรุปไว้

ว่ำกำรจดัประสบกำรณ์แบบบรูณำกำรเป็นกำรจดัประสบกำรณ์ทีน่สำควำมรู ้ควำมคดิรวบยอด ทกัษะ และประสบกำรณ์

สสำคญัทัง้มวลทีผู่เ้รยีนจะได้รบัในสำระกำรเรยีนรูต่้ำง ๆ  มำเชือ่มโยงผสมผสำนเข้ำด้วยกนัอย่ำงมคีวำมหมำย และสำมำรถ

นสำไปประยกุต์ใช้ในชวีติจรงิได้ ซึง่เป็นกำรขจดัควำมซสำ้ซ้อน ควำมไม่สมัพนัธ์ และควำมไม่ต่อเนือ่ง โดยเฉพำะในระดบั

ปฐมวัยศึกษำ ซึ่งเน้นกำรพัฒนำโดยองค์รวม

 2. กำรศกึษำควำมพงึพอใจของครผููด้แูลเดก็เลก็ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักสำแพงเพชร ทีม่ต่ีอกำรบรูณำกำรกำรจดักำร

เรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) จสำนวน 40 คน พบว่ำ ครผููด้แูลเดก็เลก็มคีวำมพงึพอใจ 

มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) โดยภำพรวม  

อยู่ในระดับมำกที่สุด ( =4.66, S.D.=0.50) โดยมีด้ำนกำรให้ควำมรู้จำกกิจกรรม อยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.76)  

รองลงมำ คือ ด้ำนควำมพึงพอใจต่อบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.75) และด้ำนกำรนสำควำมรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ประโยชน์ และด้ำนกำรดสำเนนิกจิกรรมฯ อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ( = 4.68) ตำมลสำดบั สอดคล้องกบันยัสทิธิ ์ป่ินม่วง 

[5] ที่ศึกษำเรื่อง พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ ฝีมือแรงงำนของศูนย์พัฒนำ

ฝีมือแรงงำน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ผู้รับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุระหว่ำง 31-40 ปี กำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรี มีควำมพึง พอใจเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม โดยภำพรวมทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ทั้งด้ำนวิทยำกรหรือครูฝึก  

ด้ำนเนื้อหำวิชำ ด้ำนกิจกรรมกำรฝึกอบรม และด้ำนปัจจัยที่สนับสนุนกำรฝึกอบรม 

ข้อเสนอแนะ 

 1. กำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) เป็นกำรดสำเนิน

กระบวนกำรในลักษณะ Active Leaning แบบบูรณำกำร จึงจะได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกกระบวนกำร

ลักษณะ Active Leaning ช่วยทสำให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเกิดกำรเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ และเกิดควำมสนุกสนำน 

 2. ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ควรจะนสำทักษะทำงสมอง 

เพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ไปใช้บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อกำรสร้ำงควำมรู้ในศำสตร์ต่ำง ๆ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

229Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 221-229 (2019)  Vol.9 No.1

ก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ หรือเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนในสถำนศึกษำต่อไป
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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของผู้เรียนระหว่ำง 

ก่อนและหลงัเรยีนโดยใช้โมเดลเลฟิ กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยั คอื นกัศกึษำมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีทีล่งทะเบยีน

เรียนในรำยวิชำศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 45 คน เครื่องมือ 

ที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบวัดควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ซ่ึงมีค่ำเช่ือม่ันคสำนวณโดยใช้สูตร KR – 20  

ของคูเดอร์ – ริชำร์ดสัน (Kuder - Richardson) อยู่ที่ 0.974 อยู่ในระดับดีมำก และแบบสัมภำษณ์ โดยนสำมำวิเครำะห์ 

หำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำสถิติทดสอบที (t-test) และวิเครำะห์เนื้อหำ

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรทดสอบคะแนนควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมีวิจำรณญำณของกลุ่มตวัอย่ำงหลังเรียนสูง

กว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�าส�าคัญ: โมเดลเลิฟ ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  กำรจัดกำรเรียนรู้

Abstract

 The purposes of this research were to compare the abilities of critical thinking of students before and after 

studies by the Love Model. The samples were students at Phetchaburi Rajabhat University, totally 45 in first semester 

academic year B.E. 2561.   The research instruments were critical thinking test, the reliability test of knowledge by 

KR-20 was 0.974 at excellent level and interview from and the collected data were analyze by mean, standard deviation, 

t-test, and content analysis.

 The results of the research were: The posttest of critical thinking abilities of the students were higher than pretest.

Keywords: the love model, critical thinking ability, learning management
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บทน�า

  กำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณเป็นควำมสำมำรถทำงสมอง ซึง่กำรวดักำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณไม่สำมำรถเอำเครือ่งมอื 

วัดส่ิงนั้นได้โดยตรงเน่ืองจำกไม่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง กำรวัดแต่ละครั้งต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงสมอง (mental 

process) แต่สำมำรถอนมุำนโดยทำงอ้อมว่ำได้เกดิพฤตกิรรมภำยในขึน้ จำกสถำนกำรณ์ในสงัคมปัจจบุนักำรคดิอย่ำงมี

วจิำรณญำณถอืเป็นทกัษะทีม่คีวำมสสำคญั และมผีลต่อกำรกระทสำของบคุคลแต่ละบคุคล กำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณเป็น 

กระบวนกำรคิดที่ทสำให้ผู้คิดสำมำรถทสำกำรคิดได้ดีขึ้น อย่ำงสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภำพ และยังส่งผลให้ผู้คิดมี

ควำมสำมำรถคิดกว้ำง คิดลึก คิดถูกทำง คิดชัดเจน คิดถูกต้องอย่ำงมีเหตผุล [1] กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณเป็นกระบวน

กำรคิดที่รอบคอบ สมเหตุสมผล ผ่ำนกำรพิจำรณำข้อมูลรอบด้ำนอย่ำงรอบคอบกว้ำงไกล ลึกซึ้ง และมีกำรตรวจสอบ

ควำมถูกต้องจำกแหล่งท่ีให้ข้อมูล มีกำรพิจำรณำกลั่นกรองควำมน่ำเช่ือถือได้ของข้อมูล มีกำรไตร่ตรองผลที่สำมำรถ

เกดิได้จำกกำรตดัสนิใจทัง้ด้ำนคณุและโทษ คณุค่ำทีแ่ท้จรงิหรอืคณุค่ำเทยีมของสิง่นัน้ มกีำรทบทวนเพือ่หำข้อสรปุก่อน

นสำไปสู่กำรตัดสินใจ [2] ดังน้ันหำกมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณจะช่วยให้บุคคลสำมำรถดสำเนินชีวิต 

อย่ำงไม่ประมำทในสังคมโลกศตวรรษท่ี 21 น้ี เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีควำมหลำกหลำยทำงเช้ือชำติ ศำสนำ 

วัฒนธรรม จำกควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่สำมำรถทสำให้กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันทสำได้ง่ำย รวดเร็วขึ้น 

และไม่มีข้อจสำกัดของระยะทำง รวมไปถึงกำรรวมกลุ่มกันของบรรดำประเทศต่ำง ๆ  เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนควำม

มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ทสำให้เกิดสังคมที่มีควำมหลำกหลำยขึ้น และจสำเป็นอย่ำงยิ่งที่สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันท่ำม 

กลำงควำมหลำกหลำยได้อย่ำงสนัตสิขุ ภำพสงัคมไทยในอนำคตทีพ่ำสงัคมไปในทศิทำงกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื โดยหวงัว่ำ 

จะมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และจิตใจ โดยตระหนักถึงคุณค่ำควำมสสำคัญของวัฒนธรรม 

ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ยึดสันติ และมีทำงสำยกลำงที่ไว้แก้ไขข้อขัดแย้งต่ำง ๆ ดังที่แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 ได้กสำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำประเทศซ่ึงมุ่งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  

ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ กำรเปลี่ยนแปลง [3] ซึ่งวิกฤตกำรณ์ที่ใหญ่ของโลกและประเทศไทย 

คือ วิกฤตอำรยธรรม (Civilization crisis) ที่มำกับอำรยธรรมตะวันตก ที่เป็นอำรยธรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยม 

โดยไม่สำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรปรับ แต่หำกเป็นกำรเปลี่ยนวิถีคิด [4] 

 รปูแบบกำรเรยีนกำรสอน “รปูแบบควำมรกั” (Love Model) [5] มขีัน้ตอนกำรจดักำรเรยีนรู ้4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้

เรียนรู้ (Learning) ขั้นเปิดใจ (Openness) ขั้นเห็นคุณค่ำ (Value) และขั้นเห็นคุณงำมควำมดี (Excellence) ซึ่งรวมเรียก

รูปแบบนี้ว่ำรูปแบบ “ควำมรัก” (Love Model) โดยเป็นแนวคิดที่พัฒนำมำจำกแนวคิดจิตปัญญำศึกษำ (Contemplative 

Education) ที่มีกระบวนกำรเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้จักควำมดี รู้จักควำมงำม ควำมเข้ำใจธรรมชำติ ควำมมี

สติ รอบคอบ ใคร่ครวญ เพื่อพัฒนำจิตใจและปัญญำ ประกอบกับแนวคิดหลักธรรมคสำสอนทำงพุทธศำสนำที่มุ่งสอน

ให้บุคคลทสำควำมดี ละเว้นควำมชั่ว และทสำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ กำรนสำรูปแบบควำมรักมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้

วชิำศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำท้องถิน่ ซึง่มขีัน้ตอนและเนือ้หำวชิำประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 ขัน้เรยีนรู ้

(Learning) เป็นกำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนได้เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ อภิปรำย  ตั้งคสำถำม 

ตอบคสำถำม แสดงควำมรู้สึกตำมประเด็นกำรเรียนรู้ในเนื้อหำ ขั้นที่ 2 คือ ขั้น เปิดใจ (Openness) เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำเพิ่มเติม จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง เช่น กำรลงพื้นที่ กำรจัดเวที

ประชำคม กำรลงมอืปฏบิตัเิพือ่พฒันำ กำรสมัภำษณ์ปรำชญ์ ผูรู้ ้ผูเ้ชีย่วชำญ เพือ่ให้เกดิกำรรูจ้กัชมุชนท้องถิน่มำกยิง่ขึน้ 

รวมไปถึงนสำควำมรู้ท่ีมีมำแสดงควำมคิดเห็น เล่ำประสบกำรณ์จริง หรือแสดงควำมรู้สึกต่อประเด็นกำรเรียนรู้นั้น ๆ 

(ปัญหำ ควำมต้องกำร) ขั้นที่ 3 ขั้นเห็นคุณค่ำ (Value) เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่ำ ควำมสสำคัญของ

ประเด็นที่ได้เรียนรู้ โดยสำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้เรียนรู้มำไตร่ตรองให้เห็นคุณค่ำของสิ่งต่ำง ๆ ได้ และขั้นที่ 4 ขั้นเห็น
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คุณงำมควำมดี (Excellence) เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ประมวลควำมรู้ที่ได้รับประสบกำรณ์ตรง กำรรับฟังควำมคิดเห็น

ของผู้อื่น ประโยชน์ และคุณค่ำของประเด็นที่ได้ศึกษำ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ โดยจำกขั้นตอนดังกล่ำว ได้ทสำให้

นักศึกษำเกิดควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณท้ัง 5 ด้ำน คือ ควำมสำมำรถในกำรระบุประเด็นปัญหำซึ่งอยู่

ในขั้นตอนกำรเรียนรู้และอภิปรำย ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลในขั้นตอนกำรเรียนรู้  

และอภปิรำย ควำมสำมำรถในกำรนรินยั ควำมสำมำรถในกำรอปุนยั และควำมสำมำรถในกำรระบขุ้อตกลงเบือ้งต้นใน

ขั้นตอนกำรเรียนรู้ อภิปรำย เห็นคุณค่ำ และขั้นเห็นคุณงำมควำมดี

 จำกแนวคิดดังกล่ำวผู้วิจัยจึงได้ทสำวิจัย เรื่อง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟที่มีต่อควำมสำมำรถใน 

กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี โดยเห็นว่ำจะทสำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ในเนือ้หำวชิำ พฒันำควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณทีเ่ป็นทกัษะทีส่สำคญั เพือ่สร้ำงควำมแขง็แกร่งให้กบัชมุชน 

ท้องถิ่นและพัฒนำประเทศชำติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่เปรยีบเทยีบควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของผูเ้รยีนระหว่ำงก่อนและหลงัเรยีนโดยใช้โมเดลเลฟิ

ขอบเขตการด�าเนินงานวิจัย

 1. ประชากรที่ศึกษา ครั้งนี้ คือ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำศำสตร์พระ

รำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 45 คน

 2. กลุ่มตัวอย่าง ครั้งนี้ คือ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำศำสตร์พระรำชำ

กับกำรพัฒนำ ที่ยั่งยืน ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 45 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจำะจง

 3. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ โมเดลเลิฟ 2.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมสำมำรถ

ในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ

 4. ระยะเวลา เดือนสิงหำคม 2561 – มกรำคม 2562

 5. นิยามศัพท์เฉพาะ  เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัยตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยำมควำมหมำยไว้ 

ดังนี้

 โมเดลเลิฟ (Love Model) หมำยถึง รูปแบบควำมรักที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเรียนรู้ (Learning)  

ขั้นเปิดใจ (Openness) ขั้นเห็นคุณค่ำ (Value) และขั้นเห็นคุณงำมควำมดี (Excellence) นสำมำใช้จัดกำรเรียนกำรสอน

วิชำศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน โดยแต่ละข้ันตอนมีกิจกรรมกำรเรียนรู้สสำคัญคือ ขั้นเรียนรู้ (Learning)  

เน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ จำกแหล่งหนังสือ ตสำรำ แหล่งเรียนรู้ และจำกประสบกำรณ์ตรง  

ขัน้เปิดใจ (Openness) เน้นกำรคดิหำคสำตอบและสรปุผล ทัง้ส่วนทีเ่ป็นเนือ้หำสำระกำรเรยีนรู ้กำรแก้ปัญหำ กำรหำคสำตอบ 

และกำรสรุปเรื่องที่ได้ศึกษำเรียนรู้ ขั้นเห็นคุณค่ำ (Value) เน้นกำรวิเครำะห์ หำเหตุผลด้วยตนเอง กำรทสำควำมเข้ำใจ

สิ่งต่ำง ๆ โดยกำรเชื่อมโยงสู่กำรพัฒนำค่ำนิยมในกำรเห็นคุณค่ำ และนสำไปสู่กำรปฏิบัติ และขั้นเห็นคุณงำมควำมดี 

(Excellence) เป็นกำรประมวลควำมรู้ สู่กำรปฏิบัติจริง ซึ่งจะนสำไปสู่ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม

 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ควำมสำมำรถในกำรคิดที่มีองค์ประกอบ คือ ควำมสำมำรถ 

ในกำรระบุประเด็นปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ควำมสำมำรถในกำรนิรนัย 

ควำมสำมำรถในกำรอุปนัย และควำมสำมำรถในกำรระบุข้อตกลงเบื้องต้น โดยใช้แบบทดสอบควำมสำมำรถใน 

กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. วดัควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ กบักลุ่มทดลองก่อนกำรทดลอง (pretest) โดยใช้แบบวดัท่ีสร้ำงขึน้ 

  2. จัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มคอ.3 กับกลุ่มทดลอง ใช้เวลำในกำรจัดกำรเรียนรู้จสำนวนสัปดำห์

ละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 7 สัปดำห์ เวลำที่ใช้ในกำรทดลองภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

  3. หลังกำรจัดกำรเรียนรู้ ดสำเนินกำรวัดควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กับกลุ่มทดลองหลัง 

กำรทดลอง (posttest) โดยใช้แบบวัดที่สร้ำงขึ้น และสัมภำษณ์หลังเรียนโดยใช้แบบสัมภำษณ์เจตคติที่สร้ำงขึ้น

  4. นสำคะแนนทีไ่ด้จำกกำรวดัควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณทัง้ก่อนและหลงักำรทดลองมำวเิครำะห์

ข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบวัดควำมสำมำรถทำงกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 1 ฉบับ แบบปรนัย 4 ตัว

เลือก จสำนวน 20 ข้อ ทดสอบก่อนและหลังเรียน 2) แบบสัมภำษณ์ (Interviews) จสำนวน 3 ข้อ

 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

  ผู้วิจัยจะดสำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลวัดควำมสำมำรถ 

ในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ โดยกำรหำค่ำสถิติดังนี้

   1. สถิติพื้นฐำน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำสถิติทดสอบที (t-test)

   2. สถิติที่ใช้หำคุณภำพของแบบทดสอบ

   2.1 ควำมเท่ียงตรง (validity) โดยศึกษำในประเด็นควำมเที่ยงตรงตำมเนื้อหำ (content validity)  

ของแบบทดสอบ เพื่อคัดเลือกข้อที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องอยู่ที่ 1

    2.2 ควำมยำกง่ำย (difficulty) และอสำนำจจสำแนก วิเครำะห์โดยใช้สูตร KR-20 เพื่อหำควำมยำกง่ำย 

รำยข้อและอสำนำจจสำแนกรำยข้อ ซึ่งมีค่ำควำมยำกง่ำย (p) ระหว่ำง 0.20 - 0.87 และค่ำอสำนำจจสำแนก (r) ระหว่ำง 

 -0.02 - 0.61 และดสำเนินกำรปรับปรุงข้อสอบให้มีควำมเหมำะสม

   2.3 ควำมเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ (reliability) คสำนวณโดยใช้สตูร KR – 20 ของคเูดอร์ – รชิำร์ดสนั 

(Kuder - Richardson) โดยค่ำควำมเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.974 ซึ่งมีค่ำควำมเชื่อมั่นอยู่ในระดับดีมำก

 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสัมภาษณ์

  1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ (Interviews) โดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) จำกแบบ

สัมภำษณ์กลุ่มทดลอง

 2. สถิติที่ใช้หำคุณภำพของแบบสัมภำษณ์

   ควำมเทีย่งตรง (validity) โดยศกึษำในประเดน็ควำมเทีย่งตรงตำมเนือ้หำ (content validity) ของแบบทดสอบ 

แล้วนสำผลที่ได้มำหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) เพื่อคัดเลือกข้อที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป

ผลการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ทสำกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โดยนสำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ดังนี้

 1. การเปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการคดิอย่างมวิีจารณญาณระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของกลุม่

ตัวอย่าง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

234 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 230-236 (2019)  Vol.9 No.1

ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  ค่ำเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำสถิติทดสอบที  ของคะแนนควำมสำมำรถในกำรคิด

อย่ำงมีวิจำรณญำณระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่ม Mean S.D.
ค่าเฉลี่ย

ของผลต่าง
S.D. 

ค่าเฉลี่ยผลต่าง
t df

Sig  
1 tailed

ก่อนเรียน 15.04 6.254
3.33 6.263 3.570 * 44 0.000

หลังเรียน 18.38 1.193

  จำกตำรำงท่ี 1 แสดงให้เหน็ว่ำ กำรทดสอบคะแนนควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของกลุม่ตวัอย่ำงมี

คะแนนก่อนเรยีน เฉลีย่เท่ำกบั 15.04 คะแนน และมคีะแนนควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของกลุม่ตวัอย่ำง

หลงัเรยีนเฉลีย่เท่ำกบั 15.52 คะแนน เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่ำงคะแนนสอบทัง้สองครัง้พบว่ำ คะแนนสอบควำมสำมำรถ

ในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 

 2. ผลการสัมภาษณ์หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง

 จำกกำรสัมภำษณ์หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็นได้ดังนี้

  3.1 ควำมพึงพอใจต่อกำรนสำโมเดลเลิฟมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้

   นกัศกึษำมคีวำมพงึพอใจในกำรนสำโมเดลเลฟิมำใช้สอน เนือ่งจำกเหน็ว่ำมขีัน้ตอนทีช่ดัเจน เป็นกำรสอน

ที่มีควำมแปลกใหม่ และสำมำรถใช้กับเนื้อหำที่หลำกหลำยได้

  3.2 โมเดลเลิฟช่วยพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณได้หรือไม่ อย่ำงไร

  ได้ เนื่องจำกขั้นตอนมีควำมเหมำะสมกับกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณทั้ง 5 แบบ 

  3.3 ข้อเสนอแนะในกำรนสำโมเดลเลิฟมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้

   - ควรอธิบำยขั้นตอนให้นักศึกษำทรำบอย่ำงละเอียดก่อนที่จะทสำกำรสอน

   - ควรนสำวิธีกำรสอน หรือสื่ออื่น ๆ มำใช้ในกำรสอนควบคู่กัน เพื่อให้เกิดควำมแปลกใหม่มำกขึ้น

สรุปผลการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้โมเดลเลิฟที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรคิด 

อย่ำงมีวิจำรณญำณและเจตคติต่อชุมชนท้องถิ่น: กรณีศึกษำวิชำเพชรบุรีศึกษำ สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ ดังนี้

 1. คะแนนควำมสำมำรถทำงกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณหลงัเรยีนของกลุม่ตัวอย่ำง ทีจ่ดักำรเรยีนรูห้ลกัสตูรท้องถิน่ 

โดยประยุกต์ใช้โมเดลเลิฟมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.5 

 2. คะแนนเจตคติต่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่ำงที่จัดกำรเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้โมเดลเลิฟ

มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.5 

อภิปรายผลการวิจัย

 กำรวิจัยเรื่อง ผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โมเดลเลิฟที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี มีประเด็นอภิปรำยที่สสำคัญ ดังนี้
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 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ ควำมสำมำรถทำงกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณหลงัเรยีนของกลุม่ตวัอย่ำง ทีจ่ดักำรเรยีนรูห้ลกัสตูร

ท้องถิ่น

 โดยประยุกต์ใช้โมเดลเลิฟมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ที่

เป็นเช่นนี้เพรำะว่ำกลุ่มตัวอย่ำงได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนโดยใช้โมเดลเลิฟใน

กำรจดักำรเรยีนรูส้ำมำรถพฒันำควำมสำมำรถทำงกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณได้ของตำมแผนกำรจดักำรเรยีนรู ้(มคอ.3)  

ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นโดยผู้วิจัยได้วัดควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณทั้ง 5 ด้ำน ดังนี้

 1. ควำมสำมำรถในกำรระบปุระเดน็ปัญหำ หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรระบใุจควำมสสำคญัหรอืกสำหนดประเดน็

ปัญหำที่ชัดเจนจำกข้อมูล บทควำมหรือสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ 

 2. ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและกำรสังเกต หมำยถึง ควำมสำมำรถใน 

กำรพจิำรณำตดัสนิควำมถกูต้องของข้อมลูควำมเป็นไปได้ของข้อควำมจำกรำยงำนทีไ่ด้จำกกำรสงัเกตของบคุคลต่ำง ๆ

 3. ควำมสำมำรถในกำรอุปนัย หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำข้อมูลและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ จำกกำร 

ตั้งข้อสังเกตของบุคคลต่ำง ๆ แล้วสำมำรถตัดสินใจได้ว่ำ ข้อเท็จจริงใดสนับสนุน คัดค้ำน หรือไม่เกี่ยวข้องกับข้อสรุป

ที่ได้คำดคะเนไว้

 4. ควำมสำมำรถในกำรนรินยั หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรหำข้อสรปุในสถำนกำรณ์ จำกประโยคหลกัทีก่สำหนด

ให้ โดยอำศัยเหตุผลจำกส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อย ซึ่งข้อสรุปที่ได้ต้องสมเหตุสมผล

 5. ควำมสำมำรถในกำรระบขุ้อตกลงเบือ้งต้น หมำยถงึ ควำมสำมำรถในกำรระบวุ่ำข้อควำมใดเป็นข้อตกลงเบือ้งต้น 

ซึง่เป็นข้อควำมจสำเป็นต้องมก่ีอนข้อสรปุทีก่สำหนดให้ เพือ่เป็นกำรตรวจสอบว่ำกำรลงข้อสรปุมคีวำมถกูต้องสมเหตสุมผล

  โดยกำรจดักำรเรยีนรูม้กีจิกรรมทีส่สำคญั คอื กจิกรรมกำรลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษำสภำพแวดล้อม ภมูปิระเทศ ภมูสิงัคม 

กำรจดัประชำคมหมูบ้่ำน กำรรบัฟังปัญหำของชมุชน กำรเข้ำไปศกึษำชมุชนต้นแบบทีไ่ด้รบักำรพฒันำ กำรร่วมวำงแผน

เพือ่กำรพฒันำชมุชนโดยน้อมนสำศำสตร์พระรำชำมำใช้ในกำรพฒันำ กจิกรรมเหล่ำนีไ้ด้ผ่ำนกระบวนกำรของโมเดลเลฟิ 

ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเรียนรู้ ขั้นเปิดใจ ขั้นเห็นคุณค่ำ และขั้นเห็นคุณงำมควำมดี ซึ่งขั้นตอนโมเดลเลิฟช่วยพัฒนำทักษะ

กำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของนกัศกึษำได้อย่ำงชดัเจน จำกเหตผุลข้ำงทีไ่ด้กล่ำวมำทัง้หมด จงึสรปุได้ว่ำกำรจดักำรเรยีนรู ้

โดยประยุกต์ใช้โมเดลเลิฟสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณได้

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

  1.1 ควรชีแ้จงขัน้ตอน รปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูโ้มเดลเลฟิให้นกัศกึษำได้เข้ำใจรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูก่้อน

ทุกครั้งที่จะดสำเนินกำรทดลองเพื่อควำมเข้ำใจที่ตรงกัน

  1.2 ควรผสมผสำนสื่อกำรสอนต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำยและน่ำสนใจให้มำกขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

  จำกกำรวจิยัเรือ่ง ผลกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้โมเดลเลฟิทีม่ต่ีอควำมสำมำรถในกำรคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณของ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

  2.1 ควรมีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับโมเดลเลิฟในรำยวิชำอื่น 

  2.2 ควรมีกำรศึกษำตัวแปรอ่ืน นอกเหนือจำกควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เช่น กำรคิด

สร้ำงสรรค์ กำรแก้ปัญหำ เป็นต้น
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บทคัดย่อ

 กำรดูแลรักษำเครื่องลมทองเหลืองเป็นส่ิงจสำเป็นที่ครูผู้สอนต้องถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผู้เรียนที่เข้ำรับกำรฝึก

ปฏิบัติเครื่องดนตรีทุกคนเพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นกับเครื่องดนตรี ผู้สอนให้ผู้เรียนตระหนักถึงควำม

สสำคัญของกำรดูแลรักษำ ส่วนประกอบต่ำง ๆ  ของเครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องนสำมำใช้ในกำรดูแลรักษำ วิธีกำร

ดแูลรกัษำส่วนประกอบต่ำง ๆ   ทัง้ภำยนอกและภำยในของเครือ่งดนตรรีวมถงึกล่องใส่เครือ่งดนตร ีกำรดแูลรกัษำแต่ละ

ครัง้จะต้องพจิำรณำประเภทของเครือ่งดนตร ีจดุทีเ่กดิควำมเสยีหำย วสัดทุีใ่ช้ในกำรซ่อมบสำรงุ และประเมนิควำมสสำเรจ็

ของกำรซ่อม ถ้ำมคีวำมเสีย่งมำกเกนิไปควรส่งซ่อมให้ช่ำงผูช้สำนำญ ใช้วธิสีอนแบบบรรยำย สำธติและให้ผูเ้รยีนปฏบิตัิ

ตำมทสำกำรประเมินผลจำกกำรปฏิบัติและให้คสำชมเชยเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรดูแลรักษำเครื่องดนตรีในครั้งต่อ ๆ ไป

ค�าส�าคัญ: เครื่องลมทองเหลือง กำรดูแลรักษำเครื่องลมทองเหลือง อุปกรณ์ทสำควำมสะอำดเครื่องลมทองเหลือง

Abstract

 Maintaining brass instruments is necessary for instructors to deliver the knowledge to every students taking 

musical skill practice in order to prevent damage that might occurs with the musical instruments. In classroom, the 

instructors will teach the learners to be aware of importance of caring and maintaining brass instruments, know elements 

of certain musical instruments, know which part needs to be taken care of and maintained, understand methods of how 

to maintain each part and element thoroughly, including their cases. For each maintaining, the students must consider 

about the types of musical instruments, damaged spots, materials used for fixing, method of fixing, and evaluation of 

maintaining success. If the maintaining is too risky, each musical instruments should be sent to the experts to fix it. 

Instructional method employs lecture, demonstration, and skill practice respectively. Learning evaluation is focused 

on the result of practice, as well as encouraging the learners to motivate them for further practice of maintaining other 

musical instruments thereafter.

Keywords: brass instruments, maintaining brass instruments, cleaning equipment for brass instruments
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บทน�า

 เครือ่งดนตร ี(Music Instruments) เสยีงของเครือ่งดนตรแีต่ละชนดิมคีวำมแตกต่ำงกนั แต่สำมำรถจดัเป็นประเภท

ใหญ่ ๆ ตำมลักษณะของเสียงที่คล้ำยคลึงกันและลักษณะของเครื่องมือ [1] สำมำรถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่  ๆ  ได้ 5 

ประเภทคือ

 1. เครื่องสำย (String Instruments) เครื่องดนตรีประเภทนี้มีสำยเป็นองค์ประกอบหลักที่จะทสำให้เกิดเสียง และ

มีตัวซอหรือตัวเครื่องทสำด้วยไม้ทสำหน้ำที่เป็นตัวขยำยเสียง[2] เช่น ไวโอลิน วิโอล่ำ ฮำร์พ กีตำร์ เป็นต้น 

 2. เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments) เครื่องดนตรีประเภทนี้สำมำรถแบ่งอย่ำงกว้ำง  ๆ  ได้ 2 ประเภทคือ

ประเภทขลุ่ย ซึ่งทสำให้เกิดเสียงโดยกำรเป่ำลมผ่ำนช่องลมและประเภทปี่ เครื่องประเภทนี้จะทสำให้เกิดเสียงโดยกำรเป่ำ

ลมผ่ำนลิ้น แต่เดิมตัวเครื่องทสำด้วยไม้แต่ปัจจุบันทสำด้วยวัสดุอื่น ๆ [1] เช่นทองเหลืองชุบแลคเกอร์ นิกเกิ้ลหรือชุบเงิน 

เป็นต้น เช่น ปิคโคโล ฟลูต คลำริเน็ต แซกโซโฟน เป็นต้น

 3. เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments) เครื่องดนตรีประเภทนี้ทสำให้เกิดเสียงโดยเป่ำลมผ่ำนกสำพวดหรือ

ปำกเป่ำ ตัวเครื่องทสำด้วยทองเหลืองชุบแลคเกอร์ นิกเกิ้ล ชุบเงิน หรือสีอื่น  ๆ  เช่น เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน 

ทูบำ เป็นต้น

 4. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลิ่มน้ิวหรือคีย์บอร์ด (Keyboard Instruments) เครื่องดนตรีประเภทนี้จะมีลิ่มนิ้ว

สสำหรับกดทสำให้เปลี่ยนระดับเสียง เช่น อัพไรท์เปียโน เปียโนไฟฟ้ำ แอคคอร์เดียน เป็นต้น

 5. เครือ่งต ี(Percussion Instruments) เครือ่งดนตรปีระเภทนีจ้ะให้เกดิเสยีงด้วยกำรต ีกำรเคำะ หรอืกำรเขย่ำ วสัดุ

ที่ทสำอำจเป็นไม้ เหล็ก ทองเหลือง หนังสัตว์ หรือวัสดุสังเครำะห์ เช่น กลองใหญ่ กลองทิมปำนี ไซโลโฟน ฉำบ เป็นต้น

 จำกบทควำมทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น จะเหน็ได้ว่ำเครือ่งดนตรแีต่ละชนดิทสำด้วยวสัดทุีแ่ตกต่ำงกนัไป หรอืเครือ่งดนตรี

ชนดิเดยีวกนัชิน้ส่วนหรอือปุกรณ์แต่ละชิน้กอ็ำจทสำจำกวสัดทุีแ่ตกต่ำงกนัด้วย จงึทสำให้กำรดแูลรกัษำมคีวำมแตกต่ำงกนั 

บทควำมนี้ผู ้เขียนจะขอกล่ำวถึงกำรดูแลรักษำเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองซ่ึงเป็นเครื่องดนตรีที่มี 

ควำมบอบบำง และเสี่ยงต่อกำรเกิดควำมเสียหำยได้ง่ำยถ้ำไม่ได้รับกำรดูแลรักษำที่ถูกวิธี

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง

 เครื่องลมทองเหลือง ตัวเครื่องประกอบด้วยท่อลมที่ทสำด้วยโลหะขนำดต่ำง  ๆ  เสียงเกิดจำกกำรเป่ำลมให้เกิด

กำรสั่นสะเทือนที่ริมฝีปำกของผู้เล่นผ่ำนไปยังกสำพวดหรือปำกเป่ำ (Mouthpiece) กำรเป่ำเครื่องลมทองเหลืองจึงขึ้นอยู่

กับริมฝีปำกเป็นสสำคัญ เครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีดังนี้

 1. เฟรนช์ฮอร์น (French horn) รูปร่ำงของเฟรนช์ฮอร์นเป็นท่อลมทองเหลืองขดเป็นวง ท่อลมส่วนปลำยติดกับ

กสำพวดรูปกรวยมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง ¼ นิ้ว ค่อย  ๆ  ขยำยขึ้นจนมีเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 นิ้ว และผำยออกเป็นปำกลสำโพงที่มี 

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 12 นิ้ว ถ้ำยืดท่อลมออกจะมีควำมยำวถึง 17 ฟุต [2] เฟรนช์ฮอร์นมีกำรวำงท่อชิดและซ้อนกัน 

เปลี่ยนระดับเสียงด้วยระบบลูกสูบแบบหมุน ทสำให้กำรทสำควำมสะอำดยำก นส้ำมันที่ใช้เพื่อหล่อลื่นจึงแตกต่ำงไปจำก

เครื่องในกลุ่มเดียวกัน

 2. ทรมัเป็ต (Trumpet) เป็นแตรทีม่ท่ีอลมรปูทรงกระบอก ท่อลมมเีส้นผ่ำศนูย์ประมำณ 3/8 นิว้ และค่อย  ๆ   ขยำย

ออกในระยะประมำณ 1 ½ ฟตุ จนเป็นปำกลสำโพงมเีส้นผ่ำศนูย์กลำง 4 นิว้[2] มลีกูสบูแบบดนัเพือ่ใช้บงัคบัเสยีง 3 อนั (3 

Valve) อยู่ตรงกลำงตวัเครื่องดนตรี เปลี่ยนระดบัเสยีงโดยใช้นิ้วบังคบัลูกสูบโดยกำรกดลงหรือผ่อนขึ้นเป็นแนวตัง้เกิด

เสียงโดยกำรเป่ำลมผ่ำนกสำพวด (Mouthpiece) ทรัมเป็ตมีกำรจัดวำงท่อลมที่ไม่สลับซับซ้อนง่ำยต่อกำรทสำควำมสะอำด

แต่มีอุปกรณ์บำงอย่ำงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เช่นลูกสูบ กสำพวดเป็นต้น
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 3. คอร์เน็ต (Cornet) มีลักษณะของตัวเครื่องคล้ำยกับทรัมเป็ต ลสำตัวสั้นกว่ำ คุณภำพของเสียงมีควำมนุ่มนวล 

กลมกล่อม ควำมสดใสของเสียงน้อยกว่ำทรัมเป็ต กำรดูแลรักษำใช้วิธีเดียวกับทรัมเป็ต

 4. ทรอมโบน (Trombone) ประกอบด้วยท่อลมขนำดยำวงอโค้งสองครั้ง สองในสำมของควำมยำวของท่อลม

นี้ตั้งแต่กสำพวดเป็นท่อลมทรงกระบอก ส่วนควำมยำวที่เหลือค่อย  ๆ  ขยำยออกเป็นปำกลสำโพง ส่วนที่ใกล้กับกสำพวด

มีท่อลมทรงกระบอกเป็นท่อลมสองชั้นสวมกันไว้ในลักษณะรูปตัว U เลื่อนเข้ำ-ออก เพื่อเปลี่ยนระดับเสียง เมื่อเลื่อน

ออกจะมีควำมยำวประมำณ 9 ฟุต เมื่อเลื่อนเข้ำ จะเหลือเพียง 3 ฟุตเศษ ทรอมโบนมีกำรจัดวำงท่อลมที่ไม่ซับซ้อนจึง

เป็นเครื่องที่ดูแลง่ำย อุปกรณ์ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือคันชักทั้งก้ำนด้ำนในและท่อลมด้ำนนอกหำกไม่ระวังอำจทสำให้

คดและไม่สำมำรถเลื่อนเข้ำ ออกได้

 5. ฟลเูกลิฮอร์น (Flugelhorn) มลีกัษณะคล้ำยกบัแตรบวิเกลิ ม ี3 ลกูสบู ท่อลมกลวงเป็นรปูกรวย ปลำยบำนเป็นลสำโพง 

รูปร่ำงใหญ่กว่ำคอร์เน็ต ลักษณะของเสียงคล้ำยกับฮอร์น มีควำมห้ำวกว่ำฮอร์น กำรดูแลรักษำใช้วิธีเดียวกับทรัมเป็ต

 6. ยูโฟเนียม (Euphonium) มีขนำดใหญ่กว่ำฟลูเกิลฮอร์น มีลูกสูบ 3-4 ลูกสูบ กสำพวดเป็นรูปถ้วย ท่อลมขดโค้ง 

ค่อย ๆ ขยำยปลำยเป็นลสำโพงแหงนขึ้นด้ำนบน มีกำรวำงท่อลมที่ไม่ซับซ้อน กำรดูแลรักษำใช้วิธีเดียวกับทรัมเป็ต

 7. ทบูำ (Tuba) มลีกัษณะคล้ำยกบัยโูฟเนยีม แต่มขีนำดใหญ่กว่ำ ส่วนกลำงลสำตวัตดิลกูสบูเพือ่เปลีย่นระดบัเสยีง 

3-4 ลกูสบู เสยีงของทบูำทุม้ตสำ่ นุม่นวล ไม่แตกพร่ำ ปกตทิบูำทสำหน้ำทีเ่ป็นแนวเบสให้แก่กลุม่เครือ่งลมทองเหลอืง กำร

ดูแลรักษำใช้วิธีเดียวกับทรัมเป็ต

 8. ซูซำโฟน (Sousaphone) เป็นเครื่องดนตรีที่มีท่อลมขนำดใหญ่ ขดโค้งเป็นวงกลม ปำกลสำโพงแหงนขึ้นด้ำน

บน มลีกูสบูเพือ่เปลีย่นระดบัเสยีง 3 ลกูสบู ในกำรบรรเลงผูบ้รรเลงต้องนสำเครือ่งมำสวมเข้ำกบัลสำตวัแล้วค้ำงไว้ทีบ่่ำด้ำน

ซ้ำย ซูซำโฟนประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้แทนทูบำ เพื่อให้ง่ำยแก่กำรเดินสนำม เสียงของซูซำโฟน มีเสียงเช่นเดียวกับทูบำ จึง

ใช้แทนกันได้ ส่วนกำรดูแลรักษำใช้วิธีเดียวกับทรัมเป็ต

ส่วนประกอบของเครื่องลมทองเหลือง

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองมีส่วนประกอบหลักที่เหมือนกันและต่ำงกัน สำมำรถสรุปได้ดังนี้

 1. กสำพวดหรือปำกเป่ำ (Mouthpiece) ลักษณะของปำกเป่ำส่วนบนสุดจะเป็นรูปถ้วยเจำะรูให้ลมผ่ำนเข้ำไปยัง

ตัวเครื่อง รูของลมมีขนำดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับขนำดของตัวเครื่องดนตรีแต่ละชนิด

 2. ท่อลม เครื่องลมทองเหลืองทุกชนิดมีท่อลมเป็นทรงกลมมีขนำดเล็ก กลำง และใหญ่อยู่ในเครื่องตัวเดียวกัน 

ท่อลมขดโค้งไปมำส่วนปลำยขยำยออกเป็นปำกลสำโพง

 3. ท่อเทยีบเสยีง เครือ่งดนตรทีกุชนดิมท่ีอไว้สสำหรบัเทยีบเสยีงหรอืตัง้เสยีงให้ตรงกบัระดบัเสยีงทีต้่องกำร โดย

กำรเลือ่นท่อเข้ำ ออก กรณทีีเ่สยีงสงูปรบัเสยีงด้วยกำรดงึท่อเทยีบเสยีงออก ทสำให้ตวัเครือ่งมคีวำมยำวมำกขึน้ทสำให้เสยีง

ตส่ำลง กรณีที่เสียงตส่ำ ปรับเสียงด้วยกำรดันท่อเข้ำ ทสำให้ตัวเครื่องมีควำมยำวของเครื่องสั้นลงทสำให้เสียงสูงขึ้น

 4. คนัชกัทรอมโบน เป็นส่วนประกอบหลกัเฉพำะเครือ่งทรอมโบน มไีว้สสำหรบักำรเปลีย่นระดบัเสยีง ต้องระวงั

เป็นพิเศษเพรำะถ้ำคันชักเกิดกำรคด ทสำให้ไม่สำมำรถเลื่อนเปลี่ยนระดับเสียงได้

 5. ลูกสูบ เครื่องลมทองเหลืองมีลูกสูบ 2 แบบ คือ ลูกสูบแบบดัน และลูกสูบแบบหมุน ลูกสูบแบบดันนิยมใช้

กับเครื่องทรัมเป็ต คอร์เน็ต บำริโทน ยูโพเนียม ทูบำ ซูซำโฟน ส่วนลูกสูบแบบหมุน ใช้กับเครื่องเฟรนช์ฮอร์น เป็นต้น

ความส�าคัญของการดูแลรักษาเครื่องลมทองเหลือง

 เครือ่งดนตรเีป็นเครือ่งมอืทีส่สำคญัทีส่ดุของนกัดนตร ีกำรมเีครือ่งดนตรทีีส่มบรูณ์จะช่วยให้กำรบรรเลงออกมำ

สมบูรณ์ที่สุด กำรดแูลรักษำทีถู่กวิธีจะช่วยให้ตวัเครื่องมีควำมพร้อมที่จะใช้บรรเลงได้โดยฉับพลัน[3]มอีำยุกำรใช้งำน 

ที่ยำวนำน เครื่องมีควำมสวยงำม สะอำดตำน่ำหยิบ น่ำจับน่ำนสำไปปฏิบัติไม่ส่งผลกระทบกับสุขภำพ[4] และทสำให้
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คุณภำพของเสียงมีควำมเที่ยงตรงตำมมำตรฐำนของเครื่องตลอดอำยุกำรใช้งำน

 เครื่องลมทองเหลืองถือว่ำเป็นเครื่องดนตรีท่ีมีควำมบอบบำงมีระบบกลไกที่ซับซ้อนและเกิดกำรชสำรุดเสียหำย

ได้ง่ำย เช่น ปำกเป่ำหล่นทสำให้ส่วนปลำยของปำกเป่ำบุบ ซึ่งส่งผลต่อกำรเดินทำงของลม กำรถอดชิ้นส่วนต่ำง ๆ  โดย

ไม่กดลกูสบูก่อนอำจส่งผลทสำให้ลกูสบูบวมได้ ลกูสบูหล่นกระแทกพืน้อำจทสำให้ลกูสบูคดไม่สำมำรถใช้งำนได้ ดงันัน้

กำรดูแลรักษำเครื่องให้มีสภำพใหม่และสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลำจึงเป็นเรื่องที่นักดนตรีทุกคนควรกระทสำอย่ำงสมส่ำเสมอ

ไม่ว่ำจะก่อนกำรบรรเลง หลังจำกกำรบรรเลง หรือกำรเก็บไว้โดยไม่ได้นสำออกมำบรรเลงก็ตำมก็ยังต้องนสำออกมำดูแล

รักษำเช่นเดียวกัน

วัสดุอุปกรณ์ท�าความสะอาดเครื่องลมทองเหลือง

 วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ในกำรดแูลและทสำควำมสะอำดเครือ่งลมทองเหลอืงจะมคีวำมแตกต่ำงกบัเครือ่งประเภทอืน่ ๆ  

สำมำรถสรุปวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ได้ดังนี้

 1. ผ้ำสำลู (Polishing gauze)

 2. ผ้ำสสำลี (Polishing cloth)

 3. ผ้ำทสำควำมสะอำดเสื้อสูบ (Cleaning swab) 

 4. แปรงทสำควำมสะอำดกสำพวด (Mouthpiece brush)

 5. แส้ล้ำงแตร (Flexible cleaner)

 6. กระบอกฉีดนส้ำ (Water spray)

 7. ลวดสักหลำด (Tone hole cleaner)

 8. ไม้ทสำควำมสะอำดท่อเสียง (Cleaning rod)

 9. สบู่ล้ำงแตร (Brass soap)

 10. นส้ำยำขัดเครื่องชุบนิกเกิ้ล (Metal polish)

 11. นส้ำยำขัดเครื่องเคลือบแลคเกอร์ (Lacquer polish)

 12. นส้ำยำขัดเครื่องเงิน (Silver polish)

 13. ครีมหล่อลื่นสไลด์ทรอมโบน (Slide cream)

 14. ขี้ผึ้งทำท่อโลหะ (ชนิดแข็ง) (Slide grease)

 15. นส้ำมันหยอดท่อเทียบเสียง (Tuning slide oil)

 16. นส้ำมันหล่อลื่นลูกสูบแบบดัน (Valve oil)

 17. นส้ำมันหล่อลื่นลูกสูบแบบหมุน (Rotor oil) [5] 

 18. ผ้ำด้ำยดิบ (Yarn)

 19. ไขปลำวำฬ (Whale fallow) [6] 

 20. นส้ำมันหล่อลื่นสไลด์ทรอมโบน (Slide oil)

ขั้นตอนวิธีการดูแลรักษาเครื่องลมทองเหลือง

 เครือ่งลมทองเหลอืง (Brass Instruments) หรอืกลุม่แตร เช่น ทรมัเป็ต คอร์เนต็ เฟรนช์ฮอร์น บำรโิทน ทรอมโบน 

ยูโพเนียม ทูบำ เป็นต้น เครื่องดนตรีทุกชนิดตวัเครื่องทสำด้วยแผ่นทองเหลืองหรือโลหะขดเป็นทรงกลมขนำดต่ำง ๆ  ทสำ

หน้ำที่เป็นท่อลมขดโค้งไปมำตำมลักษณะและขนำดของเครื่องแต่ละชนิด สำมำรถชุบสีต่ำง ๆ ได้ตำมควำมต้องกำร  

มีระบบกลไก และหลักกำรทสำงำนของตัวเครื่องที่คล้ำยกัน ผู้ที่ฝึกหัดเครื่องลมทองเหลือง ควรเรียนรู้วิธีกำรดูแลรักษำ

เครือ่งลมทองเหลอืงเพือ่เป็นกำรป้องกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ได้ กำรดแูลรกัษำเป็นสิง่จสำเป็นทีค่รผููส้อนต้องแนะนสำ
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นักเรียน นักศึกษำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมหลักของกำรดูแลรักษำเครื่องลมทองเหลือง โดยผู้เขียนได้สรุปวิธีกำรดูแล

รักษำเครื่องลมทองเหลืองจำกเอกสำรและประสบกำรณ์ดังนี้

 1. สอนให้ผู้เรียนรู้จักเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองทุกชนิด

 2. สอนให้รูจ้กัส่วนประกอบต่ำง ๆ   ของเครือ่งดนตร ีส่วนประกอบใดมคีวำมแขง็แรง มคีวำมบอบบำง และต้อง

ระมัดระวังเป็นพิเศษ

 3. สอนให้ผู้เรียนตระหนักถึงควำมสสำคัญของกำรดูแลรักษำและทสำควำมสะอำดเครื่องดนตรี

 4. สอนให้รูจ้กัวสัดอุปุกรณ์ต่ำง ๆ   ทีต้่องนสำมำใช้ในกำรดแูลรกัษำควำมสะอำด อปุกรณ์แต่ละชนดิใช้งำนอย่ำงไร

และใช้กับส่วนประกอบใดของตัวเครื่องดนตรี

 5. สอนกำรดูแลรักษำและทสำควำมสะอำดส่วนประกอบต่ำง ๆ  ทั้งภำยนอก ภำยในของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 

ข้อควรระวังของกำรดูแลรักษำทสำควำมสะอำดเครื่องดนตรีเช่น ควำมเสียหำยที่อำจเกิดจำกกำรหยิบ กำรจับ กำรวำง  

กำรปฏิบัติ กำรถอด กำรประกอบ นส้ำมันที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ ระวังลูกสูบตก คันชักคด ปำกเป่ำพยำยำมอย่ำให้ตก  

โดยเฉพำะส่วนปลำยของปำกเป่ำจะต้องไม่บุบหรือผิดรูปทรง เป็นต้น

 6. สอนวิธีกำรดูแลรักษำและทสำควำมสะอำดเครื่องดนตรีเช่น ท่อลมทรงกลม ข้อต่อ ข้อชัก ฝำเกรียวฝำครอบ

กระบอกลูกสูบทั้งบนและล่ำง และก๊อกนส้ำลำย เป็นต้น

 7. กำรดูแลรักษำตัวกล่องสสำหรับใส่เครื่องดนตรี โดยอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของตัวกล่องต้องอยู่ในสภำพสมบูรณ์ 

สำมำรถจัดเก็บและเคลื่อนย้ำยได้โดยสะดวก

 8. กำรสอนใช้วธิแีบบบรรยำย สำธติและให้ผูเ้รยีนปฏิบติัตำมโดยกำรทสำงำนเป็นคูห่รอืกำรทสำงำนเป็นกลุม่ขณะ

สอนผูส้อนต้องให้ควำมช่วยเหลอืให้คสำแนะนสำเพือ่ป้องกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้กบัเครือ่งดนตรไีด้ หลงัเสรจ็สิน้ 

จำกกำรสอนผู ้สอนควรประเมินผลของกำรปฏิบัติงำนและให้คสำชมเชยเพื่อเป็นกสำลังใจในกำรดูแลรักษำและ 

ทสำควำมสะอำดในครั้งต่อไป

การดูแลรักษาเครื่องลมทองเหลือง

 1. การดูแลรักษาภายนอก

 สิ่งที่สสำคัญท่ีสุดก็คือกำรระวังอย่ำให้ตัวเครื่องและส่วนประกอบของเครื่องตกหล่น หรือกระทบกับ 

ของแข็งใด ๆ ซึ่งเป็นข้อควรระวังกับเครื่องดนตรีทุกชนิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเครื่องลมทองเหลืองนั้นนับว่ำบอบบำง 

ง่ำยต่อกำรบุบ คดงอ รอยขีดข่วน นอกจำกนี้อำจเกิดกำรเสียหำยจำกสำรเคมี เหงื่อ อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นเกินไป และ

ไอควำมเค็มของนส้ำทะเลก็ส่งผลต่อเครื่องทองเหลืองด้วย

 กำรดแูลรกัษำทสำควำมสะอำดภำยนอกไม่ยุง่ยำก กระทสำได้โดยใช้ผ้ำสะอำดปรำศจำกฝุน่ผงเชด็ทสำควำมสะอำด

ผ้ำที่ใช้ควรเป็นผ้ำสสำลี (Polishing cloth) หรือผ้ำซิลิคอน (Silicon cloth) เนื้อแน่นอย่ำงดีเท่ำนั้น เพรำะเนื้อผ้ำอ่อนนุ่ม 

สำมำรถเช็ดทสำควำมสะอำดเครื่องดนตรีทุกชนิด เครื่องลมทองเหลืองมีวิธีกำรชุบหรือเคลือบผิวในลักษณะต่ำงกัน  

กำรเช็ดทสำควำมสะอำดควรปฏิบัติดังนี้

  1.1 ตัวเครื่องดนตรีชุบเงินและตัวเครื่องที่ไม่ได้ชุบอะไรเลยเป็นเนื้อทองเหลืองแท้ ๆ [7] หำกสัมผัส 

กับครำบเหงื่อและอำกำศเป็นเวลำนำน ๆ  จะเกิดครำบหมองหรือดสำ หำกเป็นครำบหมองดสำไม่มำกนัก ควรใช้ผ้ำ 

ทีช่บุนสำ้ยำขดัเงินสสำเรจ็รปู (Silver cloth) เชด็ทสำควำมสะอำด แต่ถ้ำมคีรำบหมองดสำมำกควรใช้ผ้ำสสำลชุีบกบันสำ้ยำขดัเงนิ 

(Silver polish) ขัดบริเวณที่มีครำบหมองดสำ เมื่อขึ้นเงำแล้วล้ำงด้วยนส้ำสะอำดอีกครั้งแล้วเช็ดให้แห้งจึงจะสำมำรถ 

นสำไปเก็บในกล่องได้

  1.2 ตวัเครือ่งดนตรชีบุด้วยนกิเกลิและโครเมีย่ม สลีกัษณะนีจ้ะไม่ค่อยมปัีญหำเรือ่งครำบหมองดสำมำกนกั 
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หลังกำรใช้งำนทสำควำมสะอำดด้วยผ้ำสะอำดปกติหำกเกิดครำบหมองดสำให้ใช้ผ้ำสสำลีชุบกับนส้ำยำ Metal polish 

เช็ดเบำ ๆ ครำบก็จะออกไป จำกนั้นล้ำงด้วยนส้ำสะอำดแล้วเช็ดให้แห้งก่อนนสำไปเก็บในกล่อง

  1.3 ตัวเครื่องดนตรีท่ีมีสีทอง เป็นสีของทองเหลืองขัดเงำ แล้วเคลือบด้วยแลคเกอร์พิเศษทสำให้สีทอง 

ไม่หมองคลส้ำ ทนทำนอยู่หลำยปี ผิวของแลคเกอร์อำจหมองลงได้บ้ำง วิธีขจัดครำบหมองใช้ผ้ำสสำลีชุบด้วยนส้ำยำ  

Lacquer polish เช็ดทสำควำมสะอำดครำบสกปรกก็จะออกไป[7]

 กรณทีีเ่ครือ่งดนตรไีม่ได้รบักำรดแูลรกัษำเป็นเวลำนำนทสำให้มคีรำบหมองดสำตดิจนไม่สำมำรถทสำควำมสะอำด

ด้วยนส้ำยำดังที่กล่ำวมำแล้วได้ อำจจะใช้ไขปลำวำฬ ซึ่งเป็นยำขัดเงำชนิดหน่ึงที่มีคุณสมบัติเป็นก้อนแข็งคล้ำยสบู่ มี

ส่วนผสมของผงขัดเงำ โดยกำรใช้ผ้ำด้ำยดิบตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็ก  ๆ  ตำมขนำดของซอกหรือมุมที่จะขัด หลังจำกนั้นนสำ

ผ้ำด้ำยดบิสมัผสักบัก้อนไขปลำวำฬให้นสำ้ยำจำกไขปลำวำฬตดิกบัเนือ้ผ้ำแล้วนสำไปขดับรเิวณทีม่คีรำบหมองดสำติดแน่น 

เพียงแค่นี้ครำบหมองดสำก็จะหลุดออก ถ้ำครำบติดแน่นมำก  ๆ  อำจจะต้องทสำซส้ำจนกว่ำครำบหมองดสำจะหลุดออก [6]

ภาพที่ 1 ไขปลำวำฬ (Whale fallow)

ที่มำ (ภำพถ่ำยโดยผู้นิพนธ์)

ภาพที่ 2 ผ้ำด้ำยดิบ (Yarn)

ที่มำ (ภำพถ่ำยโดยผู้นิพนธ์)

 2. การดูแลรักษาส่วนประกอบต่าง  ๆ  ของเครื่องดนตรี

   2.1 กสำพวดหรือปำกเป่ำ (Mouthpiece)

  กสำพวดของเครื่องลมทองเหลือง ดูแลรักษำง่ำยไม่ยุ่งยำก โดยหลังกำรใช้งำนควรล้ำงด้วยนส้ำสะอำดทุกครั้ง  

หำกมสีิง่สกปรกอยูภ่ำยในรใูห้ใช้แปรงทสำควำมสะอำด แล้วเชด็ให้แห้งด้วยผ้ำสสำล ีส่วนปลำยของกสำพวดหำกมรีอยบบุ

หรอืผดิรปูไปจำกเดมิควรทสำให้กลมตำมเดมิโดยกำรใช้แท่งเหลก็ทรงกลมปลำยเรยีวแหลมสอดใส่เข้ำไปในส่วนปลำย 

ของกสำพวดเพื่อแต่งให้มีทรงกลมตำมเดิม [8]
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ภาพที่ 3 เหล็กแต่งปลำยกสำพวด (Iron-shaped ends)

ที่มำ (ภำพถ่ำยโดยผู้นิพนธ์)

 2.2 ท่อลมของเครื่องลมทองเหลือง

 ท่อลมของเครื่องลมทองเหลืองมีหลำยท่อหลำยขนำด มีรูปทรงที่โค้งงอ จึงเป็นที่สะสมนส้ำลำยหรือสิ่งสกปรก

ที่อำจหลุดเข้ำไปค้ำงอยู่ด้ำนใน หำกไม่กสำจัดออกไปจะทสำให้เกิดเช้ือโรคมีสนิมเกิดกำรผุกร่อน และเป็นอันตรำยต่อ

สุขภำพของผู้ใช้ เมื่อใช้งำนเสร็จอย่ำงน้อยควรจะเป่ำนส้ำออกจำกท่อปล่อยนส้ำลำยให้หมดแล้วใช้ลวดสักหลำด (Tone 

hole cleaner) สอดทสำควำมสะอำดรูปล่อยนส้ำลำยให้สะอำด

ภาพที่ 4 กำรทสำควำมสะอำดรูปล่อยนส้ำลำย (Saliva release hole cleaning)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 สสำหรบัท่อทีไ่ม่มรีปูล่อยนสำ้ลำยควรถอดออกมำสลดันสำ้ลำยออก ก่อนถอดและสวมท่อจะต้องกดลกูสบูก่อนถอด

และสวมท่อเสมอ เพรำะถ้ำไม่ทสำเช่นนั้น แรงกดและแรงดันของอำกำศขณะที่ถอดหรือสวมท่ออำจจะทสำให้ลูกสูบและ

กระบอกสูบบวมเสียหำยได้

ภาพที่ 5 วิธีกำรทิ้งนส้ำลำยท่อเสียง (Dropping saliva from sound pipe)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]
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 วิธีกำรทิ้งนส้ำลำยของเครื่องเฟรนช์ฮอร์น แตกต่ำงจำกเครื่องชนิดอื่น  ๆ  เนื่องจำกลักษณะของตัวเครื่องขดโค้ง

เป็นวงกลมทสำให้สำมำรถเกบ็ควำมชืน้และมนีสำ้ลำยค้ำงท่อได้ง่ำย หำกมนีสำ้ลำยค้ำงอยูใ่นท่อ เมือ่บรรเลงจะมเีสยีงเหมอืน

มีนส้ำอยู่ในเครื่องดนตรี ผู้บรรเลงจะต้องหมุนเครื่องดนตรีลง [9] โดยหมุนให้นส้ำวิ่งไปตำมทิศทำงกำรขดของท่อตั้งแต ่

เริ่มต้นจนถึงปำกลสำโพง เพ่ือให้นส้ำท่ีค้ำงอยู่ในท่อออกมำทำงปำกลสำโพง ต้องระวังไม่ให้มีนส้ำค้ำงอยู่ในท่อเพรำะอำจ 

ทสำให้ฝุ่นนส้ำมันหรือครำบสิ่งสกปรก อื่น  ๆ  ติดค้ำง หำกไม่สำมำรถล้ำงออกได้ก็จะติดค้ำงถำวร ส่งผลเสียต่อ 

เครื่องดนตรี คุณภำพของเสียงและสุขภำพของผู้บรรเลง

 กำรเช็ดทสำควำมสะอำดท่อเสียงก็ควรทสำควำมสะอำดสปัดำห์ละ 1 ครั้ง ควรใช้ผ้ำสำลู (Polishing gauze) ไม่ควร

ใช้ผ้ำสสำลีเพรำะเมื่อเช็ดท่อจะทสำให้ขนติดท่อทสำให้ท่อฝืด กำรทสำควำมสะอำดใช้ผ้ำแห้งและสะอำดทสำควำมสะอำดทั้ง

ภำยนอกและภำยในรูท่อเสียง สสำหรับภำยในท่อต้องเลือกผ้ำที่มีขนำดพอเหมำะกับรูของท่อเสียง หำกใหญ่เกินไปผ้ำ

จะตดิภำยในท่อดงึไม่ออก เมือ่ได้ผ้ำขนำดทีต้่องกำรแล้ว ใช้ผ้ำพนักบัปลำยไม้หรอืเหลก็ทสำควำมสะอำด (Cleaning rod) 

แล้วสอดทสำควำมสะอำดเข้ำกับท่อเสียงทุก ๆ  ท่อ

ภาพที่ 6 กำรทสำควำมสะอำดท่อเสียง (Cleaning sound pipe)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 หลังทสำควำมสะอำดแล้ว ก่อนที่จะสวมท่อเข้ำกับตัวเครื่อง ต้องใช้ขี้ผึ้งหล่อลื่น(Slide grease) ทำท่อเสียงก่อน

เสมอ ขี้ผึ้งมีสองชนิด คือ อ่อนกับแข็ง กำรใช้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอำกำศเป็นสสำคัญ อำกำศร้อนใช้อย่ำงแข็ง อำกำศ

เย็นใช้อย่ำงอ่อนสสำหรับท่อเทียบเสียงหลังจำกทสำควำมสะอำดแล้วจะใช้นส้ำมันหยอดท่อเทียบเสียง (Tuning slide oil) 

เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้นิ้วเลื่อนท่อเข้ำออกขณะบรรเลง

ภาพที่ 7 กำรทำขี้ผึ้งหล่อลื่นท่อเสียง (Waxing sound pipe)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]
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 2.3 ท่อเทียบเสียง ควรใช้นส้ำมันหยอดท่อเทียบเสียง (Tuning slide oil) เพื่อควำมสะดวกในกำรเทียบเสียง 

ในขณะเทยีบเสยีงและขณะบรรเลง หำกใช้ผดิประเภทอำจทสำให้ท่อเทยีบเสยีงเลือ่นออกขณะบรรเลงและหลดุออกจำก

ตัวเครื่องทสำให้เกิดควำมเสียหำยหรือเกิดลมรั่วออกจำกท่อเทียบเสียงทสำให้คุณภำพของเสียงเปลี่ยนไป

ภาพที่ 8 กำรหยอดนส้ำมันท่อเทียบเสียง (Oiling sound pipe)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 2.4 คันชักทรอมโบน เป็นส่วนที่ทสำให้เปลี่ยนระดับเสียงโดยกำรเลื่อนคันชักเข้ำ ออกจำกตัวผู ้เล่น ต้องกำร 

ควำมคล่องตัวไม่ติดขัดขณะเลื่อนเข้ำ ออก คันชักทรอมโบนควรหยอดด้วยนส้ำมันหล่อลื่น (Slide oil) ไม่ควรใช้ขี้ผึ้งชนิดแข็ง 

(Slide grease) หรือนส้ำมันหยอดท่อเทียบเสียง (Tuning slide oil) เพรำะจะทสำให้คันชักฝืดไม่สะดวกต่อกำรเปลี่ยนระดับเสียง

 2.5 ลูกสูบ ลูกสูบของเครื่องลมทองเหลืองทสำหน้ำที่ในกำรเปลี่ยนระดับเสียง มี 2 แบบ คือ ลูกสูบแบบดัน  

(Pistons Valve) ลูกสูบแบบหมุน (Rotary Valve) กำรดูแลรักษำมีข้อแตกต่ำงกันบ้ำง แต่สิ่งสสำคัญของลูกสูบทั้ง 2 แบบ  

คอื ลกูสูบจะแห้งไม่ได้ ต้องมนีสำ้มนัหล่อลืน่ลกูสบูอยูเ่สมอ หำกลกูสบูแห้งจะทสำให้ลกูสบูเกดิครำบด้ำนในทสำให้ลกูสบูตดิ 

จึงควรหยอดนส้ำมันสัปดำห์ละ 1 ครั้งหรือทุกครั้งที่รู้สึกว่ำลูกสูบฝืด กำรดูแลรักษำลูกสูบทั้ง 2 แบบ มีวิธีกำรดังนี้

  1) ลกูสบูแบบดนั กำรหยอดนสำ้มนัในลกูสบูแบบนี ้เพยีงเปิดฝำสบูและชกัลกูสบูออกมำให้ส่วนทีส่มัผสักบั

กระบอกลกูสบูขึน้มำอยูเ่หนอืปำกกระบอกลกูสบูเลก็น้อย แล้วหยอดตรงส่วนบนสดุทีจ่ะสมัผสักบักระบอกลกูสบูด้วย

นส้ำมัน (Valve oil) ด้วยปริมำณไม่มำกจนเกินไป นส้ำมันจะวิ่งลงสู่ด้ำนล่ำง เมื่อเสร็จแล้วใส่ลงกลับไปในกระบอกลูกสูบ

ตำมเดิม ปิดฝำครอบแล้วทสำกับลูกสูบอื่น  ๆ  เช่นเดียวกันกับลูกสูบที่ 1

ภาพที่ 9 กำรหยอดนส้ำมันลูกสูบแบบดัน (Oil dripping in spring pistons)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]
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  2) ลูกสูบแบบหมุน หำกถอดลูกสูบออกมำหยอดนส้ำมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยำกและเสียเวลำมำก ควรหยอด

นส้ำมันลงในท่อที่ติดกับลูกสูบ โดยกำรถอดท่อออกก่อน แล้วใช้นส้ำมันสสำหรับหยอดลูกสูบแบบหมุน(Rotor oil) โดย

เฉพำะ

ภาพที่ 10 กำรหยอดนส้ำมันลูกสูบแบบหมุน (Oil dripping in twisted pistons)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 ลกูสบูแบบหมนุมแีกนหมนุตวัลกูสบูและแกนแป้นกดลกูสบูต้องกำรควำมลืน่อยูเ่สมอ จะใช้นสำ้มนัทีข้่นกว่ำเลก็

น้อย (Rotor spindle) ควรหมั่นหยอดเป็นประจสำเมื่อเห็นว่ำนส้ำมันใกล้จะแห้ง ควรหยอดนส้ำมันแต่พอควรไม่มำกเกินไป 

โดยเฉพำะแกนแป้นกดลูกสูบนั้นจะมีฝุ่นผงเข้ำจับได้ง่ำยหำกหยอดมำกเกินไป

ภาพที ่11 กำรหยอดนสำ้มนัแกนหมนุตวัลกูสบูและแกนแป้นกดลกูสบู (Dripping oil in piston spindle and reciprocating axis)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 ลูกสูบเป็นส่วนสสำคัญท่ีสุดของเครื่องลมทองเหลือง บอบบำงอ่อนไหวมำกที่สุดด้วย ฝุ่นผงและเม็ดสนิม 

เพียงนิดเดียวก็ทสำให้ลูกสูบเกิดขัดข้องได้ จึงเป็นส่วนที่ควรระวังอย่ำงยิ่ง กำรเช็ดทสำควำมสะอำดควรทสำพร้อม ๆ  

กับกำรทสำควำมสะอำดท่อต่ำง ๆ   ผ้ำที่ใช้ทสำควำมสะอำดก็ควรเป็นผ้ำสำลู (Polishing gauze) ควบคู่กับกำรใช้เหล็กสอด

ทสำควำมสะอำด เหมือนกับทสำควำมสะอำดท่อ แต่เสื้อสูบนั้นอำจใช้ผ้ำหยอดเข้ำไปทสำควำมสะอำด (Cleaning swab) 

เพรำะไม่ต้องเสี่ยงกับเหล็กแข็ง ๆ  กระทบกับ เสื้อสูบให้เสียหำย เมื่อทสำควำมสะอำดและหยอดนส้ำมันแล้วก็ประกอบ

เข้ำกับตัวเครื่องดนตรีตำมขั้นตอนของกำรประกอบเครื่อง
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ภาพที่ 12 กำรทสำควำมสะอำดกระบอกลูกสูบ (Cleaning piston cylinder)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 2.6 ฝำครอบลูกสูบ ฝำครอบลูกสูบทั้งบนและล่ำงเป็นส่วนสสำคัญอีกช้ินหน่ึงที่ต้องหม่ันทดสอบโดยกำรหมุน

ทุก ๆ ครั้งที่หยิบจับเครื่องดนตรีเพรำะถ้ำฝำครอบลูกสูบสกปรกจนเป็นครำบและไม่สำมำรถถอดออกได้ก็ไม่สำมำรถ

ถอดทสำควำมสะอำดลูกสูบหรือล้ำงเครื่องได้ ฝำครอบลูกสูบสำมำรถทสำควำมสะอำดด้วยนส้ำสบู่เหมือนชิ้นส่วนอื่น ๆ 

โดยกำรเน้นทสำควำมสะอำดเกลียวไม่ให้มีสิ่งสกปรกติดอยู่ในเกลียวและเช็ดให้แห้งก่อนประกอบเสมอ

การล้างเครื่องลมทองเหลือง

 กำรล้ำงเพ่ือทสำควำมสะอำดเครื่องลมทองเหลืองที่ดีที่สุดก็คือ กำรล้ำงด้วยนส้ำสะอำดผสมกับนส้ำสบู่ที่ใช ้

ในกำรล้ำงเครื่องลมทองเหลืองโดยเฉพำะ (Brass soap) โดยผสมในอัตรำส่วนท่ีระบุไว้ในฉลำกข้ำงขวดสบู่ กำรล้ำง 

เครื่องนี้ควรกระทสำอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพรำะเป็นกำรป้องกันและขจัดสนิม ครำบไคลต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภำยในตัว

เครื่องได้

 เครื่องลมทองเหลือง มีส่วนประกอบต่ำงกันอยู่หลำยลักษณะ กำรเลือกใช้อุปกรณ์ในกำรล้ำงเครื่องที่เหมำะสม 

กับชิ้นส่วนนั้น ๆ  มีควำมสสำคัญ เช่น กสำพวด ควรใช้แปรงล้ำงภำยในกสำพวดโดยเฉพำะ (Mouth peach Brush)  

ท่อเสียงและภำยในเครื่องดนตรี เสื้อสูบต้องใช้แส้ล้ำงแตร (Flexible cleaner) ควรเลือกควำมยำวของแส้ให้เหมำะสม 

กบัควำมยำวของท่อ ทีจ่ะล้ำงด้วย ลกูสบูเป็นส่วนทีบ่อบบำง กำรใช้อปุกรณ์ล้ำงต้องเลอืกอปุกรณ์ทีอ่่อนนุม่ เช่น ฟองนสำ้ 

ต้องเป็นฟองนสำ้ทีนุ่ม่ เพือ่ไม่ทสำให้ลกูสบูเป็นรอยขดีข่วนเสยีหำยได้ ก่อนล้ำงลกูสบูต้องถอดส่วนทีเ่ป็นสกัหลำดแยกไว้

ต่ำงหำกเสียก่อน[10] เพรำะหำกสักหลำดโดนนส้ำจะทสำให้แข็งและเสื่อมคุณภำพได้

ภาพที่ 13 กำรทสำควำมสะอำดท่อเสียงด้วยแปรง (Cleaning sound pipe with brush)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]
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 เมือ่ล้ำงส่วนต่ำง ๆ   ด้วยนสำ้สบูเ่รยีบร้อยแล้ว ขัน้ต่อไปกค็อืไล่นสำ้สบูแ่ละครำบต่ำง ๆ   โดยกำรปล่อยนสำ้ทีไ่หล

จำกก๊อกให้ไหลผ่ำนเข้ำกบัท่อเสยีง และตวัเครือ่งดนตร ีเมือ่สะอำดดแีล้วกส็ลดันสำ้ออกให้หมด ใช้ผ้ำสำลเูช็ดให้แห้ง 

จำกนั้นนสำไปผึ่งในที่ไม่มีฝุ่นละออง เพื่อให้นส้ำที่อำจอยู่ภำยในท่อ ระเหยแห้งให้หมด

รูปที่ 14 กำรทสำควำมสะอำดท่อเสียงด้วยนส้ำเปล่ำ (Cleaning sound pipe with water)

ที่มำ (ด้ำนดุริยำงค์, ม.ป.ป.) [7]

 หลังกำรล้ำงหรือหลังถอดเช็ดทสำควำมสะอำด กำรประกอบเครื่องดนตรี ควรประกอบท่อเสยีงต่ำง ๆ   เข้ำกับ

เครือ่งดนตรก่ีอนประกอบลกูสบู เพรำะเมือ่ไม่มลีกูสบูแรงดนัอำกำศภำยในกจ็ะไม่มด้ีวย หำกประกอบลกูสบูเข้ำไป

ก่อนก็เป็นเรื่องยุ่งยำกที่กดลูกสูบบ่อย ๆ  ในระหว่ำงกำรใส่ท่อเข้ำกับเครื่องดนตรี บำงครั้งเรำอำจจะหลงลืมกำรกด

ลูกสูบจนทสำให้ลูกสูบและเสื้อสูบบวมเสียหำยได้

กล่องเก็บเครื่องลมทองเหลือง

 กล่องเก็บเครื่องดนตรีถือว่ำเป็นอุปกรณ์สสำคัญที่ใช้ในกำรรักษำเครื่องดนตรี กล่องควรมีควำมแข็งแรง มีขอ

เกี่ยวฝำกล่องเพื่อใช้ป้องกันไม่ให้กล่องหลุดจำกกล่อง ภำยในกล่องควรมีสำรป้องควำมกันชื้น ไม่ควรเก็บของใด ๆ   

ทีไ่ม่ใช่อปุกรณ์ของเครือ่งดนตรไีว้ในกล่อง[11] ฝำกล่องจะต้องปิด เปิดได้โดยง่ำย หำกปิดไม่ลงห้ำมใช้กสำลงัเพือ่ฝืน

ในกำรปิด เปิด ควรตรวจสอบกำรวำงตัวเครื่องหรือหำสำเหตุที่ทสำให้ปิดยำก หำกไม่ระวังอำจทสำให้เครื่องดนตรีเกิด

กำรชสำรุดเสียหำยได้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 ในขัน้ตอนของกำรดแูลรกัษำเครือ่งดนตรหีรอืในขณะบรรเลงเครือ่งดนตร ีเครือ่งดนตรอีำจเกดิขดัข้องจนไม่

สำมำรถเป่ำได้หรือเป่ำได้แต่ไม่สมบูรณ์ผู้ปฏิบัติสำมำรถตรวจสอบและแก้ปัญหำเบื้องต้นได้ ผู้เขียนได้สรุปปัญหำ

และแนวทำงแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  ไว้ดังนี้

 1. ลูกสูบฝืด

  ในกรณีที่หยอดนส้ำมันลงไปในลูกสูบแล้ว ลูกสูบยังขึ้นลงไม่สะดวกหรือขึ้นลงช้ำผิดปกติ อำจเกิดจำก

สำเหตุต่อไปนี้

  1.1 หยอดนส้ำมันผิดประเภท แก้ไขโดย ตรวจสอบว่ำใช้นส้ำมันถูกประเภทหรือไม่หำกผิดประเภทให้ทสำ 

ควำมสะอำดลูกสูบแล้วเช็ดให้แห้งแล้วหยอดด้วยนส้ำมัน Valve oil

  1.2 มีครำบสกปรกที่ติดอยู่กับลูกสูบ แก้ไขโดยให้ทสำควำมสะอำดลูกสูบให้สะอำด ห้ำมใช้กระดำษทรำย

ขัดโดยเด็ดขำด เพรำะจะทสำให้ลูกสูบหลวม ลมรั่ว และเสียงเพี้ยน หลังทสำควำมสะอำดเช็ดให้แห้งแล้วหยอดด้วย

นส้ำมัน Valve oil
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  1.3 ลกูสบูคด อำจเป็นผลมำจำกกำรตกหรอืกระแทกกบัของแขง็ ในกรณนีีค้วรจดัส่งให้ช่ำงทีม่คีวำมชสำนำญ

เพื่อซ่อมบสำรุงไม่ควรดัดเองเพรำะอำจทสำให้เกิดควำมเสียหำยมำกกว่ำเดิม

  1.4 กระบอกลูกสูบสกปรก กระบอกลูกสูบอำจมีครำบหรือมีเศษวัสดุติดอยู่ แก้ไขโดยทสำควำมสะอำดแล้ว

เช็ดให้แห้งก่อนประกอบลูกสูบ ถ้ำพบว่ำมีครำบติดแน่นจนเกินไปไม่ควรใช้กระดำษทรำยขัดเช่นเดียวกับลูกสูบ

  1.5 สปริงอ่อนหรือแข็งจนเกินไป แก้ไขโดย หำกสปริงอ่อนเกินไปควรเปลี่ยนใหม่หรือนสำสปริงมำยืดออก

ให้ยำวขึน้จะทสำให้สปรงิแขง็ขึน้แต่กใ็ช้ได้ชัว่ครำวไม่นำนกอ็ำจจะกลบัมำอ่อนเหมอืนเดมิ กรณีทีส่ปรงิแขง็เกนิไป อำจ

นสำสปริงออกมำแล้วตัดส่วนปลำยของสปริงออกครั้งละประมำณ ½ เซนติเมตรแล้วดึงสปริงให้ยำวขึ้น แล้วทดสอบดู

ว่ำยังแข็งหรือไม่ถ้ำยังแข็งอยู่ให้ทสำเช่นเดิมจนกว่ำจะเกิดควำมพอดี

 2. ลมไม่ผ่ำนเข้ำเครื่องดนตรี

  ในกรณีท่ีประกอบเครื่องแล้วทดสอบเครื่องดนตรีพบว่ำเมื่อเป่ำลมเข้ำเครื่องดนตรีแล้วลมไม่ผ่ำนเข้ำใน 

เครื่องดนตรีอำจมีสำเหตุดังนี้

  2.1 เกิดจำกใส่ลูกสูบสลับลูก โดยปกติลูกสูบแต่ละลูกจะมีหมำยเลขกสำกับไว้ที่ตัวลูกสูบด้วยหมำยเลข 1-3 

ลกูสบูลกูทีอ่ยูด้่ำนหน้ำสดุจะเป็นลกูสบูที ่1 ลกูกลำง เป็นลกูสบูที ่2 และลกูสบูทีอ่ยูห่ลงัสดุเป็นลกูสบูที ่3 กรณทีีล่กูสบู

ไม่มีหมำยเลขกสำกับไว้ให้ลองหยิบลูกสูบลูกใดลูกหนึ่งแล้วนสำมำใส่ในกระบอกลูกสูบที่ 1 แล้วทดสอบเป่ำ ถ้ำเป่ำแล้ว

ลมผ่ำนได้โดยสะดวกแปลว่ำเป็นลูกสูบท่ี 1 ถ้ำเป่ำลมแล้วลมไม่ผ่ำนหรือผ่ำนไม่สะดวกให้ทดสอบกับลูกสูบลูกอื่น

จนกว่ำจะพบลูกสูบที่ 1 เมื่อได้ลูกสูบที่ 1 แล้วลูกสูบที่ 2 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับลูกสูบที่ 1 จนครบ 3 ลูก

  2.2 เกิดจำกใส่ลูกสูบสลับด้ำน กระบอกลูกสูบแต่ละลูกจะมีร่องเล็ก  ๆ  อยู่ข้ำงกระบอกลูกสูบ มีเขี้ยวอยู่ 2 

ด้ำนอยู่ตรงกันข้ำมมีขนำดเล็กด้ำนหนึ่งและใหญ่ด้ำนหนึ่ง ร่องเล็ก  ๆ   ที่อยู่ในกระบอกลูกสูบมีไว้สสำหรับสวมกับเขี้ยว

ด้ำนใหญ่ของลูกสูบ จึงจะถูกตสำแหน่งของกำรวำงลูกสูบ

  2.3 มีวัสดุหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงติดค้ำงอยู่ในท่อหรือปำกลสำโพง ถ้ำสงสัยว่ำมีสิ่งวัสดุติดค้ำงอยู่ในท่อจุดใดจุด

หนึ่ง ควรถอดชิ้นส่วนออกแล้วสังเกตด้วยสำยตำ ใช้นส้ำหยอด หรือใช้แปรงทสำควำมสะอำดเพื่อทสำควำมสะอำดอีกครั้ง

จนกว่ำจะมั่นใจว่ำไม่มีอะไรติดค้ำงอยู่ในท่อหรือปำกลสำโพง

 3. มีเสียงกระทบกันของวัสดุในตัวเครื่องดนตรี ในขณะบรรเลงมีเสียงกระทบกันของวัสดุเป็นเสียงที่เกิดจำก

ฝำครอบเกลียวด้ำนบนของลูกสูบลูกใดลูกหนึ่งหรือทุกลูกคลำยออกจำกกระบอกลูกสูบในขณะบรรเลง ให้ผู้บรรเลง

หมุนกลับที่เดิมให้แน่นพอสมควรไม่ควรแน่นจนเกินไปเพรำะอำจทสำให้ถอดออกไม่ได้และไม่สำมำรถหยอดนส้ำมัน

หรือถอดทสำควำมสะอำดเครื่องได้

 4. มเีสยีงนสำ้ลำยค้ำงอยูใ่นท่อ โดยปกตเิมือ่มเีสยีงนสำ้ลำยค้ำงอยูใ่นท่อจะสำมำรถทิง้นสำ้ลำยออกทำงท่อทิง้นสำ้ลำย

ได้หมด แต่เมือ่ทิง้นสำ้ลำยออกจำกท่อทิง้นสำ้ลำยหมดแล้วยงัมเีสยีงนสำ้ลำยค้ำงอยูใ่นท่อ ให้ผูบ้รรเลงตรวจสอบทีฝ่ำครอบ

ลกูสบูด้ำนล่ำง หรอืท่อใดท่อหนึง่ของเครือ่งดนตร ีให้ผูบ้รรเลงถอดออกแล้วตรวจสอบว่ำมนีสำ้ลำยค้ำงอยูใ่นท่อหรอืไม่

หำกมใีห้เทออกแล้วนสำท่อสวมกลบัเหมอืนเดมิ หรอืใช้วธิกีำรกดลกูสบูลงทัง้ 3 ลกูสบูแล้วจบัเครือ่งดนตรสีะบดัขึน้ลง 

นส้ำลำยที่ค้ำงอยู่ในฝำครอบกระบอกลูกสูบก็จะหลุดออกมำ

 5. มีอำกำศรั่วออกจำกเครื่องดนตรี โดยปกติเครื่องดนตรีจะไม่มีลมรั่วออกจำกเครื่องดนตรี กำรรั่วของลมจะ

ทสำให้เป่ำยำก และคุณภำพของเสียงไม่สมบูรณ์ จุดที่มีโอกำสทสำให้ลมร่ัวออกมำจำกตัวเครื่องดนตรีได้แก่ ท่อสสำหรับ

เทียบเสียง ข้อสวมต่อ และรูทิ้งนส้ำลำย ในกรณีนี้ควรส่งให้ช่ำงที่มีควำมชสำนำญในกำรซ่อมบสำรุงทสำกำรขยำยขนำดของ

ท่อลมด้ำนในให้มขีนำดใหญ่ขึน้จนลมไม่สำมำรถออกได้หรอืทสำกำรเปลีย่นก๊อกทีท่สำหน้ำทีอ่ดุรทูิง้นสำ้ลำยทีอ่ำจเกดิจำก

กำรเสื่อมหรือมีกำรฉีกขำดของก๊อก
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สรุป

 เครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งลมทองเหลอืงมอียูด้่วยกนัหลำยชนดิแต่ละชนดิมคีวำมคล้ำยกนัและแตกต่ำงกนับ้ำง 

ในกำรดูแลรักษำผู้บรรเลงสำมำรถพิจำรณำคุณลักษณะต่ำง  ๆ  เพื่อดสำเนินกำรดูและรักษำและซ่อมบสำรุงดังนี้

 1. พิจำรณำจำกสีของตัวเครื่อง ถ้ำตัวเครื่องเป็นสีเงินให้ทสำควำมสะอำดด้วยนส้ำยำขัดเครื่องเงิน (Silver polish) 

ถ้ำเป็นเครื่องชุบนิกเกิ้ล ให้ทสำควำมสะอำดด้วยนส้ำยำขัดเครื่องชุบนิกเก้ิล (Metal polish) และถ้ำเป็นเครื่องเคลือบด้วย

แลคเกอร์ ให้ทสำควำมสะอำดด้วยนส้ำยำขัดเครื่องเคลือบแลคเกอร์ (Lacquer polish)

 2. ท่อสสำหรับเทียบเสียงหลังทสำควำมสะอำดให้ทำด้วยนส้ำมันหยอดท่อเทียบเสียง (Tuning slide oil)

 3. เครือ่งทีเ่ปลีย่นระดบัเสยีงด้วยระบบลกูสบูแบบดนัให้ทำลกูสบูด้วยนสำ้มนัหล่อลืน่ลกูสบูแบบดนั (Valve oil)

เครื่องที่เปลี่ยนระดับเสียงด้วยระบบลูกสูบแบบหมุนให้หยอดด้วยนส้ำมันหล่อลื่นลูกสูบแบบหมุน (Rotor oil)

 4. เครื่องที่เปลี่ยนระดับเสียงด้วยกำรเลื่อนคันชัก ให้ทำคันชักด้วยนส้ำมันหล่อลื่นสไลด์ทรอมโบน (Slide oil) 

หรือครีมหล่อลื่นสไลด์ทรอมโบน (Slide cream)

 5. กรณชีิน้ส่วนของตวัเครือ่งเกดิกำรชสำรดุเสยีหำย ให้ประเมนิตนเองว่ำมอีปุกรณ์เพยีงพอต่อกำรซ่อมบสำรงุหรอื

ไม่ ถ้ำไม่เพียงพอ หรือมีควำมเสี่ยงมำกเกินไป ควรส่งซ่อมให้ช่ำงผู้ชสำนำญทสำกำรซ่อมบสำรุง

 จำกข้อควำมข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ กำรดูแลรักษำเครื่องลมทองเหลืองมีควำมละเอียดอ่อน มีข้อจสำกัดในกำรเลือก

ใช้วัสดุเป็นอย่ำงมำก ดังน้ันผู้อ่ำนจึงต้องให้ควำมสสำคัญต่อกำรเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีกำรบสำรุงรักษำเครื่องดนตร ี

อย่ำงถูกวิธีเพื่อให้เครื่องมีควำมสะอำดสวยงำม สมบูรณ์และพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ
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บทคัดย่อ

 บทควำมนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อนสำเสนอ เทคนิคกำรตั้งคสำถำม และข้อคสำถำมลักษณะต่ำง ๆ ของครูผู้สอน เพื่อนสำ

ไปใช้ในกำรเรยีนกำรสอน เพือ่ส่งเสรมิกำรคดิและประเมนิกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เนือ้หำประกอบด้วยควำมควำมสสำคญั

ของกำรใช้คสำถำมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนกำรใช้คสำถำมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพกำรตั้งคสำถำมตำม

แนวคิด Bloom’s Taxonomy [1] และ Anderson &Krathwohl [2] ลักษณะคสำถำมแต่ละระดับ และเทคนิคกำรใช้คสำถำม

เพือ่ประเมนิกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและบทสรปุ กำรใช้คสำถำมตำมระดบักำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตำมแนวคดิของ Benjamin 

Bloom [1] และ Anderson และ Krathwohl [2] 6 ระดบักำรตัง้คสำถำมจะช่วยให้ผูส้อนเข้ำถงึกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได้อย่ำง

ลึกซึ้ง คสำตอบของผู้เรียนชี้ให้เห็นถึงระดับควำมเข้ำใจ จุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียน กำรตั้งคสำถำมเป็นกำรให้ข้อมูลย้อน

กลับที่เชื่อมโยงกำรประเมินเพื่อกำรเรียนรู้กำรประเมินเพื่อเรียนรู้ กำรมีส่วนสสำคัญในกำรเรียนรู้ทุกเวลำในห้องเรียน

ถ้ำในห้องเรียนมีกำรตั้งคสำถำมที่ดีไม่ว่ำจะเริ่มต้นจำกครูผู้สอนผู้สอนหรือผู้เรียน จะช่วยให้เกิดทักษะกำรคิดและช่วย

สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ถำมและผู้ตอบ และมีส่วนให้เกิดกำรอภิปรำยถกเถียงที่ผ่ำนกระบวนกำรคิด

อย่ำงสร้ำงสรรค์ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนและช่วยสร้ำงเสริมนิสัยกำรเรียนรู้

ค�าส�าคัญ: กำรใช้คสำถำม ประเมินกำรเรียนรู้

Abstract

 This article aims to present questioning techniques and questions of various types for teachers to use in instruction 

to promote students’ thinking and assess their learning. The content of this article includes; the importance of using 

questions to develop students, using questions in class to develop students effectively, questioning based on Bloom’s 

Taxonomy [1] and Anderson & Krathwohl [2] concepts, individual question characteristics, questioning techniques 

to assess learners’ learning and conclusions. Using questions based on the learning level of the learners according to 

the concepts of Benjamin Bloom [1] and Anderson and Krathwohl [2] 6 levels. Questioning can help teachers access 

students’ learning more deeply. Student responses indicate the level of understanding, weakness, student strengths. 
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Questioning is providing feedback that links assessment for learning. Assessment for learning, having an important 

part in learning every time in the classroom. If in the classroom there is a good question Whether starting from teachers 

or students Will help to develop thinking skills and help create learning processes for both the questioner and the 

respondent And contributed to the debate over the creative thinking process Which will improve the learning skills 

in the 21st century of the learner and help build a learning habit as well.

Keywords: Questions Using, Learning Evaluation

บทน�า

 กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นส่วนสสำคัญที่ครูผู้สอนต้องดสำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และ

ตลอดเวลำในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ซึง่กระบวนทศัน์กำรประเมนิผลกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เน้นกำรประเมนิเพือ่

ปรบัปรงุและพฒันำกำรเรยีนรู ้(Improve student learning) โดยเฉพำะกำรประเมนิเพือ่เรยีนรู ้(Assessment for learning) 

[3] กำรใช้คสำถำมเป็นเทคนคิสสำคญัในกำรเสำะแสวงหำควำมรูท้ีม่ปีระสทิธิภำพ เป็นกลวธีิกำรสอนทีก่่อให้เกดิกำรเรยีน

รู้ที่พัฒนำทักษะกำรคิด กำรตีควำม กำรไตร่ตรอง กำรถ่ำยทอดควำมคิด สำมำรถนสำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง

กำรจดักระบวนกำรเรยีนรูไ้ด้เป็นอย่ำงด ีกำรถำมเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนกำรเรยีนรู ้ช่วยให้ผูเ้รยีนสร้ำงควำมรู ้ควำม

เข้ำใจ และพัฒนำควำมคิดใหม่ ๆ กระบวนกำรถำมจะช่วยขยำยทักษะกำรคิด ทสำควำมเข้ำใจให้กระจ่ำง ได้ข้อมูลป้อน

กลบัทัง้ด้ำนกำรเรยีนกำรสอน ก่อให้เกดิกำรทบทวน กำรเชือ่มโยงระหว่ำงควำมคดิต่ำง ๆ  ส่งเสรมิควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็

และเกดิควำมท้ำทำยกำรตัง้คสำถำมกระตุน้กำรเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร้ำงกำรคดิขัน้สงู กำรตัง้คสำถำมทีด่แีละมปีระสทิธภิำพต้อง

เป็นคสำถำมที่ทรงพลัง (Power questions) ซึ่งเป็นคสำถำมกระตุ้นกำรคิด และนสำไปสู่กำรเรียนรู้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำย

ของกำรเรียนรู้ คสำถำมหนึ่งท่ีมักจะเกิดข้ึนกับเรำผู้เป็นครูผู้สอนคสำสอนก็คือ “กำรสอนคสำสอนไม่เพียงแต่ให้เด็กจดจสำ

ข้อควำมเชื่อได้เท่ำนั้น เรำจะช่วยเด็ก ๆของเรำให้รู้จักคิดและวิเครำะห์ในเรื่องของควำมเชื่อได้อย่ำงไร” คสำตอบหนึ่ง 

ก็คือ “ครูผู้สอนต้องสอนโดยกำรตั้งคสำถำมให้เด็ก ๆได้คิดหำคสำตอบด้วยตนเอง” “เทคนิคกำรใช้คสำถำม” จึงเป็นกุญแจ

สสำคญัในกำรสืบเสำะแสวงหำควำมรู ้ผูส้อนจงึต้องมคีวำมชสำนำญในกำรตัง้คสำถำม และสำมำรถเลอืกใช้คสำถำมทีน่สำหรอื

เร้ำควำมสนใจให้ผูเ้รยีนได้ใช้ควำมคดิอย่ำงเหมำะสมตำมควำมสนใจ คสำถำมทีด่จีะช่วยให้กำรเรยีนบรรลวุตัถปุระสงค์

ดังคสำกล่ำวที่ว่ำ

 “The teacher who never question never teaches”[4]

 หรือ “Assessment for Learning : Wrong Questions Never Yield Right Answers”

 กำรใช้กำรประเมินเพ่ือเรียนรู้ในชั้นเรียน เพ่ือให้ครูผู้สอนเข้ำใจว่ำผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงไร เข้ำใจหรือ

ไม่ ครูผู้สอนสำมำรถหำแนวทำงกำรสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจและเรียนรู้ได้อย่ำงแท้จริง กำรต้ังคสำถำมเป็น

เทคนิคและกลยุทธ์กำรประเมินเพื่อเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพซึ่งช่วยให้ครูผู้สอนเข้ำถึงกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่ำง 

ลึกซึ้ง คสำตอบของผู้เรียนชี้ให้เห็นถึงระดับควำมเข้ำใจ จุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียน ด้วยกำรตั้งคสำถำมและสังเกตคสำตอบ 

ช่วยให้ครูผู้สอนสำมำรถเข้ำใจและวิเครำะห์ควำมต้องกำรเพื่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยให้ครูผู้สอนให้ข้อมูล

ย้อนกลบักบัผูเ้รยีนเพือ่ให้เกดิกำรเรยีนรูอ้ย่ำงเตม็ศกัยภำพ ได้ตำมเป้ำหมำยกำรเรยีนรู ้กำรให้ข้อมลูย้อนกลบัทีด่สีสำหรบั

กำรประเมินเพื่อกำรเรียนรู้ ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับกำรเรียน [7]

 กำรประเมินเพื่อเรียนรู้ มีส่วนสสำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลำทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

กำรประเมินนั้นเกิดขึ้นเสมอ เพรำะครูผู้สอนต้องตั้งคสำถำมกระตุ้นยั่วยุผู้เรียนให้แสดงควำมคิด ควำมสำมำรถกำรต้ัง
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คสำถำมที่ด ีเป็นคณุลักษณะอย่ำงหนึง่ทีผู่้สอนในปัจจบุนัควรได้รับกำรเพิ่มพูนทกัษะโดยกำรตัง้คสำถำมกระตุน้กำรเรียน

รู้ เพื่อเสริมสร้ำงกระบวนกำรคิดที่นสำไปสู่กำรวำงแผนกำรแก้ปัญหำ และกำรสร้ำงสรรค์ ช่วยกระตุ้นกำรคิดขั้นสูงของ

ผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี ดังคสำว่ำที่ว่ำ กำรประเมินเพื่อกำรเรียนรู้: กำรตั้งคสำถำมเพื่อกระตุ้นควำมคิดและกำรให้ผลสะท้อน

กลับเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้(Assessment for Learning: Questioning and Feedback to Understand and 

Enhance Learning) [6] กำรตั้งคสำถำมที่ดีต้องเป็นคสำถำมส่งเสริมกำรเรียนรู้และทรงพลัง (Power Questions) ผู้เรียนคิด

วิเครำะห์และแก้ปัญหำ ตลอดจนคสำถำมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมสงสัยและเกิดคสำถำมในกำรเรียนรู้ต่อไปกำรให้

ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Feedback) ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน

ได้เป็นอย่ำงดวีตัถปุระสงค์ของบทควำมนีเ้พือ่นสำเสนอ เทคนคิกำรต้ังคสำถำม และข้อคสำถำมลกัษณะต่ำง ๆ  ของครผููส้อน 

เพือ่นสำไปใช้ในกำรเรยีนกำรสอน เพือ่ส่งเสรมิกำรคดิและประเมนิกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในบทคำมนี ้ผูเ้ขยีนจะนสำเสนอ

ประเดน็เกีย่วกบั ควำมสสำคญัของกำรใช้คสำถำมเพือ่พฒันำกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน กำรใช้คสำถำมในชัน้เรยีนเพือ่พฒันำกำร

เรียนรู้ผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพกำรตั้งคสำถำมตำมแนวคิด Bloom’s Taxonomy และ Anderson &Krathwohl ลักษณะ 

คสำถำมแต่ละระดับและเทคนิคกำรใช้คสำถำมเพื่อประเมินกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

ความส�าคัญของการใช้ค�าถามเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

 กำรใช้คสำถำมเป็นกลวิธีสสำคัญที่ครูผู้สอนใช้ประเมินควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ผู้เรียนแต่ละคนมีอยู่ รวมทั้ง

เป็นเครื่องมือสะท้อนให้ครูผู้สอนสำมำรถช่วยเหลือส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้ผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุเป้ำหมำย  

กำรเรียนที่ครูผู้สอนกสำหนดไว้ นั่นคือ กำรใช้คสำถำมเป็นรูปแบบกำรปฏิสัมพันธ์โดยทั่วไประหว่ำงผู้เรียนกับครูผู้สอน 

ซึ่งครูผู้สอนสำมำรถใช้เพ่ือวัดระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตลอดจนวัดควำมคิดในระดับสูงของผู้เรียนได้ กล่ำวได้ว่ำ 

ครูผู้สอนสำมำรถใช้คสำถำมในชั้นเรียน [3] ดังนี้

 1. เพือ่ปรบัปรงุกำรสอน เพรำะกำรใช้คสำถำมทสำให้ครผููส้อนได้รบัข้อมลูย้อนกลบัทีแ่สดงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจ

ของผู้เรียนในกำรเรียนรู้นั้น ๆ ได้ทันที

 2. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนำกำรทักษะกำรคิดจำกระดับตส่ำสู่กำรคิดระดับสูง รวมทั้งส่งเสริมควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซ้ึง

ในเรื่องที่ศึกษำ

 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจของตนเอง รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมกระจ่ำง

สำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ ควำมเข้ำใจใหม่ที่เกิดขึ้น และพัฒนำกำรเรียนรู้มำกขึ้น

การใช้ค�าถามในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 เนือ่งจำกคสำถำมทีค่รผููส้อนใช้ในชัน้เรยีนมหีลำยระดบั กำรใช้คสำถำมเหล่ำนัน้พฒันำกำรเรยีนรูผู้เ้รยีนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้

 1. ครผููส้อนควรวำงแผนกสำหนดกำรใช้คสำถำมทีน่สำสูเ่ป้ำหมำยหลกัในกำรเรยีนรูท้ีก่สำหนดไว้โดยคสำถำมทีใ่ช้ต้อง

เป็นคสำถำมทีท้่ำทำยควำมคดิผูเ้รยีน มคีสำถำมทัง้ระดบัง่ำยและยำก ตำมระดบักระบวนกำรคดิของ Anderson & Krathwohl 

ประกอบด้วย คสำถำมที่ประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรนสำไปใช้ กำรวิเครำะห์ กำรประเมินค่ำ และกำรสร้ำงสรรค์ของ 

ผู้เรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนจะสำมำรถเลือกใช้คสำถำมที่เหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถของเด็กแต่ละคน กล่ำวคือ เม่ือ

ครูผู้สอนใช้คสำถำมไปตำมลสำดับขั้นตอนที่เตรียมไว้ หำกผู้เรียนไม่สำมำรถตอบได้ ครูผู้สอนจะสำมำรถลดระดับ

ขั้นคสำถำมลงเพื่อทบทวนระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้เรียนก่อนจะก้ำวสู่คสำถำมในระดับสูงต่อไป  

 2. ครูผู้สอนควรใช้คสำถำมน้อยข้อแต่เป็นคสำถำมที่มีคุณภำพ โดยใช้คสำถำมปลำยเปิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด 

คสำตอบของตนเองเป็นคสำถำมทีส่่งเสรมิควำมคดิระดบัสงู เช่น คสำถำมทีข่ึน้ต้นด้วยคสำว่ำ ทสำไม ซึง่คสำถำมทีต้่องกำรคสำตอบ 

อันเกิดจำกกำรวิเครำะห์ของผู้เรียน หรือคสำถำมประเภทที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคำดเดำคสำตอบ เช่น
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“จะเป็นอย่ำงไรถ้ำ...(สถำนกำรณ์)...” เป็นต้น

 3. ครผููส้อนควรใช้คสำถำมกระตุน้ให้ผูเ้รยีนพบควำมกระจ่ำงนสำทำงสูก่ำรสรปุควำมคดิสสำคญั หรอืควำมคดิหลกั

ได้

 4. ครูผู้สอนควรหลีกเลี่ยงกำรใช้คสำถำมที่มีลักษณะ ดังนี้

   กำรใช้ถำมคสำถำมปลำยปิดมำกเกินไป

   กำรใช้คสำถำมที่ผู้เรียนสำมำรถใช้คสำตอบใช่/ไม่ใช่

   กำรใช้คสำถำมที่ต้องกำรคสำตอบสั้น ๆ มำกเกินไป

   กำรใช้คสำถำมลวงที่มีประเด็นก่อให้เกิดกำรเข้ำใจผิด

   กำรใช้คสำถำมที่มีควำมซส้ำซ้อนกับคสำถำมเดิม

   กำรใช้คสำถำมที่เน้นเฉพำะผู้เรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

 5. ครผููส้อนควรมกีำรจดัลสำดบักำรใช้คสำถำมทีย่ดืหยุน่ได้ เนือ่งจำกอำจมคีวำมจสำเป็นทีค่รผููส้อนต้องปรบัเปลีย่น

คสำถำมหรอืใช้คสำถำมทีไ่ม่ได้เตรยีมมำก่อนในสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเกดิขึน้ในชัน้เรยีนโดยทีค่รผููส้อนไม่ได้คำดไว้ เช่น อำจ

ต้องใช้คสำถำมเพื่อถำมกลับคสำตอบที่ได้จำกผู้เรียน เป็นต้น 

การตั้งค�าถามตามแนวคิด Bloom’s Taxonomy และ Anderson &Krathwohl

 Bloom’s Taxonomy Revised เกิดจำกกำรปรับปรุงแนวคิดกำรแบ่งประเภทกำรเรียนรู ้แบบดั้งเดิม 

โดยนักกำรศึกษำ 2 ท่ำนได้แก่ Anderson และ Krathwohl [2] ซึ่งได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้พิจำรณำเป็น 2 มิติ คือ  

พจิำรณำลกัษณะของควำมรู ้และพจิำรณำกำรเรยีนรูท้ำงปัญญำ 6 ขัน้นัน้ สิง่ทีแ่ตกต่ำงระหว่ำงแนวคดิของ Bloom (1956) 

 กับแนวคิดของ Anderson และ Krathwohl คือ1) กำรเพิ่มมิติด้ำนลักษณะควำมรู้เพื่อช่วยให้กำรกสำหนดวัตถุประสงค์

กำรเรียนรู้ มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น 2) กำรปรับรูปแบบคสำที่ใช้จำกคสำนำมเป็นคสำกริยำ 3) ขั้นที่ 1 เปลี่ยนจำกคสำว่ำ  

“ควำมรู้ควำมเข้ำใจ” เป็น “กำรจสำ” ข้ันท่ี 5 เปลี่ยนจำก “กำรสังเครำะห์” เป็น “กำรประเมินผล” และ ขั้นที่ 6  

เปลี่ยนจำก “กำรประเมินผล” เป็น “กำรสร้ำงสรรค์” โดยสำมำรถเปรียบเทียบได้ ดังภำพต่อไปนี้

แผนที ่Bloom’s Taxonomy Revised

ที่มำ: Anderson, L.W.&Krathwohl, D.R.(eds.) (2001).
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 ลักษณะค�าถามแต่ละระดับ

 กำรใช้คสำถำมท่ีพัฒนำกระบวนกำรคิดตำมระดับกำรเรียนรู้ของ Bloom จะเป็นวัตถุประสงค์ด้ำนปัญญำ  

โดยเริ่มจำกคิดในระดับพ้ืนฐำนท่ีสุดไปสู่ควำมคิดในระดับสูง ทั้งนี้ผู้เรียนควรจะมีบทบำทในกำรตอบคสำถำม และต้ัง

คสำถำมไปพร้อม ๆ กับคสำถำมที่ส่งเสริมควำมรู้ควำมคิด [2]

  ระดับความรู้ ความจ�า ผู้เรียนสำมำรถจสำบอกซส้ำได้และบอกควำมรู้ที่ได้เรียนรู้แล้วได้

   ค�ากิริยาที่บ่งบอก ได้แก่ ทบทวนอ้ำงอิงบันทึกจับคู่เลือกคสำนิยำม เครื่องหมำย สัญลักษณ์รำยกำร 

รำยชื่อ บรรยำย แยกแยะ จัดกลุ่ม ค้นหำข้อมูล ชี้ให้เห็น กำรศึกษำข้อมูล จัดทสำ

   ค�าถาม ใคร ทสำอะไร ที่ไหน ทสำไม อย่ำงไร เมื่อใด มำกเท่ำใด สิ่งใด/ชิ้นใด เลือก ชี้ บอก 

   ตัวอย่างค�าถาม คสำถำมจำกนิทำนอีสปเรื่องเต่ำกับกระต่ำย

    1. นิทำนเรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัว อะไรบ้ำง

    2. เต่ำกับกระต่ำยแข่งขันทสำอะไร ที่ไหน

    3. ใครเป็นผู้ชนะ

    4. ทสำไมเต่ำจึงชนะ

  ระดับความเข้าใจ

    ค�ากิริยาที่บ่งบอก ได้แก่ จดัหมวดหมู ่แยกประเภท จดัประเภท แบ่งชัน้ สรปุควำม ตคีวำม 

ขยำยควำมรำยงำนข้อมูล เสนอแนะ ค้นหำข้อมูล

    ค�าถาม บอกเล่ำอธิบำยโดยใช้ถ้อยคสำของตนเอง สรุปข้อควำมที่อ่ำน/เรื่อง ที่ฟัง  

ให้ควำมหมำย จับคู่ ย่อ เลือก ระบุ ข้อจสำกัด ข้อยกเว้น

    ตัวอย่างค�าถาม คสำถำมจำกวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี

     1. ให้ผู้เรียนสรุปเรื่องพระอภัยมณีมำพอสังเขป

     2. ให้ผู้เรียนเลือกตัวละครที่ชอบ พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ชอบ  

  ระดับการน�าไปใช้

    ค�ากิริยาที่บ่งบอก ได้แก่ คสำนวณ ใช้ ดสำเนินกำร บริหำรข้อมูล นสำไปปฏิบัติถอดควำม 

แปลควำม อธิบำย ยกตัวอย่ำง ทสำให้เข้ำใจ เลือก รวบรวม ประมวล จัดเป็นกลุ่ม แยกแยะ

    ค�าถาม สำธิต เลือกคสำ/ประโยค บอกว่ำจะเกิดอะไรขึ้น จะนสำไปใช้อย่ำงไรสิ่งนี้มีไว้ใช้

ทสำอย่ำงไร

    ตัวอย่างค�าถาม

     1. ให้ผู้เรียนเลือกคสำต่อไปนี้ เติมลงในประโยคให้ได้ควำมชัดเจน  

     2. ให้ผู้เรียนสำธิตกำรใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ถูกวิธี

     3. จำกอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ที่กสำหนดให้ ให้ผู้เรียนบอกว่ำอุปกรณ์แต่ละช้ินใช้

ทสำอะไร

  ระดับการวิเคราะห์

    ค�ากิริยาที่บ่งบอก ได้แก่ เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม จับคู่ ทสำสังเขปชี้แจง แถลงไข บูรณำกำร 

จัดโครงสร้ำง

    ค�าถาม ระบุควำมคิดเห็น อะไรเป็นข้อแนวคิดหลัก แนวคิดรองไดอะแกรมอะไรคือ 

ข้อเท็จจริง/ควำมเห็น ควำมสัมพันธ์ ควำมแตกต่ำง
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    ตัวอย่างค�าถาม

     1. อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วระบุให้ได้ว่ำ ข้อควำมใดเป็นแนวคิดหลักข้อควำม

ใดเป็นแนวคิดรอง อะไรเป็นข้อเท็จจริง อะไรเป็นควำมคิดเห็น

     2. จำกภำพที่กสำหนดให้ 2 ภำพ มีอะไรที่เหมือนกัน และอะไรที่แตกต่ำงกัน

     3. ให้เขียนแผนภูมิแสดงถึงหัวใจนักปรำชญ์ให้ครบถ้วน

     4. ให้บอกสำเหตุที่ต้องเสียกรุงศรีอยุธยำทั้ง 2 ครั้ง

   ระดับการประเมิน

    ค�ากิริยาที่บ่งบอก ได้แก่ ทสำนำย โน้มน้ำวใจ เชื่อ แสดงให้เห็นถึง ประเมินตรวจสอบ  

ตั้งสมมติฐำน ตัดสินดสำเนินกำรสร้ำงเครือข่ำย รีวิว ทบทวน สอบสวน

    ค�าถาม สิ่งใดสสำคัญกว่ำ ดีกว่ำ มีเหตุผลกว่ำ เชื่อถือได้มำกกว่ำ เหมำะสมกว่ำ  

สิ่งใดดีที่สุด เขียน/ให้ข้อคิดเห็น

    ตัวอย่างค�าถาม

     1. ท่ำนคิดว่ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเหมำะสมกับสังคมไทยหรือไม่

     2. คุณธรรม 8 ประกำรที่ชำวไทยควรมี คุณธรรมใดสสำคัญที่สุด

     3. ผู้เรียนมีคุณสมบัติเหมำะสมกับกำรเป็นผู้เรียนหรือไม่ เพียงใด  

  ระดับการสร้างสรรค์

    ค�ากิริยาที่บ่งบอก ได้แก่ วำงแผน สร้ำง ออกแบบ สร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์ ทสำโปรแกรม  

แอนิเมชั่น จัดพิมพ์

    ค�าถาม แก้ปัญหำต่อไปนี้ จะทสำวิธีอื่นได้อย่ำงไร ประดิษฐ์ ออกแบบ  

    ตัวอย่างค�าถาม

     1. จะแก้ปัญหำโลกร้อนได้อย่ำงไร

     2. ถ้ำจะไม่ใช้สำรเคมีในกำรให้ปุ๋ยพืช จะหำอะไรมำทดแทนกำรใช้สำรเคมี

เทคนิคการใช้ค�าถามเพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน

 จำกหนงัสือ Checking for Understanding: Formative Assessment Techniques for Your Classroom. ของ Fisher 

และ Frey [8] ได้เสนอเทคนิคกำรใช้คสำถำมเพื่อประเมินกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

 1. การใช้ค�าถาม-ค�าตอบเพื่อทบทวนบทเรียน

  1.1 กระดำนแผ่นเหลก็โดยครผููส้อนให้ผูเ้รยีนแต่ละคนเขยีนคสำตอบและแสดงให้ครผููส้อนดซูึง่ครผููส้อน

สำมำรถมองคสำตอบและทรำบได้ว่ำผู้เรียนคนใดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทเรียนนั้น ๆ อย่ำงไร และคนใดต้องกำรเพิ่ม

เติมควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว

  1.2 นี่คือคสำตอบ, อะไรคือคสำถำม (Here is the answer, What’s the question) เทคนิคนี้ครูผู้สอนจะบอก

คสำตอบให้ผู้เรียน เช่น

   ครูผู้สอน: “คสำตอบ คือ 45 คสำถำมสสำหรับคสำตอบนี้คืออะไรหรือควรจะถำมว่ำอย่ำงไร”

หรือ

   ครูผู้สอน: “คสำตอบ คือ พระเจ้ำเฮนรี่ที่ 8 ผู้เรียนคิดว่ำมีคสำถำมอะไรบ้ำงที่สำมำรถใช้คสำตอบนี้ได้”

  1.3 บิงโกคสำสสำคัญเทคนิคน้ีใช้ในกรณีท่ีครูผู้สอนต้องกำรทบทวนคสำสสำคัญที่เรียนรู้โดยครูผู้สอนเขียน

คสำสสำคญั พร้อมหมำยเลขแต่ละคสำบนกระดำน จำกนัน้ให้ผูเ้รยีนเลอืกหมำยเลขของคสำเหล่ำนัน้เขยีนลงบนกระดำนบงิโก



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

257Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 251-259 (2019)  Vol.9 No.1

ของตนเอง ต่อมำให้ผูเ้รยีนฟังครผููส้อนอ่ำนคสำจสำกดัควำมของคสำสสำคญัทลีะคสำ แล้วจงึกำกบำทหมำยเลขของคสำสสำคญัที่

ตรงกับคสำจสำกัดควำม เมื่อผู้เรียนคนใดมีกำกบำทครบตำมตำรำงบิงโก ตำมแนวดิ่ง แนวนอน หรือแนวทแยงให้ผู้เรียน

คนนั้นอ่ำนคสำสสำคัญคสำนั้นพร้อมกับคสำจสำกัดควำมเพื่อเป็นกำรทบทวนควำมรู้ร่วมกัน

 2. การใช้ค�าถามเพื่อสร้างความมั่นใจ

  กำรตัง้คสำถำมทีท่สำให้ผูเ้รยีนไม่รูส้กึว่ำขำดควำมมัน่ใจเมือ่ตอบผดิ จะกระตุน้ให้ผูเ้รยีนมัน่ใจหรอืกล้ำเสีย่ง

ทีจ่ะตอบ คสำถำมเหล่ำนีจ้ะเป็นคสำถำมทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้พฒันำควำมเข้ำใจ และเพิม่ควำมรูข้ึน้ทลีะน้อย เทคนคิทีค่รู

ผู้สอนสำมำรถนสำไปใช้ได้ อำทิ

   ให้เวลำคิด ครูผู้สอนจะให้เวลำผู้เรียนคิดหลังจำกตั้งคสำถำม

   หำตวัช่วย เป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรตอบคสำถำมของผูเ้รยีน ซึง่เมือ่ผูเ้รยีนได้ฟังคสำถำมของครู

ผู้สอนแล้ว ครูผู้สอนจะเปิดโอกำสให้ถำมเพื่อนหรือตัวช่วยได้

   กำรให้คสำถำมล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีกำรร่วมกันคิดหรืออภิปรำยหำคสำตอบล่วงหน้ำก่อน

   กำรถำมสะท้อนหรือกำรถำมยส้ำซส้ำ เป็นกำรใช้คสำถำม ถำมเพื่อยส้ำคสำตอบที่ผู้เรียนตอบมำ โดยเฉพำะ

กรณีที่ตอบนั้นเป็นคสำตอบที่ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนคสำตอบตัวอย่ำงถำมสะท้อนหรือกำรถำมยส้ำซส้ำ เช่น

    “ที่เธอตอบมำ หมำยถึง ...ใช่ไหม”

    “ผู้เรียนคนอื่น ๆ ล่ะ ใครคิดต่ำงจำกนี้บ้ำง”

   หรือ เม่ือผู้เรียนตอบไม่ถูกต้อง ครูผู้สอนอำจถำมคสำถำมเดิมกับผู้เรียนคนอื่นเพื่อให้ได้คสำตอบที ่

หลำกหลำย และกลับมำถำมผู้เรียนคนเดิมที่ตอบไม่ถูกว่ำ

    “เธอยังยืนยันคสำตอบเดิม หรือคิดจะเปลี่ยนคสำตอบใหม่”

   หรือครูผู้สอนอำจสรุปคสำตอบ หรือข้อถกเถียงจำกคสำตอบที่หลำกหลำยของผู้เรียนแล้วถำมกลับ 

ไปว่ำ

    “ผู้เรียนคิดว่ำคสำตอบใดถูกที่สุด เพรำะอะไร”

 3. การใช้ค�าถามเพื่อขยายค�าตอบของผู้เรียน

  ในกำรถำม-ตอบคสำถำมระหว่ำงครูผู้สอนกับผู้เรียน กำรที่ครูผู้สอนใช้คสำถำมเพ่ือขยำยมุมมองหรือ 

ควำมคิดของผู้เรียน ถือว่ำเป็นกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจ รวมทั้งเป็นกำรให้โอกำสผู้เรียนได้อธิบำยควำมคิดของตนเอง 

คสำถำมที่ครูผู้สอนสำมำรถนสำไปใช้ขยำยคสำตอบของผู้เรียน หลังจำกที่ผู้เรียนตอบคสำถำมแล้ว อำทิ

   “อธิบำยเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม”

   “ลองยกตัวอย่ำงหรือบอกรำยละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อย”

   “พูดต่อไป”

   “บอกเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมว่ำ เธอหมำยถึงอะไร”

  หรอือำจใช้ภำษำท่ำทำง เช่น พยกัหน้ำ หรอืใช้สญัญำณมอื เพือ่ให้ผูเ้รยีนพดูต่อไป รวมทัง้อำจใช้กำรถำม

ยส้ำซส้ำคสำตอบของผู้เรียน เช่น

   “ดังนั้น สิ่งที่เธอคิดก็คือ...(ทบทวนสิ่งที่ผู้เรียนตอบ)”

   “ดังนั้น ที่เธอพูดหมำยถึง...”

   “ผู้เรียนคนไหนจะสรุปสิ่งที่สมศรีเพิ่งตอบไปได้บ้ำง”

  นอกจำกน้ันกำรขยำยคสำตอบท่ีผู้เรียนตอบมำ ครูผู้สอนอำจใช้กำรตอบกลับเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดต่อ 

เช่น
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   “ใช่แล้วบำงทีครูผู้สอนก็คิดว่ำ...”

   “แล้วเธอคิดอย่ำงไร”

   “ครูผู้สอนรู้ว่ำเธอหมำยถึงอะไร ครูผู้สอนก็คิดเช่นกันว่ำ...”

   “ผู้เรียนรู้สึกไหมว่ำ...”

  เทคนคิกำรใช้คสำถำมเพือ่ขยำยคสำตอบของผูเ้รยีนนีจ้ะช่วยให้ผูเ้รยีนคดิตำมและสำมำรถปรบัแก้ไขคสำตอบ 

กรณีที่คสำตอบอำจมีควำมผิดพลำด หรือคลำดเคลื่อนได้ด้วยตนเอง

บทสรุป

 คสำถำมเป็นสิ่งสสำคัญที่จะจุดประกำยให้ผู ้เรียนใคร่เรียน ใคร่รู ้ ใคร่แสวงหำควำมรู ้ต่อไปไม่มีที่ส้ินสุด  

กำรตั้งคสำถำมจำกกำรอ่ำนเป็นกำรช่วยให้ครูผู้สอนสำมำรถกระตุ้นผู้เรียนให้คิดเป็นได้ เพรำะผู้เรียนจะคอยคิดตอบ

ปัญหำทีผู่ส้อนถำมอยูต่ลอดเวลำ นอกจำกนีก้ำรฝึกให้ผูเ้รยีนถำมตนเองเพือ่ตรวจสอบควำมคดิของตนเอง กจ็ะเป็นกำรรู้ 

คิดขั้นสูง หรือเป็นกำรฝึกคิดเรื่องกำรคิด (Metacognition) ทั้งนี้กำรใช้คสำถำมของครูผู้สอนควรใช้แนวคิดทฤษฎีที่ส่ง

เสริมกำรคิดควบคู่ไปด้วย เช่น กำรใช้คสำถำมตำมระดับกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมแนวคิดของ Benjamin Bloom และ  

Anderson & Krathwohl ปรับปรุงแนวคิดเรียกว่ำ Bloom’s Taxonomy (Revised 2001) ประกอบด้วยกำรใช้คสำถำมตำม

ระดบักำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 6 ระดบั คอื 1) ระดบัควำมจสำ 2) ระดบัควำมเข้ำใจ 3) ระดบักำรนสำไปใช้ 4) ระดบักำรวเิครำะห์  

5) ระดับกำรประเมินค่ำ 6) ระดับสร้ำงสรรค์ กำรตั้งคสำถำมของครูผู้สอนมีควำมสสำคัญกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  

คสำถำมที่มีประสิทธิภำพจะเป็นตัวกระตุ้น/ชี้แนะให้ผู ้เรียนแสดงออกถึงพัฒนำกำรกำรเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น  

เทคนคิกำรตัง้คสำถำมเพือ่ส่งเสรมิกำรประเมนิเพือ่เรยีนรูก้ำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีน จงึเป็นเรือ่งสสำคญัยิง่ทีค่รผููส้อนควรเรยีนรู ้

และนสำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพซ่ึงสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ Hattie and Timperley [9] พบว่ำ กำรให้ข้อมูล

ย้อนกลับมีอิทธิพลที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุดในกำรเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนครูผู้สอนในฐำนะผู้สอนและ 

ผูป้ระเมนิผลควรมกีำรใช้เทคนคิและกลยทุธ์กำรประเมนิเพือ่เรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิำพซึง่ช่วยให้ครผููส้อนเข้ำถงึกำรเรยีน

รู้ของผู้เรียนได้อย่ำงลึกซึ้ง คสำตอบของผู้เรียนชี้ให้เห็นถึงระดับควำมเข้ำใจ จุดอ่อน จุดแข็งของผู้เรียน กำรตั้งคสำถำม

เป็นกำรใหข้้อมลูยอ้นกลับที่เชื่อมโยงกำรประเมนิเพื่อกำรเรียนรูก้ำรประเมนิเพื่อเรียนรู ้กำรมีส่วนสสำคัญในกำรจดักำร

เรียนรู้ทุกเวลำในห้องเรียนซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี
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บทคัดย่อ

 ทฤษฎขีองรำล์ฟ สมธิ และทฤษฎขีองเอด็มนัด์ เบร์ิก เฟลด์แมน เป็นทฤษฎแีห่งศลิปวจิำรณ์ แบบกำรวจิำรณ์ศลิป์

ร่วมสมยั เป็นกำรวจิำรณ์ผลงำนศลิปะทีร่่วมสมยัในปัจจบุนัทัง้ด้ำนตวังำนศลิปะ รปูแบบ แนวคดิ เนือ้หำกำรสร้ำงสรรค์ 

กำรสือ่ควำมหมำย กำรถ่ำยทอดอำรมณ์ในงำนศลิปะ งำนศลิป์ในปัจจบุนั พบว่ำมกีำรวเิครำะห์ วพิำกษ์ วจิำรณ์ ในหลำย

ทศันะด้วยกนั กำรแปลควำมหมำยในงำนศลิปะ มคีวำมต้องกำรทีจ่ะเข้ำใจงำนศลิปะ ซึง่มกีำรพฒันำมำกขึน้ในศตวรรษ

ที่ 20 มีกำรเผยแพร่ทฤษฎีทำงศิลป์ อันประกอบด้วย ปรัชญำศิลป์ ประวัติศำสตร์ศิลป์ สุนทรียศำสตร์ และศิลปวิจำรณ์ 

ซึง่เป็นฐำนให้นกัวจิำรณ์ศลิป์ทีม่คีวำมสสำคญัมำก ในฐำนะเป็นผู้มส่ีวนผลกัดนัให้มกีำรสร้ำงสรรค์งำนศลิปะให้สงูส่งขึน้ 

ณ ที่นี้จะยกทฤษฎีกำรวิจำรณ์ศิลปะมำวิเครำะห์ จำกนักวิจำรณ์เจ้ำของทฤษฎี สองท่ำนที่มีบทบำทต่อวงกำรศิลปศึกษำ 

คือ ทฤษฎีกำรวิจำรณ์อย่ำงสุนทรีย์ ของรำล์ฟ สมิธ และทฤษฎีศิลปะวิเครำะห์ ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน  เพื่อเป็น

แนวทำงสร้ำงควำมเข้ำใจในทฤษฎทีัง้สอง รวมถงึกำรอรรถำธบิำยถงึทฤษฎทีัง้สอง ซึง่ควำมเหมอืน และควำมแตกต่ำง

ในประเดน็ต่ำง ๆ   เพือ่ประโยชน์ในกำรนสำไปใช้ให้เหมำะสม รวมถงึเป็นแนวทำงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนศลิปวจิำรณ์ 

ให้มปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิล และพฒันำองค์ควำมรูด้้ำนศลิปศกึษำเพือ่สนองกำรปฏริปูหลกัสตูรศลิปศกึษำแบบแผน 

DBAE

ค�าส�าคัญ: ศิลปวิจำรณ์ ทฤษฎีกำรวิจำรณ์อย่ำงสุนทรีย์ ทฤษฎีศิลปะวิเครำะห์

Abstract

 Both theories of are Ralph A. Smith and Edmund Burke Feldman theories of art criticism. The Contemporary 

Art Criticism reviews the Contemporary Art in the present as the art work, pattern, thought, creative content, to convey 
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the meaning and emotions in art work. The current artworks appear that there are analysis and criticism in various 

perspectives. The interpretation the meaning of art work is going to understand the art work that has been developed 

increasingly in the 20th century. The Art Theory has been published that consist of the Philosophy of Art , the Art 

History, the Aesthetic and Criticism which are the most important basic for the Art Critic fo motivate the high level 

creation of the art work. In this abstract, the Criticism theory will be analyzed belong to the art critics who are famovs 

in the Art Society. Including Aesthetic Criticism by Ralph A. Smith and Critical Theory by Edmund Burke Feldman. 

In order to use as the model of the understanding and the explanation about the similarities and the differences of 

the several issues of the two theories and use for application the advantage of the appropriate to manage the learning 

program of the Criticism effectiently and develop the Knowledge of the Art Education. For promoting the innovation 

of the Art Curriculum of DBAE plan.

Keywords: art criticism, aesthetic criticism, critical theory

บทน�า

 จำกกำรศึกษำทฤษฎีศิลปวิจำรณ์ พบว่ำ ทฤษฎีศิลปวิจำรณ์ มีเป็นจสำนวนมำก มีหลำกหลำยทำงทฤษฎี  

จำกนักวิชำกำรทำงด้ำนศิลปศึกษำหลำย ๆ ท่ำน ซ่ึงมีลำยละเอียดในกำรวิจำรณ์ที่แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่นักวิชำกำรท่ำน

นั้น ว่ำจะให้ควำมสสำคัญกับเรื่องใดเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันตัวผลงำนศิลปะนั้นก็มีควำมหลำกหลำยเป็น “ศิลปะร่วมสมัย”  

ที่มีรูปแบบ เทคนิค วิธีกำร กำรสร้ำงสรรค์ที่หลำกหลำย กำรศึกษำศิลปวิจำรณ์ และศิลปศึกษำ จสำเป็นต้องเข้ำใจในตัว

ทฤษฎีศิลปวิจำรณ์อย่ำงท่องแท้ เพื่อประสิทธิภำพทำงกำรวิจำรณ์ผลงำนศิลปะอย่ำงเที่ยงธรรม ยุติธรรม ต่อตัวศิลปิน 

และนสำควำมเข้ำใจไปสู่ผู้ที่ชมงำนศิลปะร่วมสมัย รวมถึงผู้เรียนศิลปะ และผู้สอนศิลปะ ที่มีหน้ำที่สร้ำงสุนทรียภำพ

ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน จำกควำมสสำคัญข้ำงต้น ผู้เขียนจึงทสำกำรวิเครำะห์ทฤษฎี 2 ทฤษฎีที่มีควำมเหมำะสมในกำรวิจำรณ์

ศิลปะร่วมสมัย เพ่ือเป็นแนวทำงสร้ำงควำมเข้ำใจในทฤษฎีทั้งสอง รวมถึงกำรอรรถำธิบำยถึงทฤษฎีทั้งสอง ถึงควำม

เหมอืน และควำมแตกต่ำงในประเดน็ต่ำง ๆ   เพือ่ประโยชน์ในกำรนสำไปใช้ให้เหมำะสม รวมถงึเป็นแนวทำงกำรจดักำร

เรียนกำรสอนศิลปวิจำรณ์ ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปศึกษำเพ่ือสนองกำรปฏิรูป

หลักสูตรศิลปศึกษำแบบแผน DBAE [1], [2] ซึ่งมีองค์ประกอบด้ำนองค์ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ศิลป์ สุนทรียศำสตร์ 

ศิลปะปฏิบัติ รวมถึงศิลปวิจำรณ์ เป็นแกนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนศิลปศึกษำ

 วงจรของศลิปวจิำรณ์ คอื กำรทสำควำมเข้ำใจศลิปวจิำรณ์ จะต้องรบัรูอ้งค์ประกอบ หรอืวงจรทีเ่กีย่วข้องอยูเ่สมอ

ในกำรวิจำรณ์ เพื่อทสำให้เข้ำใจควำมสัมพันธ์อันเป็นเหตุปัจจัยต่อกันอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมีหลักสสำคัญ คือ

 1. ศิลปิน เป็นผู้มีหน้ำที่สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ ผู้เป็นศิลปินต้องเป็นผู้ที่มีควำมจริงใจ ที่จะสร้ำงผลงำนอย่ำง

บริสุทธิ์ใจ

 2. ผลงำนศิลปะ เป็นส่ือกลำงท่ีจะถ่ำยทอดควำมนึกคิด และอำรมณ์ควำมรู้สึกของตนเองออกมำ ภำษำทำง 

ทัศนศิลป์ มีประเภทต่ำง ๆ  คือ (1) จิตรกรรม (2) ประติมำกรรม (3) ภำพพิมพ์ (4) สถำปัตยกรรม (5) ภำพถ่ำย  

(6) ภำพสื่อผสม

 3. คนดเูป็นองค์ประกอบสสำคญัทีจ่ะทสำให้ควำมหมำยของกำรสร้ำงสรรค์ศลิปะสมบรูณ์ครบวงจร ศลิปินย่อมจะ

สญูเสียเป้ำประสงค์สสำคญัทัง้หมดถ้ำขำดคนด ูคนดถูอืเป็นนกัวจิำรณ์ศลิปะด้วย เขำทกุคน คอื นกัวจิำรณ์ศลิปะ เพรำะจะ

ต้องตดัสิน หรอืวพิำกษ์วจิำรณ์ถงึควำมชอบ และควำมไม่ชอบของตน คนดผููจ้ะรบัรูค้ณุค่ำในงำนศลิปะสิง่สสำคญัเริม่แรก  
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[3] เขำจะต้องมีควำมเช่ือถือหรือมีควำมศรัทธำยอมรับว่ำงำนศิลปะเป็นผลงำนในทำงสติปัญญำของมนุษย์  

ในด้ำนของกำรสร้ำงสรรค์เป็นส่วนสร้ำงควำมดีงำม ให้แก่สังคมมนุษย์ ผู้ที่จะซำบซึ้งต่อผลงำนศิลปะ จะต้องเป็นผู้มี

ควำมสนใจพิเศษในเรื่องของควำมงำม เขำจะเป็นผู้ที่รู้จักหม่ันสังเกตกำรเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัว 

และเป็นผู้ที่เรียกได้ว่ำเป็นนักกำรศึกษำ ที่จะให้ควำมสนใจในศิลปะทุก  ๆ  แขนง

 กำรศึกษำศิลปะ วิชำหนึ่งที่มีควำมสสำคัญมำก และควรศึกษำอย่ำงถ่องแท้ คือ ศิลปวิจำรณ์ คนส่วนใหญ่นั้น

มักจะเข้ำใจผิดกันว่ำเป็นกระบวนกำรค้นหำข้อผิดพลำด หรือข้อเสียหรือตสำหนิผลงำนศิลปะ แต่ทว่ำควำมเป็นจริงนั้น

ตรงกันข้ำม กำรวิจำรณ์ผลงำนศิลปะน้ัน จะยกย่องว่ำทสำไมผลงำนศิลปะชิ้นนั้น จึงมีคุณค่ำควำมงำม คู่ควรได้รับกำร

ชื่นชม บทบำทของนักศิลปวิจำรณ์จึงควรใช้วลีที่มีควำมหมำย หมำยถึง กระบวนในกำรบรรยำย อรรถำธิบำย วิเครำะห์ 

ตีควำม และกำรตัดสินคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ ของตัวผลงำนศิลปะ โดยเป็นกำรกระทสำที่มีเจตนำตรงไปตรงมำ ยุติธรรม  

[4] กำรวิจำรณ์ศิลปะนี้เป็นกำรแสดงออกทำงกำรใช้คสำ กำรใช้ภำษำ กำรอุปมำอุปมัย และมักจะแสดงออกเพื่อสื่อควำม

หมำยว่ำ เรำรู้อะไรบ้ำงเกี่ยวกับผลงำนศิลปะในเชิงทฤษฎี

ทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ (Aesthetic Criticism) ของราล์ฟ สมิธ (Ralph A. Smith)

 ทฤษฎขีอง รำล์ฟ สมธิ ลงตพีมิพ์เผยแพร่ต่อสำธำรณชนต่ำงเวลำและสถำนที ่จงึมกีำรอ้ำงองิทฤษฎต่ีำงปีออกไป  

และหลำยทฤษฎีก็มีกำรปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ๆ แต่กำรปรับเปลี่ยนนั้นมักเป็นกำรปรับเนื้อหำรำยละเอียด และ 

ข้อเสนอแนะกำรใช้ แต่โครงสร้ำงใหญ่ของทฤษฎียังคงสภำพเดิม [4], [5]

 ทฤษฎีของ รำล์ฟ สมิธ มีลักษณะของกำรบูรณำกำรระหว่ำงสุนทรียศำสตร์ และศิลปวิจำรณ์เป็นหลัก 

ในกำรวิเครำะห์ผลงำนศิลปะ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

 1. กำรบรรยำย (Description) กำรแจกแจงถงึสิง่ต่ำง ๆ   และจสำแนกคณุสมบตัต่ิำง ๆ   ทีบ่รรจใุนผลงำนศลิปะทีจ่ะ

ต้องตรวจสอบ และสังเครำะห์ ด้วยประสบกำรณ์ และองค์ควำมรูท้ีด่เีกีย่วกบัศลิปะด้วยพทุธปัิญญำ เช่น ผลงำนนัน้เป็น

วัตถุประเภทใด รูปแบบใด เป็นงำนศิลปะประเภทใด คือ พูดถึงวัสดุ และกลวิธี เทคนิคที่ใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับบทบำท

ทำงสุนทรีย์ อำรมณ์ ควำมรู้สึก ในขั้นตอนนี้ และจะเชื่อมโยงกับประวัติศำสตร์ ยุคสมัย เอกลักษณ์ ระบุเนื้อหำเรื่องรำว

ที่สะท้อนให้เห็นในภำพ

 2. กำรวิเครำะห์ (Analysis) กำรพิจำรณำส่วนประกอบทำงทัศน์ หรือทัศนธำตุ และรำยละเอียดต่ำง ๆ  

ส่วนประกอบต่ำง ๆ  ในผลงำนศิลปะอย่ำงละเอียด คสำนึงถึงหลักองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธำตุ หลักกำรจัดภำพที่ใช้ใน

ผลงำนศิลปะ กำรวิเครำะห์นี้เป็นกำรพูดถึงส่วนต่ำง ๆ  เหล่ำนี้อย่ำงลึกซึ้ง และพูดถึงที่มำของคุณสมบัตินั้น รำล์ฟ สมิธ 

กล่ำวว่ำ เขำใช้คสำว่ำ “กำรระบุคุณสมบัติ” (Characterization) เมื่อชี้ให้เห็นถึงคุณภำพสุนทรีย์ในขณะที่คสำว่ำ “บรรยำย” 

เป็นกำรระบุส่วนต่ำง ๆ  ที่เป็นรูปธรรม กำรระบุคุณสมบัตินี้เป็นกำรบรรยำยเช่นกัน แต่ในเชิงคุณค่ำ และอำรมณ์ควำม

รู้สึก ในขั้นกำรวิเครำะห์ควรใช้ถ้อยคสำในลักษณะคุณศัพท์ เม่ือพูดถึงงำนศิลปะ ทัศนศิลป์ ประกอบด้วยจิตรกรรม 

ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ สถำปัตยกรรม สื่อผสม ภำพถ่ำย [6], [7]

 ราล์ฟ สมิธ อธิบำย กำรระบุคุณสมบัติทำงสุนทรีย์ไว้ 3 ประกำร คือ

  1. คุณสมบัติต่ำง ๆ  ที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน อย่ำงมีสุนทรียะที่ลึกซึ้ง ชัดเจน ละเอียด

  2. คณุสมบตัทิีเ่กีย่วข้องสมัพนัธ์กบัประเดน็ของสนุทรยีภำพ อำรมณ์ ควำมรูส้กึทีต้่องอธิบำยอย่ำงชัดเจน

  3. กำรระบุคุณสมบัติสุนทรีย์อีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีควำมเหมำะสมมำกที่สุด คือ กำรระบุในเชิงอุปมำ

อุปไมย ด้วยถ้อยคสำเชิงอุปมำอุปไมยน้ี ผู้วิจำรณ์จสำเป็นต้องมีควำมรู้เรื่องกำรใช้ภำษำ และมีประสบกำรณ์ที่สั่งสมของ

แต่ละบคุคล สมธิ กล่ำวว่ำ 3.1) กำรตดัสนิสนุทรย์ี โดยถ้อยคสำเชงิอปุมำอปุไมยนัน้ คนทัว่ไปมคีวำมเหน็ว่ำ กำรเปรยีบเปรย 
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ผลงำนศิลปะอย่ำงรุนแรงเป็นเรื่องไม่เหมำะสม 3.2) กำรตัดสินที่เปิดโอกำสให้นำนำทัศนะนั้น ส่วนมำกแล้ว ทัศนะ 

มักจะไม่ต่ำงกันมำกมักจะใกล้เคียงกันในเชิงคุณภำพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสดงสติปัญญำด้ำนสุนทรีย์ให้สอดคล้องกับ 

ผลงำนศลิปะ แสดงมโนทศัน์ได้อย่ำงเหมำะสม 3.3) กำรใช้ถ้อยคสำเปรยีบเปรยเชิงอปุมำอปุไมยมใิช่เป็นสิง่ผดิธรรมชำติ  

หรือลึกลส้ำเกินไปสสำหรับคนธรรมดำ กำรเปลี่ยนจำกพูดบรรยำยแบบที่เป็นรูปธรรมมำสู่อุปมำอุปไมยนั้นเป็น 

กำรใช้ถ้อยคสำที่ขึ้นอยู่กับ “ควำมสำมำรถและเจตนำบำงประกำรที่จะเชื่อมโยงประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ”

 3. กำรตคีวำม (Interpretation) กำรตคีวำม หมำยถงึ กำรกล่ำวถงึควำมหมำยในผลงำนศลิปะโดยรวม ซึง่แตกต่ำง

กำรตีควำมเป็นส่วน ๆ  ดังที่ทสำในขั้นกำรวิเครำะห์ สมิธอธิบำย กำรตีควำมหมำย และเสริมสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง 

ผู้ตีควำมกับผลงำนศิลปะ จึงควรระบุท้ังส่ิงท่ีคำดว่ำ ผู้วิเครำะห์พูดหรือไม่คำดว่ำจะพูด ผลงำนศิลปะที่มีภำพลักษณ์ 

ของควำมเปล่ำเปลีย่ว สิน้หวงั น่ำจะคำดได้ว่ำผูว้จิำรณ์อำจจะเอ่ยถงึคณุสมบตัปิระเภท “ซมึเซำ” “ห่อเหีย่ว” “โศกสลด” 

“สีทึบทึม” “เชื่องช้ำ” ฯลฯ แต่ก็ไม่จสำเป็นเสมอไป เพรำะกำรให้คุณค่ำอำจแปรเปลี่ยนแตกแขนงเป็นอื่นได้

 4. กำรประเมนิผล (Evaluation) เป็นขัน้สรปุหำควำมดงีำมของผลงำนศลิปะ คสำง่ำย ๆ  ทีพ่ดูถงึผลงำนศลิปะนัน้ ๆ   

เช่น ดี เลว ที่มีรำกฐำนจำกคุณภำพทำงสุนทรีย์ กำรพูดถึงระดับของควำมเป็นเอกภำพ ควำมเข้มข้น หรือลึกซึ้งประกำร

ใดประกำรหนึ่ง หรือหลำย ๆ ประกำรผสมผสำน [2], [4]

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Critical Theory) ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman)

 ทฤษฎขีองเฟลด์แมน มกีำรเผยแพร่ถงึ 5 ครัง้ และมกีำรปรบัเปลีย่น 4 ครัง้ เริม่ตัง้แต่ตวัแบบเดมิในปี 1966 และฉบบั

ปรับปรุงในปี 1967, 1970 และ 1973 ทฤษฎีของเฟลด์แมนที่นสำมำกล่ำวในที่นี้เป็นทฤษฎีที่พิมพ์เผยแพร่ในปี 1972 [4], [5]

 ทฤษฎีของเฟลด์แมน มุ่งสร้ำงหลักกำรในกำรตีควำม และประเมินผลงำนศิลปะ จุดมุ่งหมำยหลักของทฤษฎีนี้ 

คือ ความเข้าใจ (Understanding) และความชื่นชม (Delight) ในงำนศิลปะ เฟลด์แมน อธิบำยถึงควำมหมำยของคสำว่ำ 

ควำมเข้ำใจ ว่ำ บุคคลที่ได้รับกำรฝึกฝนให้มีควำมเข้ำใจต่องำนศิลปะอย่ำงต่อเนื่องจะสำมำรถ “อ่ำนข้อมูล” ต่ำง ๆ ทำง

ศลิปะออก และข้อมลูต่ำง ๆ   เหล่ำนีเ้ป็นสิง่ทีจ่ะไขไปสูก่ำรวเิครำะห์ และกำรตดัสนิงำนศลิปะ เขำกล่ำวว่ำ ข้อมลูในทีน่ี้ 

เป็นข้อมลูด้ำนคณุภำพของผลงำนศลิปะ มใิช่ข้อมลูทำงประวติัศำสตร์ หรอืโบรำณคด ีไม่เกีย่วข้องใด ๆ   กบัควำมเก่ำแก่  

หรือควำมมีค่ำ เชิงโบรำณวัตถุ ผู้วิจำรณ์จะต้องหำทำงทสำควำมเข้ำใจ และเข้ำถึงเหตุ และผลของงำนศิลปะชิ้นนั้น ๆ   

ให้อะไรแก่ตนเอง ส่วนควำมชื่นชมน้ันเฟลด์แมน อธิบำยว่ำ เมื่อบุคคลบังเกิดควำมเข้ำใจในงำนศิลปะช้ินนั้น ๆ   

ย่อมจะบังเกิด ความพึงพอใจ ชื่นชม ในผลงำนชิ้นนั้น

 เฟลด์แมน แบ่งข้ันตอนกำรวิเครำะห์ผลงำนศิลปะ จะต้องปฏิบัติเรียงกันไปตำมลสำดับจำกง่ำยไปหำยำก 

เป็นขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ

 1. กำรบรรยำย (Description) ผู้วิเครำะห์งำนศิลปะจะสสำรวจดูสิ่งต่ำง ๆ  ที่ปรำกฏแก่สำยตำผู้ดูในทันทีทันใด 

ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่ำง รูปทรง พื้นผิว แสง-เงำ นส้ำหนัก พื้นที่ว่ำง และวิเครำะห์ถึงเทคนิควิธีกำรที่ผู้ดูคิดว่ำเป็นวิธีกำร 

หรือเทคนิคใช้ในกำรสร้ำงงำนศิลปะชิ้นนั้น

 2. กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง (Formal Analysis) ผู้วิเครำะห์จะเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งที่ผู้วิเครำะห์ได้สสำรวจไว้ใน 

ขั้นแรก คุณภำพของเส้น สี รูปร่ำง รูปทรง เพ่ือให้เกิดกำรรับรู้ถึงองค์ประกอบทำงศิลปะของผลงำนนั้น ซึ่งเป็น  

“ข้อมูล” ให้กับกำรตีควำม และตัดสินผลงำนต่อไป

 3. กำรตคีวำม (Interpretation) ผูว้เิครำะห์จะกล่ำว หรอืแถลงถงึควำมหมำยของผลงำนศลิปะทีม่ต่ีอตน ควำมหมำย

ของศิลปะในที่นี้หมำยถึงควำมหมำยของศิลปะที่มีต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยทั่วไป ในขั้นตอนน้ีผู้วิเครำะห ์

อำจหำข้อสันนิษฐำนที่เกี่ยวกับควำมคิด หรือหลักกำรที่สำมำรถช่วยยืนยันว่ำ ทสำไมผลงำนศิลปะนั้นมีผลต่อ 

ควำมคิดเห็นของตนเช่นนั้น
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 4. กำรประเมิน หรือตัดสิน (Evaluation or Judgment) เป็นขั้นตอนที่จสำเป็นจะต้องมีกำรสืบสวน ตรวจสอบถึง

เจตนำ และผลท่ีเกดิของงำนศลิปะชิน้นัน้ โดยกำรเปรยีบเทยีบกบังำนศลิปะชิน้อืน่ทีค่ล้ำยคลงึกนั พจิำรณำว่ำมนัเหมอืน

หรอืแตกต่ำงกบังำนศลิปะชิน้อืน่ในยคุสมยัเดยีวกนัเช่นไร เฟลด์แมน เน้นว่ำกำรทีจ่ะตดัสนิงำนศลิปะอย่ำงมสีนุทรยีภำพ

นั้นจะต้องมีเหตุมีผล และใช้หลักเกณฑ์อย่ำงมีคุณธรรม เพรำะกำรตัดสินนั้นเป็นปฏิบัติกำรที่สูงส่ง

 เฟลด์แมน ระบุว่ำทฤษฎีของเขำเป็นระบบของกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในศิลปะให้แก่บุคคลที่วิเครำะห์

งำนศิลปะชิ้นนั้น ควำมเข้ำใจน้ีเองจะนสำไปสู่กำรชื่นชมควำมซำบซึ้ง หรือเห็นคุณค่ำของงำนศิลปะนั้น และต้องใช ้

กำรวิเครำะห์ในลักษณะที่เรียกว่ำ ไร้มายา (Naive) คือ วิเครำะห์งำนศิลปะจำกควำมคิดเห็น ควำมรู้สึกที่ผู้วิเครำะห ์

มีต่อผลงำนนั้นตรง ๆ  อย่ำงจริงใจ โดยมิต้องคสำนึงถึงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ ควำมเก่ำแก่ของผลงำน ผู้สร้ำงคือใคร 

หรือคสำนึงถึงหลักเกณฑ์ทำงศิลปะ ดังแสดงใน Table 4 ดังนั้นไม่จสำเป็นต้องมีควำมรู้สำมำรถวิเครำะห์ได้ คือ วิเครำะห์

ไปตำมที่คิดเห็น [1], [2], [4]

 ทฤษฎนีีเ้ป็นประเภทศลิปวจิำรณ์ เช่นกนั โยงเข้ำกบัด้ำนสนุทรย์ี มนียัว่ำถ้ำเกดิควำมเข้ำใจเกดิควำมรูแ้ล้ว ควำม

ชื่นชม หรือสุนทรียภำพของผู้ท่ีได้ประสบกำรณ์น้ีจะตำมมำ เขำติดว่ำคุณค่ำของศิลปะจะต้องแสดงให้เห็นว่ำปัญหำที่

สสำคัญก็คือ กำรที่ศิลปะนั้นสำมำรถสื่อควำมหมำย หรือให้ควำมหมำย (ในเชิงศิลปะ) [5], [6] แก่มนุษย์สอดคล้องกับ

ทุกสิ่งเกี่ยวกับมนุษย์ในช่วงเวลำหนึ่ง ๆ  ควำมแปลกใหม่สะดุดตำในผลงำนศิลปะ เป็นคุณสมบัติที่เยี่ยมยอดก็ต่อเมื่อ

มนัสำมำรถสือ่ควำมหมำยกบัมนษุย์ได้ลกึซึง้ คอืกำรเพยีงแต่สร้ำงควำมแปลกใหม่สะดดุตำในผลงำนของศลิปินจะไม่มี

คุณค่ำถ้ำมันไม่สื่อควำมหมำยกับมนุษย์อื่น ๆ ที่เห็นผลงำนนั้น ๆ 

การวิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง

ทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ ของราล์ฟ สมิธ กับ ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน

 มะลิฉัตร เอื้ออำนันท์ ระบุว่ำ จอร์ช เกฮีแกน กล่ำวถึงทฤษฎีศิลปวิจำรณ์ว่ำยังไม่สำมำรถคิดค้นทฤษฎีที่ถูกต้อง

ลงตัว จะเห็นได้จำกมีกำรปรับเปลี่ยนทฤษฎีอยู่อย่ำงเป็นระยะ ยกตัวอย่ำงถึง สมิธ ในปี 1968 และในปี 1973 พำโยฮัน 

วิเครำะห์ทฤษฎีของ สมิธไว้ว่ำใช้ชื่อขั้นตอน 4 ขั้นเช่นเดียวกับทฤษฎีของแฟลด์แมน ซึ่งเป็นทฤษฎีของ สมิธ ยังไม่

สอดคล้องกบัจดุประสงค์ของทฤษฎ ีซึง่มุง่มัน่ใช้เป็นทฤษฎกีำรรบัรูเ้ชงิสนุทรยีะ ดงัแสดงใน Table 2, 3 ขัน้ตอนเหล่ำนี้ 

ไม่สอดคล้องและเหมำะสมกับขั้นตอนในทฤษฎี เฟลมแมน ไมเคิล เดย์ เสนอแนะให้ใช้ทฤษฎีของแฟลด์แมน ในกำร

ฝึกทักษะด้ำนกำรวิเครำะห์วิพำกษ์วิจำรณ์ให้แก่นักเรียน โยฮันเซน วิจำรณ์ทฤษฎีของแฟลด์แมน ว่ำขำดโครงสร้ำงทำง

สนุทรยีภำพ [2] ทสำให้ไม่เหมำะสสำหรบันสำไปใช้ในกำรศกึษำด้ำนศลิปะ แฟลด์แมน ระบวุ่ำทฤษฎขีองตนเป็นทฤษฎด้ีำน

ศลิปวจิำรณ์ทีมุ่ง่ให้นสำไปใช้สอนในโรงเรยีน เพือ่ให้เกดิควำมก้ำวหน้ำของวฒุภิำวะทำงสนุทรย์ี แต่ในด้ำนเนือ้หำทฤษฎ ี

กับไม่มีประสบกำรณ์ไปสู่จุดนั้น ซึ่งเป็นควำมรู้เฉพำะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของงำนศิลปะ ยีน มิทเลอร์นสำทฤษฎีของ 

เฟลด์แมน ไปประยุกต์ใช้กับทฤษฎีของตน

 ผู้วิจำรณ์ จึงควรจะวิเครำะห์ทฤษฎีศิลปศึกษำอย่ำงถ่องแท้ ถึงรำยละเอียดของแต่ละขั้นตอนทุกขั้นตอนของ

ทฤษฎีทั้ง 2 เพื่อผู้วิจำรณ์จะเลือกใช้ทฤษฎีได้อย่ำงเหมำะสมกับตัวงำนศิลปะ หรือใช้กำรผสมผสำนทฤษฎีศิลปวิจำรณ์

เพื่อให้ประโยชน์อย่ำงสูงสุดในกำรวิจำรณ์ผลงำนศิลปะ ดังแสดงใน Table 4 ในที่นี้จะวิเครำะห์ทฤษฎีทั้ง 2 ดังนี้

 1. ทั้ง 2 ทฤษฎีอยู่ในแกนความรู้ทางศิลปะแกนใด

  1.1 ทฤษฎีกำรวิจำรณ์อย่ำงสุนทรีย์ (Aesthetic Criticism) ของรำล์ฟ สมิธ (Ralph A. Smith) อยู่ในแกน

ศิลปะ แกนศิลปวิจำรณ์ ซึ่งต้องมีรำกฐำน แกนสุนทรีย์ เป็นพื้นฐำน เน้นกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ ควำมรู้สึกของตัว 

ผลงำนศิลปะ เป็นหลักในกำรบรรยำย กำรวิเครำะห์ กำรตีควำมถึงเน้ือหำ กำรส่ือควำมหมำยทำงด้ำนควำมรู้สึก  

กำรตัดสินผลงำนไปในเชิงอุปมำอุปไมยอย่ำงลึกซึ้ง โดยกำรใช้ปัญญำทำงภำษำในกำรวิจำรณ์  
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  1.2 ทฤษฎีศิลปะวิเครำะห์ (Critical Theory) ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman)  

อยูใ่นแกนศลิปะ แกนศลิปวจิำรณ์ ซึง่เมือ่เกดิควำมเข้ำใจอย่ำงซำบซึง้ โดยมรีำกฐำน แกนองค์ประกอบศลิป์ กำรวเิครำะห์

งำนศิลปะทั้ง 4 ขั้นตอน แสดงให้เห็นใน Table 1 กำรบรรยำยถึงสิ่งที่กระทบกับสำยตำก่อนเพื่อเรียนรู้ ส่วนประกอบ 

ทศันธำตตุ่ำง ๆ   รวมถงึเทคนคิ กำรวเิครำะห์คณุภำพของกำรใช้ทศันธำต ุต่อเนือ่งจำกกำรบรรยำย รวมถงึกำรวเิครำะห์วธิี

กำรสร้ำงสรรค์อย่ำงซำบซึง้ในผลงำนศลิปะชิน้นัน้ ๆ   กำรตคีวำมจำกเนือ้หำ เรือ่งรำวในงำนศลิปะสนบัสนนุสมมตุฐิำน

ของตนเอง จะมกีำรเชือ่มโยงให้เกดิประสบกำรณ์สนุทรย์ีตำมมำภำยหลงัหรอืควำมพงึพอใจ [2, 5] ช่ืนชมผลงำนตำมมำ 

กำรประเมินจสำเป็นต้องประเมินจำกผลงำนที่ใกล้เคียง ในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกัน

 2. การวิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎี

  2.1 กระบวนกำรขั้นตอนโดยรวม (สรุปว่ำแต่ละทฤษฎีเป็นอย่ำงไร เหมือนหรือต่ำงกัน ถ้ำแตกต่ำงอย่ำงไร)

 ขั้นตอนโดยรวมถ้ำเมื่อดูอย่ำงผิวเผิน หรือดูกระบวนกำรขั้นตอนตำมที่ระบุโดยไม่ดูในรำยละเอียด จะมีควำม

เข้ำใจว่ำ ทัง้ 2 ทฤษฎมีคีวำมคล้ำยคลงึกนัมำก ทัง้จสำนวนขัน้ตอนม ี4 ขัน้ตอนเหมอืนกนั ชือ่ขัน้ตอนคล้ำยกนั พดู อธบิำย

สิง่ทีม่คีวำมใกล้เคยีงกนั ยกตวัอย่ำงเช่น ส่วนประกอบทำงทศันธำต ุหลกักำรจดัภำพ เนือ้หำ เรือ่งรำว กำรสือ่ควำมหมำย

ทำงศิลป์ควำมเชื่อมโยงของสิ่งต่ำง ๆ  กำรตีควำมหมำยเหมือนกัน

Table 1 Analysis of criticism of the art theories

ทฤษฎีของ ราล์ฟ สมิธ มีลักษณะของการบูรณาการ
ระหว่างสุนทรียศาสตร์ และศิลปวิจารณ์เป็นหลักใน

การวิเคราะห์ผลงานศิลปะ

ทฤษฎีของ เฟลด์แมน แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงาน
ศิลปะ โดยใช้การเข้าใจศิลปะอย่างซาบซึ้ง ตามหลัก 

องค์ประกอบศิลป์

1. กำรบรรยำย (Description)
2. (Analysis)
3. กำรตีควำม (Interpretation)
4. กำรประเมินผล (Evaluation)

1. กำรบรรยำย (Description)
2. กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง (Formal Analysis)
3. กำรตีควำม (Interpretation)
4. กำรประเมิน หรือตัดสิน (Evaluation or Judgment)

Table 2 Analysis of the similarities between the two theories

ล�าดับ ความเหมือนกันของทั้ง 2 ทฤษฎี ในเรื่องกระบวนการขั้นตอนโดยรวม ความหมาย
1. มี 4 ขั้นตอนเหมือนกัน ชื่อของขั้นตอนคล้ำยคลึงกัน
2. กำรอธิบำยถึงส่ิงเดียวกัน คือเรื่อง ส่วนประกอบทำงทัศนะ องค์ประกอบศิลป์ หรือควำมเช่ือมโยง 

ของส่วนประกอบทำงทัศนะ กำรตีควำม ควำมหมำยของผลงำน ควำมหมำยของสิ่งต่ำงที่เห็น ควำมรู้สึก 
ของผลงำน ควำมรู้สึกที่มีต่อผลงำน

3. จุดมุ่งหมำยของทฤษฎี เพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ หรือประสบกำรณ์สุนทรีย์ กำรเห็นคุณค่ำ ควำมงำมของผล
งำนศิลปะ ซำบซึ้ง ชื่นชมผลงำนศิลปะ

4. จุดมุ่งหมำยของทฤษฎี เพื่อพัฒนำกำรวิเครำะห์ผลงำนศิลปะ อย่ำงมีเหตุผล และหลักกำร น่ำเชื่อถือ
5. มีคุณธรรม ควำมมำรยำทในกำรวิจำรณ์ศิลปะ
6. กำรวิจำรณ์ เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะให้มีคุณค่ำ ต่อมนุษย์ และพัฒนำศิลปินในกำรสร้ำงสรรค์

งำนศิลปะที่ดียิ่งขึ้น
7. สุนทรียศำสตร์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้ง 2 ทฤษฎี
8. จดุประสงค์สงูสดุในกำรวจิำรณ์ ของทฤษฎทีัง้ 2 คอื เมือ่วจิำรณ์แล้วต้องนสำไปสูก่ำรชืม่ชม ซำบซึง้ เหน็คณุค่ำ

ของงำนศิลปะ ส่งเสริมผลักดันให้มีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่ดี สร้ำงสรรค์สืบไป
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Table 3 Analysis of the difference between the two theories

ความแตกต่างของทั้ง 2 ทฤษฎี ในเรื่องกระบวนการขั้นตอนโดยรวม ความหมาย

รายการ ทฤษฎีของ ราล์ฟ สมิธ ทฤษฎีของ เฟลด์แมน

ด้ำนผู้วิจำรณ์ ผู้วิจำรณ์ต้องมีควำมรู้ทำงสุนทรียศำสตร์เป็น
พื้นฐำน

ผู้วิจำรณ์ไม่จสำเป็นต้องมีควำมรู้พื้นฐำนทำง
ศิลปะ แค่เห็นสิ่งใดก็พูดสิ่งนั้น

ด้ำนสุนทรียศำสตร์ ผู้วิจำรณ์ต้องใช้ควำมรู้ทำงสุนทรียศำสตร ์
ทุกขั้นตอนในกำรวิจำรณ์

ผู้วิจำรณ์จะเกิดประสบกำรณ์สุนทรีย์ภำยหลัง 
กำรวิเครำะห์ เพื่อวิจำรณ์ผลงำนศิลปะตำมมำ

ด้ำนสติปัญญำ ผู้วิจำรณ์ต้องใช้สติปัญญำควำมรู้ทำง
สุนทรียศำสตร์ในกำรวิจำรณ์ให้สอดคล้องกับ
ตัวผลงำนศิลปะ

ผู้วิจำรณ์เห็นสิ่งใด ก็อธิบำยถึงสิ่งนั้นอย่ำง
ตรงไปตรงมำ จำกสิ่งที่มองเห็นเมื่อกระทบ
สำยตำ

ด้ำนประวัติศำสตร์ ผู้วิจำรณ์คสำนึงถึงประวัติศำสตร์ ควำมเก่ำแก่ 
ยุคสมัย เอกลักษณ์ของผลงำนศิลปะ

ผู้วิจำรณ์มิต้องคสำนึงถึงประวัติศำสตร์ 
ควำมเก่ำแก่ ยุคสมัย และใครคือผู้สร้ำง

ด้ำนกำรบรรยำย ผู้วิจำรณ์ต้องใช้ถ้อยคสำที่สวยงำมในกำรบอก
อธิบำยควำมเชื่อมโยง ชัดเจน ไม่กสำกวม เป็น
ในเชิงอุปมำอุปไมยได้

ผู้วิจำรณ์บอกตรงไปตรงมำไม่ต้องประดิษฐ์
คสำ สืบหำกำรสื่อควำมหมำยของผลงำนที่มี
ควำมหมำยต่อมนุษย์

ด้ำนกำรตี
ควำมหมำย

ผู้วิจำรณ์อธิบำย บรรยำยควำมเชื่อมโยงของ
ผลงำน ควำมสัมพันธ์กันในส่วนประกอบทำง
ทัศนะมีควำมสัมพันธ์ให้ควำมรู้สึกอย่ำงไร

ผู้วิจำรณ์อธิบำยสิ่งที่ผลงำนสื่อควำมหมำย
ที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์

ด้ำนกำรประเมิน 
หรือกำรตัดสิน

มีแค่กำรประเมินผล ดี เลว อย่ำงไร จำกคุณภำพ
ทำงสุนทรีย์ ไม่มีกำรตัดสินผลงำน แต่อำจ
จะนสำไปเปรียบเทียบกับงำนชิ้นก่อนหน้ำนี้ที่
ศิลปินได้สร้ำงสรรค์ไว้ก่อน ว่ำ มีกำรพัฒนำตัว
ผลงำน หรือแนวคิด เทคนิคในกำรสร้ำงสรรค์
ไปอย่ำงไร

มีควำมละเอียด และระมัดระวังเป็นอย่ำง
มำกในกำรประเมินผล หรือตัดสินมี
กำรเปรียบเทียบกับงำนชิ้นอื่นเพื่อตัดสิน
ผลงำน ซึ่งนสำไปเปรียบเทียบกับผลงำนที่มี
ควำมคล้ำยคลึงกัน ในยุคเดียวกัน มีคุณค่ำ 
สื่อควำมหมำยต่อมนุษย์ในเชิงศิลปะ เป็น
ผลงำนของตัวศิลปินเองก็ได้ หรือของ
ศิลปินท่ำนอื่นที่มีควำมใกล้เคียงทำง
กำรสร้ำงสรรค์ก็ได้

  2.2 ควำมหมำย แนวปฏิบัติในรำยละเอียดของขั้นตอนแต่ละขั้น (แต่ละทฤษฎีเป็นอย่ำงไร และเหมือน 

หรือต่ำงกัน ถ้ำต่ำง ต่ำงกันอย่ำงไร)

 ทฤษฎีทั้ง 2 มีควำมคล้ำยคลึงกันมำก แต่เมื่อศึกษำข้อมูลรำยละเอียดในแต่ละขั้นตอนควำมหมำย แนวปฏิบัติ 

ในรำยละเอียดของขั้นตอนแต่ละข้ัน พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันมำก ทั้งในเรื่องควำมรู้พื้นฐำนของผู้วิจำรณ์ ควำมรู้ทำง

ด้ำนศิลปะ ควำมรู้ทำงด้ำนสุนทรียศำสตร์ จุดประสงค์ในกำรตัดสินผลงำน กระบวนที่มีแนวปฏิบัติในรำยละเอียดของ

ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่ไม่เหมือนกันเลย

 ทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ (Aesthetic Criticism) ของราล์ฟ สมิธ (Ralph A. Smith)

 ศิลปวิจำรณ์ ของรำล์ฟ สมิธ ซึ่งต้องมีรำกฐำน แกนสุนทรีย์ เป็นพื้นฐำน เน้นกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ของ 

ตัวผลงำนศิลปะ เป็นหลักในกำรบรรยำย กำรวิเครำะห์ กำรตีควำมถึงเนื้อหำ กำรสื่อควำมหมำยทำงด้ำนควำมรู้สึก  
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กำรตัดสินผลงำนไปในเชิงอุปมำอุปไมยอย่ำงลึกซึ้ง โดยกำรใช้ปัญญำทำงภำษำในกำรวิจำรณ์ ดังแสดงใน Table 4

 ความหมาย กำรวิจำรณ์อย่ำงมีสุนทรีย์ให้กำรบรรยำย ตีควำม กำรประเมินผล แต่ไม่มีกำรตัดสินผลงำนที่

รนุแรง ส่วนมำกออกแนวชืน่ชมผลงำนมำกกว่ำทีจ่ะเปรยีบเทยีบผลงำน มุง่หมำยให้ผูว้จิำรณ์มคีวำมสขุกบังำน ส่งเสรมิ

ประสบกำรณ์สนุทรย์ีมำกกว่ำกำรวเิครำะห์ ให้รูจ้กักำรใช้สตปัิญญำในกำรบรรยำย ตคีวำมหมำย และรบัรูค้วำมรูส้กึของ

ผลงำน

 ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Critical Theory) ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman) 

 ศลิปวจิำรณ์ ของเอด็มนัด์ เบร์ิก เฟลด์แมน ซึง่เมือ่เกดิควำมเข้ำใจ อย่ำงซำบซึง้ โดยมรีำกฐำน แกนองค์ประกอบ

ศลิป์ กำรวเิครำะห์งำนศลิปะทัง้ 4 ขัน้ตอน กำรบรรยำยถงึสิง่ทีก่ระทบกบัสำยตำก่อนเพือ่เรยีนรู ้ส่วนประกอบทศันธำตุ

ต่ำง ๆ  รวมถึงเทคนิค กำรวิเครำะห์คุณภำพของกำรใช้ทัศนธำตุ ต่อเนื่องจำกกำรบรรยำย รวมถึงกำรวิเครำะห์วิธีกำร

สร้ำงสรรค์อย่ำงซำบซึ้งในผลงำนศิลปะชิ้นนั้น ๆ  กำรตีควำมจำกเน้ือหำ เรื่องรำวในงำนศิลปะสนับสนุนสมมุติฐำน

ของตนเอง จะมีกำรเชื่อมโยงให้เกิดประสบกำรณ์สุนทรีย์ตำมมำภำยหลัง หรือควำมพึงพอใจ ช่ืนชม ผลงำนตำมมำ  

กำรประเมิน จสำเป็นต้องประเมินจำกผลงำนที่ใกล้เคียง ในรูปแบบที่คล้ำยคลึงกัน ดังแสดงใน Table 4

 ความหมาย กำรวิเครำะห์ มุ่งเน้นกำรวิเครำะห์อย่ำงตรงไปตรงมำ ไร้มำยำ เห็นสิ่งใดพูดสิ่งนั้น อย่ำงยุติธรรม 

ไม่มีอคติต่อผลงำน ไม่สนในประวัติศำสตร์ ผู้วิจำรณ์ไม่จสำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงด้ำนศิลปะ เพรำะพูดตำมตำมองเห็น 

มีควำมบริสุทธิ์ใจในกำรวิเครำะห์ กำรวิเครำะห์โดยละเอียดในเรื่องส่วนประกอบทำงทัศนะ องค์ประกอบ ควำมเชื่อม

โยงของสิ่งต่ำง ๆ  สิ่งสสำคัญ ผลงำนจะต้องสื่อควำมหมำยในเชิงศิลปะ ให้มีควำมรู้สึก และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้สึก

ของผลงำนออกมำให้มีควำมหมำยต่อมนุษย์ และต้องมีคุณค่ำต่อมนุษย์นั้นคือผลงำนศิลปะที่ดีเยี่ยม

Table 4 Analysis of the similarities and difference between the two theories เรื่องแนวปฏิบัติในรำยละเอียดของแต่ละ

ขั้นตอน

ทฤษฎีการวิจารณ์อย่าง 
สุนทรีย์ ของราล์ฟ สมิธ

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์
ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน

ความเหมือน ความแตกต่าง

ขั้นที่ 1 กำรบรรยำย กำร
พูดถึงวัสดุ และกลวิธีท่ีใช้ 
และข้อมลูเกีย่วกบับทบำท
ทำงสุนทรีย์ ขั้นตอนนี้จะ
เชือ่มโยงกบัประวตัศิำสตร์ 
ยุคสมัย เอกลักษณ์ ระบุ
เนื้อหำเรื่องรำวที่สะท้อน
ให้เห็นในภำพ

ขั้นที่ 1 กำรบรรยำย
ผู ้วิ เครำะห์งำนศิลปะจะ
สสำรวจดสูิง่ต่ำง ๆ   ทีป่รำกฏ
แก่สำยตำผูด้ใูนทนัททีนัใด 
ได้แก่ เส้น ส ีรปูร่ำง รปูทรง 
พื้นผิ ว  แสง  เ ง ำ  และ
วิเครำะห์ถึงเทคนิควิธีกำร
ที่ผู้ดูคิดว่ำเป็นวิธีกำร หรือ
เทคนิคใช้ในกำรสร้ำงงำน
ศิลปะชิ้นนั้น

กำรบรรยำย มีเนื้อหำใน
กำรบรรยำยไม่เหมือนกัน
เ ฟ ล ด ์ แ ม น บ ร ร ย ำ ย 
วิเครำะห์ทัศนธำตุต่ำง ๆ  
เทคนิควิธีกำร
ส มิ ธ  พู ด ถึ ง สุ น ท รี ย ์ ที่
เ ช่ื อ ม โ ย ง เ อ ก ลั ก ษ ณ ์
ประวัติศำสตร์ เนื้อหำ
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ทฤษฎีการวิจารณ์อย่าง 
สุนทรีย์ ของราล์ฟ สมิธ

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์
ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน

ความเหมือน ความแตกต่าง

ขั้นที่ 2 กำรวิเครำะห์
กำรพจิำรณำส่วนประกอบ
ทำงทัศน์ และรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ในผลงำนศิลปะ
อย่ำงใกล้ ดูว่ำถูกจัดองค์
ป ร ะ ก อ บ เ ช ่ น ไ ร  ก ำ ร
วิเครำะห์นี้เป็นกำรพูดถึง
ส่วนต่ำง ๆ  อย่ำงลกึลสำ้ และ
พูดถึงของคุณสมบัตินั้น 
สมิธระบุว่ำ เขำใช้คสำว่ำ 
“กำรระบคุณุสมบตั”ิ เมือ่ชี้
ให้เห็นถึงคุณภำพสุนทรีย์
ในขณะที่คสำว่ำ “บรรยำย” 
เป็นกำรระบุส่วนต่ำง ๆ  
ที่ เป็นรูปธรรม กำรระบุ
คุ ณ ส ม บั ติ นี้ เ ป ็ น ก ำ ร
บรรยำยเช่นกัน แต่ในเชิง
คุณค่ำ และควำมรู้สึก และ
ในขั้นกำรวิเครำะห์นี้มัก
จะใช้ถ ้อยคสำในลักษณะ
คุณศัพท์ เมื่อพูดถึงศิลปะ

ขั้นที่  2  กำรวิ เครำะห ์
โครงสร้ำง
ผู ้วิ เครำะห์จะเชื่อมโยง
สัมพันธ์สิ่งที่ผู ้วิ เครำะห์
ได ้สสำรวจไว ้ในข้ันแรก 
คุณภำพของเส้น สี รูปร่ำง 
รปูทรง เพือ่ให้เกดิกำรรบัรู้
ถึงองค์ประกอบทำงศิลปะ
ของผลงำนนั้น ซึ่ง เป ็น 
“ข้อมูล” ให้กับกำรตีควำม 
และตัดสินผลงำนต่อไป

ส มิ ธ  พิ จ ำ ร ณ ำ ส ่ ว น
ประกอบทำงทัศน์  รำย
ล ะ เ อี ย ด ต ่ ำ ง  ๆ  อ ง ค ์
ประกอบ วิเครำะห์อย่ำง
ลส้ำลึก คุณภำพทำงสุนทรีย์ 
นำมธรรม คณุค่ำควำมรูส้กึ

เ ฟ ล ด ์ แ ม น  วิ เ ค ร ำ ะ ห ์
โครงสร้ำง คุณภำพของ 
กำรรับรู้องค์ประกอบทำง
ศิลปะ

สมิธ กล ่ำวถึงที่มำของ
คุณสมบัติ ควำมเป็นรูป
ธรรม กำรวิเครำะห์นี้มัก
จะใช้ถ ้อยคสำในลักษณะ
คุณศัพท์ เมื่อพูดถึงศิลปะ 
ต่อยอดจำกขั้น บรรยำย

เฟลด์แมน ยังไม ่พูดถึง 
คณุค่ำ ควำมรูส้กึ กำรเตรยีม 
ข้อมูล เพื่อตีควำม และ
ตัดสินผลงำน

ขั้นที่ 3 กำรตีควำม
กำรกล่ำวถึงควำมหมำย
ในผลงำน ศิลปะโดยรวม 
ซึ่ งแตกต ่ำงกำรตีควำม
เป็นส่วน ๆ  ดังที่ทสำในขั้น
วิเครำะห์ สมิธอธิบำย กำร
ตีควำมหมำย และเสริม
สร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้ตีควำมกับผลงำนศิลปะ 
จึงควรระบุทั้งสิ่งที่คำดว่ำ 
ผู้วิเครำะห์พูดหรือไม่คำด
ว่ำจะพูด ผลงำนศิลปะที่มี
ภำพลักษณ์

ขั้นที่ 3 กำรตีควำม
ผู้วิเครำะห์จะกล่ำว หรือ
แถลงถึงควำมหมำยของ 
ผลงำนศิลปะที่ มี ต ่ อตน 
ควำมหมำยของศลิปะในทีน่ี้ 
หมำยถึงควำมหมำยของ
ศลิปะทีม่ต่ีอชวีติควำมเป็น
อยู่ของมนุษย์ โดยท่ัวไป 
ในขั้นตอนนี้ผู ้วิ เครำะห์
อำจหำข ้อสันนิษฐำนที่
เกีย่วกบัควำมคดิ หรอืหลกั
กำรทีส่ำมำรถช่วยยนืยนัว่ำ 
ทสำไมผลงำนศิลปะนัน้มผีล
ต่อควำมคิดเห็นของตน

สมิธ กล่ำวถึงควำมหมำย
ในผลงำนศิลปะ

เฟลด์แมน แถลงถึงควำม
หมำยของผลงำนศิลปะ

สมิธ ควำมหมำยในผล
งำนศิลปะโดยรวม ผลงำน
ศิลปะที่มีภำพลักษณ์
เฟลด์แมน กล่ำวถึงศิลปะ
ที่ มี ผ ล ต ่ อ ต น  ต ่ อ ชี วิ ต  
ผู ้ วิ เ ค ร ำ ะ ห ์ อ ำ จ ห ำ ข ้ อ
สนันษิฐำนทีเ่กีย่วกบัควำม
คดิ หรอืหลกักำรทีส่ำมำรถ
ช่วยยืนยันว่ำ ศิลปะนั้น

Table 4 Analysis of the similarities and difference between the two theories เรื่องแนวปฏิบัติในรำยละเอียดของแต่ละ

ขั้นตอน (continued)
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ทฤษฎีการวิจารณ์อย่าง 
สุนทรีย์ ของราล์ฟ สมิธ

ทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์
ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน

ความเหมือน ความแตกต่าง

ขั้นที่ 4 กำรประเมินผล
สรุปหำควำมดีงำมของ
ผลงำนศิลปะ คสำง่ำย ๆ ท่ี
พูดถึงผลงำนศิลปะน้ัน ๆ  
เช่น ดี เลว ที่มีรำกฐำนจำก
คุณภำพทำงสุนทรีย์ กำร
พูดถึงระดับของควำมเป็น
เอกภำพ ควำมเข้มข้น หรือ
ลึกซึ้งประกำรใดประกำร
หนึง่ หรอืหลำย ๆ   ประกำร
ผสมผสำน

ขัน้ที ่4 กำรประเมนิ ตดัสนิ
เป็นขั้นตอนที่จสำเป ็นจะ
ต้องมีกำรสืบสวน ตรวจ
สอบถึง เจตนำ และผล
ที่ เกิดของงำนศิลปะชิ้น
นั้น โดยกำรเปรียบเทียบ
กั บ ง ำ น ศิ ล ป ะ ชิ้ น อ่ื น ที่
คล้ำยคลึงกัน พิจำรณำว่ำ
มนัเหมอืนหรอืแตกต่ำงกบั
งำนศิลปะชิน้อืน่ในยคุสมยั
เดียวกันเช่นไร เฟลด์แมน
เน้นว่ำกำรท่ีจะตัดสินงำน
ศิลปะอย่ำงมีสุนทรียภำพ
นั้ น จ ะ ต ้ อ ง มี เ ห ตุ มี ผ ล 
และใช้หลักเกณฑ์อย่ำงมี
คุณธรรม เพรำะกำรตัดสิน
นั้นเป็นปฏิบัติกำรที่สูงส่ง

สมิธ มีแค ่กำรประเมิน
ผล หำค่ำ ควำมดีงำม ซึ่ง
มี ร ำ ก ฐ ำ น จ ำ ก คุ ณ ภ ำ พ 
สุนทรีย์ ประเมินแบบง่ำย 
ด ีเลว โดยใช้ผลงำนของตวั
ศิลปินเองที่เคยสร้ำงสรรค์
ไว้ก ่อนหน้ำนี้มำเปรียบ
เทียบพัฒนำกำร
เฟลด์แมน มีกำรประเมิน 
ห รื อ ก ำ ร ตั ด สิ น  มี ก ำ ร
เปรียบเทียบกับงำน ตรง
ไปตรงมำ ยุติธรรม ตัดสิน
งำนศิลปะอย่ำงมีเหตุมีผล
ที่ละเอียดโดยใช้ผลงำนที่
ใกล้เคียงกันในกำรเปรียบ
เทียบ

 3. หำกนสำทฤษฎีทั้ง 2 ไปใช้ผลที่คำดว่ำผู้เรียนจะได้รับหลังจำกกำรนสำทฤษฎีทั้ง 2 ไปใช้น่ำเป็นอย่ำงไร มีควำม

สอดคล้องตอบสนองตอบต่อจุดมุ่งหมำยหรือคุณลักษณะกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปศึกษำเพ่ือสนองกำรปฏิรูป

หลักสูตรศิลปศึกษำแบบแผน DBAE

 การน�าทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย์ (Aesthetic Criticism) ของราล์ฟ สมิธ (Ralph A. Smith) ไปใช ้

คำดหวงัว่ำ นกัเรยีนจะได้ฝึกฝนทกัษะ ในกำรใช้สตปัิญญำในกำรพจิำรณำ วเิครำะห์ โดยใช้หลกักำรคณุภำพทำงสนุทรย์ี 

นักเรียนจะมีสุนทรียภำพที่ดีขึ้น มีหลักกำรและเหตุผลในกำรตัดสินสินใจ เมื่อไปใช้ในชีวิต นักเรียนจะสำมำรถตัดสิน

ปัญหำได้อย่ำงมีหลักกำร และเหตุผล และที่สสำคัญนักเรียนจะมีควำมอดทนทำงด้ำนอำรมณ์มำกขึ้น ที่เรียกได้ว่ำ ฉลำด

ทำงด้ำนอำรมณ์ และยงัแฝงควำมเป็นคนมคีณุธรรม และยิง่ไปกว่ำนัน้ นกัเรยีนจะได้เรยีนรูท้ำงประวติัศำสตร์ ยคุสมยั [7] 

ควำมโดดเด่นของผลงำนศลิปะทสำให้นกัเรยีนเลง็เหน็คณุค่ำของสิง่แวดล้อม คณุค่ำต่อตนเอง คณุค่ำของผูอ้ืน่ คณุค่ำของ

ควำมงำม คุณค่ำของศิลปะวัฒนธรรม เมื่อเขำได้รู้จักคสำว่ำ “สุนทรีย์” เพรำะควำมเป็นคนมีสุนทรีย์ทสำให้คนมีควำมสุข

 มีควำมสอดคล้องตอบสนองต่อจุดมุ่งหมำย ตรงกับคุณลักษณะที่หลักสูตรศิลปศึกษำของไทยฉบับปัจจุบัน 

คำดหวังไว้ ทำงด้ำนศิลปศึกษำ นักเรียนจะมีควำมสนใจ ซำบซึ้ง เห็นคุณค่ำของศิลปะ รวมไปถึง หวงแหนโบรำณวัตถุ 

โบรำณสถำน สถำปัตยกรรมไทย ประวตัศิำสตร์ของชำตไิทย และนกัเรยีนจะหนักลบัมำรกั และอนรุกัษ์ ศลิปวฒันธรรม 

ภมูปัิญญำของไทย เปลีย่นรสนยิมมำชืน่ชอบของไทย เพรำะเขำจะรูค้ณุค่ำของทกุสิง่ ว่ำทกุสิง่ทกุอย่ำงมคีณุค่ำในตวัของ

มันเอง และน่ำทะนุถนอมให้ควำมงำมอยู่คู่กับโลก และประเทศไทย

 การน�าทฤษฎีศิลปะวิเคราะห์ (Critical Theory) ของเอ็ดมันด์ เบิร์ก เฟลด์แมน (Edmund Burke Feldman) 

ไปใช้คำดหวงัว่ำ นกัเรยีนจะมคีวำมเข้ำใจในศลิปะเป็นอย่ำงมำก เข้ำส่วนประกอบทำงทศัน์ องค์ประกอบ ควำมสมัพนัธ์

Table 4 Analysis of the similarities and difference between the two theories เรื่องแนวปฏิบัติในรำยละเอียดของแต่ละ

ขั้นตอน (continued)
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ระหว่ำงกัน รู้วิธีกำร และเทคนิคกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะมำกขึ้น กำรฝึกกำรรับรู้อำรมณ์ ควำมรู้สึก เข้ำใจในกำร

สร้ำงสรรค์งำนศิลปะ งำนศิลปะที่มีผลงำนชีวิต และจิตใจของมนุษย์ จะมีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะที่แปลกใหม่

มีคุณค่ำต่อตนเอง และสังคม นักเรียนประเมินผลงำน ตัดสินผลงำน อย่ำงจริงใจ ตรงไปตรงมำ กล้ำแสดงควำมคิด

เห็นอย่ำงมีหลักกำร และเหตุผลสนับสนุนที่ดี สำมำรถสันนิษฐำนสถำนกำรณ์ และสำมำรถอ้ำงอิงได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ  

แต่ กำรกล้ำแสดงออกเป็นเสมือนดำบสองคม กำรกล้ำแสดงออกดี เมื่อถูกที่ ถูกเวลำ ถูกสถำนกำรณ์ และถูกกำลเทศะ 

แต่ถ้ำไม่ถูกที่ ไม่ถูกเวลำ ไม่ถูกสถำนกำรณ์ และไม่ถูกกำลเทศะ กำรกล้ำแสดงออกกลับเป็นผลเสียอย่ำงรุนแรงต่อตัว

นกัเรยีนเอง ครคูวรยสำ้ มำรยำท และคณุธรรมเข้ำไปเป็นอย่ำงมำก เพือ่ไม่ให้เกดิผลเสยีในภำยหลงั เมือ่ถงึจดุหนึง่นกัเรยีน

จะสำมำรถเรียนรู้และเอำตัวรอดเองได้อย่ำงมีสติปัญญำ และสิ่งที่จะตำมมำ คือ สุนทรียภำพที่ดีของนักเรียน และจะ

เข้ำใจ และซำบซึ้งถึงคุณค่ำควำมงำมเป็นอย่ำงมำก เพรำะนักเรียนเข้ำใจต้ังแต่ขั้นแรกว่ำมีควำมลสำบำกมำกเพียงให้ใน

กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะหนึ่งชิ้น นักเรียนจะได้ฝึกกำรใช้หลักกำร และเหตุผล รู้จักกำรเปรียบเทียบสิ่งดี และสิ่งที่ไม่

สวยงำม ด้วยควำมจริงใจ ไม่ทรยศต่อควำมรู้สึกของตนเอง

 มคีวำมสอดคล้องตอบสนองต่อจดุมุง่หมำย ตรงกบัคณุลกัษณะทีห่ลกัสตูรศลิปศกึษำ DBAE ในปัจจบุนัคำดหวงั

ไว้ ทำงด้ำนศลิปศกึษำ นกัเรยีนจะมคีวำมกล้ำแสดงออกทำงควำมคดิมำกขึน้ กล้ำสร้ำงสรรค์ผลงำนทีแ่ปลกใหม่ มคีณุค่ำ

ต่อชีวิตตน และผู้อื่น เข้ำใจหลักกำรทำงศิลปะ วัสดุ เทคนิค วิธีกำรสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ที่เกิดจำกพื้นฐำนจำกควำมเข้ำใจ

ทสำให้มีกำรจดจสำได้อย่ำงชัดเจน และยำวนำน และนักเรียนจะเริ่มรู้สึกรักงำนศิลปะ โดยที่นักเรียนไม่รู้ตัว จน ศิลปะจะ

ค่อย ๆ  เข้ำไปในชีวิตทีละเล็กทีละน้อยอย่ำงยั่งยืน ฝั่งรำกลึก คุณภำพทำงสุนทรีย์ก็จะดีขึ้นตำมลสำดับ สุดท้ำยนักเรียน

จะเข้ำถึงควำมสวยงำม เห็นคุณค่ำของศิลปะ และงำนศิลปะทุกชิ้น ตลอดจนถึงมีใจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ

ไทย และศิลปะประจสำชำติ
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แนวทางการถ่ายทอดทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สามชั้น

Transmission Guidelines of Khong Wong-Yai Solo on Pae-Samchan
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บทคัดย่อ

 แนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเด่ียวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมช้ัน เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพเพื่อถ่ำยทอดทำงเดี่ยว

ฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสำมชั้น ให้แก่นักศึกษำวิชำเอกเครื่องตีไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏนครปฐม จสำนวน 16 คน ทสำกำรถ่ำยทอดแบบโบรำณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ โน้ตทำงเดี่ยว กำรกสำกับกำรฝึกซ้อม 

ประเมนิทกัษะกำรบรรเลงโดยกำรสงัเกตจำกผูเ้ชีย่วชำญ และคดัเลอืกนกัศกึษำมำบนัทกึเสยีงและเผยแพร่ จสำนวน 8 ครัง้

 ผลกำรวิจัยพบแนวทำงกำรถ่ำยทอดเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นต่อเพลง ขั้นฝึกซ้อม และขั้นเผยแพร่ โดยมีนักศึกษำ 3 คน 

มีระดับทักษะขั้นสูง สำมำรถบรรเลงบันทึกเสียงและเผยแพร่ในยูทูป

ค�าส�าคัญ: กำรถ่ำยทอด ทำงเดี่ยว ฆ้องวงใหญ่ เพลงแป๊ะสำมชั้น

Abstract

 This article describes the transmission guidelines of the melodic solo, Pae-Samchan, on the Khong Wong-

Yai. The qualitative research approach. The aim of this transmission of new melody for Thai students Faculty of 

Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University. With 16 students. To transmission the old 

edification, Use the exercise, the melodic solo of the Khong Wong-Yai Note on Pae-Samchan, Directing practice 

assessing instrumental skills by observing from experts and selected students to record and publish, 8 times.

 The transmission guideline for conveying is 3 steps: Copy from teacher, practice music and dissemination. 

There are 3 students with advanced skills that play audio recordings and publish on YouTube.

Keywords: transmission, the melodic solo, Khong Wong-Yai, Pae-Samchan
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บทน�า

 กำรบรรเลงดนตรีไทยแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ กำรบรรเลงหมู่และกำรบรรเลงเด่ียว โดยเฉพำะกำรบรรเลง

หมู่ คือ กำรบรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันหลำย ๆ ชิ้น รวมกันเป็นวงกันอย่ำงพร้อมเพรียง ส่วนกำรบรรเลง

เดี่ยวนั้นเป็นกำรบรรเลงทำงท่ีมีลักษณะโลดโผนเป็นกำรอวดฝีมือควำมสำมำรถของผู้บรรเลงและอวดทำงของผู้แต่ง  

กำรบรรเลงเพลงเดีย่วเป็นวธิกีำรบรรเลงเฉพำะเครือ่งดสำเนนิ เช่น ป่ี ระนำด ฆ้องวงใหญ่ เป็นต้น [1] บทเพลงไทยสสำเนยีง

จีนเป็นวรรณกรรมสะท้อนกำรประสำนทำงวัฒนธรรมระหว่ำงไทยและจีน ที่อยู่ในสังคมไทยมำหลำยร้อยปี ครูมีแขก

หรือพระประดิษฐไพเรำะ (พ.ศ. 2330-2415) ท่ำนเป็นศิลปินคนสสำคัญที่สร้ำงสรรค์เพลงไทยสสำเนียงจีนชุดหนึ่งไว้เป็น

มรดกสสำคัญ 4 เพลงได้แก่ เพลงชมสวนสวรรค์ เพลงจีนแส เพลงอำเฮีย และเพลงแป๊ะ [2] โดยท่ำนได้จดจสำทสำนองจำก

มโหรีจีนที่ได้ยินระหว่ำงเดินทำงไปชมและกลับมำประพันธ์เพลงไทยสสำเนียงจีน เพลงแป๊ะดังกล่ำวมีโครงสร้ำงเพลง 

ในอัตรำสำมชั้นประกอบด้วย 2 ท่อน ท่อนที่หนึ่งมี 3 จังหวะหน้ำทับปรบไก่ มีทสำนองซส้ำกันบำงส่วน ท่อน 2 แบ่งเป็น

ส่วนต้นหรือสร้อยกับส่วนปลำยโดยส่วนปลำย ส่วนต้นมีควำมยำว 2 จังหวะหน้ำทับบรรเลงกลับต้น ส่วนท้ำยเป็น

ทสำนองลกูล้อ ลกูขดัอกี 4 จงัหวะไม่กลบัต้น ต่อมำได้ตดัลงให้ครบเป็นเถำ นยิมนสำมำเรยีบเรยีงใช้ฝึกหดัขมิ จะเข้ เป็นต้น 

โดยลักษณะของเพลงแป๊ะมีจุดเด่นคือ มีกำรซส้ำทสำนอง ทั้งท่อนที่ 1 และ ท่อนที่ 2 โดยเฉพำะท่อน 2 มีกำรซส้ำทสำนอง 

ในส่วนที่เป็นสร้อยและกำรล้อ สำมำรถเขียนเป็นรูปแบบโครงสร้ำงได้ดังนี้ [A//] [B//C] [3] จึงเหมำะสมที่จะคัดเลือก

มำเรียบเรียงเป็นทำงเดี่ยว ด้วยเพลงที่นสำมำประดิษฐ์ทำงเดี่ยวน้ันมีควำมมุ่งหมำยอยู่ 3 ประกำรคือ เพ่ืออวดทำงหรือ

ทสำนองพิเศษของเครื่องดนตรีนั้น ๆ เพื่ออวดควำมแม่นยสำและเพื่ออวดฝีมือของผู้บรรเลง โดยใช้เครื่องทสำนองชิ้นเดียว

ไม่นับรวมเครื่องกสำกับจังหวะ [4]

 ผู้วิจัยพบเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรถ่ำยทอดดนตรี อำทิ กรกฎ วงศ์สุวรรณ [5] นสำเสนอวิทยำนิพนธ์เพื่อศึกษำ

กระบวนกำรถ่ำยทอดดนตรไีทยของปรำชญ์ชำวบ้ำน เน้นด้ำนปัญหำและอปุสรรคในกำรถ่ำยทอด ในมหำวทิยำลยัรำชภฏั

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สัมภำษณ์ปรำชญ์ชำวบ้ำน จสำนวน 2 ท่ำน อำจำรย์ดนตรีไทย 6 คน และนักศึกษำ 16 คน โดยกำร

วเิครำะห์เนือ้หำ พบว่ำ กำรเลอืกเพลงใกล้เคยีงกบัหลกัสตูร ใช้กำรสอนแบบมขุปำฐะในกำรต่อเพลง บรรเลงจรงิ ทัง้ใน

และนอกเวลำเรียน ท่ำนใช้กำรไล่ฆ้อง 11 ขั้น เพื่อฝึกทักษะกำรเรียน มีปัญหำด้ำนเวลำกำรสอนน้อย นักศึกษำขยันน้อย

ลงส่งผลต่อกำรฝึกซ้อมที่ลดลงเมื่อเทียบกับรุ่นที่ผ่ำนมำ และยังพบเอกสำรของ อุทัย ศำสตรำ [6] ได้เสนอวิทยำนิพนธ์

เพือ่ศกึษำกระบวนกำรถ่ำยทอดและสร้ำงคูม่อืกำรสอนทกัษะกำรบรรเลงระนำดเอกของครปูระสทิธ ิถำวร (ศลิปินแห่ง

ชำต)ิ โดยกำรวจิยัเชงิคณุภำพ เกบ็ข้อมลูจำกกำรสมัภำษณ์เชงิลกึ ทสำกำรตคีวำมและสร้ำงข้อสรปุแบบอปุนยั พบว่ำ ท่ำน

ถ่ำยทอดอย่ำงเข้มข้นทัง้ทฤษฎแีละปฏบิตั ิควบคูก่บักำรปรบัวงและกำรสอนแบบโบรำณ ยดึกำรสอน 4 ประกำรคอื ควำม

สำมำรถของผูเ้รยีน เน้นวธิกีำรบรรเลงมำกกว่ำจสำนวนบทเพลง เน้นพืน้ฐำนระนำดเอกทีถ่กูต้อง เป็นขัน้ตอน ด้วยมขุปำฐะ  

ร่วมกับกำรอธิบำยประกอบกำรสำธิต ยกตัวอย่ำงให้เข้ำใจ และพัฒนำคู่มือกำรสอนทักษะกำรบรรเลงระนำดเอก 

ขัน้พืน้ฐำน ประกอบด้วยคสำชีแ้จง เนือ้หำสำระสสำหรบักำรสอนและกำรฝึกทกัษะกำรบรรเลง วธิกีำรสอนและกำรฝึกทกัษะ 

กำรวัดและกำรประเมินผล ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิทยำนิพนธ์ทั้งสองมีควำมสอดคล้องในกำรถ่ำยทอดโดย

กำรวิธีวิจัยเชิงคุณภำพแต่ต่ำงกันตรงข้อสองที่แยกเป้ำหมำยเป็นกำรศึกษำปัญหำกับกำรสร้ำงคู่มือกำรสอน ซึ่งผู้วิจัยได้

นสำมำถ่ำยทอดทำงเดี่ยวแก่นักศึกษำตำมแบบทั้งสองหรือแบบโบรำณ

 นอกจำกนี้ยังพบวิทยำนิพนธ์ของ นิพนธ์ กลส่ำกล่อมจิตร [7] กำรศึกษำวิธีกำรถ่ำยทอดดนตรีไทยในระบบ

โรงเรียนและบ้ำนดนตรีไทย โดยศึกษำวิธีกำรถ่ำยทอดดนตรีไทยในโรงเรียนสำธิต “พิบูลบสำเพ็ญ” มหำวิทยำลัยบูรพำ 

และศกึษำวธิกีำรถ่ำยทอดดนตรไีทยในบ้ำนดนตรไีทยผูใ้หญ่ถำวร แสงจติ โดยใช้ระเบยีบวธิกีำรวจิยัเชงิคณุภำพและเชงิ

ปริมำณ จำกกำรสัมภำษณ์ กำรสังเกต และแบบสอบถำม ใช้แบบสัมภำษณ์ผู้ถ่ำยทอดและผู้รับกำรถ่ำยทอด แบบสังเกต
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กำรถ่ำยทอดดนตรไีทยในเชงิปฏบิตักิำร และแบบสอบถำมผูร้บักำรถ่ำยทอด เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยกำรสมัภำษณ์แบบ

ไม่เป็นทำงกำร และวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรนสำเสนอในรูปแบบควำมเรียง ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรถ่ำยทอดดนตรีไทย

ในโรงเรียนสำธิต "พิบูลบสำเพ็ญ" มหำวิทยำลัยบูรพำ มีขั้นตอนของกำรสอน แยกตำมกลุ่มผู้เรียนในรำยชั่วโมง และ 

กลุม่ผูเ้รยีนในชมุนมุ ทีเ่น้นกำรฝึกซ้อมกำรบรรเลง ส่วนวธิกีำรถ่ำยทอดดนตรไีทยในบ้ำนดนตรไีทยผูใ้หญ่ถำวร แสงจติ 

เน้นกำรปฏิบัติ โดยแบ่งผู้เรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เรียนพื้นฐำนและกลุ่มผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถอยู่แล้ว  

มีผลกำรประเมินกำรถ่ำยทอดเฉลี่ยในระดับมำก สะท้อนให้เห็นว่ำกำรสอนในระบบเน้นขั้นตอนและมีกำรสอน 

พื้นฐำนทฤษฎีปฏิบัติ ส่วนกำรสอนในชุมนุมและบ้ำนดนตรี เน้นกำรสอนปฏิบัติระดับต่ำง ๆ ใช้กำรแสดงหรืออกงำน

จริง เป็นกำรประเมิน ดังนั้นกำรประเมินทักษะดนตรีโดยกำรแสดงหรือปฏิบัติจริง เป็นภำพสะท้อนที่สมบูรณ์

 ทั้งนี้ยังมีงำนวิจัยของ ปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์ กำรุณย์ ด่ำนประดิษฐ์ และสุธินันท์ โสภำภำค [8] ได้สร้ำงสรรค์

ทำงฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสำมชั้น และตีพิมพ์ในวำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  

ปีที ่21 ดงันัน้เพือ่เป็นกำรต่อยอดกำรสร้ำงสรรค์จงึนสำทำงเดีย่วฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสำมช้ันไปถ่ำยทอดให้กบันกัศกึษำ

วิชำเอกเครื่องตีไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในภำคเรียนที่ 2/2562

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษำแนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมชั้น

วิธีด�าเนินการวิจัย

 แนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมช้ัน เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่เป็นส่วนหน่ึงของงำน

วิจัยเรื่อง กำรเรียบเรียงและพัฒนำแบบฝึกทักษะทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมช้ัน โดยเป็นระยะที่ 2 ต่อจำก 

กำรสร้ำงสรรค์ทำงเด่ียวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมชั้น เพื่อศึกษำแนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเดี่ยวแก่นักศึกษำวิชำเอก

เครื่องตีไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม โดยมีควำมคำดหวังให้นักศึกษำ

สำมำรถบรรเลงได้ ซึ่งปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์ และคณะ [8] ที่สนใจเพียงกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำแบบฝึกทักษะ 

ทำงเดี่ยวเพลงแป๊ะ สำมชั้น ดังน้ันแนวทำงกำรถ่ำยทอดครั้งนี้จึงเป็นกำรขยำยกำรถ่ำยทอดจำกเดิม 4 ครั้งเป็น 8 ครั้ง

พร้อมบันทึกเสียงและเผยแพร่ มีวิธีกำรดสำเนินกำรวิจัย ดังนี้

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informant)

 1. กลุ่มนักวิชำกำร

 ผู้วิจัยกสำหนดคุณสมบัติและประสำนงำนนักวิชำกำรดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษำ จสำนวน 5 ท่ำนโดยมีเกณฑ์

ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 1.1 เป็นอำจำรย์ผู้กสำลังสอนดนตรีไทยในสถำบันอุดมศึกษำ 1.2 จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท 

ขึ้นไป หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนดนตรี 1.3 มีประสบกำรณ์ทำงดนตรีมำกกว่ำ 10 ปี 1.4 สะดวกในกำรตรวจให ้

ข้อแนะนสำ ในกำรซ้อมและสอบภำคปฏิบัติฆ้องวงใหญ่

 2. กลุ่มนักศึกษำ

 ผู้วิจัยเจำะจงนักศึกษำวิชำเอกเครื่องตีไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

จสำนวน 16 คนแบ่งเป็น 2.1 นกัศกึษำเอกเครือ่งตไีทย ชัน้ปีที ่1 มหำวทิยำลยัรำชภฏันครปฐม 7 คน เพือ่ทดลองใช้เครือ่งมอื 

และถ่ำยทอดทำงเดี่ยว 2.2 นักศึกษำเอกเครื่องตีไทย ชั้นปีที่ 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 9 คน เพื่อใช้เครื่องมือจริง 

และถ่ำยทอดทำงเดีย่ว อนึง่ในกำรประเมนิและคดัเลอืก คณะวจิยัมไิด้แยกกลุม่แต่อย่ำงใด เพรำะเป็นทกัษะเฉพำะบคุคล 

ไม่เกี่ยวกับชั้นปี
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เครื่องมือในการวิจัย

 ผู้วิจัยได้กสำหนดกรอบ สัญลักษณ์ เครื่องมือและขั้นตอนกำรดสำเนินกำรดังนี้

 1. โดยให้ฆ้องวงใหญ่มีโน้ตเสียงตส่ำสุดคือ เรตส่ำ (ร.) และมีเสียงสูงสุดเป็นเสียง มีสูง (มส)

 2. ลักษณะของแบบฝึกใช้โน้ตไทยแบบ 8 ห้องเพลง บรรทัดคู่ บรรทัดบนแทนมือขวำ บรรทัดล่ำงมือซ้ำย

 3. กสำหนดสัญลักษณ์ เพื่อสะดวกในกำรอ่ำนและวิเครำะห์ (ช่องขวำของแบบฝึกทักษะ)

 4. พัฒนำแบบฝึกทักษะฆ้องวงใหญ่ ซึ่งพัฒนำโดย ปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์และคณะ [8]

 5. ใช้โน้ตทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมชั้น ที่สร้ำงสรรค์ไว้โดยปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์และคณะ [8]

 6. ใช้เกณฑ์กำรประเมนิทกัษะทีป่รำโมทย์ ด่ำนประดษิฐ์และคณะ [8] สร้ำงขึน้ประเมนิทกัษะโดยกลุม่ผูเ้ชีย่วชำญ

ทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสำมชั้น
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ขั้นตอนการวิจัย

 1. ศึกษำแนวคิดเรื่องระดับทักษะ จำกง่ำยไปยำกและลีลำที่โดดเด่น 2 ประกำรคือ กำรคัดทสำนองหรือกลวิธี

บรรเลงที่พบบ่อย ง่ำยถึงยำกตำมลสำดับกับทสำนองที่ไม่ซส้ำ ซึ่งคัดไปเป็นแบบฝึกหัด พิจำรณำเลือกระดับควำมยำกง่ำย 

จดัลสำดบัจำกง่ำยไปยำก ตำมลลีำทสำนองทีพ่บในแต่ละท่อน และศกึษำกลวธีิกำรบรรเลงทำงเดีย่วจำกผูช่้วยศำสตรำจำรย์ 

ดร.ปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์ โดยกำรร่วมสังเกตกำรถ่ำยทอดกับนักศึกษำ

 2. วำงแผนกำรถ่ำยทอด และฝึกซ้อมเพิ่มเติมจำกที่ ปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์และคณะ [8] ได้ทสำไว้ 4 ครั้ง เป็น 8 

ครั้งนอกเวลำเรียน โดยขยำยเวลำจำกเดิมเป็น 8 ตำมกรอบเนื้อหำเดิม ทั้ง สองห้อง ดังนี้

  ครั้งที่ 1 เป็นกำรต่อทำงฆ้อง และแบบฝึกทักษะทั้ง 10 ข้อ

  ครั้งที่ 2 ทบทวนทำงฆ้อง ฝึกตำมแบบฝึกทักษะ และทบทวนทำงเดี่ยวท่อน 1/1

  ครั้งที่ 3 ทบทวนแบบฝึกทักษะ ทบทวนทำงเดี่ยวและต่อทำงเดี่ยวท่อน 1/2

  ครั้งที่ 4 ทบทวนแบบฝึกทักษะ ทบทวนทำงเดี่ยวและต่อทำงเดี่ยวท่อน 2/1 และ2/2

  ครั้งที่ 5 ทบทวนแบบฝึกทักษะ ทบทวนทำงเดี่ยวและต่อทำงเดี่ยวท่อน 2/3

  ครั้งที่ 6 ทบทวนทำงเดี่ยวทั้งหมด เน้นกำรขึ้น กำรเชื่อมต่อ กลวิธีและกำรลงจบ

 3. กำรถ่ำยทอดเพิ่มเติม โดยกำรฝึกซ้อมแบบฝึกทักษะ ฝึกกสำลังและฝึกซ้อมแต่ละท่อนเพลง นอกจำกนี ้

ยังฝึกซ้อมกับ เครื่องประกอบจังหวะคือ ฉิ่งและสองหน้ำ

  ครั้งที่ 7 ทบทวนทำงเดี่ยวทั้งหมด บรรเลงประกอบกับเครื่องกับกับจังหวะ

  ครั้งที่ 8 ประเมินผลและคัดเลือกผู้ที่บรรเลงดีที่สุดเพื่อบันทึกเสียง

 4. กำรประเมินวัดผล เรียนเชิญผู้เชี่ยวชำญร่วมประเมินตำมเกณฑ์ หลังกำรประเมินกรรมกำรได้คัดเลือกผู้ที่มี

ทักษะดีมำก ไปบันทึกเสียงเพื่อกำรเผยแพร่ต่อไป

 5. บันทึกเสียงและภำพเคลื่อนไหว ระดับ HD หลังกำรฝึกซ้อมแล้วให้นักศึกษำบรรเลงบันทึกเสียง ผู้วิจัยปรับ

แต่งภำพและเสียงให้สมบูรณ์

 6. เผยแพร่ทำงยทูปู (YouTube) ผ่ำนช่อง Sutinan Sopapark และ facebook.com เพจ Music Department Nakhon 

Pathom Rajabhat University

การเก็บข้อมูล

 ในกำรวำงแผนกำรถ่ำยทอดทั้ง 8 ครั้ง ช่วงเดือน มกรำคม ถึง มีนำคม 2562 (หยุดบำงวัน/บำงสัปดำห์)  

คณะผู้วิจัย ทสำกำรสังเกตพร้อมกับกำรสนทนำกลุ่มย่อยในกำรให้ตอบข้อสงสัย ให้ข้อแนะนสำและไขข้อขัดข้องต่ำง ๆ 

หลังกำรสอนหรือฝึกซ้อม และบันทึกข้อมูลกำรสนทนำเฉพำะประเด็นที่สสำคัญ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยวิเครำะห์กำรสังเกตและสนทนำ ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียนและควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ เพื่อนสำไป

ปรับปรุงกำรฝึกซ้อมและกำรถ่ำยทอดต่อไป

ผลการวิจัย

 แนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเด่ียวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมช้ัน เป็นกำรวิจัยเชิงพัฒนำที่นสำทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

เพลงแป๊ะ สำมชั้น มำถ่ำยทอดให้นักศึกษำสำมำรถบรรเลงได้เป็นอย่ำงดีซึ่ง ปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์ และคณะ [8] 

สนใจเพียงสร้ำงสรรค์และพัฒนำแบบฝึกทักษะทำงเดี่ยวเพลงแป๊ะ สำมชั้น ดังนั้นกำรถ่ำยทอดครั้งนี้จึงเป็นกำรขยำย

กำรถ่ำยทอด จำก 4 ครั้งเป็น 8 ครั้งพร้อมบันทึกเสียงและเผยแพร่ โดยทสำกำรสอนเพิ่มนอกเวลำ ดังตำรำงต่อไปนี้
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ครั้งที่ ผลกำรดสำเนินกำร หมำยเหตุ

ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3 นักศึกษำมุ่งเน้นกำรซ้อมเพ่ือฝึกควำมจสำ ฝึกกลวิธี ตลอดจนฝึกกสำลัง ตำม

แบบฝึกทักษะทั้ง 10 ข้อ และทำงเดี่ยวที่ได้แล้ว นักศึกษำตื่นเต้น และมีคสำถำม

มำกมำย เรื่องคะแนน กำรฝึกซ้อมและกลวิธีต่ำง ๆ ที่เป็นขอแปลกใหม่

ครั้งที่ 4 - ครั้งที่ 5 ทบทวนทำงเดีย่ว เน้นกลวธิใีนจดุต่ำง ๆ  ตลอดจนเน้นให้ฝึกตำมแบบฝึกทกัษะ 

นักศึกษำเห็นภำพทั้งหมดของบทเพลงและเข้ำใจทำงเดี่ยวมำกยิ่งขึ้น ต่อเนื่อง 

กับครั้งต่อไป

ครั้งที่ 6 - ครั้งที่ 7 ใช้กำรฝึกซ้อมและทบทวนทำงเด่ียวทั้งหมด เน้นกำรขึ้น กำรเช่ือมต่อ กลวิธี

และกำรลงจบ เป็นกำรถ่ำยทอดรวมจึงเน้นควำมพร้อมเพรียง เน้นจังหวะที่

ตรงกนั จำกนัน้ให้นกัศกึษำ ตฉีิง่และสองหน้ำบรรเลงหน้ำทบัปรบไก่สำมชัน้

ประกอบ สร้ำงควำมคุ้นเคยทั้งสำมส่วน

ประเมินและแสดงที่ละคน

ฝ ึกร ่วมกับ

ฉิ่ง-กลอง

ครั้งที่ 8 ประเมินผลและคัดเลือกผู้ท่ีบรรเลงดีที่สุดเพื่อบันทึกเสียง เชิญผู้เช่ียวชำญ 

ร่วมรบัฟัง ประเมนิผลกำรบรรเลงและคดัเลอืกผูท้ีบ่รรเลงดทีีส่ดุไปบนัทกึเสยีง

เพ่ือกำรเผยแพร่ ในกำรบันทึกเสียงและจัดเสียงอำจมีกำรเพิ่มเสียง ตัดเสียง  

เน้นเสียง หรือเพิ่มเสียงเป็นฉำกหลังให้เหมำะสม น่ำสนใจยิ่งขึ้น

สรุปผล

 แนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเด่ียวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมชั้น เป็นกำรวิจัยเพื่อถ่ำยทอดทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 

เพลงแป๊ะ สำมชั้น ให้นักศึกษำวิชำเอกเครื่องตีไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ คือ กำรถ่ำยทอดโดยกำรปฏิบัติตำมผู้สอน กำรฝึกซ้อมระดับต้นและเข้มข้น และกำรบันทึก

เสียงเผยแพร่ โดยมีนักศึกษำท่ีมีควำมสำมำรถระดับสูง จสำนวน 3 คน ผ่ำนกำรประเมินขั้นสูงและได้รับกำรคัดเลือก 

ไปบันทึกเสียง เผนแพร่ในยูทูป (https://www.youtube.com/watch?v=N5AefiC41jQ&feature=youtu.

be&fbclid=IwAR38ggbdcF 0WZgqMlXAp6I9LDBDLKNrM8P3DNUUWfHAkih2jmumYlFxjhD4)

การอภิปรายผล

 แนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเด่ียวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมชั้น เป็นกำรวิจัยเพื่อถ่ำยทอดทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

เพลงแป๊ะ สำมชั้น ให้นักศึกษำวิชำเอกเครื่องตีไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

โดยเป็นกำรต่อยอดนสำทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมชั้น ที่ปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์ และคณะ [8] ได้สร้ำงสรรค์

ขึ้น สำมำรถแบ่งกำรถ่ำยทอดเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ คือ กำรถ่ำยทอดโดยกำรปฏิบัติตำมผู้สอน กำรฝึกซ้อมระดับต้นและ

เข้มข้น และกำรบันทึกเสียงเผยแพร่ สำมำรถอภิปรำยได้ดังนี้

 ด้ำนกำรถ่ำยทอดดนตรี กรกฎ วงศ์สุวรรณ [5] มีทิศทำงหรือแนวทำงในกำรถ่ำยทอดดนตรีไทยตำมปรำชญ ์

ชำวบ้ำน โดยแก้ไขปัญหำด้ำนเวลำกำรซ้อมและกำรใช้สื่อสมัยใหม่ โดยบูรณำกำรถ่ำยทอดเผยแพร่ทำงยูทูป แม้ทักษะ

ของผู้เรียนจะเข้ำมำมิได้สูงมำกแต่กำรกำรสละเวลำกำรซ้อมที่ต้ังใจและมีเป้ำหมำยเชิง 4.0 ทสำให้เป็นแรงผลักดันแก่

https://www.youtube.com/watch?v=N5AefiC41jQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR38ggbdcF0WZgqMlXAp6I9LDBDLKNrM8P3DNUUWfHAkih2jmumYlFxjhD4
https://www.youtube.com/watch?v=N5AefiC41jQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR38ggbdcF0WZgqMlXAp6I9LDBDLKNrM8P3DNUUWfHAkih2jmumYlFxjhD4
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ผู้เรียน เช่นเดียวกับรำยงำนของ อุทัย ศำสตรำ [6] ท่ีอำจำรย์ประสิทธิ ถำวร ท่ำนถ่ำยทอดอย่ำงเข้มข้นทั้งทฤษฎีและ

ปฏบิตั ิควบคูก่บักำรปรบัวงและกำรสอนแบบโบรำณยดึกำรสอนตำมควำมสำมำรถของผูเ้รยีน ซึง่ทำงเดีย่วฆ้องวงใหญ่ 

ที่เรียบเรียงมำนั้นก็มิได้ยำกปรับให้ใกล้เคียงกับควำมสำมำรถของผู้เรียน เป็นกำรบูรณำกำรจำกรำยงำนของ นิพนธ์  

กลส่ำกล่อมจิตร [7] กำรศึกษำวิธีกำรถ่ำยทอดดนตรีไทยในระบบโรงเรียนและบ้ำนดนตรีไทย โดยศึกษำวิธีกำรถ่ำยทอด

ดนตรีไทยในโรงเรียนสำธิต “พิบูลบสำเพ็ญ” มหำวิทยำลัยบูรพำ และศึกษำวิธีกำรถ่ำยทอดดนตรีไทยในบ้ำนดนตรีไทย 

ผู ้ใหญ่ถำวร แสงจิต โดยแนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเดี่ยวนี้ผสมประสำนทำงบ้ำนและทำงโรงเรียนเข้ำด้วยกัน 

ปรบัให้เหมำะกบัผูเ้รยีนในเจเนอเรชนัซ ี(Generation Z) ใช้มอืถอืในกำรบนัทกึและรำยงำนกำรฝึกซ้อม กำรให้คสำแนะนสำ

ตลอดจนทีมผู้สอนที่เอำใจใส่

 นอกจำกนี้ยังผู้วิจัยได้ตระหนักถึงกำรสร้ำงสรรค์ทำงเดี่ยวอันเป็นภูมิปัญญำขั้นสูงของทักษะดนตรีไทย และ 

กำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในช่อง Sutinan Sopapark และ facebook.com เพจ Music Department Nakhon Pathom Rajabhat 

University ของ YouTube โดยทัว่ไปแล้วกำรเผยแพร่ผลงำนกำรบรรเลงดนตรไีทยมไิด้นสำมำบรูณำกำรกบัเทคโนโลยกีบั

นสำเสนอไปแบบดัง้เดมิ ทัง้ภำพและเสยีงแบบอะนำลอ็ก (Analog) เป็นดจิติอล (Digital) โดยกำรเพิม่มติเิสยีงให้สมบรูณ์

ยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ประโยชน์จำกกำรสร้ำงสรรค์ โดยผลงำนที่สร้ำงสรรค์ไปถ่ำยทอดให้นักเรียนนักศึกษำ เป็น

เพยีง แนวทำงหลกัในกำรต่อยอดในกำรใช้ประโยชน์จำกงำนสร้ำงสรรค์ ผูว้จิยัยงัต้องกำรเสนอแนวทำงในกำรเผยแพร่ 

และกำรกระจำยผลงำนให้ขยำยไปหมู่ผู้สนใจมำกยิ่งขึ้นข้อเสนอแนะในกำรวิจัย

 ข้อเสนอแนะในกำรสร้ำงสรรค์หรือกำรวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่ำทำงเดี่ยวเป็นกำรสร้ำงสรรค์ได้ตำมควำม

สำมำรถของ ผูส้ร้ำงสรรค์หรอืเรยีบเรยีงขึน้ โดยเลอืกบทเพลงและเครือ่งมอืทีเ่หมำะสมและยงัสำมำรถนสำไปใช้กบัเพลง

และเครือ่งมอือืน่ด้วย หรอืแม้แต่กำรเรยีบเรยีงใหม่ ให้เกดิทำงเดีย่วฆ้องวงใหญ่ทีง่่ำยหรอืยำกขึน้ได้ อำท ิกำรเรยีบเรยีบ

ทำงเดีย่ว เพลงกำรเวก สำมชัน้ หรอืกำรสร้ำงสรรค์ทำงเดีย่วฆ้องวงเลก็ เพลงต่อยรปู สำมชัน้ ทัง้นีอ้ำจเป็นทำงเดีย่วทีอ่ยู่

ในเพลงหรือหำงเพลงก็ได้

 ข้อเสนอแนะในกำรถ่ำยทอด แนวทำงกำรถ่ำยทอดเป็นกำรเพิ่มสมรรถนะด้ำนทักษะกำรบรรเลงของผู้รับ 

กำรถ่ำยทอด ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนำทักษะ และกลวิธีกำรถ่ำยทอดที่ชัดเจนง่ำยต่อกำรบรรเลง  

ในกรณีนี้ใช้แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอด ประกอบกับโน้ตทำงเดี่ยวและกำรถ่ำยทอดตัวต่อตัว ที่สสำคัญ

คือ เวลำในกำรฝึกซ้อมของวง กำรให้กสำลังใจ คสำแนะนสำกำรบรรเลงและผู้บรรเลงจังหวะทั้งสองคน

 ข้อเสนอแนะในกำรปรบัแต่งเสยีง ควรบนัทกึเสยีงด้วยไมโครโฟน และมกีำรปรบัแต่งเสยีงให้ไพเรำะ มกีำรจดั

แสงประกอบ หรือภำพเคลื่อนไหวที่มำกกว่ำ 1 กล้องในมุ่มอื่น ทสำกำรถ่ำยเจำะที่มือ หรือกิริยำอื่น ๆ เพื่อเน้นให้ผู้ชม

สำมำรถเห็นจุด หรือกำรปฏิบัติเทคนิคได้ชัดเจน
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บทคัดย่อ

 บทควำมนีเ้ขยีนขึน้เพือ่นสำเสนอวธิกีำรสร้ำงเสยีงทีด่มีคีณุภำพของเครือ่งเป่ำลมไม้ คอื คลำรเินต็ และแซกโซโฟน 

ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้ในวงดนตรีของโรงเรียนและมหำวิทยำลัย อำทิ วงโยธวำทิต วงคอมโบ โดยเป็น 

วงดนตรีที่นักเรียน นักศึกษำ ตลอดจนผู้ท่ีมีควำมสนใจทำงด้ำนดนตรีมีโอกำสสัมผัส เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะดนตรี 

กำรที่นักดนตรีมีควำมรู้ในกำรปรับแต่งวัสดุ อุปกรณ์ โดยเฉพำะลิ้น (Reed) ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสสำคัญทสำให้

เสียงของเครื่องดนตรีมีคุณภำพดี จึงเป็นสิ่งสสำคัญมำก กำรปรับแต่งลิ้นนอกจำกจะช่วยเรื่องคุณภำพเสียงแล้ว ยังส่งผล

ถงึควำมยำกง่ำยขณะปฏบิตัเิครือ่งดนตรด้ีวย หำกสำมำรถปรบัแต่งลิน้ได้เหมำะสมกจ็ะทสำให้เป่ำง่ำย ไม่หนกั ไม่เหนือ่ย 

เป่ำสนุกจนอยำกเป่ำไปเรื่อย ๆ ในทำงกลับกัน หำกเรำปรับแต่งลิ้นไม่เป็น เมื่อลิ้นที่ใช้มีสภำพไม่เหมำะสมก็จะทสำให ้

เป่ำยำก เป่ำหนัก เหนื่อย ไม่มีควำมสนุกในกำรเป่ำจนอำจทสำให้เลิกล้มควำมตั้งใจที่จะฝึกปฏิบัติลงได้ กำรปรับแต่งลิ้น

จึงถือเป็นทักษะที่สสำคัญต่อผู้ท่ีต้องกำรเรียนรู้เก่ียวกับกำรบรรเลงคลำริเน็ตและแซกโซโฟน ในที่นี้จะนสำเสนอวิธีกำร

ปรับแต่งลิ้น อุปกรณ์สสำคัญที่เป็นแหล่งกสำเนิดของเสียง จำกกำรศึกษำข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ และจำกประสบกำรณ์ตรง

ของผู้เขียน

ค�าส�าคัญ: ลิ้นเดี่ยว ลิ้นคลำรีเน็ต ลิ้นแซกโซโฟน

Abstract

 This article was written to present how to create a good sound quality of woodwind instruments, namely 

clarinet and saxophone, which are musical instruments that are commonly used in bands of schools and universities, 

such as marching band bands, combos. They are basic bands that students, as well as those who are interested in 

music, basically have an opportunity to experience, learn, and practice musical skills. Therefore, the musicians must 

apply the knowledge to customize the materials, especially the reed, which is an important piece of equipment that 

makes the sound of the instrument good quality. Reed adjustment, in addition helps with better sound quality, and 
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also affects the difficulty while performing the instrument, that is, if the musicians are able to adjust the reed properly, 

it will make blowing task easier and more enjoyable. On the other hand, if they don’t adjust the reed properly, it 

will make blowing task difficult, they may get tired, or they may not have fun with it and finally, they may give up 

the intention to practice. Therefore, adjusting the reed is considered an important skill for those who want to learn 

the music. This article presents how to adjust the reed which is an important device that is the source of sound from 

studying and searching information from various sources, and together with the experience of the author playing and 

teaching about single tongue woodwind instruments.

Keywords: single Reed, clarinet Reeds, saxophone Reeds

บทน�า

 กำรเรียนรู้ทำงด้ำนดนตรีมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรเรียนรู้ในศำสตร์แขนงอื่น ๆ ที่ต้องให้ควำมสสำคัญทั้งภำค

ทฤษฏแีละภำคปฏบิตัคิวบคูก่นั [1] โดยสิง่สสำคญัคอืกำรมคีวำมรูเ้กีย่วกบัเครือ่งดนตรเีนือ่งจำกเครือ่งดนตรถีอืเป็นสิง่ที่

ช่วยสร้ำงเสียงดนตร ีซึง่เครือ่งดนตรแีต่ละประเภทนัน้ให้เสยีงและควำมรูส้กึทีแ่ตกต่ำงกนั โดยเครือ่งดนตรใีนปัจจบุนั

มีหลำกหลำยประเภทไม่ว่ำจะเป็น เครื่องสำย เครื่องลมทองเหลือง เครื่องลิ่มนิ้ว เครื่องกระทบ และเครื่องเป่ำลมไม้ ซึ่ง

ในเครือ่งเป่ำลมไม้นัน้จะมลีิน้เป็นองค์ประกอบสสำคญัทีเ่ป็นจดุกสำเนดิของเสยีง เสยีงทีไ่ด้จะมคีณุภำพหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่

กบัลิน้เป็นสสำคญั นกัดนตรทีีต้่องกำรเรยีนรูเ้ครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งเป่ำลมไม้ทีต้่องมลีิน้เป็นส่วนประกอบจงึจสำเป็น

ที่จะต้องมีควำมรู้ มีทักษะเกี่ยวกับกำรปรับแต่งลิ้น ซึ่งในกำรปรับแต่งลิ้น (Reed) สำมำรถกระทสำได้โดยใช้เครื่องมือ 

เช่น กระดำษทรำย มีด มำปรับแต่งโดยกำรขูด กำรขัด เพื่อให้ลิ้นมีสภำพเหมำะสมต่อกำรเป่ำ เพรำะกำรปรับแต่งลิ้น

จะช่วยในเรื่องคุณภำพเสียง ซึ่งส่งผลถึงควำมยำกง่ำยขณะปฏิบัติเครื่องดนตรีด้วย กล่ำวคือถ้ำสำมำรถปรับแต่งลิ้นได้

เหมำะสมก็จะทสำให้เป่ำง่ำย ไม่หนัก ไม่เหนื่อย เป่ำสนุกจนอยำกเป่ำไปเรื่อย ๆ ในทำงกลับกัน หำกเรำปรับแต่งลิ้นไม่

เป็นและลิ้นที่ใช้มีสภำพไม่เหมำะสมก็จะทสำให้เป่ำยำก เป่ำหนัก เหนื่อย ไม่มีควำมสนุกในกำรเป่ำจนอำจทสำให้เลิกล้ม

ควำมตั้งใจที่จะฝึกปฏิบัติลงได้ บทควำมดังกล่ำวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำเกี่ยวกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่ำลม

ไม้ กำรปรบัแต่งลิน้ของเครือ่งเป่ำลมไม้ประเภททีใ่ช้ลิน้ และนสำเสนอวธิกีำรสร้ำงเสยีงทีด่มีคีณุภำพของเครือ่งเป่ำลมไม้ 

โดยกำรสอนเทคนิควิธีกำรในกำรปรับแต่งลิ้น โดยใช้กำรสำธิตให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงดนตรี

ได้นสำไปเทคนิคและวิธีกำรดังกล่ำวไปประยุกต์ใช้ต่อไป

เครื่องเป่าลมไม้ (Wood Wind Instruments)

 เครื่องดนตรีถือเป็นอุปกรณ์ในกำรสร้ำงเสียงดนตรีที่สสำคัญ ควำมแตกต่ำงของรูปร่ำง ลักษณะ วัตถุที่ใช้ในกำร

ทสำเครื่องดนตรี และวิธีกำรทสำให้เกิดเสียงจะก่อให้เกิดเสียงดนตรีที่แตกต่ำงกัน ให้อำรมณ์แก่ผู้ฟังต่ำงกัน โดยในกำร

แบ่งกลุ่มหรือจัดประเภทของเครื่องดนตรีนั้นอำจกระทสำได้หลำยรูปแบบ อำทิ จัดแบ่งตำมรูปร่ำง ลักษณะ หรือวิธีกำร

ทสำให้เกิดเสียง โดยกำรแบ่งประเภทเครื่องดนตรีในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1) ประเภทเครื่องสำย (String 

Instrument) เป็นเครื่องดนตรีที่มีสำยเป็นแหล่งกสำเนิดเสียง โดยกสำเนิดด้วยกำรดีด อำทิ กีต้ำร์ (Guitar) ลูด (Lute) ฮำร์พ 

(Harp) เบส (Bass) เป็นต้น และกสำเนิดเสียงด้วยกำรสี อำทิ ไวโอลิน (Violin) วิโอลำ (Viola) เชลโล (Cello) ดับเบิ้ลเบส 

(Double Bass) เป็นต้น ซึ่งในบำงครั้งผู้บรรเลงสำมำรถใช้วิธีกำรให้กสำเนิดเสียงของเครื่องดีดผ่ำนวิธีกำรสี หรือกสำเนิด

เสียงของเครื่องสีผ่ำนกำรดีดก็สำมำรถกระทสำได้ 2) ประเภทเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments) เป็นเครื่องดนตรี

ทีเ่กดิเสยีงด้วยกำรเป่ำลมผ่ำนกสำพวดทีม่ลีกัษณะเป็นรปูกรวย ได้แก่ ทรมัเป็ต (Trumpet) คอร์เนต็ (Cornet) ฟลเูกลิฮอร์น 
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(Flugelhorn) ทรอมโบน (Trombone) เฟรนซ์ฮอร์น (Frencehorn) ยูโฟเนียม (Euphonium) ทูบำ (Tuba) เป็นต้น  

3) ประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments) เป็นเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงด้วยกำรกดน้ิวลงบนลิ่ม อำทิ เปียโน 

(Piano) ออร์แกน (Organ) ฮำร์ปซิคอร์ด (Harpsichord) เป็นต้น แต่ทว่ำกลไกของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดทสำให้ 

เกดิเสยีงด้วยวธิทีีแ่ตกต่ำงกนั 4) ประเภทเครือ่งกระทบ (Percussion Instruments) เป็นเครือ่งดนตรทีีเ่กดิเสยีงด้วยกำรเคำะ  

กำรตี หรือวิธีกำรใดๆ ที่ทสำให้วัตถุกระทบกันจนเกิดเป็นเสียง อำทิ ไซโลโฟน (Xylophone) ฉำบ (Cymbals) มำรำคัส 

(Maracas) คำบำซำ (Cabaza) กลองชุด (Drum set) เป็นต้น และ 5) ประเภทเครื่องเป่ำลมไม้ (Wood Wind Instruments) 

เป็นเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงด้วยกำรเป่ำลมผ่ำนกสำพวด (Mouthpiece) เช่น ฟลูท (Flute) พิกโคโล (Piccolo) แซกโซโฟน 

(Saxophon) คลำริเน็ต (Clarinet) โอโบ (Oboe) บำสซูน (Bassoon) เป็นต้น [2–5]

 เครือ่งเป่ำลมไม้ (Wood Wind Instruments) เป็นเครือ่งดนตรทีีเ่ข้ำมำยงัประเทศไทยในสมยัต้นกรงุรตันโกสนิทร์ 

(รชักำลที ่4) อยูก่บัแตรวง (Brass Band) ซึง่ใช้สสำหรบัรบัเสดจ็ฯ ประโคมในงำนต่ำง ๆ  เช่น กำรแห่นำค แห่ศพ แห่เทยีน

พรรษำ หรือกำรบรรเลงประโคมหน้ำโรงภำพยนตร์ [6]

 จะเหน็ได้ว่ำเป็นเครือ่งดนตรทีีม่แีหล่งกสำเนดิเสยีงด้วยกำรเป่ำลมผ่ำนกสำพวด (Mouthpiece) โดยเครือ่งเป่ำลมไม้

จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. เครื่องเป่ำลมไม้ประเภทท่ีไม่มีลิ้น หรือ ขลุ ่ย เป็นเครื่องดนตรีที่สำมำรถเกิดเสียงได้ 2 ลักษณะ  

คือ กำรเป่ำลมผ่ำนรูเป่ำ โดยเป่ำจำกทำงด้ำนข้ำงของตัวเครื่อง ลักษณะคล้ำยกับขลุ่ยจีน ได้แก่ ฟลูท (Flute) พิกโคโล 

(Piccolo) และอีกลักษณะเป็นกำรเป่ำลมเข้ำจำกส่วนปลำยเครื่อง คล้ำยกำรเป่ำขลุ่ยเพียงออไทย ได้แก่ ขลุ่ยริคอร์เดอร์

 2. เครื่องเป่ำลมไม้ประเภทที่มีลิ้น หรือ ปี่ เป็นเครื่องดนตรีที่มีส่วนประกอบสสำคัญคือลิ้น ทสำหน้ำที่เป็นแหล่ง

กสำเนิดเสียง โดยส่วนที่เป็นลิ้นจะอยู่ตรงปลำยด้ำนหนึ่งของตัวเครื่อง เมื่อเป่ำลมผ่ำนลิ้นจะเกิดกำรสั่นสะเทือน แล้วลม

ก็จะเข้ำไปในท่อซึ่งทสำหน้ำที่เป็นตัวขยำยเสียง จนออกไปยังปำกลสำโพง [3] ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

  2.1 ปี่ชนิดลิ้นคู่ (Double Reed) เป็นเครื่องดนตรีท่ีมีลักษณะเป็นทรงกรวย ยำว เป็นท่อ โดยบำงชนิดเป็น 

ท่อตรง บำงชนิดคดโค้งไปมำ ขนำดเล็กใหญ่แตกต่ำงกันตำมชนิดของเครื่องดนตรี ในกำรเล่นเครื่องชนิดนี้ 

จะใช้มือทั้งสองกดคีย์เพื่อบังคับเสียง โดยจะมีลิ้นเป็นส่วนประกอบที่สสำคัญของแหล่งกสำเนิดเสียง ลิ้นจะมีลักษณะ 

เป็นไม้บำง ๆ  ประกบกัน 2 ชิ้น โดยมีท่อเหล็กตรงกลำงแล้วใช้ด้ำยพันเพื่อยึดให้ไม้ทั้งสองประกบกัน โดยเครื่องดนตรี

ที่ใช้ลิ้นคู่ ได้แก่ โอโบ (Oboe) บำสซูน (Bassoon) คอร์แองเกล (Core Anglais)

Figure 1 Oboe [8] Figure 2 Bassoon [9]
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  2.2 ปี่ชนิดลิ้นเดียว (Single Reed) เครื่องดนตรีที่มีลักษณะเป็นทรงกรวย ยำว เป็นท่อ โดยบำงชนิดเป็น

ท่อตรง บำงชนดิคดโค้งไปมำ ขนำดเลก็ใหญ่แตกต่ำงกนัตำมชนดิของเครือ่งดนตร ีในกำรเล่นเครือ่งชนดินีจ้ะใช้มอืทัง้

สองกดคย์ีเพือ่บังคบัเสยีง โดยจะมลีิน้เป็นส่วนประกอบทีส่สำคญัของแหล่งกสำเนดิเสยีง ลิน้จะมลีกัษณะเป็นแผ่นไม้บำง ๆ  

คล้ำยไม้ตักไอศกรีม ประกบอยู่กับกสำพวด โดยมีสำยรัดเป็นตัวยึดระหว่ำงกสำพวดกับลิ้น โดยเครื่องดนตรีที่ใช้ลิ้นเดียว 

ได้แก่ แซกโซโฟน (Saxophon) และคลำริเน็ต (Clarinet)

Figure 3 Core Anglais [10] Figure 4 Double Reed [7]

Figure 6 Clarinet [13]

(Bb bass clarinet, basset horn (in F with telltale low C extension), 

A clarinet, Bb clarinet, C clarinet, Eb clarinet)

Figure 7 Single reed [11]

Figure 5 Saxophone [12]
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Figure 8 Arundo donax [15]

ส่วนประกอบของลิ้น

 ลิ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยยึดเส้นแบ่งตรงกลำง (Shoulder) เป็นหลัก ส่วนแรกเป็นส่วนหนำอยู่ใต้เส้น 

shoulder จะยังคงมีพื้นผิวเปลือกของต้นอ้อติดอยู่ ประกอบด้วยส่วน stock (bark) และ heel ซึ่งส่วนนี้ทสำหน้ำที่เป็นหน้ำ

ประกบ โดยประกอบกับกสำพวด ดังนั้นหน้ำประกบต้องเรียบเสมอเท่ำกัน และใช้เป็นส่วนที่รัดสำยคำดลิ้น (Ligatura) 

ส่วนที่สองอยู่เหนือเส้น shoulder ส่วนนี้จะมีจุดที่สสำคัญหลำยจุดที่ใช้ในกำรสร้ำงเสียงเพรำะเป็นส่วนที่ส่ันสะเทือน  

เช่น จุดเนินกลำง (Vamp) จุดศูนย์กลำง (Heart) จุดปลำยลิ้น (Tip) เป็นต้น

ลิ้นแซกโซโฟน (Saxophon) และลิ้นคลาริเน็ต (Clarinet)

 ลิ้นถือเป็นส่วนประกอบที่สสำคัญของแซกโซโฟน (Saxophon) และคลำริเน็ต (Clarinet) เพรำะลิ้นทสำหน้ำที่สั่น

สะเทือนจนทสำให้เกิดเสียงขึ้น และเสียงที่เกิดขึ้นมำจะถูกควบคุมให้กลำยเป็นเสียงโน้ตต่ำง ๆ โดยเสียงที่เกิดขึ้นต้อง

เป็นเสียงที่มีคุณภำพ โดยคุณภำพของเสียง (Tone Quality) ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่สสำคัญที่นักดนตรีต้องคสำนึงถึง 

เพื่อให้เสียงที่ได้มีควำมไพเรำะ [14] เป็นไปตำมควำมต้องกำรและสำมำรถสะท้อนถึงอำรมณ์ตำมที่ผู้บรรเลงต้องกำร 

ซึ่งองค์ประกอบของเสียงที่มีคุณภำพนั้นเกิดขึ้นมำจำกหลำยปัจจัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ลิ้น ซึ่งเป็นตัวกสำเนิดเสียงจะต้อง

มีลักษณะที่ถูกต้อง เหมำะสม และพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ

 ลิ้นถูกผลิตขึ้นจำกพืชที่รู ้จักกันในชื่อทำงพฤกษศำสตร์ว่ำ Arundo donax หรือที่คนไทยรู ้จักกันในช่ือ  

ต้นอ้อ โดยพืชชนิดนี้มีหลำกหลำยสำยพันธุ์ และเติบโตได้ในหลำยประเทศ อำทิ สหรัฐอเมริกำ ฝรั่งเศส เม็กซิโก 

อเมริกำใต้ แอฟริกำเหนือ อิตำลี สเปน และบำงประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเองก็ได้มีผู้นสำเข้ำพืช

ชนิดดังกล่ำวเข้ำมำปลูก แต่ทว่ำสำยพันธุ์ที่นิยมนสำมำใช้ทสำลิ้นมักมำจำกประเทศในพื้นที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

Figure 9 component of reed [15]



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

285Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 280-287 (2019)  Vol.9 No.1

 คุณสมบัติของลิ้นที่ดีนั้น ส่วนบนของลิ้นควรที่จะมีควำมยำวกว่ำส่วนล่ำง ทั้งน้ีเพรำะส่วนบนเป็นส่วนที่ส่ัน

สะเทอืน ไม้อ้อทีใ่ช้ทสำลิน้ต้องไม่อ่อนหรอืแก่เกนิไป โดยสงัเกตจำกสขีองลิน้ ส่วนบนของลิน้ควรเป็นสเีหลอืงทอง ไม่

ควรเป็นสนีสำ้ตำลเพรำะไม้อ้อแก่เกนิไป ส่วนล่ำงควรเป็นสขีำวหรอืสคีรมี นอกจำกสขีองไม้ควรสงัเกตดลูำยของไม้ด้วย

ว่ำเป็นเส้นตรงคู่ขนำนกันตลอด ไม่ควรเลือกลิ้นที่ลำยไม้หนำ บำงไม่เท่ำกันจะทสำให้ควำมหนำ บำงของลิ้นไม่เท่ำกัน 

สสำหรบักำรเลอืกลิน้ถ้ำผูบ้รรเลงต้องกำรลิน้รปูตวัย ู(U) หรอืรปูตวัว ี(V) กใ็ห้ส่องดกูบัแสงไฟและให้สงัเกตดบูรเิวณ heart 

จะมีลักษณะคล้ำยตัวยูและตัววีและเลือกตำมควำมต้องกำร ในกรณีที่ลิ้นที่เป่ำเป็นลิ้นที่อ่อนเกินไปก็ให้แก้ไขเบื้องต้น 

โดยกำรวำงลิ้นให้ปลำยลิ้นอยู่เหนือหรือเลยปลำยกสำพวดเล็กน้อย และถ้ำลิ้นที่เป่ำแข็งเกินไป ให้แก้ไขโดยกำรวำงลิ้น

ให้ปลำยลิน้อยูใ่ต้หรอืตสำ่กว่ำปลำยกสำพวดเลก็น้อย กจ็ะสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ในเบือ้งต้น [16] ซึง่ในกำรทีผู่บ้รรเลงจะ

นสำลิน้มำใช้นัน้ จะต้องมกีำรเตรยีมลิน้ เช่น ตรวจสอบควำมเรยีบ ควำมแขง็ ควำมอ่อน ลิน้ต้องไม่แตกหกัเสยีหำยไม่ฉกี

ขำด เมื่อลิ้นมีสภำพที่สมบูรณ์แล้วนั้น ก่อนนสำมำใช้ควรนสำไปแช่นส้ำให้ลิ้นมีควำมยืดหยุ่น ประมำณ 5 – 10 นำที จำกนั้น

กส็ำมำรถนสำลิน้ไปใช้งำนได้ตำมปกต ิแต่หำกพบปัญหำในกำรสร้ำงเสยีงทีม่คีณุภำพ เช่น มเีสยีงหึง่ เสยีงพล่ำ หรอืรูส้กึ

ว่ำเสียงมีควำมผิดปกติ ให้ผู้บรรเลงตั้งข้อสังเกตว่ำควำมผิดปกตินั้นอำจเกิดขึ้นจำกลิ้นเป็นลสำดับแรก

การปรับแต่งลิ้น

 กำรปรับแต่งลิ้นถือเป็นทักษะข้ันพ้ืนฐำนท่ีสสำคัญของผู้บรรเลง เพรำะลิ้นเป็นส่วนประกอบของเครื่องดนตรีที่

ถูกนสำมำใช้อยู่เป็นประจสำ และมีโอกำสชสำรุดเสียหำยได้ง่ำย โดยเครื่องมือสสำหรับกำรปรับแต่งลิ้น ประกอบด้วย มีดตัด

ลิ้น กระดำษทรำย หินลับคมมีด ที่ตัดขอบลิ้น (Reed clipper) ที่เก็บลิ้น แผ่นกระจกสสำหรับวำงลิ้นเพื่อปรับแต่ง ตะไบ

Figure 11 Part of the Reed [15]

Figure 10 Figure 10 Basic Equipment for adjusting reeds [15]

 ในกำรปรับแต่งลิ้นน้ันลสำดับแรกผู้บรรเลงต้องฟังเสียงที่ออกมำว่ำผิดปกติหรือไม่ อย่ำงไร จำกนั้นก็ให้ทสำ 

กำรปรับแต่งลิ้น โดยกระทสำกำรบำงอย่ำงลงไปยังตสำแหน่งของลิ้นโดยดูจำกภำพประกอบและคสำอธิบำยดังนี้
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 กรณีเสียงหึ่ง พร่ำ ลักษณะดังกล่ำวน่ำจะเกิดจำกปลำยลิ้นบำงเกินไป วิธีแก้ไขคือใช้ตัดขอบลิ้น (Reed clipper) 

ตัดเล็มปลำยลิ้นเล็กน้อย บริเวณตสำแหน่ง T แล้วนสำมำทดลองเป่ำดูจนกว่ำเสียงหึ่ง พร่ำจะหำยไป

 กรณีปลำยลิ้นบริเวณตสำแหน่ง T หนำหรือแข็งเกินไป ซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำกกำรแก้ไขกรณีเสียงหึ่ง พร่ำ หรือ

อำจเกดิจำกกำรทีล่ิน้ไม่เคยถกูใช้งำน วธิแีก้ไขคอื ให้นสำลิน้ถกูบักระดำษทรำยโดยวำงหน้ำประกบลงบนกระดำษทรำย 

แล้วใช้นิว้มอืสองนิว้กดไปทีบ่รเิวณ 3 และ 8 แล้วถกูบักระดำษทรำยในทศิทำงเดยีวกนั โดยในกำรถนูัน้ควรทสำทลีะเลก็

ทีละน้อยสลับกับกำรนสำมำทดลองเป่ำดู ทสำจนกว่ำลิ้นจะสำมำรถใช้งำนได้ดี

 กรณีเสียงทึบไม่ใส เป่ำเสียงเบำยำก รวมไปถึงให้แก้ไขบริเวณ T และ 2 ด้วยกำรใช้ตะไบถู ให้ทั้งสองข้ำง 

มีควำมหนำที่สมดุลและมีควำมบำงเหมำะสมกับกำรสร้ำงเสียง โดยในกำรถูนั้นควรทสำทีละเล็กทีละน้อยสลับกับ 

กำรนสำมำทดลองเป่ำดู ทสำจนกว่ำลิ้นจะสำมำรถใช้งำนได้ดี

 กรณเีสยีงสงู หวดี แหลม ไม่นุม่เท่ำทีค่วร กำรแก้ไขคอื ให้ใช้ตะไบถบูรเิวณ 2 ให้ทัง้สองข้ำงมคีวำมหนำทีส่มดลุ

และมีควำมบำงเหมำะสมกับกำรสร้ำงเสียง โดยในกำรถูน้ันควรทสำทีละเล็กทีละน้อยสลับกับกำรนสำมำทดลองเป่ำดู  

ทสำจนกว่ำลิ้นจะสำมำรถใช้งำนได้ดี

 กรณีเสียงสูง คุณภำพเสียงไม่ดีเท่ำที่ควร คือ เสียงตีบไม่กว้ำงเหมือนช่วงเสียงตส่ำ กำรแก้ไขให้นสำตะไบถูบริเวณ 

3 โดยในกำรถูนั้นควรทสำทีละเล็กทีละน้อยสลับกับกำรนสำมำทดลองเป่ำดู ทสำจนกว่ำลิ้นจะสำมำรถใช้งำนได้ดี

 กรณเีสยีงไม่ก้องกงัวำน ลกัษณะดงักล่ำวอำจเกดิจำกบรเิวณด้ำนประกบ ถกูบักระดำษทรำยโดยวำงหน้ำประกบ

ลงบนกระดำษทรำย แล้วใช้นิ้วมือสองนิ้วกดไปที่บริเวณ 4 และ 8 เพื่อให้ช่องว่ำงระหว่ำงปลำยลิ้นและกสำพวดแคบลง 

โดยในกำรถูนั้นควรทสำทีละเล็กทีละน้อยสลับกับกำรนสำมำทดลองเป่ำดู ทสำจนกว่ำลิ้นจะสำมำรถใช้งำนได้ดี

 หำกทสำกำรปรับแต่งลิ้นแล้วแต่ยังเป่ำยำก เสียงยังไม่มีคุณภำพนั้น อำจเกิดปัญหำบริเวณ 3 4 5 6 ให้แก้ไข 

ด้วยกำรใช้มีดตัดลิ้นขูดลิ้นบริเวณดังกล่ำวให้บำงลง นสำมำทดลองเป่ำดูและทสำจนกว่ำลิ้นจะสำมำรถใช้งำนได้ดี

 โดยจะเห็นได้ว่ำกำรปรับแต่งลิ้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องกระทสำด้วยควำมระมัดระวัง และค่อย ๆ  

ปรบัแต่งลิน้ทีละน้อยแล้วนสำมำทดลองเป่ำจนกระทัง่แน่ใจว่ำลิน้ยงัไม่สมบรูณ์ดพีอ จงึนสำมำปรบัแต่งใหม่ ห้ำมปรบัแต่ง

ทีละมำก ๆ เพรำะอำจจะทสำให้ลิ้นเกิดควำมเสียหำยจนไม่สำมำรถนสำมำใช้งำนได้ อีกทั้งในกำรปรับแต่งลิ้นผู้ที่สนใจ

เรียนรู้ต้องฝึกฝนอยู่เสมอเพื่อให้เกิดควำมชสำนำญ

สรุป

 เครื่องดนตรีถือเป็นอุปกรณ์ในกำรสร้ำงเสียงดนตรีท่ีสสำคัญ ควำมแตกต่ำงของรูปร่ำง ลักษณะ วัตถุที่ใช้ใน 

กำรทสำเครื่องดนตรี และวิธีกำรทสำให้เกิดเสียงจะก่อให้เกิดเสียงดนตรีที่แตกต่ำงกัน สื่อให้เห็นถึงอำรมณ์และควำมรู้สึก

ทีแ่ตกต่ำงกนั โดยในกำรแบ่งประเภทของเครือ่งดนตรนีัน้สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทเครือ่งสำย 

(String Instrument) กสำเนดิเสยีงด้วยกำรดดี และส ี(2) ประเภทเครือ่งลมทองเหลอืง (Brass Instruments) กสำเนดิเสยีงด้วย

กำรเป่ำ เช่นเดียวกับ (3) ประเภทเครื่องเป่ำลมไม้ (Wood Wind Instruments) ที่กสำเนิดเสียงด้วยกำรเป่ำลมผ่ำนกสำพวด 

(Mouthpiece) เช่นกัน (4) ประเภทเครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments) กสำเนิดเสียงด้วยกำรกดนิ้วลงบนลิ่ม และ (5) 

ประเภทเครือ่งกระทบ (Percussion Instruments) กสำเนดิเสยีงด้วยกำรเคำะ กำรตี หรอืวธิกีำรใด ๆ  ทีท่สำให้วตัถกุระทบกนั 

จนเกิดเป็นเสียง ซึ่งเครื่องดนตรีเครื่องเป่ำลมไม้อย่ำงแซกโซโฟน (Saxophon) และคลำริเน็ต (Clarinet) มีลิ้นเดียวเป็น

ส่วนประกอบที่สสำคัญในกำรให้กสำเนิดของเสียง หำกลิ้นมีคุณภำพดีก็จะสำมำรถก่อให้เกิดเสียงที่มีคุณภำพได้ ในทำง

กลบักนัหำกลิน้มปัีญหำกจ็ะส่งผลต่อเสยีง เช่น มเีสยีงหึง่ เสยีงพล่ำ หรอืรูส้กึว่ำเสยีงมคีวำมผดิปกติ ดงันัน้ผูบ้รรเลงต้อง

มทีกัษะในกำรปรบัแต่งลิน้ โดยกำรปรบัแต่งลิน้กระทสำได้หลำยวธิ ีอำท ิกำรถดู้วยกระดำษทรำย กำรถดู้วยตะไบ กำรขดู

ด้วยมีด เพื่อปรับแต่งลิ้นให้สำมำรถใช้งำน ซึ่งทักษะเหล่ำนี้เป็นทักษะขั้นพื้นฐำนของนักดนตรีที่ควรต้องมี
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บทคัดย่อ

 บทควำมวิชำกำรนี้มีวัตถุประสงค์กำรนสำเสนอสองประกำร คือ 1) เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรประยุกต์ 

กำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู 2) เพื่อเสนอแนวทำงทำงกำรบูรณำกำรโค้ช 

กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูในกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

สสำหรับนักศึกษำครู โดยรำยละเอียดของบทควำมสรุปได้ดังนี้

 1. กำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู แต่ละแนวคิดมีกระบวนกำรดสำเนิน

กำรที่ต่ำงกัน แต่มีเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำสมรรถภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนของครู

 2. แนวทำงกำรบูรณำกำรกำรโค้ช กำรศึกษำชัน้เรยีน และกำรสร้ำงชมุชนกำรเรยีนรูท้ำงวชิำชพีครเูพือ่เสรมิสร้ำง

สมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนสสำหรับนักศึกษำครู ประกอบด้วยกำรบวนกำรที่เป็นพลวัต 5 ขั้นตอน คือ 1) พัฒนำ

กลุ่ม 2) ปฏิบัติกำรสอน 3) เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ 4) ทสำแผนพัฒนำ และ 5) กำรเผยแพร่และชื่นชม กระบวนกำรทั้ง 5 ขั้น

ตอนบรูณำกำรกำรปฏบิตัขิองกลุม่ด้วยบทบำทกำรโค้ชทีป่ระกอบด้วย บทบำทผูใ้ห้ บทบำทผูร้บั และบทบำทผูบ้รหิำร

ตำมลสำดับ

ค�าส�าคัญ: กำรบูรณำกำร กำรโค้ช กำรสังเกตชั้นเรียน

Abstract

 This academic article has two presentation objectives: 1) to create a better understanding of the application of 

coaches class education and the creation of a teacher professional learning community and 2) to propose guidelines 

for integrating coaches, class education, and the creation of a teacher professional learning community to enhance 

teaching competencies for teaching students. The details of this article were summarized as follows;
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 1. Each concepts of coaching, classroom study and the creation of a teacher professional learning community 

had a different processes but the goal to improve the performance of teaching and learning of teachers was similar.

 2. Guidelines for integrating coaches class education and the creation of a teacher professional learning 

community to enhance teaching competencies for teaching students consists of 5 steps of dynamics including 1) 

group development, 2) practice 3), learning from practice, 4) providing the development plan, and 5) publication 

and appreciation. The 5-steps of dynamics were integrated with the group practice that consisted of various role of 

coaching namely roles, recipients and executive roles, respectively.

Keywords: integration, coaching, observation of classes

บทน�า

 วิชำชีพครูเป็นวิชำชีพที่ต้องใช้ทั้งศำสตร์และศิลป์ ซ่ึงศำสตร์อันเป็นองค์ควำมรู้ของวิชำชีพน้ันสำมำรถเรียนรู้ 

จำกหลักสูตรและส่ือต่ำง ๆ ได้ ส่วนศิลป์ของวิชำชีพครูเป็นกำรนสำศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ ผู้ประกอบวิชำชีพครูต้อง 

ใช้ทักษะในกำรปฏิบัติจึงจะทสำให้กำรสอนของครูเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรผลิตบัณฑิตครูเป็นกำรผลิตผู้ที่จะ 

ออกไปประกอบวชิำชพี หลกัสตูรกำรผลติครไูด้บรรจสุ่วนของศำสตร์ของวชิำชพีและศลิป์กำรสอนไว้ในหลกัสตูรตำม

เกณฑ์มำตรฐำนวชิำชพีทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรและประกำศกำรรบัรองปรญิญำของครุสุภำได้กสำหนดไว้ ซึง่สถำบนักำร

ผลติบณัฑติครตู่ำงให้ควำมสสำคญัในกำรจดัหลกัสตูรให้นกัศกึษำได้ฝึกปฏบิตัติัง้แต่ชัน้ปีแรก ๆ  จนถงึชัน้ปีสดุท้ำย โดย

ให้มีกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และมีกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพก่อนฝึกปฏิบัติกำรสอน

 กระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูสสำหรับนักศึกษำครูนับเป็นองค์ประกอบที่สสำคัญของกำรผลิตบัณฑิต

ครูที่มีคุณภำพและส่งผลต่อคุณภำพคน คุณภำพกำรศึกษำของประเทศ ดังที่ UNESCO [1] กล่ำวให้ควำมสสำคัญของ 

กำรผลิตครูที่มีคุณภำพว่ำกำรยกระดับกำรฝึกหัดครูของสถำบันผลิตครูนับเป็นกระบวนกำรสสำคัญของกระบวนกำร

พัฒนำวิชำชีพครู กำรเตรียมครูท่ีมีคุณภำพและได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสมจะสำมำรถยกระดับมำตรฐำนคุณภำพ

วิชำชีพครูได้ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพให้แก่ประเทศต่อไป

 กระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูสสำหรับนักศึกษำครูนั้น ประกอบด้วยกระบวนกำรย่อยที่จะช่วยให้ 

กำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครมูปีระสทิธิภำพอยูห่ลำยส่วน เช่น ตวันกัศกึษำ ครพูีเ่ลีย้ง อำจำรย์นเิทศก์ หรอืแม้แต่กลุม่เพือ่น 

ของนักศึกษำต่ำงเป็นองค์ประกอบสสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรฝึกประสบกำรณ์กำรสอน แต่จำกกำรศึกษำงำน

วิจัยของประกอบ กรณีกิจและวชิรำ เครือคสำอ้ำย [2] ที่ศึกษำเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

สสำหรับนักศึกษำ พบว่ำ ยังคงประสบปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งระบบกำรบริหำรงำน ประสบกำรณ์วิชำชีพ ควำมร่วมมือ

ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในสถำบันผลิตครูและโรงเรียนเครือข่ำยร่วมพัฒนำวิชำชีพครู กิจกรรมเสริมสร้ำง

สมรรถนะ กำรปฏิบัติงำนวิชำชีพครูยังไม่เหมำะสม บุคลำกรที่เก่ียวข้องยังขำดควำมตระหนักในควำมสสำคัญของกำร

ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ขำดกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด ทั้งในส่วนของอำจำรย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงของสถำนศึกษำ 

โดยเฉพำะผู้มีบทบำทโดยตรงในกำรพัฒนำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสสำหรับนักศึกษำ ได้แก่ อำจำรย์นิเทศก์และครู

พี่เลี้ยงนั้น ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ [3] ได้สรุปผลกำรวิจัยของวรรณทิพำ รอดแรงค้ำและภำวิณี ศรีสุขวัฒนำนันท์ [4] 

ไว้ว่ำ นิสิต นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูยังประสบปัญหำด้ำนกำรสอนและมีควำมเห็นว่ำครูพี่เลี้ยงและอำจำรย์

นิเทศก์ควรให้คสำแนะนสำเกี่ยวกับกำรสอน ช่วยส่งเสริม ดูแลกำรปฏิบัติงำนที่นิสิต นักศึกษำต้องปฏิบัติ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำ

กระบวนกำรนิเทศยังไม่มีรูปแบบที่ตำยตัวหรือเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
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 จำกควำมสสำคญัและปัญหำทีก่ล่ำวมำ กำรพฒันำผูม้บีทบำทเกีย่วข้องโดยตรงในกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครู

ของนักศึกษำ เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนำ ปรับปรุง หำรูปแบบในกำรนิเทศที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำสมรรถนะครูในปัจจุบัน 

และจะเกิดประโยชน์ต่ออำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศกึษำครูทุกฝ่ำย ซึ่งแนวคิดกำรนิเทศกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนที่

วงกำรศกึษำนสำมำใช้มำกในปัจจบุนั ประกอบด้วย กำรบรูณำกำรกระบวนกำรสอนงำน กำรพฒันำบทเรยีนร่วมกนั และ

กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ หรือ PLC (Professional Learning Community)

 จดุประสงค์ของกำรเสนอบทควำมวชิำกำร เรือ่ง กำรบรูณำกำรแนวคดิกำรโค้ชกำรศกึษำชัน้เรยีนและกำรสร้ำง

ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพื่อกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนสสำหรับนักศึกษำครู มีจุดประสงค์

กำรนสำเสนอ ดังนี้

 1. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อกำรประยุกต์กำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู

 2. เสนอแนวทำงกำรบูรณำกำรแนวคิดกำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรูทำงวิชำชีพ

สสำหรับอำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

 บทควำมนี้นสำเสนอแนวคิดที่นสำมำบูรณำกำรร่วมกันเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอน

สสำหรับนักศึกษำครู ประกอบด้วยสำระสสำคัญ 2 ส่วน คือ 1) แนวคิดที่นสำมำประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 3 แนวคิด คือ  

กำรโค้ช (Coaching) กำรศกึษำชัน้เรยีน (Learn Study) และกำรสร้ำงชมุชนกำรเรยีนรูท้ำงวชิำชพี (Professional Learning 

Development: PLC) และ 2) แนวคดิกำรบรูณำกำรกำรโค้ช กำรศกึษำชัน้เรยีน และกำรสร้ำงชมุชนกำรเรยีนรูท้ำงวชิำชพี

สสำหรับอำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ดังนี้

 1. แนวคิดที่น�ามาประยุกต์ใช้

  1.1 การโค้ช (Coaching) เป็นวธิกีำรหนึง่ของกำรพฒันำบคุลำกรวชิำชพี ซึง่ Nenfeld and Rope [5] กล่ำว

ว่ำเป็นวิธีกำรในกำรพัฒนำวิชำชีพท่ีจะช่วยให้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพอันจะส่งผลถึงกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กำรโค้ชเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง (Change Coaches) เป็นกำรโค้ชเพื่อกำรบริหำร

จดักำรสู่กำรเปลีย่นแปลงพฒันำ และ 2) กำรโค้ชด้ำนวชิำกำร (Contents Coaches) ใช้ในกำรช่วยกำรพฒันำด้ำนวชิำกำร

และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู

 วัชรำ เล่ำเรียนดี [6] กล่ำวถึง ควำมแตกต่ำงของกำรนิเทศและกำรโค้ชว่ำจำกอดีตกำรช่วยพัฒนำด้ำนวิชำกำร 

และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูนั้น เรำจะใช้กำรนิเทศ (Supervision) ในรูปแบบต่ำง ๆ วัชรำ เล่ำเรียนดี [6]  

กล่ำวถึง ควำมแตกต่ำงของกำรนิเทศและกำรโค้ชว่ำ ผู้นิเทศจะเป็นผู้มีควำมรู้ควำมชสำนำญ เช่น ผู้บริหำร ศึกษำนิเทศก์ 

อำจำรย์นิเทศก์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีบทบำท หน้ำท่ีนิเทศ และกำรนิเทศมักมีกำรประเมินคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

ด้วยเสมอ ส่วนกำรโค้ชน้ัน ผู้ทสำหน้ำท่ีในกำรโค้ชน้ันผู้โค้ชจะเป็นผู้ไม่มีอสำนำจเหนือกว่ำผู้รับกำรโค้ชหรือเป็น 

ผูร่้วมพฒันำวชิำชพีทีส่มคัรใจ เตม็ใจทีจ่ะพฒันำสมรรถนะด้ำนวชิำกำรของกนัและกนั ไม่โค้ชเพือ่กำรประเมนิคณุภำพ

กำรเรยีนกำรสอน ซ่ึงจะช่วยให้ทัง้ผูโ้ค้ชและผูร้บักำรโค้ชรูส้กึปลอดภยั ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้รบักำรพฒันำทัง้เทคนคิกำรโค้ช 

และสมรรถนะด้ำนวิชำกำรของทั้งสองฝ่ำย ดังนั้น เมื่ออำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

ครูนสำกำรโค้ชมำใช้ในกำรพัฒนำสมรรถภำพ กำรฝึกปฏิบัติกำรสอนจะต้องระลึกถึงหลักกำรสสำคัญของกำรโค้ช คือ  

1) ต่ำงฝ่ำยต่ำงไม่มีอสำนำจเหนือกว่ำผู้รับกำรโค้ช 2) ต่ำงฝ่ำยต่ำงได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพร่วมกัน ทั้งสมรรถภำพ

ด้ำนกำรโค้ช และสมรรถภำพด้ำนวชิำกำรและกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 3) กำรโค้ชไม่มุง่เน้นกำรจบัผดิหรอืประเมนิผล 

แต่มุ่งที่ผลของกำรพัฒนำ
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 บทบาทของโค้ช

 วัชรำ เล่ำเรียนดี [6] กล่ำวถึง บทบำทของโค้ชว่ำโค้ชจะต้องเป็นผู้ที่ทสำงำนร่วมกับผู้รับกำรโค้ช ช่วยอสำนวย 

ควำมสะดวก ส่งเสริม ผสมผสำนควำมคิด สนทนำพูดคุย ฝึกปฏิบัติ พัฒนำควำมรู้ ควำมคิด และกำรปฏิบัติงำน 

ของตนเองร่วมกบัผูร้บักำรโค้ช ประกอบด้วยบทบำทโดยสรปุ ดงันี ้1) ผูใ้ห้ข้อมลู วเิครำะห์ข้อมลู และสะท้อนข้อมลู 2) 

ผู้บริกำรสื่อ แหล่งควำมรู้ 3) ผู้ดูแล บริหำร แนะนสำ 4) ผู้เชี่ยวชำญให้ควำมรู้แนะนสำ 5) ผู้อสำนวยควำมสะดวก ประสำน 

ส่งเสริม สนับสนุน 6) ผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลง 7) ผู้เรียน 8) ผู้สนับสนุนในชั้นเรียน ซึ่งบทบำทของกำรเป็นโค้ชดังกล่ำว 

อำจสรุปเป็น 3 ประกำร คือ

 1. ผู้ให้ ให้บริกำรข้อมูล ควำมรู้ กำรดูแล สื่อ กสำลังใจ คสำแนะนสำ รวมถึงสิ่งต่ำง ๆ ที่ช่วยพัฒนำสมรรถภำพ 

กำรสอนของผู้รับกำรโค้ช

 2. ผู้รับ โดยรับฟัง รับข้อมูล รับประสบกำรณ์กำรโค้ช รับกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ จำกผู้รับกำรโค้ช

 3. ผู้บริหำร ผู้ร่วมวำงแผน กสำหนดบทบำท กสำกับผู้รับกำรโค้ชให้ทสำเป็นกิจกรรมตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

 จำกบทบำทกำรโค้ชดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำบทบำทกำรโค้ชมีบทบำทหลำกหลำย เป็นทั้งบทบำทผู้ให้ ผู้รับ  

ผู้ช่วยเหลือ มีลักษณะเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรผสมผสำนกันไป เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ [3] ในกำรโค้ชเพ่ือ

พฒันำกำรเรยีนกำรสอนนัน้ประกอบด้วยกระบวนกำรหลกั 3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย กำรวำงแผน (planning) กำรสงัเกต

กำรสอนและกำรปฏิบัติงำน (Event Observation) กำรไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflection) ดังแผนภำพ

กระบวนการของการโค้ช

 กำรโค้ชนอกจำกสมำชกิกลุม่จะต้องมบีทบำทของกำรเป็นผูใ้ห้ ผูร้บั และผูบ้รหิำรร่วมกนัในกลุม่แล้ว กลุม่ควร

ดสำเนินกำรโค้ชตำมกระบวนกำร 3 ขั้นตอน ตำมแผนภำพต่อไปนี้

แผนภำพที่ 1 วัฏจักรกำรโค้ช

ที่มำ: วัชรำ เล่ำเรียนดี [6]

 จำกแผนภำพที ่1 วฏัจกัรกำรโค้ช เมือ่นสำรปูแบบกำรโค้ชมำใช้ในกำรพฒันำกำรสอนของนกัศกึษำฝึกปฏบิตักิำร

สอนแล้วควรมุง่เน้นกำรดสำเนนิงำนในแต่ละส่วนของวฏัจกัรแต่ละวงรอบโดยยดึหน่วยกำรเรยีนหรอืกลุม่เนือ้หำทีน่สำมำ

จัดทสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้

 1. วำงแผน (planning) เป็นกำรวำงแผนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนหรอืเรยีกว่ำกำรออกแบบกำรเรยีนกำรสอน ซึง่

หมำยถงึกระบวนกำรเรยีนกำรสอนโดยกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์หรอืเงือ่นไขกำรเรยีนรูอ้ย่ำงเป็นระบบแล้วจงึวำงแผน 

กำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนบรรลุจุดหมำยโดยอำศัยควำมรู ้จำกหลำย ๆ  

ทฤษฎ ีเช่น ทฤษฎกีำรเรยีนรู ้ทฤษฎกีำรเรยีนกำรสอน ทฤษฎกีำรตดิต่อสือ่สำรบ [7] กำรวำงแผนดงักล่ำว สรปุเป็นระบบ 

กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน ดังนี้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

292 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 288-300 (2019)  Vol.9 No.1

แผนภาพที่ 2 ระบบกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน

ที่มำ: สุเทพ อ่อมเจริญ [8]

 จำกแผนภำพที่ 2 ระบบกำรเรียนกำรสอนเป็นพลวัตของกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ต้องใช้ข้อมูล 

ผูเ้รยีน ข้อมลูพืน้ฐำนทีเ่กีย่วข้องมำประกอบกำรวำงแผน จนถงึขัน้กำรปรบัปรงุแก้ไขนัน้ ผูโ้ค้ชและเพือ่นนกัศกึษำควร

ต้องวำงแผนร่วมกนัผ่ำนกำรแลกเปลีย่น โค้ชร่วมกนัตำมบทบำทกำรโค้ชจะก่อให้เกดิกำรมส่ีวนร่วมวำงแผน ร่วมพฒันำ 

ร่วมเรยีนรูด้้วยกนัทกุ ๆ  ฝ่ำย ก่อนทีจ่ะนสำแผนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีพ่ฒันำขึน้ไปใช้ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนใน

ขั้นต่อไป

 2. กำรสังเกตกำรสอน (Event Observation) บทบำทของครูพี่เลี้ยง อำจำรย์นิเทศก์ต้องเข้ำสังเกตกำรสอนในชั้น

เรยีนอยู่แล้ว โดยเฉพำะครพูีเ่ลีย้งต้องสงัเกตกำรสอนของนกัศกึษำฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพทกุช่ัวโมง แนวทำงกำรสงัเกต

กำรสอนเป็นกระบวนกำรสงัเกตกำรสอนในชัน้เรยีนของนกัศกึษำผูร้บักำรโค้ช โดยมหีลกัปฏบิตักิำรสงัเกตกำรสอนที่

ผู้โค้ช ควรคสำนึงถึง ดังนี้

  2.1 เป็นกำรสังเกตกำรสอนตำมแผนระบบกำรเรียนกำรสอนที่วำงไว้ในขั้นตอนแรกเท่ำนั้น

  2.2 ผู้สังเกตกำรณ์ ประกอบด้วย ผู้โค้ช อำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง หรือนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู

ที่ร่วมกระบวนกำรพัฒนำสมรรถภำพกำรสอนร่วมกัน

  2.3 กำรสังเกตกำรสอนมีกรอบกำรสังเกต องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรเรียนกำรสอนที่วำงไว ้

ร่วมกนัทกุ ๆ  ด้ำน ท้ังตวันกัศกึษำ คร ูผูฝึ้กปฏบิตักิำรสอน พฤตกิรรมกำรเรยีนรู ้กำรตอบสนองต่อกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน  

บรรยำกำศที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน ปฏิสัมพันธ์ของผู้สอนกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน และอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรเรียนกำรสอน

  2.4 กำรบันทึกกำรสอนด้วยส่ือเทคโนโลยี ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ

ปริญญำตรี สำขำครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ส่งเสริมให้กำรเรียนกำรสอนมีกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีใน

กำรเรยีนกำรสอน โดยวำงกรอบบรูณำกำรเทคโนโลย ีศำสตร์กำรสอน เนือ้หำ และองค์ควำมรูข้องหลกัสตูร ใช้ตวัอย่ำง

เครื่องมือ TPCK (Technology Pedagogical Conaten Knowledge) ดังนั้น กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่บันทึก 
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กำรสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีจึงนับเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับแนวทำงดังกล่ำว กระทรวงศึกษำธิกำร 

[9] และแนวคิดดังกล่ำวสอดคล้องกับแนวคิดของ Allen, Seaman and Garrett, 2007 [10] ได้กล่ำวว่ำกำรผสมผสำน

สื่อออนไลน์นอกจำกจะใช้กับกำรเรียนกำรสอนแล้วกำรนสำแนวคิดดังกล่ำวมำใช้ในกำรนิเทศก็จะช่วยเพ่ิมช่องทำงใน 

กำรตดิต่อสือ่สำร กำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และกำรสะท้อนผลกำรฝึกประสบกำรณ์ระหว่ำงอำจำรย์นเิทศก์และนสิติครไูด้

ทนัต่อควำมต้องกำร ซึง่ปัจจบุนักำรสงัเกตกำรสอนนอกจำกผูส้อนและผูเ้ข้ำสงัเกตกำรสอนจะเข้ำไปสงัเกตในชัน้เรยีน

ขณะสอนแล้วอำจมีข้อจสำกัดในเรื่องของพฤติกรรมกำรสอน พฤติกรรมกำรเรียนที่อำจไม่เป็นไปตำมธรรมชำติ หรือ 

ผูร่้วมสงัเกตกำรไม่อำจเข้ำสงัเกตกำรพร้อม ๆ  กนัได้ อำจใช้ระบบเทคโนโลยบีนัทกึภำพ เสยีง กำรจดักำรเรยีนกำรสอน  

โดยผู้โค้ช ผู้รับกำรโค้ช เป็นผู้วำงระบบกำรบันทึกเพื่อนสำมำบันทึกไปใช้ในกำรแสดงควำมเห็นร่วมกัน (Reflecting)  

ซึง่กำรบันทกึกำรสอนนัน้ควรบนัทกึรำยละเอยีดกำรสอนเช่นเดยีวกบักำรเข้ำสงัเกตกำรสอนจรงิในชัน้เรยีน โดยเฉพำะ

พฤตตกิรรมกำรสอน พฤตกิรรมกำรเรยีน บรรยำกำศในช้ันเรยีนทีจ่ะนสำมำเรยีนรูแ้สดงควำมคดิเหน็เพือ่พฒันำกำรเรยีน

กำรสอนร่วมกัน รวมถึงทบทวน และเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนของนักศึกษำต่อไป

 3. กำรแสดงควำมเหน็ร่วมกนั (Reflecting) เป็นขัน้ตอนของกำรนสำข้อมลูจำกกำรสงัเกตศกึษำช้ันเรยีนมำอธบิำย 

แสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน ทสำให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน

 ในส่วนของหลกักำรแนวคดิกำรสงัเกตกำรสอนในชัน้เรยีนนีจ้ะใช้กรอบดสำเนนิกำรของศกึษำชัน้เรยีน (Lesson 

Study) ที่จะนสำเสนอไว้ดังต่อไปนี้

  1.2 กำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นนวัตกรรม (Innovation) เป็นวิธีกำร (Method) ที่ใช้ในกำรพัฒนำ

ครขูองประเทศญีปุ่น่และได้รบักำรยอมรบัตลอดมำ เป็นวธีิกำรทีท่สำให้กำรสอนดขีึน้อย่ำงยัง่ยนื มัน่คง เป็นแนวทำงกำร

พัฒนำวิชำชีพครูที่เป็นกำรปรับปรุงกำรสอนด้วยตัวครูเอง (Techerled Instructional Improvement) และเป็นวิธีกำรที่

ทสำให้ครเูป็นผูผ้ลกัดนัให้เกดิกำรปรบัปรงุกำรสอนด้วยตวัครเูอง โดยไม่ต้องรอผูเ้ชีย่วชำญจำกภำยนอก โดยจดุประสงค์

หลักหรือจุดเน้น คือ นักเรียน ดังนั้นกำรนสำแนวทำงนี้มำใช้ในกำรพัฒนำวิชำชีพครูจึงก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงมำกต่อ

กำรสอนของครู ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเนื้อหำ วิธีสอน และกำรเรียนรู้ของนักเรียน [11]

 คสำว ่ำ ”กำรศึกษำชั้นเรียน” หมำยถึง “กำรศึกษำ” ด ้วยกำรดสำเนินกำรตำมขั้นตอนในกำรพยำยำม 

เพื่อบรรลุจุดหมำยของกำรวิจัยท่ีครูทุกคนเลือกท่ีจะทสำงำนร่วมกัน โดยกระบวนกำรศึกษำก็คือกำรร่วมกันศึกษำ  

จัดทสำ อภิปรำย ปรับปรุงเก่ียวกับแผนกำรสอน (Lessons) เมื่อนสำแผนกำรสอนไปสอนก็ร่วมกันสังเกตกำรสอน  

รวมถึงศึกษำผลว่ำสำมำรถพัฒนำหรือแก้ปัญหำท่ีต้องกำรไว้มำกน้อยเพียงใด ซึ่งก็คือกำรแก้ปัญหำผู้เรียนอย่ำงเป็น

ระบบจึงเรียกว่ำกำรวิจัย

 Lewis (2002) [12] ได้เสนอว่ำกำรศึกษำชั้นเรียนควรดสำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียน

 ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งกลุ่มกำรศึกษำชั้นเรียน

 ขั้นตอนที่ 2 ทสำกำรศึกษำชั้นเรียน

 ขั้นตอนที่ 3 กำรวำงแผนกำรทสำวิจัย โดยกำรศึกษำแผนกำรวิจัย พัฒนำแผนกำรสอน และขอคสำปรึกษำจำก 

ผู้เชี่ยวชำญ

 ขั้นตอนที่ 4 สอนและสังเกตกำรสอน

 ขั้นตอนที่ 5 อภิปรำยและวิเครำะห์ผล

 ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนผลและวำงแผนขั้นตอนต่อไป

 จำกขั้นตอนกำรศึกษำชั้นเรียนดังกล่ำว จะประยุกต์สู่กำรพัฒนำสมรรถภำพกำรสอนของนักศึกษำครูได้ ดังนี้
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 ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งกลุ่มกำรศึกษำชั้นเรียน โดยประกอบด้วย กำรรวบรวมกลุ่ม จัดทสำปฏิทินกำรดสำเนินงำน กฎ

ระเบียบ ข้อตกลง หรือเงื่อนไขของกลุ่ม ขั้นตอนนี้เมื่อนสำมำใช้ในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู กลุ่มศึกษำช้ันเรียน

ควรประกอบด้วย อำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง เพื่อนครูที่สนใจร่วมกลุ่มพัฒนำ และนักศึกษำที่สนใจร่วมกลุ่ม ขั้นตอน

ที่ 2 ทสำกำรศึกษำข้อมูลชั้นเรียน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย คือ 1) กสำหนดประเด็นพัฒนำนักเรียน 2) เลือกเนื้อหำ

วิชำ และ 3) คัดเลือกหน่วยกำรเรียน ในขั้นตอนนี้กลุ่มผู้ร่วมพัฒนำจะกสำหนดประเด็นพัฒนำนักเรียน โดยศึกษำจำกผล

สมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน เช่น ผลกำรทดสอบผล O-net บนัทกึต่ำง ๆ  นสำมำประมวลกสำหนดประเดน็พฒันำนกัเรยีน กสำหนด

เนื้อหำ หน่วยกำรเรียนที่เป็นปัญหำ หรือต้องกำรพัฒนำ รวมถึงศึกษำกสำหนดวิธีกำรหรือกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่

พัฒนำ หรือแก้ปัญหำนักเรียนในประเด็นที่กสำหนดไว้

 ขั้นตอนที่ 3 กำรวำงแผนกำรทสำวิจัย หรือพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำหรือแก้ปัญหำผู้เรียนตำมที่

กสำหนดไว้ ในขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย แผนกำรดสำเนินงำน (แผนกำรทสำวิจัย) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ในขั้นตอนนี้

จะต้องมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญซ่ึงหมำยถึงอำจำรย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง หรือครูที่ร่วมพัฒนำและเพื่อนนักศึกษำให้กำรโค้ช 

เพื่อปรับปรุง เรียนรู้ร่วมกันจนได้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สมบูรณ์

 ขั้นตอนที่ 4 กำรสอนและสังเกตกำรสอน เป็นขั้นตอนที่นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์กำรสอน นสำแผนกำรจัดกำร

เรยีนรูไ้ปใช้ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนตำมแผนทีต่กลงกนัไว้ อำจำรย์นเิทศก์ ครพูีเ่ลีย้ง ครทูีร่่วมพฒันำ เพือ่นนกัศกึษำ

ที่จะเข้ำร่วมสังเกต บันทึกกำรสอน หรือบันทึกกำรสอนด้วยวิดีโอเพื่อนสำข้อมูลจำกกำรสังเกต กำรบันทึกด้วยสื่อไปใช้

ในขั้นตอนต่อไป

 ขัน้ตอนที ่5 อภปิรำยและวเิครำะห์ผล เป็นกำรนสำผลกำรสงัเกตหรอืบนัทกึมำร่วมประชมุอภปิรำยจดุเด่น จดุควร

พัฒนำ จุดสังเกต เพื่อกำรเรียนรู้ร่วมกัน โดยอำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ร่วมกิจกรรม หรือเพื่อนนักศึกษำ ครู ร่วมกัน

สะท้อนอภิปรำย เสนอแนะตำมบทบำทของโค้ช ข้อมูลจำกกำรสังเกตหรือบันทึกกำรสอนจะถูกนสำมำเสนอ อภิปรำย

แลกเปลีย่น เสนอแนะ และข้อมลูจำกกำรอภปิรำยจะถกูนสำไปใช้เพือ่กำรปรบัปรงุชัน้เรยีนต่อไป จำกนัน้วงจรกำรสงัเกต 

บันทึกกำรสอน และอภิปรำยจะย้อนกลับมำอีกหลังวำงแผนและนสำแผนมำสู่กำรเรียนกำรสอนในรอบต่อไป

 ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนผลและวำงแผนขั้นตอนต่อไป โดยข้อมูลจำกกำรอภิปรำย เสนอแนะโดยโค้ชในขั้นตอน

ที่ 5 บทเรียนจำกกำรสอนในขั้นตอนที่ 4 จะถูกนสำมำประกอบกำรวำงแผน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งจะเป็นแผนที่

พัฒนำปรับปรุง (Impropment Plan) จำกกำรโค้ช แล้วนสำไปสู่กำรสอนและกำรสังเกตกำรสอนต่อไป

 เมือ่กลุม่ศกึษำชัน้เรยีนได้รวมกนัพฒันำกำรเรยีนกำรสอนด้วยกระบวนกำรของกำรโค้ช และกำรศกึษำชัน้เรยีน

ครบหน่วยกำรเรียนหรือครบภำคเรียนตำมที่ตกลงร่วมกัน ควรได้มีกำรสะท้อนผลกำรศึกษำหรือกำรพัฒนำกำรเรียนรู้

ที่ได้รับ ทั้งกำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน กำรฝึกปฏิบัติกำรสอน รวมถึงผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนในประเด็นข้อเรียนรู้ 

ข้อค้นพบ โดยเฉพำะกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพำะทั้งกำรเรียนรู้ของอำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ร่วมพัฒนำ 

นักศึกษำ และนักเรียน

 1.3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) หรือ PLC มีพื้นฐำนมำจำกกำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถขององค์กรในภำคธุรกิจ แล้วหำมำประยุกต์แนวคิดเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่ประตูโรงเรียนแห่ง 

กำรเรียนรู ้ [13] แต่เดมิกำรพฒันำองค์กรของโรงเรยีนเป็นกำรบรหิำรแนวดิง่ เป็นกำรจดัองค์กรวำงแผนกำรบงัคบับญัชำ 

สั่งกำร กำรประสำนงำน และกำรควบคุม ทสำให้เกิดกำรบริหำรเป็นระบบควบคุมบังคับบัญชำและควำมสัมพันธ์ใน

ลักษณะแนวดิ่ง ลักษณะดังกล่ำวทสำให้เกิดกำรเรียนรู้และควำมร่วมมือกันน้อย รวมถึงกำรแยกส่วนกำรทสำงำนจนขำด

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ นอกจำกนัน้ยงัทสำให้เกดิกำรลดทอนประสทิธภิำพในกำรทสำงำนแบบเปิดใจเรยีนรู ้รบัฟัง

เพื่อเปลี่ยนแปลง [10] ลักษณะดงักล่ำวขดักับแนวคดิขององค์กรปัจจบุนัทีมุ่ง่พัฒนำศกัยภำพมนษุย์หรือคนในองค์กรมี
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กำรถ่ำยโอนเชือ่มโยงองค์ควำมรู ้กำรเรยีนรูร่้วมกนั ซึง่จะทสำให้บคุลำกรขององค์กรสูบ่คุคลแห่งกำรเรยีนรู ้และองค์กร

แห่งกำรเรียนรู้อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน อันเป็นหลักคิดของชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ

 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู (Teacher Professional Learning Community) เป็นรวมตัวของกลุ่มคนใน

วชิำชพีครทูีม่คีวำมรูค้วำมสนใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่มำร่วมแลกเปลีย่นแบ่งปัน เรยีนรูใ้นเรือ่งนัน้ ๆ  ร่วมกนั ทสำให้ได้มำ

ซึง่องค์ควำมรูใ้หม่ เพือ่นสำไปประยกุต์ใช้และปรบัใช้ตำมแต่สภำพแวดล้อม และสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ชมุชนแห่งกำรเรยีนรู้ 

จะเปลี่ยนแปลงกำรทสำงำนของครูจำกวัฒนธรรมเดิมที่ทสำงำนอย่ำงโดดเดี่ยวมำเป็นกำรทสำงำนร่วมกันเป็นทีมโดยมุ่ง

ให้เกิดผลต่อสมรรถนะวิชำชีพครู และทักษะกำรเรียนรู้ของนักเรียน ทสำให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่อำศัยควำมร่วม

มือเป็นฐำนในกำรปรับตัวและสร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูเป็นชุมชนที่ทสำให้

เกิดกำรปรับปรุงทัศนคติ เจตคติ ควำมเข้ำใจ กระตุ้นกำรปฏิบัติงำน และสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง [14]

 กลยุทธ์ในการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

 สสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษำ เขต 17 [15] เสนอกลยุทธ์กำรนสำแนวคิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู 

สู่กำรปฏิบัตินั้น กลยุทธ์ในกำรปฏิบัติควรเริ่มด้วยกิจกรรมงำนง่ำย ๆ ต่อควำมเข้ำใจ ดังนี้

 1. เริ่มต้นขั้นตอนง่ำย ๆ (Take a baby steps) โดยกลุ่มร่วมพัฒนำ เริ่มจำกกำรกสำหนดเป้ำหมำย สะท้อนผลและ

เปลี่ยนต้นในกลุ่มเพื่อกสำหนดว่ำจะดสำเนินกำรอย่ำงไร โดยพิจำรณำและสะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้

  1.1 หลักกำรอะไรที่จะสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติ

  1.2 เรำจะเริ่มต้นควำมรู้อย่ำงไร

  1.3 กำรออกแบบอะไรที่พวกเรำจะใช้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเรียนรู้ที่สสำคัญ

 ในขัน้ตอนเริม่ต้นดงักล่ำวกำรปฏบิตัทิีจ่ะนสำมำใช้กบักำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะ กำรปฏบิตักิำรสอนของนกัศกึษำ

ครโูดยอำจำรย์นเิทศก์ ครพูีเ่ลีย้ง ครผููร่้วมพฒันำ และนกัศกึษำ ร่วมกนัอภปิรำยสะท้อนสภำพปัญหำ กำรปฏบิตักิำรสอน 

กำรเรยีนรู ้และกำรนเิทศทีผ่่ำนมำรวมถงึควำมหนกัใจและสิง่ทีต้่องกำรจำกทกุฝ่ำยโดยอำจำรย์นเิทศก์เป็นโค้ชในกำรนสำ

อภิปรำย จำกนั้นกสำหนดส่ิงท่ีต้องศึกษำหำควำมรู้ร่วมกัน และกสำหนดภำพผลกำรพัฒนำที่จะเกิดกับทุกฝ่ำยทั้งผู้นิเทศ

นักศึกษำและผลกำรเรียนรู้ที่จะเกิดกับนักเรียน

 2. กำรวำงแผนด้วยควำมร่วมมอื (Plan Cooperatively) โดยกลุม่ร่วมกนักสำหนดข้อมลู สำรสนเทศทีจ่ะนสำมำใช้ใน

กำรดสำเนินกำรกลุ่มจะร่วมกันกสำหนด ค้นหำ ข้อมูลที่จะนสำไปสู่กำรพัฒนำสมรรถภำพกำรสอน กำรเรียนรู้ของนักเรียน

กำรดสำเนินกำรนิเทศรวมกันภำยใต้กรอบแนวคิดกำรโค้ช กำรศึกษำช้ันเรียน และกำรใช้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

เช่น ผลกำรประเมินกำรนิเทศ ผลกำรทดสอบของนักเรียน พฤติกรรมกำรเรียนรู้ที่ต้องพัฒนำ ควำมคำดหวังต่ำงๆ โดย

ใช้กำรอภิปรำยสะท้อนภำยใต้ข้อมูลต่ำง ๆ ในขั้นตอนนี้บทบำทของอำจำรย์นิเทศจะเป็นผู้โค้ชตำมบทบำทของโค้ชที่

เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และพยำยำมพัฒนำสมรถนะกำรโค้ชดังกล่ำวให้เกิดกับทุกๆคนในกลุ่ม

 3. กำรกสำหนดควำมคำดหวังในระดับสูง (Set high expectation) และวิเครำะห์ สืบเสำะหำวิธีกำรที่จะทสำให้ 

ประสบผลสสำเร็จในขั้นนี้กลุ่มใช้ข้อมูลจำกขั้นกำรวำงแผนมำกสำหนดภำพอนำคตที่ต้องกำรให้เกิด เช่น ควำมสำมำรถ 

ในกำรโค้ชของทุกคน สมรรถนะในกำรปฏิบัติกำรสอนที่ต้องกำรให้เกิดผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่จะเกิดขึ้น  

และกสำหนดวิธีกำรที่จะบรรลุผลสสำเร็จของควำมหวังต่ำง ๆ ร่วมกัน

 4. เริ่มต้นจำกจุดเล็ก ๆ (Start small) เริ่มต้นจำกกำรใช้กลุ่มก่อน แล้วค่อยขยำยกลุ่ม

 ในขัน้ตอนนีอ้ำจำรย์นเิทศก์ ครพูีเ่ลีย้ง นกัศกึษำฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพคร ูอำจเริม่ต้นเฉพำะกลุม่สำขำ และเมือ่

ปฏิบัติกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ไประยะหนึ่งอำจขยำยสู่กลุ่มสำระอื่นในสถำนศึกษำ จสำนวนครูที่ต้องกำรพัฒนำ นักศึกษำ

ครูในกลุ่มสำระอื่น ๆ อำจเพิ่มขึ้นในตอนหลังได้ ถ้ำเริ่มต้นด้วยกลุ่มใหญ่อำจทสำให้ยำกต่อกำรควบคุม กำรแลกเปลี่ยน
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เรยีนรูไ้ม่ถงึ หรอือำจเริม่ต้นจำกกลุม่เลก็ ๆ  หลำย ๆ  กลุม่ กลุม่ละ 3-5 คน ซึง่ประกอบด้วยอำจำรย์นเิทศก์ ครพูีเ่ลีย้ง และ

นักศึกษำ 2-3 คน แต่ละกลุ่มดสำเนินกำรตำมกระบวนกำรภำยใต้แนวคิดกำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียนและกำรสร้ำงชุมชน

แห่งกำรเรียนรู้ของกลุ่มตนเอง

 5. ศึกษำและใช้ข้อมูล (Study and use the data ) ตรวจสอบผลกำรนสำไปใช้และสะท้อนผลเพื่อนสำมำกสำหนด 

กำรวำงแผน แผนที่ควรดสำเนินกำรต่อ แผนท่ีปรับปรุงหรือยกเลิก เมื่อดสำเนินกำรพัฒนำแล้ว กลุ่มควรได้ใช้ข้อมูล 

มำอภิปรำยรวมกันว่ำอะไรที่ประสบผลและนสำไปปฏิบัติต่อไป อะไรที่ควรต้องพัฒนำ หรืออะไรที่ควรยกเลิก ทั้งใน

ส่วนของกำรโค้ช กำรเขียนแผนและกำรปฏิบัติกำรสอน กระบวนกำรพัฒนำของกลุ่ม

 6. วำงแผนเพื่อควำมสสำเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จำกอดีตปรับปรุงหรือปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สสำเร็จและทสำต่อ

ไป ควำมสสำเร็จในอนำคตหรือควำมล้มเหลวข้ึนอยู่กับเจตคติและพฤติกรรมของครู เมื่อปฏิบัติไปแต่ละระยะกลุ่มจะ

ทบทวนแผน ผลกำรปฏิบัติในทุก ๆ ประเด็น และปรับแผนกำรดสำเนินงำนที่จะไปสู่ควำมสสำเร็จ โดยมีกิจกรรมที่ปรับ

เปลี่ยน เสริมสร้ำงเจตคติและพฤติกรรมของทีมอยู่ในทุกกิจกรรม

 7. นสำสู่สำธำรณะ (Go public) แผนไหนที่ทสำสสำเร็จจะมีกำรเชิญชวนให้คนอื่นเข้ำมำมีส่วนร่วม ยกย่องและแลก

เปลีย่นควำมสสำเรจ็ กลุม่ย่อมนสำกจิกรรม ผลกำรพฒันำทีป่ระสบควำมสสำเรจ็สูก่ำรถ่ำยทอดเพือ่ประชำสมัพนัธ์ควำมสสำเรจ็ 

เชิญชวนเพื่อนร่วมวิชำชีพ ยกย่องกลุ่ม แชร์ควำมรู้ควำมสสำเร็จทั้งในรูปแบบของเวทีนสำเสนอ สื่อออนไลน์

 8. ฝึกฝนร่ำงกำย และหล่อเลีย้งสมอง (Exercise the body & nourish the brain) จดักจิกรรมทีไ่ด้มกีำรเคลือ่นไหว

และเตรียมครูที่ทสำงำนสสำเร็จของแต่ละกลุ่ม โดยมีกำรจัดอำหำรและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ กลุ่มจัดกิจกรรมพบปะ

พูดคุย ยกย่องควำมสสำเร็จโดยมุ่งเน้นกำรเคลื่อนไหว ยืน เดิน มำกกว่ำนั่งฟังกำรบรรยำย ประชุม นสำเสนอ และร่วมรับ

ประทำนอำหำรร่วมกนัในลกัษณะบฟุเฟ่ปำร์ตีฉ้ลองยกย่องควำมสสำเรจ็ จำกขัน้ตอนกำรดสำเนนิงำนชมุชนกำรเรยีนรูท้ำง

วชิำชพีจะเหน็ได้ว่ำเป็นกระบวนกำรพฒันำวชิำชพีทีมุ่ง่พฒันำทกุ ๆ  คนจำกกลุม่เลก็ ๆ  ร่วมสะท้อนปัญหำสิง่ทีต้่องกำร

พัฒนำ ค้นหำและแชร์ควำมรู้ ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำ สะท้อนผลชื่นชมผลสสำเร็จร่วมกัน

 2. การบูรณาการแนวคิด จำกแนวคิดเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของครูทั้ง 3 แนวคิดดังกล่ำวซ่ึงประกอบด้วย

กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ เพื่อพัฒนำสมรรถภำพกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของ

นักศึกษำครู

 จำกหลักกำรแนวคิดพบว่ำเป้ำหมำยของแนวคิดทั้ง 3 แนวคิด ดังกล่ำว ต่ำงมีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน คือ กำรพัฒนำ

สมรรถนะของสมำชกิกลุม่สูก่ำรพฒันำคณุภำพนกัเรยีน แต่ละแนวคดิมจีดุเด่น และเป้ำหมำยของแนวคดิทีต่่ำงกนั สรปุ

จุดเด่น และแนวคิดของเป้ำหมำยทั้ง 3 แนวคิดได้ดังนี้

  1. กำรโค้ช เป็นแนวคิดที่มุ่งให้กลุ่มพัฒนำวิชำชีพได้มำวำงแผนทสำงำนรวมกันตำมกระบวนของกำรโค้ช 

สมำชิกทุกคนปฏิบัติตำมบทบำทของกำรโค้ชอย่ำงเท่ำเทียมกำรช่วยเหลือกันและกันในเกณฑ์กำรพัฒนำกำรเรียน 

กำรสอนลดกำรสั่งกำรซึ่งจะทสำให้เกิดกำรร่วมคิด ร่วมทสำ ร่วมรับผล มำกกว่ำรอกำรสั่งกำร

  2. กำรศึกษำชั้นเรียน เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ครูได้สสำรวจวำงแผนกำรสอน เข้ำสังเกตกำรสอนในชั้นเรียน  

นสำข้อมลูจำกกำรสังเกตมำสะท้อนคดิเพือ่กำรเรยีนรูแ้ละกำรพฒันำผูส้อนและตวัผูเ้รยีน ซึง่หำกนสำเทคโนโลยมีำประกอบ

กำรศึกษำชั้นเรียนก็จะเพิ่มประสิทธิภำพกำรศึกษำชั้นเรียนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

  3. กำรสร้ำงชมุชนกำรเรยีนรูท้ำงวชิำชพีคร ูเป็นแนวคดิทีมุ่ง่ให้เกดิกำรรวมกลุม่สมำชกิมำวำงแผนกำรพฒันำ

ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยวำงแผนปฏิบัติกำรสอนสะท้อนคิดจำกกำรปฏิบัติและนสำจุดพัฒนำมำ

วำงแผนพัฒนำต่อไป
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 กำรบูรณำกำรแนวคิดดังกล่ำวน้ันบทควำมน้ีจึงนสำแนวคิดทั้ง 3 แนวคิดมำบูรณำกำรรวมกันโดยใช้จุดเด่นของ

แนวคิดมำจำกกระบวนกำรและบทบำทสมำชิกกลุ่มเพื่อใช้กับกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนของนักศึกษำครู สรุปเป็นตำรำง

และแผนภำพดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงกำรบูรณำกำรกำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูเพื่อเสริมสร้ำง

สมรรถภำพกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู สสำหรับนักศึกษำครู

กระบวนการ
โค้ช

(Coaching)

การศึกษาชั้นเรียน
(Leass on Study)

การสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครู

(Professional Learning 
Community): PLC

การบูรณาการเพื่อการ
เสรมิสร้างสมรรถภาพ
การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 
ส�าหรับนักศึกษาครู

บทบาทการโค้ชสมาชิก
กลุ่ม

1. วำงแผน 
(Planing)

1. จัดตั้งกลุ่มกำร
ศึกษำชั้นเรียน
2. ศึกษำข้อมูลชั้น
เรียน
3. วำงแผนกำร
ปฏิบัติ

1. เริ่มต้นด้วยขั้นตอน
ง่ำย ๆ
 1.1 แรงจูงใจกลุ่ม
 1.2 ควำมรู้เบื้องต้น
 1.3 จะพัฒนำอะไร/
เพื่อเป้ำหมำยใด
2. วำงแผน
3. กสำหนดควำมคำดหวัง
4. เริ่มจำกจุดเล็ก ๆ

1. พัฒนำกลุ่ม (Group 
Development)
 1.1 กสำหนดและ
พัฒนำทีม
 1.2 ศึกษำ / 
วิเครำะห์ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล
 1.3 กสำหนดเป้ำ
หมำย วิธีกำร
 1.4 พัฒนำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้

1. บทบำทผู้ให้
 1.1 ให้ข้อคดิ เสนอแนะ
 1.2 ให้ข้อมูล
 1.3 วิเครำะห์ข้อมูลเสนอ
กลุ่ม
 1.4 สะท้อนข้อมูล
 1.5 บริกำรส่ือ / แหล่ง
เรียนรู้ต่อกลุ่ม
 1.6 ให้กำรดูแลกลุ่ม
 1.7 ให้กสำลงัใจ/คสำชมเชย
2. บทบำทผู้รับ
 2.1 รับฟังข้อเสนอแนะ
 2.2 รับข้อมูล
 2.3 รับประสบกำรณ์
 2.4 รับกำรเรียนรู้
3. ผู้บริหำร
 3.1 ร่วมวำงแผน
 3.2 กสำหนดบทบำท
 3.3 กสำกับแผนกิจกรรม

2. สังเกต
กำรสอน
(Event 
Observation)

4. กำรสอนและ
สังเกตกำรสอน
หรือบันทึกวิดีโอ
กำรสอน

2. ปฏิบัติกำรสอน 
(Practice)
 2.1 ศึกษำกำร
สอนร่วมกัน
 2.2 บันทึกวิดีโอ
กำรสอนในชั้นเรียน

3. แสดง
ควำมคิดเห็น
ร่วมกัน
(Reflecting)

5. อภิปรำยและ
วิเครำะห์ผล
6. สะท้อนผลและ
วำงแผนขั้นตอน
ต่อไป

5. ศึกษำข้อมูลและใช้ข้อมูล
6. วำงแผนสู่ควำมสสำเร็จใน
อนำคต
7. นสำสู่สำธำรณะ (เผยแพร่, 
ถ่ำยทอด)
8. ฝึกฝนร่ำงกำยและหล่อ
เลี้ยงสมอง (ยินดี / ฉลอง
ควำมสสำเร็จ)

3. เรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติ (Learning 
Practice)
4. ทสำแผนพัฒนำ 
(Impropment Plan)
5. เผยแพร่และ
ชื่นชม (Publish and 
Appvecl)

 จำกตำรำง แสดงกำรบูรณำกำรกำรโค้ช กำรศึกษำช้ันเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูเพ่ือ 

เสรมิสร้ำงสมรรถภำพกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีคร ูสสำหรบันกัศกึษำคร ูนสำเสนอเป็นภำพกรอบแนวคดิกำรบรูณำกำร

เพื่อกำรพัฒนำสมรรถภำพกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูได้ดังนี้
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 แผนภาพที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดกำรบูรณำกำรกำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำง

วิชำชีพครูเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถภำพกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู สสำหรับนักศึกษำครู

 จำกตำรำง และแผนภำพที ่3 แสดงให้เหน็ผลกำรบรูณำกำรกำรโค้ช กำรศกึษำชัน้เรยีน กำรสร้ำงชมุชนกำรเรยีนรู ้

ทำงวิชำชีพครู เมื่อบูรณำกำรแนวคิดทั้ง 3 แนวคิด ดังกล่ำว จะได้กระบวนกำรปฏิบัติ 5 ขั้นตอนและทุกขั้นตอนทีม 

ผู้ร่วมพัฒนำทุกคนจะปฏิบัติตนเองตำมบทบำทกำรโค้ชที่ปรับเปลี่ยนไปตำมบริบทของกระบวนกำรพัฒนำ ผลของ

กำรพัฒนำตำมกระบวนกำรและบทบำทกำรโค้ชของสมำชิกกลุ่มจะเกิดผลในกำรพัฒนำทุกคนและส่งผลต่อนักเรียน

กลุ่มเป้ำหมำย

ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ

 1. จำกตำรำงและแผนภำพกำรพัฒนำสมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนที่นสำเสนอเป็นกำรพัฒนำที่ต่ำงจำกวิธี

กำรพัฒนำสมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนที่เคยปฏิบัติ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำอำจำรย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง มักเป็นผู้นิเทศ

โดยกำรให้คสำแนะนสำ ชี้แนะกับนักศึกษำ กำรเตรียมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นบทบำทนักศึกษำที่อำจำรย์นิเทศก์ และ

ครพูีเ่ลีย้งเป็นผูต้รวจ แต่กระบวนกำรทีน่สำเสนอในบทควำมนีผู้เ้กีย่วข้องในกำรพฒันำมบีทบำทเท่ำเทยีมกนัตำมบทบำท

ในกำรโค้ชจึงเป็นกำรพัฒนำสมรรถภำพท่ีทุกฝ่ำยยังไม่คุ้นเคยและมีผลให้ทุกฝ่ำยต้องปรับเจตคติ ควำมเช่ือต่ำง ๆ  

ปรบัวฒันธรรมในกำรนเิทศ หรอืตวันกัศกึษำครกูต้็องปรบับทบำทกำรเรยีนรูข้องตนตำมบทบำทกำรโค้ชและตระหนกั

ถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียนรู้ของตนเอง

 2. ประสบกำรณ์กำรของกำรทสำงำนร่วมกัน กำรปรับกระบวนกำรพัฒนำสมรรถภำพนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพครูดังกล่ำว ผู ้ร่วมพัฒนำทุกคนต้องมำปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด ต่อเนื่องและเท่ำเทียมกัน ดังนั้น 

กำรเรียนรู้ปรับตัวที่จะทสำงำนร่วมกันตำมกรอบบทบำทของกำรโค้ชจึงนับเป็นปัจจัยที่ต้องพิจำรณำและสร้ำงสรรค์ 

ให้เกิดประสบกำรณ์กำรทสำงำนของกลุ่ม

ผลกำรพัฒนำวิชำชีพครู

 -  สมรรถนะด้ำนกำรโค้ชของอำจำรย์นิเทศก์

 -  สมรรถนะด้ำนกำรโค้ชของครูพี่เลี้ยง

 -  สมรรถนะด้ำนกำรโค้ชของครูผู้ร่วมพัฒนำ

 -  สมรรถนะกำรปฏิบัติของกำรสอนของ

นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

 -  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนกลุ่ม 

เป้ำหมำย
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 3. ควำมมั่นใจและมุ่งมั่นต่อกำรพัฒนำวิชำชีพ ทุกคนในกลุ่มต่ำงต้องพัฒนำตนเองทั้งควำมสำมำรถในบทบำท

ของกำรโค้ช กำรปฏิบัติกำรสอน กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล กำรจัดทสำแผนกำรสอน กำรสะท้อนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำ 

กำรปฏิบัติ ซึ่งกำรพัฒนำดังกล่ำวเป็นคุณลักษณะของวิชำชีพครู ดังนั้นควำมมั่นใจและมุ่งมั่นต่อกำรพัฒนำวิชำชีพ 

จึงเป็นสิ่งสสำคัญต่อควำมสสำเร็จ

 4. ควำมตระหนักต่อบทบำทกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน ผู้ประกอบวิชำชีพครูทุกคนต้องตระหนักว่ำวิชำชีพครู 

เป็นวิชำชีพที่ส่งผลต่อคุณภำพนักเรียน คุณภำพนักเรียนส่งผลต่อคุณภำพด้ำนต่ำง ๆ ของประเทศในอนำคต ดังนั้น 

ถ้ำกลุ่มทุกคนมีควำมตระหนักต่อบทบำทกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนย่อมส่งผลต่อควำมสสำเร็จของกำรพัฒนำ

บทสรุป

 กำรบูรณำกำรกำรโค้ช กำรศึกษำชั้นเรียน และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูเป็นกำรบูรณำกำร

นวัตกรรม กำรพัฒนำคุณภำพครู คุณภำพคนที่มุ่งให้ทุกคนเกิดควำมตระหนักต่อกำรพัฒนำตนเอง ควำมภำคภูมิใจต่อ

ผลกำรพัฒนำตนเอง โดยทุกคนได้รับกำรพัฒนำจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีควำมเท่ำเทียมกันในบทบำทของกำร

โค้ช ซึ่งแตกต่ำงจำกวัฒนธรรมกำรพัฒนำวิชำชีพครูแบบเดิมที่มักได้รับกำรพัฒนำ ช้ีแนะจำกผู้ที่มีอสำนำจทำงวิชำกำร

สูงกว่ำผู้รับกำรพัฒนำ กำรศึกษำชั้นเรียนเป็นกำรพัฒนำที่ทุกคนมุ่งช่วยเหลือกันในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนไม่ใช ่

กำรทสำงำนอย่ำงโดดเดีย่วในชัน้เรยีนหรอืกำรถกูสงัเกตกำรสอนและประเมนิกำรสอนจำกผูพ้ฒันำ ส่วนชมุชนกำรเรยีนรู ้

ทำงวิชำชีพครูเป็นแนวคิดกำรพัฒนำที่ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้ พัฒนำตนเองอย่ำงเท่ำเทียมกัน และตำมด้วยกิจกรรมกำร

ชื่นชมฉลองควำมสสำเร็จ ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมตะวันตก แนวคิดทั้ง 3 แนวคิดนสำมำบูรณำกำรกันเพื่อเติมเต็มกำรพัฒนำ

สมรรถภำพกำรฝึกปฏิบัติกำรสอนของนักศึกษำครูหรือจะนสำไปใช้ในกำรพัฒนำครูประจสำกำรได้ซ่ึงต้องอำศัยกำร

พร้อมใจ ยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนบทบำท วัฒนธรรมกำรทสำงำน กำรคิด ควำมเช่ือและเจตคติก็จะนสำไปสู่กำรพัฒนำ

วิชำชีพครูของประเทศไทยได้สสำเร็จ
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ค�าแนะน�า

การส่งบทความต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์
ของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็นวำรสำรด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่บทควำมที่จะได้รับ

กำรเผยแพร่ต้องได้รับกำรประเมินคุณภำพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ในสำขำวิชำนั้น ๆ  อย่ำงน้อย 3 ท่ำนต่อ  

1 บทควำมในรูปแบบผู้พิจำรณำไม่ทรำบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทรำบช่ือผู้พิจำรณำ (Double-blind peer review)  

โดยบทควำมวจิยัทีไ่ด้รบักำรพจิำรณำตพีมิพ์เผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำรมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีถอืเป็นกรรมสทิธิ ์

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ห้ำมนสำข้อควำมทั้งหมดหรือบำงส่วนไปพิมพ์ซส้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญำต 

จำกมหำวิทยำลัยเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือมีกำรอ้ำงอิงอย่ำงเหมำะสม โดยเนื้อหำต้นฉบับที่ปรำกฏในวำรสำรฯ  

เป็นควำมรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทควำมหรือนักวิจัยผู้เขียนบทควำม ทั้งนี้ไม่รวมควำมผิดพลำดอันเกิดจำกเทคนิค

กำรพิมพ์กองบรรณำธิกำรฯ 

 วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

 วำรสำรวชิำกำรมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุเีป็นวำรสำรกลุม่ สหวทิยาการด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

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

อำจำรย์ นักศึกษำ ตลอดจนผู้ที่มีประสบกำรณ์หรือมุมมองทำงด้ำนงำนวิชำกำรด้ำนมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์

แบบบูรณำกำรที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ พัฒนำสังคมและประเทศชำติอย่ำงกว้ำงขวำง โดยบทควำม 

ดังกล่ำวต้องนสำเสนอองค์ควำมรู้หรือแนวคิดใหม่ท่ีได้มำจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรวิจัยที่ลุ่มลึก และไม่เคยถูกนสำไป 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์อื่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมำก่อน 

 ก�าหนดพิมพ์เผยแพร่

 วำรสำรมีกสำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ  3  ฉบับ ดังนี้  

   ฉบับที่  1  เดือนมกรำคม – เมษำยน  

  ฉบับที่  2  เดือนพฤษภำคม – สิงหำคม

  ฉบับที่  3  เดือนกันยำยน – ธันวำคม 

ข้อก�าหนดของบทความต้นฉบับ

 ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ชั่น 2003 หรือ 2007 หน้ำกระดำษ 

A4 ควำมยำวไม่เกิน 8-10 หน้ำกระดำษ รวมตำรำง รูปภำพ และเอกสำรอ้ำงอิง ด้ำนบนและด้ำนในเว้นห่ำงจำกขอบ

กระดำษ 2.7 เซนติเมตร ด้ำนล่ำงและด้ำนนอกเว้นห่ำงจำกขอบกระดำษ 1.5 เซนติเมตร มีเลขหน้ำกสำกับทุกหน้ำ  

ที่ด้ำนบนขวำของเอกสำร  บทควำมต้องมีลักษณะดังนี้

  ชื่อเรื่องภำษำไทย  พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ตัวหนำขนำด 20 pt จัดกลำงหน้ำ

  ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนำด 20 pt จัดกลำงหน้ำ

  ชื่อผู้เขียนภำษำไทย พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 16 pt จัดกลำงหน้ำ เว้นห่ำงจำกชื่อเรื่อง 

ภำษำอังกฤษ 1 บรรทัด



  ชื่อผู้เขียนภำษำอังกฤษ  พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 16 pt จัดกลำงหน้ำ เว้นห่ำงจำกผู้เขียน

ภำษำไทย  1  บรรทัด

  หน่วยงำน สถำนทีท่สำงำน หรอือเีมลของผูเ้ขยีนพมิพ์ด้วย Angsana New  ตวัปกต ิขนำด 16 pt จดักลำงหน้ำ

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

ตัวปกติ ขนำด 14 pt ควำมยำวไม่เกิน 300 คสำ ซึ่งควรประกอบด้วยรำยละเอียดโดยสรุปของวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

ระเบียบวิธีกำรวิจัยและผลของกำรวิจัย เป็นต้น 

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

โดยเว้นห่ำงจำกบทคัดย่อ 1 บรรทัด

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

ตัวปกติ ขนำด 14 pt ที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับบทคัดย่อและกำรเขียนถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ด้ำนภำษำ  

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

  บทควำมภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ให้เรียงลสำดับเหมือนกันดังนี้ คือ ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้เขียน, หน่วยงำน, 

บทคัดย่อ, คสำสสำคัญ, Abstract และ Keywords จำกนั้นจึงตำมด้วยเนื้อเรื่อง

  เนื้อเรื่องภำษำไทย พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt จัดกระจำยแบบไทย และจัดเป็นแบบ 1 

คอลัมน์

  เนื้อเรื่องภำษำอังกฤษ พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวปกติ ขนำด 14 pt จัดกระจำยแบบไทย และจัดเป็นแบบ

คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 

  ตำรำงและภำพประกอบ 

  ตาราง 

  ให้ระบุชื่อตำรำงที่กระชับและสื่อถึงเนื้อหำในตำรำงโดยพิมพ์เหนือตำรำง (ชิดซ้ำย) และเรียงลสำดับตำรำง

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

ได้แต่ต้องอธิบำยเพิ่มเติมใต้ตำรำงแบบเชิงอรรถ (footnote) ให้ชัดเจน  หำกจสำเป็นต้องระบุที่มำของตำรำงให้ระบุใน

รูปแบบของกำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ (ดูหลักการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา)  

  ภาพประกอบ

  ให้ระบุชื่อภำพประกอบให้ระบุที่มำไว้ใต้รูปภำพ (จัดกลำง) กรณีที่มีรูปภำพหลำยภำพ ให้ระบุลสำดับของ

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

ในเนื้อหำ (ดูหลักการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา) และหำกเป็นรูปภำพที่ผู้เขียนจัดทสำหรือถ่ำยรูปนั้นเองให้ระบุหลัง 

จำกชื่อภำพหรือคสำอธิบำยใต้ภำพด้วยข้อควำมดังนี้ “(ภำพถ่ำยโดยผู้วิจัย)” แนบไฟล์ภำพประกอบที่ใช้ในบทควำม

โดยบันทึกแต่ละไฟล์ในรูปแบบ .JPG หรือ .PNG หรือ .PDF ภำพต้องคมชัดและมีขนำดที่สำมำรถเห็นรำยละเอียด

ได้อย่ำงครบถ้วน

  เอกสำรอ้ำงอิง  ให้เรียงเอกสำรที่ใช้อ้ำงอิงทั้งหมดตำมลสำดับตัวอักษรตัวแรกของรำยกำรที่อ้ำงอิง  โดยยึด

วิธีกำรเรียงตำมพจนำนุกรม  และใช้วิธีกำรอ้ำงอิงรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver)



การเขียนเอกสารอ้างอิง

 เอกสำรอ้ำงองิทกุฉบบัต้องมกีำรอ้ำงหรอืถกูกล่ำวในบทควำม  กำรเขยีนเอกสำรอ้ำงองิใช้รปูแบบแวนคเูวอร์

โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง

  เมือ่สิน้สดุข้อควำมทีต้่องกำรอ้ำงองิ  ใส่หมำยเลขอ้ำงองิไว้ในวงเลบ็ใหญ่  โดยใช้เลขอำรบกิ เช่น [1] หรอื 

[1, 5] หรือ [1-3]

 2. การอ้างอิงท้ายบทความ

  2.1 วารสาร  

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

   [1] นวลจันทร์ วันเพ็ญผ่อง. กำรบูรณำกำรข้อมูลประชำกร. วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

2554; 3: 20-29.

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

เวชสำร 2551; 52: 241-53. 

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

2009; 361: 298-9. 

   หำกเป็นภำษำอังกฤษให้ใช้ชื่อสกุลก่อน  ตำมด้วยอักษรย่อตัวหน้ำตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง 

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

(ในภำษำอังกฤษ) หรือ และคณะ (ในภำษำไทย). 

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

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

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

พุฒฑิพรรณี วรกิจโภคำทร, และคณะ. ควำมเส่ียงและประสิทธิผลของกำรผ่ำตัดต่อมลูกหมำก. จดหมำยเหตุ 

ทำงแพทย์ 2545; 85: 1288-95.  

  2.2 วิทยานิพนธ์  

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

   [1] เขม็ทอง ศริแิสงเลศิ. กำรวเิครำะห์ระบบประกนัคณุภำพกำรศกึษำของโรงเรยีนอำชวีศกึษำเอกชน 

กรุงเทพมหำนคร [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญำครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต]. กรุงเทพมหำนคร : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย; 2540 .

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

St. Louis, MO: Washington University; 1995. 

  2.3 หนังสือ  

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

   [1] นส้ำทิพย์ วิภำวิน และนงเยำว์ เปรมกมลเนตร. นวัตกรรมห้องสมุดและกำรจัดกำรควำมรู้.  

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ซีเอที โซลูชั่น; 2551.

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

Garland Publishing; 2001. 



   หนังสือที่ผู้แต่งเป็นบรรณำธิกำรหรือผู้รวบรวม

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

2553. 

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

Churchill Livingstone; 1996. 

  2.4 อินเทอร์เน็ต  

   ชือ่ผูเ้ขยีน.  ชือ่เรือ่ง.  [ประเภทของสือ่/วสัด]ุ.  ปีทีพ่มิพ์ [เข้ำถงึเมือ่ ปี เดอืน วนัที]่. เข้ำถงึได้จำก URL 

address เช่น

   [1] จริำภรณ์ จนัทรจร. กำรเขยีนรำยงำนกำรอ้ำงองิในเอกสำรวชิำกำรทำงกำรแพทย์ [อนิเทอร์เนต็]. 

กรุงเทพฯ: คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ; 2551 [เข้ำถึงเมื่อ 18 ตุลำคม 2554]. เข้ำถึงได้จำก : http://lib.

med.psu.ac.th/libmed2557/images/Libservice/van1nov1.pdf

   [2] Greenly W, Sandeman-Craik C, Otero Y, and Streit J. Case Study: Contextual Search for 

Volkswagen and the Automotive Industry. [Internet]. 2011 [cited 2011 November 22]. Available from:http://www.

w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/Volkswagen/

  2.5 รายงานการประชุม (conference proceeding)

   ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อกำรประชุม; วัน เดือน ปีที่ประชุม; สถำนที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์  

: ปีที่พิมพ์. หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย.

   [1] ฐติพิรรณ บรรลอืทรพัย์, ปัญญำ ทองนลิ, กำญจนำ บญุส่ง. กำรบรหิำรจดักำรศกึษำโดยใช้โรงเรยีน

เป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่นของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี. กำรประชุม

วชิำกำรระดบัชำต ิครัง้ที ่3 ท่ำเรอืนสำ้ลกึทวำยกบัเขตเศรษฐกจิพเิศษต่อกำรเปลีย่นแปลงกำญจนบรุ;ี 7 กนัยำยน 2561; 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี. จังหวัดกำญจนบุรี: 2561. 220-231.

การส่งต้นฉบับ

 ส่ง  “ไฟล์ต้นฉบบั”  พร้อมทัง้  “แบบฟอร์มกำรส่งต้นฉบบัเพือ่พจิำรณำนสำลงวำรสำรวชิำกำรมหำวทิยำลยัรำชภฏั 

เพชรบุรี” ผ่ำนทำง เว็บไซต์ http://journal.pbru.ac.th/ หรือ E-mail: kanunn_ksupranee@hotmail.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 กองบรรณำธิกำรวำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  หรือ E-mail : pichitsud@gmail.com 
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  บุคคลทั่วไป (ชื่อหน่วยงำนที่สังกัด)
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ขอส่ง :

  บทควำมวิจัยเรื่อง

  (ภำษำไทย) ...............................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

  (ภำษำอังกฤษ) .......................................................................................................................................................................................................................
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  บทควำมวิชำกำร เรื่อง

  (ภำษำไทย) ...............................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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รหัส

สสำหรับเจ้ำหน้ำที่

แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ
เพื่อพิจารณาน�าลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



โดยมีผู้เขียนร่วม (ถ้ำมี) :

 ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................. สังกัด .............................................................................................

 ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................. สังกัด .............................................................................................

 ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................. สังกัด .............................................................................................

ทีอ่ยู่ทีส่ำมำรถตดิต่อได้สะดวกเลขที ่........................................ ถนน.................................................... แขวง/ตสำบล .............................................................

เขต/อสำเภอ .......................................................................จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณีย์ ..............................................................

โทรศัพท์ ..............................................................โทรศัพท์มือถือ ..............................................................e-mail ..........................................................................

สิ่งที่ส่งมำด้วย :

  ส่งบทควำมผ่ำนทำง e-mail ชื่อหัวเรื่อง ............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

  โดยส่งจำก e-mail ...............................................................................................................................................................................................................

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ

  ได้เรียบเรียงบทควำมนี้อย่ำงประณีตและได้ตรวจทำนควำมถูกต้องของข้อมูลแล้ว

  บทควำมนี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวำรสำรใดมำก่อน และไม่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของวำรสำรอื่น

  บทควำมทีล่งพมิพ์เป็นข้อคดิเหน็/แนวคดิ/ทศันคตขิองผูเ้ขยีนเท่ำนัน้ หำกเกดิผลทำงกฎหมำยใด ๆ  ทีอ่ำจ

เกิดขึ้นจำกบทควำมนี้ ผู้เขียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ

 ในระหว่ำงกำรรอตีพิมพ์หำกข้ำพเจ้ำขอเพิกถอนบทควำม ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใด ๆ   

อันอำจเกิดขึ้น

ลงนำม ......................................................................................... ผู้เขียน

( ......................................................................................... )



 ก�าหนดออก ปีละ 2 ฉบับ

 ค่าสมัครสมาชิก 1 ปี 220 บำท (รวมค่ำจัดส่งทำงไปรษณีย์)

 จ�าหน่ายปลีก ฉบับละ 120 บำท

 บอกรับตั้งแต ่ ปีที่ ................................................ฉบับที่ ................................................ เป็นเวลำ ................................................. ปี

 สถานที่จัดส่ง

 ชื่อ ........................................................................................................... นำมสกุล .................................................................................................................. 

 ที่อยู่ (โปรดระบุชื่อหรือหน่วยงำนผู้รับ) ................................................................................................... เลขที่ ...........................................

 หมู่ที่ ............................................... ถนน ...................................................... ตสำบล ........................................... อสำเภอ .................................................

 จังหวัด ....................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................................................................

 โทรศัพท์ .............................................................โทรสำร.................................................................... e-mail .................................................................

ลงนำม ......................................................................................... ผู้สมัคร

( ......................................................................................... )

ช�าระค่าสมัครสมาชิกโดย

  เงินสด

  ธนำณัติ (ส่ังจ่ำย ปณ.เพชรบุรี) ในนำม คุณสุปรำณี เขียวคสำรพ สสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

  โอนเงนิ ............................................................................................................................................................................................................................................

หมายเหต ุเริ่มออกปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎำคม - ธันวำคม 2554

ใบบอกรับเป็นสมาชิก
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



รายชือ่ผูท้รงคณุวฒุ ิผูป้ระเมนิบทความ (Peer Review) ประจ�าฉบบั

ศำสตรำจำรย์ เมธี รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุเชษฐ์ สมิตินันทน์ 48/6 ม.1 ซ.เจ้ำพระยำ ถ.บำงม่วงบำงคูลัดสำย 1

 ต.ศำลำกลำง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชนกนำรถ บุญวัฒนะกุล มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชวลิต ชูกสำแพง มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

รองศำสตรำจำรย์ ดร.วันทนีย์ แสนภักดี 84 ม.4 หมู่บ้ำนวรเชษฐ์ ต.บ้ำนป้อม

 อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัมพรพรรณ ธีรำนุตร มหำวิทยำลัยขอนแก่น

รองศำสตรำจำรย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนำพันธ์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธร สุนทรำยุทธ์ 56 ม.1 ต.ท่ำข้ำม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

รองศำสตรำจำรย์ ดร.กำญจนำ บุญส่ง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรชัย หนูแก้ว มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี

รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศำลกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำติ แสงทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

รองศำสตรำจำรย์ วิจิตพำณี เจริญขวัญ มหำวิทยำลัยรำมคสำแหง

รองศำสตรำจำรย์นิภำ เพชรสม 120/52 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

รองศำสตรำจำรย์พีระชัย ลี้สมบูรณ์ผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง

รองศำสตรำจำรย์มยุรี วัดแก้ว 18 ซ.ศิริมิตร 1 ถ.รำชวิถี ต.คลองกระแชง 

 อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลำกิจไพศำล มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุขศิริ ประสมสุข มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เขมิกำ แสนโสม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทำยวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง 108 ม.7 ต.หนองจอก อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี 76130

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรำ เรืองสินภิญญำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วลัย อิศรำงกูร ณ อยุธยำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนีกร หงส์พนัส จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์



ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช เผือกบัวขำว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติคม คำวีรัตน์ 99/9 ม.4 ต.พงสวำย อ.เมือง จ.รำชบุรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล มหำวิทยำลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กำญจนำ วงษ์สวัสดิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิภวำนี เผือกบัวขำว มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

อำจำรย์ ดร.จุฑำภรณ์ มำสันเทียะ มหำวิทยำลัยรำมคสำแหง

อำจำรย์ ดร.กันตวรรณ มีสมสำร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

อำจำรย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่ำม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

อำจำรย์ ดร.กฤษฎำ วรพิน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

อำจำรย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉส่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

อำจำรย์ ดร.เอื้อมพร โตภำณุรักษ์กุล มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

อำจำรย์ ดร.ยุพิน ยืนยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

อำจำรย์ ดร.นงณภัทร รุ่งเนย วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชรบุรี

อำจำรย์ ดร.ไพรัช มณีโชติ สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ ประจวบครีขีนัธ์ เขต 1

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำภรณ์ ปรีดำศักดิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุมำลี งำมสมบัติ 64/12 ม.4 ต.บ้ำนหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ตรีวิทย์ แพทย์เพียร 110 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดชำย ดวงภมร มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รท.สุรีย์ พันธ์รักษ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครวัฒน์ สิงห์ชู มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

อำจำรย์ชัยยุทธ มณีรัตน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม
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