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บทคดัย่อ 摘要

 任务型教学法（Task—based Language Teaching）在国际汉语教学的过程中强调
将学生视为教学环境中的主体，并结合真实性的学习任务，以相关实践活
动作为课程的教学内容，其教学目的主要是培养学生的语言交际能力。
 笔者通过在碧武里皇家大学汉语初级口语课堂中的教学实践，对学生
汉语口语学习的特点、汉语学习方法及汉语学习需求进行调查。同时，通
过实际的口语课堂观摩、亲身的上课体验，以及与泰国本地汉语教师们和
学生们的访谈，了解该校汉语口语课堂存在的问题。此外，针对今后关于
任务型教学法的研究，及其在具体的实践操作过程中应该注意的问题，笔
者也在文中提出了具体的建议，希望能为泰国碧武里皇家大学的汉语国际
教育起到一定的辅助作用和积极意义，并对全泰国的汉语教学带来启发，
为汉语国际教育专业的研究和学习带来益处。

关键词 ：任务型教学法，泰国初级汉语教学，口语课，口语技巧
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Abstract 摘要
 In the process of international Chinese teaching, Task-based language teaching emphasizes that students 

are regarded as the main body of the teaching, and the relevant practical activities are taken as the teaching content 

of the course, combining with the authentic learning tasks. Its teaching purpose is mainly to cultivate students 

language communicative competence.

 The author investigates the characteristics, methods and needs of students’ oral Chinese learning through 

the teaching practice in the primary speaking Chinese class of Phetchaburi Rajabhat University. At the same time, 

through the observation, personal classroom experience, and interviews with Thai local Chinese teachers and 

students, we understand the problems in the school’s speaking Chinese learning. In addition, in view of the future 

research on task-based teaching method and the problems that should be paid attention to in the practical operation, 

the author also puts forward specific suggestions in this paper, hoping to play a certain supporting role and positive 

significance in the international Chinese education of Phetchaburi Rajabhat University and to Chinese teaching 

throughout Thailand. At the same time, it will bring benefits to the research and study of Chinese International 

Education.

Keywords : Task-based Language Teaching, Speaking class, Elementary Chinese of Thailand, Oral skills

บทน�า 引言 (Introduction)

 近年来中国政府与泰国政府的友好往来越来越频繁，进一步促进了泰
国国际汉语教学的快速发展。据统计，泰国教育部下属的大部分中小学已
经把汉语定为必修课。泰国各个大学为了满足日益增长的汉语学习需求，
也相继开设了汉语专业。
 任务教学法根据学生的学习动机和学习需求等方面来选取与设计任
务。在完成任务的过程中，学生通过使用目的语来完成任务，从而实现教
学的要求、达到学习的目的，并且在此过程中提高学生的语言沟通与语言
组织的能力。
 泰国任务型教学法在本土汉语教学过程中并未得到一定规模的推广
和使用。起初，任务型教学法在英语本土化教学的环境中进行了尝试并推
广，其效果得到了英语老师以及学生的证实。任务型教学法在汉语国际化
教学的过程中也得到了尝试和使用。
 口语技能是语言学习的基本技能，是学外语的基础。学习者不太重视
学汉语，不仅是因为学生在日常生活中很少能够用的到，而且在他们的日
常生活中汉语也是一种不常用的语言，所以学生无法意识到学习汉语的重
要性和意义。教师需要把汉语课上得更有趣，吸引学习者，使学习者觉得
汉语也很重要，让学习者能够亲身感觉到“学以致用”。
 笔者发现任务型教学法还没有被推广到泰国碧武里皇家大学的汉语口
语教学课堂中。笔者在泰国实践教学的过程中，尝试着第一次将任务型教
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学法使用到该校的汉语初级口语课堂上，掌握了任务型汉语口语教学的第
一手资料与核心理念，并在该教学过程中进行了相关的研究分析。通过研
究发现：当前泰国汉语教学中的问题主要集中在学生和教师两方面，问题
表现形式主要体现在教学法、课程安排、以及如何管理学习等方面。与2009

年泰国宋卡王子大学的 Dr.Supachai Jeangjai）[1]的研究结果比较相似，他发现“影
响学习者学习汉语的因素有很多，首先包括学生背景知识的差异，教师使
用的教学法比较单一，在一个缺少了学习语言的环境，学生能够使用目的
语的机会很少，从而影响了学生学习汉语”。另一个影响学生学习汉语的重
要因素是学生的汉语语言表达能力不能在实际生活中得到体现。

 当前学界对“任务”提出了不同的定义，具体如下：

 马里兰大学语言学家Michael Long[2] 给任务的定义就是：“一项任务是为自己
或他人做的，无偿的或是为了得到某些回报的事情，包括像给围栏刷漆、填
表、给儿童穿衣、买票、订票、借书、考驾照、打印、订房间等，即人们在
日常生活，工作等活动中所做的各种各样的事情”。
 英国语言学家Jane Willis[3]提出了对任务的定义，他认为任务是“学习者为
了做成某件事情用目的语进行的有交际目的的活动”。

印度的教育学家Prabhu[4]给任务的定义是“任务是学习者根据所给信息和
经过思考得出某种结论或结果的活动”。
依据当下学术界对任务设计原则的各类看法，并与笔者实习所得出的经验
相结合，总结出在设计汉语口语课堂的任务时，需要遵循以下几点原则：
 一、真实性原则
 真实性原则是任务设计的首要原则，是通过利用真实的情境和真实的
语言来带领学生完成教师设计的任务。换句话来说是任务设计要真实，接
近学习者的实际生活。教师将一个接近实际情境的交际环境提供给学生，
让学生在活动中能够获得贴近真实的生活中的语言。
 二、互动性原则
 马里兰大学语言学家Michael Long [5] 认为：“学习者是在交流的活动中，通
过互相提问、回答问题、询问他人的意思、对自己的想法进行解释等互动
的过程中学会语言的”。教学设计中要遵循互动性原则，所设计的语言任务
需要满足学生的接收能力以及学生真实的学习环境，如此可以充分调动学
习者的积极性。学生通过合作互动来完成教师设计的任务。比如，学习者
完成购物的任务，售货员和顾客之间需要互动，双方必须交流才能完成任
务。
 三、以学生为中心原则
 以学生为中心是任务型教学法的一个突出特点，所以在设计任务时，
教师要充分发挥学生的主体作用，在遵循真实性原则的前提下，设计和学
生日常生活比较紧密的内容，提高学生参与的积极性。
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 四、趣味性原则
 课堂氛围在趣味性原则中是最重要的，因而要求教师在备课的过程中
需要充分调动学生学习的积极性，设计一些趣味性较大的课堂活动，从而
让学生在快乐中学习，激发学生的学习动机和学习兴趣。设计任务需要符
合学生的语言水平、贴近学生的实际生活。
 笔者采用Jane Willis[6]的任务型教学操作模式来实践。通过Jane Willis模式可
以看出，她认为在实际的课堂教学中，报告环节也算是任务的一个部分，
因为在这个环节任务参与者用目的语进行报告。操作框架的重点是为了培
养学生的口语表达能力。这就是本文选取她的任务型教学操作模式来分析
课堂操作模式的原因。笔者使用英国语言学家Jane Willis模式,她把任务型教学
的步骤分为三个阶段。
 任务前阶段：教师需要预备好相关课堂内容，为学生提供与任务有关
的单词或句型。教师给学生介绍主题和任务，帮助学生预测内容，让学生
知道接下来要做什么任务，同时调动学生的兴趣。任务前阶段主要分为四
个过程：介绍话题、激发语言、示范教学、规划任务实施。
 任务环阶段：这是任务型教学法的重要阶段与过程，由完成任务、准
备报告、报告任务结果三个环节结合完成。学生在这个阶段通过使用目的
语来完成教师所设计的任务。在这个阶段教师来指导、帮助和促进。学习
者在完成指定任务时，老师要在一旁仔细观察学生运用语言的能力，以及
经常出现的错误情况，做好相关的记录，为任务完成时教师能够及时纠正
学习者的语言错误和后期整理分析做好语料储备。学生完成任务后，根据
做任务的情况和结果向教师和同学进行汇报。
 语言分析阶段：学生在成任务之后，教师首先总结任务完成的情况，
然后对所学语言形式的应用进行分析。随后教师指导学生针对在完成任务
的过程时所运用的语言点、词汇和句型进行评价。

วตัถุประสงค์  (研究意义) (Research procedure)

 1.为了寻找适合学生学习的口语教学方法

 2.提高学生的汉语交际能力

 3.研究学生在口语课堂使用任务型教学法的效果

ระเบียบวธีิวจิยั (研究方法)  (Research methods )

 1.测试学习者学习前后的效果来进行实证研究

 2.口语课堂的观摩、教师的上课体验，以及师生的访谈

 3.通过问卷调查和访谈了解学生及教师对任务型教学法、初级汉语口语
课教学现状、学生的学习动机和需求
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 4.通过调查得出的结果进行教学活动的设计

 5.通过问卷调查和访谈等方式收集了任务设计的反馈及评价

 กลุ่มเป้าหมาย  (研究对象) ( Population, samplings and location of research )

 泰国碧武里皇家大学汉语初级口语课的60名学生

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั (研究工具) (Research Instrumentation)

 1) 康玉华，来思平《汉语会话301句》[7]的三个单元:课文1你家有几口人?

、课文2请问邮局在哪儿?、课文3我要买橘子

 2) 通过访谈、调查、观摩等方式，了解学生的学习动机和需求、课堂教
学实施的效果、老师和学生的反馈和评价

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล (研究思路) (Data collection)

  1) 选题的依据、当前研究现状、研究设计思路、研究的方法以及
研究的意义。
  2) 主要探讨了任务型教学理论基础的四个方面，包括任务定义、
任务类型、实施设计原则以及在实施过程中的具体步骤。
  3)对碧武里皇家大学初级汉语口语课教学现状、学生的学习动机
和需求、教师口语课的教学现状进行了详细的调查与分析。然后根据
问卷调查得出的相关结果，分析出目前碧武里皇家大学初级汉语口语
课所存在的问题。最后针对碧武里皇家大学，提出了一系列在初级汉
语口语课中应该注意到的问题和教学建议。
4)根据理论基础、问卷调查结果、任务型教学法的目的与可行性分析，
设计出适合碧武里皇家大学初级汉语口语课的教学教案，并在碧武里皇
家大学初级汉语口语课堂进行实施。笔者也阐释了《汉语会话301句》
这本教材中六个单元各项任务的具体设计方案。
5)初级汉语口语课案例分析及教学实施，笔者选取了一个比较成功的
教学案例，并对该教案进行分析，比较详细地展示任务型教学在碧武
里皇家大学初级汉语口语课堂中的实施过程。
6)评价与总结，在任务完成后，笔者通过问卷调查和访谈等方式了解
学生及教师对笔者任务设计的反馈及评价，最后总结出了相关的教学
模式，为碧武里皇家大学的初级汉语口语课教学提供一定的理论参考
依据和教学建。
7)总结本文所做的一系列分析和研究，并提出本文的不足之处。
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 การวเิคราะห์ข้อมูล (数据分析)(Data analysis)

 采用平均值，百分比，标准偏差基本统计方法以及教师授课后的

结果反应来对课前和课后学生说汉语的情况进行分析，以观察学生汉

语口语能力提 升的情况。

ผลการวจิยั และอภปิรายผล (评价与总结) (Results and Discussion)

 研究的意义分成三个重点
 第一、为了寻找适合学生学习口语课的教学方法，笔者发现任务型教
学法是一个比较适合在泰国汉语学习者中使用的方法。
 第二、提高学生的汉语交际能力，笔者发现所设计的任务能激发学生
的学习兴趣，提高学习者学习汉语的兴趣和积极性，进一步提高了学习者
的汉语表达能力以及学生之间相互合作的意识和精神。学生从被动地接受
转换为主动地学习。充分激发了学生学习汉语的热情，并培养了学生具体
运用汉语的能力。学生觉得教师采用了这种教学方法增加了他们开口说话
的机会。能够更加积极主动地参与到课堂教学环节中来，并充分利用各种
机会进行口语输出，学生也觉得教师设计的活动大部分有意思，但有些课
他们的印象不是很深刻；课堂气氛活跃，让他们收获很大，在生活中能真
正的用到，因而任务型教学法指导下的课堂教学更受学生们的青睐。
 有不少学生在实际的课堂教学中觉得自信心得到了很大程度上的提高，
帮助他们勇敢地迈出了口语表达的最关键一步。有的学生觉得最大的收获就
是与别人合作——一起完成任务、组员互相交换想法。 但有一个学生说了
他的遗憾就是教师讲的语法比较少，书上的内容没有完全学习，活动太多。
搭档教师对笔者设计的任务十分满意，任务设计的真实性、实用性很强，有
利于提高学生的口语交际能力、调动学生的汉语学习兴趣。
 第三、研究学生在口语课堂使用任务型教学法的效果。笔者认为任务
型教学法运用到碧武里皇家大学初级汉语课中能够起到以下效果：
 1）任务型教学法激发了碧武里皇家大学学生对汉语学习的兴趣，带动
了课堂学习气氛。对该校的学生来说，小组任务活动比较轻松，是一种口
语技 能的训练，让师生、生生有了更好的互动。通过带领学生完成各项任
务时， 让学生深入到班级的团队生活中去，从而增加了学生的团队合作意
识。多样、有趣的各项任务活动与小组合作的形式都使得学生积极地参与
到课堂教学中，并使学生能感受到学习的乐趣。与2010年山东大学徐敏的研
究结果比较相似[8]，她对任务型教学模式展开深入分析，对任务型教学提
出相关意见，由此发现多元化汉语课堂的形式进一步提高了学生学习汉语
的积极性，最后使得 汉语学习者在学习的过程中不断增强学习的自信心。



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

12 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 6-14 (2019)      Vol.9 No.3

 2）任务型教学法让碧武里皇家大学的学生更易掌握用汉语表达的
技巧。语言教学的大忌就是枯燥乏味，课堂轻松愉快的气氛，幽默有
趣的活动才是语言课堂的有效方式。对碧武里皇家大学的学生来讲，
汉语的学习过程是艰苦的，不过合作学习的任务型教学法使得语言学
习内容变得具有操作性，使学生能与课文中的场景、同学之间结合起
来，学生很快就能接受、更容易掌握，从而达到事半功倍的学习效
果。与2016年สุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย（Suwannee iripitakchai）的研究结果比较相似[9] 她
通过一系列的调查研究她发现：泰国学生很喜欢任务型教学法，该教
学法不仅可以帮助学生提高他们的语言表达 能力，还可以培养他们的
自信心，让他们敢于走出自己内心的胆怯，勇于借 助英语表达自己的
想法。
 3）任务型教学法有利于培养学生的汉语口语交际能力。学习语
言的最终目的是为了“学以致用”。任务活动把学习内容与实际生活结
合起来，具有真实性、实用性的任务让学生愿意开口表达。加上小组
成员的帮助，更能增强学生的自信心，提高学生在课堂上的开口率。
同时，小组内部成员之间、小组与小组之间也有了互动交流，语言知
识和语言技能能够比较好地运用起来，进一步提高学生的语言交际能
力。与2002年吴中伟的研究结果比较相似[10]，他认为交际任务教学就
是需要将交际与真实有效地结合起来，在备课的过程中老师不一定要
将教材中的课文作为授课的参考内容，不仅可以根据谈话内容选取教
学课文，还可以模拟现实生活的场景来选取课文教学，如此一来可以
在一定程度上提高学生的语言表达能力与实际应用能力。
 4）任务型教学法有利于汉语课堂上的教学组织管理，提高教学
效率。不好的课堂管理会影响教师讲课、影响学生的听课，从而影响
整个课堂的教学效果。而小组合作的形式对内部成员也有相互监督和
促进作用，大家一起学习、交流和讨论，为共同的任务目标而努力。
这样的学习状态，老师只负责进行管理、教学和引导，从而提高课堂
教学效率。
 5）任务型教学法可以扩增课堂知识量，增强交际能力。学生做
任务的过程中，需要主动学习一些没有学过的知识，在现实生活中更
好地与其他人进行交流。这样汉语比较好的同学也可以辅导其他同
学，大家一起相互学习，这样也能增加课堂信息量，拓宽学生的知识
面。
 在碧武里皇家大学初级汉语口语课堂实施任务型教学法的过程
中，笔者也发现了一些问题,应该引起重视并进行改进。
 1）要注意任务的合理安排，在设计任务时，任务要真实、实
用、难易度适中。使任务的内容更为贴近学生的生活，让任务更具有
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真实性，学生在完成任务的同时也可积累生活经验。其次，注重任务
的趣味性，不断改变活动形 式，调动学生兴致。最后还要重视任务
的可操作性，尽量避免让初级水平的学生去完成类似演讲、辩论的任
务，可以开展游戏竞赛、角色扮演、看图说话等活动。
 2）要重视小组责任分配。比如在任务完成过程中出现这种情
况：某些任务需要小组代表发言，如果发言人由小组成员推荐产生，
往往责任的担子就落在了成绩优异的学生身上，成绩差的学生不需要
做事也能完成任务。长此以 往，他们会滋生侥幸心理。因此，针对这
种现象，老师必须加以防范，比如小组推荐改为老师随机抽取，这样
不仅能解决责任分配不均的问题，还能提高同学的参与度和专注度，
一举两得。
 3）在开始进行任务的初期时，学生由于不习惯会使用母语进行
交流，即使他们逐渐开始和其他同学使用简单的汉语来沟通完成任
务，也还存在小部分学生仍会使用母语沟通。因此这时笔者会立即提
醒学生，使得他们不得不更换说话方式。可当他们面对疑问时，仍会
会立马向教师寻求帮助。
 4）为了把一门口语课上得更完善，还需要使用直接法、翻译
法、情景教学法、互动教学法、游戏教学法等教学方法辅助教学。为
了保证学生的参与 度，没有参与小组活动、没有做任务的学生，教
师也可以使用轮流方式，当到了汇报阶段就让他们来向老师和其他学
生汇报。在学生参与任务之前不能让学生感到心里有压力，让学生开
心、愉快地去完成任务。

สรุปผลการวจิยั (结语) (Conclusion)

 根据教学实践和调查研究的结果，笔者发现任务型教学法在碧武
里皇家大学初级汉语口语教学中显现出了一些优势及长处：第一，任
务型教学法相比较传统型教学法而言，可以培养学生学习汉语的自信
心，在完成课堂教学的相关任务中逐渐提高他们的汉语表达能力，并
且充分调动学生学习汉语的积极性，为他们日后成为汉语的传播者打
下基础。第二，教学过程中“任 务”的设计可以增加学生的团队合作能
力。与其他人共同完成任务，可以提高学生的语言表达能力，增加学
生在课堂上的开口率。第三，任务型教学可以为汉语学习者创造一个
良好的语言环境，同时也有利于教师对汉语课程的组织与管理，提高
教学效率。因此，笔者认为任务型教学是最适合汉语口语教学的方法
之一，而且它也适合在泰国碧武里皇家大学初级汉语口语课上使用。
但在碧武里皇家大学初级汉语口语实施任务型教学法的过程中，笔者
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也发现了一些应该引起重视并进行改进的问题。首先任务的安排要合
理，任务的设置要有真实性和实用性。其次，要尽量保证每个学生都
要有机会参加小组活动，提高学生的参与度和专注度。最后，教师在
课堂活动的安排以及相关任务的布置方面，都要考虑学生的需求以及
学生学习的内在动力和兴趣，引导学生完成每一个课堂的学习任务。
除此之外，教师在使用任务型教学法的同时，也可以适当的采用直接
法、翻译法等其他教学方法辅助教学，让口语课堂更加完善。

ข้อเสนอแนะในการน�าผลวจิยัไปใช้ (研究建议) (Recommendation)

 由于时间仓促，再加上笔者所任教学校的原因及笔者自身水平的
限制，笔者只是对碧武里皇家大学初级班的学生进行了问卷调查，但
没有足够的时间对学生进行全面的调研，这在某种程度上会对调查结
果的准确性带来影 响。此外，因为本人的教学和实践经验有限，本文
的一些设计内容可能存在片面性和不足，希望各位专家和学者们批评
指正。
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บทคดัย่อ
 กำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนำ

และประเมินสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ผ่ำนกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 5 ท่ำน ซึ่ง

มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จสำนวน 2 ท่ำน ด้ำนเทคโนโลยีเสมือนจริง จสำนวน 2 ท่ำน และด้ำน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน จสำนวน 1 ท่ำน ทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ กำรพฒันำสือ่กำรเรยีนกำรสอนด้วยเทคโนโลยเีสมือนจรงิเพือ่พฒันำกำรเรยีนรู ้ประกอบ

ด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) สัญลักษณ์นสำเข้ำ (Trigger) มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์หรือภำพถ่ำยที่สื่อถึงข้อมูลที่

ต้องกำรนสำเสนอ 2) ข้อมูลนสำเสนอ (Overlay) 

 เป็นเน้ือหำข้อมูลท่ีผู้สอนต้องกำรถ่ำยทอด เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และ 3) อุปกรณ์เทคโนโลยี

สำรสนเทศ (Mobile Device) เช่น สมำร์ทโฟน Smartphone) และแท็บเล็ต (Tablet) ผลกำรประเมินสื่อกำรเรียนกำร

สอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ ผำ่นกำรประเมินของผู้เชี่ยวชำญ พบว่ำส่ือกำรเรียนกำรสอน

ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด

ค�าส�าคญั : เทคโนโลยเีสมือนจรงิ สญัลกัษณ์นสำเข้ำ ข้อมูลนสำเสนอ อปุกรณ์เทคโนโลยสีำรสนเทศ สือ่กำรเรยีนกำรสอน

Abstract
 Development of instruction media with augmented reality for knowledge. The purpose of develop and 

evaluation the instruction media with augmented reality. An experiment was carried out. In this experiment, the 

5experts tested with an extensive ability to use technology in general, 2experts using the information technology, 2 

experts using the augmented reality, 1 experts using instruction. From the results of this experiment, it has emerged 

some successful evidence that support the benefit of augmented reality.
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 The results of this research were three aspects: 1) Trigger the development of certain skills when explain-

ing something in details. 2) Overlay spark a better understanding and reception of the tasks given by the teachers to 

students. 3) Mobile Device through the use of technological devices such as smartphones and tablets the teachers 

are better able to impart knowledge to students and develop the whole process of learning. After a thorough evalu-

ation by the experts, we can conclude that development of instruction media with augmented reality for knowledge 

were at higher level.

Keywords : Task-based Language Teaching, Speaking class, Elementary Chinese of Thailand, Oral skills

บทน�า
 ประเทศไทยได้กสำหนดกรอบนโยบำยเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร พ.ศ. 2554 - 2563 หรอื ICT 2020  

 ในยทุธศำสตร์ที ่2 พฒันำทุนมนษุย์ทีมี่ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์และใช้สำรสนเทศอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

มีวิจำรณญำณและรู้เท่ำทัน รวมถึงพัฒนำบุคลำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

และเชี่ยวชำญระดับมำตรฐำนสำกล โดยมีนโยบำยท่ีให้ควำมสสำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำท่ีเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรม

ทำงกำรเรยีนรู ้ช่วยลดควำมเหลือ่มลสำ้ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถงึกำรศกึษำเพือ่กำรเรยีนรูข้องเดก็และเยำวชน [1] โดย

มีประเด็นสสำคัญ คือ กำรกสำหนดให้สถำบันกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ต้องนสำเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรส่ือสำรมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอนเพิ่มมำกข้ึน โดยให้มีสัดส่วนของจสำนวนชั่วโมงเรียนไม่

น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของจสำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดในหลักสูตร มีหลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเป็นหนึง่ในหลกัสตูรภำคบงัคบัของระดับประถมศึกษำตอนต้น และปรบัปรงุ

เนือ้หำกำรสอนทีเ่สรมิสร้ำงทกัษะด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรท่ีเหมำะสมกบัการเรียนรู้ การด�ารงชีวติ  

 กำรจ้ำงงำนในศตวรรษท่ี 21 โดยให้ควำมสสำคัญกับทักษะ 3 ประกำร คือ ทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรส่ือสำร (ICT literacy) กำรรอบรู้ เข้ำถึง สำมำรถพัฒนำและใช้สำรสนเทศอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

(Information literacy) และกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Media literacy) เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงสนุก มีแรง

จูงใจในกำรเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน [1]

 เทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ เป็นศำสตร์ว่ำด้วยวธีิกำรหรอืกำรศึกษำเป็นเรือ่งของระบบในกำรประยกุต์เอำเทคนคิ วธีิ

กำร แนวควำมคิด อปุกรณ์และเครือ่งมอืใหม่ๆ มำใช้ช่วยปัญหำทำงกำรศึกษำและปรบัปรงุคุณภำพกำรเรยีนกำรสอน [2] จงึ

ควรส่งเสรมิให้เด็กไทยมีโอกำสเข้ำถงึเทคโนโลยผ่ีำนอปุกรณ์ท่ีหลำกหลำยมำกยิง่ขึน้ ดังท่ี สำนนท์ เจรญิพนัธ์ุ [3] กล่ำวไว้ว่ำ 

เด็กไทยรูจ้กัเทคโนโลย ีเข้ำถงึเทคโนโลยไีด้ง่ำย หมำยถงึ หำซ้ือได้ง่ำยและกลำยเป็นกระแสแห่งควำมถกูต้องชอบธรรมทีเ่ด็ก

จะใช้เทคโนโลย ีกำรพฒันำเด็กไทยผ่ำนเทคโนโลยจีงึเป็นช่องทำงสสำคญัทีช่่วยให้ผูเ้รยีนใช้เทคโนโลยทีำงกำรศึกษำได้ถูกต้อง  

 เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) เป็นเทคโนโลยีที่สำมำรถทสำงำนบน

อุปกรณ์ที่หลำกหลำยและผู้เรียนมีควำมคุ้นเคย เช่น สมำร์ทโฟน แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เนื่องจำกผู้เรียนส่วนใหญ่มัก

ใช้ในชีวิตประจสำวันเพื่อติดต่อสื่อสำรกับผู้อื่นหรือเล่นเกม

 สื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) เป็นเทคนิคเพิ่มควำมเสมือน

จรงิ โดยผสำนโลกแห่งควำมจรงิ (Real) เข้ำกบัโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่ำนอปุกรณ์เคลือ่นที ่เช่น สมำร์ทโฟนหรอื 

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ร่วมกับกำรใช้ซอฟต์แวร์ ทสำให้เกิดภำพสำมมิติที่มีมุมมอง 360 องศำ สื่อมัลติมีเดียที่ถูกสร้ำง

ด้วย AR มีข้อดีแตกต่ำงจำกสื่อประเภทอื่น ๆ คือ สำมำรถสร้ำงควำมสนใจแบบ “โอ้โห” (Wow! factor) ผู้เรียนจะ
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เกิดควำมสนุกสนำน ดึงดูดควำมสนใจ ส่งเสริมควำมคิดวิเครำะห์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ จินตนำกำร  ส่งเสริมควำม

เข้ำใจในกำรเรียนได้ดียิ่งขึ้น และจำกกำรสสำรวจของ Ronald T. [4] พบว่ำ เทคโนโลยีเสมือนจริงมีกำรนสำมำใช้อย่ำง

แพร่หลำย โดยเฉพำะด้ำนกำรศึกษำ ได้นสำเทคโนโลยเีสมือนจรงิมำใช้ในกำรจสำลองภำพเสมือนจรงิ เพือ่ให้ผูเ้รยีนฝึก

ทักษะกำรนสำเทคโนโลยีเสมือนจริงมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน ทั้งนี้ยัง

เกิดกำรสร้ำงรูปแบบกำรปฏิสัมพันธ์ทำงกำรเรียนที่แปลกใหม่ ลดข้อจสำกัดเรื่องรอยต่อระหว่ำงสภำพแวดล้อมจริง/

สภำพแวดล้อมเสมือนได้เป็นอย่ำงดี [5]

วตัถุประสงค์
 1. พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้

 2. ประเมินสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้

ขอบเขตของการวจิยั
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ประชำกร ได้แก่ ผูเ้ชีย่วชำญทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ด้ำนเทคโนโลยเีสมือนจรงิ และด้ำนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในเขตอสำเภอชะอสำ จังหวัดเพชรบุรี

 กลุม่ตัวอย่ำง ได้แก่ ผูเ้ชีย่วชำญจสำนวน 5 ท่ำน แบ่งเป็น ผูเ้ชีย่วชำญทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ จสำนวน 2 ท่ำน  

 ด้ำนเทคโนโลยีเสมือนจริง จสำนวน 2 ท่ำน และด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

จสำนวน 1 ท่ำน

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

 ตัวแปรตำม ได้แก่ กำรเรียนรู้

 เนื้อหำวิชำ ได้แก่ รำยวิชำสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 

ข้อมูลน่ำสนใจ (1.ข้อมูลเกี่ยวกับพืช ผัก ผลไม้ และ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์)

 ระยะเวลำ จสำนวน 10 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 1 ชั่วโมง

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้

 1. แผนกำรจัดกำรเรยีนรู ้รำยวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร ชั้นประถมศกึษำ

ปีที่ 3 โดยใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ จสำนวน 1 หน่วย

 2. เทคโนโลยเีสมือนจรงิ ประกอบด้วย สญัลกัษณ์นสำเข้ำ (Trigger) ข้อมูลนสำเสนอ (Overlay) 

และ อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Mobile Device) โดยสัญลักษณ์นสำเข้ำจะมีลักษณะเป็นรูปภำพ

หรือวัตถุที่ผู้เรียนใช้ส่องผ่ำนอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้แสดงข้อมูลนสำเสนอซึ่งจะซ้อน

ทบัสญัลกัษณ์นสำเข้ำนัน้บนหน้ำจออปุกรณ์เทคโนโลยสีำรสนเทศ จำกองค์ประกอบดังกล่ำวทสำให้เกดิ

เครื่องมือในกำรศึกษำ ดังนี้

 - สัญลักษณ์นสำเข้ำ (Trigger) มีลักษณะเป็นรูปภำพหรือวัตถุท่ีผู้เรียนใช้ส่องผ่ำนแท็บเล็ต 

(Tablet) เพื่อให้แสดงข้อมูลนสำเสนอซ้อนทับสัญลักษณ์นสำเข้ำนั้นบนหน้ำจอ

 - ข้อมูลนสำเสนอ (Overlay) เป็นเนื้อหำข้อมูลที่ผู้สอนต้องกำรนสำเสนอ สำมำรถใช้ได้ทั้งภำพ

นิ่ง ภำพเคลื่อนไหว เสียง หรือคลิปวีดีโอต่ำง ๆ
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 - อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Mobile Device) คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่

สะดวกต่อกำรพกพำหรอืทสำกจิกรรมแบบปฏบัิติ (Active Learning) เช่น แท็บเล็ต (Tablet) และสมำร์ท

โฟน (Smartphone) ท่ีมกีล้องด้ำนหลงัเครือ่ง ติดต้ังแอปพลเิคชัน่เทคโนโลยเีสมือนจรงิ และมีสัญญำณ

อินเทอร์เน็ต

 กำรศึกษำครั้งนี้ได้จัดทสำเครื่องมือทำงด้ำนเทคโนโลยีเสมือนจริงจสำนวนทั้งสิ้น 2 เรื่อง ดังนี้

AR 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับพืช ผัก ผลไม้ (ดังรูปที่ 1)

สัญลักษณ์นสำเข้ำ คือ ภำพพืช ผัก ผลไม้ จสำนวน 7 รูปภำพ

ข้อมูลนสำเสนอ คือ ภำพพืช ผัก ผลไม้ จสำนวน 7 รูปภำพ ที่เป็นภำพเคลื่อนไหว มีเสียงประกอบ

กจิกรรม คือ ให้ผูเ้รยีนจบักลุม่กบัเพือ่นแล้วดูข้อมูลผ่ำนเทคโนโลยเีสมือนจรงิ และช่วยกนับันทกึข้อมูล

ต่ำงๆ ที่เรียนรู้ได้ผ่ำนทำงเทคโนโลยีเสมือนจริง

รูปที่ 1 AR 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับพืช ผัก ผลไม้ (ภำพถ่ำยโดยผู้วิจัย)

AR 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ (ดังรูปที่ 2)

 สัญลักษณ์นสำเข้ำ คือ ภำพสัตว์บกและสัตว์นส้ำ จสำนวน 7 รูปภำพ

 ข้อมูลนสำเสนอ คือ ภำพสัตว์บกและสัตว์นส้ำ จสำนวน 7 รูปภำพ ที่เป็นภำพเคลื่อนไหว มีเสียง

ประกอบ

 กิจกรรม คือ ให้ผู้เรียนจับกลุ่มกับเพื่อนแล้วดูข้อมูลผำ่นเทคโนโลยีเสมือนจริง และช่วยกัน

บันทึกข้อมูลต่ำงๆ ที่เรียนรู้ได้ผ่ำนทำงเทคโนโลยีเสมือนจริง
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รูปที่ 2 AR 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ (ภำพถ่ำยโดยผู้วิจัย)

 3. แบบประเมินคุณภำพส่ือกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้แต่ละ

เรื่อง มีเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 1) มีควำมถูกต้องและเหมำะสมกับกิจกรรม 2) สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว 

3) สัญลักษณ์นสำเข้ำสอดคล้องกับข้อมูลนสำเสนอ 4) ภำพและเสียงมีควำมชัดเจน และ 5) เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่

พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมสนใจและเข้ำใจเนื้อหำกำรเรียนได้ง่ำยขึ้น

วธีิด�าเนินการวจิยั
 กำรดสำเนินกำรวจิยัเพือ่สร้ำง สือ่กำรเรยีนกำรสอนด้วยเทคโนโลยเีสมอืนจรงิเพือ่พฒันำกำรเรยีนรู ้แบ่งเป็น 

5 ระยะตำมแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยรูปแบบกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development: R&D) ดังรำยละเอียด

ต่อไปนี้

 ระยะที ่1 ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบันวตักรรม (Review literature)

(Research 1 : R1)

 - ศึกษำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ

เทคโนโลยี รำยวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3

 - ศึกษำหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนเทศบำล 8 สวนสนชะอสำ (วันครู 2501)

 - ศึกษำหนังสือเรียน รำยวิชำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3

 - ศึกษำหนังสือ เอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเทคโนโลยีเสมือนจริง

 - ศึกษำกำรใช้งำนโปรแกรม Aurasma เพื่อใช้สร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

 - สัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จสำนวน 2 ท่ำน ด้ำนเทคโนโลยีเสมือนจริง จสำนวน 

2 ท่ำน และด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จสำนวน 1 ท่ำน
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ระยะที ่2 พฒันาต้นแบบนวตักรรมส่ือการเรียนการสอน (Development 1 : D1)

 พฒันำรูปแบบสือ่กำรเรยีนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมอืนจรงิ และจดัทสำคูม่ือกำรใช้งำนสือ่กำรเรยีน

กำรสอนด้วยเทคโนโลยเีสมือนจรงิ โดยมีเน้ือหำ 1 หน่วยกำรเรยีนรู ้เรือ่ง ข้อมูลน่ำสนใจ (1. ข้อมลูเกีย่วกบัพชื ผกั ผล

ไม้ และ 2. ข้อมูลเกีย่วกบัสตัว์) เพือ่กำรนสำไปใช้ในห้องเรียน โดยปรกึษำอำจำรย์ทีป่รกึษำท่ีเป็นผูส้อนด้ำนเทคโนโลยี

และหลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

ระยะที ่3 ทดลองใช้ส่ือการเรียนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ในกลุ่มตวัอย่าง (Research 2 : R2)

 ให้ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จสำนวน 2 ท่ำน ด้ำนเทคโนโลยีเสมือนจริง จสำนวน 2 ท่ำน 

และด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จสำนวน 1 ท่ำน เป็นผู้ทดลองใช้ต้นแบบที่พัฒนำขึ้น

และประเมินควำมสอดคล้องของเนื้อหำ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ต้องกำรให้ปรับปรุง

ระยะที ่4 ปรับปรุงต้นแบบให้เหมาะสม (Development 2 : D2)

 นสำผลกำรประเมินจำกผู้เชี่ยวชำญทั้ง 5 ท่ำน มำปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถ

นสำมำใช้สอนในห้องเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ระยะที ่5 น�าต้นแบบทีส่มบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง (Research 3 : R3)

 นสำเครื่องมือที่เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ไปให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจ จสำนวน 5 ท่ำน 

โดยแบ่งกำรประเมินเป็น 2 เรื่อง เรื่องละ 5 ข้อ ดังนี้

AR 1 : ข้อมูลเกีย่วกบัพชื ผกั ผลไม้

 1) มีควำมถูกต้องและเหมำะสมกับกิจกรรม

 2) สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว

 3) สัญลักษณ์นสำเข้ำสอดคล้องกับข้อมูลนสำเสนอ

 4) ภำพและเสียงมีควำมชัดเจน

 5) เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมสนใจและเข้ำใจเนื้อหำ กำรเรียนได้ง่ำยขึ้น

AR 2 : ข้อมูลเกีย่วกบัสัตว์

 1) มีควำมถูกต้องและเหมำะสมกับกิจกรรม

 2) สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว

 3) สัญลักษณ์นสำเข้ำสอดคล้องกับข้อมูลนสำเสนอ

 4) ภำพและเสียงมีควำมชัดเจน

 5) เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมสนใจและเข้ำใจเนื้อหำกำรเรียนได้ง่ำย

ขึ้น
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ระยะที ่6 ประเมนิผลส่ือการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยเีสมอืนจริง (Development 3 : D3)

 ตรวจสอบประสทิธิภำพของกำรสร้ำงส่ือกำรเรยีนกำรสอนด้วยเทคโนโลยเีสมอืนจริง โดยผูเ้ชีย่วชำญ

ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จสำนวน 2 ท่ำน ด้ำนเทคโนโลยีเสมือนจริง จสำนวน 2 ท่ำน และด้ำนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จสำนวน 1 ท่ำน เป็นผู้ประเมินควำมสอดคล้องของเนื้อหำและให้ข้อเสนอแนะ

ในประเด็นที่ต้องกำรให้ปรับปรุง โดยยึดเกณฑ์กำรตัดสินควำมสอดคล้องต้ังแต่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 ข้ึนไป จึง

ถือว่ำเป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีเป็นไปตำมเกณฑ์ ซ่ึงผลกำรประเมินได้ค่ำเฉล่ียรวมทั้งส้ิน 4.76 หมำยถึง มีควำม

สอดคล้องในระดับมำกที่สุด

สรุปผลการวจิยั
 กำรประเมินกำรพฒันำส่ือกำรเรยีนกำรสอนด้วยเทคโนโลยเีสมือนจรงิเพือ่พฒันำกำรเรยีนรู ้แบ่งเป็น 2 ข้อ

ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย ได้แก่ ผลของพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 

พบว่ำ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก โดยจะต้อง 1) มีควำมถูกต้องและเหมำะสมกับกิจกรรม 2) สำมำรถใช้งำน

ได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว 3) สัญลักษณ์นสำเข้ำสอดคล้องกับข้อมูลนสำเสนอ 4) ภำพและเสียงมีควำมชัดเจน และ 5) เป็น

สื่อกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมสนใจและเข้ำใจเนื้อหำกำรเรียนได้ง่ำยขึ้น (ดังรูปที่ 3)

รูปที่ 3 องค์ประกอบของเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ (ภำพพัฒนำโดยผู้วิจัย)
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 ผลกำรประเมินส่ือกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยเีสมือนจรงิเพือ่พฒันำกำรเรยีนรูเ้ทคโนโลยี

เสมือนจริงโดยให้ผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 5 ท่ำน ในภำพรวมพบว่ำ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 

( = 4.80 , S.D. = 0.29) โดยเทคโนโลยีเสมือนจริง AR 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับพืช ผัก ผลไม้ มีควำมเหมำะ

สมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.76 , S.D. = 0.30) และเทคโนโลยีเสมือนจริง AR 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับ

สัตว์ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.84 , S.D. = 0.27) ดังรำยละเอียดในตำรำงที่

ตารางที ่1 ผลกำรประเมินกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้

 S.D. ระดับควำมเหมำะสม

AR 1 : ข้อมูลเกีย่วกบัพชื ผกั ผลไม้

1) มีควำมถูกต้องและเหมำะสมกับกิจกรรม

2) สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว

3) สัญลักษณ์นสำเข้ำสอดคล้องกับข้อมูลนสำเสนอ

4) ภำพและเสียงมีควำมชัดเจน

5) เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำคุณภำพผู้เรียน

ให้มีควำมสนใจและเข้ำใจเนื้อหำกำรเรียนได้ง่ำยขึ้น

AR 2 : ข้อมูลเกีย่วกบัสัตว์

1) มีควำมถูกต้องและเหมำะสมกับกิจกรรม

2) สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว

3) สัญลักษณ์นสำเข้ำสอดคล้องกับข้อมูลนสำเสนอ

4) ภำพและเสียงมีควำมชัดเจน

5) เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำคุณภำพผู้เรียน

ให้มีควำมสนใจและเข้ำใจเนื้อหำกำรเรียนได้ง่ำยขึ้น
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อภปิรายผลการวจิยั
 ผลกำรประเมินโดยผูเ้ชีย่วชำญพบว่ำ กำรพฒันำสือ่กำรเรยีนกำรสอนด้วยเทคโนโลยเีสมอืนจรงิเพือ่พฒันำกำร

เรยีนรู ้ม ี3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ สญัลกัษณ์นสำเข้ำ ข้อมูลนสำเสนอ และอปุกรณ์เทคโนโลยสีำรสนเทศ ซ่ึงสอดคล้อง

กบักำรศึกษำของพนดิำ ตันศิร ิ[6] ท่ีแบ่งหลกักำรของเทคโนโลยเีสมอืนจรงิเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ตัวมำร์คเกอร์ (Marker) 

ซึง่ทสำหน้ำที่เดียวกับสัญลักษณ์นสำเข้ำ (Trigger) กล้องวีดีโอหรือตัวจับ Sensor ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ทสำหน้ำที่เดียว

กับอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Mobile Device) และส่วนแสดงผลที่สอดคล้องกับด้ำนข้อมูลนสำเสนอ (Overlay) 

นอกจำกนี้ ผลกำรศึกษำยังสอดคล้องกับเอกสำรประกอบกำรบรรยำยเกี่ยวกับหลักกำรออกแบบ AR-Marker ของ

อภิชำตและภูวดล [7] ว่ำข้อมูลนสำเข้ำของเทคโนโลยีเสมือนจริงจะต้องมีกรอบส่ีเหลี่ยมจัตุรัสและรูปภำยในไม่ซับ
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ซ้อนหรือเล็กเกินไป มองในมุมทั้งสี่มุมมีควำมแตกต่ำงกันทุกมุมมอง กระดำษที่ใช้พิมพ์ควรใช้กระดำษไม่มันหรือ

สะท้อนแสง ส่วนผลกำรประเมินสือ่ กำรเรยีนกำรสอนด้วยเทคโนโลยเีสมือนจรงิเพือ่พฒันำกำรเรยีนรู้ พบว่ำ มีควำม

เหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด สอดคล้องกับกำรนสำเทคโนโลยีเสมือนจริงมำใช้ในกำรศึกษำของ Yuen, S. [8] ที่

พบว่ำ กำรใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงโดยเชื่อมโยงภำพ 2 มิติไปยังวัตถุหรือภำพวีดีโอ จะช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้และ

ประสบกำรณ์ให้แก่ผูใ้ช้ วิธีกำรทีช่่วยส่งเสรมิกำรเรยีนรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีนท่ีดีน้ันจะต้องจัดประสบกำรณ์ให้สอดคล้องกบั

ลักษณะหรือสิ่งแวดล้อมท่ีผู้เรียนคุ้นเคย โดยให้ผู้เรียนมีบทบำทสสำคัญในกำรขับเคลื่อนกิจกรรม ดังกำรศึกษำของ 

Dunleavy [9]

ข้อเสนอแนะในการน�าผลวจิยัไปใช้
 กำรนสำเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) มำใช้ในกำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนเพื่อ

พัฒนำกำรเรียนรู้ ทสำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีควำมแปลกใหม่ ช่วยกระตุ้นควำมสนใจในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

ส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรใช้เทคโนโลยี และสำมำรถนสำไปพัฒนำต่อไปเพื่อใช้กับกำรเรียนกำรสอน

ในรำยวิชำอื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) สมรรถนะที่เป็นจริงและสมรรถนะท่ีควรจะเป็นของนักศึกษำ

ครูสำขำวิชำพลศึกษำ 

 2) ควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ วิธีดสำเนินกำรวิจัย

เป็นกำรวิจัยประเมินควำมต้องกำรจสำเป็น (Needs Assessment Research) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กสำหนด

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 2) ศึกษำสมรรถนะท่ีเป็นจริงและสมรรถนะที่ควรจะเป็นในกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะ

ของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ 3) ประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพครูเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำง คือ อำจำรย์นิเทศกำรศึกษำ 

อำจำรย์นเิทศก์วชิำพลศึกษำ ครพูีเ่ลีย้ง และนกัศึกษำฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครสูำขำวชิำพลศึกษำ รวมทัง้ส้ิน จสำนวน 

125 คน โดยใช้กำรสุ่มแบบเจำะจง (Purposive Selection) สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรหำค่ำร้อยละ  

(Percentage) ค่ำเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) หำค่ำควำมต้องกำรจสำเป็นโดยวิธี Priority Need Index แบบ

ปรับปรุง (PNI Modified)
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 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) สมรรถนะที่เป็นจริงในกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ 

โดยรวมทุกด้ำน 

 มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 3.87, S.D. = 0.65) สมรรถนะที่ควรจะเป็นในกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะของ

นักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ โดยรวมทุกด้ำน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก (= 4.68, S.D. = 0.45) 2) กำรประเมิน

ควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรยีมควำมพร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครเูพือ่เสรมิสร้ำงสมรรถนะของนกัศึกษำ

ครูสำขำวิชำพลศึกษำ โดยภำพรวมทุกด้ำนมีควำมจสำเป็นทุกรำยกำร โดยมีค่ำควำมควำมต้องกำรจสำเป็น (PNI Modi-

fied) อยู่ระหว่ำง 0.11 – 0.31

 ค�าส�าคญั : กำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็น ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู สมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำ

วิชำพลศึกษำ

Abstract
 The purposes of this research were 1) to study the real and desirable competencies of physical education 

teacher students 2) to study the needs to enhance the competencies of physical education teacher students. The 

research method was needed assessment research and divide to 3 steps including (1) determine the conceptual 

framework (2) study the real and desirable competencies for enhancing the competencies of physical education 

teacher students (3) assess the needs for preparing before practicing the teaching profession to enhance the compe-

tencies of physical education teacher students. The sample was 125 of supervisor instructors, supervisor physical 

education teachers, mentor teachers and practicing the teacher profession students by using purposive sampling. 

The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and priority needs index (modified)

 The research results showed that: 1) the real competencies of physical education teacher students in 

overall mean was rating at good ( = 3.87, S.D. = 0.65) and desirable competencies of physical education teacher 

students in overall mean was rating at very good (= 4.68, S.D. = 0.45) 2) the needs assessment for preparing 

before practicing the teacher profession to enhance the competencies of physical education teacher students in 

overall of every topic were necessary with the needs between 0.11 – 0.31

 Keywords : Needs Assessment, Professional Teacher Preparation, Competencies of Physical Education 

Teacher Students

บทน�า
 กำรศึกษำเป็นเครือ่งมอืสสำคัญในกำรสร้ำงคน สร้ำงสังคม และสร้ำงชำติ กระทรวงศึกษำธิกำรโดยสำนักงำน

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจึงได้จัดทสำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อวำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำร

จดักำรศึกษำของประเทศ โดยมุ่งจดักำรศึกษำให้คนไทยทกุคนสำมำรถเข้ำถงึโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำ

ที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ พัฒนำกสำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรทสำงำนที่

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำนและควำมต้องกำรของประเทศ [1] สอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ

ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่เน้นกำรเรียนรู้อย่ำงเร่งด่วน เพื่อพัฒนำคุณภำพของคนยุคใหม่ให้สำมำรถ
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เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร คิด วิเครำะห์ แก้ปัญหำ 

ทสำงำนกลุ่มได้อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร มีทักษะพื้นฐำนที่จสำเป็น โดยจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลอ

ย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อเอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ [2]

 ภำยใต้ควำมมุ่งหวังท่ีจะให้กำรศึกษำเป็นกลไกกำรพัฒนำคุณภำพคนของประเทศเพื่อเป็นกสำลังสสำคัญใน

กำรพฒันำขีดควำมสำมำรถของประเทศ เสรมิสร้ำงศักยภำพในกำรพึง่พำตนเองและกำรแข่งขนัรวมทัง้ควำมก้ำวหน้ำ

และม่ันคงทำงเศรษฐกจิในประชำคมโลกบนฐำนแห่งควำมเป็นไทย ครเูป็นผูมี้บทบำทสสำคญัยิง่ท่ีจะทำให้กำรศึกษำ

เป็นกลไกนสำไปสู่คุณภำพคนของประเทศได้ ดังนั้นปัญหำเกี่ยวกับครูและวิชำชีพครูจสำเป็นที่จะต้องเร่งดสำเนินกำร

ปรับปรุง แก้ไขพัฒนำโดยเร่งด่วน เพื่อให้กำรศึกษำสำมำรถพัฒนำคุณภำพครูได้สมตำมเจตนำรมณ์ที่ต้ังไว้ กำร

สร้ำงสรรค์คุณลักษณะครูรุ่นใหม่ท่ีเป็นมืออำชีพและสร้ำงสรรค์หลักสูตรครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ ที่มีเน้ือหำสำระ

และกระบวนกำรเรียนรู้และกำรฝึกหัดท่ีเข้มข้นมีประสิทธิภำพเพื่อพัฒนำครูให้มีควำมรู้ ทักษะ และภำวะผู้นำทำง

วิชำกำร เป็นผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงเป็นครูมืออำชีพ

 ปัจจุบันสถำบันท่ีผลิตบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำรผลิตครูน้ันต้องเป็นไปตำมข้อ

บังคับคุรุสภำว่ำด้วยมำตรฐำนวิชำชีพครู [3] ซึ่งผู้ประกอบวิชำชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ตส่ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำร

ศึกษำ หรอืเทยีบเท่ำหรอืมีคณุวฒิุอืน่ท่ีครุสุภำรบัรอง โดยมมีำตรฐำนควำมรูแ้ละประสบกำรณ์วชิำชพี ดงัต่อไปน้ี (ก) 

มำตรฐำนควำมรู้ ประกอบด้วยควำมรู้ดังนี้ 1) ควำมเป็นครู 2) ปรัชญำกำรศึกษำ 3) ภำษำและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยำ

สสำหรับครู 5) หลักสูตร 6) กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน 7) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 8) นวัตกรรม

และเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 9) กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 10) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ

 กำรพฒันำคณุภำพครยูคุใหม่ทีผ่ำ่นมำ กำรจดักำรศกึษำของไทยประสบปัญหำหลำยประกำร ปัญหำสสำคญั

ประกำรหนึ่ง คือ ปัญหำเกี่ยวกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งมีปัญหำตั้งแต่กำรผลิต กำรใช้ กำรพัฒนำและกำร

รกัษำมำตรฐำนของวชิำชพีครู ปัญหำเกีย่วกบักระบวนกำรผลติ เช่น ปัญหำอนัเน่ืองมำจำกตัวป้อนเข้ำของกระบวนกำร

ผลิตครู กระบวนกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำครู กำรกสำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตครู และกำรควบคุมให้บัณฑิตที่

สสำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะตำมที่กสำหนด เป็นต้น

 สสำหรับกำรพัฒนำนักศึกษำครูพลศึกษำนั้น นักศึกษำจะออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในสถำนศึกษำ เป็น

เวลำ 1 ปีกำรศึกษำ 

 จำกกำรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรพฒันำกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครขูองนักศึกษำสถำบันกำรพลศึกษำ วทิยำเขต

ชลบรุขีอง สโรชำ คล้ำยพนัธ์ุ [4] ในด้ำนกำรปฏบัิติกำรสอน พบว่ำ นักศึกษำยงัทักษะกำรบูรณำกำรกำรสอนให้เข้ำกบักจิกรรม

ต่ำง ๆ  ได้ทุกกจิกรรม ท้ังนีเ้น่ืองจำกลกัษณะกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีผ่่ำนมำเป็นวธีิกำรเรยีนทีมุ่่งเน้นกำรถ่ำยทอดเน้ือหำวิชำ

มำกกว่ำกำรเรยีนรู ้จำกสภำพทีเ่ป็นจรงิและไม่เน้นกระบวนกำรเรยีนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนได้พฒันำกำรคิดวิเครำะห์ กำรแสดงควำมคิดเหน็  

 กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอีกท้ังยังขำดกำรเชื่อมโยงให้เหมำะสมกับบริบทและสภำพแวดล้อมใน

สังคม จะเห็นได้ว่ำ แม้ในปัจจุบันก็ยังคงมีสภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่แตกต่ำงกันจำกในอดีต ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับหลำยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ สภำพและปัญหำของนักศึกษำระหว่ำงกำร

ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่ผ่ำนมำ ประเด็นปัญหำของนักศึกษำในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่พบมำกมีด้วยกัน 

6 ประเด็น ที่เป็นที่น่ำสนใจ คือ 1) ด้ำนกำรจัดทสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 3) ด้ำนกำรจัดกำร

ชั้นเรียน 4) ด้ำนกำรเลือกใช้หรือสร้ำงสื่อกำรเรียน 5) ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน และ 6) ด้ำน

กำรทสำวิจัยในชั้นเรียน [5]
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 กำรดสำเนนิกำรหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำจำกกำรฝกึประสบกำรณ์วิชำชพีครขูองนกัศกึษำจงึเป็นเรื่อง

ทีจ่สำเป็นและเร่งด่วน ซ่ึงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำมีหลำกหลำยวธีิกำรต้ังแต่กำรย้อนกลับไปประเมินหลกัสตูรในองค์

ประกอบด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ด้ำนจุดประสงค์ ด้ำนเนื้อหำสำระและประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้ และด้ำนกำรประเมินผล [6] อำจใช้ระยะเวลำในกำรดสำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงทันท่วงที

และสำมำรถพฒันำศักยภำพของนกัศึกษำก่อนออกฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพคร ูผูว้จัิยในฐำนะทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องในกำร

พัฒนำนักศึกษำครูพลศึกษำเล็งเห็นว่ำกำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นซึ่งเป็นกำรสสำรวจปัญหำที่เกิดขึ้นเนื่องจำกมี

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสภำพที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน (what is) กับสภำพที่ควรจะเป็น (what should be) จึงเป็นพื้น

ฐำนสสำคญัทีน่สำไปสูก่ำรวำงแผนและกำรกสำหนดแนวทำงกำรพฒันำให้สอดคล้องกบัสภำพทีเ่กดิขึน้และสนองควำม

ต้องกำรได้ตรงจุด [7] ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจศึกษำเกี่ยวกับกำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรียมควำมพร้อม

ก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพื่อศึกษำสมรรถนะที่เป็นจริงและสมรรถนะที่ควรจะเป็นของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ

 2. เพื่อศึกษำควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ

วธีิด�าเนินการวจิยั
 กลุ่มประชากร ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ อำจำรย์นิเทศก์กำรศึกษำ อำจำรย์นิเทศก์วิชำพลศึกษำ ครูพี่เลี้ยง และ

นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูสำขำวิชำพลศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่เปิดสอนหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 

5 ปี สำขำวิชำพลศึกษำ

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูของนักศึกษำสำขำวิชำพลศึกษำ

โดยใช้กำรสุ่มแบบเจำะจง จำก 5 สถำบันคือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี สถำบัน

ละ 25 คน จำกทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ อำจำรย์นิเทศก์กำรศึกษำ จำนวน 5 คน อำจำรย์นิเทศก์วิชำพลศึกษำ จำนวน 5 คน 

อำจำรย์พี่เลี้ยง จำนวน 10 คน และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูสำขำวิชำพลศึกษำ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 

125 คน

 วธีิด�าเนินการวจิัย เป็นกำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็น (Needs Assessment) แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน 

ดังนี้ 1) กสำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 2) ศึกษำสมรรถนะที่เป็นจริงและสมรรถนะที่ควรจะเป็นในกำรสร้ำงเสริม

สมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ 3) ประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรพัฒนำหลักสูตรเตรียมควำม

พร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถำมควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรสร้ำงเสรมิสมรรถนะของนกัศึกษำครสูำวชิำ  

พลศึกษำ ตรวจสอบควำมตรงเชงิเน้ือหำ (Content Validity) ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) อยูใ่นช่วง 0.60 – 1.00 

ตรวจสอบควำมเทีย่ง (Reliability) ด้วยวธีิประมำณค่ำสัมประสทิธ์ิแอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha coef-

ficient) ค่ำควำมเทีย่ง คอื 0.90

 การวเิคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน มีรำยละเอียดดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม เพื่ออธิบำยลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถำม ด้วยค่ำสถิติ

พื้นฐำน ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ร้อยละ
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 ตอนท่ี 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำ

พลศึกษำ ผู้วิจัยทสำกำรวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นของนักศึกษำ

ครูสำวิชำพลศึกษำโดยกำรวิเครำะห์ควำมต่ำงระหว่ำงสมรรถนะที่เป็นจริงกับสมรรถนะที่ควรจะเป็นจำกนั้นดสำเนิน

กำรเรียงลสำดับของผลต่ำงของคะแนนเฉลี่ย โดยใช้วิธี Modified Priority Index (PNImodified) เป็นวิธีที่หำผลต่ำง

ของสมรรถนะที่ควรจะเป็น (Importance: I) กับสมรรถนะที่เป็นจริง (Degree of Success: D) และหำรด้วยค่ำสภำพ

ที่เป็นจริง ซึ่งมีสูตรกำรคสำนวณคือ PNI modified = (I - D) / D และจัดลสำดับควำมต้องกำรจสำเป็นตำมค่ำ PNI modi-

fied เกณฑ์กำรประเมนิค่ำ PNI modified ทีมี่ค่ำต้ังแต่0.3 ขึน้ไปถือเป็นควำมต้องกำรจสำเป็นเร่งด่วน ส่วนกำรจดัลสำดบั

ควำมสสำคัญของควำมต้องกำรจสำเป็นใช้กำรเรียงค่ำดัชนีจำกมำกไปหำน้อย

สรุปผลการวจิยั
 กำรวิจัยเรื่อง กำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ

 1. จำกข้อมลูเบือ้งต้นของผูต้อบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญงิ โดยมีเพศชำย 

จสำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 และเพศหญิง จสำนวน 44 คนคิดเป็น ร้อยละ 35.20 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร

ตอบแบบสอบถำมคอื อำจำรย์นเิทศก์กำรศึกษำ อำจำรย์นเิทศก์วชิำพลศึกษำ ครพูีเ่ลีย้ง และนกัศึกษำฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพครูสำขำวิชำพลศึกษำ ซึ่งแต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูพลศึกษำ โดยมี

อำจำรย์นิเทศก์กำรศึกษำจสำนวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.00 อำจำรย์นิเทศก์วิชำพลศึกษำจสำนวน 25 คน คิดเป็นร้อย

ละ 20.00 ครูพี่เลี้ยงจสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู จสำนวน 20 คน คิด

เป็นร้อยละ 20.00 สสำหรับประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องในกำรฝึกประสบกำรณ์

 วิชำชีพครูพลศึกษำที่ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ 5 ปี จสำนวน 49 คนคิด

เป็นร้อยละ 39.20 รองลงมำมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี จสำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40 และมีประสบกำรณ์

ระหว่ำง 5-10 ปี จสำนวน 28 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.40 ตำมลสำดับ

 2. ควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ พบว่ำ

 2.1 สมรรถนะท่ีเป็นจริงในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำโดยรวมทุกด้ำน

อยู่ในระดับดี (= 3.87, S.D. = 0.65) พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ลสำดับแรก คือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 4.35, S.D. = 0.58) รองลงมำคือ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยำบรรณวิชำชีพครู

พลศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 4.16, S.D. = 0.60) ด้ำนหลักกำรและปรัชญำพลศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

(= 3.92 , S.D. = 0.53) และลสำดับสุดท้ำย คือ ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ทำงพลศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปำนกลำง (= 3.48 , S.D. = 0.78) ตำมลสำดับ

 2.2 สมรรถนะท่ีควรจะเป็นในกำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะของนกัศึกษำครสูำขำวชิำพลศึกษำ โดยรวมทุกด้ำน

อยู่ในระดับดีมำก (= 4.68, S.D. = 0.45) พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ลสำดับแรก คือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำน

ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก (= 4.81, S.D. = 0.37) รองลงมำคือ ด้ำนกำรวัดและประเมินผลทำงพลศึกษำ มี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก (= 4.80, S.D. = 0.40) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยำบรรณวิชำชีพครูพลศึกษำ มี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก (= 4.79, S.D. = 0.39) และลสำดับสุดท้ำย คือ ด้ำนทักษะชีวิต มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 

4.48, S.D. = 0.59) ตำมลสำดับ
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 2.3 กำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรยีมควำมพร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครเูพือ่เสรมิสร้ำง

สมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ โดยภำพรวมทุกด้ำนมีควำมจสำเป็นทุกรำยกำร โดยมีค่ำควำมต้องกำร

จสำเป็น 

 (PNI modified) อยู่ระหว่ำง 0.11 – 0.31 โดยเรียงลสำดับจำกมำกไปน้อย 4 รำยกำรแรก ได้แก่ ด้ำนที่มีค่ำ PNI 

modified สูงทีส่ดุและมีควำมสสำคญัทีต้่องได้รบักำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครสูำขำวชิำพลศึกษำ ลสำดบัที ่1 

คือ ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ทำงพลศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.31 รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำรวัดและประเมิน

ผลทำงพลศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.29 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้พลศึกษำและกำรจัดกำรชั้นเรียน ค่ำ PNI modified = 

0.26 และด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงพลศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.23 ตำมลสำดับ ส่วนด้ำนที่มีค่ำ 

PNI modified ตส่ำที่สุดคือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.11 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

ตารางที ่1 สรุปผลกำรศึกษำควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะของนักศึกษำครูสำวิชำพลศึกษำ

รำยกำร

สมรรถนะ

ที่เป็นจริง ระดับ

สมรรถนะ

ที่ควรจะเป็น ระดับ

ควำม

ต้องกำร

จสำเป็น

(PNI)

ลสำดับ

ควำมสสำคัญ

 S.D.  S.D.

1. ด้ำนหลักกำรและปรัชญำพลศึกษำ 3.92 0.53 ดี 4.73 0.36 ดีมำก 0.21 5

2. ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนรูพ้ลศึกษำและกำร

จัดกำรชั้นเรียน

3.67 0.61 ดี 4.62 0.37 ดีมำก 0.26 3

3. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำ 

บรรณวิชำชีพครูพลศึกษำ

4.16 0.60 ดี 4.79 0.39 ดีมำก 0.15 7

4. ด้ำนทักษะชีวิต 3.88 0.68 ดี 4.48 0.59 ดี 0.15 6

5. ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ทำง

พลศึกษำ 3.48 0.78
ปำน

กลำง
4.56 0.60 ดีมำก 0.31 1

6. ด้ำนนวตักรรมและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

ทำงพลศึกษำ

3.80 0.71 ดี 4.69 0.50 ดีมำก 0.23 4

7. ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้

ทำงพลศึกษำ

3.73 0.70 ดี 4.80 0.40 ดีมำก 0.29 2

8. ด้ำนกำรปฏบิติักำรสอนในสถำนศึกษำ 4.35 0.58 ดี 4.81 0.37 ดีมำก 0.11 8

รวม 3.87 0.65 ดี 4.68 0.45 ดีมำก 0.21
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อภปิรายผลการวจิยั
 1. ข้อมลูเบ้ืองต้นของผูต้อบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญงิ ผูท่ี้มีส่วนเกีย่วข้อง

ในกำรตอบแบบสอบถำมคือ อำจำรย์นิเทศก์กำรศึกษำ อำจำรย์นิเทศก์วิชำพลศึกษำ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษำฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพครูสำขำวิชำพลศึกษำ ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูพลศึกษำ พบ

ว่ำ มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.20 มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี ร้อยละ 38.40 และมีประสบกำรณ์

ระหว่ำง 5-10 ปี คิดเป็น ร้อยละ 22.40 ซึ่งจำกข้อมูลดังกล่ำวรวมถึงระดับของประสบกำรณ์ในวิชำชีพครูพลศึกษำ

ของผู้ตอบแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ข้อมูลในกำรศึกษำควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ

ของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำมีคุณสมบัติตรงตำมที่ผู้วิจัยต้องกำร สอดคล้องกับสุวิมล ว่องวำณิช [7] กล่ำวไว้

ว่ำ กำรกสำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งต้องมีเกณฑ์กำรคัดเข้ำ (inclusion criteria) และเกณฑ์สสำหรับคัดออก 

(exclusion criteria) ซึ่งจะทสำให้ตัวอย่ำงวิจัยมีคุณสมบัติตำมท่ีผู้ประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นต้องกำรแต่ต้องไม่ลมื

ว่ำบำงครัง้มีคณุสมบัติบำงประกำรซ่ึงผูป้ระเมนิไม่สนใจ แต่มีอทิธิพลต่อคสำตอบท่ีได้ ดังน้ัน ผูป้ระเมินควำมต้องกำร

จสำเป็นต้องพจิำรณำคุณสมบติัหรอืตัวแปรบำงประกำรทีแ่ม้จะไม่ได้สนใจศึกษำแต่มีอทิธิพลต่อคสำตอบ จงึอำจกสำหนด

เกณฑ์คดัออก

 2. ควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ พบว่ำ สมรรถนะ

ที่เป็นจริงในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำโดยรวมทุกด้ำนอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย

สูงสุด 3 ลสำดับแรก คือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยำบรรณวิชำชีพ

ครูพลศึกษำ ด้ำนหลักกำรและปรัชญำพลศึกษำ และด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ทำงพลศึกษำ ตำมลสำดับ ส่วน

สมรรถนะที่ควรจะเป็นในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ โดยรวมทุกด้ำนอยู่ในระดับ

ดีมำก พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ลสำดับแรก คือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ รองลงมำคือ ด้ำนกำรวัดและ

ประเมินผลทำงพลศึกษำ และด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยำบรรณวิชำชีพครู พลศึกษำ จำกผลกำรวิจัยจะเห็น

ว่ำ สมรรถนะที่เป็นจริงกับสมรรถนะที่คำดหวังมีควำมแตกต่ำงกัน แสดงว่ำควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรียมควำม

พร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ

 3. กำรประเมนิควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรยีมควำมพร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครเูพือ่เสรมิสร้ำง

สมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ โดยภำพรวมทุกด้ำนมีควำมจสำเป็นทุกรำยกำร โดยมีค่ำควำมต้องกำร

จสำเป็น (PNI modified) อยู่ระหว่ำง 0.11 – 0.31 โดยเรียงลสำดับจำกมำกไปน้อย 4 รำยกำรแรก ได้แก่ ด้ำนกำรวิจัยเพื่อ

พัฒนำกำรเรียนรู้ทำงพลศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.31 รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำรวัดและประเมินผลทำงพลศึกษำ 

ค่ำ PNI modified = 0.29 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้พลศึกษำและกำรจัดกำรชั้นเรียน ค่ำ PNI modified = 0.26 และด้ำน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงพลศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.23 ตำมลสำดับ ส่วนด้ำนที่มีค่ำ PNI modi-

fied ตส่ำที่สุดคือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.11 จะเห็นได้ว่ำมีด้ำนที่ต้องได้รับกำร

พัฒนำเร่งด่วนคือ ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ทำงพลศึกษำ เพรำะเกณฑ์กำรประเมินค่ำ PNI modified ที่มีค่ำ

ตั้งแต่0.3 ขึ้นไปถือเป็นควำมต้องกำรจสำเป็นเร่งด่วน [7] สอดคล้องกับ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 [8] มำตรำ 30 ระบุว่ำ “ให้สถำนศึกษำพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรส่ง

เสรมิให้ผูส้อนสำมำรถวจัิยเพือ่พฒันำกำรเรียนรู้ทีเ่หมำะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละระดับกำรศึกษำ” ครจูงึต้องทสำงำนวจิยั 

โดยเฉพำะกำรวิจัยปฏิบัติกำรพลศึกษำในชั้นเรียน (classroom action research in physical education – CAR-PE) เพื่อ

รูจ้กันกัเรยีนและส่งเสรมิพฒันำให้นักเรยีนเกิดกำรเรยีนรูต้ำมมำตรฐำนและตัวชีว้ดัของหลกัสูตรแต่ละระดับชัน้ กำร

ทสำงำนวิจยัปฏิบัติกำรพลศึกษำในชัน้เรยีนจงึมปีระโยชน์ต่อกำรเรยีนของนกัเรยีนรวมท้ังกำรสอนและควำมก้ำวหน้ำ

ของกำรทสำงำนของครูอีกด้วย [9]
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

 จำกผลกำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพื่อ

เสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ เม่ือวิเครำะห์สำเหตุท่ีทสำให้เกิดควำมต้องกำรจสำเป็น พบ

ว่ำ นักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำควรได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะที่จสำเป็นในด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ทำง

พลศึกษำ ควรจัดโดยเร่งด่วน รองลงมำคือ ด้ำนกำรวัดและประเมินผลทำงพลศึกษำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ พลศึกษำ

และกำรจัดกำรชั้นเรียน และด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงพลศึกษำ สถำบันผลิตครูหรือผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องในกำรผลิตและพัฒนำนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำควรได้รับกำรพัฒนำด้ำนดังกล่ำว ก่อนด้ำนอื่นๆ โดย

แนวทำงกำรพัฒนำควรจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่นักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ โดยเน้นให้ควำมรู้และ

ให้นักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำได้ฝึกปฏิบัติจริง

 ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัคร้ังต่อไป

 ควรนสำผลจำกกำรวิจัยครั้งนี้เป็นกรอบแนวคิดในกำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมก่อนฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ
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บทคดัย่อ 摘要

汉语介词作为虚词的一类，一直以来都是对外汉语教学的难点之一。与 
实词相比，介词没有实在的词汇意义，只有语法意义，学生一般是通过具
体使用来理解并把握介词。在现代汉语中表示同一类语法意义的介词比较
丰富，用法多有交叉，使外国学生很难辨别和掌握；此外，外国学生在学
习的过程中，不可避免地会受到母语的影响。

本文在中介语理论、易混淆词理论和对比分析理论的指导下，以“1.1版 
HSK动态作文语料库”与“泰国东亚大学汉语专业学生作业”中所搜集到的介 
词为研究范围，首次对泰语母语背景的汉语学习者（以下简称“泰国学生”） 
“空间类”介词中“在、从、由、于、自”五个常用介词的使用情况进行了系统 
的考察，主要探讨了泰国学生“空间类”常用介词的混淆类型与混淆特征， 
进而分析阐述其混淆原因，并在此基础上提出了相应的教学策略。本研究希望 
通过对泰国学生使用“时空类”介词的情况和特点的分析，深化易混淆词问题 
研究，并为易混淆介词的辨析提供有益的借鉴。

关键词 ：任务型教学法，泰国初级汉语教学，口语课，口语技巧
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Abstract 摘要

In recent years, Chinese function word teaching is that many Chinese teachers headache. As a kind of function 

words, teaching is the language teaching one big difficult problems of Prepositions. From the perspective of linguistics, 

Chinese preposition has no lexical meaning, but grammatical meaning, students only through the use of prepositions prepo-

sition to understand, however the use of preposition syntactic structures are similar, in that a semantic feature, preposition 

is always cross, the foreign student is very difficult to distinguish and grasp. In addition, foreign students in the learning 

process, affected inevitably by mother tongue.

In this research, under the guidance of inter language theory, the use of comparative analysis and bias analysis, a detailed 

study for Thai language background learners was implemented on use of the confusable in the chinese “time” and “space” 

category of commonly uesd prepositions, we analyze five target words, According to the confusable situation of from the 

main analysis to identify the reasons for a confusable and its appropriate teaching strategies.

     This research explores the character and situation of usage of “time and space” preposition when thai language 

native speakers use it with different language background view. This thesis also benefit “time and space” preposition re-

search in modern Chinese and ways of differentiating and analyzing confusable time and space  preposition.

Keywords : Thai Students,  Thai learners,  time Space prepositions,  Confusion,  Types of Confusion,  Characteristics of 

Confusion, Causes of Confusion

บทน�า  引言 ( Introduction)

汉语和泰语同属汉藏语系，语法上有一定的共性，比如在语序
上都是S+V+O结构，但在词类方面却有较大的不同，尤其是虚词，而介
词就是汉语虚词教学的难点之一。陆俭明（2004）[1]指出“在任何语
言里，虚词比实词少很多，但它在语言中起着‘经络’的作用，其重
要性大大超过实词。在汉语里虚词则占有更重要的地位。据不完全统
计，外国学生所出现的语法错误，跟虚词相关的超过60%。其中包括‘
不该用而用了’、‘该用而没有用’、‘该用但放得不是地方’、‘
该用这个虚词而用了那个虚词’、‘句子里共现的虚词不相配’、‘
没有满足所用虚词的特殊要求’等等”。彭玉兰、魏艳丽（2006）在
《90年代以来对外汉语虚词教学研究综述》[2]中指出，虚词是外国学 
生学习汉语的一个难点，外国人学汉语所发生的语法偏误，有一半以
上是由于误用虚词造成的，因此虚词教学研究应该是对外汉语教学研
究中的一个重要课题。
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 介词一直是语言学界关注的热点，1898年《马氏文通》[3]揭开了汉语
介词研究的序幕，同时也奠定了汉语介词研究的地位。本节将从汉泰语介词研 
究、汉泰易混淆介词研究、介词与对外汉语教学、汉泰介词对比分析
研究四个角度来进行综述。

1.汉泰“时空类”介词研究

1.1.汉语“时空类”介词研究

傅雨贤等(1997)[4]认为“介词是从动词分化发展而来的。因为它和动
词有密切的关系，所以过去有人称它为‘次动词’或‘副动词’”,他还认为 
“介词是虚词的一种，主要功能是引出某些词语，这些词语指明跟动
作、状态有关的事物，如对象、施事、受事、时间、处所、方向、方
式、原因、目的、根据、范围等。”

邵敬敏(2001)[5]认为“用在名词、代词或短语前边，合起来一
同用在别的词的前边或者后边，表示处所、方向、时间、对象、目的
等的词叫作介词。”

汉语介词的分类

介 词 分 类 是 介 词 研 究 的 一 个 重 要 方
面 ， 但 因 为 介 词 本 身 的 复 杂 性 ， 研 究 者 
给介词的分类可以说是千差万别。我们对介词的分类做一个简单的综述，下面 
我们按时间顺序展开。

张 谊 生 （ 2 0 0 0 ） [ 6 ] 也 按 照 范 晓 的 做 法 从
意义角度出发,介词短语被分为十五类,分别是：时间、
处所、方向、范围、工具、依据、对待、原因、目的、 
与事、处置、被动、介引、伴随、比较。

1.2.泰语“时空类”介词研究

อมรำ ประสิทธ์รัฐสินธ์ุ在《Past of Speech in thia:A Syntactic Analy-
sis》（2010）[7]中指出，介词是放在名词前面的单词，介词必须有
名词、动词，名词和动词必须是相对应的。

ภำษิตำ วสิำรสุข在《ภำษำไทย คนไทยต้อง พดู-อ่ำน-เขียน เป็น ได้》（2012）[8]中给介词的 
界定是，介词是放在名词前面的单词，而代词、动词或副词是为了表明这些词
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的状态或为显示单词和句子之间的关系。不同的语言和不同的位置有着不同
的名称，比如叫（postposition）是因为放在需要说明状态的单词后面；叫 
（interposition）是因为被插入在词组之间；叫（ambiposition）是可以
放在我们所需要的词的前面或后面；叫（circumposition）这个有两个部分
的词，是放在我们所需要的词的前面或后面等等，或者也可以把全部称为 
（adposition）。

泰语介词的分类

จงจติ นมิมำนมรเทพ  （2008）[9]把介词分为两类：一类是不和词语连接的介 
词。目前没有使用；另一类要和其他词语连接的介词。其中有7类即：1放在
宾语前面的介词；2放在修饰对象前面的介词；3修饰主语的介词；4表示使 
用工具的介词；5时间介词；6处所介词；7表示大概、模糊义的介词。

นววรรณ  พนัธุเมธำ  在《泰语语法》（2010）[10]中指出 介词是连接词。她 
将介词分为5类：表示工具的连接词，表示来源的连接词，表示目的的连接 
词，表示跟处所有关的连接词，表示时间的连接词。 

本文拟通过对泰国学生学习汉语这5个时空类介词（空
间类介词、对象类介词、时间类介词、依据类介词、缘由类介
词）偏误情况的考察，探讨以下几个方面的问题：泰国学生为什
么经常混淆这几个介词？产生这种偏误的原因何在？是母语的
干扰所致，还是目的语知识的匮乏所致？本文以泰国学生汉语 
“时间类”、“空间类”介词偏误为研究对象，对两类介词的偏误类
型和造成偏误的原因进行专门探讨。

本文研究了汉语“时间类”和“空间类”介词混淆的分布情况、
混淆的类型、混淆介词方向及误用和当用的词际关系，最后对各组词
语的混淆介词进行了排序并按照偏误率由高到低排列了混淆词对。

从“HSK动态作文语料库”与“泰国东亚大学学生作业”中的时
间类介词偏误语料来看，其混淆偏误率依次为泰国学生汉语时间类介
词的“于”混淆率最高，共有39条（总使用次数432），占误用次数
的9.03%。空间类介词“由”的混淆率最高，共有62条（总使用次数
645），占误用次数的10.23%。

从 时 间 类 易 混 淆 介 词 的 语 义 关 联 来 看 ， 会
出现跨类混淆的情况。同为时间介词的混淆，是同类混
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淆；时间介词与对象类、依据类介词的混淆，即跨类混 
淆。其中同类时间介词的混淆最为常见，占混淆语例总数的96.69%；而跨类 
混淆主要集中在与对象类和依据类介词的混淆上。从空间类易混淆介词的语义 
关联来看，主要有两种混淆类型：同为时间介词的混淆，即同类混淆；时间介 
词与对象类、依据类介词的混淆，即跨类混淆；时间介词与其他词类，即跨词 
类混淆。其中同类空间介词的混淆最为常见，占混淆语例总数的86.62%；跨 
类混淆主要集中在与对象类和依据类介词的混淆上；而跨词类混淆主要集中在 
与动词的混淆上。

从混淆方向来看，时间介词和空间介词既有单向误用，又有双向误用。
从数量上看，时间介词双向误用共计8对，涉及混淆语例216条，占240条语例 
总数的90.00%。空间介词双向误用共计14对，涉及混淆语例425条，占249 
条语例总数的96.81%。从词际关系来看， “时间类”和“空间类”易混淆介 
词 的 词 际 关 系 复 杂 多 样 ， 有 一 对 一 混 淆 、 多 对 一
混淆和多对多混淆等三种情况，其中多对多混淆的目标
词混淆情况相当复杂，它们之间的混淆关系是交叉的。 
多对一混淆的混淆词次最少，但属于跨类混淆。词际关系对泰国学生既有正面 
作影响，也会产生负面影响。

从“时间类”介词混淆程度分析,在14组混淆词语中（包括单向4对，
双向8对）混淆程度最高的是“在←→于”，最低的混淆率是“于←→从”。 
“空间类”介词混淆程度分析,在23组混淆词语中（包括单向9对，双向14 
对）混淆程度最高的是“在←→于”，淆率最低的是“在←→是、在
←→再、在←→这、从←→过。

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั   (研究意义) (Research procedure)

1）探讨泰国学生使用汉语“时空类”介词的混淆情况，描写并
阐述“时空类”易混淆介词的类型与特征以及混淆程度。

2）对汉泰语“时空类”介词进行对比分析，阐述汉语空间、时
间介词与泰语相对应介词在语义、语法和语用方面的异同之处以及对
应关系。

3）对“时空类”易混淆介词进行具体辨析。

4）探讨泰国学生“时空类”介词混淆的原因。主要有本身的易
混性、母语负迁移、目的语知识的干扰、教师与教材等因素，进而提
出相应的教学建议。
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ระเบียบวธีิวจิยั(研究方法) (Research methods )

1）本文首次运用易混淆词研究的理论和方法，以泰国学生存在
的介词偏误为研究范围，对汉语中介语中的“时空类”易混淆介词的
混淆类型、混淆特征以及混淆程度等进行系统的分析描写，进一步拓
展了易混淆词的研究范围，丰富并深化了有关二语学习者汉语虚词混
淆特征和规律的认识。

2）本文运用语言对比分析的研究方法，从语法意义、语体色
彩、句法功能以及固定用法等方面对汉泰介词进行分析，指出了汉
泰“时空类”介词的异同之处，为汉泰易混淆介词研究提供新的视角。

3）本文分析探讨了“时空类”介词普遍性混淆现象产生的原
因，并提出了解决该问题的教学建议。这可以使对泰汉语介词教学更
为有效，从而为对泰汉语教学以及教材编写等提供借鉴。

กลุ่มเป้าหมาย(研究对象) ( Population, samplings and location of research )

泰国东亚大学学生的作业

ผลการวจิยั  และอภปิรายผล  (评价与总结)  (Results and Discussion)

本章主要对泰国学生时空类介词混淆原因进行了分析，根据介
词混淆词对辨析、主要混淆原因与汉泰介词异同提出针对泰国学生
教汉语介词的教学法，并提出了一些教学建议与自己设计的汉语介
词的教学法。通过观察，泰国学生使用汉语“时间”与“空间”类
介词时出现混淆的原因也包括以上几个方面。我们认为对泰国学生
来说，可以总结出泰国学生使用时空类介词混淆的原因为两大原因，
包括语言迁移的原因与教材方面影响的原因。母语负迁移的影响，这
影响是泰国学生学习汉语时空类介词的一个重要因素。在刚开始学习
外语的时候，学生的语言知识与经验，只能从其母语获得。我们认为
泰语为母语的学习者在学习汉语时空类介词方面受到母语的干扰是非
常明显的。如：“*我是1989年【在】曼谷大学毕业的。(从)”，在
泰语中，这个语境都可以用“在”与“从”两个介词，但学习者自
然而然会寻求母语知识的帮助，因此造成了偏误。学习者把他所学
的有限的、不充分的目的语知识，用类推的办法不适当地套用在目
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的语的语言现象上，目的语知识的干扰造成了偏误。如：“*我必须 
【从】时看完这本。（按）”，学生混淆了“介词”与“副词”，学习者认为
能自造介词“从+时”，但在汉语中却不能用“从时”，当用副词“按时”代 
替，从音节角度看，就是单音词“从”与双音词“按时”的混淆情况。

语 言 学 习 ， 除 了 学 习 者 自 己 的 因 素 以 外 ， 还
有教材教学等方面的因素影响。这些问题都会影响到学
习者学习的效率，从泰国学生使用“时空类”介词产生 
混淆的原因，本文提出设计针对泰国学生教汉语介词的教学法，如：对比教学 
法、图示教学法、搭配教学法、不同的教学方法、翻译练习教学法、填空练习 
教学法和纠正错误的方法等。教师若按照学习者的水平选用合适的教学法，将 
会促进学习效率的提高。但最重要还是学习者对语言的努力和兴趣。学外语必 
须要经常在实际生活中练习才能够有效地提高语言水平。不过学语言，一般如 
果用记的方法但无法了解真正的意思就没有效。外语教学从开始就必须一起练 
习听，讲，念和写的技能。因此，汉语基本教学当中，必须要加强每个课文的 
重点以及尽力进行大量的操练，这样学习者才会有机会在不同情况下进行练习 
进而掌握语言。

สรุปผลการวิจัย (结语)(Conclusion)

本文以中介语理论、易混淆词理论和对比分析等理论为基础，对
泰国学生易混淆介词进行了分析探讨。我们发现在“HSK动态作文语
料库”中，泰国学生所使用的介词共计6类33个，其中属于空间类介
词“在”、“于”、“从”、“自”、“由”5个目标词的偏误率最
高。陈昌来（2002）[11]指出“时间介词是现代汉语介词系统中重
要而特殊的次类。虽然学者们在讨论介词时都会提及时间介词，但由
于“时间系统和空间系统是有很强的相似之处和对应关系，时间介词
和处所介词也有很强的对应关系”，所以我们把表示时间和空间的介
词放在一起讨论，称为“时空类介词”，我们以5个目标词为研究对
象，在“HSK动态作文语料库”和“泰国东亚大学学生作业”中检索出
语料，并对其进行筛选。在对上述语料进行考察分析的基础上，首次
对时空类介词进行了混淆类型分析、混淆特征分析及介词混淆程度方
面的分析研究，并根据介词特点和混淆词对进行辨析，探讨了混淆原
因，并尝试提出了一些教学建议。本文的主要研究内容和结论如下：
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1）泰国学生汉语“时空类”介词语料使用情况分析

据考察，时间类介词“在、于、从、自、由”总使用次数5,006
次，其中总误用次数242次，空间类介词“在、于、从、自、由”总
使用次数10,449次，其中总误用次数441次。经统计分析，其混淆使
用情况如下表所示。

表1：泰国学生汉语“时空类”介词使用情况

目标词
时间类介词 空间类介词

总使用次数 总误用次数 混淆率(%) 总使用次数 总误用次数 混淆率(%)

从 2164 62 2.87（62/2164） 3982 111 2.78（111/3982）

在 1245 46 3.69（46/1245） 3681 114 3.09（114/3681）

自 603 50 8.29（50/603） 1350 65 4.81（65/1350）

由 562 45 8.01（45/562） 645 66 10.23（66/645）

于 432 39 9.03（39/432） 791 55 6.95（55/791）

总计 5006 242 4.83（242/5006） 10449 441 4.22（441/10449）

2）泰国学生汉语“时空类”介词的易混淆分析

① 从词际关联的角度分析

根据误用词与当用词之间的语义关系，将其分为两种类型：一类
是同类混淆；一；类是跨类混淆。下面对混淆介词之间的语义关联情
况作出统计。

表2：泰国学生汉语“时空类”介词的词际关联

混淆类型
时间类介词 空间类介词

混淆词次 混淆率（%） 混淆词次 混淆率（%）

同类混淆 234 96.69% 356 86.62%

跨类混淆 8 3.31% 55 13.38%

合计 242 100% 411 100%
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从空间类易混淆介词的语义关联来看，主要有两种混淆类型即
同类混淆和跨词类混淆。其中同类空间介词的混淆最为常见，占混
淆语例总数的86.62%；跨类混淆主要集中在与对象类和依据类介词
的混淆上；而跨词类混淆主要集中在与动词的混淆上。从词际关联
的角度分析，我们可以用图表归纳混淆介词的语义关联情况。

② 从混淆方向的角度分析

从混淆方向来看，在泰国学生使用汉语“时空类”介词既会出现
单向误用，又会出现双向误用，且双向误用多于单向误用。据考察语
义关联关系最为密切的有“时空类”介词双向误用22对，其中这一类
多是具有“多对多”关系型类的介词。因此该部分的确是第二语言学
习者学习的难点和重点。

③ 从词际关系的角度分析

从“词际关系”角度来看，“时空类”易混淆介词的词际关系复
杂多样，有一对一混淆、多对一混淆和多对多混淆等三种情况，多对
多混淆的情况相当复杂，多个介词交相互混，一个介词常被多个介词
错误替代，反之，一个介词又往往错误地替代多个介词，其间的混淆
关系是错综交叉的。多对一混淆的混淆词次最少，但属于跨类易混
淆。词际关系对泰国学生既有正面影响，也会产生负面影响。

   

图1：“时空类”目标词的多对多混淆
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图2：“时空类”目标词的多对一混淆

④ 从混淆程度的角度分析

本文通过对泰国学生“时间类”介词混淆程度的分析,发现在14
组混淆词语中（包括单向4对，双向8对）混淆程度最高的是“在于”,
混淆率最低的是“于从”；而从“空间类”介词混淆程度来看,在23组
混淆词语中（包括单向9对，双向14对）混淆程度最高的是“在于”
为双向误用，混淆率最低的是“在是、在再、从过”为单向误用。

从混淆程度最高的混淆词对看，“在于”这两个词的意义相近，
明显的不同之处在于语体色彩、语法功能和搭配方面。“于”的语义
范围比“在”宽得多，反之“于”的用法比“在”窄得多。“在”
和“于”在介引时空间义词语时，分别对应泰语中也是同义词，但
是二者多可相互替代。泰语学习者会受到母语影响，进而会误认为“
在”和“于”是等同的词语，导致了“在”和“于”的混淆，之所以
它们属于混淆程度最高。

从混淆程度最低的混淆词对看，当用词和误用词它们之间的语义
关联较远，一般出现在跨类混淆上，所属于单向误用，泰语学习者能
受到汉语介词本身的影响，所以出现了误用率较低。

3）泰国学生汉语“时空类”易混淆介词辨析

本文从对外汉语教学的角度入手，对泰国学习者在学习过程中的
混淆介词，分别从语法意义、语体色彩、句法功能以及固定用法等角
度进行了分析。

4）泰国学生汉语“时空类”介词的混淆原因分析及教学建议
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本文主要对泰国学生“时空类”介词的混淆原因进行了分析。首
先主要运用对比分析的研究方法，对汉泰语的时空类介词进行了比较
分析，找出异同点，主要归纳为三种对应关系，即：完全对应、部分
对应和不对应。可以发现第二语言学习过程中的重点难点，从而为偏
误分析提供帮助。从混淆原因来看，母语迁移是一个非常复杂的认知
心理过程，受多种因素的制约。通过对泰国学生混淆词的梳理，发现
混淆的主要原因集中在三个方面：一是母语词义域误推；二是母语词
语直译；三是母语词组配关系误推。

针对目的语知识干扰的影响，在语料中我们发现学习者把他所学
的有限的、不充分的目的语知识，用类推的办法不适当地套用在新的
语言现象上，造成了偏误。介词是虚词，历来是教学的一大难点。除
了学习者自己的因素以外，还有其他因素影响到汉语的教学，如汉语
介词本身的影响、教材教学方面的影响等。这些问题都会影响到学习
者的学习效率。对混淆原因来本文可以用图表归纳如下：

图3：时空类介词混淆原因的总图表

从泰国学生使用“时空类”介词产生混淆的原因，本文提出设计
针对泰国学生教汉语介词的教学法，如：对比教学法、图示教学法、
搭配教学法、不同的教学方法、翻译练习教学法、填空练习教学法和
纠正错误的方法等。
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ข้อเสนอแนะในการน�าผลวจิยัไปใช้ (研究建议) (Recommendation)

本文使用的“HSK动态作文语料库”和“泰国东亚大学汉语专业
学生的作业”中的语料来源类型不一，语料不平衡，有的是学生的作
业，有的是作文，学生的水平也不同，多样的数据能反映不同学生的
混淆情况，但各种未知的变量可能对研究结果造成不可预知的影响。
除了语料不平衡及语料有限，我们所考察的易混淆词的语义类也是有
限的，我们探讨了时空类这两类介词，并没有考察其他语义类的易混
淆介词，因此，时空类易混淆介词的研究方法可以为易混淆介词的研
究提供借鉴，但关于整个时空类介词的研究方法还略显不足，要进一
步全面深化该选题研究。另外，虚词的辨析非常复杂，需要涉及“虚
词本身的语法意义、与之共现成分的语义语法特征、词的语法功能与
分布、语义背景、语体色彩、句子的类型、句子的隐含意义、句子的
表达功能”等多个视角（苏英霞，2010），我们作为外国留学生，缺
乏良好的汉语语感，在虚词辨析方面倍感艰难，会有很多辨析不到位
或不准确的地方，需要在今后的学习中进一步体察时空类介词之间的
细微差别，以求娴熟精准地进行易混淆虚词辨析。 

เอกสารอ้างองิ (参考文献) (Reference)

[1] 陆俭明“对外汉语教学”中的语法教学，《语言教学与研究》第3期。2000.

[2] 彭玉兰 魏艳丽90年代以来对外汉语虚词教学研究综述，《景德镇高专学报》

第1期。2006.

[3] 马建忠《马氏文通》，北京：商务印书馆。1983.
[4] 傅雨贤等著《现代汉语介词研究》，广州：中山大学出版社。1997.

[5] 邵敬敏《现代汉语通论》，上海：海教育出版社。2001.
[6] 张谊生《现代汉语虚词》，上海：华东师范大学出版社。2000.

[7] อมรำ ประสิทธ์รัฐสินธุ์. ชนิดของคสำในภำษำไทย : กำรวิเครำะห์ทำงวำกยสัมพันธ์  แนวโครงสร้ำง (Past of Speech 

in thia : A Syntactic Analysis) .กรุงเทพฯ; โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มำหำวิทยำลัย; 2010.

[8] ภำษิตำ  วิสำรสุข. ภำษำไทยคนไทยต้อง พูด-อ่ำน-เขียน เป็น. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : แพรธรรม,2012.

[9] จงจิต  นิมมำนมรเทพ. หลักและกำรใช้ภำษำไทย. กรุงเทพ : เดอะบุคส์; 2008. 

[10] นววรรณ  พันธุเมธำ. ไวยำกรณ์ไทย พิมพ์ครั้งที่5. กรุงเทพ : โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร คณะอักษรศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย; 2010.

[11] 陈昌来现代汉语介词的内部差异及其影响，《上海师范大学报》（社会科学

版）第2期。2002.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

44 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 44-53 (2019)      Vol.9 No.3

การพฒันาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนสวสัดกิารชุมชน

ต�าบลบ้านในดง อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี

Development of Accounting System and Internal Control of Community Welfare Fund 

in Ban Nai Dong Village, Phetchaburi

รัญชิดำ กุฎีศรี* รัตนำภรณ์ ปรีดำศักดิ์ และ สรภพ อิสรไกรศีล

Ranchida Kudisi* Ratanaporn Predasak and Soraphop Issaragraiseel

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

Courses faculty of management science Phetchaburi Rajabhat University 76000

*To Whom correspondence should be address. e-mail : Ranchida-15@hotmaikl.com

Received: 29 October 2019, Revised: 8 November 2019, Accepted: 15 December 2019

บทคดัย่อ 

 กำรศึกษำมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำรูปแบบบัญชีกำรวำงระบบบัญชี กำรควบคุมภำยใน และเพื่อพัฒนำรูป

แบบระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดง อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี 

ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยใช้แบบสัมภำษณ์เป็นคสำถำมปลำยเปิดอย่ำงมีโครงสร้ำงใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูล

พื้นฐำน 2) ข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดทสำบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินของกองทุน และ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรควบคุม

ภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน เก็บข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนใน

ดง อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้มีหน้ำที่ในกำรจัดทสำบัญชีและควบคุมดูแลกำรดสำเนินงำน

ของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดงและสังเกตจำกเอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรดสำเนินงำนนสำมำวิเครำะห์ลักษณะ

ของระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในรวมไปถึงกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำท่ีเกิดขึ้นจำกระบบบัญชีของกองทุน

ในปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลท่ัวไปและอัตรำกำรเกิดปัญหำในกำรทสำ

บัญชีและควบคุมภำยในด้วยสถิติเชิงพรรณนำโดยวิเครำะห์กำรแจกแจงควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ ค่ำเบี่ยงเบน

มำตรฐำน ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ กองทุนสวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดงมีรูปแบบกำรจัดทสำบัญชีอย่ำงง่ำยและไม่ถูกต้อง

ตำมหลักกำรบัญชีเน่ืองจำกผู้จัดทสำบัญชีกองทุนสวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดงไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีมำก่อนและ

ไม่จบกำรศึกษำทำงด้ำนบัญชีโดยตรง กำรจัดทสำบัญชีในปัจจุบันใช้ควำมรู้จำกกำรศึกษำในคู่มือจัดทสำบัญชี กำรเข้ำ

รับกำรอบรมจำกเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำน ในส่วนของกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดง 

ไม่มีกำรควบคุมภำยในที่เป็นระบบแต่คณะกรรมกำรกองทุนสำมำรถเข้ำตรวจสอบเอกสำรรำยรับ-รำยจ่ำยทั้งหมด

ได้ แนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบระบบบัญชีจึงเป็นส่วนของกำรพัฒนำรูปแบบของเอกสำรและกำรควบคุมภำยใน

เบือ้งต้นเพือ่ให้เหมำะสมและง่ำยต่อกำรนสำไปใช้งำนได้จรงิในลกัษณะกำรดสำเนนิกำรกองทนุทีมี่คณะทสำงำนจสำนวน

ไม่มำก
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ค�าส�าคญั : กองทุนสวัสดิกำรชุมชน ระบบบัญชี กำรควบคุมภำยใน

Abstract
 This research studied about the accounting format and system of Ban Nai Dong Community Welfare 

Fund, Tha Yang District, Phetchaburi Province and investigate about the internal control and internal audit of Ban 

Nai Dong Community Welfare Fund, Tha Yang District, Phetchaburi Province. 6 Samples used in the study con-

sisting of a committee of village funds that are responsible for accounting and supervising operations of Ban Nai 

Dong Community Welfare Fund, Tha Yang District, Phetchaburi. Samples were specific selected and interviewed 

by open-ended structured questionnaire, include 1) Basic information, 2) Accounting and financial reporting of 

funds, and3) Internal control and internal auditing. Processing and analysis of general data and the rate of problems 

in accounting and internal control using descriptive statistics, such as frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The research found that: Ban Nai Dong Community Welfare Fund a simple accounting format because 

of the accountant’s knowledge. Accounting prepared by the knowledge from the village fund network. Ban Nai 

Dong Community Welfare Fund has no internal control, but able to audit all income and expense documents.

Keywords : Community Welfare Fund, Accounting System and Internal Control

บทน�า
 กำรพัฒนำประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่

ในห้วงเวลำของกำรปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหำพื้นฐำนหลำยด้ำนที่ส่ังสมมำนำนท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โลกท่ี

เปลีย่นแปลงรวดเรว็และเชือ่มโยงกนัใกล้ชดิมำกข้ึน กำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกจิจะเข้มข้นมำกขึน้ สงัคมโลกจะมคีวำม

เชื่อมโยงใกล้ชิดกันมำกขึ้นเป็นสภำพไร้พรมแดน กำรพัฒนำเทคโนโลยีจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและจะ

กระทบชีวิตควำมเป็นอยู่ในสังคมและกำรดสำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอย่ำงมำก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจสำกัดของ

ปัจจัยพื้นฐำนเชิงยุทธศำสตร์เกือบทุกด้ำนและจะเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำที่ชัดเจนข้ึน ช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 

12 นับเป็นจังหวะเวลำท่ีท้ำทำยอย่ำงมำกท่ีประเทศไทยต้องปรับตัวขนำนใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนำวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกด้ำนเพื่อเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศไทยท่ำมกลำงกำรแข่งขันในโลกท่ีรนุแรงขึน้มำกแต่ประเทศไทยมีข้อจสำกดั

หลำยด้ำน อำทิคุณภำพคนไทยยังตส่ำแรงงำนส่วนใหญ่มีปัญหำทั้งในเรื่ององค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขำด

คุณภำพและมีควำมเหลื่อมลส้ำสูงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรยกระดับศักยภำพกำรพัฒนำ โครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่สังคม

สูงวัยส่งผลให้ขำดแคลนแรงงำน จสำนวนประชำกรวัยแรงงำนลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้ำงประชำกรจะเข้ำสู่

สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ 

 ท่ำมกลำงปัญหำท้ำทำยหลำกหลำยท่ีเป็นอุปสรรคสสำคัญสสำหรับกำรพัฒนำประเทศในระยะยำวดังกล่ำว 

จึงเป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภำคส่วนว่ำกำรพัฒนำประเทศไทยไปสู่กำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยำวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนเชิงยุทธศำสตร์ในทุกด้ำนได้แก่ กำรเพิ่มกำร

ลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องดสำเนินกำรควบคู่กับกำรเร่ง

ยกระดับทกัษะฝีมือแรงงำนกลุม่ทีก่สำลงัจะเข้ำสูต่ลำดแรงงำนและกลุม่ทีอ่ยูใ่นตลำดแรงงำนในปัจจบัุนให้สอดคล้อง
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กับสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี รวมถึงกำรพัฒนำคนในภำพรวมใหเ้ป็น

คนท่ีสมบูรณ์ในทุกช่วงวัยท่ีสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภำพแวดล้อมกำรดสำเนินชีวิตได้อย่ำงดี

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำทนุมนุษย์จำกกำรยกระดับคณุภำพกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำทกัษะ และยกระดับ

คุณภำพบริกำรสำธำรณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบำทสถำบันทำงสังคมในกำรกล่อมเกลำ

สร้ำงคนดี มีวินัย มีค่ำนิยมที่ดีและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม นอกจำกนั้น ในช่วงเวลำต่อจำกนี้กำรพัฒนำต้องมุ่ง

เน้นกำรพฒันำเชงิพืน้ทีแ่ละเพิม่ศกัยภำพทำงเศรษฐกจิของเมอืงต่ำง ๆ  ให้สูงข้ึน ทัว่ถงึเพือ่เป็นกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกจิ

และรำยได้จำกพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ ซึง่จะช่วยลดควำมเหลือ่มลสำ้ภำยในสงัคมไทยลง โดยแผนพฒันำฯ ฉบับที ่12 ให้ควำม

สสำคัญอย่ำงย่ิงกับกำรต่อยอดจำกควำมเชื่อมโยงเชิงกำยภำพสู่กำรพัฒนำพื้นท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตำมแนวระเบียง

เศรษฐกจิต่ำง ๆ  เพือ่สนบัสนนุกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรกระจำยควำมเจรญิในกำรพฒันำชมุชน 

จงัหวดัและเมืองตำมแนวระเบยีงเศรษฐกจิ รวมถึงพืน้ท่ีเชือ่มโยงอืน่ภำยในประเทศ [1] ซึง่จำกยทุธศำสตร์กำรพฒันำ

ประเทศตำมแผนพัฒนำกสำหนดให้มียุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมลส้ำทำงสังคม โดยมอง

ว่ำกำรพัฒนำในช่วงที่ผ่ำนมำทสำให้สังคมไทยก้ำวหน้ำไปหลำยด้ำน แต่กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมลส้ำและสร้ำงควำม

เป็นธรรมในสงัคมไทยมคีวำมคบืหน้ำช้ำ ทัง้เรือ่งควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงกลุม่ประชำกร ควำมแตกต่ำงของ

คุณภำพกำรบริกำรภำครัฐ รวมทั้งข้อจสำกัดในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกำส

และกลุม่ทีอ่ยูใ่นพื้นที่ห่ำงไกล ดงันั้น กำรพฒันำในระยะต่อไป จงึจสำเป็นต้องมุง่ลดปัญหำควำมเหลือ่มลส้ำด้ำนรำยได้

ของกลุม่คนท่ีมีฐำนะทำงเศรษฐกจิสังคมทีแ่ตกต่ำงกนั แก้ไขปัญหำควำมยำกจน เพิม่โอกำสกำรเข้ำถงึบรกิำรพืน้ฐำน

ทำงสังคมของภำครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพำตนเอง

และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกข้ึน โดยอำศัยแนวทำงกำรพัฒนำสสำคัญ ประกอบด้วย กำรเพิ่ม

โอกำสให้ประชำกรที่มีรำยได้ตส่ำสุดสำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐและมีอำชีพ กำรกระจำยกำรให้บริกำร

ภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ

ชุมชน 

 ซ่ึงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน รัฐบำลมีแนวคิดให้พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง

กำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มีสิทธิในกำรจัดกำร

ทุนที่ดินและทรัพยำกรภำยในชุมชน อำทิ สนับสนุนกำรให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินแก่ชุมชนและ

ครัวเรือน กำรปรับองค์กรกำรเงินของชุมชนให้ทสำหน้ำท่ีเป็นสถำบันกำรเงินในระดับหมู่บ้ำน/ตสำบลที่ทสำหน้ำท่ีทั้ง

กำรให้กู้ยืมและกำรออม และจัดต้ังโครงขำ่ยกำรเงินฐำนรำกโดยมีธนำคำรออมสินและธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ

สหกรณ์เป็นแม่ข่ำย [2] นอกจำกนี้ สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ

ควำมม่ันคงของมนุษย์ [3] ยังเล็งเห็นถึงควำมสสำคัญ และเดินหน้ำเสริมสร้ำงสนับสนุนศักยภำพชุมชนในด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรภำยในเพื่อให้ประชำชนในพื้นที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีผ่ำนกำรจัดตั้งสวัสดิกำรชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือที่

จะสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีให้ประชำชนโดยใช้ทุนท่ีมีอยู่ภำยในมำช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นกำรสรำ้งหลักประกันเพื่อ

ควำมม่ันคงของคนในชุมชน เป็นระบบที่เกื้อกูลระหว่ำงคนในท้องถ่ินผ่ำนรูปแบบและวิธีที่หลำกหลำยตลอดวิถี

ชีวิตตัง้แต่เกิด แก่ เจ็บ และตำย ก่อให้เกิดกำรสนับสนุนกำรออม กำรเพิ่มรำยได้ลดรำยจ่ำย และนสำไปสู่กำรแก้ปัญหำ

ควำมยำกจนในทีสุ่ด ท้ังนี ้กำรบรหิำรกองทุนสวัสดกิำรชมุชนจะประสบควำมสสำเรจ็ได้นัน้จสำเป็นต้องอำศัยทัง้ควำม

เข้ำใจและควำมเชื่อมั่นในแนวคิด จสำนวนสมำชิก กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรระดมเงินได้อย่ำงสมส่ำเสมอ รวม

ถึงกำรบริหำรจัดกำรและกำรเปิดเผยที่โปร่งใส ซึ่งจำกคู่มือกำรดสำเนินโครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน ปี 

2558 โดยสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ [3] 
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ระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำกองทุนควรมีระบบบัญชีท่ีถูกต้องทันเวลำและสมำชิกมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำร เผยแพร่

ข้อมูลข่ำวสำร ผลกำรดสำเนินงำนสู่สมำชิก หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณะอย่ำงต่อเนื่อง

 ตสำบลบ้ำนในดง อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี เป็นตสำบลที่มีวิถีกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชำชนส่วนใหญ่

ประกอบอำชีพเป็นเกษตรกร จึงมีโครงสร้ำงกำรเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ ส่งผลให้กำรเข้ำถึงสวัสดิกำรของรัฐที่ได้

ในรูปแบบของตัวเงินและส่ิงของช่วยเหลือไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงครอบคลุม

และทัว่ถงึ ประชำชนในชมุชนจึงได้รวมตัวกนัจัดตัง้กองทนุสวสัดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์

จะดูแลซ่ึงกันและกันต้ังแต่เกิดจนตำยบนพื้นฐำนของควำมเอื้ออำทรต่อกันมุ่งพัฒนำกำรจัดกำรกองทุนให้เป็นกำร

พฒันำคุณภำพชวีติท่ีอยูอ่ำศัยและเศรษฐกจิ ให้ควำมสสำคญักบัเอกลกัษณ์ของชุมชนและบริบทควำมเป็นไทยในเรือ่ง

ของวิถีชีวิตชุมชนภูมิปัญญำชุมชนวัฒนธรรมชุมชนปรำชญ์ชุมชน ทุนทำงสังคมและทรัพยำกรชุมชนผนวกด้วยกัน

ภำยใต้กำรดูแลขององค์กรกำรบริหำรส่วนตสำบลบ้ำนในดงซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอสำนำจหน้ำที่ตำมพ

ระรำชบญัญตัสิภำตสำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล พ.ศ. 2537 ในกำรพฒันำตสำบลทัง้ในด้ำนเศรษฐกจิสงัคมและ

วัฒนธรรมส่งเสริม กำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม และมีหน้ำที่ต้องทสำให้เขตองค์กรกำรบริหำรส่วนตสำบลในกำร

ส่งเสรมิกำรพฒันำสตร ีเด็ก เยำวชนผูสู้งอำย ุและผูพ้กิำร ปฏบัิติหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจดัสรรงบ

ประมำณหรอืบุคลำกรใหต้ำมควำมจสำเป็นและสมควรจำกอสำนำจหน้ำทีข่ององค์กรบรหิำรส่วนตสำบลเป็นกำรจดักำร

บรหิำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในพืน้ทีซ่ึ่งถอืว่ำเป็นกำรจดัสวสัดิกำรโดยกำรจดับรกิำรสำธำรณะจะต้องถอืปฏบิติั

ตำมกฎหมำยและระเบยีบอย่ำงเคร่งครดัและต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วธีิกำรบรหิำรกจิกำร

บ้ำนเมืองท่ีดีและคสำนึงถงึกำรมีส่วนร่วมของประชำชน [4] อย่ำงไรกต็ำม ถงึแม้ว่ำกำรบรหิำรจดักำรกองทนุสวสัดิกำร

ชมุชนจะอยูภ่ำยใต้กำรดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่กำรดสำเนินงำนและกำรปฏบัิติงำนยังคงเป็นหน้ำทีร่บั

ผิดชอบโดยตัวแทนประชำชนที่ถูกเลือกจำกชุมชนให้มีส่วนร่วมดูแลและบริหำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชนซึ่งบุคคล

ที่เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรดูแลกองทุนอำจไม่มีควำมรู้หรือขำดประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรทำงด้ำนกำรเงิน กำร

ควบคุมภำยในและกำรจัดทสำบัญชีท่ีถูกต้อง เพื่อบริหำรงำนให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ำยมำกที่สุด รวมไปถึงมีควำม

โปร่งใสตรวจสอบได้ จึงมีควำมจสำเป็นท่ีผู้มีมีหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรดสำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนจะต้องมี

ควำมรู้และวิธีท่ีถูกต้องในกำรจัดทสำบัญชีและกำรควบคุมดูแลกองทุนสวัสดิกำรชุมชนให้มีควำมถูกต้อง โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ตำมแนวปฏิบัติที่สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) [5] ได้ระบุไว้ 

 จำกข้ำงต้นทสำให้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นควำมสสำคัญของกำรบริหำรจัดกำรระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยใน

ของกองทุนสวัสดิกำรบ้ำนในดง จังหวัดเพชรบุรีให้มีมำตรฐำน มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้วยกำรปรับปรุงรูป

แบบกำรดสำเนินงำน ขั้นตอน และวิธีกำรให้มีควำมถูกต้องตำมแนวคิดและทฤษฎีทำงวิชำกำร ทสำให้ทรำบถึงปัญหำ

และอปุสรรคในกำรทสำบัญชแีละกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวสัดกิำรชมุชนเพือ่ใช้เป็นแนวทำงในกำรปรบัปรงุ

และพัฒนำระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ

ศักยภำพและสภำพแวดล้อมของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษำรูปแบบระบบบัญชีและกำรวำงระบบบัญชีกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดง 

 2. เพื่อศึกษำกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดง 

 3. เพื่อพัฒนำรูปแบบระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดง
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ระเบียบวธีิวจิยั
 ในกำรดสำเนินกำรศึกษำวิจัยเป็นกำรผสมระหว่ำงวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) และ วิธีวิจัยเชิง

ปรมิำณ (Quantitative research) ซ่ึงจะศึกษำข้อมูลแบบรอบด้ำน (Holistic) เพือ่ทสำควำมเข้ำใจบรบิทของชมุชนตสำบล

บ้ำนในดงโดยเก็บรำยละเอียดและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักกำรปฏิบัติงำน วัฒนธรรมในกำรจัดกำรกองทุน และ

ควำมสัมพนัธ์ของชมุชนกบักำรบรหิำรกองทุนสวสัดิกำรเพือ่ทสำควำมเข้ำใจเกีย่วกบัปัญหำทีเ่กดิขึน้ซ่ึงจะนสำไปสู่กำร

วจิยั พฒันำ และแกไ้ขปัญหำเหล่ำนัน้โดยกำรรวบรวมข้อมลูจำกแหล่งข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary Data) ทีไ่ด้จำกชมุชน

ตสำบลบ้ำนในดง และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได้จำกกำรค้นคว้ำจำกวำรสำรเอกสำร ตสำรำ และข้อมูลจำก

สือ่ออนไลน์ตลอดทั้งแนวคดิและทฤษฎทีี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในกำรอธิบำยผลของกำรวิจยัให้มีควำมถูกต้องและนำ่เชื่อ

ถือโดยมีรำยละเอียดวิธีกำรดสำเนินกำรวิจัยดังนี้

1. กำรกสำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง คือ คณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรบ้ำนในดง ที่เป็นผู้มีหน้ำที่จัด

ทสำบัญชี ผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรดสำเนินงำนของกองทุนบ้ำนในดง อสำเภอท่ำยำง 

จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 6 คน

 2. กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

 ผูวิ้จยัเกบ็ข้อมูลปัญหำในระบบบัญชแีละกำรควบคมุภำยในของกองทุนสวสัดกิำรชมุชนบ้ำนในดงจำกนัน้

จึงนสำมำแก้ไขและปรับปรุงด้วยวิธีและทฤษฎีทำงวิชำกำรจะทสำให้ได้ระบบบัญชีกองทุนสวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดง

ที่ได้รับกำรพัฒนำแล้ว

 3. สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยโดยอำศัยแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในกำรสร้ำง

แบบสัมภำษณ์และแบบสอบถำมสสำหรับเก็บข้อมูลจำกตัวแทนผู้เกี่ยวข้องกำรดสำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชน

ตสำบลบ้ำนในดง โดยในส่วนของแบบสอบถำมจะใช้เกณฑ์กำรประเมินคะแนนตำมแบบของลิเคิทสเกล (Likert 

Scale) ระดับคะแนน 1 – 5 และแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง(Structured Interview) โดยทสำกำรบันทึกเสียงและ

จดบันทึกข้อมูลในขณะกำรสัมภำษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภำษณ์ปลำย

เปิด (Open-ended Question) ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์สำมำรถตอบได้อย่ำงเป็นอิสระตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้กำรเก็บ

ข้อมูลจำกประชำกร มีรำยละเอียดครอบคลุม 4 ส่วนดังนี้

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และหน้ำที่ที่

เกี่ยวข้องกับกำรดสำเนินงำนในกองทุนบ้ำนในดง

  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกับกำรจดัทสำบัญชี และรำยงำนทำงกำรเงินของกองทุนบ้ำนในดง ซึง่มีลกัษณะ

คสำถำมแบบปลำยปิด(Close-ended Question) และปลำยเปิด (Open-ended Question) เพื่อที่จะให้ผู้สัมภำษณ์ได้ตอบ

แบบสอบถำมได้อย่ำงอิสระ และเสดงควำมคิดเห็นได้เต็มที่เกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดทสำบัญชีของกอง

ทุนบ้ำนในดง รวมทั้งกำรให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะนสำมำปรับปรุงให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมของอสำเภอ

ท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี

ระบบบัญชีที่พัฒนำแล้วของกอง

ทุนสวัสดิกำรบ้ำนในดง

ปัญหำในระบบบัญชีและกำร

ควบคุมภำยใน

ปรับปรุงระบบในมีวิธีกำรที่

สอดคล้องและถูกต้องตำมทฤษฎี
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  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของเจ้ำหน้ำที่กองทุนบ้ำน

ในดง ซึ่งมีลักษณะคสำถำมแบบปลำยปิด(Close-ended Question) และปลำยเปิด (Open-ended Question) เพื่อที่จะให้

ผูส้มัภำษณ์ได้ตอบแบบสอบถำมได้อย่ำงอสิระ และเสดงควำมคิดเหน็ได้เต็มทีเ่กีย่วกบัปัญหำและอปุสรรคในกำรจดั

ทสำบัญชีของกองทุนหมู่บ้ำนในดง รวมทั้งกำรให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะนสำมำปรับปรุงให้เข้ำกับสภำพ

แวดล้อมของอสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี

 4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล จำกแหล่งปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คณะกรรมกำรกองทุนบ้ำนใน

ดง ผู้มีหน้ำที่จัดทสำบัญชี ผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรดสำเนินงำนของกองทุนบ้ำนใน

ดง อสำเภอท่ำยำง จงัหวดัเพชรบรุ ีและจำกแหล่งทตุยิภมูซิึง่ได้จำกกำรค้นคว้ำและรวบรวมข้อมลูทำงวชิำกำร หนงัสอื

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดใช้เวลำในกำรรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน มกรำคม- เมษำยน 2562 

 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป และอัตรำกำรเกิดปัญหำในกำรทสำบัญชี

และควบคุมภำยใน โดยใช้โปรแกรมสสำเร็จรูปทำงสถิติ SPSS Version 22 ซ่ึงสำมำรถอธิบำยวิธีกำรทำงสถิติและ

วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) โดยวิเครำะห์กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อย

ละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) นอกจำกนี้ยังวิเครำะห์เชิงคุณภำพ

ด้วยกำรบรรยำยและรำยงำนผลกำรศึกษำ ระบบบัญชีกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวัสดิกำรหมู่บ้ำนในดง อสำเภอ 

ท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีกำรวิเครำะห์เนื้อหำและสรุปประเด็นเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรครวมไปถึงแนวทำง

แก้ไขให้กองทุนสวัสดิกำรชุมชนมีประสิทธิภำพอีกด้วย

 6. กำรสังเครำะห์ นสำผลวิจัยที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์แล้วถอดองค์ควำมรู้ สรุปประเด็นปัญหำ และนสำเข้ำสู่กำร

พัฒนำระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในสสำหรับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงโดยนสำ

เสนอต่อชุมชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ต่อไป

ผลการวจิยั 
 คณะผู้วิจัยลงพื้นท่ีศึกษำและเก็บข้อมูลกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยใน

ของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดง อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ 

 1. ส่วนข้อมูลพื้นฐำน

ตารางที ่ 1 จสำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่เก่ียวของกับระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในสวัสดิกำรกองทุน

ชุมชนตสำบลบ้ำนในดง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี จสำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล

 รายการ จ�านวน ร้อยละ

 เพศ

 ชำย 4 66.67

 หญิง 2 33.33

อายุ

 1). 20-30 ปี 0 0.00 

 2). 31-40 ปี  1  16.66

 3). 41-50 ปี 1  16.66

 4). มำกกว่ำ 50 ปีขึ้นไป  4 66.67

 ระดบัการศึกษา
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รายการ จ�านวน ร้อยละ

 1).ตส่ำกว่ำปริญญำตรี  5  83.33

 2).ปริญญำตรี  0  0.00

 3).ปริญญำโท  0  0.00

 4). ปริญญำเอก 0  0.00

 5).อื่น ๆ 1  16.67

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานทีอ่งค์กรนี้

 1).น้อยว่ำหรือเท่ำกับ 5 ปี  0  0.00

 2).5-10 ปี  6 100.00

 3).11-20 ปี 0  0.00

 4).มำกกว่ำ 20 ปีขึ้นไป  0  0.00

ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านการควบคุมภายในกีค่ร้ังต่อปี

 1).ไม่มี  1  16.66

 2).1-2 ครั้ง  4  66.67

 3).3-4 ครั้ง  0  0.00

 4).มำกกว่ำ 4 ครั้งขึ้นไป  1  16.66

ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านการบัญชีกีค่ร้ังต่อปี

 1).ไม่มี  5  83.33

 2).1-2 ครั้ง  1  16.66

 3).3-4 ครั้ง 0  0.00

 4).มำกกว่ำ 4 ครั้งขึ้นไป  0  0.00

 ร้อยละของผู้มีหน้ำที่จัดทสำบัญชีของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงผู้ให้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่เป็น

เพศชำย คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีอำยุมำกกว่ำ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีกำรศึกษำระดับตส่ำกว่ำปริญญำตรี คิดเป็น

ร้อยละ 88.33 มีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมทำงด้ำนกำร

ควบคุมภำยใน 1-2 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 และไม่มีกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมทำงด้ำนกำรบัญชี คิดเป็นร้อยละ 

83.33 จำกกำรสมัภำษณ์พบว่ำยงัไม่มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ในกำรจัดทสำบญัชแีละรำยงำนทำงกำรเงนิ

ที่ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีโดยมีสำเหตุเนื่องมำจำกผู้จัดทสำบัญชีไม่ได้จบกำรศึกษำทำงด้ำนบัญชีโดยตรง กำร

จัดทสำบัญชีของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงจึงเป็นกำรจัดทสำบัญชีและจดบันทึกตำมควำมรู้ควำมเข้ำใจ

โดยอำศัยกำรศึกษำจำกคู่มือกำรจัดทสำบัญชี กำรเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้บัญชีเบื้องต้น และควำมรู้ที่ได้รับจำกเครือ

ข่ำยกองทุนสวัสดิกำรหมู่บ้ำนเท่ำนั้น ลักษณะของกำรจัดทสำบัญชีและจดบันทึกรำยกำรบัญชีของกองทุนสวัสดิกำร

ชุมชนตสำบลบ้ำนในดงมีกำรแบ่งสมุดบันทึกบัญชีเป็น 2 ส่วน คือ สมุดบัญชีรำยรับและสมุดบัญชีรำยจ่ำย ซึ่งในส่วน

ของสมุดบัญชรีำยรบักองทุนจะใช้สสำหรบับันทึกรำยกำรในกรณีท่ีได้รบัเงินจดัสรรจำกรฐับำล กรณีท่ีกองทุนมีรำยรบั

จำกแหล่งอืน่ ๆ  และกรณีทีส่มำชกินสำเงนิมำฝำกออมในทกุวนัท่ี 1 ของทุกเดือน ส่วนสมุดบัญชรีำยจ่ำย กองทุนจะบนั

ทึกรำยกำรในกรณีที่เกิดรำยจ่ำยกองทุนและกำรจ่ำยค่ำสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้แก่สมำชิก โดยภำยหลังกำรบันทึกบัญชี

จะมีกำรจัดทสำรำยงำนทำงกำรเงินของกองทุนทุกงวด 
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 ในส่วนของแบบฟอร์มและเอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรลงบญัช ีกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรชมุชนตสำบลบ้ำน

ในดงได้กสำหนดเอกสำรทีใ่ช้เป็นหลกัฐำนในกำรบันทกึบญัช ีได้แก่ ใบสสำคญัรบัเงนิ ใบสสำคญัจ่ำยเงิน และใบเสรจ็รบั

เงิน โดยมีกำรจัดเก็บเอกสำรหลังบันทึกบัญชีใส่แฟ้มเรียงตำมวันที่ที่เกิดรำยกำรและจัดเก็บแฟ้มไว้ในตู้เก็บเอกสำร

แยกไว้โดยเฉพำะเพื่อเป็นหลักฐำนกำรบันทึกบัญชี ทสำให้ง่ำยต่อกำรค้นหำและตรวจสอบรำยกำรในภำยหลัง ทั้งนี้ 

จำกกำรสัมภำษณ์และวิเครำะห์ลักษณะวิธีกำรทำงบัญชีของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดง ปัจจุบันพบ

ว่ำ กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงยังไม่เกิดปัญหำจำกรูปแบบกำรบันทึกบันชีอยำ่งง่ำย เนื่องจำกรำยกำร

บญัชทีีเ่กดิข้ึนเป็นรำยกำรในลกัษณะซสำ้เดิม ไม่มีควำมซับซ้อน ท้ังยงัมปีรมิำณงำนไม่มำก ส่ิงเหล่ำนีส่้งผลให้กองทนุ

สวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดงยังสำมำรถใช้ระบบกำรจัดทสำบัญชีแบบเดิมต่อไปได้หำกจสำนวนสมำชิกยังมีจสำนวนไม่

มำกอย่ำงปัจจุบัน

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน จำกกำรกำรสัมภำษณ์และสังเกตกำรณ์พบ

ว่ำคณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงทุกคนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้บันทึกบัญชีเม่ือเกิดรำยกำร

แต่ไม่มีกำรมอบหมำยหน้ำที่กำรทสำบัญชีในแต่ละเดือนอย่ำงชัดเจน ปฏิบัติงำนโดยอำศัยควำมสะดวกเป็นหลัก อีก

ท้ังยังสำมำรถเข้ำตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับรำยรับ-รำยจ่ำยได้ท้ังหมด ซ่ึงลักษณะกำรปฏิบัติงำนดัง

กล่ำวอำจส่งผลให้ไม่เกิดกำรควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพเนื่องจำกกรรมกำรทุกคนสำมำรถปฏิบัติงำนร่วม

กันในทุกส่วน ไม่มีกำรระบุควำมรับผิดชอบเฉพำะบุคคล ซึ่งทสำให้ยำกต่อกำรตรวจสอบหำกเกิดรำยกำรผิดปกติขึ้น

ในภำยหลังและเป็นควำมเสี่ยงที่อำจทสำให้เกิดช่องทำงในกำรทุจริตหรือตกแต่งรำยงำนกำรเงินได้

 3. กำรพัฒนำระบบ ผู้วิจัยมีควำมเห็นร่วมกับคณะกรรมกำรกองทุนว่ำควรพัฒนำส่วนของเอกสำรในกำร

บนัทกึรำยกำรรบั-ฝำก โดยจำกแบบเดิม เอกสำรของกองทุนสวสัดิกำรบ้ำนในดงบันทึกรำยกำรโดยกำรเขยีนลงสมุด

และยังไม่มีควำมชัดเจน บันทึกบัญชีโดยกำรนสำสัญลักษณ์แทนกำรเสียชีวิตและกำรคลอดบุตรมำใส่ในช่องเดียวกับ

ช่องวนัท่ีและไม่มีช่องรำยมือชือ่ของผูจ่้ำยเงนิ จงึทสำให้ผูว้จิยัทสำกำรปรับรู้แบบเอกสำรโดยเพิม่ช่องตัวย่อ ปรับเปลีย่น

สัญลักษณ์เป็นตัวอักษร เพิ่มช่องลงรำยมือชื่อของผู้จ่ำยเงิน เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบและเกิดกำรแบ่งช่องกำร

บันทึกรำยกำรอย่ำงชัดเจนร่วมกับกำรใช้คอมพิวเตอร์เข้ำมำช่วยเก็บข้อมูลร่วม

ภาพที ่2 แผนภำพกำรพัฒนำระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในกองทุนสวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดง
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สรุปและอภปิรายผล
 จำกข้อมูลท่ีได้ศึกษำวจิยัดังกล่ำวมำในข้ำงต้น คณะผูว้จิยัจงึสำมำรถสรปุผลกำรศึกษำวจิยัร่วมกบัวตัถปุระสงค์

กำรวิจัยได้ดังต่อไปนี้

 1. ผูจั้ดทสำบัญชขีองกองทุนสวสัดิกำรตสำบลบ้ำนในดงไม่มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรจัดทสำบัญชีอย่ำงถูก

ต้องเน่ืองจำกผูท้สำบัญชไีม่ได้จบกำรศึกษำทำงด้ำนบญัชโีดยตรง รปูแบบกำรจดัทสำบัญชขีองกองทุนสวสัดิกำรชมุชน

ตสำบลบ้ำนในดงในปัจจุบันจึงเป็นรูปแบบบัญชีอย่ำงง่ำยจำกคู่มือกำรจัดทสำบัญชีที่ผู้จัดทสำบัญชีศึกษำด้วยตนเองร่วม

กับกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกสสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและกำรศึกษำจำกเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำน อย่ำงไรก็ตำม 

เนื่องจำกกรรมกำรผู้รับผิดชอบหน้ำที่จัดทสำบัญชีได้ดสำเนินกำรกองทุนมำเป็นระยะเวลำนำนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 จึง

ทสำให้เกดิกำรสัง่สมประสบกำรณ์นสำไปสูก่ำรปรบัปรงุระบบกำรทสำงำนอย่ำงมปีระสทิธิภำพในปัจจบัุน ซ่ึงสอดคล้อง

กับงำนวิจัยเรื่องกำรศึกษำระบบบัญชีของกองทุนหมู่บ้ำน : กรณีศึกษำอสำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ของ ชัช

รินทร์ จุลกะเสวี [6] ที่พบว่ำ ผู้มีหน้ำที่ในกำรจัดทสำบัญชีส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐำนและควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน

โดยตรง แต่มีประสบกำรณ์ในกำรจัดทสำบัญชีโดยกำรศึกษำจำกคู่มือและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม

 2. คณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงทุกคนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้บันทึกบัญชีเมื่อเกิด

รำยกำรแต่ไม่มีกำรมอบหมำยหน้ำท่ีกำรทสำบัญชีในแต่ละเดือนอย่ำงชัดเจน ปฏิบัติงำนโดยอำศัยควำมสะดวกเป็น

หลัก อีกทั้งยังสำมำรถเข้ำตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับรำยรับ-รำยจ่ำยได้ทั้งหมด ซึ่งลักษณะกำรปฏิบัติ

งำนดังกล่ำวอำจส่งผลให้ไม่เกดิกำรควบคมุภำยในอย่ำงมีประสทิธิภำพเน่ืองจำกกรรมกำรทุกคนสำมำรถปฏบัิติงำน

ร่วมกนัในทุกส่วน ไม่มกีำรระบคุวำมรบัผดิชอบเฉพำะบุคคล ซ่ึงทสำให้ยำกต่อกำรตรวจสอบหำกเกดิรำยกำรผดิปกติ

ขึน้ในภำยหลงัและเป็นควำมเสีย่งทีอ่ำจทสำให้เกดิช่องทำงในกำรทุจรติหรอืตกแต่งรำยงำนกำรเงนิได้ นอกจำกนีค้ณะ

กรรมผูม้หีน้ำทีต่รวจสอบกำรทสำงำนยงัไม่มคีวำมรูท้ำงด้ำนกำรตรวจสอบและควบคมุภำยในทีถ่กูต้องอกีด้วย ซึง่ขดั

แย้งกับผลกำรวิจัยเรื่องระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในของกองทุนหมู่บ้ำน : กรณีศึกษำอสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ของ วิจิตรัตน์ บุญทอง [7] ท่ีได้กล่ำวไว้ว่ำ ผู้ท่ีมีหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบภำยในนั้นต้องมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ในกำรจัดทสำบัญชี อีกด้วย

 3. กำรพฒันำรปูแบบระบบบัญช ีเนือ่งจำกกองทนุสวสัดิกำรชมุชนตสำบลบ้ำนในดงใช้วธีิกำรบันทึกบัญชด้ีวย

มือลงในสมดุบัญชโีดยไม่มกีำรสสำรองข้อมลูไว้ในระบบคอมพวิเตอร์เนือ่งจำกผูจั้ดทสำบญัชไีม่เข้ำใจและไม่มีควำมรู้

ด้ำนคอมพิวเตอร์ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้สู่รูปแบบกำรจัดทสำบัญชีกองทุน เมืองบำงเขนที่

มปีระสิทธิภำพ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนครฯ ที่พบว่ำ นักบัญชีชุมชนส่วนใหญ่ไม่เข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรจัดทสำบัญชี

กองทุนด้วยคอมพวิเตอร์ ของ ดำวพระศุกร์ ทองคลืน่และคณะ[8] ซึง่หำกเกดิเหตุกำรณ์ไม่คำดฝันในอนำคตจะทสำให้

ข้อมลูเสี่ยงต่อกำรสญูหำญและส่งผลใหเ้กดิปัญหำอื่น ๆ  ตำมมำ ผูว้ิจยัจงึพัฒนำรูปแบบกำรบันทกึบญัชอีย่ำงง่ำยด้วย

คอมพิวเตอร์ที่มีควำมสอดคล้องกับหมวดหมู่บัญชีเดิมให้แก่คณะกรรมกองทุนโดยอำศัยกำรทบทวนเอกสำรคู่มือ

บัญชีสสำหรับกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่จัดทสำโดยธนำคำรออมสิน [9] เป็นแนวทำง นอกจำกนี้ยังเห็นควรใน

กำรพฒันำสมรรถนะผูท้สำบญัชโีดยกำรให้ควำมรูเ้พิม่เติม เนือ่งจำกสมรรถนะนับว่ำมีควำมสสำคญัต่อกำรพฒันำบุคคล

ให้ตรงกับควำมต้องกำรหรือจุดประสงค์ของกลุ่มองค์กรเป็นอย่ำงมำก [10]
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ข้อเสนอแนะ
 1. คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนควรมีกำรคัดเลือกผู้มีหน้ำที่จัดทสำบัญชีที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำน

บัญชีเพื่อปฏิบัติงำนบันทึกบัญชีและจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนโดยเฉพำะ 

 2. เพื่อเป็นพื้นฐำนของระบบบัญชีของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนที่มีประสิทธิภำพ ควรจัดหำคอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในกำรบันทึกบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นกำรป้องกันกำรชสำรุดหรือสูญหำยของข้อมูลร่วมด้วย 

 3. อำจเพิ่มในส่วนของเจ้ำหน้ำท่ีสสำหรับควบคุมและกำรตรวจสอบกำรจัดทสำบัญชีของกองทุนสวัสดิกำร

ชุมชนซึ่งหำกมีกำรแยกส่วนงำนระหว่ำงกรรมกำรกองทุนและผู้บันทึกบัญชีออกจำกกันอย่ำงชัดเจนแล้ว กรรมกำร

กองทุนสำมำรถดสำรงตสำแหน่งผู้ตรวจสอบและควบคุมภำยในในส่วนตรงนี้ได้อีกด้วย
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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ระดับปัจจัยด้ำนภำวะผู้นสำของผู้บริหำร ด้ำนบรรยำกำศที่เอื้อต่อ

กำรเรียนรู้ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน และด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอนของโรงเรียนขนำดเล็ก 2) 

ระดับประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ 3) ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยทัง้ 5 ด้ำนกบัประสิทธิภำพ

กำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก และ 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก 

กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู จสำนวน 192 คนซึ่งได้มำจำกกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ใน

กำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สัน และกำรวเิครำะห์กำรถดถอยพหคุณู ควำมเชือ่ม่ันแบบสอบถำมท้ังฉบบัเท่ำกบั 

.854

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำก

ไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน รองลงมำ คือ ด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน ด้ำนบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำร

เรียนรู้ ด้ำนภำวะผู้นสำของผู้บริหำร ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ำย คือ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 2) ประสิทธิภำพ

กำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 โดยภำพ

รวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน รองลงมำ คือ ด้ำน

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสสำคัญ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ำย คือด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 3) ควำม
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สัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยท้ัง 5 ด้ำนกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็กสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 มีควำมสัมพันธ์ในทำงบวกในระดับมำกที่สุด (r
xy

 = .814) อย่ำงมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ .05 และ4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 ได้แก่ ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน ด้ำนบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

และด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และสำมำรถร่วมกันทสำนำยประสิทธิภำพกำร

บรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปรำจนีบรุ ีเขต 1 ได้ร้อยละ 69.50 

โดยสำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมำตรฐำน ได้ดังนี้ y´ = .162+ 1.126X5 + 

.414X2+ .191X4, Z´y = 1.055X5+ .458X2 + .208X4

ค�าส�าคญั : ปัจจัยที่ส่งผล ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน โรงเรียนขนำดเล็ก

Abstract
 The purposes of this research were to study 1) the level of leadership factors of administrators in 

terms of conducive atmosphere in learning, participation, motivation to work, and teachers’ behaviors in small 

schools; 2) the level of administration efficiency of small schools; 3) the relationship between five factors and 

administration efficiency of small schools; and 4) the factors affecting administration efficiency of small schools. 

The samples consisted of 192 administrators and teachers by simple random sampling. The research instrument 

was a questionnaire. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, Pearson’s product moment 

correlation coefficient, and multiple regression analysis. The content reliability as a whole questionnaire was .854.

 The results of the study were as follows: 1) the factors affecting administration efficiency of small schools 

under Prachinburi primary education service area office 1 as a whole and each aspect was at a high level, ranking 

by mean scores from high to low: teachers’ behaviors, motivation to work, conducive atmosphere in learning, 

administrators’ leadership and participation. 2) the administration efficiency of small schools under Prachinburi 

primary education service area office 1 as a whole and each aspect was at a high level, ranking by mean scores 

from high to low: the learners’ quality, the administration and management process of school administrators, the 

process of teaching and learning focusing on learners, and the effectiveness of internal quality assurance systems. 

3) the relationship between five factors and administration efficiency of small schools under Prachinburi primary 

education service area office 1 was at the most high positive correlation (r
xy

 = .814) with the statistical significance 

of .05. , and 4) the factors affecting the administration efficiency of small schools under Prachinburi primary 

education service area office 1 were teachers’ behaviors, conducive atmosphere in learning, and motivation to work 

with the statistical significance of .05. It could concurrently predict the administration efficiency of small schools 

under Prachinburi primary education service area office 1 at 69.50.  The predictive equation could be written in 

form of raw scores and standard scores as y่ = .162+ 1.126X
5
 + .414X

2
+ .191X

4
 , Z่y = 1.055X

5
+ .458X

2 
+ .208X

4

Keywords: Affecting factors, Administration Efficiency, Small schools
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บทน�า
 จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 ได้กสำหนดแนวกำรจัดกำรศึกษำไว้ว่ำ ทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้เรียน

มีควำมสสำคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำ เน้นทั้ง 

ควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้และบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับกำรศึกษำ [1] นอกจำกนี้

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยังมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอ

ภำคในกำรศึกษำท่ีมคุีณภำพ พฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรศึกษำทีมี่ประสิทธิภำพ พฒันำกสำลงัคนให้มีสมรรถนะใน

กำรทสำงำนทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพฒันำประเทศกรอบกำรปฏริปูกำรศึกษำในทศวรรษ 

ที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) จึงกำรปฏิรูปกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปรับ

กระบวนทัศน์กำรเรยีนรู ้พฒันำครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ และปรบัระบบบรหิำรจัดกำรให้มีประสทิธิภำพคล่อง

ตัว และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นสสำคัญ [2]

 กำรบริหำรโรงเรียนจึงเป็นงำนหลักและถือเป็นหัวใจสสำคัญในกำรพัฒนำผู้เรียนและสถำนศึกษำให้มี

คุณภำพ ถึงแม้ประเทศไทยจะสำมำรถขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำได้ทั่วถึงอย่ำงมำกขึ้น แต่กลับประสบปัญหำด้ำน

คณุภำพกำรศึกษำ และกำรพฒันำคุณภำพคน โดยเฉพำะกำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนขนำดเลก็ท่ีมีแนวโน้มเป็นปัญหำ

สสำคัญของกำรจดักำรศึกษำ [3] ประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนโรงเรยีนจงึเป็นกำรนสำไปสูเ่ป้ำหมำยแห่งควำมสสำเรจ็ของ

กำรดสำเนนิงำนของโรงเรยีน ซ่ึงสำมำรถวดัได้กำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของผูเ้รยีน ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ต้องมีควำมสนใจ มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ มีกระบวนกำรดสำเนินงำนอย่ำง

เป็นระบบ โดยสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ปรับและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อ

กำรประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้สอดคล้องตำมนโยบำยของรฐั จึงได้กสำหนดมำตรฐำนท่ีเน้นคุณภำพผู้

เรียน คุณภำพครู คุณภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ และคุณภำพของสถำนศึกษำ [4]

 กระทรวงศึกษำธิกำรจึงมอบนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กให้เริ่มจำกระดับล่ำง คือ ให้เขต

พื้นที่วิเครำะห์สภำพปัญหำของโรงเรียน เสนองบประมำณแก้ไขปัญหำมำที่ส่วนกลำง เพื่อของบประมำณ นอกจำก

นี้สภำพปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กที่ประสบปัญหำเหมือนกันส่วนใหญ่ ได้แก่ 1) ปัญหำด้ำน

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำค่อนข้ำงตส่ำ 2) ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 3) ปัญหำด้ำนกำรเรียนกำรสอน  4) โรงเรียน

ขนำดเลก็ส่วนใหญ่อยูใ่นชมุชนขนำดเลก็ ประชำกรมฐีำนะยำกจนทสำให้ไม่มีศักยภำพในกำรระดมทรพัยำกร และ5) 

กำรขำดแคลนครู จสำนวนครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชำเอก กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน

ขนำดเล็กจึงไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำกับโรงเรียนขนำดกลำงและขนำดใหญ่ได้ 

[5] ดังที่สมนึก มุธิตำ [8] ได้ศึกษำปัจจัยที่ส่งเสริมต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ได้แก่ 

คุณลักษณะภำวะผู้นสำผู้บริหำรของสถำนศึกษำ พฤติกรรมของครูผู้สอน หลักสูตรของสถำนศึกษำ งบประมำณ 

และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนโรงเรียนขนำดเล็ก จึงเป็นปัจจัย

ที่ใช้ในกำรบริหำรงำนที่เน้นกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำสถำนศึกษำให้มี

ประสิทธิภำพ อำทิเช่น คุณลักษณะภำวะผู้นสำผู้บริหำรของสถำนศึกษำ พฤติกรรมของครูผู้สอน สภำพแวดล้อม 

บรรยำกำศกำรจดัชัน้เรยีน หลกัสูตรของสถำนศึกษำ กำรสร้ำงจงูใจ งบประมำณ กำรมีส่วนร่วมของชมุชน และอืน่ๆ 

[4]
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 สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปรำจนีบรุ ีเขต 1 มีโรงเรยีนขนำดเลก็จสำนวนทัง้สิน้ 71 โรงเรยีน 

จำกกำรประเมินกำรประกนัคณุภำพภำยนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) [6]โรงเรยีนทีมี่ขนำดเลก็ พบปัญหำกำรบรหิำร

งำนสถำนศึกษำ ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของผูเ้รยีนท่ีตสำ่ กำรขำดแคลนบคุลำกรทำงกำรศึกษำ กำรสอนไม่ตรง

สำขำวิชำของครูผู้สอน กำรไม่มีควำมรู้ของบุคลำกรทำงศึกษำ กำรขำดส่ือวัสดุอุปกรณ์ทำงกำรเรียนกำรสอน งบ

ประมำณไม่เพียงพอในกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำปรับปรุงกำรดสำเนินงำนของสถำนศึกษำ และกำรพัฒนำระบบ

กำรประกนัคณุภำพภำยใน และจำกกำรออกเยีย่มโรงเรยีนขนำดเลก็ พบว่ำปัญหำกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำด

เลก็ คอื ปัญหำกำรไม่มีผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ กำรขำดแคลนครผููส้อน ทสำให้จสำนวนนักเรยีนลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง ดังน้ัน

จึงเห็นได้ว่ำโรงเรียนขนำดเล็กยังไม่มีประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนเท่ำที่ควร จำกสภำพและปัญหำดังกล่ำวผู้วิจัยจึง

สนใจศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพของโรงเรยีนขนำดเลก็สงักดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำปรำจนีบุรเีขต 1

วตัถุประสงค์การวจิยั
 1. เพือ่ศึกษำระดบัปัจจัยด้ำนภำวะผูน้สำของผูบ้รหิำร ด้ำนบรรยำกำศทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรู ้ด้ำนกำรมส่ีวนร่วม 

ด้ำนแรงจงูใจในกำรทสำงำน ด้ำนพฤติกรรมครผููส้อนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สงักดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถม

ศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1

 2. เพือ่ศึกษำระดับประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ

ประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1

 3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยทั้ง 5 ด้ำนกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1

 4. เพือ่ศึกษำปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สงักดัสสำนักงำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 

ขอบเขตการวจิยั
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา

 1.1 ศึกษำปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภำพของโรงเรียนขนำดเล็ก โดยกำรสังเครำะห์จำกแนวคิดของ

นักวิชำกำรนักกำรศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำต่ำงๆ ได้แก่ เชียรเรนซ์ และโบสเคอร์ (Scheerrens & Bosker, 

1997 อ้ำงถึงใน จรุญ จับบัง) [7] สมนึก มุธิตำ [8] บัญชำ พูนพนัง [9] พิมพร ไชยตำ [10] ธีรพงษ์ วงษ์หนองหอย [11] 

วิชัย ประทุมไทย [12] จันทร์จิรำ จูมพลหล้ำและคณะ [13] สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน [14] และ

สสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน [15] โดยมีแนวคิดสอดคล้องตรงกนัเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภำพ

กำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก จสำแนกเป็น 5 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนภำวะผู้นสำของผู้บริหำร 2) ด้ำนบรรยำกำศที่

เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 4) ด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน และ5) ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน 

 1.2 ศึกษำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำจำกมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกัน

คณุภำพภำยในของสถำนศึกษำของสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน [16] ประกอบด้วย 4 ด้ำน ได้แก่ 1) 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 2) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 3) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ และ4) ด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
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 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 2.1 ประชำกร ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูในโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 ในปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 382 คน แยกเป็นผู้บริหำร 36 คน และ ครูผู้สอน 

346 คน 

 2.2 กลุม่ตัวอย่ำง ประกอบด้วย ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ และครใูนโรงเรยีนขนำดเลก็ สังกดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 ในปีกำรศึกษำ 2561 กสำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรเปิดตำรำงของ

เครจซีและมอร์แกน [17] ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 192 คน ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 22 คน ครู 170 คน และใช้วิธี

กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)

วธีิด�าเนินการ
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวจิยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถำมเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธิภำพของโรงเรยีนขนำด

เล็ก ซึ่งผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจำกแนวคิดทฤษฎีและผลงำน กำรวิจัยของนักกำรศึกษำหลำยท่ำนประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นแบบสอบถำมตรวจสอบรำยกำร (check 

list) ได้แก่ เพศ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรทสำงำน และตสำแหน่งหน้ำที่

 ตอนที่ 2 แบบสอบถำมปัจจัยในกำรบริหำรงำนโรงเรียนขนำดเล็ก เป็นแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ (rating 

scale) 5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถำมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนโรงเรียนขนำดเล็ก เป็นแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ 

(rating scale) 5 ระดับ

 วธีิการสร้างเคร่ืองมอื 1) ผู้วิจัยศึกษำทฤษฎีจำกเอกสำรตสำรำแนวคิดต่ำงๆ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่

ส่ง ผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  2) 

กสำหนดวตัถปุระสงค์และกรอบแนวคิดและนยิำมศัพท์ในกำรสร้ำงเครือ่งมือ  3) พฒันำร่ำงแบบสอบถำมเพือ่กำรวจิยั 

ตำมกรอบแนวคดิให้ครอบคลมุเนือ้หำสำระและขอบเขตของงำนวจิยั และดสำเนนิกำรจัดทสำแบบสอบถำมเพือ่กำรวจิยั  

4) ผู้วิจัยร่ำงแบบสอบถำมและเสนออำจำรย์ที่ควบคุมวิทยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบและแนะนสำ  5) พิจำรณำควำมเที่ยง

ตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำโดยใช้เทคนิค IOC (Item Objective Congruence) โดยผู้

เชี่ยวชำญจสำนวน 5 คน ซึ่งผลกำรประเมินมีค่ำ IOC อยู่ระหว่ำง 0.60 – 1.00   แล้วนสำแบบสอบถำมมำปรับปรุงแก้ไข

ตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ 6) ทดลองใช้ Try out กับกลุ่มผู้บริหำรและครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 

30 คน และหำค่ำควำมเชื่อม่ันด้วยวิธีของครอนบำค โดยด้ำนปัจจัยค่ำควำมเช่ือม่ันเท่ำกับ .727 ด้ำนประสิทธิภำพ

กำรบรหิำรงำนโรงเรยีนขนำดเลก็ได้ค่ำควำมเชือ่ม่ันเท่ำกบั .815 และควำมเชือ่ม่ันแบบสอบถำมทัง้ฉบบัเท่ำกบั .854

 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 1) ทสำหนังสือเสนอต่อบัณฑติวทิยำลยัมหำวทิยำลยัรำชภฏัรำชนครนิทร์เพือ่ออก

หนังสอืขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมถงึสสำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปรำจนีบุร ีเขต 1 เพือ่

ขออนญุำตในกำรเกบ็ข้อมลูเพือ่กำรวจัิยจำกกลุม่ตัวอย่ำงทีก่สำหนดไว้  2) นสำหนงัสอืเสนอต่อสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำร

ศึกษำประถมศึกษำปรำจนีบรุ ีเขต 1 เพือ่พจิำรณำและเสนอหนังสอืต่อผูบ้รหิำรสถำนศึกษำและครผููส้อนท่ีได้กสำหนด

เป็นกลุม่ตัวอย่ำง เพือ่อสำนวยควำมสะดวกในกำรเกบ็ข้อมูล  3) กำรส่งแบบสอบถำมให้กลุม่ตัวอย่ำงโดยผูว้จัิยส่งด้วย

ตนเอง  4) ผู้วิจัยรวบรวมด้วยตนเองหลังจำกส่งแบบสอบถำมไปแล้ว 1 สัปดำห์ ได้รับคืนมำ จสำนวน 192 ฉบับ คิด

เป็นร้อยละ 100 5) นสำแบบสอบถำมท่ีรวบรวมได้ ทสำกำรตรวจสอบควำมถกูต้องสมบูรณ์และนสำผลข้อมูลมำวเิครำะห์
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 1) วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยใช้กำรวิเครำะห์หำค่ำควำมถี่ 

และแปลงค่ำควำมถี่เป็นร้อยละ 2) วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยโดยใช้กำรวิเครำะห์ด้วยค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน  3) ดสำเนนิกำรวเิครำะห์ข้อมูลเกีย่วกบัประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนโรงเรยีนขนำดเลก็ โดยวเิครำะห์ด้วยค่ำ

เฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 4) วเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจยักบัประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนโรงเรยีน

ขนำดเลก็ ใช้กำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพยีร์สันโดยภำพรวมและรำยด้ำน และ5) วเิครำะห์ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อกำรบรหิำรงำนโรงเรยีนขนำดเลก็จำกแบบสอบถำมด้วย กำรวเิครำะห์ถดถอยพหคูุณ Multiple Regression Analysis 

ด้วยวิธี Stepwise

สรุปผลการวจิยั
 1. ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจยัทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารสถานศึกษา 22 คน ครู 170 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างจ�าแนก

เป็น ปริญญาตรี 168 คน ปริญญาโท 24 คน และข้อมูลทีเ่กบ็ได้ด้านที ่1  ปรากฏผลดงัตาราง 1

ตาราง 1 ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเกีย่วกบัปัจจยัทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนขนาดเลก็ สังกดัส�านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาปราจนีบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน

คุณลักษณะของ 

ผู้บริหำสถำนศึกษำ
ระดับควำมคิดเห็น (n = 284)

S.D. ระดับ

1. ด้ำนควำมเป็นผู้นสำ 4.29 .67 มำก
2. ด้ำนบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 4.30 .64 มำก
3. ด้ำนกำรมีส่วนร่วม

4. ด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน

5. ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน

4.28

4.34

4.35

.67

.60

.62

มำก

มำก

มำก

เฉลีย่รวม 4.31 .64 มาก

 จำกตำรำง 1 พบว่ำปัจจัยทั้ง 5 ด้ำนมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อย 

คือ ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน รองลงมำ คือ ด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน ด้ำนบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และด้ำน

ภำวะผู้นสำของผู้บริหำร ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 

 2. ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำกฏผลดังตำรำง 2
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ตาราง 2 ค่ำเฉลีย่และค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนของประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สังกดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำน

ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก ระดับควำมคิดเห็น

S.D. ระดับ อันดับที่

1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 4.10 0.69 มำก 1
2. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้

บริหำรสถำนศึกษำ

4.05 0.71 มำก 2

3. ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสสำคัญ

4.00 0.73 มำก 3

4. ด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มี

ประสิทธิผล

3.98 0.74 มำก 4

ภำพรวม 4.03 0.69 มำก

 จำกตำรำง 2 พบว่ำประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 มีค่ำเฉลี่ยโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เรียงลสำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อย คือ ด้ำน

คณุภำพผูเ้รยีนรองลงมำ คือ ด้ำนกระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำรของผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ และด้ำนกระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยในที่มีประสิทธิผล 

 3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยท้ัง 5 ด้ำนกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียน

ขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำกฏผลดังตำรำง 3

ตาราง 3 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยปัจจัยทั้ง 5 ด้ำนกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำด

เล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X Y

X
1

1.00
X

2
.835* 1.00

X
3

.956* .938* 1.00
X

4
.855* .846* .896* 1.00

X
5

.854* .795* .921* .843* 1.00

X .947* .935* .993* .940* .926* 1.00
Y .798* .700* .807* .756* .809* .814* 1.00

 มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ * P ≤ .05

 จำกตำรำง 3 พบว่ำปัจจยัท้ัง 5 ด้ำนกบัประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 มีควำมสัมพันธ์ในทำงบวกในระดับมำกที่สุด (r
xy

 = .814) อย่ำงมี

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

61Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 54-65 (2019)      Vol.9 No.3

 4. ผลกำรวเิครำะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สังกดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 ปรำกฏผลดังตำรำง 4

ตาราง 4 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1

ตัวแปร b S.E.b b t Sig

ค่ำคงที่ (constant) .162 .189 - .855 .394
ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน (X

5
)

ด้ำนบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ (X
2
)

ด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน (X
4
)

1.126

.414

.191

.136

.100

.080

1.055

.458

.208

8.273

4.137

2.378

.000*

.000*

.018*

ค่ำคงที่ (a) = .162

R = .834 , R2 = .695 , S.E.
est

 = .209 , F = .855, P = .394

มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ * P ≤ .05

 จำกตำรำง 4 พบว่ำ ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็สงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 คือ ด้ำนพฤติกรรมครูผู้สอน (X
5
) ด้ำนบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียน

รู้ (X
2
) และด้ำนแรงจูงใจในกำรทสำงำน (X

4
) อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 มีค่ำประสิทธิภำพในกำรพยำกรณ์ 

(R2) เท่ำกับ .695 แสดงว่ำ ตัวแปรทั้งสำมตัวสำมำรถร่วมกันทสำนำยประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำด

เลก็สงักัดสสำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำปรำจนีบรุี เขต 1 ได้รอ้ยละ 69.50 ซึง่เป็นไปตำมสมมตุฐิำนทีไ่ว้

 สำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดังนี้

  y่= a + b
1
X

1
 + b

2
X

2
 + b

3
X

3 
+ b

4
X

4
 

  y่ = .162+ 1.126X
5
 + .414X

2 
+ .191X

4
    

 สำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปแบบคะแนนมำตรฐำน ได้ดังนี้ 

  Z่y = 1.055X
5
 + .458X

2 
+ .208X

4 

 ส่วนด้ำนภำวะผู้นสำของผู้บริหำร(X
1
) และด้ำนกำรมีส่วนร่วม(X

3
) ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน

โรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 อย่ำงไม่มีนัยสสำคัญทำงสถิติ

อภปิรายผล
 จำกกำรศึกษำวจิยัเรือ่ง ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็สงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 มีประเด็นที่น่ำสนใจนสำมำอภิปรำยดังนี้

  1. ปัจจยัท้ัง 5 ด้ำนทีเ่กีย่วข้องกบัประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนโรงเรยีนขนำดเลก็ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถม ศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ สม

นึก มุธิตำ [8] พิมพร ไชยตำ [10] และกมลวรรณ รอดจ่ำย [18] ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ง
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ชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กสำหนดหลักกำรจัดกำรศึกษำว่ำ เป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต

สสำหรับประชำชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำสำระและกระบวนกำรเรียนรู้ให้เป็นไป

อย่ำงต่อเนื่อง และกระทรวงศึกษำธิกำรได้กสำหนดนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 

ท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้

อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ [19]  สสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรีเขต 1 จึงนสำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรมำดสำเนิน

กำรในกำรบริหำรสถำนศึกษำของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสมนึก มุธิตำ [8] 

ได้กล่ำวถงึปัจจยัทีส่่งเสรมิต่อประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของโรงเรยีนขนำดเลก็ ได้แก่ ผูบ้รหิำร ครผููส้อน 

หลักสูตร งบประมำณ และชุมชน รวมถึงสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน [4] ที่ได้อธิบำยปัจจัยควำม

สสำเร็จที่ส่งผลต่อคุณภำพและประสิทธิภำพของโรงเรียนขนำดเล็ก จะต้องมีกำรสร้ำงแรงจูงใจ เพื่อเป็นกำรดสำเนิน

กำรกระตุ้นและช่วยเหลอืให้มคีวำมเข้มแขง็ในกำรดสำเนินกำร กำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืกับทุกภำคส่วนท้ังภำค

รัฐและเอกชน โดยเฉพำะกับองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง กำรสรำ้งบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำร

เรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครู นักเรียน และชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรม

ร่วมกัน

 2. ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็กสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ปรำจีนบุรี เขต 1 พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับงำนวิจัยของบัญชำ พูนพนัง [9] เอกรักษ์ สำรปรัง 

[20] และวชิยั ประทุมไทย [12] ทัง้นีอ้ำจเนือ่งมำจำกแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้พฒันำประสิทธิภำพ

ของระบบบรหิำรจดักำรศึกษำ ให้มคีวำมคล่องตัว ชดัเจนและสำมำรถตรวจสอบได้ ส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำน

กำรศึกษำ รวมถงึทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ปรบัปรงุรปูแบบกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร

ทำงกำรศึกษำ พฒันำระบบบรหิำรงำนบุคคลของคร ูอำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ [2] ซ่ึงสอดคล้องกบัสสำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน [16] ท่ีกล่ำวถึงมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน

ของสถำนศึกษำ 4 มำตรฐำน ได้แก่ มำตรฐำนคุณภำพของผู้เรียน มำตรฐำนกระบวนกำรบริหำร และกำรจัดกำรของ

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มำตรฐำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ และมำตรฐำนระบบกำร

ประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรีเขต 1 [21] จึงมีกำรส่ง

เสรมิกำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรสถำนศึกษำให้มปีระสิทธิภำพ  โดยมีกำรจดัประชมุผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ ให้ควำม

รู้ ทสำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรจัดกำรสถำนศึกษำที่ดี มีกำรพัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรนสำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

กำรกสำกับติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลสถำนศึกษำ เพื่อแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ

 3. ปัจจัยท้ัง 5 ด้ำนกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับมำกที่สุด สอดคล้องกับบัซซิ [22] และ

เอกรักษ์ สำรปรัง [20] ทั้งนี้อำจเน่ืองมำจำก สสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรีเขต 1 [21]ได้

ดสำเนนิกำรตำมนโยบำยของสสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนในกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรบรหิำรจดักำร

โรงเรียนขนำดเล็ก โดยกำรสนับสนุนปัจจัยต่ำงๆทำงกำรศึกษำ โดยคสำนึงถึงใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงประหยัดและ

คุม้ค่ำ พร้อมจดัทสำแผนยทุธศำสตร์ แผนกำรบรหิำรจดักำรและแก้ปัญหำโรงเรยีนขนำดเลก็ด้วยรปูแบบทีห่ลำกหลำย 

อีกทั้งมีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตบริกำรของโรงเรียนขนำดเล็กได้รับโอกำสศึกษำ
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อย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนำดเล็กสำมำรถดสำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณค่ำ แสดงได้ว่ำ

คุณภำพของโรงเรียนขนำดเล็กมีประสิทธิภำพท่ีเกิดจำกปัจจัยต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสมนึก มุธิตำ [8]          

กล่ำวว่ำปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนขนำดเล็ก ได้แก่ ผู้บริหำร ครูผู้สอน 

หลักสูตร งบประมำณ และชุมชน รวมถึงพิมพร ไชยตำ [10] กล่ำวว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสสำเร็จของกำรบริหำร

โรงเรียนขนำดเล็ก ได้แก่ พฤติกรรมผู้นสำของผู้บริหำร โครงสร้ำงองค์กำร สภำพแวดล้อม กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ควำมผูกพันต่อองค์กำร บรรยำกำศองค์กำร

 4. ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1 สอดคล้องกับงำนวิจัยของพิมพร ไชยตำ [10] ธีรพงษ์ วงษ์หนองหอย [11]  กมลวรรณ 

รอดจ่ำย [18] เอกรกัษ์ สำรปรงั  [20] และวชิยั ประทุมไทย [12] ท้ังน้ีอำจเนือ่งมำจำกผูบ้รหิำรสถำนศึกษำและบคุลำกร

ทำงกำรศึกษำได้ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูและทัศนคติที่ดี ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูมี 4 ด้ำน 

ได้แก่ คณุลกัษณะด้ำนควำมสำมำรถในกำรสอน คณุลกัษณะด้ำนบคุลกิภำพ คณุลกัษณะด้ำนคณุธรรมและจรยิธรรม 

และคณุลกัษณะด้ำนกำรให้คสำปรกึษำ ครมูกีำรจดัสภำพห้องเรยีนทีถ่กูต้องตำมสุขลกัษณะ สร้ำงบรรยำกำศกำรเรยีน

กำรสอนทีเ่อือ้ต่อกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ มีกำรสร้ำงปฏิสมัพนัธ์ทีดี่ต่อผูเ้รยีน และผู้

บริหำรสถำนศึกษำ มีกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทสำงำนให้กับบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ทั้งยกย่อง ชมเชย

กำรปฏิบัติงำนของครูเลื่อนขั้นเลื่อนตสำแหน่งของครูอย่ำงเป็นธรรม 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยั
 1.  ควรศึกษำองค์ประกอบ หรือปัจจัยดำ้นอื่นๆที่ส่งผลประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำด

เล็ก สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1                     

 2. ควรศึกษำแนวทำงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 1     
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บทคดัย่อ

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ระดับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร 2) ระดับ

ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้

บริหำรกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ และ 4) กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ผู้บริหำรสถำน

ศกึษำและครู จสำนวน 333 คน ได้มำโดยกำรกสำหนดขนำดกลุม่ตวัอยำ่งจำกตำรำงของทำโร ยำมำเน่ โดยใชว้ธิกีำรสุม่

แบบหลำยขัน้ตอน เครือ่งมือท่ีใช้ในกำรวจิยัได้แก่ แบบสอบถำม สถติิท่ีใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ำควำมถี ่ค่ำ

ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน ค่ำสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สัน และกำรวเิครำะห์ถดถอยพหคุณูแบบ

ขั้นตอน

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ระดับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรโดยมีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมและรำย

ด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรติดต่อส่ือสำร รองลงมำคือ พลังอสำนำจ และด้ำนที่มีค่ำ

เฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือ กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 2) ระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำร

ของสถำนศึกษำ โดยมีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรวัดผล

และประเมินผลกำรเรียนรู้ รองลงมำคือ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำยคือ กำร

นิเทศภำยในสถำนศึกษำ 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรกับประสิทธิภำพกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับมำกที่สุด (r
xy

=.908) อย่ำงมีนัยสสำคัญทำง

สถิติที่ระดับ .05 4) กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำร
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ของสถำนศึกษำ คือ กำรติดต่อสื่อสำร กำรมีส่วนร่วม กำรกสำกับติดตำม พลังอสำนำจ กำรสนับสนุนทรัพยำกร 

ทำงกำรศึกษำ กำรเจรจำและข้อตกลง ร่วมกันพยำกรณ์ได้ร้อยละ 83.20 ที่ระดับนัยสสำคัญทำงสถิติ .05 สำมำรถ

เขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน คือ Z’y=.181X
1
+.302X

2
+.187X

5
+.203X

6
+.148X

3
+.101X

4
  

 

ค�าส�าคญั: กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภำพ กำรบริหำรงำนวิชำกำร

Abstract
 The purposes of this research were to study 1) levels of change management of school administrators; 

2) levels of academic administration efficiency of schools; 3) relationship between change management of school 

administrators and academic administration efficiency of schools; and 4) change management of school administrators 

affecting academic administration efficiency of schools. The samples consisted of 333 administrators and teachers. 

The sample size derived from the table of Taro Yamane with using multi-stage random sampling. The instrument 

for collecting data was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 

standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis (stepwise 

method) 

 The research results were as follows: 1) The level of change management of school administrators as a 

whole and in each aspect was at a high ranking. The mean scores from high to low were as follows: communication, 

power, and support of educational resources. 2) The level of academic administration efficiency of schools as a whole 

and in each aspect was at a high ranking. The mean scores from high to low were as follows: learning measurement 

and evaluation, development of learning process, and school internal supervision. 3 There was a positive relationship 

between change management of school administrators and academic administration efficiency of schools at the 

highest level (r
xy

=.908) with statistical significance of .05. 4)Change management of school administrators affecting 

academic administration efficiency of schools was communication, participation, monitoring, power, support of 

educational resources, and negotiation and agreement. It could concurrently predict at 83.20% with the statistical 

significance of .05. The predictive equation could be written in form of standard scores as Z’y = .181X
1
+.302X

2
+

.187X
5
+.203X

6
+.148X

3
+.101X

4

Keywords: Change management, Efficiency, Academic Administration

บทน�า
 จำกพระรำชบัญญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3) 

พ.ศ. 2553 ถอืได้ว่ำเป็นกฎหมำยแม่บทท่ีเป็นเสมือนธรรมนญูกำรศึกษำของประเทศ ทีก่สำหนดกำรจัดโครงสร้ำงกำร

บริหำรกำรศึกษำยึดหลักควำมเป็นเอกภำพเชิงนโยบำยมีควำมหลำกหลำยในกำรนสำไปปฏิบัติ เน้นระบบกำรกระจำ

ยอสำนำจในกำรบรหิำร และยดึหลกักำรมีส่วนร่วมของท้องถิน่ด้ำนกำรบรหิำรบุคลำกร เน้นหลกักำรส่งเสรมิมำตรฐำน

วชิำชพีและกำรพฒันำคร ูคณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนือ่ง จงึทสำให้สถำนศึกษำจะต้องหำแนวทำง

กำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน [1] กำรเปลี่ยนแปลงของวิถีโลกได้ส่งผลกระทบทำงสังคมเศรษฐกิจส่ิง

แวดล้อมวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเมืองของทุกประเทศรวมท้ังก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรศึกษำของไทยใน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

68 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 66-76 (2019)      Vol.9 No.3

อนำคต [2] กำรเปลีย่นแปลงจงึเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้และเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงสงัคมท่ีเกดิขึน้ตลอดเวลำ องค์กำรท่ี

มีประสิทธิผลจงึเป็นองค์กำรท่ีสำมำรถปรบัตัวให้สอดคล้องกบัสภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ให้อยูร่อดเจรญิ

เติบโต และบรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่สำหนดไว้และกำรตัดสนิใจเปลีย่นแปลงองค์กำรเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัผูบ้รหิำรทุก

ระดับท่ำมกลำงกระแสของกำรเปลี่ยนแปลง [3] 

 จำกแผนปฏิบัติกำรประจสำปีของสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 พบปัญหำ

ในกำรบริหำรงำนวิชำกำร โดยมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2560 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 พบว่ำ คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 

2560 ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 6 ระดบั สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชงิเทรำ เขต 1 สูงกว่ำระดับประเทศ 

ได้แก่ วิชำภำษำไทย วิชำคณิตศำสตร์ และวิชำวิทยำศำสตร์ และระดับตส่ำกว่ำประเทศ ได้แก่ วิชำภำษำอังกฤษ ส่วน

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2560 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 

3 พบว่ำ คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2560 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระดับ 

สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 1 ตส่ำกว่ำระดับประเทศทั้ง 4 กลุ่มสำระวิชำ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคะแนนทั้ง 2 ระดับที่จัดกำร

ศึกษำแล้วมีผลโดยเฉลี่ยตส่ำกว่ำระดับประเทศ นอกจำกนี้สถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถม

ศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ยังพบปัญหำในประสิทธิภำพด้ำนวิชำกำร เช่น ปัญหำครูเวียนสอน ครูไม่ครบชั้น ครูไม่จบ

ตรงตำมวชิำเอก ซ่ึงส่งผลต่อคุณภำพของผูเ้รยีน [4] จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นแสดงให้เหน็ได้ว่ำกำรจะพฒันำคุณภำพ

กำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพ ควรให้ควำมสสำคัญกับกำรบริหำรงำนวิชำกำร ซึ่งงำนวิชำกำรเป็นงำนหลักของกำร

บริหำรสถำนศึกษำไม่ว่ำสถำนศึกษำจัดเป็นประเภทใดมำตรฐำนและคุณภำพของสถำนศึกษำจะพิจำรณำได้จำกผล

งำนด้ำนวิชำกำร 

 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกลไกสสำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดสำเนินงำน ปรับปรุง และ

ปรบัเปลีย่นกำรบรหิำรงำนด้ำนวชิำกำรของสถำนศึกษำให้ได้ผลแตกต่ำงไปจำกเดิม ผูบ้รหิำรต้องนสำระบบและวธีิกำร

ใหม่ๆ มำปฏบิติัในองค์กรทีท่สำให้กำรเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อย่ำงมีระบบตำมแผนทีไ่ด้กสำหนด เพือ่ลดผลกระทบทสำให้

องค์กรสนองตอบต่อกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จำกสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ [5] 

หำกผูบ้รหิำรได้ปฏบัิติตำมขัน้ตอนกำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงจะเป็นกำรสร้ำงวฒันธรรมในกำรทสำงำนแนวใหม่ ช่วย

ให้สถำนศกึษำมองภำพอนำคตท่ีหวงัให้สถำนศึกษำเป็น หรอืต้องกำรไปให้ถงึภำพทีช่ดัเจนและแน่นอน โดยมีจดุมุ่ง

หมำยเพือ่พฒันำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของนักเรยีนให้สูงขึน้และมีกำรปรบัเปลีย่นวธีิกำรเพือ่เพิม่ประสทิธิภำพและ

คณุภำพของกำรศึกษำไทย [6] จำกปัญหำและควำมสสำคัญท่ีกล่ำวมำผูว้จิยัจึงสนใจศึกษำกำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ซึ่งผลกำรวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรของ

โรงเรยีนให้เกดิประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้และได้รบักำรยอมรับจำกชมุชน สงัคม และเพื่อพัฒนำกำรจดักำรศกึษำให้มี

คุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนของกำรศึกษำของชำติต่อไป

วตัถุประสงค์การวจิยั
 1. เพื่อศึกษำระดับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1

 2. เพือ่ศึกษำระดับประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1

 3. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
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 4. เพือ่ศึกษำกำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิำรทีส่่งผลต่อประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของ

สถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1

ขอบเขตการวจิยั

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 1.1 กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรได้พิจำรณำจำกกรอบแนวคิด กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
ของไครท์เนอร์และคินิกกี [7] โดยมีรำยละเอียด 6 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร 2) ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 3) ด้ำน
กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 4) ด้ำนกำรเจรจำและข้อตกลง 5) ด้ำนกำรกสำกับติดตำม 6) ด้ำนพลังอสำนำจ
 1.2 ประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ ได้ศึกษำตำมขอบข่ำยของกฎกระทรวงศึกษำธิกำร 
[8] โดยเลอืกศกึษำเฉพำะประเดน็ที่พบปัญหำและมส่ีวนเกีย่วข้องกับผลกำรประเมนิระดบัชำต ิ(O-NET) ของสถำน
ศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำร
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 2) ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 3) ด้ำนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 4) ด้ำนกำร
พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 5) ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 6) ด้ำนกำรวิจัยเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 2.1 ประชำกร ประกอบด้วย ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ และคร ูสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำเขต 1 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 138 โรงเรียนเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำจสำนวน 138 คน และครูจสำนวน 
1,765 คน รวมประชำกรทั้งหมด 1,903 คน
 2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม
ศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 333 คน โดยกำรกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจำกกำรเปิดตำรำงของ
ทำโร ยำมำเน [9] และใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ จำกน้ันใช้วิธีสุ่มแบบหลำยขั้นตอน โดยจสำแนกสัดส่วนของผู้
บริหำรสถำนศึกษำ 63 คน และครู 270 คน 

วธีิด�าเนินการ
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวจิยั

 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ ซ่ึงผู้วิจัยสร้ำงข้ึนจำกแนวคิดทฤษฎีและผลงำนกำรวิจัยของ
นักกำรศึกษำหลำยท่ำนประกอบด้วย 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที ่1 แบบสอบถำมข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
เป็นแบบสอบถำมตรวจสอบรำยกำร ได้แก่ เพศ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรทสำงำน และตสำแหน่งหน้ำท่ี ตอน
ที ่2 แบบสอบถำมกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ และ ตอนที ่3 
แบบสอบถำมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ
 วธีิการสร้างเคร่ืองมอื
 1. ศึกษำหลักกำร แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรวิชำกำรของสถำนศึกษำ จำกหนังสือ เอกสำรบทควำม และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทำงกำรสร้ำงแบบสอบถำม
 2. กสำหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดและนิยำมศัพท์ในกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 3. พัฒนำร่ำงแบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย ตำมกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมเนื้อหำสำระและขอบเขตของงำน
วิจัย และดสำเนินกำรจัดทสำแบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย
 4. ผู้วิจัยร่ำงแบบสอบถำมและเสนออำจำรย์ที่ควบคุมวิทยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบและแนะนสำ
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 5. พจิำรณำควำมเท่ียงตรงโดยให้ผูเ้ชีย่วชำญตรวจสอบควำมเท่ียงตรงของเน้ือหำโดยใช้เทคนคิ IOC (Item 
Objective Congruence) แล้วนสำแบบสอบถำมมำปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 5 คน
 6.ทดลองใช้เครื่องมือ และหำค่ำควำมเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบำค ได้ควำมเชื่อมั่นแบบสอบถำมทั้งฉบับ
เท่ำกับ .955

 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล

 1. ทสำหนังสือเสนอต่อบัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์เพื่อออกหนังสือขอควำมร่วมมือ

ในกำรตอบแบบสอบถำมถึงสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เพื่อขออนุญำตในกำรเก็บ

ข้อมูลเพื่อกำรวิจัยจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่กสำหนดไว้ 

 2. นสำหนังสือเสนอต่อสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เพื่อพิจำรณำและเสนอ

หนังสือต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูที่ได้กสำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่ำง เพื่ออสำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บข้อมูล 

 3. กำรส่งแบบสอบถำมให้กลุ่มตัวอย่ำงโดยผู้วิจัยส่งด้วยตนเอง และส่งผ่ำนสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 

 4. ผู้วิจัยรวบรวมด้วยตนเองและให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำส่งคืนสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ในช่องรับคืนแบบสอบถำม ได้รับคืนมำ จสำนวน 333 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 5. นสำแบบสอบถำมที่รวบรวมได้ ทสำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์และนสำผลข้อมูลมำวิเครำะห์

การวเิคราะห์ข้อมูล

 1. วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยใช้กำรวิเครำะห์หำค่ำควำมถี่ และแปลงค่ำควำมถี่

เป็นร้อยละ

 2. วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรโดยใช้กำรวิเครำะห์ด้วยค่ำเฉลี่ย ( ) 

และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)

 3. วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำโดยวิเครำะห์ด้วยค่ำเฉลี่ย 

( ) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.)

 4. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรกับประสิทธิภำพกำรบริหำร

งำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ ใช้กำรหำค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

 5. วิเครำะห์กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ

จำกแบบสอบถำมด้วย กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ด้วยวิธี Stepwise

สรุปผลการวจิยั

 1. ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัการบริหารการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปรากฏผลดงัตาราง 1

ตำรำง 1 ค่าเฉลีย่และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเกีย่วกบัการบริหารการเปลีย่นแปลงของผู้บริหาร สังกดัส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
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กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร
ระดับควำมคิดเห็น (n=333)

X S.D. ระดับ อันดับที่

1. กำรติดต่อสื่อสำร 4.36 .50. มำก 1
2. กำรมีส่วนร่วม 4.31 .53 มำก 3
3. กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 4.21 .54 มำก 6
4. กำรเจรจำและข้อตกลง 4.24 .53 มำก 5
5. กำรกสำกับติดตำม 4.27 .56 มำก 4
6. พลังอสำนำจ 4.33 .61 มำก 2

เฉลี่ยรวม 4.29 .44 มำก

 จำกตำรำง 1 พบว่ำกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรมีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดบั

มำก โดยด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ กำรติดต่อส่ือสำร รองลงมำคือพลังอสำนำจ กำรมีส่วนร่วม กำรกสำกับติดตำม  

กำรเจรจำและข้อตกลง และด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย คือ กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 

 2. ผลกำรวเิครำะห์เกีย่วกบัประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ปรำกฏผลดังตำรำง 2

ตาราง 2 ค่ำเฉลีย่และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนของประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ สังกดัสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำน

ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
ระดับควำมคิดเห็น (n = 333)

X S.D. ระดับ อันดับที่

1. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 4.32 .56 มำก 3
2. กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 4.33 .56 มำก 2
3. กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 4.24 .55 มำก 6
4. กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 4.30 .55 มำก 4
5. กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ 4.37 .51 มำก 1
6. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 4.27 .54 มำก 5

เฉลี่ยรวม 4.31 .45 มำก

 จำกตำรำง 2 พบว่ำประสทิธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ กำร

วัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ รองลงมำคือ กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำร

พัฒนำส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ และด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยอันดับสุดท้ำย

คือ กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 

 3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรกับประสิทธิภำพกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ปรำกฏผล

ดังตำรำง 3
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ตาราง 3 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรกับประสิทธิภำพกำรบริหำร

งำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X Y

X
1

1.00
X

2
.622 * 1.00

X
3

.664* 689* 1.00
X

4
685* 685* 752* 1.00

X
5

.595* .488* .618* 658* 1.00
X

6
.662* .475* .496 .535* 453* 1.00

 X .857* .802* .856* .875* .776* .748* 1.00
      Y            .781*                 .772*         .767*          .774                   .691*          .678*         .908*       1.00

  * มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

  จำกตำรำง 3 พบว่ำกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

สถำนศึกษำสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชงิเทรำ เขต 1 มีควำมสัมพนัธ์ในทำงบวกระดับมำก

ที่สุด (r
xy

=.908) อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้

 4. ผลกำรวเิครำะห์กำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำน

ศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ปรำกฏผลดังตำรำง 4

ตาราง 4 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณของกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1

ตัวแปร b S . E . b b  t sig

กำรติดต่อสื่อสำร (X
1
) .161 .034 .181 4.771 .000*

กำรมีส่วนร่วม (X
2
) .253 .029 .302 8.827 .000*

กำรกสำกับติดตำม (X
5
) .150 .026 .187 5.881 .000*

พลังอสำนำจ (X
6
) .149 .022 .203 6.615 .000*

กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ (X
3
) .122 .032 .148 3.818 .000*

กำรเจรจำและข้อตกลง (X
4
) .085 .034 1.01 2.484 .013*

ค่ำคงที่ (a) = .361

R = . 9 1 2 ,  R 2 . 8 3 2 ,  S . E .
e s t

 = . 1 8 6 ,  F = 2 6 9 . 5 0 2 ,  p = . 0 0 0 *

 * มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

 จำกตำรำง 4 พบว่ำกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรด้ำน กำรติดต่อส่ือสำร (X
1
) กำรมีส่วนร่วม 

(X
2
) กำรกสำกับติดตำม (X

5
) พลังอสำนำจ (X

6
) กำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ (X

3
) กำรเจรจำและข้อตกลง (X

4
) 
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ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ฉะเชิงเทรำ เขต 1 อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 มีค่ำสัมสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ำกับ .912 มี

ค่ำประสิทธิภำพในกำรพยำกรณ์ (R2) เท่ำกับ .832 แสดงว่ำกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสำมำรถร่วม

กันพยำกรณ์ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ฉะเชิงเทรำเขต 1 ได้ร้อยละ 83.20 

 สำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้

y ’ =  a  +  b X
1

+ b X
2

+  b X
3

+ b X
4

+  b X
5

+ b X
6
 

 y’= .361+1.61X
1
+.253X

2
+.150X

5
+.149X

6
+.122X

3
+.085X

4

สำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์ในรูปแบบคะแนนมำตรฐำนได้ดังนี้

 Z’y = .181X
1
+.302X

2
+.187X

5
+.203X

6
+.148X

3
+.101X

4

อภปิรายผล
 จำกกำรศึกษำวิจัยเรื่องกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน

วิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีประเด็นที่น่ำสนใจนสำ

มำอภิปรำยดังนี้

 1. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำร สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ 

เขต 1 พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก สอดคล้องกับงำนวิจัยของอุ่นเรือน อส่ำบุญ [10] 

กำญจนำ ธีระกลุ [11] ศศิวมิล ทิมพทัิกษ์ [12] ท้ังนีอ้ำจเนือ่งมำจำกในกำรบรหิำรและจดักำรศกึษำตำมพระรำชบญัญติั

กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ว่ำด้วยแนวทำง

ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้มีกำรกระจำยอสำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยให้สสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพเพื่อให้กำรเปล่ียนแปลงของสถำนศึกษำพัฒนำไป

ในทิศทำงท่ีปฏิรูประบบรำชกำร [13] ดังน้ัน กำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงจึงมีควำมสสำคัญท่ีสุดและหลีกเล่ียงไม่ได้

สสำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องปฏิบัติงำน ตำมกระบวนกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงของระบบรำชกำรผู้บริหำรและ

บุคลำกรต้องตระหนักทุกกระบวนกำรทุกกิจกรรม กำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงต้องเน้นให้เกิดคุณภำพเป็นท่ีพงึพอใจ

ท้ังภำยในและภำยนอกองค์กำรท่ีอยู่ภำยใต้ของกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นปัจจัยสสำคัญสู่ควำมสสำเร็จในกำร

บริหำรจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับภำระวี ศุขโรจน์ [5] กล่ำวว่ำกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลง (Change Management) 

หมำยถึง กำรนสำระบบและวิธีกำรใหม่ๆ มำปฏิบัติในองค์กรท่ีทสำให้กำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่ำงมีระบบตำมแผนท่ี

ได้กสำหนด เพือ่ลดผลกระทบทสำให้องค์กรสนองตอบต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนจำกสภำพแวดล้อมท้ังภำยในและ

ภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ประกอบ ตันมูล [6] ท่ีกล่ำวว่ำ หำกผู้บริหำรได้ปฏิบัติ

ตำมข้ันตอนกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงจะเป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมในกำรทสำงำนแนวใหม่ ช่วยให้สถำนศึกษำมอง

ภำพอนำคตท่ีหวังให้สถำนศึกษำเป็น หรือต้องกำรไปให้ถึงภำพท่ีชัดเจนและแน่นอน โดยทุกคนในสถำนศึกษำได้

รับรู้ร่วมกัน สถำนศึกษำจะได้ประเด็นยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

สถำนศกึษำ โดยมจุีดมุง่หมำยเพือ่พฒันำผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของนกัเรยีนให้สูงขึน้และมกีำรปรบัเปลีย่นทศิทำง 

วิธีกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพของกำรศึกษำไทย 

 2. ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ฉะเชิงเทรำเขต 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำ มีค่ำเฉลีย่ในภำพรวมและรำยด้ำนอยูใ่นระดับมำก สอดคล้องกับงำนวจัิยของพงษ์

ไท วำนิชพงษ์พันธ์ุ [14] จีรนันท์ เชื้อดวงผุย [15] ณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์ [16] ท้ังน้ีอำจเน่ืองมำจำกกำรบริหำรงำนวิชำกำร

เป็นหวัใจของกำรบริหำรสถำนศึกษำ เป็นงำนทีส่สำคัญของโรงเรียน ซ่ึงเก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกกจิกรรมในสถำนศึกษำ เพรำะจดุมุ่งหมำยของสถำน
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ศึกษำกคื็อ กำรปรบัปรงุพฒันำคณุภำพกำรเรยีนกำรสอนให้ได้ผลดแีละมปีระสทิธภิำพเกดิประโยชน์สูงสดุกบัผูเ้รยีนสอดคล้องกบัแนวคดิของเกลือ้

กูล พงไทสง [17] ท่ีกล่ำวว่ำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำร คือ ควำมสำมำรถของผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำ

รนสำกระบวนกำรจดักิจกรรมทีเ่กีย่วกบักำรปรบัปรงุกำรเรยีนกำรสอน ได้แก่ กำรวำงแผนงำนวชิำกำร กำรจดักำรเรยีน

กำรสอนในสถำนศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวัดผลและประเมินผลและกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มำ

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้ผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 3. ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิำรกบัประสทิธภิำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำร

ของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำมีควำมสัมพันธ์

ทำงบวกในระดับมำกท่ีสุด สอดคล้องปำริชำติ สวัสด์ิถึก [18] พีรพรรณ ทองป้ัน [19] รัศมี เจริญรัตน์ [20] ท้ังน้ีอำจ

เน่ืองมำจำก ผู้บริหำรสถำนศึกในสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1 มีควำมสำมำรถ

ในกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนต่ำงๆ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม มีภำวะ

ผู้นสำเพ่ือควบคุมและผลักดันกำรดสำเนินกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ ดังท่ี

กระทรวงศึกษำธิกำร [21] กล่ำวไว้ว่ำ เรำต้องเผชิญกับกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ กำรขยำยตัวและเปล่ียนแปลง

อย่ำงรวดเร็วของสภำพแวดล้อมภำยนอก เช่น เศรษฐกิจ สภำพสังคมและ วัฒนธรรม กำรเมือง ควำมก้ำวหน้ำทำง

เทคโนโลยี และกระบวนกำรโลกำภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดน ล้วนแต่มีส่วนผลักดันให้กำรจัดกำรศึกษำของไทย 

มีกำรเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับกับพลวัตของสภำพแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม

 4. กำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิำรทีส่่งผลต่อประสทิธภิำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของสถำนศกึษำ

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 สอดคล้องกับงำนวิจัยของ กุลธวัช เสือสะอำด 

[22] สิริกร ทิติยวงษ์ [23] อนุกูล ทองนุ้ย [24] นวลจันทร์ แสงอุไร [25] ผมหอม ไชยรัตน์ [26] สุคนธ์ มณีรัตน์ [27] 

ท้ังน้ีอำจเน่ืองมำจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มีกำรปรับตัวให้เท่ำทันต่อกำรเปล่ียนแปลง

ตำมนโยบำยทีห่น่วยงำนทีเ่หนอืขึน้ไปกสำหนด มีกำรอบรมพฒันำตนเอง ศึกษำดงูำน แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยูเ่สมอ เพือ่

พฒันำงำนวชิำกำรและงำนด้ำนอืน่ๆของสถำนศกึษำทีเ่กดิประโยชน์ต่อกำรจดักำรเรยีนกำรสอนเพือ่พฒันำผูเ้รยีนให้

มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพที่ดีข้ึนอันเป็นเป้ำหมำยของสถำนศึกษำทุกแห่ง

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยั
 1. ควรศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำน

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 

 2. ควรศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1

 3. ควรศึกษำกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนด้ำนอื่นๆ 

เช่น กำรบรหิำรงำนบคุคล กำรบรหิำรงำนทัว่ไป และกำรบรหิำรงำนงบประมำณ สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

75Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 66-76 (2019)      Vol.9 No.3

เอกสารอ้างองิ
[1] สสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร 

 กระทรวงศึกษำธิกำร กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ. กรุงเทพฯ: สสำนักงำน 

 เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ; 2555.

[2] วรรณภำ เอรำวรรณ์. กำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำทีส่่งผลต่อกำรจดักำรเรยีนรูใ้นศตวรรษ 

 ที ่21 ของสถำนศึกษำ สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำเพชรบุร ีเขต 2. วำรสำรมนษุยสังคม 

 ปริทัศน์. 2561;2:93

[3] สุนันทำ เลำหนันทน์. กำรพัฒนำองค์กำร. กรุงเทพฯ: วิรัตน์เอ็ดดูเคช่ัน ; 2551.

[4] สสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1. แผนปฏิบัติกำรสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

 ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ปีงบประมำณ 2561. ฉะเชิงเทรำ: ม.ป.พ.; 2561.

[5] ภำระวี ศุขโรจน์. รปูแบบกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงสถำนศึกษำเอกชนสู่ควำมเป็นเลิศ [วทิยำนิพนธ์ศึกษำศำสตร 

 มหำบัณฑิต]. พิษณุโลก: มหำวิทยำลัยนเรศวร ; 2558.

[6] ประกอบ ตันมูล. กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลด้ำนวิชำกำร 

 ของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 [วิทยำนิพนธ์ครุศำสตร 

 มหำบัณฑิต]. สกลนคร: มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ; 2558.

[7] Kreitner and Kinicki. Organizational behavior (8th ed.). Boston: McGraw-Hill/Irwin; 2008.

[8] กฎกระทรวง. กสำหนดหลกัเกณฑ์และวธีิกำรกระจำยอสำนำจกำรบรหิำรจดัและกำรจดักำรศกึษำ พ.ศ. 2550. (2550,  

 16 พฤษภำคม). รำชกิจจำนุเบกษำ.เล่ม 124, ตอนท่ี 24 ก, หน้ำ 29-30 ; 2550.

[9] Taro Yamane. Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. Newyork: Harper and Row Publication; 1973.

[10] อุ่นเรือน อส่ำบุญ. กำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงของผู้บริหำรโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ี 

 กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 [วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต]. ลพบุรี: มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  

 ; 2558.

[11] กำญจนำ ธีระกุล. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษำของเขตพื้นท่ี กำรศึกษำประถมศึกษำ 

 สมุทรปรำกำร  เขต 1 [วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต]. กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี  

 ; 2556.

[12] ศศิวิมล ทิมพิทักษ์. กำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

 ประถมศึกษำ รำชบุรี เขต 1 [วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต]. กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

 ธนบุรี ; 2556.

 [13] รำชกิจจำนุเบกษำ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  

 2553, เล่มท่ี 116  ตอนท่ี 74ก, หน้ำ 12. วันท่ี 19 สิงหำคม 2542 ; 2542.

 [14] พงษ์ไท วำนชิพงษ์พนัธุ.์ ประสทิธภิำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำเอกชน สังกดัสสำนกังำน 

 เขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 [วิทยำนิพนธ์ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต]. ปทุมธำนี:  

 มหำวิทยำลัยรังสิต ; 2556.

[15] จีรนันท์ เช้ือดวงผุย. ประสิทธิภำพกำรบริหำรวิชำกำรในสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ี 

 กำรศึกษำ ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4 [วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต]. กำญจนบุรี: มหำวิทยำลัย 

 รำชภัฏกำญจนบุรี ; 2554.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

76 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 66-76 (2019)      Vol.9 No.3

[16] ณัฏฐนนัท์ มันตะพงศ์. ประสทิธภิำพกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของโรงเรยีนชลประทำนสงเครำะห์ จังหวดันนทบรุี   

 [วทิยำนิพนธ์พทุธศำสตรมหำบัณฑิต]. พระนครศรีอยุธยำ : มหำวิทยำมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ; 2554.

[17] เกล้ือกูล พงไทสง. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรนิเทศภำยในกับประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 [วิทยำนิพนธ์ครุ 

 ศำสตรมหำบัณฑิต] ร้อยเอ็ด: มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ; 2557.

[18] ปำริชำติ สวัสด์ิถึก. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงกับประสิทธิภำพกำรบริหำรโรงเรียน 

 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มกรุงเทพใต้กรุงเทพมหำนคร [วิทยำนิพนธ์ครุศำสตร 

 มหำบัณฑิต] กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี ; 2560.

[19] พรีพรรณ ทองป้ัน. ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงภำวะผูน้สำกำรเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิำรกับกำรบรหิำรวิชำกำรโรงเรยีน 

 ในสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเลย เขต 1 [วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต]. เลย: มหำวิทยำลัย 

 รำชภัฏเลย ; 2552.

[20] รัศมี เจริญรัตน์. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงกับประสิทธิผลกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

 ในโรงเรียนนสำร่องผู้นสำกำรเปล่ียนแปลง สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำในจังหวัดนครพนม  

 [วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต] สกลนคร: มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ; 2551.

[21] กระทรวงศึกษำธิกำร. แนวทำงกำรกระจำยอสำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้คณะกรรมกำรสสำนักงำน 

 เขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ตำมกฎกระทรวงกสำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอสำนำจ 

 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย ; 2550.

[22] กุลธวัช เสือสะอำด. แบบกำรติดต่อสื่อสำรของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนของครู สังกัดสสำนักงำน 

 เขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมัธยม เขต 6 ในจังหวัดสมุทรปรำกำร [วทิยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต]. ฉะเชิงเทรำ:  

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ ; 2561.

[23] สิริกร ทิติยวงษ์. กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ สังกัด 

 กรุงเทพมหำนคร  [วิทยำนิพนธ์ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต]. นครปฐม: มหำวิทยำลัยศิลปำกร ; 2556.

[24] อนุกูล ทองนุ้ย. กำรติดตำมผลคุณภำพกำรนิเทศงำนวิชำกำรในโรงเรียนสังกัดสสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

สกลนคร เขต 3 [วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต]. สกลนคร: มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ; 2548.

[25] นวลจันทร์ แสงอุไร. กำรใช้อสำนำจของผู้บริหำรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ  

 สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยม เขต 6 [วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต]. ฉะเชิงเทรำ:  

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์; 2559.

[26] ผมหอม ไชยรัตน์. สภำพกำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิน่จงัหวดัศรสีะเกษ [วทิยำนพินธ์ครศุำสตรมหำบณัฑติ]. ศรสีะเกษ: มหำวทิยำลยัรำชภฏัศรสีะเกษ  

 ; 2558.

[27] สุคนธ์ มณรีตัน์. รปูแบบกำรเจรจำตอ่รองในโรงเรยีนสำธติ. [ดุษฎนิีพนธ์ปรญิญำปรชัญำดษุฎบัีณฑติ] นครปฐม  

 : มหำวิทยำลัยศิลปำกร ; 2558.
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บทคดัย่อ
 งำนวจัิยเรือ่ง กำรพฒันำกำรท่องเท่ียวจำกทุนทำงสงัคมของชมุชนรอบกว๊ำนพะเยำ มีวตัถปุระสงค์ 3 ประกำร 

คอื 1) สสำรวจทนุทำงสังคมของชมุชนรอบกว๊ำนพะเยำ 2) ประเมินศักยภำพทำงกำรท่องเทีย่วทนุทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำ 

และเสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำให้สำมำรถดึงดูดกำรท่องเทีย่ว และ 3) จดัทสำวดีทีศัน์ และคู่มือส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว

ทนุทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำ พืน้ทีศึ่กษำ คอื ชมุชนรอบกว๊ำนพะเยำครอบคลมุ 6 ตสำบล 29 หมูบ้่ำน งำนวจิยันีเ้ป็นเชงิ

คณุภำพ เกบ็รวบรวมข้อมลูจำก 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลปฐมภมิู สอบถำมเชิงลึก ผูน้สำท้องท่ี ผูบ้รหิำรท้องถ่ิน พระภกิษุ และ

ผูรู้เ้รือ่งรำวของพะเยำเป็นอย่ำงดี รวมทัง้สิน้ 30 คน โดยใช้แบบกำรสมัภำษณ์เป็นเครือ่งมือ แหล่งข้อมูลทติุยภมิูได้จำก

เอกสำรและงำนวจิยั จำกน้ันนสำข้อมูลทัง้ 2 แหล่งมำสังเครำะห์ได้เป็นทุนทำงสังคมของชมุชนรอบกว๊ำนพะเยำ จสำนวน 

28 อย่ำง แล้วจึงนสำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำนประเมินผล โดยใช้แบบประเมินผลควำมน่ำสนใจดึงดูดกำรท่องเที่ยว

 ผลกำรศึกษำจำกวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 สสำรวจแล้วพบว่ำ ทนุทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำ มีจสำนวน 28 อย่ำง และ

วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 พบว่ำ ทนุทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำท่ีน่ำสนใจดึงดูดกำรท่องเทีย่วในระดับดีและดีมำกมี 24 อย่ำง 

ได้แก่ 1. กว๊ำนพะเยำ 2. กำรจดักำรขยะครบวงจรของตสำบลแม่ใส 3. ควำมเช่ือของคนรอบกว๊ำน 4. งำนประเพณีของพะเยำ  

5. วถิชีวีติชำวประมงพืน้บ้ำนกว๊ำนพะเยำ 6. อนุสำวรย์ีพญำงสำเมอืง 7. สวนเฉลมิพระเกยีรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั 

และอุทยำนกำรเรียนรู้จังหวัดพะเยำ (หอดูดำว) 8. บ้ำนโบรำณสุทธภักติ 9. โฮงเฮียนกว๊ำนพะเยำ 10. ลำนม๋วนใจ๋ หน

องระบู 11. ครกหินบ้ำนงิ้ว 12. ตีมีดบ้ำนร่องไฮ 13. ก่องข้ำวบ้ำนสันบัวบก 14. ท่ำเรือโบรำณบ้ำนทุ่งกิ่ว 15. โบรำณ

สถำนบ้ำนร่องไฮ 16. บ้ำนไม้โบรำณ 17. พระเครื่องพะเยำ 18. ไก่ชนพะเยำ 19. กำรเรียงอิฐก่อสร้ำงแบบพะเยำ 

20. กำรปั้น (แกะสลัก) พระพุทธรูปสกุลช่ำงพะเยำ 21. หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ 22. ผลิตภัณฑ์จำก

ผักตบชวำ “ชวำวำด” 23. ปลำส้มบ้ำนสำง และ 24. วัดที่มีอำยุ 100 ปีขึ้นไปที่อยู่รอบกว๊ำนพะเยำ (ไหว้พระ 100 ปี  
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ชุบชีวียืนยำว) และวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 พบว่ำ ได้นสำผลกำรศึกษำไปจัดทสำคู่มือและวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ไปยัง 

หน่วยงำนรำชกำร เอกชน และส่ือออนไลน์ พร้อมท้ังบรรยำยให้กบันสิิตระดับปรญิญำตร ีและนักเรยีน ชัน้มัธยมศึกษำ

ปีที่ 6 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำนี้ คือ ควรมีกำรกระจำยผลกำรศึกษำผ่ำนทำงสื่อสำรมวลชนประเภทต่ำง ๆ  รวมทั้ง

สือ่ออนไลน์ไปยงัหน่วยงำนของรฐั และเอกชน เพือ่ส่งเสรมิให้มีนกัท่องเทีย่วเข้ำมำเท่ียวและค้ำงคืนในจงัหวดัพะเยำ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย คือ ให้มีกำรสสำรวจทุนทำงสังคมที่น่ำสนใจในพื้นที่ต่ำง ๆ  เพื่อนสำมำส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

ค�าส�าคญั: กำรท่องเที่ยว ทุนทำงสังคม ชุมชน กว๊ำนพะเยำ

Abstract
 The research named “The Development of Tourism of Social Capital In the Community Around Kwan 

Phayao, Phayao Province” consisted of three objectives 1) to explore the social capital of the community around 

Kwan Phayao 2) to assess the potential of tourism around Kwan Phayao and provide suggestions for motivating 

tourism development and 3) to create a video and a travelling promotion manual of social capital in the community 

around Kwan Phayao. The study area covered 6 sub-districts, 29 villages around Kwan Phayao. This research 

was qualitative. The data were collected from 2 sources including primary data from in-depth questionnaire, local 

leaders, local administrators, monks and well-knowledgeable people in Phayao with totally 30 people by means 

of interviewing. Secondary data sources were obtained from documents and related research. Both data sources 

were synthesized to be social capital of the community around Kwan Phayao with totally 28 items. Moreover, they 

were brought to three experts to evaluate by using the evaluation form of tourism attractiveness. 

 The results showed that 1) there were 28 social capitals around Kwan Phayao, and 2) there were 24 social 

capital around Kwan Phayao attracting tourism at good and excellent level. They consisted of 1) Kwan Phayao 

2) Completely waste management of Mae Sai Subdistrict 3) Beliefs of the people around Kwan 4) Traditions of 

Phayao 5) Way of life of Kwan Phayao local fishermen 6) Phaya Ngam Muang Monument 7) The celebration park 

of His Majesty King and Phayao Learning Park (Observatory) 8) Sutthiphak Ancient House 9) Hong Hian Kwan 

Phayao 10) Lan Muan Jai Nong Rabu 11) Krok Hin Ban Ngio 12) Knife Hitting at Ban Rong Hai 13) Kong Khao 

Ban San Bua Bok14) The ancient house pier at Thung Kio 15) Ban Rong Hai Archaeological Site 16) Ancient 

Wooden House 17) Phayao Amulet 18) Phayao Gamecock 19) Phayao-style brick construction 20) Molding (carv-

ing) Buddha images of Phayao mechanic. 21) National Sufficiency Economy Village 22) Water Hyacinth products 

“Chavawad” 23) Pickled fished at Ban Sang and 24) More than 100 year-Temples around Kwan Phayao (paying 

respect to 100 -year old Buddha for long live) and 3) the study results were guidebook and video for dispense 

public and private sector, lecturing Bachelor Degrees and Mathayom Suksa six students.

 The suggestions from this study were indicated that the results should be broadcasted through vari-

ous types of mass communication including online to government agencies, private sectors and groups of people 

covering all ages in order to encourage tourism and overnight in Phayao Province. And the policy suggestion has 

to survey social capital in the areas for tourism promotion.

Keywords: Tourism Social Capital Community Kwan Phayao
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บทน�า
 กำรใช้จ่ำยเงินเพื่อซื้อสินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ  ของประชำชนจะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนและรำยได้เพิ่มมำก

ขึ้นเป็นทวีคูณและเมื่อประชำชนมีงำนทสำ มีรำยได้ใช้สอยก็จะทสำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่มีควำมสุข สบำยขึ้นกำรใช้จ่ำย

ของคนในพื้นที่จะทสำให้เกิดกำรจ้ำงงำนได้ระดับหนึ่งซึ่งไม่มำกนักเพรำะคนในท้องถิ่นมีกสำลังซื้อไม่มำกจึงจสำเป็นที่

จะต้องกระตุ้นกำรใช้จ่ำยในท้องถิ่นให้มีมำกขึ้น แนวทำงหนึ่งคือ กำรส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่นั้น ๆ  ให้

มำกขึ้น

 กำรใช้จ่ำยเงินของนกัท่องเทีย่วจะทสำให้เกดิกสำลงัซ้ือทีส่ร้ำงผลกระทบไปข้ำงหน้ำ (forward effect) กล่ำวคอื

ธุรกจิเกีย่วกบัทีพ่กั (ได้แก่ โรงแรม รสีอร์ท โฮมสเตย์) ร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของทีร่ะลกึ ผูป้ระกอบกำรขนส่งและอืน่ ๆ   

 จะเกดิกำรจ้ำงงำนและมรีำยได้ ในขณะเดียวกนัจะสร้ำงผลกระทบไปข้ำงหลงั (backward effect) ได้แก่ ภำค

เกษตรกรรมทีผ่ลติวตัถดิุบท่ีใช้ทสำอำหำร ของท่ีระลกึ ผูใ้ช้แรงงำนและอ่ืน ๆ  ก็จะเกิดกำรจ้ำงงำนและมีรำยได้ ผลกระทบไปข้ำง

หน้ำและข้ำงหลงัทีเ่กดิขึน้นีจ้ะสร้ำงงำนและรำยได้ไปสูห่ลำย ๆ  ภำคส่วน ในภำพรวมประชำชนในพืน้ทีท่่องเท่ียวเหล่ำนัน้จะ

ได้รบัผลดีเป็นจสำนวนมำกและผลดีจะกระจำยไปสูพ่ืน้ทีอ่ืน่ ๆ  ด้วย กำรส่งเสรมิกำรท่องเท่ียวจงึเป็นแนวทำงกระตุ้นเศรษฐกจิ 

ในท้องถิ่นได้เป็นอย่ำงดี [1]

 ตลอดระยะเวลำหลำยปีท่ีผ่ำนมำทุกรัฐบำลเล็งเห็นผลดีของกำรท่องเท่ียวท่ีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยส่วนรวม และในพื้นท่ีท่องเท่ียวจึงพยำยำมวำงมำตรกำรต่ำง ๆ ที่จะอสำนวยควำมสะดวกและส่งเสริม

กำรท่องเที่ยว ซึ่งก็ได้ผลเพรำะในปี พ.ศ. 2559 – 2560 องค์กรกำรท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชำชำติ (World Tour-

ism Organization หรือ WTO) รำยงำนว่ำ ประเทศไทยมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวมำกเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจำก

สหรัฐอเมริกำที่เป็นที่ 1 และสเปนที่เป็นที่ 2 [1]

 ในช่วง ตุลำคม 2559 ถึง กันยำยน 2560 มีนักท่องเที่ยวทุกชำติเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทย 35.38 ล้ำน

คนทสำให้มีรำยได้เกิดขึ้น 2.75 แสนล้ำนบำท ในจสำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวมำภำคเหนือ 16.4 ล้ำนคน สร้ำงรำยได้ 1.17 

แสนล้ำนบำท รำยได้เกิดขึ้นกับเชียงใหม่ 92,774.83 ล้ำนบำท เชียงรำย 24,723.36 ล้ำนบำท และพะเยำ 1,238.97 ล้ำน

บำท ตำมลสำดับ [1]

 จังหวัดพะเยำ ประชำชนส่วนมำกมีอำชีพเกษตรกรรม และมีรำยได้โดยเฉลี่ยค่อนข้ำงตส่ำ ดังนั้น กำรจะ

กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนและมีรำยได้ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงต้องใช้แนวทำงส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยว เพื่อให้กำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนสำไปสู่กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของจังหวัด [1]

 พะเยำเป็นจังหวัดที่มีประวัติศำสตร์สสำคัญมำกมำย เริ่มก่อตั้งเป็นเมือง เมื่อ พ.ศ. 1638 โดยพ่อขุนศรีจอม

ธรรม (ขุนเจื่อง) จนถึงปัจจุบันมีอำยุ 923 ปี (เก่ำแก่กว่ำจังหวัดเชียงใหม่มำกกว่ำ 200 ปี) เชียงใหม่สร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 

1839 จนถึงปัจจุบันมีอำยุ 723 ปี [2]

 จุดหมำยสสำคญัของจงัหวดัพะเยำ คือ บึงนสำ้จดืขนำดใหญ่ชือ่ กว๊ำนพะเยำ ซ่ึงเป็นบงึนสำ้จดืท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 

5 ของประเทศไทย รองจำก บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ที่เป็นอันดับ 1 และ หนองหำน จังหวัดสกลนคร เป็น

อันดับ 2 หนองหำนกุมภวำปี อุดรธำนี เป็นอันดับ 3 บึงละหำน ชัยภูมิ เป็นอันดับ 4

 กว๊ำนพะเยำก่อนปี พ.ศ. 2484 เป็นบึงท่ีมีขนำดไม่ใหญ่มำกนัก เป็นบงึท่ีรองรบัสำยนสำ้ท่ีไหลมำจำกท่ีต่ำง ๆ  

จน พ.ศ. 2484 ได้มีกำรปิดประตูกั้นนส้ำ ทสำให้มีนส้ำหลำกเข้ำมำสะสมและท่วมพื้นที่โดยรอบ บึงนส้ำจึงขยำยใหญ่มำก

ขึน้ดังปรำกฏอยูใ่นปัจจบัุน รอบ ๆ  กว๊ำนเป็นท่ีอยูอ่ำศัยของประชำชนมำเป็นเวลำหลำยร้อยปี เนือ่งจำกกำรต้ังถิน่ฐำน

ของชำวบ้ำนในอดีตมักนิยมอยูใ่กล้แหล่งนสำ้เพือ่ใช้เป็นทำงคมนำคม กำรอปุโภคบรโิภค และใช้เป็นทีห่ำเลีย้งชพีจำก
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กำรทสำเกษตรกรรม ประมง กำรอยู่อำศัยเป็นเวลำนำน ทสำให้เกิดทุนทำงสังคมที่สะสมกันมำมำกมำยหลำยชั่วอำยุคน

และมีคุณค่ำสมควรท่ีจะนสำมำส่งเสริมและพัฒนำให้สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ำมำสู่จังหวัด

พะเยำให้มำกข้ึน ซ่ึงจะช่วยสร้ำงกำรจ้ำงงำนและรำยได้ที่จะนสำไปสู่กำรมีชีวิตท่ีสุขสบำยของคนในจังหวัดพะเยำ 

และงำนวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ในด้ำนที่ 4 คือ กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน หัวข้อที่ 

4.3 สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยวและหัวข้อย่อยที่ 4.3.1 กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม ด้วย

เหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะสสำรวจทุนทำงสังคมของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำพร้อมทั้งหำแนวทำงพัฒนำและเผย

แพร่เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมำจังหวัดพะเยำให้มำกข้ึนและผลจำกกำรศึกษำนี้จะเป็นข้อมูลให้หน่วยงำนรำชกำร

ที่เกี่ยวข้องนสำไปกสำหนดเป็นนโยบำย หรือจัดทสำโครงกำรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะต่อไป

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพื่อสสำรวจทุนทำงสังคมของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ

2. เพื่อประเมินศักยภำพทำงกำรท่องเท่ียวจำกทุนทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำและเสนอแนะแนวทำงพัฒนำ 

ให้สำมำรถดึงดูดกำรท่องเที่ยว

 3. เพื่อจัดทสำวีดิทัศน์และคู่มือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจำกทุนทำงสังคมของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ

ขอบเขตของการวจิยั
 1. งำนวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)

 2. ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่อำศัยอยู่ในชุมชนรอบกว๊ำน

พะเยำรวมถึงข้ำรำชกำร ผู้ทรงคุณวุฒิต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3. พื้นที่ศึกษำ ได้แก่ ชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ ซึ่งมี 29 หมู่บ้ำน ใน 6 ตสำบล ของอสำเภอเมืองพะเยำ จังหวัด

พะเยำ

วธีิด�าเนินการวจิยั
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 กำรวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักของกำรวิจัยนี้ คือ ทุนทำงสังคม ซึ่งจะศึกษำผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่อำศัยอยู่

ในชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ รวมถึงข้ำรำชกำร ผู้ทรงคุณวุฒิต่ำง ๆ กลุ่มตัวอย่ำง จะคัดเลือกจำกประชำกรโดยกสำหนด

คุณสมบัติของผู้ที่จะให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง หรือรู้เร่ืองดีเก่ียวกับทุนทำงสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชนรอบ

กว๊ำนพะเยำ บุคคลเหล่ำนี้ ได้แก่

 1. ข้ำรำชกำร ได้แก่ พัฒนำกรตสำบล วัฒนธรรมจังหวัด

 2. ข้ำรำชกำรส่วนท้องที่ ได้แก่ กสำนันและผู้ใหญ่บ้ำนของพื้นที่รอบกว๊ำนพะเยำ ซึ่งมี 6 ตสำบล และ 29 

หมู่บ้ำน

 3.ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบำลตสำบลบ้ำนต๋อม และองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลในพื้นที่ศึกษำ

 4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่รู้เรื่องทุนทำงสังคมนั้น ๆ เป็นอย่ำงดี ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีบอกต่อ (snowball) 
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 จสำนวนตัวอย่ำงทัง้ 4 กลุ่มไม่สำมำรถกสำหนดขนำดเป็นจสำนวนตำยตัวได้ แต่จะเกบ็ไปตำมผูท่ี้มีคุณสมบติั

ตำมที่กสำหนดไว้และให้ได้จสำนวนที่มำกเพียงพอในกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

 กำรวจัิยนีเ้ป็นกำรวจัิยเชิงคุณภำพ วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูจะใช้กำรสัมภำษณ์เชงิลกึ (Indepth Interview) 

บุคคล 4 กลุ่ม โดยใช้แบบสัมภำษณ์

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรทสำวิจัยนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ

 1. รวบรวมเอกสำรและผลงำนวจิยัท่ีเก่ียวข้อง เพือ่ใช้ในกำรจดัทสำแบบสสำรวจทนุทำงสงัคมท่ีมอียูใ่นชมุชน 

รอบกว๊ำนพะเยำ

 2. ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก บุคคล 4 กลุ่ม โดยใช้แบบสัมภำษณ์ที่จัดเตรียมเอำไว้แล้ว

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 กำรวจิยันีเ้ป็นกำรวจิัยเชงิคุณภำพ กำรวเิครำะห์ข้อมูลจะใช้กำรศกึษำควำมมปีฏสิมัพนัธ์กนั (Interactive) 

ของสิ่งต่ำง ๆ  ที่เป็นเหตุและผลแก่กัน (Cause and Effect Approach) ในสภำพแวดล้อมหรือฉำก (background) ต่ำง ๆ  

แล้วจึงนสำมำสรปุผลแบบองค์รวม (Holistic Approach) ซ่ึงจะทสำให้เหน็ภำพของปรำกฏกำรณ์ท้ังหมดท่ีเชือ่มโยงต่อกัน

รูปที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่วิจัย จสำนวน 6 ตสำบล รอบกว๊ำนพะเยำ
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สรุปผลการวจิยั
 กำรวจิยัเรือ่ง กำรพฒันำกำรท่องเทีย่วจำกทนุทำงสงัคมของชมุชนรอบกว๊ำนพะเยำ มีวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั  

3 ประกำร คือ 1) เพื่อสสำรวจทุนทำงสังคมของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ 2) เพื่อประเมินศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยวทุน

ทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำ และเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำให้สำมำรถดึงดูดกำรท่องเท่ียว และ 3) เพื่อจัดทสำวีดิ

ทัศน์ และคู่มือส่งเสริมกำรท่องเท่ียวทุนทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำ กำรวิจัยน้ีครอบคลุมชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำท้ัง 

6 ตสำบล 29 หมู่บ้ำน

 กำรวจัิยน้ีเป็นงำนวจิยัเชงิคุณภำพ โดยสมัภำษณ์แบบเจำะลกึ ผูน้สำท้องท่ี ผูน้สำท้องถิน่ ปรำชญ์ชำวบ้ำน และ 

ผู้รู้ที่ศึกษำเรื่องรำวของจังหวัดพะเยำมำเป็นเวลำนำน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยมีแนวกำรสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือ กำร

วิเครำะห์ข้อมูลจะใช้วิธีศึกษำควำมสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่ำงมีเหตุผล (Interactive Approach) และเทียบเคียงกับ

วรรณกรรมที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อหำข้อสรุปที่เป็นองค์รวมในเรื่องเดียวกัน (Holistic Approach)

 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ให้ข้อมูลปฐมภูมิทั้ง 30 คน มีอำยุระหว่ำง 42-70 ปี เป็นกสำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้ำน 21 คน ผู้นสำท้องถิ่น 1 คน พระภิกษุ 1 รูป ผู้เชี่ยวชำญปรำชญ์ชำวบ้ำนเมืองพะเยำ 7 คน เป็นชำย 28 คน  

หญิง 2 คน จบกำรศึกษำปริญญำเอก 1 คน ปริญญำโท 4 คน ปริญญำตรี 6 คน อนุปริญญำ 1 คน มัธยมปลำย 10 คน  

มัธยมต้น 3 คน และประถมศึกษำปีที่ 4 (ป.4) 5 คน จำกวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 พบว่ำ ข้อมูลทุนทำงสังคม 

จำกแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิทสำให้ค้นพบทุนทำงสังคมของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำมีทั้งส้ิน 28 อย่ำง 

จำกวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 พบว่ำ ผูว้จิยัได้สร้ำงแบบประเมินผลควำมน่ำสนใจในกำรดึงดูดกำรท่องเทีย่วของชมุชนรอบ 

กว๊ำนพะเยำ แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำนประเมินผล จึงได้ทุนทำงสังคมที่มีควำมน่ำสนใจดึงดูดกำรท่องเที่ยวอยู่ใน

ระดับดีและดีมำก จสำนวน 24 อย่ำง ได้แก่

 1. กว๊ำนพะเยำ เป็นแหล่งนส้ำขนำดใหญ่กลำงเมือง เดิมเป็นแหล่งนส้ำตำมธรรมชำติต่อมำมีกำรทสำประตู

กั้นนส้ำ และขุดดินขยำยขอบตลิ่งให้จุนส้ำได้มำกขึ้น ใช้เพื่อประโยชน์หลำยด้ำนท้ังเป็นแหล่งนส้ำกิน นส้ำใช้ ประกอบ

อำชีพประมง และสันทนำกำร จึงเป็นทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่จัดได้ว่ำเป็นทุนทำงสังคมอย่ำงหนึ่ง ซึ่งสอดคล้อง

กับผลงำนวิจัยของ เกษรศิริอรุณชัยพร [3], นฤมล แก้วเปี้ย [4], ประพันธ์ นึกกระโทก [5], เลหล้ำ ตรีเอกำนุกูล [6], 

และกมล บุญเขต [7]

 2. กำรจัดกำรขยะครบวงจรของตสำบลแม่ใส เป็นแนวทำงกำรจดักำรขยะโดยให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

ใช้สัญญำประชำคม จนประสบควำมสสำเร็จ ได้รับรำงวัลทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภำคและประเทศ จึงเป็นทุนทำง

สงัคมในด้ำนภมิูปัญญำ ควำมไว้วำงใจ กำรจดักำร บรรทดัฐำน กำรมส่ีวนร่วม เป็นทุนทำงสังคม ซึง่สอดคล้องกบัผล

งำนวิจัยของ แก้วตำ จันทรำนุสรณ์ และคณะ [8], กมล บุญเขต [7], เกษรศิริ อรุณชัยพร [3], และนฤมล แก้วเปี้ย [4]

 3. ควำมเชือ่ของคนรอบกว๊ำนพะเยำ เป็นควำมเชือ่ในเรือ่งผมีด ผเีม็ง ผเีส้ียวบ้ำน เสีย้วเมอืง เส้ียววดั ซ่ึงเป็นควำม

เชือ่ด้ังเดิม ทียั่งคงมีอยู่ในชมุชน เป็นทนุทำงสงัคมอย่ำงหน่ึง สอดคล้องกบัผลงำนวจิยัของ เกศรำ ใจจนัทร์ และคณะ [9], 

ชลดำ บุญอยู่ [10], เปรมชัย จันทร์จสำปำ [11] และวุฒิชำติ ทอนศรี และคณะ [12]

 4. งำนประเพณี เป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนให้ควำมสสำคัญ และเป็นจุดร่วมของควำมเชื่อ บรรทัดฐำน ค่ำ

นิยมร่วม ภูมิปัญญำและอื่น ๆ ของคนในชุมชน จึงเป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ วุฒิชำติ ทอนศรี 

และคณะ [12], สุปรำณี จันทร์ส่ง และคณะ [13], เกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9], และสุพัตตรำ ตันติจริยำพันธ์ [14]

 5. วิถีชีวิตชำวประมงพื้นบ้ำนเป็นอำชีพเก่ำแก่ที่สุดตกทอดกันมำหลำยร้อยปี มีภูมิปัญญำ ตสำนำน เรื่อง

เล่ำต่ำง ๆมำกมำย เป็นทุนทำงสังคมอย่ำงหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15], 

ชลดำ บุญอยู่. [10] และนฤมล แก้วเปี้ย [4]
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 6. อนุสำวรย์ีพญำงสำเมืองเป็นอนุสำวรีย์ของบุคคลสสำคัญ ผูส้ร้ำงควำมเจรญิรุง่เรอืงให้แก่เมอืงพะเยำในอดีต 

จงึเป็นศูนย์รวมของจติวญิญำณชมุชน เป็นทนุทำงสังคม สอดคล้องกบังำนวิจัยของ แก้วตำ จันทรำนุสรณ์ และคณะ [8], 

เกศรำ ใจจันทร์และคณะ [9] และเปรมชัย จันทร์จสำปำ [11]

 7. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และอุทยำนกำรเรียนรู้จังหวัดพะเยำ (หอดูดำว) 

เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และดำรำศำสตร์ เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ แก้วตำ จันทรำ

นุสรณ์ และคณะ[8], และนฤมล แก้วเปี้ย [4]

 8. บ้ำนโบรำณสุทธภกัติ เป็นบ้ำนไม้สักทองอำย ุ97 ปี เคยเป็นท่ีรบัรองของรชักำลท่ี 7 และบคุคลสสำคัญ จงึเป็น

สิง่ทีแ่สดงถงึควำมสสำคญัของเมืองพะเยำ ทสำให้มบีคุคลสสำคญัมำเยีย่มเยอืน เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกบังำนวจิยัของ 

เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15] และเมทินำ อิสริยำนนท์ [16]

 9. โฮงเฮยีนกว๊ำนพะเยำ เป็นทีส่อนวถิชีวิีตของชำวประมงนสำ้จดืในกว๊ำนพะเยำทีมี่ภมิูปัญญำ ตสำนำน เรือ่งเล่ำ 

สืบทอดกันมำหลำยร้อยปี เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกศรำ ใจจันทร์และคณะ [9] และถวิลวดี 

บุรีกุล [17]

 10. ลำนม๋วนใจ๋ หนองระบู ศูนย์รวมอำหำรพื้นเมือง และภำคกลำง ที่หลำกหลำยรำคำถูก เป็นทุนทำง

สังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกษรศิริ อรุณชัยพร [3] และเกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15]

 11. ครกหินบ้ำนงิ้ว เป็นภูมิปัญญำโบรำณและกำรประกอบอำชีพที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นทุนทำง

สังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกษรศิริ อรุณชัยพร [3] และ เกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9]

 12. ตีมีดบ้ำนร่องไฮ เป็นภูมิปัญญำชำวบ้ำนแต่โบรำณ และกำรประกอบอำชีพที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน 

เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกษรศิริ อรุณชัยพร [3] และเกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9]

 13. ก่องข้ำวบ้ำนสันบวับก เป็นภมิูปัญญำชำวบ้ำน หตัถกรรมพืน้บ้ำน และกำรประกอบอำชพีทีมี่เอกลกัษณ์

ของชุมชน เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวจิัยของ เกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9] และกมล บุญเขต และคณะ [7] 

 14. ท่ำเรือโบรำณบ้ำนทุง่กิว่ เป็นท่ำเรือเก่ำทีเ่คยใชป้ระโยชน์เมือ่ 100 กวำ่ปีทีผ่่ำนมำ ปัจจบุันมทีุง่บวักว่ำ 

100 ไร่ให้นั่งเรือพำยไปชม เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9]

 15. โบรำณสถำนบ้ำนร่องไฮ โบรำณสถำนทีอ่ำยมุำกกว่ำ 500 ปี เป็นทนุทำงสงัคม สอดคล้องกบังำนวจิยั

ของ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15] และเกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9]

 16. บ้ำนไม้โบรำณ เป็นบ้ำนเก่ำตำมแบบสถำปัตยกรรมล้ำนนำโบรำณ มีอำยุ 97 ปี เป็นทุนทำงสังคม 

สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกศรำ ใจจันทร์ และคณะ [9] และกมล บุญเขต และคณะ [7]

 17. พระเครื่องพะเยำ เป็นของเก่ำแก่โบรำณ เป็นควำมเชื่อ เป็นที่รวมของควำมศรัทธำ เป็นงำนศิลป์ เป็น

ทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ถวิลวดี บุรีกุล [17] และเลหล้ำ ตรีเอกำนุกูล [6]

 18. ไก่ชนพะเยำ เป็นควำมเชื่อ ศิลปะ ภูมิปัญญำ และกำรประกอบอำชีพที่มีเอกลักษณ์ของเมืองพะเยำ 

เป็นทุนทำงสังคมที่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ถวิลวดี บุรีกุล [17] และวุฒิชำติ ทอนศรี และคณะ [12]

 19. กำรเรียงอิฐก่อสร้ำงแบบพะเยำ ภูมิปัญญำ และกำรประกอบอำชีพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของพะเยำ 

เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เลหล้ำ ตรีเอกำนุกูล [6] และวุฒิชำติ ทอนศรี และคณะ [12]

 20. กำรป้ัน (แกะสลกั) พระพทุธรปูสกลุช่ำงพะเยำ เป็นภมิูปัญญำ ศิลปะ กำรประกอบอำชพีทีมี่เอกลกัษณ์

เฉพำะของพะเยำ เป็นทนุทำงสังคม สอดคล้องกบังำนวจิยัของ เลหล้ำ ตรเีอกำนุกลู [6] และวฒุชิำติ ทอนศร ีและคณะ [12] 

 21. หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ เป็นภูมิปัญญำ เป็นกำรประกอบอำชีพ เพื่อปรับตัวสู้กับกำร

เปลีย่นแปลง เป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับผลงำนวจิยัของ แก้วตำ จนัทรำนสุรณ์ และคณะ [8] และถวลิวดี บรุกีลุ [17] 
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 22. ผลติภณัฑ์จำกผกัตบชวำ “ชวำวำด” เป็นภมิูปัญญำ เป็นกำรปรบัตัวของชุมชน เป็นกำรประกอบอำชพี

ที่มีเอกลักษณ์ของพะเยำ เป็นศิลปินพะเยำ จึงเป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ แก้วตำ จันทรำนุสรณ์ 

และคณะ [8] และเลหล้ำ ตรีเอกำนุกูล [6]

 23. ปลำส้มบ้ำนสำง เป็นภูมิปัญญำในกำรถนอมอำหำร เป็นอำชีพเก่ำแก่ที่มีเอกลักษณ์ของพะเยำ เป็น

ทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และคณะ [15] และเกศรำ ใจจันทร์ [9]

 24. วัดที่มีอำยุ 100 ปีขึ้นไปที่อยู่รอบกว๊ำนพะเยำ เป็นศำสนสถำน โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ภูมิปัญญำ 

ศิลปะ ควำมเชื่อ จึงเป็นทุนทำงสังคม สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เกศรำ ใจจันทร์ [9] และกมล บุญเขต [7]

 จำกวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 3 พบว่ำ ผูวิ้จยัได้นสำทุนทำงสังคมท่ีผ่ำนกำรประเมินผลจำกผูท้รงคุณวฒิุ และอยูใ่น

ระดับดีกับดีมำก รวมกันเป็น 24 อย่ำง แล้วนสำไปจัดทสำเป็นคู่มือและวีดิทัศน์ เพื่อจะเผยแพร่ไปยังหน่วยงำนรำชกำร 

(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพะเยำ) เอกชน (หอกำรค้ำจังหวัดพะเยำ) และสถำนศึกษำของรัฐ รวมทั้งจัดส่งวีดิทัศน์ไปทำง

สื่อออนไลน์ต่ำง ๆ และและได้บรรยำยให้กับนิสิตปริญญำตรี มหำวิทยำลัยพะเยำ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ของโรงเรียนพะเยำพิทยำคม

 งำนวิจัยนี้เป็นชิ้นแรกท่ีได้มีกำรศึกษำทุนทำงสังคมของชุมชนรอบกว๊ำนพะเยำ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 

ท่ำน ประเมินเพื่อคัดเลือกเฉพำะทุนทำงสังคมที่น่ำสนใจในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวรอบกว๊ำนพะเยำ และงำนวิจัย

นี้ได้นสำผลกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์โดยตรง คือ นสำเสนอผลงำนวิจัยสู่ภำครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง และเผยแพร่

ไปยังเยำวชนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีภูมิลสำเนำอยู่ในจังหวัดพะเยำ เพื่อให้เผยแพร่ไปยังพ่อ แม่ และชุมชน 

นอกจำกนี้ยังนสำผลวิจัยเผยแพร่ไปยังสื่อออนไลน์ต่ำง ๆ  เช่น YouTube สถำนีวิทยุ และผู้จัดงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวใน

ภำคเหนือ

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

 1. ควรมีกำรกระจำยผลกำรศึกษำไปสู่ภำครัฐ และเอกชนอย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทุน

ทำงสังคมรอบกว๊ำนพะเยำ

 2. ควรมีกำรกระจำยผลกำรศึกษำไปสู่ผู้สูงวัยทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้มีกำรนสำเที่ยว “ไหว้พระ 100 ปี  

ชุบชวียืีนยำว” โดยลกูหลำน แสดงควำมกตัญญูต่อพ่อแม่ ปูย่่ำ ตำยำย ด้วยกำรพำเท่ียวมำไหว้พระให้เป็นสิรมิงคลต่อชวีติ

 3. ควรมกีำรกระจำยผลกำรศกึษำไปสูเ่ยำวชนในโรงเรยีนมธัยม อำชวีะ เทคนคิ เพือ่สร้ำงควำมภำคภมูใิจ 

ว่ำบ้ำนเกิดของตนมีของดีอยู่เป็นจสำนวนมำก จะได้พำพ่อแม่เท่ียว และช่วยกันกระจำยข่ำวของดีที่มีอยู่ในบ้ำนเกิด

ไปสู่ชุมชนและพื้นที่อื่น ๆ

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. ให้มีกำรสสำรวจทุนทำงสังคมที่น่ำสนใจในพื้นที่ต่ำง ๆ เพ่ือนสำมำส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 2) ระดับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรดสำเนิน

กำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของ

อำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 4) ปัจจัย คุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ กำรสร้ำง

แรงบันดำลใจ กำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ กำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำน

กำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชิงเทรำ กลุม่ตัวอย่ำง คือ ผูบ้รหิำร ครผููส้อนและครฝึูก

สังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ จำก 7 สถำนศึกษำ จสำนวน 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็น แบบสอบถำม

มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ค่ำควำมเชื่อมั่น เท่ำกับ 0.97 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐำน กำร

วิเครำะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ 

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

ของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก 2) กำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก 3) ควำมสัมพันธ์
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ระหว่ำงปัจจยักบักำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของอำชวีศึกษำจังหวดัฉะเชงิเทรำ 

โดยภำพรวมมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับมำกที่สุด (r
xy

=.978) 4) ปัจจัย กำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ กำรคสำนึงถึง

ควำมเป็นปัจเจกบคุล คณุภำพชวีติในกำรทสำงำนของคร ูกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ และ กำรมีอทิธิพลอย่ำงมอีดุมกำรณ์ 

สำมำรถพยำกรณ์กำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

ได้ร้อยละ 83.80 

ค�าส�าคญั : มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี คุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู กำรมีอิทธิพลอย่ำงมี

อุดมกำรณ์ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ กำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล

Abstract
The purposes of this research were to study 1) the level of factor affecting operation of dual vocational 

education standard management system of Chachoengsao Vocational Committee 2) the level of operation of dual 

vocational education standard management system of Chachoengsao Vocational Committee 3) the relationship 

between factor affecting operation of dual vocational education standard management system of Chachoengsao 

Vocational Committee and operation of dual vocational education standard management system of Chachoengsao 

Vocational Committee 4) factor affecting operation of dual vocational education standard management system of 

Chachoengsao Vocational Committee affecting the operation of dual vocational education standard management 

system of Chachoengsao Vocational Committee. The samples were 214 administrators teachers and trainer in 

establishment of Chachoengsao Vocational Committee. The research instrument was a five rating scale questionnaire. 

The quality check on research data collecting tool found was at 0.97. The statistics used for data analysis were 

basic statistics, Pearson’s Product Moment Correlation and multiple regression analysis.

 The research results were as follow: 1) The level of factor affecting operation of dual vocational education 

standard management system of Chachoengsao Vocational Committee was at high level. 2) The level of operation of 

dual vocational education standard management system of Chachoengsao Vocational Committee was at high level. 

3) The relationship between factor affecting operation of dual vocational education standard management system 

of Chachoengsao Vocational Committee and operation of dual vocational education standard management system 

of Chachoengsao Vocational Committee was at most highly positive (r
xy

 = .978) with the statistical significance .01 

4) The factors affecting standard operation of dual vocational education under Chachoengsao vocational education 

were the intellectual stimulation, the individual consideration, the teachers’ work life quality, inspiration motivation, 

and the idealized influence. It could be used to predict the standard operation of dual vocational education under 

Chachoengsao vocational education at 83.80 with the statistical significance of .01.

Keyword: dual vocational education standard management system, vocational education, the quality of teacher 

work life, the Idealized Influence, the Inspiration Motivation, the Intellectual Stimulation and the Individualized 

Consideration
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บทน�า
 สสำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศึกษำซึง่เป็นหน่วยงำนหลกัของประเทศท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรศึกษำด้ำน

วิชำชีพ โดยพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2551 มำตรำ 8 ที่กสำหนดให้ กำรศึกษำระบบทวิภำคี เป็นกำรจัดกำร

ศึกษำวชิำชพีทีเ่กดิจำกข้อตกลงระหว่ำงสถำนศึกษำอำชวีศึกษำหรอืสถำบนักบัสถำนประกอบกำร รฐัวสิำหกจิ หรอื

หน่วยงำนของรฐัในเรือ่งกำรจดัหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอน กำรวดัและกำรประเมินผล โดยผูเ้รยีนใช้เวลำส่วนหน่ึงในสถำน

ศึกษำ ซึ่งในกำรจดัแผนกำรเรยีน แผนกำรฝึกอำชพี กำรวดัผลและประเมินผล จะเป็นกำรจดัทสำร่วมกนัระหว่ำงสถำนศึกษำและ

สถำนประกอบกำรโดยคำดหวงัว่ำผูท่ี้สสำเรจ็กำรศึกษำจำกระบบทวภิำคนีัน้ จะมีควำมรู ้ทักษะ ทศันคติท่ีพร้อมต่อกำรทสำงำน กำร

ดสำเนนิกำรจดัอำชวีศกึษำระบบทวภิำค ีสำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือทั้งในส่วนของสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำรเพื่อ

แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครอูำชวีศึกษำ อกีทัง้สำมำรถพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของครดู้วยกำรส่งครเูข้ำฝึกงำน

กับสถำนประกอบกำรและพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัย

  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีจะดสำเนินไปด้วยดีหรือประสบควำมสสำเร็จตำมมำตรฐำนน้ันจะต้อง

ดสำเนินกำรกำรจัดกำรศึกษำหลำยด้ำน ดังที่ ประภำพรรณ ปรีวรรณ, ช่อเพชร เบ้ำเงิน และชำญชัย วงศ์สีรสวัสดิ์ [1] 

กลำ่ววำ่ กำรพัฒนำกำรอำชีวศกึษำระบบทวภิำคมีุ่งในแนวทำงกำรพัฒนำองค์ประกอบต่ำง ๆ  ตำมระบบทวิภำค ีกำร

พัฒนำจึงต้องเริ่มจำกกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน ครูผู้สอน กำรใช้สื่อ เทคโนโลยี กำรวัดผล 

ประเมินผล รวมทั้งกำรนิเทศ กสำกับ ติดตำมผลกำรฝึกอบรมและกำรเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ ประภำส เกตุไทย [2] ที่ศึกษำพบว่ำ ด้ำนครูผู้สอน ด้ำนผู้

บริหำร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภำพกำรบริหำรกำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ .01 

 อำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำเป็นกำรรวมกันของสถำนศึกษำประเภทอำชีวศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำเข้ำ

ด้วยกัน จสำนวน 7 สถำนศึกษำโดยมีหน้ำที่กสำหนดยุทธศำสตร์และรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและ

พัฒนำแผนกสำลังคนอำชีวศึกษำในระดับจังหวัดให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ นโยบำย

และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกสำลัง

คนอำชีวศึกษำในพื้นท่ีจังหวัด ประสำนส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรร่วมจัดกำรอำชีวศึกษำ

และกำรฝึกอบรมวิชำชพีของสถำนศึกษำอำชวีศึกษำภำครฐัและโรงเรยีนเอกชนในระบบประเภทอำชวีศึกษำ [3] ได้

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคีในหลำยสถำนศึกษำ

 จำกกำรวิเครำะห์จำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ี 3 พ.ศ. 2554-2558 ของสถำนศึกษำใน

อำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำจสำนวน 7 สถำนศึกษำโดยสสำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ที่

ได้มีจดุท่ีควรพฒันำและข้อเสนอแนะให้แต่ละสถำนศึกษำในสงักดัอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ทีค่วรทสำควำมร่วม

มือกับสถำนประกอบกำรเพ่ิมข้ึนหรือจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีกับสถำนประกอบกำรเพิ่มข้ึนหรือฝึกทักษะปฏิบัติ

ให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้นหรือร่วมมือกับสถำนประกอบกำรเพื่อรับรองมำตรฐำนด้ำนอำชีพ พบว่ำ มีจสำนวนสถำนศึกษำ 

6 สถำนศึกษำท่ีจะต้องปรบัปรงุและพฒันำกำรจดักำรเรยีนกำรสอนร่วมกบัสถำนประกอบกำรและจำกรำยงำนเรือ่ง

กำรปฏิรูปอำชีวศึกษำของประเทศไทยต่อสถำบันกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) ปรำกฏว่ำ กำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคียังประสบปัญหำหลำยด้ำน ทสำให้ผู้เรียนอำชีวศึกษำระบบ ทวิภำคีของประเทศไทยไม่เพิ่ม

ขึน้คอื ในปัจจุบันไม่สำมำรถป้องกนัไม่ให้เกดิกำรแย่งตัวผูท้ีไ่ด้รบัลงทนุฝึกอบรมจำกสถำนประกอบกำรท่ีจดัทวภิำคี 

อีกท้ังกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคียังไม่มีระบบประกันคุณภำพผู้จบกำรศึกษำ ขำดองค์กรกลำงที่จะเข้ำมำ

ช่วยประสำนระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนประกอบกำร [4] และจำกรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล กำรจัดกำร
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อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี พบว่ำ งบประมำณที่จัดสรรสสำหรับกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีขำดแคลนและไม่

เพียงพอทสำให้ครูฝึกสอนไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำรสอน รวมถึงงบประมำณสนับสนุนกำรทสำงำน เช่น กำรออก

ไปนิเทศนักเรียน นักศึกษำก็ไม่เพียงพอเช่นเดียวกัน อีกทั้งรำยงำนยังพบอีกว่ำ ครูอำจำรย์ในสถำนศึกษำต้องมีควำม

รูส้กึร่วมและเหน็ถงึควำมสสำคัญของกำรจดักำรศึกษำระบบทวภิำคีจึงจะทสำให้อำชวีศึกษำระบบทวภิำคปีระสบควำม

สสำเร็จได้ [5]

 จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว ผูว้จิยัจงึมีควำมสนใจท่ีจะทสำกำรศึกษำว่ำ มีปัจจยัใดบ้ำงท่ีส่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำม

มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ กำรศึกษำครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

นสำมำกสำหนดนโยบำย กฎ ระเบียบ วำงแผนในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ สำมำรถดสำเนินกำรจัดกำร

อำชีวศึกษำระบบทวิภำคีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเพื่อพัฒนำกสำลังคนของชำติได้ตรงตำมที่ตลำดแรงงำนต้องกำร

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพือ่ศึกษำระดับปัจจัยทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของสถำน

ศึกษำสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ

   2. เพื่อศึกษำระดับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัด

ฉะเชิงเทรำ

   3. เพือ่ศึกษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำกบักำร

ดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ

 4. เพื่อศึกษำปัจจัย คุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรก

ระตุ้นทำงสติปัญญำ กำรคสำนงึถงึควำมเป็นปัจเจกบคุคล ส่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำ

ระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ

วธีิด�าเนินการวจิยั
 1. ประชากรในการวจิัย ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำร ครูผู้สอนและครูฝึกในสถำนประกอบกำรสังกัดอำชีวศึกษำ

จังหวัดฉะเชิงเทรำ ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 7 สถำนศึกษำ รวมทั้งสิ้นจสำนวน 473 คน 

 2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ครัง้นี ้เป็นผูบ้รหิำร ครผููส้อนและครฝึูกในสถำนประกอบกำรสงักดัอำชวีศึกษำ

จังหวัดฉะเชิงเทรำ ปีกำรศึกษำ 2561 จำก 7 สถำนศึกษำ จสำนวน 214 คนได้มำโดยกำรดสำเนินกำรดังนี้ 1) กสำหนด

ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ตำรำงของเครจซี่และมอร์แกน [5] ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 214 คน 2) คสำนวณเทียบ

บัญญัติไตรยำงศ์จสำแนกตำมสถำนศึกษำทั้ง 7 สถำนศึกษำ พิจำรณำจำกจสำนวนของผู้บริหำร ครูผู้สอนและครูฝึกใน

สถำนประกอบกำร โดยใช้กำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple random Sampling)

 3. การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย กำรวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม

มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ จำกนัน้นสำไปให้ผูเ้ชีย่วชำญจสำนวน 5 ท่ำนตรวจสอบหำค่ำดัชนคีวำมสอดคล้อง (IOC) ควำม

เทีย่งตรงด้ำนเนือ้หำ ภำษำที่ใช้ในแบบสอบถำม จำกนั้นนสำมำหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องอยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 หลัง

จำกน้ันผูว้จิยัได้ทสำกำรปรบัแก้แบบสอบถำมตำมคสำแนะนสำและนสำแบบสอบถำมไปใช้กบัผูบ้รหิำร ครผููส้อนและครู

ฝึกในสถำนประกอบกำรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 30 คนที่อำชีวศึกษำจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบหำควำมเชื่อม

มั่นของแบบสอบถำม พบว่ำ แบบสอบถำมมีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.97
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 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนินกำร ดังนี้ 1) ผู้วิจัยขอหนังสือจำก บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

รำชนครนิทร์เพือ่ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเกบ็ข้อมูลไปเสนอต่อผูอ้สำนวยกำรสถำนศกึษำสังกดัอำชวีศึกษำจังหวดั

ฉะเชงิเทรำจสำนวน 7 สถำนศึกษำ ได้แก่ วทิยำลยัเทคนิคฉะเชงิเทรำ วทิยำลยัเทคนคิจฬุำภรณ์ (ลำดขวำง) วทิยำลยัอำชวีศึกษำ

ฉะเชงิเทรำ วทิยำลยัสำรพดัช่ำงฉะเชงิเทรำ วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยฉีะเชงิเทรำ วทิยำลยักำรอำชพีพนมสำรคำม

และวิทยำลัยกำรอำชีพบำงปะกง เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 2) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถำมไปยัง

สถำนศึกษำสงักดัอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำทัง้ 7 สถำนศึกษำด้วยตนเอง และ 3) ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมแบบสอบถำม

ตำมวันและเวลำที่กสำหนด

 5. การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของงแบบสอบถำมจำกนัน้ดสำเนนิกำรวเิครำะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติ คือ ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรวเิครำะห์สัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั และกำรวเิครำะห์

ถดถอยพหคูุณ แบบ Enter

สรุปผลการวจิยั
 1. ผลกำรศึกษำระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของ

สถำนศึกษำสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ ผลกำรวจิยัพบว่ำ มค่ีำเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก โดยมีรำยละเอียด

ดังนี้

   1.1 ระดับปัจจัยคุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู ผลกำรวิจัย มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจ

เน่ืองมำจำก ผู้บริหำรสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ เห็นควำมสสำคัญของคุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู

สอดคล้องกบังำนวจิยัของ กรองกำญจน์ เอกพพิฒัน์วงศ์ [6] ทีพ่บว่ำ คณุภำพชีวติในกำรทสำงำนของครสัูงกดัสสำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจังหวัดสตูลอยู่ในระดับมำก

  1.2 ระดับปัจจัยกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ ผลกำรวิจัย มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก ท้ังนี้อำจ

เนื่องมำจำกผู้บริหำรสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำมีกำรแสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรม ในกำรเป็นตัวอย่ำงท่ี

ดีให้แก่ครู จนครูยอมรับและศรัทธำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ขวัญตำ เกื้อกูลรัตน์ [7] พบว่ำ กำรมีอิทธิพลอย่ำงมี

อุดมกำรณ์มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก

  1.3 ระดับปัจจัยกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ผลกำรวิจัย มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเนื่องมำ

จำกผู้บริหำรสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ สร้ำงแรงจูงใจหรือทสำให้ครูเกิดแรงบันดำลใจ ว่ำครูมีคุณค่ำและมี

ควำมสสำคัญ รวมถึงทสำกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูได้เห็นถึงพลังและควำมเชื่อมั่นของครูเองว่ำสำมำรถที่จะปฏิบัติงำน

ที่ท้ำทำยควำมสำมำรถได้ พร้อมที่จะมุ่งมั่นอุทิศตนรักและผูกพันต่อองค์กำรสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภัทรกร วงศ์

สกุล [8] ซึ่งพบว่ำ ภำวะผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ในเขตลำดกระบัง ด้ำน

กำรเป็นผู้สร้ำงแรงดลใจ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก

  1.4 ระดับปัจจัยกำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ ผลกำรวิจัย มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้อำจเนื่องมำ

จำกผู้บริหำรสังกัดอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ สนับสนุนให้ครูเกิดควำมคิดริเริ่ม มีกำรกระตุ้นให้ครูได้ตระหนัก

ถึงปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนในสถำนศึกษำ เพื่อให้ครูหำแนวทำงแก้ปัญหำในสถำนศึกษำในแบบที่แตกต่ำงจำกเดิม

และมีประสิทธิภำพในกำรแก้ไขปัญหำได้จริงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ สันติ หอมทวีโชค [9] พบว่ำ ระดับภำวะ

ผู้นสำของผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรีด้ำน กำรกระตุ้นทำงปัญญำ มี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก
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  1.5 ระดบัปัจจัยกำรคสำนงึถงึควำมเป็นปัจเจกบคุคล ผลกำรวจิยั มีค่ำเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดับมำก ทัง้นีอ้ำจเนือ่ง

มำจำกผูบ้รหิำรสงักดัอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ แสดงออกให้ครเูหน็ว่ำผูบ้รหิำรเหน็ควำมสสำคญัของครเูป็นรำยบุคคล 

มีกำรดูแลช่วยเหลอืพฒันำครเูป็นรำยบุคคลอย่ำงต่อเน่ือง คสำนึงถงึควำมแตกต่ำงระหว่ำงบคุคลของคร ูอกีท้ังส่งเสรมิให้ครู

ได้พฒันำตนเองเป็นรำยบคุคลสอดคล้องกบั งำนวจิยัของ สมเกยีรติ บำลลำ [10] ทีพ่บว่ำระดบัภำวะผูน้สำกำรเปลีย่นแปลง

ของผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ อสำเภอเมืองปทุมธำนี สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำน ีเขต 1 ด้ำนกำร

คสำนงึถงึควำมเป็นปัจเจกบคุคลมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดับมำก

 2. ระดับกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ผลกำร

วจิยัพบว่ำ มีค่ำเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดับมำก โดยมีรำยละเอยีด ดังนี้

  2.1 ระดับกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผูเ้รยีน โดยรวมมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดับมำก ทัง้น้ีอำจเนือ่งมำจำกผูบ้รหิำรสังกดัอำชวีศึกษำจงัหวดั

ฉะเชงิเทรำ มีกำรดสำเนนิกำร เตรยีมควำมพร้อมผูเ้รยีนในเรือ่ง กำรคดัเลอืกผูเ้รยีนในด้ำนควำมรู ้ ควำมสำมำรถและ

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรสอดคล้องกบังำนวจิยัของ นงนชุ เพช็รชนะ 

[11] ท่ีพบว่ำ สภำพกำรบรหิำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีองวทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยลีสำพนู ด้ำนครแูละครฝึูก

มีควำมเหน็ว่ำมำตรฐำนด้ำนคุณภำพผูเ้รยีนมีค่ำเฉลีย่อยูใ่นระดับมำก

  2.2 ระดับกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

มำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำร โดยรวมมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดับมำก ทัง้น้ีอำจเนือ่งมำจำกสถำนศึกษำสังกดัอำชวีศึกษำจังหวดั

ฉะเชงิเทรำ มีกำรดสำเนนิกำร ด้ำนกำรจดัทสำหลกัสตูร กำรจัดทสำแผนกำรฝึก จดักำรเรยีนกำรสอนอย่ำงมีคณุภำพ มีกำรวดั

และประเมินผลด้วยวธีิท่ีหลำกหลำย มีกำรทดสอบมำตรฐำนวชิำชีพ ตลอดจนกำรจดักจิกรรมเสรมิหลกัสูตรสสำหรบันักเรยีน 

นกัศึกษำ สอดคล้องกับงำนวจิยัของ ปรชัญนนัท์ นิลสขุและปณติำ วรรณพริณุ [12] ทีพ่บว่ำ ปัจจัยควำมสสำเรจ็ของกำรจดั

อำชวีศึกษำระบบทวภิำคีประกอบด้วย ผูบ้รหิำรเป็นผูม้วิสัิยทัศน์ทีช่ดัเจน มีภำวะผูน้สำและบรหิำรงำนอย่ำงต่อเนือ่ง

  2.3 ระดับกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 

มำตรฐำนด้ำนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยรวมมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดบัมำก ทัง้น้ีอำจเน่ืองมำจำกสถำนศึกษำสังกดัอำชวีศึกษำ

จงัหวดัฉะเชงิเทรำ มีกำรดสำเนนิกำร เกีย่วกับ กำรบรหิำรธุรกำร กำรจดัทสำแผนพฒันำกำรศึกษำ กำรจดัทสำเครือ่งมือในกำร

ตรวจสอบและประเมินผล กำรวเิครำะห์ศักยภำพควำมพร้อมของสถำนประกอบกำร กำรจดัหำเงนิทนุในกำรจดักำรเรยีน

กำรสอน กำรลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือ กำรมีส่วนร่วมรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำย กำรจดัให้มีผูป้ระสำนงำน สอดคล้องกบั งำน

วจิยัของ วรรณำ ด้วงสว่ำง [13] ท่ี พบว่ำ ควำมสสำเรจ็ของระบบทวภิำคขีองสถำนศึกษำอำชวีศึกษำในประเทศไทย มำตรฐำน

ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน มีค่ำเฉลีย่อยูใ่นระดับมำก

 2.4 ระดับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกบัสถำนประกอบกำร โดยรวมมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดับมำก ท้ังนีอ้ำจ

เนือ่งมำจำกสถำนศึกษำสังกัดอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ มีกำรดสำเนนิกำรตำมข้อตกลงร่วมกนั โดยร่วมมือกนั บรหิำร

ทรพัยำกร บรหิำรผลประโยชน์ สร้ำงเสรมิประสบกำรณ์ให้กบับคุลำกร กำรจดัทสำสัญญำกำรฝึก สอดคล้องกบังำนวจิยัของ 

ปรชัญนันท์ นลิสขุและปณิตำ วรรณพริณุ [12] ทีพ่บว่ำ วทิยำลยัเทคนคิบ้ำนค่ำยมีกำรประสำนงำนกันอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำง

สถำนศึกษำกบัสถำนประกอบกำร ร่วมแก้ไขปัญหำอปุสรรคและยดืหยุน่กบัขัน้ตอน เหน็ประโยชน์ท่ีจะได้ร่วมกนั เสยีสละ

เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม มองระบบทวภิำคีเป็นกำรพฒันำ บคุลำกรมำกกว่ำเป็นภำระของโรงงำนจงึทสำให้กำรจดักำรศึกษำ

ระบบทวภิำคปีระสบควำมสสำเรจ็
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 3. จำกกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยักบักำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีอง

อำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำผลกำรวจิยัสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงที ่1

ตารางที ่1 ค่ำสัมประสทิธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัท่ีกบักำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคี

ของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

Y X

X
1

1.00
X

2
.630** 1.00

X
3

.893** .607** 1.00
X

4
.942** .685** .910** 1.00

X
5

.928** .688** .895** .963** 1.00
Y .952** .704** .919** .981** .969** 1.00
X .957** .657** .906** .968** .957** .978** 1.00

 จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำ
ระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำกบักำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชีวศึกษำระบบทวภิำคขีอง
อำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำโดยภำพรวมมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกในระดับมำกท่ีสดุ (r

xy
= .978) อย่ำงมีนยัสสำคญัทำงสถติิ

ทีร่ะดับ .01 ส่วนผลกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์รำยปัจจยักบักำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคี
ของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ พบว่ำ 
  3.1 ปัจจยัด้ำนกำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ มีควำมสัมพนัธ์กบักำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำ
ระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ อย่ำงมีนยัสสำคัญทำงสถติิทีร่ะดบั .01 โดยมค่ีำสมัประสทิธ์ิ (r

x4y
 = .981) ซ่ึง

มีควำมสัมพนัธ์กนัในทำงบวก ระดับมำกท่ีสุด สอดคล้องกบังำนวจิยัของรจุริตัน์ นำคะรมัภะ [14] ทีศึ่กษำพบว่ำ กำรกระ
ตุ้นทำงสติปัญญำ มีควำมสมัพนัธ์ระดับสงู อย่ำงมนัียสสำคัญทำงสถติิทีร่ะดับ .01 กบัควำมเป็นครมูอือำชพีตำมมำตรฐำน
วิชำชพีคร ูของครสูงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุร ีเขต 2 
  3.2 ปัจจัยกำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคลมีควำมสัมพันธ์กับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร
อำชวีศึกษำระบบ ทวภิำคีของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ อย่ำงมีนยัสสำคัญทำงสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิ (r

x5y
 

= .969) ซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์กนัในทำงบวก ระดับมำกทีส่ดุ สอดคล้องกบังำนวจิยัของ ภทัรกร วงศ์สกลุ [7] ทีท่สำกำรศึกษำ
พบว่ำกำรเป็นผูส้ร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัผูต้ำมเป็นรำยบุคคลมีควำมสัมพนัธ์ระดับค่อนข้ำงมำกอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติิที่
ระดับ .01 กบัประสทิธิผลของกำรบรหิำรโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหำนครในเขตลำดกระบัง 
  3.3 ปัจจยัด้ำนคุณภำพชวีติในกำรทสำงำนของคร ู มีควำมสัมพนัธ์กบักำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำร
อำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของอำชวีศึกษำจังหวดัฉะเชงิเทรำ อย่ำงมนียัสสำคัญทำงสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีค่ำสมัประสทิธ์ิ (r

x1y
 

= .952) ซึง่มคีวำมสัมพนัธ์กนัในทำงบวก ระดับมำกทีสุ่ด สอดคล้องกบั งำนวจิยัของ ปวณีำ บวัชกู้ำน [15] ทีท่สำกำรศึกษำ
พบว่ำ คุณภำพชวีติกำรทสำงำนของข้ำรำชกำรครโูดยรวมมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรยีนโดยรวมและ
รำยด้ำนด้วยควำมสัมพนัธ์กันระดับสูง
  3.4 ปัจจยักำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ มคีวำมสัมพนัธ์กบักำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบ
ทวิภำคีของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ อย่ำงมีนยัสสำคญัทำงสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิ (r

x3y
 = .919) ซ่ึงมี

ควำมสมัพนัธ์ในทำงบวก ระดับมำกท่ีสดุ สอดคล้องกบังำนวจิยัของ จรรยำรตัน์ แก้วปันขันธ์ [16] ท่ีทสำกำรศึกษำพบว่ำ 
กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ มีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกระดับปำนกลำง อย่ำงมนียัทำงสถติิท่ีระดับ .01 กบัประสิทธิผลของกำร
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บรหิำรงำนสถำนศึกษำ สังกดัสสำนกังำนส่งเสรมิกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัยจงัหวดัลสำปำง
  3.5 ปัจจัยด้ำนกำรมอีิทธพิลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ มีควำมสัมพันธ์กับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร
อำชวีศึกษำระบบ ทวภิำคีของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ อย่ำงมีนยัสสำคญัทำงสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีค่ำสัมประสทิธ์ิ 
(r

x2y
 = .704) ซ่ึงมีควำมสมัพนัธ์ในทำงบวกระดับมำก สอดคล้องกบังำนวจิยัของ สมเกยีรติ บำลลำ [9] ทีท่สำกำรศึกษำพบ

ว่ำ กำรมีอทิธิพลอย่ำงมีอดุมกำรณ์หรอืกำรสร้ำงบำรมี มคีวำมสัมพนัธ์ทำงบวกระดับปำนกลำงอย่ำงมีนยัสสำคัญทำงสถติิท่ี
ระดับ .01 กบักำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรยีนรูข้องสถำนศึกษำ อสำเภอเมืองปทุมธำนี สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีป่ระถมศึกษำ
ปทุมธำน ีเขต 1
 4. ผลกำรศึกษำปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบ ทวภิำคขีองอำชวีศกึษำ

จงัหวดัฉะเชงิเทรำสำมำรถแสดงได้ตำมตำรำงท่ี 2 

ตารางที ่2 ผลกำรวเิครำะห์ถดถอยพหคูุณ ปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคี

ของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ

ตวัแปร b S.E.b b t sig

ค่ำคงที่ (constant) -.792 .065 - -12.280 .000

ปัจจัยคุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู .213 .039 .180 5.438** .000

ปัจจัยกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ .063 .018 .052 3.539** .000

ปัจจัยกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ .100 .029 .089 3.376** .001

ปัจจัยกำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ .493 .050 .456 9.761** .000

ปัจจัยกำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคล .267 .044 .248 6.086** .000

R = .916, R2 = .838, S.E.
est

 = .13567, F = 1786.348, p = 0.00

 จำกตำรำงที ่2 พบว่ำ ปัจจัยทีส่่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของอำชวีศึกษำ

จงัหวดัฉะเชงิเทรำ สำมำรถพยำกรณ์กำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำระบบทวภิำคขีองอำชวีศึกษำ

จงัหวดัฉะเชงิเทรำ ได้ร้อยละ 83.80 อย่ำงมีนยัสสำคัญท่ีระดับ .01 ปัจจยัทีมี่อสำนำจพยำกรณ์มำกท่ีสุด คือ กำรกระตุ้นทำงสติ

ปัญญำ รองลงมำ คือ กำรคสำนงึถงึควำมเป็นปัจเจกบุคล คณุภำพชวีติในกำรทสำงำนของคร ูกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ และ กำร

มีอทิธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ ตำมลสำดับ สอดคล้องกับงำนวจัิยของสกุญัญำ แช่มอนิทร์และสัมมำ รธนธิย์ [17] ท่ีพบว่ำ กำรก

ระตุ้นกำรใช้ปัญญำ กำรสร้ำงแรงดลใจโดยมอีสำนำจกำรพยำกรณ์ร้อยละ 45 และมีควำมคลำดเคลือ่น ± 0.314 งำนวจัิยของ 

รตันำ นำคมุสิก บรรจง เจรญิสขุและวรรณะ บรรจง [18] พบว่ำ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกระดับมำก

ท่ีสุดกบัประสทิธิผลของโรงเรยีนอย่ำงมนัียทำงสถติิท่ีระดับ .01 และมสัีมประสิทธ์ิถดถอยของกำรทสำนำยเท่ำกบั 0.374 งำน

วจิยัของ อรณุรตัน์ บุง่นำม [19] พบว่ำ คุณภำพชวีติกำรทสำงำนของข้ำรำชกำรครสู่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรยีนสงักดั

สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชงิเทรำเขต 2 งำนวจิยัของ อไุรวรรณ คงสมิ [20] ท่ีศึกษำพบว่ำ กำรสร้ำง

แรงบันดำลใจมีควำมสมัพนัธ์ในระดับสูงกบัองค์กรแห่งกำรเรยีนรูแ้ละ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรกระตุ้นทำงปัญญำ

และกำรคสำนึงถงึควำมเป็นปัจเจกบุคคลสำมำรถร่วมกนัทสำนำยกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรูไ้ด้ร้อยละ 83.20 อย่ำงมีนยั

ทำงสถติิท่ีระดับ .01 และ งำนวจิยัของ จตุรภทัร ประทุม, ประยรู อิม่สวำทและสมพงษ์ ป้ันหุน่ [21] พบว่ำ กำรมีอทิธิพล

อย่ำงมอีดุมกำรณ์ สำมำรถทสำนำยประสทิธิผลของสถำนศึกษำได้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

94 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 86-96 (2019)      Vol.9 No.3

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวจิยัไปใช้

  1.1 จำกกำรศึกษำพบว่ำคุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู ด้ำนครูได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรทสำงำนเพียงพอ

สสำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรดสำรงชีวิต มีค่ำเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ำย ดังน้ันผู้บริหำรสถำนศึกษำจึงควรจัดสวัสดิกำรด้ำน

ต่ำง ๆ สสำหรับครูที่ทสำกำรสอนระบบ ทวิภำคีเพิ่มมำกขึ้น

  1.2 จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ ด้ำนผู้บริหำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี จนเป็นที่

ยอมรับจำกผู้ร่วมงำน มีค่ำเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ำย ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำจึงจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำง

ที่ดีแก่ครู

  1.3 จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ด้ำนผู้บริหำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงำนเห็นถึงพลังในกำร

ทสำงำนของตนเอง มค่ีำเฉลีย่เป็นอนัดับสดุท้ำย ดังน้ัน ผูบ้รหิำรจงึต้องสร้ำงแรงจูงใจด้วยวธีิกำรต่ำง ๆ  ให้ครเูหน็พลงั

ควำมสำมำรถที่ครูมีอยู่ ว่ำครูสำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในสถำนศึกษำได้

  1.4 จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรกระตุ้นทำงสติปัญญำ ด้ำนผู้บริหำรเปิดโอกำสให้ผู้ร่วมงำนวิจำรณ์หรือแสดง

ควำมคิดเห็น มีค่ำเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ำย ดังนั้นผู้บริหำรจึงควรเปิดโอกำสให้ครูได้วิจำรณ์หรือแสดงควำมคิดเห็น

เชิงสร้ำงสรรค์ ผ่ำนวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรประชุมกลุ่มย่อย

  1.5 จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรคสำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล ด้ำนผู้บริหำรให้ควำมสนใจเอำใจใส่กับผู้ร่วม

งำนให้พัฒนำควำมสำมำรถตำมศักยภำพของตน ค่ำเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้ำย ดังน้ัน ผู้บริหำรจึงควร พัฒนำครูตำม

ศักยภำพให้ทั่วถึง ทั้งครูอัตรำจ้ำง พนักงำนรำชกำร ข้ำรำชกำรครู รวมถึง ครูฝึกในสถำนประกอบกำร ตำมศักยภำพ

  1.6 คณุภำพชวีติในกำรทสำงำนของคร ูกำรมอีทิธิพลอย่ำงมีอดุมกำรณ์ กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรกระตุ้นทำง

สติปัญญำและกำรคสำนงึถงึควำมเป็นปัจเจกบุคคลมคีวำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบักำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำร

อำชวีศึกษำระบบทวภิำคีของอำชวีศึกษำจงัหวดัฉะเชงิเทรำ ดังน้ันผูบ้รหิำรสถำนศึกษำและผูที้เ่กีย่วข้องกบักำรศึกษำ 

ต้องมีกำรวำงแผนกำรดสำเนนิกำร บรหิำรจดักำรองค์กำร กสำหนดนโยบำย หรอืเกณฑ์กำรทสำงำนให้มีควำมสอดคล้อง

เหมำะสมกับ คุณภำพชีวิตในกำรทสำงำนของครู นอกจำกนี้ผู้บริหำรจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี สร้ำงแรง

จูงใจให้กับครูและบุคลำกร กระตุ้นให้ครูได้มีควำมเชื่อมั่นว่ำครูมีควำมสำมำรถที่จะแก้ไขปัญหำได้ด้วยตนเอง รวม

ถึงคสำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลให้ครูสำมำรถพัฒนำตนเองตำมศักยภำพ ซ่ึงจะทสำให้กำรดสำเนินกำรตำม

มำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำเพิ่มมำกขึ้น

 1.7 จำกกำรศึกษำพบว่ำ คณุภำพชวิีตในกำรทสำงำนของคร ูกำรมีอทิธิพลอย่ำงมีอดุมกำรณ์ กำรสร้ำงแรงบันดำล

ใจ กำรกระตุ้นทำงสติปัญญำและกำรคสำนึงถงึควำมเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อกำรดสำเนนิกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำร

อำชีวศกึษำของอำชีวศกึษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศกึษำ ต้องให้ควำมสสำคัญกับกำรปฏิบตัิงำนของ

คร ูมีควำมเป็นธรรมในกำรบรหิำรงำนและพจิำรณำสวสัดิกำรด้ำนต่ำง ๆ  ตลอดจนประพฤติปฏบิติัตนเป็นแบบอย่ำง 

สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรทสำงำนร่วมกัน กระตุ้นเตือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ช่วยกันแก้ไขปัญหำ รวม

ถึงส่งเสริมและพัฒนำครูและครูฝึกโดยกสำหนดเป็นกลยุทธ์ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ บรรจุลงในแผนกำรปฏิบัติ

รำชกำร ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจดักำรอำชวีศึกษำของอำชวีศึกษำจังหวดัฉะเชงิเทรำให้เกดิ

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัคร้ังต่อไป

  2.1 ควรศึกษำปัจจัยด้ำนอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

ของอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

95Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 86-96 (2019)      Vol.9 No.3

  2.2 ควรมีกำรศึกษำเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคีที่ประสบควำม

สสำเร็จระดับชำติและนำนำชำติเพื่อนสำมำปรับใช้กับอำชีวศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ

  2.3 ควรมีกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพเกี่ยวกับกำรดสำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำจังหวัด

ฉะเชิงเทรำ
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 สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 27. วำรสำรวิทยบริกำรมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์:  

 2559;27;2;119-130.
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บทคดัย่อ
 กำรวจิยัเรือ่ง กำรพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียวเชงิจำรกิแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรมีีวตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศึกษำ

สภำพของวดัทีม่คีณุลกัษณะเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบญุ 2) พฒันำเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชงิจำรกิ

แสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรีและสร้ำงคู่มือ 3) ทดลองและประเมินควำมพึงพอใจเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวง

บุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ด้วยกำรสนทนำกลุ่มจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม และ

กำรท่องเท่ียวจำก 8 หน่วยงำน จสำนวน 1011 คน เพือ่ศึกษำคณุลกัษณะของวัดทีเ่หมำะสมเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิจำรกิ

แสวงบุญ และกำรวิจัยเชิงปริมำณจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่ เป็นนักท่องเที่ยว จสำนวน 30 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถำมมี

ค่ำควำมเชื่อมั่น .90 กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ
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 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1.คุณลักษณะของวัดที่เหมำะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ 5 ประกำร คือ 1) มี

ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญที่น่ำสนใจ 2) กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญได้ง่ำย 3) มีสิ่ง

อสำนวยควำมสะดวก 4) มีกิจกรรมให้ปฏิบัติ 5) ชุมชนและภำคส่วนต่ำงๆ ให้กำรสนับสนุน 2.กำรพัฒนำเส้นทำงกำร

ท่องเท่ียวเชงิจำรกิแสวงบุญวัดในจงัหวัดเพชรบุรจีำกเกณฑ์กำรคดัเลอืก 5 ประกำรข้ำงต้น นสำมำคดัเลอืกวดัได้ 9 แห่ง 

ซึ่งมเีส้นทำงท่องเที่ยวตำมลสำดับ คือ 1) วัดใหญ่สุวรรณำรำม 2) วัดกสำแพงแลง 3) วัดมหำธำตุวรวิหำร 4) วัดพระพุทธ

ไสยำสน์ 5) วัดข่อย 6) วัดเขำบันไดอิฐ 7) วัดทองนพคุณ 8) วัดเขำตะเครำ 9) วัดในกลำง โดยมีระยะทำงประมำณ 

40 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงท่องเที่ยว 8 ชั่วโมง และได้คู่มือประกอบกำรท่องเที่ยว 3. ทดลองและประเมินควำมพึง

พอใจเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญกับนักท่องเที่ยวได้รับควำมพึงพอใจในระดับมำก (= 4.44, S.D = 0.41) 

จสำแนกเป็นรำยด้ำนจำกมำกไปหำน้อย คือ 1. มีควำมพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้นจำกกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญใน

ระดับมำกที่สุด 2. วิทยำกรระดับมำกที่สุด 3. เส้นทำงและคู่มือกำรท่องเที่ยวระดับมำก 4. กำรบริหำรจัดกำรของวัด 

ในระดับมำก และกำรจัดสถำนที่ในวัดในระดับมำก = 4.54, S.D. = 0.35; = 4.50, S.D. = 0.47; = 4.49, S.D. = 

0.40; = 4.36, S.D. = 0.55; and = 4.29, S.D. = 0.53; respectively.

ค�าส�าคญั : เส้นทำงท่องเที่ยว จำริกแสวงบุญ วัดในเพชรบุรี

Abstract
 The study on development of a temple pilgrim tour route in Phetchaburi Province aimed to: 1) study the 
condition of the temples suitable for pilgrimage attractions, 2) develop a temple pilgrim tour route in Phetchaburi 
province and create a handbook, and 3) try out the developed route and created handbook and evaluate the satisfac-
tion on the temple pilgrim tour route in Phetchaburi Province. The qualitative research approach was applied in 
this study by using a focus group discussion of 11 experts on religion, culture and tourism from 8 agencies to study 
the characteristics of suitable temples for pilgrim attractions. And, the quantitative research approach was applied 
to collect the data from 30 tourists. The instrument is a questionnaire with reliability level at .90. The quantitative 
data were analyzed by computing percentage, mean, and standard deviation, whereas content analysis was used 
for analyzing the qualitative data.
 The research results were as follows: 1.The five characteristics of suitable temples for pilgrim tour destina-
tions were as follows: 1) availability of interesting pilgrim tour resources, 2) convenience for access to pilgrim tour 
sites, 3) availability of facilities, 4) availability of activities for tourists to join, and 5) support from communities 
and various parties. 2.For the development of temple pilgrim tour routes in Phetchaburi Province based on the 
above five selection criteria, nine temples were selected for the tour route, namely 1) Wat Yai Suwannaram, 2) Wat 
Kamphaenglang, 3) Wat Mahathat Woravihan, 4) Wat Phra Buddasaiyat, 5) Wat Khoi, 6) Wat Khao-Bandai-It, 
7) Wat Tongnoppakun, 8) Wat Khaotakrao, and 9) Wat Naiklang, with a distance of 40 kilometers, taking 8 hours 
to travel. And, the tour guide handbook was also verified. 3.The experiment on the route and evaluation of the 
satisfaction on pilgrim tour route revealed that the tourists were overall satisfied at a high level (. = 4.44, SD = 
0.41). The means and Standard Deviation of tourists satisfaction on the result of the pilgrim tour, the lecturer as a 
tour guide, the route and the handbook, the management of the temple, and the place operation .were = 4.54, S.D. 
= 0.35; = 4.50, S.D. = 0.47; = 4.49, S.D. = 0.40; = 4.36, S.D. = 0.55; and = 4.29, S.D. = 0.53; respectively.

Keywords : Tour route, Temple pilgrim, Temple in Phetchaburi
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บทน�า
 วัดเป็นศำสนสถำนท่ีสสำคัญทำงพระพุทธศำสนำนอกจำกมีหน้ำที่หลักเป็นแหล่งปฏิบัติกิจทำงศำสนำท่ี

จรรโลงจิตใจให้ดีงำมแล้วยังเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมที่ทรงคุณค่ำและเป็นแหล่งศิลปวิทยำท่ีให้ควำมรู้หลำกหลำย

สำขำ สำมำรถเชื่อมโยงถึงประวัติศำสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นจึงนับได้ว่ำเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม

ที่สสำคัญของชำติได้ดียิ่ง

 เพชรบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีประวัติศำสตร์ยำวนำนต้ังแต่สมัยทรำวดีและมีวัดเป็นจสำนวนมำก ท่ีทรงคุณค่ำ 

มีควำมโดดเด่น เป็นแหล่งรวมฝีมือช่ำงชั้นเยี่ยมในสมัยอยุธยำ จนมีคสำกล่ำวว่ำ “เพชรบุรีเป็นอยุธยำที่ยังมีชีวิต” คือ 

วัดวำอำรำมจสำนวนมำก เป็นที่รวมศิลปกรรมที่คงเหลืออยู่จำกกำรถูกเผำทสำลำยในอดีตกำล และแต่ละวัดมีจุดเด่นที่

ทรงคณุค่ำแตกต่ำงกนัไป อำทเิช่น วดัใหญ่-สุวรรณำรำม มีประวติัศำสตร์เกีย่วกบักำรรกัษำชำติไทยและบุคคลสสำคัญ

ทำงประวัติศำสตร์ วดัเขำบนัไดอฐิเป็นวดัทีส่งบเงียบมีประวติัควำมเป็นมำเก่ำแก่ มีลวดลำยปนูขึน้สวยงำมและมพีระ

เกจิอำจำรย์ชื่อดังของเมืองเพชร วัดมหำธำตุวรวิหำร มีพระปรำงค์ 5 ยอด ควำมเป็นมำเก่ำแก่ มีลวดลำยปูนปั้นชั้นครู

ที่สวยงำม วัดพระพุทธไสยำสน์ มีพระพุทธรูปปำงไสยำสน์อำยุกว่ำ 400 ปี เป็นพระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ

ประเทศ[1] ฯลฯ วัดจึงเป็นสถำนที่ที่มีคุณค่ำควรแก่กำรเรียนรู้และพัฒนำจิตใจ ควรส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงจำริกแสวงบุญ ซึ่งเป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่มีกำรกล่ำวถึงและมีกลุ่มคนที่สนใจกำรท่องเที่ยว

ประเภทนี้มีจสำนวนไม่น้อย ทั้งนี้ด้วยคติควำมเชื่อที่ว่ำกำรได้มำสักกำระสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์จะนสำควำมเป็นสิริมงคลมำ

สู่ชีวิต ตนเอง และครอบครัว

 กำรพัฒนำวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ นับว่ำเป็นกำรพัฒนำที่มีประโยชน์กล่ำวคือ กำรท่อง

เท่ียวเป็นกิจกรรมหน่ึงที่ช่วยกระจำยรำยได้สู่ชุมชน สังคม เป็นกลไกกำรพัฒนำนสำไปสู่ กำรเดินทำงไปยังสถำนท่ี

ท่องเที่ยว ทสำให้เกิดค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำเดินทำง ขนส่ง ค่ำที่พัก อำหำร ของที่ระลึก กำรนสำเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นจึงพบว่ำ

แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561 - 2564 [21] ได้กสำหนดเป็น ประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริกำรและอุตสำหกรรม

กำรท่องเที่ยวที่มีคุณภำพและกำรยกระดับกำรท่องเที่ยว สู่ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ กำรท่องเที่ยวเพื่อเรียน

รู้ กำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศและป่ำเขำ และกำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำ วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัดกลุ่มจังหวัด

และนำนำชำติหรือในแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 - 2564 ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ

กีฬำ ในยุทธศำสตร์ที่ 4 กล่ำวถึงกำรสร้ำงควำมสมดุลให้กับกำรท่องเที่ยวไทยผ่ำนกำรตลำดเฉพำะกลุ่มกำรส่งเสริม

วิถีไทยและสร้ำงควำมเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมเที่ยวทั่วไทยเป็นกำรสร้ำงค่ำนิยมกำรเดินทำงท่องเที่ยวใน

ประเทศให้แก่คนไทยทุกคน ทุกเพศ [32] ทุกวัยหรือในยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ระยะ 

20 ปี พ.ศ. 2560-2579 เล็งเห็นควำมสสำคัญกับกำรพัฒนำท้องถิ่นในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น โดย

มีกลยุทธ์บูรณำกำรพันธกิจสสำคัญเพื่อพัฒนำสังคมท้องถิ่นด้ำนศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม [43]

 จำกแผนพฒันำของจงัหวดัเพชรบรุ ีแผนพฒันำกำรท่องเทีย่วแห่งชำติของกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกฬีำและ

แผนพัฒนำระยะ 20 ปีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี ได้เล็งเห็นควำมสสำคัญของกำรท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อ

บคุคล ชมุชน สงัคมทัง้ด้ำนจติใจ ปัญญำและเศรษฐกจิอนัเป็นกำรกระจำยรำยได้สู่ชมุชนแล้วยงัมีกำรจดักำรท่องเท่ียว

ท่ีสำมำรถตอบสนอง ควำมต้องกำรนกัท่องเทีย่วเฉพำะกลุม่เพิม่มำกขึน้ เช่น กำรท่องเท่ียวเชงิศำสนำ วฒันธรรม ซึง่จะ

เป็นกำรสร้ำงควำมสมดุลให้กบักำรท่องเทีย่วไทย มิใช่เน้นกำรท่องเท่ียวเฉพำะกลุม่ๆ เดียว ทัง้น้ีเพรำะเรำมีทรพัยำกร

กำรท่องเที่ยวที่มีคุณค่ำหลำกหลำยอนึ่งกำรท่องเที่ยวเชิงศำสนำในวัดก็เป็นกำรส่งเสริมวิถีชีวิตไทยที่มีคนส่วนใหญ่

นบัถอื พทุธศำสนำและศำสนำน้ีกเ็ป็นฐำนรำกทำงวฒันธรรมของไทยทกุแขนงทัง้ทำงด้ำนจติใจ ทีแ่สดงออกเป็นศีล

ธรรมจริยธรรมของคนไทย และทำงด้ำนวัตถุธรรมก็ได้รับอิทธิพลพุทธศำสนำเช่น สถำปัตยกรรม ประติมำกรรม ที่

สวยงำม ด้ำนจำรตีและขนบธรรมเนยีมของเพชรบรุกีมี็ไม่น้อยดังน้ันกำรท่องเท่ียวทำงศำสนำจึงเป็นกำรส่งเสรมิกำร



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

100 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 97-109 (2019)      Vol.9 No.3

ดสำรงชีวิตตำมแนวทำงวิถีไทย ส่งเสริมให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศทั้งท่ีเป็นพุทธศำสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป

ท้ังยังเป็นกำรท่องเที่ยวท่ีส่งเสริม คุณธรรม จริยยธรรมนักท่องเท่ียว เพรำะวัดเป็นศูนย์รวมของสิ่งท่ีดีงำมของชำติ 

จึงกล่ำวได้ว่ำ กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญเป็นกำรพัฒนำคน รวมถึงพัฒนำท้องถิ่นและชุมชน

 ด้วยกำรเล็งเห็นควำมสสำคัญของกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี และในจังหวัดเพชรบุรี

ยังมีกำรพฒันำเส้นทำงท่องเท่ียวลกัษณะนีไ้ม่มำกนกั ดังนัน้ผูว้จัิยจึงสนใจศึกษำและพฒันำเส้นทำงท่องเทีย่วอนัเป็น

ทำงเลอืกหนึง่แก่นกัท่องเท่ียวผูส้นใจได้เลอืกเดินทำงตำมควำมพร้อมของตนเองไปนมัสกำรสกักำระส่ิงศักด์ิสิทธ์ิใน

วัด เพื่อรับผลบุญกุศลเกิดควำมซำบซึ้งศรัทธำในหลักกำรปฏิบัติตำมคสำสอน และเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำสังคม

โดยรวม

วตัถุประสงค์
 1. ศึกษำสภำพของวัดที่มีคุณลักษณะเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ

 2. เพื่อพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรีและสร้ำงคู่มือ

 3. เพื่อทดลองและประเมินควำมพึงพอใจเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตการวจิยั
 ขอบเขตกำรวิจัยเรื่องนี้ประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ และขอบเขตด้ำน

เวลำ รำยละเอียดมี ดังนี้

ขอบเขตด้านเนือ้หา
 ศึกษำสภำพของวดัทีมี่คุณลกัษณะเหมำะสมกบักำรเป็นแหล่งท่องเท่ียว และนสำมำสร้ำงเป็นเส้นทำงท่องเท่ียว

เชงิจำรกิแสวงบญุของวดัในจงัหวัดเพชรบรุ ีและนสำไปทดลองใช้จรงิกบันกัท่องเทีย่วเพือ่ให้ทดลองเดินทำงไปยงัวดั

ต่ำงๆ ตำมเส้นทำงพร้อมทัง้ประเมินควำมพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีมี่ต่อเส้นทำงท่องเทีย่วทีพ่ฒันำขึน้ ในครัง้น้ีโดย

ใช้แนวคิดองค์ประกอบกำรท่องเที่ยวตำมหลัก 5As และกำรสังเครำะห์จำกกำรสนทนำกลุ่มของผู้ให้ข้อมลูสสำคัญใน

กำรวิจัยนี้

ขอบเขตด้านพืน้ที่
 สร้ำงเส้นทำงท่องเทีย่ววดัในอสำเภอเมืองเพชรบรุแีละพืน้ท่ีใกล้เคียง ทีไ่ด้จำกกำรประชมุกลุม่ผูเ้ชีย่วชำญด้ำน

กำรท่องเที่ยวและนักวิชำกำรด้ำนศำสนำและวัฒนธรรมและไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำท่อง

เที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดทั้ง 9 แห่ง พร้อมทั้งประเมินผล

ขอบเขตด้านเวลา
 ระยะเวลำในกำรวิจัย ตั้งแต่ เดือนมกรำคม ถึง เดือนมิถุนำยน 2562

วธีิการด�าเนินการวจิยั
 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรีเป็น กำรวิจัยเพื่อ 1) ศึกษำ

สภำพวัดทีมี่คณุลกัษณะเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิจำรกิแสวงบุญ 2) พฒันำเป็นเส้นทำงท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวง
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บุญและสร้ำงคู่มือ 3) ประเมินควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงท่องเที่ยว โดยได้ทสำกำรศึกษำเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณดัง

มีรำยละเอียดต่อไปนี้

 การศึกษาสภาพวดัทีม่คุีณลกัษณะเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงจาริกแสวงบุญในจงัหวดัเพชรบุรี

 ข้ันตอนนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพเพื่อศึกษำสภำพวัดในจังหวัดเพชรบุรีที่มีคุณลักษณะเหมำะสมเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวิธีกำรศึกษำด้วยกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussionp) จำกผู้ให้ข้อมูลที่มีควำม

รู้ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องโดย ผู้วิจัยดสำเนินกำร สนทนำกลุ่มด้วยตนเองเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องตำมหลักวิชำกำร

และตำมประเด็นกรอบแนวคิดตำมลสำดับดังนี้

 1. ผู้ให้ข้อมูลส�าคญั

 ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ (Key Performance) จสำแนกตำมภำระหน้ำที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ี จสำนวน 10 

คน จำก 8 หน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถค้นหำข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยสำเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัยผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ

ประกอบด้วย

  1.1 ด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่ 1) ผู้อสำนวยกำรกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเพชรบุรี หรือตัวแทน 2) นำยก

เทศมนตรี เทศบำลเมืองเพชรบุรี หรือตัวแทน จสำนวน 3 คน

  1.2 ด้ำนกำรศำสนำและวฒันธรรม ได้แก่ 1) ผูอ้สำนวยกำรวฒันธรรมจังหวดัเพชรบรุหีรอืผูแ้ทนหรอืตัวแทน 

2) ผู้อสำนวยกำรสสำนักพุทธศำสนำจังหวัดเพชรบุรี หรือตัวแทน 3) เจ้ำคณะจังหวัดเพชรบุรี หรือตัวแทน จสำนวน 3 คน

  1.3 นกัวชิำกำร ตวัแทน 1) รองอธกิำรบด ีมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีหรอืตวัแทน 2) พฒันำกำรจงัหวดั

เพชรบุรี หรือตัวแทน 3) ตัวแทนอำจำรย์ประจสำสำขำกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

จสำนวน 4 คน

 2. เคร่ืองมอืและการตรวจสอบเคร่ืองมอืในการวจิยั

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเด็นข้อคสำถำมในกำรสนทนำกลุ่มซึ่งผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจำก

กำรสังเครำะห์จำกแนวคิดกำรท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบุญโดยครอบคลมุกำรสร้ำงเส้นทำงท่องเทีย่วในจงัหวดัเพชรบุรี

ที่เหมำะสมตำมกรอบแนวคิด จำกน้ันนสำแบบประเด็นข้อคสำถำมให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจควำมเหมำะสมของข้อคสำถำม 

จสำนวน 3 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญ 1) ด้ำนกำรท่องเที่ยว 2) ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม 3) ด้ำนกำรพัฒนำและนสำ

ข้อมลูเสนอแนะมำปรับปรงุใหถู้กต้อง ซึง่ผู้เชี่ยวชำญตรวจควำมเหมำะสมได้แก ่ด้ำนกำรท่องเที่ยว ได้แก่ ดร.อัจฉรำ

พรรณ เพ็ญวันศุกร์ ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม ได้แก่ รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ ด้ำนกำรพัฒนำ ได้แก่ ศ.ดร.เฉลียว บุรีภักดี

 ผลกำรตรวจสอบเครื่องมือในแบบกำรสนนำทนำกลุ่มของผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม

 3. ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion))

  3.1 ผู้วิจัยเป็นผู้ดสำเนินรำยกำรโดยเชิญชวนให้ผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น

  3.2 นสำคสำถำมท่ีจัดวำงไว้ตำมประเด็นหวัข้อวจิยั โดยมีคสำถำมเริม่ต้นทีช่่วยให้ผูเ้ข้ำร่วมรูสึ้กคุ้นเคยกบัหวัข้อ

วิจัย คสำถำมที่ผู้วิจัยได้รับคสำตอบที่ต้องกำร และคสำถำมสิ้นสุดที่ช่วยให้แน่ใจได้รับข้อมูลครบถ้วนตำมวตัถุประสงค์

 ในด้ำนอุปกรณ์มีกำรเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เครื่องบันทึกเสียงขณะสนทนำกลุ่ม

เพื่อประโยชน์ต่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์แปรควำมข้อมูลและ หำข้อมูลสรุปเชิงทฤษฎีต่อไป และมีกล้อง

ดิจิตอลบันทึกข้อมูลสภำพแวดล้อม และขั้นตอน กระบวนกำรวิจัยมีอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม เช่น อุปกรณ์ บันทึก

ข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ เพื่อนสำไปวิเครำะห์ข้อมูลต่อไป

 4. การวเิคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัได้ทสำกำรวเิครำะห์ข้อมลูจำกกำรสนทนำกลุม่ตำมข้ันตอนอย่ำงต่อเนือ่งตลอดกระบวนกำรวิจัยและนสำ

ข้อมูลมำวิเครำะห์โดยยึดหลักตำมแนวคิดของ [54] แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ
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  4.1 กำรจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing /Data Reduction) เป็นกระบวนกำรจัดกำรด้วยวิธีต่ำงๆ เพื่อ

ทสำให้ข้อมูลเป็นระเบียบทั้งทำงกำยภำพและในทำงเนื้อหำพร้อมที่จะแสดง และนสำเสนออย่ำงเป็นระบบได้

  4.2 กำรแสดงข้อมูล (Data Display) คือ กระบวนกำรนสำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในรูปของกำรพรรณนำ

อนัเป็นผลมำจำกกำรเชือ่มโยงข้อมูลทีจ่ดัระเบยีบแล้วเข้ำด้วยกนัตำมกรอบแนวคิดท่ีใช้ในกำรวเิครำะห์เพือ่มองเรือ่ง

รำวของสิ่งที่ศึกษำตำมควำมหมำยที่ข้อมูลซึ่งได้ถูกจัดระเบียบไว้ดีแล้ว

 4.3 กำรหำข้อสรุป และกำรตรวจสอบควำมถูกต้องตรงประเด็นของผลกำรวิจัย (Conclusion Drawing and 

Verification) เป็นกระบวนกำรหำข้อสรุป และกำรตีควำมหมำยของผลหรือข้อค้นพบที่ได้จำกกำรแสดงข้อมูล รวม

ถึงกำรตรวจสอบว่ำ ข้อสรุปควำมหมำยที่ได้นั้นมีควำมถูกต้องตรงประเด็น และน่ำเชื่อถือ

 การก�าหนดเส้นทางท่องเทีย่วและคู่มอืการท่องเทีย่วเชิงจาริกแสวงบุญวดัในจงัหวดัเพชรบุรี

 ขัน้ตอนนีผู้ว้จัิยได้ทสำกำรคัดเลอืกวดัตำมองค์ประกอบท่ีเหมำะสมกบักำรท่องเท่ียวเชงิจำรกิแสวงบญุ ซ่ึงเป็น

ข้อสรุปจำกผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นที่ 1 และพิจำรณำวัดที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนสำไว้พร้อมกันนี้ผู้วิจัยได้นสำมำวิเครำะห์และ

สังเครำะห์ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อหำวัดที่เหมำะสมโดยวิธีดังต่อไปนี้

 1. คณะผูวิ้จยัพจิำรณำคัดเลอืกวดัทีเ่หมำะสมกบักำรท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบุญ จสำนวน 4 คน ได้แก่ 1) ผศ.ดร.

กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์ 2) ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสสำอำงค์ 3) ดร.รสำไพ ประสำนธสำรงศิริ 4) อำจำรย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยำ โดยใช้เกณฑ์ กำรพิจำรณำคือ 1.วัดต้องมีสิ่งดีงดูดใจ 2.มีเส้นทำงเข้ำถึงวัดได้ง่ำย 3.มีสิ่งอสำนวยควำมสะดวก 

4.มีกิจกรรมให้แก่ผู้มำท่องเที่ยว 5.มีชุมชน ภำคส่วนอื่นให้กำรสนับสนุน

 2. ประชุมคณะผู้วิจัยเพื่อทสำกำรคัดเลือกวัดที่เหมำะสมให้ได้ 9 วัด สำเหตุที่เลือก 9 วัด เพรำะเป็นเลขมงคล

ตำมควำมเชื่อของสังคมไทย

 3. คณะผู้วิจัยเดินทำงไปสสำรวจวัดท่ีเหมำะสมแก่กำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญ ณ สถำนท่ีจริง จสำนวน  

9 วัด

 4. คณะผูว้จิยัประชมุสรุปผลกำรคดัเลอืกวดัท่ีเหมำะสมแก่กำรท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบญุในจงัหวดัเพชรบุรี 

จสำนวน 9 วัด

 5. เมื่อได้วัดทั้ง 9 แห่ง ที่เหมำะสมแก่กำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญแล้ว ผู้วิจัยจึงเดินทำงไปขออนุญำต

กับเจ้ำอำวำสของวัดที่ได้รับกำรคัดเลือกครั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงรวบรวมข้อมูลนสำมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ ให้

ได้เน้ือหำท่ีถูกต้องเหมำะสมนสำไปจัดทสำแผนที่ท่องเท่ียวและคู่มือเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัด

เพชรบุรี

 6. เมือ่ได้แผนทีแ่ละคูมื่อเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชงิจำรกิแสวงบญุแล้ว จึงให้เจ้ำอำวำสหรอืผูแ้ทนท่ีเจ้ำอำวำส

มอบหมำยทสำกำรประเมินตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเหมำะสมของเนื้อหำ

 จึงสรุปวิธีศึกษำในขั้นตอนกำรกสำหนดแผนที่เส้นทำงท่องเที่ยวและสร้ำงคู่มือได้ดังนี้

 1. ผู้ตรวจสอบแผนที่เส้นทำงท่องเที่ยวและคู่มือ

 ในกำรตรวจสอบแผนที่เส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญและคู่มือกำรท่องเที่ยว ผู้ตรวจสอบได้แก่

 1.1 เจ้ำอำวำสหรือผู้แทนที่เจ้ำอำวำสมอบหมำย จสำนวน 9 รูป/คน ตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำได้แก่  

1) วดัใหญ่สวุรรณำรำม 2) วัดกสำแพงแลง 3) วัดมหำธำตุวรวหิำร 4) วดัข่อย 5) วดัพระพทุธไสยำสน์ 6) วดัเขำบนัไดอฐิ 

7) วัดทองนพคุณ 8) วัดเขำตะเครำ 9) วัดในกลำง

 1.2 ผูรู้้ด้ำนกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษเป็นผู้ตรวจสอบกำรใช้ภำษำ จสำนวน 1 ทำ่น ได้แก ่อำจำรยป้์อม 

กิมวังตะโก

 1.3 ผู้รู้ด้ำนศิลปะ จสำนวน 1 ท่ำน ได้แก่ นำงสำวนฤมล มัจฉำ
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 2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในกำรตรวจสอบคู่มอืนี ้ได้แก่ แบบแสดงควำมคดิเหน็ในแต่ละด้ำน ได้แก่ ด้ำนเนือ้หำ ด้ำน

กำรใช้ภำษำ และด้ำนศิลปะ

 เมื่อได้รับข้อมูลครบทุกด้ำนแล้ว ผู้วิจัยปรับแก้ข้อมูลให้สมบูรณ์ตำมที่ผู้ตรวจสอบได้แสดงควำมคิดและข้อ

เสนอในด้ำนนั้น

 ผลกำรตรวจสอบผู้รู้ทั้ง 3 ด้ำน มีควำมเห็นว่ำแผนที่และคู่มือที่สร้ำงขึ้นมีควำมเหมำะสม

 3. ขั้นตอนประเมินควำมพึงพอใจเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรี

 การทดลองและประเมนิ

 เมือ่ได้คูม่ือเส้นทำงกำรท่องเทีย่วเชงิจำริกแสวงบุญของวดัในจงัหวดัเพชรบรุแีลว้จงึนสำไปทดลองใช้จรงิกับ

กลุ่มเป้ำหมำย โดยเป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณมีรำยละเอียดดังนี้

 1. กลุ่มทดลองเป้าหมาย

 กลุ่มทดลองเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยในเชิงปริมำณนี้คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำเที่ยว วัดในจังหวัด

เพชรบุรีตำมเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรีทั้ง 9 แห่ง ที่กสำหนดขึ้น จสำนวน 30 คน 

โดยคัดเลือกจำกผู้มีคุณสมบัติดังนี้

  1.1 เป็นผูท้ีอ่ำศยัในจงัหวดัเพชรบรุหีรอืนอกเขตจังหวดัเพชรบุรแีละมิได้มบ้ีำนพกัอำศัยอยูใ่กล้ชดิติดวดั

ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ

  1.2 มจีติอำสำสมคัรและมเีวลำในกำรเข้ำร่วมศกึษำเดนิทำงในครัง้นีต้ำมเวลำทีก่สำหนดไว้ในกำรเดนิทำง

ท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ

 1.3 มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

 เครือ่งมือกำรวจัิยนีใ้นกำรเกบ็ข้อมลูเชงิปรมิำณคอืแบบสอบถำมควำมพงึพอใจต่อเส้นทำงท่องเทีย่วเชงิจำรกิ

แสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้

 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ คสำถำมเปน็แบบ

แสดงรำยกำรให้เลือกตอบ (Check list)

 ตอนที่ 2 เป็นคสำถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี 

จสำนวน 9 แห่ง เป็นแบบสอบถำมแบบปลำยปิดให้เลอืกตอบโดยใช้วธีิกำรทสำเครือ่งหมำยตำมท่ีกสำหนดลงในช่องตำม

ควำมคิดเห็น คอื 1 คะแนน ควำมพงึพอใจในระดับน้อยทีส่ดุ 2 คะแนน มคีวำมพงึพอใจในระดับน้อย 3 คะแนน ควำม

พึงพอใจในระดับปำนกลำง 4 คะแนน ควำมพึงพอใจในระดับมำก และ 5 คะแนน ควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมแบบปลำยเปิด 1 ข้อ ให้ผู้ตอบได้เขียนแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

จำกกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญครั้งนี้

 3. กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรตรวจสอบเครื่องมือ

 เครื่องมือกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมโดยวิธีกำร

  3.1 กสำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงแบบสอบถำมกำรพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัด

ในจังหวัดเพชรบุรี

  3.2 ศึกษำปัญหำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ

วัดในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนสำมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม

  3.3 ให้ควำมหมำยและนิยำมจำกกำรศึกษำจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ
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  3.4 เขียนข้อคสำถำมให้กลมกลืนกับเนื้อหำซึ่งเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating scale) 5 

ระดับ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด

  3.5 นสำแบบสอบถำมไปให้ผู้เชี่ยวชำญ 3 คน ได้แก่ 1) รองศำสตรำจำรย์ มยุรี วัดแก้ว ด้ำนเนื้อหำศำสนำ

และวัฒนธรรม 2) ดร.อัจฉรำพรรณ เพ็ญวันศุกร์ ด้ำนกำรท่องเที่ยว 3) อำจำรย์ป้อม กิมวังตะโก ด้ำนกำรพัฒนำ

 ตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ (Content Validity) โดยใช้สตูรของคเูดอร์ รชิำร์ดสนั (Kuder Richardson) 

[65] รวมถึงภำษำและสสำนวนที่ใช้ในแบบสอบถำมและนสำมำหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปโดยผู้วิจัยกสำหนดระดับควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญมี คือ 1) +1 เมื่อแน่ใจว่ำ

ข้อควำมนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 2) 0 เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อควำมนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 

3) -1 เมื่อแน่ใจว่ำข้อควำมนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

 ผลกำรตรวจสอบควำมเที่ยวตรงระหว่ำง 0.67 - 1.00

 3.6 ผู้นสำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (Try Out) ทั้งนักทัศนำจรที่มำท่องเที่ยววัดที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยจสำนวน 

30 คนแล้วนสำค่ำคะแนนที่ได้ไปคสำนวณหำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟำ 

(Alpha Coefficient) ของ [5] ได้ค่ำควำมเชื่อมั่น ของแบบสอบถำมเท่ำกับ 0.90 นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแล้วไป

ใช้ในกำรเก็บข้อมูลต่อไป

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้จัิยเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยนสำแบบสอบถำมแจกให้แก่นักท่องเท่ียวกลุม่เป้ำหมำย 

และรอรับคืนด้วยตนเองนสำมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ควำมถูกต้องของแบบสอบถำมแต่ละชุดเพื่อนสำไปวิเครำะห์

ทำงสถิติต่อไป

 5. การวเิคราะห์ข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูลมดีงันี้

 5.1 วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมโดยหำค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)

 5.2 วิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมซึ่งเป็นนักท่องเท่ียววิเครำะห์โดยหำค่ำเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : SD) โดยกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยกสำหนดเกณฑ์กำร

แบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดับตำมแนวคิดของ [76] ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึงพอใจจำกมำกไปน้อย คือ 

4.50 - 5.00 มำกที่สุด 3.50 - 4.49 มำก 2.50 - 3.49 ปำนกลำง 1.50 - 2.49 น้อย 1.00 - 1.49 น้อยที่สุด

 6.  สถติทิีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี้

 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำส่วนเบี่ยง

เบนมำตรฐำน

สรุปผลการวจิยั
 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรีมีดังนี้

 1.  ผลศึกษำสภำพของวัดท่ีมีคุณลักษณะเหมำะสมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญได้องค์ประกอบ

สสำคัญ 5 ประกำร คือ

 1.1  วัดจะต้องมีสิ่งดึงดูดใจ คือ มีทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญที่สำมำรถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

ได้ เช่น โบรำณ โบรำณวัตถุ พระพุทธรูป หรือมีเกจิอำจำรย์เป็นที่เคำรพบูชำ

 1.2  กำรเข้ำถึงวดัต้องมีควำมสะดวก คอื เดินทำงไปสูว่ดัได้ง่ำย มีเส้นทำงจรำจรได้สะดวกท่ีสำมำรถเดินทำง

มำได้ด้วยพำหนะของตนเองหรือมีบริกำรเสริมในกำรรับ ส่งสสำหรับผู้ไม่มีพำหนะของตนเอง
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 1.3  วัดมีสิ่งอสำนวยควำมสะดวกคือ นักท่องเที่ยวได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรใช้บริกำร ห้องสุขำสะอำด

เพียงพอ ลำนจอดรถ

 1.4  มีกิจกรรมให้ปฏิบัติเมื่ออยู่ในวัด คือ ทำงวัดมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญได้ทสำ เช่น กำร

ไหว้พระ กำรบสำเพ็ญสติ สมำธิ กำรถวำยสังฆทำน แด่พระภิกษุสงฆ์

 1.5  มีภำคส่วนต่ำงๆ ชุมชน ให้กำรสนับสนุน คือ วัดได้รับควำมร่วมมือ จำกชุมชน ภำครำชกำร หรือภำค

เอกชนให้ควำมร่วมมือในกำรดสำเนินงำนของวัด

 จำกคุณสมบัติทั้ง 5 ประกำร ข้ำงต้นนสำไปสู่กำรตัดสินใจเลือกวัดทั้ง 9 แห่ง จำกคสำแนะนสำของผู้ทรงคุณวุฒิ

ในกำรสนทนำกลุ่มและจำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ของคณะผู้วิจัยทั้ง 4 คน ได้วัดทั้ง 9 แห่ง โดยสำมำรถเดินทำง 

ได้ภำยใน 1 วัน ได้แก่ 1) วัดมหำธำตุวรวิหำร 2) วัดใหญ่สุวรรณำรำม 3) วัดข่อย 4) วัดกสำแพงแลง 5) วัดเขำบันไดอิฐ 

6) วัดพระพุทธไสยำสน์ 7) วัดทองนพคุณ 8) วัดในกลำง 9) วัดเขำตะเครำ

 จำกน้ันนสำวดัทัง้ 9 แห่ง นสำมำกสำหนดเป็นเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชงิจำรกิแสวงบญุท่ีสำมำรถเดินทำงได้ต่อเนือ่ง 

อย่ำงสะดวก โดยเริ่มจำกวัดลสำดับที่ 1 ถึง ลสำดับที่ 9 ดังนี้ 1) วัดใหญ่สุวรรณำรำม 2) วัดกสำแพงแลง 3) วัดมหำธำตุ

วรวิหำร 4) วัดพระพุทธไสยำสน์ 5) วัดข่อย 6)วัดเขำบันไดอิฐ 7) วัดทองนพคุณ 8) วัดเขำตะเครำ 9) วัดในกลำง โดย

ใช้เวลำท่องเที่ยวจำริกแสวงบุญเป็นเวลำ 6.30 ชั่วโมง เวลำเดินทำงรวมกัน 1.30 ชั่วโมง รวมเวลำทั้งสิ้น 8.00 ชั่วโมง

 ส่วนคู่มือประกอบกำรท่องเที่ยวเป็นขนำด A5 จสำนวน 8 หน้ำ ประกอบด้วย หน้ำปก แผนที่เส้นทำงที่ลสำดับ

กำรเดนิทำงไปยงัวดัทัง้ 9 แหง่ สำระสสำคญัของแต่ละวดัทีไ่ปท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบญุ ได้แก่ ประกอบด้วยประวตัิ

วดั แหล่งท่องเท่ียวทีส่สำคัญของวดั กจิกรรมเชงิจำรกิแสวงบญุ สถำนทีต้ั่ง หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ ทัง้ภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษและสรุปสัญลักษณ์ กำรไปเยือนวัด

 2. กำรทดลองและประเมินควำมพึงพอใจของเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี

 ในกำรทดลองเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ 9 วัด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักท่องเที่ยวผู้สมัครใจท่อง

เที่ยวทั้ง 9 วัด ในเวลำ 1 วัน จสำนวน 30 คน แสดงข้อมูลผลประเมินควำมพึงพอใจเรียงตำมลสำดับประเด็นใหญ่ คือ 

ข้อมลูท่ัวไปของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อำยมุำกกว่ำ 60 ปี กำรศึกษำประถมปีท่ี 6 ประกอบอำชพีรบัจ้ำง

และมีอำชีพอิสระรำยได้ต่อเดือนน้อยกว่ำ 15,000 บำท

 ควำมพงึพอใจต่อเส้นทำงท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบุญวดัในจังหวดัเพชรบุรโีดยภำพรวมนักท่องเท่ียวมีควำม

พึงพอใจระดับมำก ( = 4.44 , S.D = 0.41) โดยจสำแนกเป็นรำยด้ำนตำมลสำดับจำกมำกไปหำน้อยได้คือ 1) นักท่อง

เที่ยวมีควำมพึงพอใจต่อผลที่เกิดขึ้นในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวในระดับมำกที่สุด (  = 4.54, S.D = 0.35) 2) ควำม

พึงพอใจต่อวิทยำกรอยู่ในระดับมำกที่สุดเช่นกัน ( = 4.50 , S.D = 0.47) 3) ควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงและคู่มือกำร

ท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญในระดับมำก (  = 4.49 , S.D = 0.40) 4) ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรจัดกำรของวัด 

อำทิ กำรจัดระเบียบในกำรเข้ำชมวัด กำรประชำสัมพันธ์ กำรรักษำควำมปลอดภัย ในระดับมำก ( = 4.36, S.D = 

0.55) 5) ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดสถำนที่ท่องเที่ยวในด้ำนสิ่งอสำนวยควำมสะดวก เช่น ลำนจอดรถ สุขำ เส้นทำงกำร

เดินภำยในวัด อยู่ในระดับมำก ( = 4.29 , S.D = 0.53)

อภปิรายผลการวจิยั
 1. ศึกษาวดัทีม่คุีณลกัษณะเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงจาริกแสวงบุญ

 จำกกำรศึกษำคุณลักษณะของวัดที่เหมำะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญในจังหวัดเพชรบุรี พบ

ว่ำ มีองค์ประกอบ คือ 1) มีสิ่งดึงดูดใจที่น่ำสนใจให้นักท่องเที่ยวมำชมหรือมีเสน่ห์เฉพำะตัว หมำยถึง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
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ให้เคำรพ กรำบไหว้เป็นพระพุทธรูปหรือเกจิกอำจำรย์ชื่อดัง มีโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ หรือมีวิถีชีวิตชุมชนที่น่ำ

สนใจ 2) กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวมีควำมสะดวกเข้ำถึงง่ำย 3) มีสิ่งอสำนวยควำมสะดวกแก่กำรมำท่องเที่ยว เช่น ห้อง

สุขำที่สะอำดพอเพียง มีควำมปลอดภัย 4) มีกิจกรรมทำงพุทธศำสนำให้ปฏิบัติ เช่น สำมำรถเข้ำไปไหว้พระทสำบุญ 

เจรญิสตไิด้ 5) มชีมุชนให้กำรสนบัสนนุดสำเนนิกำรจำกคณุสมบตัมิำทัง้ 5 ประกำรนี ้เป็นเกณฑ์ในกำรเลอืกวดั 9 แหง่ 

ในจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นวัดแห่งกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ ซึ่งคุณลักษณะเหล่ำนี้สอดคล้องกับกำรวิจัย เรื่อง 

กำรวิเครำะห์คุณลักษณะขององค์ประกอบร่วมของควำมพึงพอในใจพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวในเขตพุทธำวำสของผู้

สงูอำยุ จงัหวัดนครปฐม ของ [87] ทีพ่บว่ำ กำรวเิครำะห์คณุลกัษณะองค์ประกอบร่วมของควำมพงึพอใจในพฤติกรรม

ของกำรท่องเที่ยวในเขตพุทธำวำสของผู้สูงอำยุในจังหวัดนครปฐม คือ กำรมีป้ำยบอกทำงที่ชัดเจนในกำรเดินทำง มี

กำรรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพ มีห้องนส้ำที่สะอำด พนักงำนหรือผู้ให้บริกำรมีอัธยำศัยที่ดีเต็มใจให้บริกำร 

คณุลกัษณะข้ำงต้นสอดคล้องกบัองค์ประกอบข้อที ่3 ในเรือ่งกำรพฒันำเส้นทำงท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบญุ คือ มส่ิีง

อสำนวยควำมสะดวก มีควำมปลอดภยัในกำรเดินทำงท่องเท่ียววัดท้ัง 9 แห่งน้ี และสอดคล้องกบักำรวิจยั เรือ่ง แนวทำง

กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษำ วัดไร่ขิง อสำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม ของ [98] ที่พบว่ำ จุดเด่นที่ทสำให้

นกัท่องเทีย่วต้องกำรมำเทีย่ววดัไร่ขิง คอื หลวงพ่อวดัไร่ขิงท่ีอยูใ่นอโุบสถ ซึง่ เป็นทีเ่คำรพนบัถอืและเลือ่มใสศรทัธำ

ของนักท่องเที่ยวอย่ำงมำก ทสำให้นักท่องเที่ยวต้องกำรที่จะเข้ำไปกรำบนมัสกำรหลวงพ่อวัดไร่ขิง นอกจำกนี้ทำงวัด

จะมีกำรบริกำรเปิดโบสถ์ 24 ชั่วโมง และวัดได้ให้ควำมสสำคัญกับสิ่งอสำนวยควำมสะดวกกับนักท่องเที่ยวมำกที่สุด 

มีลำนจอดรถให้เพียงพอ มีเจ้ำหน้ำที่คอยทสำควำมสะอำด มีห้องนส้ำและทำงวัดจะมีกำรประชำสัมพันธ์แนะนสำสถำน

ที่อยู่ตลอดเวลำ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย กำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี ในข้อที่ 

1, 3 และข้อที่ 4 คือ วัดมีสิ่งจูงใจกำรกรำบไหว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ และวัดมีกำรจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมำกรำบ

ไหว้ได้ตำมที่ต้องกำรมิใช่เป็นสถำนที่ปิดและไม่สะดวกในกำรทสำกิจกรรมเชิงจำริกแสวงบุญ วัดมีส่ิงอสำนวยควำม

สะดวกแก่กำรมำท่องเที่ยว และสอดคล้องกับกำรวิจัย เรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวต่อกำรท่องเท่ียว เชิง

ศำสนำ กรณี ศึกษำวัดบูรพำภิรำม อสำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ของ [109] ที่พบว่ำ ปัจจัยอย่ำงหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจใน

กำรมำท่องเที่ยว คือ 1. แรงจูงใจทำงวัฒนธรรม คือ มีสถำปัตยกรรม ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ มีพระพุทธรูปปำง

ประทำนพรองค์ใหญ่ที่สุด 2. แรงจูงใจบุคคลในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยว คือ เดินทำงมำเคำรพ สถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อ

ร่วมทสำบุญและจุดแข็งของสถำนที่ท่องเที่ยว คือ เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และมีหน่วยงำนรัฐให้กำรช่วย

เหลือจัดกิจกรรมสสำคัญทำงพุทธศำสนำ จำกงำนวิจัยข้ำงต้นของ กมลภัทร ศรีตะวัน นี้ สอดคล้องกับงำนวิจัยกำร

พัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี คือ ข้อ 1 กำรมีกำรมีสิ่งดึงดูดใจเป็นพระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์ สถำปัตยกรรมที่โดดเด่นและข้อที่ 5 คือ กำรที่ชุมชน เช่นภำครัฐให้ควำมช่วยเหลือ นอกจำกนี้ สอดคล้อง

กับวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวเชิงศำสนำและวัฒนธรรม กรณีศึกษำ ตลำดนส้ำวัดกลำงคูเวียง ตสำบล

สัมปทำน อสำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ของ [110] ที่พบว่ำ นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจส่วนที่ได้คะแนนเฉลี่ย

สงูสดุ คือ ด้ำนโบรำณสถำนและโบรำณวตัถท่ีุสะท้อนถงึควำมงดงำม เก่ำแก่ และมชีือ่เสียงในด้ำนควำมพงึพอใจ รอง

ลงมำ คือ กิจกรรมเชิงศำสนำโดยเฉพำะกำรบริกำรเครื่อง ไทยธรรม ส่วนสิ่งอสำนวยควำมสะดวกและสิ่งบริกำรโดย

เฉพำะกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ำย สอดคล้องกันกับกำรวิจัยพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญนี้ ในข้อ

ที่ 1 ถึงข้อที่ 4 คือ วัดมีสิ่งดึงดูดใจ วัดเข้ำถึงได้ง่ำย มีสิ่งอสำนวยควำมสะดวกและมีกิจกรรมให้ปฏิบัติ

 สรุปได้ว่ำ องค์ประกอบกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญวัดในจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 5 ประกำร ข้ำงต้น มีควำม

สอดคล้องกับงำนวิจัยต่ำงๆ ที่กล่ำวมำ
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 2. การพฒันาเส้นทางท่องเทีย่วจาริกแสวงบุญของวดัในจงัหวดัเพชรบุรีและการสร้างคู่มอื

 เส้นทำงท่องเที่ยวจำริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 9 วัด ได้คัดเลือกมำจำกวัดที่มีองค์ประกอบ

กำรตำมลักษณะกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ ทั้ง 5 องค์ประกอบข้ำงต้น โดยเริ่มต้นเดินทำงตำมลสำดับ คือ 1) วัด

ใหญ่สุวรรณำรำม 2) วัดกสำแพงแลง 3) วัดมหำธำตุวรวิหำร 4) วัดพระพุทธไสยำสน์ 5) วัดข่อย 6) วัดเขำบันไดอิฐ 7) 

วัดทองนพคุณ 8) วัดเขำตะเครำ 9) วัดในกลำง โดยคิดรวมระยะทำง 40 กิโลเมตร และใช้เวลำเดินทำงจำกวัดที่ 1 ไป

สู่วัดที่ 2 จนครบทั้ง 9 วัด ใช้เวลำเดินทำง 1.30 ชั่วโมง และหำกรวมเวลำเดินทำงและ เวลำท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวง

บุญทั้ง 9 วัด รวมเวลำ 8 ชั่วงโมง เมื่อประเมินควำมพึงพอใจต่อควำมเหมำะสมต่อเส้นทำงและเวลำในกำรท่องเที่ยว

จำริกแสวงบุญจำกนักท่องเที่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับกำรวิจัยเรื่อง เส้น

ทำงกำรท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อสำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี ของ [121] ที่นสำคนไปท่องเที่ยวใน 7 สถำนที่ 

เวลำ 1 วัน ประกอบด้วยวัด 6 แห่ง และถนนสำยดอกไม้ประดับบำงกรวย 1 แห่ง พบว่ำ นักท่องเที่ยว 34 ใน 35 คน 

จะกลับมำท่องเที่ยวซส้ำอีก โดยใช้เวลำในกำรเดินทำงตำมเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมนี้เป็นเวลำ 7 ชั่วโมง 

40 นำที ซึ่งเป็นเวลำท่องเที่ยวใกล้เคียงกับงำนวิจัยกำรท่องเที่ยวจำริกแสวงบุญ

 ในส่วนของคูมื่อกำรท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบุญ 9 วดั ในจงัหวดัเพชรบรุ ีได้แสดงเน้ือหำ สำระสสำคัญของวดั

ทั้ง 9 แห่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ โดยมีขนำด A5 เพื่อเน้นกำรพกพำสะดวกสสำหรับนัก

ท่องเที่ยว และภำยในประกอบด้วย เนื้อหำ สำระสสำคัญของวัดทั้ง 9 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวง

บญุ มภีำพประกอบท่ีสวยงำม มีแผนทีแ่สดงทีต้ั่งของวดัทัง้ 9 แห่ง อย่ำงละเอยีดชดัเจน เม่ือประเมินแล้วนกัท่องเทีย่ว

มีควำมพึงพอใจต่อ คู่มือระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับกำรวิจัยเรื่อง คู่มือกำรท่องเที่ยวด้วยตนเองของชุมชนบำงนก

แขวก จังหวัดสมุทรสงครำม ของ[132] พบว่ำ รูปแบบคู่มือทำงกำรท่องเที่ยวต้องมีขนำดเหมำะสม คือ มีขนำด A5 

เพื่อให้สะดวกต่อกำรพกพำ มีเน้ือหำรำยละเอียดเกี่ยวกับเส้นทำงท่องเที่ยว มีแผนท่ีด้ำนในใหญ่ดูได้ชัดเจน แสดง

สถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ

 อนึง่ในคูมื่อท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบุญ 9 วดั ในจงัหวดัเพชรบุร ีมีเน้ือหำ สำระท้ังภำษำไทย และภำษำองักฤษ

ทัง้นีเ้พื่อให้เหมำะสมกบัสภำพสงัคมปัจจบุนัทีเ่ป็นยคุโลกำภวิตัน์และสงัคมประชำคมอำเซยีนที ่กำรเดนิทำงมคีวำม

สะดวกขึ้นที่มีนักท่องเที่ยวชำวไทย และชำวต่ำงชำติมำเที่ยวชมจสำนวนไม่น้อยในยุคโลกไร้พรมแดน จึงได้แปลเป็น

ภำษำองักฤษเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคล้องกบักำรวจิยัเรือ่งกำรศึกษำเส้นทำงท่องเทีย่วของนกัท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชำว

มำเลเซียในประเทศไทย กรณี ศึกษำที่อสำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ของ [143] พบว่ำ กำรจัดเตรียมเอกสำร ข้อมูล

กำรท่องเที่ยว แผ่นพับเกี่ยวสถำนที่ท่องเที่ยว ตลอดจนเส้นทำง กำรท่องเที่ยวควรมีภำษำต่ำงๆ เช่นภำษำอังกฤษไว้

ด้วย

 นอกจำกน้ีผลกำรประเมินต่อกำรพฒันำเส้นทำงท่องเทีย่วเชงิจำรกิแสวงบุญ จำกนกัท่องเทีย่วโดยภำพรวมมี

พึงพอใจระดับมำกและพึงพอใจจะแนะนสำให้เพื่อนๆ ญำติ มำท่องเที่ยววัดอีกเพรำะเป็นกำรท่องเที่ยวที่มีประโยชน์

ระดับมำกเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยววัฒนธรรมแม่นส้ำเพชรบุรี ของ[154] ที่

พบว่ำ กำรพฒันำเส้นทำงท่องเทีย่วมีส่วนช่วยให้ชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวในจังหวดัเพชรบรีุ เป็นทีรู้่จักมำกขึน้ เกดิ

กำรกระจำยรำยได้แก่ชุมชน

 ความพงึพอใจต่อเส้นทางท่องเทีย่วเชิงจาริกแสวงบุญ 9 วดัในจงัหวดัเพชรบุรี

 จำกกำรศึกษำเรื่อง ควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ 9 วัดในจังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ ผู้

มำท่องเที่ยว มีควำมพึงพอใจโดยรวมระดับมำก ( = 4.44 , S.D = 0.41) คือ มีควำมพึงพอใจต่อเส้นทำงและคู่มือกำร

ท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ ทั้ง 9 แห่ง ที่สำมำรถจัดลสำดับเส้นทำง เวลำเดินทำงได้เหมำะสม แสดงข้อมูลสสำคัญได้
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ชัดเจนและเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกำรท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญ และในเรื่อง ควำมปลอดภัยมีควำมเหมำะสม

ระดับมำก และอัตลักษณ์ของวัดมีควำมน่ำสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยเรื่อง ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำว

ไทยที่มีต่อวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงรำย ของ [165] ที่พบว่ำนักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจโดยรวมระดับมำกและระดับ

มำกที่สุด คือ วัดร่องขุ่นมีควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว โดดเด่นแตกต่ำงจำกวัดอื่นๆ

 ด้ำนควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเส้นทำงท่องเที่ยวจำริกแสวงบุญ 9 วัดในจังหวัดเพชรบุรี ที่เกี่ยวกับ 

สถำนที่ โดยรวมอยู่ในระดับมำกทั้งด้ำนสิ่งอสำนวยควำมสะดวกในวัดเกี่ยวกับลำนจอดรถ ห้องนส้ำ เส้นทำงเดินในวัด 

และกำรบรหิำรจดักำรในด้ำนกำรจดัระเบยีบเข้ำชมวดั กำรประชำสมัพนัธ์ ควำมพงึพอใจผูใ้ห้ข้อมูลมีควำมสอดคล้อง

กับกำรวิจัย เรื่อง ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวไทยที่มีต่อวัดผำตำกเสื้อ จังหวัดหนองคำย ของ[176] ที่พบว่ำ 

กำรให้บริกำรและสิ่งอสำนวยควำมสะดวก กำรคมนำคมมีควำมพึงพอใจระดับมำก

 อน่ึงในด้ำนควำมพึงพอใจ ด้ำนผลท่ีเกิดขึ้นในกำรเดินทำงมำท่องเที่ยววัด พบว่ำ นักท่องเที่ยวมีควำมพึง

พอใจโดยรวมในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้ำนธรรมผ่ำนงำนศิลปวัฒนธรรมของ

จังหวัดเพชรบุรี ในระดับมำกที่สุด ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรวิจัย เรื่อง กำรศึกษำรูปแบบและสภำพแหล่งเรียนรู้ของวัดที่

เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรำย ของ [187] ที่พบว่ำ สภำพกำรจัดกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวในจังหวัดเชียงรำยในด้ำนแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสำรประโยชน์ โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง และเมื่อจสำแนก

เป็นรำยข้อ พบว่ำ ศิลปวัฒนธรรมที่มีในวัดเป็นแหล่งเรียนที่เหมำะสมในระดับปำนกลำง เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงจำริกแสวงบุญของวัดในจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

ในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช้ และในกำรทสำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 สสำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเพชรบุรี หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรจัด

อบรมผู้นสำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์วิทยำกรกำรท่องเท่ียวเชิงจำริกแสวงบุญให้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ นสำชมได้อย่ำง

ประทับใจแก่ผู้มำท่องเที่ยว เพรำะผู้นสำเที่ยวเป็นปัจจัยสสำคัญประกำรหน่ึงท่ีทสำให้กำรท่องเที่ยวประสบควำมสสำเร็จ 

หรือล้มเหลวได้ และควรจัดถวำยควำมรู้แก่เจ้ำอำวำสเรื่องกำรจัดกำรวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงศำสนำ เพื่อจะ

ได้นสำควำมรู้มำเป็นประโยชน์แก่กำรพัฒนำวัดต่อไป

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

 ในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช้สำมำรถปรับเส้นทำงกำรท่องเที่ยวให้เหมำะสมกับกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวของ

แต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มท่องเท่ียวได้ รวมถึงกำรปรับเวลำให้เหมำะสมกับสภำพกำรเดินทำงของตนเองโดยยังคง

สำระหลัก คือ เพื่อพัฒนำ ขัดเกลำจิตใจ และร่วมศึกษำเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมที่ดีของชำติที่มีอยู่ในวัดเพื่ออนุรักษ์

ให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน

 ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัคร้ังต่อไป

 1. กำรศึกษำเชื่อมโยงเส้นทำงท่องเที่ยววัดกับเส้นทำงท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อให้เกิดควำมหลำกหลำย 

สสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมท่องเที่ยวหลำกหลำยรูปแบบในหนึ่งวัน

 2. ควรมีกำรศึกษำวิจัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนตำมหลักบวร ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงพุทธศำสนำ

ในจังหวัดเพชรบุรี
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บทคดัย่อ
 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อเปรียบเทียบกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21ของ

อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย ที่มีสถำนะ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และสถำนภำพต่ำงกัน และ 

เพือ่ศึกษำข้อเสนอแนะกำรบูรณำกำรหลกัสติปัฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 ของอำจำรย์

และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัย

มหำมกุฏรำชวิทยำลัย จสำนวน 165 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำม กำรวิเครำะห์

ข้อมูล โดยใช้ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของ

ค่ำเฉลี่ยประชำกร t-test และและ F-test ถ้ำพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ จะทดสอบควำมแตกต่ำงของ

ค่ำเฉลี่ยเป็นรำยคู่ด้วยวิธีกำรของ เชฟเฟ่ (Scheffé)

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย มีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏ

ฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน อยู่

ในระดับมำกทั้ง 3 ด้ำน เรียงตำมลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม รองลง

มำคือ ทักษะด้ำนชีวิตและอำชีพ และ ทักษะด้ำนสำรสนเทศ ผลเปรียบเทียบกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำร

พฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21ของอำจำรย์และนักศึกษำมหำวทิยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยั ทีมี่สถำนะ ระดับ

กำรศึกษำ และสถำนภำพ ต่ำงกัน มีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 
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ไม่แตกต่ำงกัน ส่วนที่มีอำยุต่ำงกัน มีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 

21 แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ คือควรมีวิธีกำรกระตุ้นให้นักศึกษำเข้ำเรียนตรง

เวลำ ควรมีกำรแนะนสำหรืออบรมวิธีกำรใช้ระบบสำรสนเทศให้คณำจำรย์และนักศึกษำเกิดควำมชสำนำญ และ ควร

ไปศึกษำหำประสบกำรณ์จำกสถำนที่จริงตำมรำยวิชำที่ศึกษำ

ค�าส�าคญั : กำรบูรณำกำร, หลักสติปัฏฐำน 4, กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน, ศตวรรษที่ 21

Abstract
 The objectives of this research were to study integrating the principles of Satipatthana 4 with the develop-

ment of teaching and learning in the 21st century; to compare the integration of principles of Satipatthana 4 with 

the development of teaching and learning in the 21st century of teachers and students of Mahamakut Buddhist 

University with different status, age, educational level and marital status; and to study the recommendations for 

Integrating the principles of Satipatthana 4 with the development of teaching and learning in the 21st century of 

teachers and students at Mahamakut Buddhist University The sampling groups used in this study were 165 teach-

ers and students, Mahamakut Buddhist University. The tools used for data collection were questionnaire. The data 

analysis was based on frequency, percentage, mean, and standard deviation. The statistics used for analyzing the 

difference of population mean, were t-test and F-test.

 The results of the research showed that teachers and students, Mahamakut Buddhist University had an 

integration of the principles of Satipatthana 4 and the development of teaching and learning in the 21st century 

in the high level.When considering in each aspect, there were at the high level in all 3 areas, in order of average 

order from highest to lowest, namely learning and innovation skills, followed by life and career skills and informa-

tion skills. The comparative results of the integration of the principles of Satipatthana 4 with the development of 

teaching and learning in the 21st century of the professors and students of Mahamakut Buddhist University with 

different status, educational level and marital status, had an indifferent integration of the principles of Satipatthana 

4 and the development of teaching in the 21st century.The age difference had an integration of the principles of 

Satipatthana 4 and the development of teaching and learning in the 21st century with statistically significant dif-

ferences at the .05 level. The suggestions were that there should be a way to encourage students to study on time. 

There should be advice or training on how to use information systems to give teachers and students the expertise 

and should study and experience from the actual location according to the course.

Keywords : Integration, Principles of Satipatthana 4, Teaching and Learning Development, 21st Century.

บทน�า
 สังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมสสำคัญของกำรนสำเทคโนโลยมีำเป็นส่วนหนึง่ในชวีิตประจสำวนั

ในกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับตัวให้เข้ำกับกำรเรียนรู้ให้เท่ำทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ต้อง

พัฒนำทักษะด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำกในวงกำรศึกษำทั้งใน

ปัจจุบันและอนำคต เพื่อให้สำมำรถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลำ 
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 กำรเรียนกำรสอนไทยในอนำคต ครู อำจำรย์ยังต้องมีควำมรู้จริงในเรื่องที่สอน และต้องมีเทคนิควิธีกำร

ให้นักเรียนสร้ำงองค์ควำมรู้จำกประสบกำรณ์ รวมท้ังจัดกิจกรรมเชื่อมโยงควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ภำยนอก ฝึกให้

นกัเรยีนทสำงำนเป็นทมี กำรบรูณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 ซ่ึงฐำน หมำยถงึท่ีต้ังอนัเป็นท่ีรองรบัของกำรกสำหนดสติอย่ำง

ประเสริฐ เพรำะเป็นกำรตำมระลึกรู้อำรมณ์ปรมัตถ์ (รูป-นำม) ที่เกิดขึ้นตำมฐำน ซึ่งมี 4 ฐำนด้วยกัน คือ กำย เวทนำ 

จิต และธรรม ผู้ใดที่มีกำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักของสติปัฏฐำน ย่อมเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนำปัญญำ

เป็นนักออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสม จัดสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และแสดงออกซ่ึงควำมรัก

และควำมห่วงใยต่อนักเรียน ทั้งนี้กระบวนกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวจะสัมฤทธิ์ผลได้ [1] ถ้ำทุกภำคส่วนช่วยกันหำ

ทำงลดปัญหำและอุปสรรคที่ขัดขวำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ซึ่งแนวทำงและควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำกำร

เรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 นัน้ ต้องดสำเนนิกำรท้ังด้ำนนโยบำยและด้ำนกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนควบคู่กันไป 

 บทบำทของกำรเรียนกำรสอนไทยในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย โดยอำจำรย์ต้องช่วย

แก้ไข และชี้แนะควำมรู้ทั้งถูก ผิด ที่ผู้เรียนได้รับจำกสื่อภำยนอก รวมทั้งสอนให้รู้จักกำรคิดวิเครำะห์ กลั่นกรอง

ควำมรู้อย่ำงมีวิจำรณญำณ ก่อนนสำข้อมูลมำใช้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม คุณลักษณะกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษ

ที่ 21 จะต้องมีคุณลักษณะที่มีทักษะที่หลำกหลำย เช่น สำมำรถทสำงำนร่วมกับคนเยอะ ๆ  ได้อย่ำงรวดเร็ว รับผิดชอบ

งำนได้ด้วยตนเอง และมีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำได้ มองโลกใบนี้เป็นโลกใบเล็ก ๆ ไม่ได้จสำกัดขอบเขตอยู่เฉพำะ

ประเทศไทย เพื่อมองหำโอกำสใหม่ ๆ ที่มีอยู่อย่ำงมำกมำย ซึ่งเด็กไทยยุคใหม่ต้องมีทักษะด้ำนภำษำ หลักของสติ

ปัฏฐำน 4 ย่อมเป็นเหตุให้เกิดปัญญำ อันเป็นปัญญำที่เข้ำถึงสภำวธรรม ทั้งนี้เพรำะกำรปฏิบัติสติปัฏฐำน 4 สำมำรถ

ทสำลำยวิปลำสธรรม 4 ประกำรได้ คือ กำยำนุปัสสนำสติปัฏฐำน คือกำรใช้สติตั้งมั่นในกำรพิจำรณำกำย ซึ่งเป็นรูป

ธรรม เวทนำนุปัสสนำสติปัฏฐำน คือกำรใช้สติตั้งมั่นในกำรพิจำรณำเวทนำ ซึ่งเป็นนำมธรรม เพื่อให้เห็นว่ำ แท้ที่

จริงแล้ว นำมเป็นทุกข์ จิตตำนุปัสสนำสติปัฏฐำน คือกำรใช้สติตั้งมั่นในกำรพิจำรณำจิต ซึ่งเป็นนำมธรรม เพื่อให้

เห็นว่ำ แท้ที่จริงแล้วนำมเป็นอนิจจัง ธรรมำนุปัสสนำสติปัฏฐำน คือกำรใช้สติตั้งมั่นในกำรพิจำรณำธรรม [2] ซึ่ง

เป็นทั้งรูปธรรม และนำมธรรม เพื่อให้เห็นว่ำ แท้ที่จริงแล้ว รูป และนำมนั้น เป็นอนัตตำ 

 จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น ทสำให้ผู้วิจัย มีควำมสนใจที่จะศึกษำเกี่ยวกับบูรณำกำรหลักปฏิบัติสติปัฏฐำน 4 

กบักำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 ของอำจำรยแ์ละนกัศกึษำมหำวทิยำลยัมหำมกฏุรำชวิทยำลยัเพื่อนสำ

ผลของกำรวจิยัไปปรบัปรงุแก้ไขกำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 ของอำจำรย์และนักศึกษำมหำวทิยำลยั

มหำมกุฏรำชวิทยำลัยให้ดียิ่งขึ้นไป

วตัถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษำกำรบูรณำกำรหลักปฏิบัติสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของ

อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบกำรบรูณำกำรหลักปฏบิตัสิติปัฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 

ของอำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย ที่มีสถำนะ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และสถำนภำพต่ำงกัน

 3. เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรหลักปฏิบัติสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

ในศตวรรษที่ 21 ของอำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย
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ขอบเขตของการวจิยั
 1. ขอบเขตด้ำนประชำกร ได้แก่ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสิรินธร

รำชวิทยำลัย อสำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม จสำนวน 165 คน

 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ได้แก่ บูรณำกำรหลักปฏิบัติสติปัฏฐำน 4 มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนใน

ศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด้ำน คือ ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้ำนสำรสนเทศ และด้ำนทักษะด้ำนชีวิตและ

อำชีพ

 3. ขอบเขตด้ำนพืน้ท่ี ได้แก่ มหำวิทยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยั วทิยำเขตสรินิธรรำชวทิยำลยั จงัหวดันครปฐม

วธีิการด�าเนินการวจิยั
 กำรวจิยั เรือ่ง “กำรบรูณำกำรหลกัสติปัฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอำจำรย์

และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย” นี้เป็นกำรวิจัยเชิงสสำรวจ (Survey Research) มีขั้นตอนและวิธีกำร

ดสำเนินกำรวิจัย ดังนี้ ประชำกร ได้แก่ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย จสำนวน 280 คน กลุ่ม

ตวัอย่ำง ได้แก่ อำจำรย์และนกัศกึษำมหำวทิยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยั จสำนวน 165 คนใช้ตำรำงของเกรจซี ่และมอร์

แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอำด, 2545) [3] เมื่อได้กลุ่มตัวอย่ำงดังกล่ำวแล้ว จึงใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 

(Simple Random Sampling) โดยกำรจบัฉลำก โดยวธิหียบิครัง้ละ 1 ใบ และนสำใบทีห่ยบิได้คนืเข้ำทีเ่ดมิแล้วจบัสลำก

อีกจนครบตำมจสำนวนที่ต้องกำรในกำรเก็บข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสอบถำม 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนที ่1 ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถำม จสำนวน 3 ข้อ ลกัษณะของคสำถำมเป็นแบบสสำรวจรำยกำร 

(Check List)

 ตอนที ่2 กำรบรูณำกำรหลักสตปัิฏฐำน 4 กบักำรพัฒนำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที่ 21ของอำจำรยแ์ละ

นักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย จสำนวน 15 ข้อลักษณะของแบบสอบถำม เป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ 

(Rating Scale) ตำมวิธีกำรของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบักำรบรูณำกำรหลกัสติปัฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษ

ที่ 21 ของอำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบปลำยเปิด คือ 

สำมำรถกรอกแบบสอบถำมได้อย่ำงอิสรเสรี

 กำรสร้ำงและตรวจคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้ดสำเนินกำรตำมลสำดับขั้นตอน ดังนี้

 1. ศึกษำค้นคว้ำเอกสำร บทควำม ตสำรำ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 2. สร้ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลุมขอบเขตกำรศึกษำวิจัย โดยใช้คสำถำม 2 ประเภทคือ แบบปลำยปิดและ

แบบปลำยเปิด

 3. นสำเครื่องมือที่สร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชำญแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจน เหมำะสม 

ทั้งเนื้อหำสำระ และกำรใช้ถ้อยคสำสสำนวนภำษำ แล้วนสำมำจัดทสำเป็นแบบสอบถำม โดยให้ตรวจสอบหรือปรับปรุง

แก้ไขควำมถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหำ เพื่อให้ได้แบบสอบถำมที่มีควำมตรงตำมเนื้อหำ 

 4. นสำแบบสอบถำมหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อคสำถำมกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหำ (IOC) โดยเลือก

ข้อที่มีค่ำตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป จำกคสำถำมทั้งหมด 15 ข้อ ใช้ได้ทั้งหมด ซึ่งข้อคสำถำมที่ใช้ได้มีค่ำ (IOC) อยู่ในช่วง 0.66 

– 1.00

 5. ปรับปรุงแบบสอบถำมตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบควำมถูกต้อง
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 6. นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับผู้ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง แต่มีคุณลักษณะคล้ำย

กันกับกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยน้ี คือ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง 

จสำนวน 30 คน แล้วนสำผลกำรตอบแบบสอบถำม ไปหำค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟำ 

(@-Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach) [4] ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ำกับ 0.80

 7. นสำเครื่องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยต่อไป

ผลการวจิยั
 1. ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถำม อำจำรย์และนักศึกษำมหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั ท่ีตอบ

แบบสอบถำม ส่วนมำกเป็นส่วนมำกเป็นสถำนะนักศึกษำ จสำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 84.80 คณำจำรย์จสำนวน 

25 คนคิดเป็นร้อยละ 15.20 มีอำยุ 21-35 ปี จสำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20 มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรี จสำนวน 

128 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 และมีสถำนภำพเป็นโสด จสำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 72.10

 2. กำรบูรณำกำรหลกัสติปัฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอำจำรย์และนกัศึกษำ

มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย พบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย มีกำรบูรณำกำร

หลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็น

รำยด้ำนทัง้ 3 ด้ำนอยูใ่นระดับมำก เรยีงลสำดับตำมค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำน้อย พบว่ำ อำจำรย์และนกัศึกษำมหำวิทยำลยั

มหำมกุฏรำชวิทยำลัยมีกำรบูรณำกำร หลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้ำน

กำรเรียนรู้และนวัตกรรม อยู่ในระดับมำก รองลงมำคือ ทักษะด้ำนชีวิตและอำชีพ อยู่ในระดับมำก และน้อยที่สุด คือ 

ทักษะด้ำนสำรสนเทศ อยู่ในระดับมำก ตำมลสำดับ (ดังตำรำงที่ 1)

ตารางที ่1  แสดงค่ำเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) และกำรแปลผลบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำร

พฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 ของอำจำรย์และนกัศกึษำมหำวทิยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยัโดยรวมทัง้ 3 ด้ำน

 ด้ำน  S.D. แปลผล

1 ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 3.98 0.55 มำก

2 ทักษะด้ำนสำรสนเทศ 3.91 0.61 มำก

3 ทักษะด้ำนชีวิตและอำชีพ 3.95 0.57 มำก

รวม  3.95 0.51 มำก

 3. ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย พบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำที่มีสถำนะ ต่ำงกัน มีกำรบูรณำกำรหลัก

สติปัฏฐำน 4 กับกำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21โดยรวม และรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกนั ซึง่ไม่เป็นไปตำม

สมมติฐำนของกำรวจิยัทีต้ั่งไว้, สมมติฐำนท่ี 2 ผลกำรวจิยั พบว่ำ อำจำรย์และนกัศึกษำทีมี่อำยตุ่ำงกนั มีกำรบูรณำกำร

หลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวม และรำยด้ำนแตกต่ำงกัน ซึ่งเป็นไปตำม

สมมติฐำนของกำรวิจัยที่ตั้งไว้, สมมติฐำนที่ 3 ผลกำรวิจัย พบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มี

กำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวม และรำยด้ำน ไม่แตกต่ำง

กัน ซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนของกำรวิจัยที่ตั้งไว้ และสมมติฐำนที่ 4 ผลกำรวิจัย พบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำที่มี

อำชีพต่ำงกัน มีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรวม และรำย

ด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมติฐำนของกำรวิจัยที่ตั้งไว้ 
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 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21

  4.1 ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม คือ นักศึกษำขำดควำมกระตือรือล้น ในกำรเรียน เข้ำไม่ตรงเวลำ

ควรมีวิธีกำรกระตุ้นให้นักศึกษำเข้ำเรียนตรงเวลำเพื่อทักษะด้ำนกำรเรียนรู้

  4.2 ทักษะด้ำนสำรสนเทศ คอื ระบบสำรสนเทศยังใช้ได้ไม่เต็มที ่ขำดประสทิธิภำพ ไม่ได้นสำมำใช้ประโยชน์

อย่ำงถูกต้องควรมีกำรแนะนสำหรืออบรมวิธีกำรใช้ระบบสำรสนเทศให้เกิดควำมชสำนำญทั้งคณำจำรย์และนักศึกษำ

  4.3 ทักษะด้ำนชีวิตและอำชีพ คือ อำจำรย์และนักศึกษำบำงส่วนขำดทักษะประสบกำรณ์ชีวิตและอำชีพ

ควรพำไปศึกษำหำประสบกำรณ์จำกสถำนที่จริงตำมรำยวิชำที่ศึกษำ

อภปิรายผลการวจิยั 
 จำกผลกรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำร

เรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 โดยรวมท้ัง 3 ด้ำน อยูใ่นระดับมำก ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรำยได้ว่ำ พฒันำกำรเรยีนกำรสอน

ในศตวรรษที่ 21 นั้นขึ้นอยู่กับแรงจูงใจที่ดึงดูดจะทสำให้เกิดควำมสนใจ เข้ำใจรู้จักคิด รักกำรเรียนรู้ มีสสำนึกพลเมือง 

มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว ส่ือสำร และทสำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมี

ประสทิธิผลตลอดชีวติ ในแต่ละด้ำน ส่วนใหญ่ให้ควำมสสำคัญกบักำรปลกูฝัง “ทักษะ” ที่จสำเปน็ในศตวรรษที ่21 เช่น 

ทักษะในกำรคิดขั้นสูง ทักษะในกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและกำรทสำงำน ทักษะด้ำนสำรสนเทศและกำร

สือ่สำร ควบคู่กบั “เนือ้หำ” ในสำระวชิำหลักและควำมรูอ้ืน่ท่ีสสำคญัในศตวรรษที ่21 ซ่ึงมีควำมสอดคล้องแนวคิดของ 

ทฤษฎีกำรเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Learning) จะเปลี่ยนไป เน้นทักษะกำรเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น (higher 

order learning skills) โดยเฉพำะทักษะ กำรประเมินค่ำ (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะกำรนสำเอำควำมรู้

ใหม่ไปใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์ (ability to use new knowledge in a creative way) และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ พระ

สำธิต โปธำเศษ [6] ได้วิจัยเรื่องวิธีกำรเพิ่มสตินทรีย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนำ กรรมฐำนตำมแนวสติปัฏฐำน 4 พบว่ำ 

วิธีกำรเพิ่มสตินทรีย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน ตำมแนวสติปัฏฐำน 4 ของพระวิปสสนำจำรย์ส่วนใหญ่เป็น

ไปในทำงเดียวกัน 

 1. ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่ำอำจำรย์และนักศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับ

กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมำก ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรำยได้ว่ำ กำรแสดงควำมคิดเห็นสำมำรถแสดงออกได้อย่ำงมีอิสรเสรี ขึ้นอยู่กับอำจำรย์และนักศึกษำ ให้

ควำมสสำคัญและให้ควำมสนใจมำกน้อยเพียงใด มีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

ในศตวรรษที่ 21แต่สภำพกำรเรียนกำรสอนที่ผ่ำนมำส่งผลให้มีกำรแลกเปลี่ยนทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 

กำรมีปฏิสัมพันธ์ กำรเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม ใช้สื่อผสมอย่ำงหลำกหลำย ปรับเปลี่ยนตำมควำมสำมำรถและระดับ

ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Learning) จะเปลี่ยนไป เน้นทักษะกำรเรียน

รู้ขั้นที่สูงขึ้น (higher order learning skills) โดยเฉพำะทักษะ กำรประเมินค่ำ (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดย

ทักษะกำรนสำเอำควำมรู้ใหม่ไปใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์ (ability to use new knowledge in a creative way) ในอดีตที่ผ่ำน

มำ นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อใช้เวลำใน กำรเรียนรำยวิชำต่ำงๆ เพื่อรับเกรด และเพื่อให้จบกำรศึกษำ แต่ในปัจจุบันจะ

พบปรำกฏกำรณ์ใหม่ที ่แตกต่ำงไป เช่น กำรเรยีนกำรสอนทีช่่วยให้นักเรียนได้เตรยีมตัวเพือ่ใช้ชวีติในโลกทีเ่ป็นจรงิ 

 2. ทักษะด้ำนสำรสนเทศพบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำร

เรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้ำนสำรสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรำยได้ว่ำ ระบบกำร

จัดกำรแบบผสมผสำนเพื่อกำรสร้ำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงยั่งยืนในมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ: วิธีกำรแบบสำน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

116 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 110-117 (2019)      Vol.9 No.3

ต่อแนวคดิ ประกอบกบักำรประกนัคณุภำพทำงกำรศกึษำต้องพฒันำให้ดขีึน้ให้สมกบัทีต่ัง้ปณธิำนไว้ นสำวธิกีำรทีไ่ด้

พฒันำมำแล้วมำสนับสนนุควำมเข้ำใจในระบบกำรจดักำรตำมแบบแนวคดิกำรสำนต่อจำกคนสูค่นจำกวัฒนธรรมสู่

วฒันธรรม ให้เป็นแนวปฏิบัติทีป่ระสบผลสสำเรจ็ได้แล้วนสำมำประยกุต์ใช้กบัมหำวทิยำลัยต่ำง ๆ  มีควำมสอดคล้องกบั

แนวคิดของสนิท สมัครกำร และสุพรรณี ไชยอัมพร [7] ได้ทสำกำรวิจัยในอนำคต (10 – 15 ปี ข้ำงหน้ำ) พ.ศ. 2535 

-2550 ผลกำรวิจัยพบ ว่ำระบบกำรศึกษำไทย จะมีกำรปรับตัวและพัฒนำไปในทิศทำงที่ดีขึ้น ทั้งในด้ำนปริมำณและ

คุณภำพ เพรำะเอกชนจะเข้ำมำมีบทบำทมำกข้ึน ในกำรร่วมกับรัฐพัฒนำกำรศึกษำของชำติในระดับต่ำง ๆ ทสำให้

โอกำสทำงกำรศึกษำมีมำกและกระจำยตัวไปในท่ีต่ำง ๆ อย่ำงแพร่หลำย โดยอำศัยเทคโนโลยีกำรศึกษำท่ีทันสมัย

เข้ำช่วยดสำเนินกำร ทสำให้สัดส่วนผู้เข้ำเรียนในระดับสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประชำกรวัยแรงงำนจึงต้องเรียนรู้มำกขึ้น 

 3. ทักษะด้ำนชีวิตและอำชพีพบว่ำ อำจำรย์และนักศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลกัสติปัฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำร

เรยีนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะด้ำนชวีติและอำชพี โดยรวมอยูใ่นระดับมำก ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภิปรำยได้ว่ำ เส้นทำง

ของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ที่พึงปรำรถนำ ระบบกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ

ต้องทสำงำนร่วมกบัระบบอืน่ๆ ท่ีมีควำมสสำคัญไม่ยิง่หย่อนไปกว่ำกนั นัน่คือ ระบบกำรเรยีนรู ้อนัได้แก่ หลกัสตูร ตสำรำ

เรียน สื่อและเทคโนโลยี และระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้ อันได้แก่ ระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนที่เป็นอิสระ ทั้ง

เรื่องกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพครู และกำรมีงบประมำณที่เพียงพอต่อกำรยกระดับผลกำร

เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของพระสมนึก อนันต์วรวงศ์ [8] ได้ทสำกำรศึกษำเรื่อง สถำบันสงฆ์กับกำรพัฒนำสังคม

ไทยในอนำคต ตำมทรรศนะของพระผู้นสำทำงด้ำนวิชำกำร ในปี 2540 – 2560 ทสำกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคเดลฟำย 

ศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นพระสงฆ์และฆรำวำส ท่ีเป็นผู้นสำทำงด้ำนวิชำกำรที่มีผลงำนปรำกฏและเป็นท่ียอมรับใน

วงกำรคณะสงฆ์และสังคมปัจจุบัน รวม 15 ท่ำน ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรพัฒนำสถำบันสงฆ์และกำรประยุกต์ใช้พุทธ

ธรรม เพือ่ให้เกดิประโยชน์เกือ้กลูต่อสงัคมไทยนัน้ พระผูน้สำทำงวชิำกำรทุกท่ำนเหน็ตรงกนัว่ำ ในปัจจุบันน้ี สถำบัน

สงฆ์ได้เกื้อกูลต่อสังคมไทยอยู่แล้ว สสำหรับอนำคตนั้นจะต้องมีกำรปรับปรุงสถำบันสงฆ์ในประเด็นต่ำง ๆ อีกมำก 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) สำมำรถสรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

  จำกผลกำรวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ดังนี้

 ผลกำรศกึษำกำรบรูณำกำรหลกัสตปัิฏฐำน 4 กบักำรพฒันำกำรเรยีนกำรสอนในศตวรรษที ่21 ของอำจำรย์

และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย โดยรวมอยู่ในระดับมำก ดังนั้น ผู้บริหำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควร

ส่งเสริมให้อำจำรย์และนักศึกษำมีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มำกขึ้น และแบ่งเป็น

รำยด้ำนในกำรเสนอแนะเชิงนโยบำยตำมลสำดับ ดังนี้

 1) ทกัษะด้ำนกำรเรยีนรูแ้ละนวตักรรม พบว่ำ มีค่ำแปลผลโดยรวมอยูใ่นระดับมำก ดังนัน้ ควรส่งเสรมิให้มี

กิจกรรม เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิด และให้กำรบรูณำกำรกำรเรยีนกำรสอนลดยดืหยุ่นและกำรปรบัตัวในชีวิต

ให้อำรมณ์มั่นคงไม่หวั่นไหวในชีวิตได้ง่ำย มำกที่สุดต่อไป

 2) ทักษะด้ำนสำรสนเทศพบว่ำ มีค่ำแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับมำก ดังนั้นควรยกระดับพัฒนำให้ดีข้ึน 

โดยกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับสื่อในใช้กำรเรียนหรือกำรสอนด้วยควำมรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) ให้อยู่ใน

ระดับมำกที่สุดต่อไป
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 3) ทักษะด้ำนชวีติและอำชพีพบว่ำ มีค่ำแปลผลโดยรวมอยูใ่นระดับมำก ดังน้ัน ผูบ้รหิำรและผูมี้ส่วนเกีย่วข้อง

ควรปรับปรุง โดยกำรร่วมมือในพัฒนำกำรเรียนหรือกำรสอนเพื่อกระตุ้นให้อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยเห็น

ควำมสสำคัญของด้ำนชีวิตและอำชีพ

 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาวจิยั

 จำกผลกำรวิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัย ดังนี้

 1) ควรศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรนสำหลักสติปัฏฐำน 4 กับกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 

21ของอำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย

 2) ควรศึกษำเรื่อง “กำรส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ อำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏ 

รำชวิทยำลัย”

 3) ควรศึกษำเรื่อง “กำรร่วมมือในพัฒนำกำรเรียนหรือกำรสอนด้ำนชีวิตและอำชีพ”

 4) ควรศึกษำเรื่อง “กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับส่ือในใช้กำรเรียนหรือกำรสอนด้วยควำมรับผิดชอบเชื่อถือได้ 

(Accountability)”
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บทคดัย่อ 
 งำนวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) บริบท 2) ปัจจัยนสำเข้ำ 3) กระบวนกำร และ 4) ผลผลิตของกำร

ประเมินกำรบรหิำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวยัของสถำนศึกษำ กลุม่ตัวอย่ำงท่ีใช้ ได้แก่ ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ 

10 คน ครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย 38 คน และผู้ปกครอง 254 คน รวมทั้งสิ้น 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ 

แบบสอบถำม มีค่ำควำมเชือ่ม่ันเท่ำกบั 0.92 และแบบสัมภำษณ์ มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 1.00 สถติิท่ีใช้ในกำรวเิครำะห์

ข้อมูลเชิงปริมำณ คือ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำรวิเครำะห์เชิง

เนื้อหำ 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรประเมินบริบท พบว่ำ เป็นโครงกำรที่เกิดขึ้นจำกกระแสควำมรู้และเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ  ทสำให้สังคมและสภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ผู้คนต้องปรับตัวเพื่อที่จะสำมำรถดสำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้

อย่ำงมีคุณภำพ ทสำให้สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทสำโครงกำรนี้ข้ึนเพื่อเตรียมควำม

พร้อมให้กับเด็กในระดับปฐมวัย 2) ปัจจัยนสำเข้ำโดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำ

เฉลี่ยมำกเป็นอันดับแรก คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำอสำนวยควำมสะดวก ปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยต่ำง ๆ ให้มีควำม

พร้อมในกำรปฏบิติั รองลงมำ คอื ครแูละบุคลำกรของโรงเรยีนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจกำรดสำเนินงำน 3) ผลกำรประเมิน

ด้ำนกระบวนกำร โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกเป็นอันดับแรก คือ 

โรงเรียนศึกษำวิเครำะห์นโยบำย คู่มือบริหำรจัดกำรเวลำเรียน “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” 4) ผลกำรประเมินด้ำน

ผลผลิตของกำรบริหำรโครงกำรโดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกอยู่ในอันดับ

แรก คือ นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
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ค�าส�าคญั : กำรประเมินโครงกำร STEM ศึกษำ กำรศึกษำปฐมวัย

Abstract
 The aims of this study were to evaluate: 1) context, 2) inputs, 3) process, and 4) product of the STEM 

Education project administration in the early childhood of schools. The 302 research samples consisted of 10 school 

administrators, 38 early childhood teachers, and 254 parents. The research instruments were a questionnaire with 

the 0.92 reliability level and the efficiency of interview form was 1.00. The quantitative data were analyzed by 

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

 The research results were as follows: 1) The evaluation of the context revealed that the project resulting 

from new knowledge and technology caused social and environmental changes. People had to adapt themselves 

for quality life in the 21st century. The result was for the Promotion of Teaching Science and Technology Institute 

which created this project for early childhood preparation. The context was overall at a high level. 2) The inputs 

were overall at a high level. When considering each aspect, there was found that the aspect with the highest mean 

was the school administrators facilitated, improved, and developed various factors to be ready for implementation, 

followed by teachers and school personnel had knowledge and understood the project operation. 3) The process 

was overall at the highest level. When considering each aspect, there was found that aspect with the highest means 

was the schools analyzed the policy and studied time management handbook on “STEM Education in the early 

childhood”. 4) The product was overall at a high level. When considering each aspect, it was found that the aspect 

with the highest mean was the students had ability to solve problems.

Keywords : STEM Education Project Assessment, Primary Level 

บทน�า
 โลกในยคุปัจจบุนัเป็นยคุโลกำภวิตัน์ท่ีมีควำมเจรญิก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จึงจสำเป็นที่เรำจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำและ

เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับควำมท้ำทำยจำกกระแสโลก โดยปัจจัยสสำคัญที่จะเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำย

ดงักล่ำวได้แก่ คณุภำพของคน และกำรศกึษำเป็นรำกฐำนทีส่สำคญัประกำรหนึง่ในควำมเข้มแขง็ให้กบัคนทีพ่ร้อมรบั

กำรเปลีย่นแปลงสร้ำงสรรค์ควำมเจรญิก้ำวหน้ำและแก้ไขปัญหำต่ำงๆในสังคมได้ [1] กำรจัดกำรควำมรูเ้ป็นเครือ่งมือ

ทีม่คีวำมสสำคญัและเป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ต่อกำรพฒันำองค์กรให้สำมำรถบรหิำรงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่

ขึ้น อันเนื่องมำจำกกำรจัดกำรควำมรู้จะช่วยเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรภำยในองค์กรทสำให้บุคลำกรมีควำมตื่นตัวใน

กำรเรยีนรูแ้ละพฒันำตนเองอย่ำงต่อเนือ่ง [2] ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำซึง่เป็นผูน้สำของสถำนศึกษำจงึเป็นบุคคลทีมี่ควำม

สสำคัญอย่ำงยิง่เป็นผูท่ี้จะประสำนและขบัเคลือ่นกำรพฒันำองค์กรให้ก้ำวหน้ำด้วยกำรร่วมมอืกนัปฏบัิติหน้ำทีอ่ย่ำงเต็ม

ศักยภำพ และทุกฝ่ำยมีส่วนในกำรเสนอควำมคิดเห็นต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำเพื่อให้กำรบริหำรมีประสิทธิภำพมำก

ยิ่งขึ้น [3] กำรติดตำมประเมินผลแผนกำรศึกษำแห่งชำติ แนวคิดและหลักกำรติดตำมประเมินผล เป็นกำรติดตำม 

ประเมินผลที่เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรจัดกำรศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประเมิน ทั้งกำรประเมิน

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยแต่ละหน่วยงำนประเมินกำรดสำเนินงำนของตนควบคู่ไปกับกำรให้หน่วยงำน
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กลำงประเมิน มีหลักเกณฑ์กำรติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใสมีมำตรฐำน และถูกต้องตำมหลัก

วิชำกำรแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลแผนกำรศึกษำแห่งชำติ [4]

 แนวทำงกำรจดักำรเรียนรูแ้บบสะเต็มศึกษำจะมกีำรจัดกำรเรยีนรูแ้บบ Active Learning ให้ผูเ้รยีนได้ฝึกปฏบัิติ

ที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์ ค้นคว้ำ เชื่อมโยงและบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทุกศำสตร์เพื่ออธิบำยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน

ชวีติและส่งเสรมิกำรทสำโครงงำนวทิยำศำสตร์จรงิในนวตักรรมเพือ่ให้เกดินวตักรรมใหม่ ตลอดจนจดักจิกรรมสร้ำง

ควำมตระหนกัต่อสภำพภมิูอำกำศ ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ซึง่สถำบันส่งเสรมิกำรสอนวทิยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ได้นสำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะต็มศึกษำมำเผยแพร่ให้กับสถำนศึกษำ หน่วยงำนกำรศึกษำและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นอกจำกนั้นทำงสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดสำเนิน

กำรขบัเคลือ่นเครอืข่ำยสะเตม็ศกึษำเป็นหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบัระบบกำรศกึษำของไทยนบัตัง้แต่โรงเรยีน สถำบนั

อำชวีศกึษำ สถำบนัอดุมศกึษำจนถงึองค์กรภำครฐัและเอกชน ซึง่ต้องกำรกสำลงัคนด้ำน STEM เครอืข่ำยสะเตม็ศกึษำ

จัดต้ังขึ้นเพื่อตอบสนองยุทศำสตร์ท่ีมุ่งหวังจะขับเคลื่อนสะเต็มศึกษำให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่ำงเป็นรูปธรรม

โดยกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชนผ่ำนทำง

ศูนย์สะเต็มศึกษำแห่งชำติ (National STEM Education Center: NSEC) และศูนย์สะเต็มศึกษำภำค (Regional STEM 

Education Center: RSEC) ซึ่งกระจำยอยู่ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ สสวท. จะระดมกำรสนับสนุนจำกหน่วย

งำนในเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยีที่บูรณำกำรวิศวกรรม เพื่อ

พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนไทยอย่ำงเป็นระบบ [5] จำกสภำพ

กำรเปลีย่นแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศประกอบกบัรฐัธรรมนญูแห่งรำช

อำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 รวมทั้งกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2579 ) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ( พ.ศ. 2560 – 2579 ) เป้ำหมำยยทุธศำสตร์

กำรปฏิรูปกำรศึกษำ ในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2561 ) แผนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนปฐมวัย ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) นสำ

ไปสู่กำรกสำหนดทักษะสสำคัญสสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ที่มีควำมสสำคัญต่อกำรกสำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเด็ก

ปฐมวัยให้มีควำมสอดคล้องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทุกด้ำน [6] เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่ต้องพัฒนำ

เด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ให้มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำที่เหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถ 

และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะเรียนรู้สร้ำงรำกฐำนชีวิต ให้พัฒนำเด็กปฐมวัยไปสู่

ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ และมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 

และประเทศชำติตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 54 กำรปูพื้นฐำน

กำรศึกษำที่ดีควรเริ่มตั้งแต่เด็กยังเล็กเพรำะจะมีผลต่อไปในอนำคตของเด็ก กำรพัฒนำเด็กไม่เพียงต่อกำรบูรณำกำร

สอน STEM ด้วยกำรจัดกำรศึกษำพื้นฐำนที่มีคุณภำพ แต่ควรสอนโดยกำรบูรณำกำรสังคมและจริยธรรมควบคู่ไป

ด้วยกัน ควรปลูกฝังทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะกำรใช้ชีวิตและกำรทสำงำนที่เรียกว่ำ Soft Skills เด็กที่มีทักษะ

แข็งคือ STEM Education และทักษะอำชีพของตน หรือ Hard Skills แล้วควรมี Soft Skills ในกำรทสำงำนในอนำคต

ด้วย ได้แก่ควำมรับผิดชอบส่วนบุคคล กำรทสำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรต่อรอง กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง กำรปรับตัว

และยืดหยุ่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรฝึกฝน 

 จำกผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศึกษำต่ำงๆ พบว่ำ ผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศึกษำของนกัเรยีนตสำ่กว่ำเกณฑ์

ที่กสำหนด ทั้งผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ผลกำรสอบ PISA ทั้งๆ ที่โรงเรียนใช้เวลำจัดกำรเรียนกำรสอนมำก

ขึน้ โรงเรยีนซึง่เป็นหน่วยปฏบัิติตระหนกัถึงกำรพฒันำนกัเรยีนให้มีคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรเรยีนรู ้มีควำมสำมำรถ

ในกำรคดิวเิครำะห์ พฒันำตนเองตำมควำมสนใจ ควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพและมีควำมสขุกบักำรเรยีนรู ้ดังน้ันกำร

ปพูืน้ฐำนกำรศึกษำท่ีดีควรเริม่ต้ังแต่เด็กยงัเลก็เพรำะจะมผีลต่อไปในอนำคตของเด็ก กำรพฒันำเด็กไม่เพยีงต่อกำรบู
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รณำกำรสอน STEM ด้วยกำรจัดกำรศึกษำพื้นฐำนท่ีมีคุณภำพ แต่ควรสอนโดยกำรบูรณำกำรสังคมและจริยธรรม

ควบคู่ไปด้วยกัน ควรปลูกฝังทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะกำรใช้ชีวิตและกำรทสำงำนที่เรียกว่ำ Soft Skills เด็ก

ที่มีทักษะแข็งคือ STEM Education และทักษะอำชีพของตน หรือ Hard Skills แล้วควรมี Soft Skills ในกำรทสำงำน

ในอนำคตด้วย ได้แก่ ควำมรับผดิชอบส่วนบุคคล กำรทสำงำนรว่มกบัผูอ้ืน่ กำรต่อรอง กำรแก้ปัญหำควำมขัดแยง้ กำร

ปรับตัวและยืดหยุ่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรฝึกฝน 

 จำกสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมไทยและสังคมโลกเพื่อพัฒนำคนในศตวรรษท่ี 21 ให้มีทักษะท่ีเพียง

พอในกำรดสำเนินชีวิตในยุคนี้ จึงมีควำมจสำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องศึกษำสภำพกำรประเมินกำรบริหำรโรงเรียนสะเต็ม

ศึกษำ ระดับปฐมวัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรตัดสินใจของผู้บริหำร เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและ

พัฒนำโรงเรียนสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัย

เกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยใช้รูปแบบกำรประเมินแบบกำรประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของ

สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) [7] เป็นแนวทำงกำรตัดสินใจและกำรประเมินเพื่อกำรบริหำรและวำงแผนมำ

เป็นกรอบแนวคดิในกำรวจิยัเพือ่ทรำบถงึรำยละเอยีดด้ำนบริบทสภำพแวดล้อม ปัจจยันสำเข้ำ กระบวนกำรดสำเนินงำน 

และผลผลติ ปัญหำและอปุสรรคในกำรดสำเนนิงำน กำรประเมนิกำรบรหิำรโรงเรยีนสะเตม็ศกึษำ เพือ่ใหไ้ด้ข้อมลูผล

กำรดสำเนินงำนซึ่งเป็นประโยชน์สสำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรดสำเนินงำนให้เหมำะสมต่อไป

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพือ่ประเมินบรบิทของกำรประเมินกำรบรหิำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวยั ของสถำนศกึษำ สังกดั

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 2. เพื่อประเมินปัจจัยนสำเข้ำของกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 3. เพือ่ประเมนิกระบวนกำรของกำรประเมินกำรบรหิำรโครงกำรสะเตม็ศึกษำระดบัปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 4. เพือ่ประเมนิผลผลติของกำรประเมนิกำรบรหิำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวยัของสถำนศึกษำ สังกดั

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

ขอบเขตของการวจิยั
 กำรวิจัยเรื่อง กำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีขอบเขตกำรวิจัย ดังนี้ 

 ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัย ผู้บริหำรสถำน

ศึกษำ ครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย และผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ประจวบครีขีนัธ์ เขต 2 จสำนวน 10 โรงเรยีน ซึง่เป็นโรงเรยีนนสำร่อง โครงกำร “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวยั” ของสถำน

ศึกษำ ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 10 คน ครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย จสำนวน 52 คน ผู้ปกครอง 

จสำนวน 274 คน รวมทั้งสิ้น 336 คน

 กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sample) โดยให้ผู้

บริหำรทุกคนตอบแบบสอบถำม จสำนวน 10 คน 2) ครูผู้สอน โดยเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sample) เฉพำะครูผู้
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สอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงกำร จสำนวน 38 คน และ 3) ผู้ปกครอง ใช้วิธีกำรเทียบจสำนวนตำมนักเรียน อัตรำ 1 : 1 

(หำกนักเรียนมีผู้ปกครองคนเดียวกันนับผู้ปกครองเป็น 1 คน) ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 254 คน รวมได้กลุ่มตัวอย่ำง

ทั้งสิ้น 302 คน จำกนั้นใช้กำรเทียบสัดส่วน ตำมผู้บริหำร ครูและผู้ปกครองจริงในโรงเรียน และใช้กำรสุ่มอย่ำงง่ำย 

(Simple Random Sampling) เพื่อกสำหนดผู้ให้ข้อมูล

วธีิด�าเนินการวจิยั 
 กำรดสำเนินกำรวิจัยมีดังนี้

 1. ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้องผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีจำกเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย ของสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 2. ก�าหนดรูปแบบการประเมนิ ผู้วิจัยกสำหนดรูปแบบกำรประเมินโดยใช้ CIPP Model [7] 

 3. การสร้างเคร่ืองมอืในการวจิยั ผูว้จิยัสร้ำงเครือ่งมือกำรวจัิย 2 ประเภท คือ แบบสมัภำษณ์ และแบบสอบถำม 

เม่ือสร้ำงเสร็จได้นสำเคร่ืองมือวิจัยท้ัง 2 ประเภทให้ผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 ท่ำนตรวจสอบควำมหำค่ำดัชนีมีควำม

สอดคล้อง (IOC) โดยนสำแบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 คน ตรวจสอบควำมเที่ยงตรง

ด้ำนเนือ้หำ ภำษำทีใ่ช ้และควำมชดัเจนในกำรสื่อสำร และนสำมำหำค่ำดชันคีวำมสอดคลอ้งมีค่ำดชันคีวำมสอดคลอ้ง

อยูร่ะหว่ำง 0.67-1.00 หลงัจำกนัน้ผูว้จัิยได้ปรบัแก้แบบสอบถำม และนสำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กับครท่ีูไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่ำง จสำนวน 30 คนที่ สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อตรวจสอบควำมเชื่อ

มั่นของแบบสอบถำม พบว่ำ แบบสอบถำมมีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.994

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนินกำรดังนี้ 1) ผู้วิจัยขอหนังสือจำกคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เพชรบุรีเพื่อขอควำมอนุเครำะห์และควำมร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยไปนสำเสนอต่อผู้อสำนวยกำร

โรงเรียนเครือข่ำยสะเต็มศึกษำ จสำนวน 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบำลกุยบุรี โรงเรียนบ้ำนสำมร้อยยอด โรงเรียน

บ้ำนปำกนสำ้ปรำณ โรงเรยีนอนบุำลปรำณบรุ ีโรงเรียนบ้ำนหนองตำเยน็ โรงเรยีนบ้ำนห้วยมงคล โรงเรยีนบ้ำนทบัใต้ 

โรงเรียนอนุบำลสำมร้อยยอด โรงเรียนอนุบำลหัวหิน และ โรงเรียนบ้ำนเขำแดง เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูล และ 2) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถำมและสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมวันเวลำที่กสำหนด

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัได้รบัแบบสอบถำมกลบัคืนมำจำกกำรส่งกลบัมำตำมท่ีอยูท่ี่จ่ำหน้ำซองถงึผูว้จิยัเรยีบร้อยแล้ว ได้ดสำเนนิ

กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสสำเร็จรูป

 1.  ตรวจนับแบบสอบถำม พร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถำม ที่ได้รับกลับคืนมำ

 2.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ใช้วิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content Analysis) 

 3.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ ข้อมูลโรงเรียน ระดับกำรศึกษำ และข้อมูล

สถำนภำพของครู คสำนวณหำค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สสำเร็จรูปและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อ

คสำนวณค่ำสถิติ คือ คสำนวณหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) จำกแบบสอบถำม

ควำมคิดเห็นด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ ด้ำนกระบวนกำร และด้ำนผลผลิต ต่อกำรจัดกิจกรรม สะเต็มศึกษำ ระดับ

ปฐมวัย สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
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สรุปผลการวจิยั
 1.  ผลการประเมนิบริบทของการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส�านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขนัธ์ เขต 2 พบว่ำ

  1.1  ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสอบถำม พบว่ำ ผลกำรประเมินบริบทของกำรบริหำรโครงกำรสะเต็ม

ศึกษำ ระดับปฐมวยัของสถำนศึกษำ สงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบครีขีนัธ์ เขต 2 โดยรวม

อยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำข้อท่ีมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับแรก ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำประสำน

และแสวงหำควำมร่วมมือจำกชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ และภูมิปัญญำต่ำงๆ มำร่วมในกำรบริหำร และ

กำรจดักจิกรรม “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวยั” รองลงมำ ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำเป็นผูน้สำกำรขับเคลือ่นนโยบำย “สะเต็ม

ศึกษำ ระดับปฐมวัย” ระดับโรงเรียน และโรงเรียนบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน

ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ ได้อย่ำงเหมำะสม ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนปฏิบัติ ตำม

ลสำดับ

  1.2  ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสัมภำษณ์เชิงลึก พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมมุ่งหมำยและจุดประสงค์

ของโครงกำรผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ ส่วนใหญ่มีควำมคดิเหน็ตรงกนัว่ำ เพือ่เป็นเครือ่งมือทีใ่ช้ในกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

และเกิดควำมร่วมมือร่วมพลงักันในกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนสูคุ่ณภำพของผูเ้รียนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ นักเรยีน

ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ตำมควำมสนใจ และถนัดของแต่ละบุคคล ทสำให้นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน

กำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพ และมี

ควำมสุขกับกำรเรียนรู้ ส่งผลให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำรจัด กำร

ศึกษำของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

   จงึได้ดสำเนินกำรนสำหลกัสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวยั ซึง่ได้รบักำรพฒันำให้ตรงกบัหลกัสูตรกำร

ศึกษำปฐมวัยปีพทุธศักรำช 2560 ไปสู่กำรปฏบัิติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถบรหิำรจดักำรหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และได้รับกำรพัฒนำ

เต็มตำมศักยภำพ ตำมควำมถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล ได้ประสำนและแสวงหำควำมร่วมมือจำกชุมชน แหล่ง

เรียนรู้นอกสถำนศึกษำ และภูมิปัญญำต่ำงๆ มำร่วมในกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรจัดกิจกรรม “สะเต็ม

ศึกษำ ระดับปฐมวัย” ได้อย่ำงเหมำะสมทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนปฏิบัติ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ตำม

ควำมสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล ทสำให้นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิด

วิเครำะห์พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพ และมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้ ส่งผลให้พ่อ

แม่ ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนและมีส่วนร่วม

ในกำรจัดกำรศึกษำ

 กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียนที่เอื้อต่อโครงกำร “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ” สรุปได้ดังนี้

 -  ประชุมครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อรับทรำบนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้

 -  มีกำรจัดทสำหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีบูรณำกำรกิจกรรมสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ เพื่อ

ให้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นเรื่องท่ีเด็กนักเรียนสนใจ เพื่อให้คณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน และหำแนวทำงไปใช้วำงแผนในกำรพัฒนำผู้เรียน 

 -  ทุกกิจกรรม จะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมกับผู้เรียน และสภำพแวดล้อม
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 2.  ผลการศึกษาด้านปัจจยัน�าเข้าของการบริหารการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาของโรงเรียนเครือข่าย

สะเตม็ศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขนัธ์ เขต 2 

พบว่ำ 

  2.1 ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสอบถำม พบว่ำ ผลกำรประเมินปัจจัยนสำเข้ำของกำรบริหำรโครงกำร

สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 

2 โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับแรก ได้แก่ ครูมีแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรวัดและกำรประเมินผลที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” รองลง

มำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำอสำนวยควำมสะดวก ปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยต่ำงๆ ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ และครู

และบุคลำกรของโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรดสำเนินงำนเกี่ยวกับโครงกำร “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” ตำม

ลสำดับ

  2.2  ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสัมภำษณ์เชงิลกึ พบว่ำ กำรประเมนิปัจจัยนสำเข้ำของกำรบรหิำรโครงกำร

สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

สรุปผลกำรสัมภำษณ์ได้ ดังนี้

   2.2.1 บุคลำกร

    ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมีควำมรู้ ควำม

เข้ำใจ กำรดสำเนินงำน “โครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ” ผู้บริหำรบำงโรงเรียนมีควำมคิดเห็น

ว่ำ ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนให้ได้เข้ำรับกำรอบรมให้ครบทุกทักษะกระบวนกำร ได้แก่ ทักษะวิทยำศำสตร์ 

ทักษะคณิตศำสตร์ ทักษะเทคโนโลยี และวิศวกรรมศำสตร์

   2.2.2  งบประมำณ

    ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ โรงเรียนจัดสรรงบประมำณให้แต่ละกิจกรรม

นสำไปปฏิบัติ โดยให้แต่ละกิจกรรมประมำณกำรขอกำรใช้งบประมำณ โดยให้คสำนึงถึงควำมสสำคัญ ควำมเหมำะสม

และประโยชน์ที่ได้รับ

   2.2.3  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์

    ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ โรงเรียนอสำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรจัดทสำ

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมที่กสำหนดไว้ในแผนกำรจัดกิจกรรมอย่ำงเพียงพอ เหมำะสมกับผู้เรียน และ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้นอกสถำนที่ ทั้งนี้ให้เหมำะสมกับบริบทสภำพแวดล้อมของ

แต่ละโรงเรียน

 3.  ผลการศึกษาด้านกระบวนการของการประเมนิกระบวนการของการบริหารโครงการสะเตม็ศึกษา ระดบั

ปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขนัธ์ เขต 2 พบว่ำ

  3.1  ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสอบถำม พบว่ำ ผลกำรประเมินกระบวนกำรของกำรบริหำรโครงกำร

สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 

2 โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับแรก ได้แก่ ครูมีแผนกำรจัดกำร

เรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรวัดและกำรประเมินผล ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” ผู้บริหำร

สถำนศึกษำอสำนวยควำมสะดวก ปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยต่ำงๆ ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ และครูและบุคลำกร

ของโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรดสำเนินงำนเกี่ยวกับโครงกำร “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” ตำมลสำดับ

  3.2 ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสัมภำษณ์เชิงลกึ พบว่ำ กำรประเมินกระบวนกำรของกำรบรหิำรโครงกำร

สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

สรุปผลกำรสัมภำษณ์ได้ดังนี้
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   ผลกำรประเมินควำมสอดคล้องของกำรดสำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำร“สะเต็มศึกษำ ระดับ

ปฐมวัยของสถำนศึกษำ” ผู้บริหำรโรงเรียนส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ ผู้บริหำร ครูร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์

นโยบำย จัดทสำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยที่มีกำรบูรณำกำร สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย ไว้ในหลักสูตรของ

โรงเรียน มีควำมเข้ำใจตรงกัน มีควำมพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อำคำร สถำนที่ และห้องปฏิบัติกำร ได้

ปรับและออกแบบตำรำงเรียนที่เอื้อต่อโครงกำร “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ” ตำมแนวทำง บริหำร

จัดกำรเวลำเรียนท่ีลดเวลำเรียนและเพิ่มเวลำรู้โดยแนวทำงกำรจัดกิจกรรม “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำน

ศึกษำ” สร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจในกำรดสำเนินงำนแก่ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน

   ครูมีควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ กันเป็นอย่ำงดี มีกำรออกแบบกิจกรรมที่หลำกหลำย 

สอดคล้องกับช่วงวัยของเด็กปฐมวัย มีกำรสอดแทรกกิจกรรมที่เน้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัย สนองควำม

สนใจ ควำมถนัด และควำมต้องกำรของผู้เรียน ซ่ึงอำจพิจำรณำจำกกิจกรรมท่ีโรงเรียนดสำเนินกำรอยู่ โดยเน้นกำร

สร้ำงแรงจูงใจนักเรยีนให้มีควำมกระตือรอืร้นในกำรเรยีนรู ้จัดกำรเรยีนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั จดักำรเรยีนรูแ้บบ

บูรณำกำร และกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย

   ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และจัดทสำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับควำมสนใจ ควำม

ถนัด ควำมต้องกำร จสำแนกเป็นระดับชั้นเรียน และเป็นรำยบุคคล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

 4.  ผลการศึกษาด้านผลผลติของการประเมินการบริหารโครงการสะเต็มศึกษา ระดบัปฐมวยัของสถาน

ศึกษา สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขนัธ์ เขต 2 พบว่ำ 

  4.1  ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสอบถำม พบว่ำ ผลกำรประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโครงกำรสะ

เต็มศกึษำ ระดับปฐมวยัของสถำนศกึษำ สังกดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบครีขัีนธ์ เขต 2 โดย

รวมอยูใ่นระดับมำก เม่ือพจิำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำข้อท่ีมค่ีำเฉลีย่อยูใ่น ลสำดบัแรก ได้แก่ โรงเรียนกสำหนดตัวชีว้ดัภำพ

ควำมสสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” ของโรงเรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้

สอน และนักเรียนอย่ำงชัดเจน มีควำมเข้ำใจตรงกัน รองลงมำ โรงเรียนศึกษำวิเครำะห์นโยบำย คู่มือบริหำรจัดกำร

เวลำเรียน “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” ของโรงเรียน และโรงเรียนวิเครำะห์โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ และ

กำรนสำหลักสูตรไปใช้หลักสูตรระดับชั้นเรียน ควำมพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อำคำรสถำนที่ และห้อง

ปฏิบัติกำร ตำมลสำดับ

  4.2  ผลกำรประเมินโดยใช้แบบสัมภำษณ์เชิงลึก พบว่ำ กำรประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโครงกำร

สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

สรุปผลกำรสัมภำษณ์ได้ดังนี้

   4.2.1 ผลกำรประเมินผลกระทบ

    จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่ำ มีควำมพึงพอใจในควำมสสำเร็จของโครงกำร ดังผลกำรปรับปรุงพฤติกรรมของครูผู้

สอนให้รู้จักยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง มีกำรนสำสื่อเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรบูรณำกำร

กำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ กำรนสำสิ่งใหม่ๆ ไปปรับใช้มำกกว่ำกำรเรียนรู้จำก

กำรทสำแบบฝึกและกำรท่องจสำ ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับครู ชุมชน เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมใน

กำรเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติกิจกรรม 

   4.2.2 ผลกำรประเมินประสิทธิผล

    จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่ำ นักเรียนมีพัฒนำกำรเรียนรู้ที่ดีขึ้น สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ออกมำในรูปแบบควำมคิด

สร้ำงสรรค์ได้ แต่ยังมีบำงคนที่มีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ที่โรงเรียนต้องพัฒนำเสริมให้กับนักเรียน
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   4.2.3 ผลกำรประเมินด้ำนควำมยั่งยืน

    จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่ำ มีกำรสรุปแนวคิดและประสบกำรณ์ที่ได้รับ และมีกำรนสำข้อมูลไปวำงแผนจัดทสำ

โครงกำรและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรทสำงำน

อภปิรายผลการวจิยั
 1. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ด้ำนบริบทกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำน

ศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของสังคมและวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำอันนสำไปสู่ควำมจสำเป็นในกำรกำรประเมินกำร

บรหิำรโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวยัสืบเนือ่งมำจำกกำรจัดกำรเรยีนรูแ้บบสะเต็มศึกษำจะทสำให้ผูเ้รยีนสำมำรถ

สร้ำงองค์ควำมรูแ้ละทกัษะทีจ่สำเป็นในกำรดสำเนินชวีติและกำรทสำงำนท่ีเกดิจำกกำรบูรณำกำรศำสตร์ทำงวทิยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์เข้ำด้วยกันซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ณัฐญำ คนคล่อง [8] ที่ได้วิจัยเรื่อง 

กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำของโรงเรียนเครือข่ำยสะเต็มสมทบในจังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ บริบท

ของกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของโรงเรียนเครือข่ำยสะเต็มสมทบสอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของสังคมและวตัถุประสงค์ของกำรจัดกำรเรยีนรูแ้บบสะเต็มศึกษำ ท้ังยงัช่วยพฒันำทรพัยำกรมนุษย์ให้เป็น

ประชำกรท่ีมีคุณภำพ มีทักษะในกำรคิดประยกุต์ใช้ควำมรูต่้ำงๆ ในกำรแก้ไขปัญหำและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำร

สร้ำงสรรค์นวัตกรรมต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ [9] ที่ได้วิจัยเรื่อง กำร

วิจัยเพื่อจัดทสำข้อเสนอนโยบำยกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำกสำลังคน นวัตกรรมและกำร

พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในมิติต่ำงๆกัน ซึ่งเป็น

ทำงออกที่จะช่วยพัฒนำประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 2. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ มีวัตถุ

ประสงที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ของโรงเรียน และกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำมีควำม

ชัดเจนในเรื่องของเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่จะพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สำมำรถใช้ควำมรู้

บรูณำกำรสร้ำงชิน้งำนหรอืนวตักรรมใหม่ๆได้ และสำมำรถนสำไปปรบัใช้กบักำรดสำเนนิชวีติและกำรประกอบอำชพี

ต่อไป อันเนื่องมำจำก แนวคิดของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำเป็นกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ เพื่อนสำไปสู่กำรคิดแก้ปัญหำและกำรคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ใน

ชีวิตประจสำวันและกำรทสำงำน ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ รมณี

 เหลี่ยมแสง [10] ที่ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของโรงเรียน

มัธยมศึกษำ สังกัดสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พบว่ำ บริบทของกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม

แนวทำงสะเต็มศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำมีควำมสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจสำเป็นและกำร

จัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำมีวัตถุประสงค์ชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ของโรงเรียน พบ

ว่ำ กำรจัดกำรเรยีนรูแ้บบสะเต็มศึกษำมีควำมชดัเจนในเรือ่งของเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรยีนรูท่ี้จะพฒันำนักเรยีนให้

มีทักษะในศตวรรษที ่21 สำมำรถใช้ควำมรูม้ำบรูณำกำรสร้ำงชิน้งำนหรอืนวตักรรมใหม่ๆได้ และสำมำรถนสำไปปรบั

ใช้กับกำรดสำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพในอนำคตได้ 

 3.จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ปัจจัยนสำเข้ำของกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของ

สถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวมและรำยข้ออยู่ในระดับ
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มำก อันเนื่องมำจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ จึง

ส่งผลให้ปัจจัยนสำเข้ำทกุด้ำนมีควำมเพียงพอเหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ

และประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ รมณี เหลี่ยมแสง [10] ที่ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์กำรบริหำรกำรจัดกำร

เรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พบ

ว่ำ กลยุทธ์ท่ีมีส่วนสสำคัญต่อกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ คือ กำร

ประเมินกำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 4. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรของกำรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย

ของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่ำ กระบวนกำรจัดกำร

เรียนรู้ของครูมีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนกสำหนดตัวชี้วัดภำพควำมสสำเร็จ ของกำรบริหำรจัดกำรเวลำ

เรียน“สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” ของโรงเรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และนักเรียน อย่ำงชัดเจน มีควำม

เข้ำใจตรงกัน รองลงมำ โรงเรียนศึกษำวิเครำะห์นโยบำย คู่มือบริหำรจัดกำรเวลำเรียน “สะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัย” 

ของโรงเรียน และโรงเรียนวิเครำะห์โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรนสำหลักสูตรไปใช้ หลักสูตรระดับชั้น

เรียน ควำมพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ อำคำรสถำนที่ และห้องปฏิบัติกำร ตำมลสำดับ อันเนื่องมำจำกครู

เป็นหัวใจสสำคัญของกระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ และครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมสำมำรถในกำร

ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของจสำรัส อินทลำภำพร [11] ได้วิจัยเรื่อง กำร

ศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรเรยีนรูต้ำมแนว สะเต็มศึกษำสสำหรบัผูเ้รยีนระดับประถมศึกษำ พบว่ำครตู้องสำมำรถออกแบบ

กำรจดักำรเรยีนแบบสะเต็มศึกษำจะต้องออกแบบกำรจัดกำรเรยีนรูท่ี้ช่วยให้ผูเ้รยีนถ่ำยโอนกำรเรยีนรู ้สำมำรถเชือ่ม

โยงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมคิดรวบยอดในศำสตร์ต่ำงๆ และยงัส่งผลให้ผูเ้รยีนสร้ำงองค์ควำมรูไ้ด้ด้วยตนเองและ

สร้ำงนวัตกรรมได้

 5. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ด้ำนผลผลิตเกี่ยวกับผลกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนโดยภำพ

รวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ทุกข้ออยู่ในระดับมำก เนื่องจำกกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์

ในเด็กปฐมวัย ครสูำมำรถออกแบบกำรจดักำรเรยีนรูต้ำมแนวสะเต็มศึกษำเพือ่พฒันำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนกัเรยีน

ได้อย่ำงเหมำะสมวัยวันของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย จะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์สูงขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับงำนวิจัยของภัสสร ติดมำ [12] ท่ีได้วิจัยเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง STEM Education เรื่อง

ระบบของร่ำงกำยมนุษย์ เพื่อส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์สสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 พบว่ำ นักเรียนที่เรียน

โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง STEM Education มีคะแนนควำมคิดสร้ำงสรรค์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมี

นัยสสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ .05 และนักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ระหว่ำงเรียนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม

แนวทำง STEM Education เพิ่มสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์

 1.1 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรประเมินโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ ควรทสำอย่ำงต่อ

เนื่อง เพรำะจะทสำให้เกิดกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ทันกับกำร

เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันอยู่เสมอ 

 1.2. จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กำรประเมนิโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวยัของสถำนศึกษำ ควรมีกำรสนบัสนุน

งบประมำณเพิ่มเติม เพื่อนสำไปใช้ในกำรจัดซื้อ จัดหำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และปรับปรุงสถำนที่ให้เหมำะสม

กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงพอเพียงและเหมำะสม 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

128 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 118-129 (2019)      Vol.9 No.3

 1.3 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรประเมินโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ ควรมีกำรร่วม

ประชุมพูดคุยกันให้มำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องของเวลำเรียน ซึ่งในบำงกิจกรรมที่ต้องใช้เวลำนำนจึงจะฝึก

ให้เกิดทักษะ ควำมชสำนำญและสำมำรถนสำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ควรมีเวลำเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

 1.4. จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กำรประเมินโครงกำรสะเต็มศึกษำระดับปฐมวยัของสถำนศึกษำ ควรมีกำรติดตำม

ผลกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำเป็นระยะสมส่ำเสมอ เพื่อให้ทรำบจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อ

ให้คสำแนะนสำข้อมูลย้อนกลับ และให้กำรช่วยเหลือ ได้ทัน เพื่อให้นักเรียนได้รับควำมรู้ตำมที่กสำหนดไว้

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป

 2.1 ควรมีกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 2.2 ควรประเมินกำรบริหำรโครงกำรสะเต็มศึกษำ ระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 แบบบูรณำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนเป็นสสำคัญ 

 2.3 ควรมีกำรศึกษำควำมต้องกำรของนักเรียนต่อกำรบริหำรโครงกำรของโรงเรียน เพื่อนสำไปเป็นแนวทำง

ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรวิจัยเชิงเอกสำรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยและหน่วยงำนที่

มีหน้ำที่ควบคุมกสำกับดูแลบังคับใช้และปัญหำเกี่ยวกับควำมปลอดภัยอำหำรที่เกี่ยวกับสุขอนำมัยในกำรขนส่งสัตว์

มีชีวิตและผลิตภัณฑ์อำหำร ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เอกสำรของไทยและต่ำงประเทศ เครื่องมือท่ีใช้วิจัยเป็นข้อมูลทุติย

ภูมิ ได้แก่ เอกสำร หนังสือ ตสำรำ วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย ระเบียบ มำตรกำร และWebsite รวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร 

และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ และพรรณนำควำม 

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) มำตรกำรทำงกฎหมำย ได้แก่ กฎเกณฑ์และมำตรฐำนระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับควำม

ปลอดภยัอำหำร ประกอบด้วย หลกักำรท่ัวไปเกีย่วกับกฎเกณฑ์ระหว่ำงประเทศเกีย่วกบัสขุอนำมัยในกำรขนส่งเคลือ่น

ย้ำยสตัว์และผลติภณัฑ์สัตว์โดยมีองค์กำรกำรค้ำโลกทสำหน้ำท่ีด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ควำมตกลงว่ำด้วยอปุสรรค

ทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ กำรเจรจำรอบอุรุกวัย ระบบรับรองคุณภำพและควำมปลอดภัยสินค้ำอำหำร ได้แก่ ระบบหลัก

เกณฑ์วิธีกำรท่ีดีในกำรผลิต ระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิฤตท่ีต้องควบคุมสุขอนำมัยขนส่งกับมำตรฐำน

อำหำรระหว่ำงประเทศ มำตรฐำนองค์กำรโรคระบำดสัตว์ระหว่ำงประเทศด้ำนสุขอนำมัยของคนและสัตว์ เป็นกำร



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

131Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 130-139 (2019)      Vol.9 No.3

ดสำเนินงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยโคนม และมำตรฐำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน 

กฎหมำยเก่ียวกบัควำมปลอดภยัด้ำนสขุอนำมัยในกำรขนส่งเคลือ่นย้ำยสตัว์และผลติภณัฑ์จำกสัตว์ในประเทศไทยมี

กฎหมำยและมำตรกำรหลำยส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นนส้ำถึงปลำยนส้ำ และ2) ปัญหำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสุขอนำมัย

ในกำรขนส่งเคล่ือนย้ำยโคนม นมและผลิตภณัฑ์นสำ้นม ได้แก่ ปัญหำหน่วยงำนท่ีมหีน้ำท่ีรับผดิชอบกสำกบัดแูลตลอด

ห่วงโซ่กำรผลตินมและผลติภณัฑ์นสำ้นม ปัญหำบงัคบัใช้กฎหมำยโดยใช้ระบบหลำยหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง และปัญหำ

กำรนสำเข้ำสินค้ำ

ค�าส�าคญั : มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์ โคนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม

Abstract
 This documentary research was aimed to study about legal measures and government offices which have 

their duties and functions to control, regulate and enforce the hygienic transportation in animals and problem prod-

ucts leading to the conditions of safety food. The study by documentary analysis from Thai and Foreign data. The 

secondary research data as documents, textbooks, thesis, academic research papers, website data, and regulation 

measures were therefore systematically collected, analyzed, described according to its contents analysis . 

  From the results it was found as follows: Legal measures include 1) The international regulations and 

standard measurements used for the hygienic transportation 2) The endorsement systems of good quality and 

safety food were to ; System of Good Manufacturing Practices. System of Hazard Analysis Critical Control Point 

of Hygienic Transportation. Standard of Human and Animal Hygiene of World Organization for Animal Health 

and this is focus to the hygienic transportation of dairy cattle. Standard of World Organization Related. 3) Legal 

Measures of Safety on Hygiene in Transporting Animals and Animal Products of Thailand and this has its laws 

and legal measures starting from the initial point until to the end and the problems of laws related to the hygienic 

transportation the problems of dairy and its products the problems of government officers who have their responsi-

bilities in regulating and controlling for all the supply chain of production in dairy and its products. The problems 

of law enforcement based on the linkage system of multi-government officers related to the hygienic transportation 

and the problems of importation in dairy and its products. 

Keywords : Legal Measures Transporting Animals Dairy and Dairy Products

บทน�า 
 นส้ำนมเป็นผลผลิตจำกสัตว์ที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์

นมหลำยประเภท ซึ่งมีโอกำสเสี่ยงก่อให้เกิดควำมเจ็บป่วยอันเนื่องจำกสัตว์ให้นส้ำนมนสำเชื้อก่อโรคมำสู่คนหรือกำร

ปนเปื้อนสำรเคมี รวมถึงจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นส้ำนมเพิ่มจสำนวนจุลินทรีย์ก่อโรคในนส้ำนม ทสำให้เกิดนมบูดเน่ำเสีย

หรือคุณภำพไม่เหมำะแก่กำรบริโภค นอกจำกนี้ในฐำนะประเทศผู้ส่งออกสินค้ำอำหำรประเภทนมและผลิตภัณฑ์

นส้ำนมท่ีมำจำกสัตว์และเป็นผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กลุ่ม Non-Frozen product [1] ท่ีมีปริมำณส่งออกสูงสุดในปี พ.ศ.

2560 [2] และส่งออกไปยังกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มำกที่สุด [3] 
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ท้ังน้ีประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) โดยจะมีตลำดและฐำนกำรผลิตร่วมกันมีกำรเคลื่อนย้ำย

สินค้ำได้อย่ำงเสรี อำทิเช่น ควำมคล่องตัวคมนำคมและกำรค้ำระหว่ำงประเทศเดินทำงระหว่ำงประเทศสะดวกมำก

ขึ้น [ 4]โดยเฉพำะกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ข้ำมพรมแดนและขนส่งผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ระหว่ำงประเทศเพิ่มขึ้น มีโอกำส

ควำมเส่ียงกำรระบำดของโรคหรือโรคสตัว์สู่คนเข้ำมำในประเทศอย่ำงรวดเรว็สร้ำงควำมเสียหำยทำงเศรษฐกจิอย่ำง

มำกจึงมีควำมจสำเป็นควบคุมกำรนสำเข้ำสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์อำหำรจำกสัตว์ นอกจำกนี้ปัญหำคือประเทศไทยยัง

ไม่มีกฎหมำยเรือ่งมำตรฐำนควบคมุตรวจสอบสัตว์และสินค้ำผลติภณัฑ์นมนสำเข้ำ รวมถงึกำรสุม่ตรวจกำรกกักนัและ

กำรเรียกคืนสินค้ำอย่ำงชัดเจนและไม่ได้ให้ควำมสสำคัญถึงผลกระทบกำรนสำเข้ำสินค้ำปศุสัตว์จำกกำรเคลื่อนย้ำยเสรี

ข้ำงต้นเท่ำที่ควร ในกรณีเช่นนี้จึงต้องศึกษำมำตรกำรสุขอนำมัยในกำรป้องกันควำมเสี่ยงและสำมำรถควบคุมตรวจ

สอบกำรนสำเข้ำด้วยวิธีกำรประเมินวิเครำะห์ควำมเส่ียงจำกสัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์หรือเชื้อโรคระบำดเพื่อ

ประสิทธิผลในกำรควบคุมป้องกันควำมเส่ียงและผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรนสำเข้ำ เพื่อคุ้มครองสุขอนำมัย

ควำมปลอดภัยของคน สัตว์ และสำธำรณสุขของประเทศปฏิบัติให้สอดคล้องกับมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ 

 จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำ มมีำตรกำรทำงกฎหมำยเกีย่วกบัควำมปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัยแต่ละห่วง

โซ่กำรผลิตในระดับหนึ่ง ในบำงห่วงโซ่กำรผลิตไม่มีมำตรกำรเข้ำมำควบคุมหรือมำตรกำรที่บังคับใช้เป็นมำตรกำร

สมัครใจหรือไม่สอดคล้องในทำงปฏิบัติ ได้แก่ มำตรกำรสมัครใจในขั้นกำรขนส่งหรือกระจำยผลิตภัณฑ์นส้ำนมสู่ผู้

บริโภคและปัญหำมำตรกำรบังคับใช้สมัครใจในระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ด้วยเหตุผล

ดังกล่ำว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอุตสำหกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนมภำยในประเทศนสำมำสู่กำรศึกษำในงำน

วจิยันีจ้งึจสำเป็นศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ และมำตรฐำนของสหภำพยโุรปท่ีส่งออกสนิค้ำประเภท

ผลิตภัณฑ์นม ที่ได้รับกำรยอมรับว่ำมีควำมเข้มงวดและมีกำรปรับใช้กฎหมำยครอบคลุมทุกห่วงโซ่กำรผลิตอำหำร

อย่ำงได้ผลมีประสิทธิภำพเกี่ยวกับควำมปลอดภัยอำหำรโดยเฉพำะเรื่องสุขอนำมัยในกำรขนส่งหรือควบคุมกำร

ขนส่งเคลือ่นย้ำยในมิติสขุอนำมยัท่ีมีประสิทธิภำพ ผลกำรวจิยัจะเป็นแนวทำงปฏบัิติของหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีควบคุม

กสำกบัดูแลบังคบัใช้เกีย่วกบัควำมปลอดภยัอำหำรให้ได้นมและผลติภณัฑ์นสำ้นมมคีณุภำพปลอดภยัเหมำะสสำหรบักำร

บริโภคและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของผู้บริโภคว่ำจะไม่ได้รับควำมเสี่ยงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงกำร

ขนส่งสินค้ำนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม 

วตัถุประสงค์การวจิยั
 เพือ่ศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำย และหน่วยงำนท่ีมหีน้ำทีค่วบคมุกสำกบัดูแลบงัคบัใช้เกีย่วกบัควำมปลอดภยั

อำหำร และปัญหำที่เกี่ยวกับสุขอนำมัยในกำรขนส่งสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์อำหำร

ขอบเขตการวจิยั 
 กำรศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำย กฎเกณฑ์เกี่ยวกับควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรตลอดห่วงโซ่กำรผลิตโดย

เฉพำะเรือ่งสุขอนำมัยในกำรขนส่งสัตว์มชีวีติและผลติภณัฑ์จำกสตัว์และหน่วยงำนท่ีมีหน้ำทีค่วบคมุกสำกบัดูแลบังคบั

ใช้กฎหมำยของสหภำพยุโรป แล้วนสำมำวิเครำะห์เทียบกับมำตรกำรทำงกฎหมำยและมำตรฐำนของประเทศไทยท่ี

เกี่ยวข้องกับสุขอนำมัยในกำรขนส่งสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จำกสัตว์กรณีศึกษำโคนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม รวม

ถึงปัญหำของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ควบคุมกสำกับดูแลบังคับใช้



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

133Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 130-139 (2019)      Vol.9 No.3

วธีิการด�าเนินการวจิยั
 วธีิดสำเนนิกำรวจิยั เป็นกำรวจิยัเชิงเอกสำร (Documentary Research) โดยแหล่งข้อมูลในกำรศึกษำมำจำกกำร

ค้นคว้ำจำกบทบัญญัติกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ หนังสือตสำรำกฎหมำย วิทยำนิพนธ์ วิจัย วำรสำร บทควำม เอกสำรเผย

แพร่ ข้อมูลจำกเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และศึกษำกฎหมำยของสหภำพยุโรปที่เกี่ยวกับสุขอนำมัยในกำรขนส่งสัตว์มี

ชวีติและผลติภณัฑ์จำกสัตว์ รวมถงึหน่วยงำนท่ีมหีน้ำทีค่วบคมุกสำกบัดูแลบังคบัใช้กฎหมำยดังกล่ำว กบัมำตรกำรทำง

กฎหมำยและมำตรฐำนของประเทศไทยทีใ่ช้อยูใ่นปัจจุบนั เครือ่งมือท่ีใช้เป็นเอกสำรทติยภมิู (Secondary Documents) 

ได้แก่ เอกสำร หนังสือ ตสำรำ วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย ระเบียบ มำตรกำร และ Website รวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร และ

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และพรรณนำควำม (Descriptive)

ผลการวจิยั
 1. มาตรการทางกฎหมาย กฎเกณฑ์และมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร  

ประกอบด้วย 

   1.1 กฎเกณฑ์และมำตรฐำนระหว่ำงประเทศเก่ียวกับควำมปลอดภัยอำหำร หลักกำรท่ัวไปเก่ียวกับกฎ

เกณฑ์ระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับสขุอนำมัยในกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์และผลิตภณัฑ์สัตว์ กฎเกณฑ์ระหว่ำงประเทศ

เล็งเห็นถึงควำมสสำคัญของผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ที่ต้องได้รับกำรดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษย่อมมีโอกำสเสี่ยงสูงท่ี

จะติดเชื้อโรค โรคระบำด กำรแพร่เชื้อโรคสัตว์สู่คนหรือโรคติดต่อระหว่ำงสัตว์กันเอง จำกกำรสัมผัสโดยตรงหรือ

สมัผสัทำงอ้อม ต้ังแต่กระบวนกำรผลตินสำ้นม แปรรปูผลติภณัฑ์นสำ้นม กำรขนส่งนสำ้นมดิบและผลติภณัฑ์นสำ้นมจนถงึ

ผู้บริโภคปรำศจำกควำมเสียหำยหรือเชื้อโรคในระหวำ่งขนส่งท่ีส่งผลกระทบต่อระบบสำธำรณสุขของคนโดยตรง 

ซ่ึงสำมำรถเห็นได้จำกองค์กรระหว่ำงประเทศท่ีดูแลเรื่องควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรท่ีสะท้อนควำมสสำคัญของสุข

อนำมัยในกำรขนส่งเพื่อคุ้มครองสัตว์และมนุษย์ในกำรบริโภคอำหำรปลอดภัย

   1.1.1 องค์กำรกำรค้ำโลก (World Trade Organization :WTO) เป็นองค์กำรระหว่ำงประเทศที่

พัฒนำกำรจำกควำมตกลงทั่วไปว่ำด้วยภำษีศุลกำกรและกำรค้ำ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT 

1947) ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร WTO ได้สนับสนุนกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำโดยกสำหนดให้เป็นหนึ่งในข้อยกเว้น

ทั่วไปของควำมตกลง GATT 1947 ซึ่งปัจจุบันยังมีกำรบังคับใช้เรื่อยมำ ภำยหลังมีกำรลงนำมควำมตกลงที่เป็นควำม

ตกลงเฉพำะ (Specific Agreement) ควบคู่ควำมตกลง GATT ที่เป็นควำมตกลงลักษณะทั่วไป (General Agreement) 

[5] เป็นควำมตกลงเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขคุ้มครองสุขภำพและสวัสดิภำพของประชำชน นโยบำยกำรเกษตร กำร

ปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม

    1. 1.2 ควำมตกลงว่ำด้วยอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ (TBT) กำรเจรจำรอบอุรุกวัย (Uruguay 

Round) ของ GATT เกดิควำมตกลงว่ำด้วยกำรบงัคับใช้มำตรกำรสุขอนำมัยและสขุอนำมัยพชืโดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่

กสำหนดกฎเกณฑ์เกีย่วกบักำรควบคุมมำตรกำรสุขอนำมยัและสขุอนำมัยพชืของประเทศสมำชกิต่ำง ๆ  สอดคล้องกบั

มำตรฐำนระหว่ำงประเทศและนสำมำอนุวติักำรเป็นมำตรฐำนภำยในประเทศของตน เพือ่คุม้ครองชวีติหรอืสุขอนำมัย

มนษุย์ สตัว์หรอืพชืจำกโรคระบำด โรคติดต่อ สำรตกค้ำง สำรปนเป้ือน เป็นต้น รวมถงึครอบคลมุท้ังมำตรฐำนสนิค้ำ

ขั้นสุดท้ำย วิธีกำรผลิต บรรจุภัณฑ์ กำรติดฉลำกสินค้ำที่เกี่ยวกับอำหำร กำรนสำเข้ำส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำร 

กำรออกใบรับรองและอนุมัติ

    1.1.3 คณะกรรมำธิกำรมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศ (Codex) ควำมตกลงว่ำด้วยอุปสรรค

ทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ เป็นหนึ่งในพันธกรณีภำยใต้ WTO และเป็นมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษี (Non-Tariff 

Measures; NTMs) กสำหนดขึ้นเพื่อประเทศสมำชิกใช้มำตรกำรครอบคลุมถึงเรื่องกฎระเบียบทำงเทคนิค มำตรฐำน
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สินค้ำทั้งด้ำนอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม รวมถึงกระบวนกำรประเมินควำมสอดคล้องดสำเนินกำรในลักษณะขจัด

อุปสรรคกีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ [6]

  1.2. ระบบรับรองคุณภาพและความปลอดภยัสินค้าอาหาร ได้แก่

   1.2.1 ระบบหลกัเกณฑ์วธิกีำรทีด่ใีนกำรผลติ (Good Manufacturing Practice : GMP) ระบบ GMP 

เป็นมำตรฐำน หลักเกณฑ์หรือข้อกสำหนดปฏิบัติขั้นพื้นฐำน(Minimum Requirement) ของผู้ผลิตหรือมำตรฐำนด้ำน

สถำนที่ผลิตเพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยทำงอำหำร (Food Safety) โดยมุ่งเน้นท่ีกำรป้องกันและขจัดควำมเส่ียงท่ี

ทสำให้อำหำรเป็นพิษอันตรำยหรือเกิดควำมไม่ปลอดภัยของอำหำร ครอบคลุมปัจจัยเกี่ยวกับสถำนที่ต้ังอำคำรผลิต 

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต กระบวนกำรผลิต กำรขนส่ง สุขำภิบำล (Sanitation) สุขอนำมัย (Hygiene) ของ

บุคลำกรให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยมีคุณภำพปลอดภัย ทั้งนี้ GMP เป็นระบบประกันคุณภำพขั้นพื้นฐำนก่อนนสำไปสู่

ระบบประกนัคณุภำพสงูกว่ำต่อไป อำทเิช่น ระบบกำรวเิครำะห์อนัตรำยและจดุวฤิตทีต้่องควบคมุ (Hazard Analysis 

Critical Control Point :HACCP)ะบบ ISO 22000 [7]

   1.2.2 ระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิฤตที่ต้องควบคุม ระบบ HACCP เป็นระบบกำรจัดกำร

คุณภำพด้ำนควำมปลอดภัยเพื่อใช้ควบคุมกระบวนกำรผลิตที่เข้มงวดมำกกว่ำระบบ GMP เนื่องจำกเข้ำสู่ระบบ 

HACCP ผู้ผลิตต้องผ่ำนระบบประกันคุณภำพขั้นพื้นฐำนระบบ GMP ก่อน สำระสสำคัญประกอบควบคุมปัจจัยต่ำง 

ๆ ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต ประเมินอันตรำยที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต กำรขนส่งผลิตภัณฑ์จนถึง

จสำหน่ำยยังผู้บริโภค ทั้งนี้เป็นระบบป้องกันและควบคุมจุดวิกฤตเพื่อควำมปลอดภัยของกำรผลิตอำหำรเป็นเครื่อง

มือประเมินจุดอันตรำย แล้วสร้ำงระบบมำตรกำรป้องกันแทนกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ข้ันสุดท้ำยเพื่อพิสูจน์ได้ว่ำ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภค

   1.2.3 สุขอนำมัยขนส่งกับมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศ (Codex) ซึ่ง Codex ให้ควำมสสำคัญ

ของมำตรฐำนอำหำรทุกประเภทรวมถงึอำหำรท่ีมีแหล่งทีม่ำจำกสตัว์ กสำหนดมำตรฐำนเกีย่วกบักำรผลติสตัว์ในระดับ

ฟำร์มจนได้ผลิตผลจำกสัตว์ผ่ำนทำงคณะกรรมกำร Codex ท้ังน้ีระบบรับรองคุณภำพควำมปลอดภัยสินค้ำอำหำร

ของ Codex ทั้งระบบ GMP และ HACCP ต่ำงมีองค์ประกอบเกี่ยวกับกระบวนกำรขนส่งหรือกระจำยสินค้ำซึ่งเป็น

หนึ่งในขั้นตอนของห่วงโซ่กำรผลิต โดยกำรขนส่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่สสำคัญของระบบ GMP หลักเกณฑ์เกี่ยว

กับพำหนะขนส่ง ภำชนะบรรจุและกำรทสำควำมสะอำดเพื่อปรำศจำกกำรปนเปื้อนระหว่ำงกำรขนส่งและสร้ำงควำม

มัน่ใจว่ำอำหำรปลอดภยัถกูสขุอนำมยั (Sanitation) และสขุลกัษณะ (Hygiene) สสำหรบัระบบ HACCP กำรขนส่งเป็น

หนึง่ในหลกัเกณฑ์ทีส่สำคญัเช่นเดยีวกบั GMP กสำหนดใหด้สำเนนิกำรวเิครำะหอ์ันตรำยวำ่ต้องระบอุันตรำยในขัน้ตอน

กำรกระจำยสินค้ำจนถงึกำรบรโิภค ทัง้นี ้Codex จดัทสำหลกักำรมำตรฐำนสินค้ำเกีย่วกบัสนิค้ำอำหำรประเภทนมและ

ผลติภณัฑ์นม (Milk and Milk Products) กสำหนดเรือ่งกำรขนส่ง (Transportation) เป็นสขุลกัษณะเฉพำะไว้ใน Code of 

Hygienic Practice milk and Milk Products (CAC/RAP 57-2004) ให้ควำมสสำคัญเรื่องเวลำ อุณหภูมิและยำนพำหนะ

ตำมคุณสมบัติของชนิดของผลิตภัณฑ์นส้ำนม และพิจำรณำร่วมกับ The General Principles of Food Hygiene (CAC/

RCP 1-1969) และ Code of Hygienic Practice for the Transport of Foodstuffs in Bulk and Semi-Packed Foodstuffs 

(CAC/RCP 47 – 2001) ข้อปฏิบัติด้ำนสุขลักษณะสสำหรับกำรขนส่งอำหำรในอำหำรจสำนวนมำกและกึ่งบรรจุ เพื่อให้

แน่ใจว่ำอำหำรปลอดภัยและเหมำะสสำหรับมนุษย์บริโภค โดยขอบเขตบังคับใช้กับอำหำรที่ขนส่งจำกโรงงำนผลิต

บรรจุภัณฑ์ไปยังสถำนที่จสำหน่ำยหรือสถำนที่ค้ำปลีก

  1.3 มาตรฐานองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health 

WOAH) ด้ำนสุขอนำมัยของคนและสัตว์ องค์กำรโรคระบำดสัตว์ระหว่ำงประเทศมีสถำนะเป็นองค์กำรระหว่ำง

ประเทศตั้งตำมข้อตกลงนำนำชำติและองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) เดิมเรียกว่ำ Office International des Epizooties 
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(OIE) [ 8] ต่อมำ ค.ศ.2003 ได้เปลีย่นชือ่องค์กำรเป็น World Organization for Animal Health ทัง้น้ีสำเหตุก่อต้ัง WOAH 

เนือ่งจำกกำรระบำดของโรค Rinderpest ในประเทศเบลเยีย่มและแพร่ระบำดไปทัว่ทวปียโุรปจึงทสำให้ประเทศต่ำง ๆ  

รวม 28 ประเทศร่วมกันลงนำมก่อตั้ง WOAH ในปี ค.ศ. 1924 และประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในฐำนะสมำชิกผู้ก่อตั้ง 

ปัจจบุนัมปีระเทศสมำชกิทัง้หมด182 ประเทศ มีวตัถุประสงค์เป็นองค์กำรกลำงประสำนควำมร่วมมือในกำรป้องกนั

และควบคุมโรคระบำดสัตว์เพื่อไม่ให้โรคระบำดสัตว์ก่อให้เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิตสัตว์และมนุษย์ รวมถึงส่งผลก

ระทบต่อเศรษฐกิจของโลก กำรดสำเนินงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยดำ้นสุขอนำมัยโคนม WOAH กสำหนดกฎเกณฑ์

ทำงกำรค้ำที่เกี่ยวกับสุขอนำมัยสัตว์และควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ เป็นมำตรฐำนกลำงสสำหรับกำรค้ำ

สัตว์และผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ให้ประเทศสมำชิกใช้เป็นเกณฑ์อ้ำงอิงร่วมกันเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคเข้ำสู่

ประเทศผู้นสำเข้ำผ่ำนทำงกำรค้ำสัตว์และผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ ทั้งนี้เพื่อมิให้นสำหลักสุขอนำมัยมำใช้เพื่อกีดกันทำงกำร

ค้ำอย่ำงไม่เป็นธรรม WOAH ได้จัดทสำเอกสำรอ้ำงอิงในรูปแบบข้อกสำหนดและคู่มือมำตรฐำน 4 ฉบับ เอกสำรอ้ำงอิง

เหล่ำนี้ได้รับกำรยอมรับจำก WTO ให้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงเกี่ยวกับสุขอนำมัยสัตว์ระหว่ำงประเทศ 

  1.4 มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ระบบ ISO : 22000 [9] International 

Standard Organization :ISO เป็นองค์กำรชสำนำญพิเศษท่ีไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐบำลและมีสภำพบุคคลแยกต่ำง

หำกจำกประเทศสมำชิกโดยองค์กำรสหประชำชำติให้กำรยอมรับ ISO กสำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมใน

ลักษณะมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศให้มีเอกภำพและภำครัฐนสำ

มำใช้เป็นแนวทำงกสำหนดหลกัเกณฑ์หรอืกฎหมำยภำยในประเทศ เน่ืองจำกหลกัควำมสอดคล้องท่ีกสำหนดไว้ในควำม

ตกลง TBT ทสำให้เกิดองค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน ISO มีบทบำทกสำหนดมำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ดัง

นัน้ควำมตกลงสำมำรถเทียบเคียงอ้ำงได้ว่ำ ISO เป็นมำตรฐำนสำกลท่ีอยูภ่ำยใต้กรอบควำมตกลงได้ อนึง่ประเทศไทย

มีสสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสำหกรรมมีหน้ำที่กสำกับดูแลเรื่องมำตรฐำนของ

ประเทศ และยังเป็นตัวแทนในกำรเป็นสมำชิก ISO ในที่นี่ผู้เขียนกล่ำวเฉพำะ ISO 22000 เกี่ยวข้องโดยตรงกับควำม

ปลอดภัยทำงอำหำร ทั้งน้ีมำตรฐำน ISO 22000 เป็นมำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำรของควำมปลอดภัยอำหำร 

(Food Safety Management System ; FSMS) กสำหนดขึ้นเพื่อนสำมำประยุกต์ใช้กับองค์กรหรืออุตสำหกรรมในห่วงโซ่

อำหำร โดยไม่จสำกดัขนำดขององค์กรตัง้แต่ผูผ้ลติขัน้ต้น ผูผ้ลติวตัถดุบิหลกั ผูแ้ปรรปูอำหำร ผูข้นส่งหรอืผูใ้หบ้รกิำร

กระจำยสินค้ำ กำรจัดเก็บและขนส่งจนถึงผู้ขำยปลีก เป็นต้น 

  1.5 มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการขนส่งเคลือ่นย้ายสัตว์และ

ผลติภณัฑ์จากสัตว์ในประเทศไทย: กรณศึีกษาโคนมและผลติภณัฑ์น�า้นม สุขอนำมัยในกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยโคนม

และผลติภณัฑ์นสำ้นมตลอดห่วงโซ่กำรผลติเพือ่ประโยชน์ในกำรคุ้มครองสุขอนำมัยสัตว์และผูบ้รโิภค ในกำรป้องกนั

และควบคุมแพร่กระจำยของโรคติดต่อสู่คนหรอืเกิดกำรปนเป้ือนของเชือ้ก่อโรคเพือ่ให้ได้สัตว์สขุภำพแข็งแรงปลอด

โรค และผลิตภัณฑ์นส้ำนมที่มีคุณภำพปลอดภัยเหมำะสสำหรับกำรบริโภค ดังแผนภำพที่ 1

 

แผนภำพที่ 1 มำตรฐำนนส้ำนมตลอดห่วงโซ่กำรผลิต
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  1.6 ประเภทการขนส่งเคลือ่นย้ายสัตว์ผลติภณัฑ์จากสัตว์ 

 กำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ในประเทศและต่ำงประเทศ ดังตำรำงที่ 1

 ตำรำงที่ 1 กำรเปรียบเทียบกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์

ในประเทศ ต่ำงประเทศ

กำรขนส่งเคลือ่นย้ำยสัตว์ภำยในประทศ จสำแนกออกเป็น 

3 ลักษณะ ได้แก่ กำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์ข้ำมจังหวัด  

เคลือ่นย้ำยสตัว์ภำยใน เข้ำ ออก เขตโรคระบำดเขตสงสัย

ว่ำเป็นโรคระบำดหรือเขตโรคระบำดชั่วครำว เคลื่อน

ย้ำยสัตว์เข้ำในหรือผ่ำนเขตปลอดโรคระบำด กำรขนส่ง

เคลื่อนย้ำยสัตว์มีหลำยวัตถุประสงค์ ได้แก่ ขนส่งเคลื่อน

ย้ำยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฆ่ำเข้ำสู่โรงฆ่ำสัตว์เพื่อให้ได้

เนือ้สตัว์ หรอืมิได้มีวตัถปุระสงค์เพือ่นสำไปฆ่ำ อำทิเช่น กำร

เลีย้งขนุหรอืทสำพนัธ์ุสัตว์ จสำหน่ำยส่งออก หรือเพือ่ให้ได้

นส้ำนมจำกรีดนมแม่โค เป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้ที่มีควำมประสงค์

ขนส่งเคลื่อนย้ำยมีหน้ำที่ติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ประจสำด่ำน

กักกันสัตว์ภำยในประเทศเพื่อทรำบถึงวิธีขั้นตอนและ

ระเบียบกำรปฏิบัติต่ำง ๆโดยผ่ำนด่ำนกักกันสัตว์ตำมท่ี

อธิบดีประกำศกสำหนด

กำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์ระหว่ำงประเทศ ส่วนใหญ่นสำ

เข้ำส่งออกข้ำมพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศ

เพื่อนบ้ำน อำทิเช่น ประเทศลำว กัมพูชำ มำเลเซีย เมีย

นมำร์ เป็นต้น จสำแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ กำรนสำ

เข้ำสัตว์ กำรส่งออกสตัว์และนสำผ่ำนสตัว์ระหว่ำงประเทศ  

สสำหรับผู้ที่มีควำมประสงค์ดังกล่ำวมีหน้ำที่ติดต่อกับเจ้ำ

หน้ำทีป่ระจสำด่ำนกกักนัสตัว์ระหว่ำงประเทศเพือ่ทรำบถงึ

วิธีข้ันตอนและระเบียบกำรปฏิบัติต่ำงๆ ทั้งนี้กำรขนส่ง

เคลื่อนย้ำยระหว่ำงประเทศใช้ระบบผ่ำนตำมท่ำเข้ำกรณี

นสำเข้ำและนสำผ่ำน หรอืท่ำออกกรณีส่งออกตำมทีร่ฐัมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกำศกสำหนด

1.7 กฎหมายและมาตรการเกีย่วกบัสุขอนามยัในการขนส่ง เคลื่อนย้ำยโคนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม

 1.7.1 ข้ันกำรผลติวตัถดุบิ (Primary Production) โรงงำนอำหำรสัตว์และอำหำรสัตว์ มีพระรำชบัญญัติควบคมุ

คุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2558 ฟำร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ฟำร์มโคนมมีมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคระบำด ตำมพ

ระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 มำตรกำรควบคุมฟำร์มโคนม ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร 

พ.ศ.2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) 

มำตรกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยสัตว์ ตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2558 ส่วนมำตรกำรควบคุมระหว่ำงขนส่ง

สัตว์ พระรำชบัญญัติขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2530 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557) 

 1.7.2 ขั้นรวบรวมและขนส่งนส้ำนมดิบ ศูนย์รวบรวมนส้ำนมดิบ (milk collection center) หนึ่งในอุตสำหกรรม

นมกลำงนสำ้ทีเ่ป็นจดุเชือ่มต่อรบัซือ้ผลผลตินสำ้นมดิบจำกเกษตรกร ในลกัษณะรปูแบบต่ำง ๆ  สหกรณ์โคนมเป็นแหล่ง

รบัซือ้นสำ้นมดบิจำกเกษตรกรทีเ่ป็นสมำชกิ จำกนัน้นสำมำลดอณุหภมูเิพือ่รกัษำคณุภำพนสำ้นม ตรวจคณุภำพนสำ้นมดบิ

และประเมินรำคำก่อนส่งโรงงำนแปรรูปเป็นนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนมต่อไปเพื่อจสำหน่ำยและส่งออก ประกอบด้วย 

มำตรฐำนศูนย์รวบรวบ ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ.2551 มำตรกำรขนส่งนส้ำนมดิบ ตำม พระ

รำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 มำตรฐำนคุณภำพนส้ำนมดิบและรำคำรับซ้ือ ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำน

สินค้ำเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติมำตรฐำนสินค้ำเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ.2561) 
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 1.7.3 ขั้นแปรรูปผลิตภัณฑ์นส้ำนม กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์นส้ำนม ได้แก่ นมพำสเจอร์ไรส์ นมสเตอริ

ไลส์ นมยูเอชที เริ่มตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นผู้ประกอบกำรฟำร์มจะรีดนส้ำนมจำกแม่โค รวบรวมนส้ำนมดิบ

ที่รีดได้จำกแม่โคนมนสำส่งไปยังศูนย์รวบรวมนส้ำนมดิบในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์โคนมแต่ละพื้นที่

ในจังหวัดและศูนย์รวบรวมที่รับซื้อส่งนส้ำนมดิบให้โรงงำนนมแปรรูปที่กล่ำวไว้ในข้ำงต้น ซึ่งนส้ำนมดิบถูกนสำไปใช้

ในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์นส้ำนมเพื่อจสำหน่ำยแก่ผู้บริโภคภำยในประเทศและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน 

นอกจำกนี้ตลำดผลิตภัณฑ์นส้ำนมในประเทศไทยแบ่งเป็นตลำดนมพำณิชย์ และตลำดนมโรงเรียน

 1.7.4 ขัน้ขนส่งผลิตภณัฑ์ กำรประกนัคณุภำพในโรงงำนอตุสำหกรรมอำหำร ผลติภณัฑ์อำหำรจนถงึผูบ้รโิภค

ต้องดสำเนินกำรเกีย่วกบับรหิำรจดักำรสนิค้ำหรอืคลงัสินค้ำมีประสทิธิภำพเพือ่ป้องกนักำรปนเป้ือน สำมำรถพจิำรณำ

ได้จำกลักษณะกำรขนส่งที่ทสำให้เกิดกำรปนเปื้อน

 1.7.5 ขั้นจสำหน่ำยและเก็บรักษำ ณ สถำนที่จสำหน่ำย 

 1.7.6 ขัน้กำรนสำเข้ำ กำรนสำเข้ำจะพจิำรณำศึกษำเฉพำะเกีย่วกบักำรนสำเข้ำสตัว์มีชวีติประเภทโคนมและกำรนสำ

เข้ำนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม 

 2. บทวเิคราะห์ปัญหากฎหมายที่เกีย่วข้องกบัสุขอนามัยในการขนส่งเคลือ่นย้ายโคนม นมและผลติภัณฑ์

น�า้นม

 2.1 ปัญหาบังคบัใช้กฎหมายโดยใช้ระบบหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง พบว่ำ ประเทศไทยตลอดห่วงโซ่กำร

ผลิตโคนม นมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม ตั้งแต่สถำนที่ผลิตขั้นต้น ในระดับฟำร์มโคนมและอำหำรสัตว์ สถำนที่รวบรวม

นสำ้นมดิบ สถำนทีแ่ปรรปูนม รวมไปถงึกำรขนส่งไปยงัสถำนทีจ่สำหน่ำยแก่ผูบ้รโิภค มีหน่วยงำนหลกัท่ีกสำกบัดูแลและ

ควบคุมควำมปลอดภัยดำ้นอำหำรตลอดห่วงโซ่อำหำรในลักษณะ Multiple Agency System ซ่ึงแต่ละหน่วยงำนที่

เกีย่วข้องตำมลสำดับขัน้มหีน้ำทีก่สำกบัดูแลบังคับใช้กฎหมำยแตกต่ำงกนัไป ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้ำ

ทีก่สำกบัดแูลสนิค้ำเกษตรและอำหำรส่งออก ซึง่สสำนกังำนมำตรฐำนสนิค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำต ิ(มกอช.) มหีน้ำ

ท่ีกสำหนดมำตรฐำนและรบัรองมำตรฐำนในสนิค้ำประเภทนมให้ได้ตำมมำตรฐำนระหว่ำงประเทศโดยสอดคล้องกับ

พนัธกรณีองค์กำรกำรค้ำโลก ตำมควำมตกลงและมำตรฐำนของ Codex แต่มำตรฐำนเหล่ำนีเ้ป็นเพยีงมำตรฐำนท่ัวไป

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกำรส่งออกเท่ำนั้น มิมีผลบังคับใช้ทำงกฎหมำย อีกทั้ง มกอช. เป็นหน่วยงำนที่กสำกับดูแลโดย

ให้กำรรับรองระบบหน่วยรับรอง (Certification Body :CB) และหน่วยตรวจ (Inspection Body :IB) ในสำขำต่ำงๆ 

เพื่อให้หน่วยรับรองและหน่วยตรวจดังกล่ำวสำมำรถตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนฟำร์ม ศูนย์รวบรวมนส้ำนมดิบ 

และผู้ประกอบกำรโรงงำนแปรรูปนม ได้แก่ GAP,GMP,HACCP [10] นอกจำกนี้กระทรวงสำธำรณสุขมีหน้ำที่ดูแล

ควำมปลอดภัยอำหำรเกี่ยวกับกำรผลิตอำหำรเพื่อบริโภคภำยในประเทศ โดยสสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

มีหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นมภำยใต้พระรำชบัญญัติอำหำรและประกำศกระทรวงสำธำรณสุข อำทิ

เช่น ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีกำรผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรผลิต และกำร

เก็บรักษำผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอร์ไรส์ 

 2.2 ปัญหาการน�าเข้าสินค้า ปัจจบุนัประเทศท่ีปลอดจำกโรคระบำดมกัเกิดปัญหำกำรระบำดของโรค เนือ่งจำก

ขนส่งเคลือ่นย้ำยสตัว์หรอืนสำเข้ำผลติภณัฑ์จำกสัตว์สร้ำงควำมเสียหำยทำงเศรษฐกจิอย่ำงมำกจงึมีควำมจสำเป็นควบคมุ

กำรนสำเข้ำสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ระหว่ำงประเทศเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงแพร่กระจำยของโรคระบำดสัตว์ 

โรคสัตว์สู่คนหรือโรคอุบัติใหม่ เนื่องจำกประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำยเรื่องมำตรฐำนสินค้ำนสำเข้ำอย่ำงชัดเจน และ

ยังมีองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรนสำเข้ำสัตว์มีชีวิต นมและผลิตภัณฑ์นส้ำนมหลำยหน่วยงำนควบคุมดูแล

กำรนสำเข้ำสินค้ำ ต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องอยูภ่ำยใต้กฎหมำยควำมรบัผดิชอบตน ได้แก่ กระทรวงพำณชิย์โดยกรมกำรค้ำต่ำง

ประเทศอยู่ภำยใต้กสำกับดูแลกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งออกไปนอกและนสำเข้ำมำในรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำ โดยมีสำระ
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สสำคัญเพื่อป้องกันกำรลักลอบนสำเข้ำสินค้ำไม่ได้มำตรฐำนในท้องตลำดจำกกำรใช้วิธีนสำผ่ำนเป็นช่องทำง สสำหรับ

สัตว์มีชีวิตไม่มีกสำหนดโควตำนสำเข้ำสัตว์หรือมำตรกำรควบคุมส่งออกนสำเข้ำโคนมโดยเฉพำะ จึงต้องพิจำรณำจำก

สถำนกำรณ์ในช่วงระยะเวลำนัน้ อำทิเช่น หำกเกดิภำวะเสีย่งต่อกำรขำดแคลนหรอืกระทบต่อควำมม่ันคงปรมิำณสัตว์

ภำยในประเทศ กำรส่งออกสัตว์กจ็ะลดลง เป็นต้น ส่วนโควตำจัดสรรปรมิำณนสำเข้ำผลติภณัฑ์นมจำกต่ำงประเทศอยู่

ภำยใต้กำรควบคมุดูแลของกรมกำรค้ำต่ำงประเทศเช่นกนั ได้แก่ โควตำตำมพนัธกรณีตำมควำมตกลงทำงกำรเกษตร

ภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) สสำหรบัสนิค้ำนมผงขำดมันเนย หรอืกำรจดัสรรปรมิำณนสำเข้ำสนิค้ำนมผงขำดมนั

เนยและเครื่องด่ืมประเภทนมปรุงแต่ง สสำหรับกำรชสำระภำษีในโควตำตำมควำมตกลงกำรค้ำเสรีไทย-ออสเตรเลีย 

เป็นต้น อนึ่งประเทศไทยนสำเข้ำนมผงขำดมันเนยเป็นผลิตภัณฑ์นมนสำเข้ำจำกต่ำงประเทศสูงกว่ำผลิตภัณฑ์นมอ่ืน 

เนื่องจำกนมผงขำดมันเนยใช้เป็นวัตถุดิบผลิตผลิตภัณฑ์นส้ำนม และนสำไปใช้ประโยชน์ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์นมได้

หลำยประเภท เช่น โยเกริต์ นมเปรี้ยว ช็อคโกแลต เป็นต้น รวมถึงผู้ประกอบกำรแปรรูปนมบริหำรจัดกำรเก็บได้ง่ำย

 2.3 ปัญหาขั้นขนส่งหรือกระจายผลติภณัฑ์น�า้นม ระบบบริหำรจัดกำรสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ (Cold Chain 

Management) ต้องเกบ็รกัษำผลติภณัฑ์ในสภำพท่ีอุณหภมิูตสำ่เหมำะสม โดยเฉพำะอณุหภมิูเกบ็รกัษำขนส่งผลติภณัฑ์

พำสเจอร์ไรส์ ผลิตภัณฑ์แช่เย็นและผลิตภัณฑ์แช่เข็ง ต้องเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ในสภำพควบคุมอุณหภูมิตส่ำ อำทิเช่น 

กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์อำหำรในห้องเย็นหรือคลังสินค้ำควบคุมอุณหภูมิตส่ำภำยหลังกำรผลิตในโรงงำน กำรขน

ผลิตภัณฑ์อำหำรขึ้นรถขนส่ง (loading) เพื่อจัดส่งไปยังศูนย์กระจำยสินค้ำหรือผู้ค้ำปลีก กำรขนผลิตภัณฑ์อำหำร

ลงจำกรถขนส่ง (unloading) กำรเก็บรักษำระหว่ำงกำรจสำหน่ำย และผู้บริโภคเข้ำใจกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์อำหำร

เพื่อให้สำมำรถบริโภคสินค้ำตำมที่ระบุวันหมดอำยุแสดงในฉลำก ซึ่งควบคุมอุณหภูมิกำรเก็บรักษำขึ้นกับประเภท

ของผลิตภัณฑ์ ท้ังนี้หำกบริหำรจัดกำรไม่มีประสิทธิภำพก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยอำหำร เช่น ผลิตภัณฑ์พำสเจ

อร์ไรส์เส่ือมเสียก่อนวันท่ีหมดอำยุระบุไว้ท่ีฉลำก โดยท่ัวไปนมและผลิตภัณฑ์นส้ำมักเกิดปัญหำด้ำนคุณภำพในข้ัน

กำรจัดเก็บและขนส่งสินค้ำไปยังแหล่งกระจำยสินค้ำ ซึ่งแต่ละประเภทมีสภำวะกำรจัดเก็บและขนส่งที่แตกต่ำงกัน 

ข้อเสนอแนะการวจิยั
 1. จำกผลกำรวจัิย พบว่ำ กฎเกณฑ์และมำตรฐำนระหว่ำงประเทศเกีย่วกบัควำมปลอดภยัอำหำรมีหลำยหน่วย

งำนและหลำยองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบ ต่ำงมีกฎหมำย และข้อระเบียบต่ำงๆ ดังนั้น ควรมีหน่วยงำนกลำงของกรม

หรือกระทรวงให้มีหน้ำที่ดูแลหรือเป็นเจ้ำภำพในกำรกสำหนดระเบียบ กฎหมำย มำตรกำรเพื่อให้กำรขนส่งเคลื่อน

ย้ำยสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์เป็นไปโดยควำมสะดวก รวดเร็ว และมีควำมปลอดภัยกับผู้บริโภค 

 2. จำกกำรวิจัยพบว่ำ ระบบรับรองคุณภำพและควำมปลอดภัยสินค้ำอำหำร ได้แก่ 1) ระบบหลักเกณฑ์วิธี

กำรที่ดีในกำรผลิต 2) ระบบกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) สุขอนำมัยขนส่งกับ Codex 

3) มำตรฐำนองค์กำรโรคระบำดสัตว์ระหว่ำงประเทศ ด้ำนสุขอนำมัยของคนและสัตว์ เป็นกำรดสำเนินงำนเก่ียวกับ

ควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยโคนม และ 4) มำตรฐำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยมำตรฐำน ระบบ ISO : 

22000 ดังน้ัน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสำธำรณสุข ควรกสำหนดมำตรฐำน กลไก 

และมำตรกำรที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดสำเนินกำรอย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 

 3. จำกผลกำรวิจัยท่ีพบว่ำ ปัญหำกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับสุขอนำมัยในกำรขนส่งเคลื่อนย้ำยโคนม นมและ

ผลิตภัณฑ์นส้ำนม ปัญหำหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบกสำกับดูแลตลอดห่วงโซ่กำรผลิตนมและผลิตภัณฑ์นส้ำนม 

ปัญหำบังคับใช้กฎหมำยโดยใช้ระบบหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และปัญหำกำรนสำเข้ำสินค้ำ ดังนั้น กรมปศุสัตว์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสำธำรณสุข ควรมีหน่วยร่วม แบบ One Stop Service ตลอดห่วงโซ่กำร

ผลิตที่จะ ทสำให้ผู้บริโภคมั่นใจในเรื่องควำมปลอดภัยอำหำรของสินค้ำประเภทนส้ำนมมีประสิทธิภำพเพียงพอ 
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บทคดัย่อ
 กำรศึกษำเรื่อง กลยุทธ์ในกำรเผยแผ่ทำงพระพุทธศำสนำของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) เทคนิคและวิธีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระนักเทศน์ 2) ปัญหำและอุปสรรคในกำร

เผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระนักเทศน์ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญเป็นพระนักเทศน์ที่มีคุณสมบัติ 

ดังน้ี คือ เป็นพระธรรมทตูท่ีผ่ำนกำรอบรมและได้รบักำรแต่งต้ังจำกเจ้ำคณะจงัหวดัพะเยำ และมพีรรษำ 15 พรรษำขึน้

ไป คัดเลือกมำได้ 12 รูป เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (Indepth Interview) ใช้แบบสัมภำษณ์

เป็นเครื่องมือ กำรวิเครำะห์ใช้วิธีค้นหำควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Interactive Approach) และสรุปแบบองค์รวม 

(Holistic Approach)

 ผลจำกกำรศกึษำพบว่ำ 1) เทคนิคและวิธีกำรเผยแผ่ของพระนักเทศน์ คือ (1) ให้ควำมสสำคัญกับผู้ฟัง (2) จัด

เตรียมเนื้อหำที่สอดคล้องกับผู้ฟัง (3) กำรพัฒนำตนเอง (4) แรงบันดำลใจ (5) กำรมีภูมิหลัง 2) ปัญหำและอุปสรรค

ของกำรเผยแผ่ ได้แก่ (1) พระนักเทศน์เป็นผูส้งูอำยไุม่มีควำมถนดัในกำรใช้ส่ือท่ีทันสมัยและมีภำระงำน งำนบรหิำร

และงำนในวัด (2) ปัญหำเกี่ยวกับผู้ฟังไม่ค่อยสนใจทำงด้ำนธรรมและมักจะเป็นผู้ที่ถูกเกณฑ์มำฟัง (3) ข้อจสำกัดเกี่ยว

กับงบประมำณ กำรจัดสรรสถำนที่ และพำหนะ

ค�าส�าคญั : ปัจจัย นักเทศน์ที่ดี

Abstract
 The purposes of this study “Strategies of Buddhism Propagation of Preachers in Mueang Phayao Dis-

trict” were 1) to investigate strategies of Buddhism Propagation of Preachers in Mueang Phayao District 2) to find 

out problems and obstacles in Propagation of Preachers. This study was qualitative approach. The sample group  
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participating in the study was twelve famous preachers with the following qualifications: having at least fifteen 

years as a monk, having been trained and appointed by the Phayao Abbot. The data was collected by in-depth 

interview. The interview forms were employed as instrument in this study. The Interactive Approach and The 

Holistic Approach were applied to analyze the data.

 The results were indicated that 1) Strategies of Buddhism Propagation of Preachers were as follows: (1) 

paying attention to audiences (2) preparing content related to target group of audiences (3) developing oneself (4) 

creating inspiration (5) showing background knowledge. 2) The problems and obstacles of Buddhism Propaga-

tion of Preachers were as follows: (1) aging preachers were not proficient in using modern medias and had many 

appointments and works in a temple (2) audiences are not interested in listening sermon and most of them were 

always forced to listen (3) budget constraints regarding location and vehicle allocation.

Keywords : Facters, Good Preacher

บทน�า
 กำรส่ือสำรถือว่ำเป็นองค์ประกอบท่ีสสำคัญของมนุษย์ในกำรดสำเนินชีวิต กำรส่ือสำรเป็นเครื่องมือในกำร

สบืทอดควำมเชือ่หรอืคสำสอนทำงศำสนำ ซ่ึงเป็นค่ำนยิมหลกัทำงด้ำนจติวญิญำณ สงัคมไทยนบัต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจบุนั

เป็นสังคมชำวพุทธ เพรำะประเทศไทยมีพระพุทธศำสนำเป็นศำสนำประจสำชำติมำแต่ช้ำนำน ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมำ

จนถงึรชัสมยัปัจจบุนั เป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 700 ปีเศษ พระพทุธศำสนำเป็นรำกฐำนทีส่สำคญัของวฒันธรรมไทย ไม่

ว่ำจะเป็นทำงด้ำนศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำม พระพุทธศำสนำจึงมีอิทธิพลต่อกำรดสำเนินชีวิตของคม

ส่วนใหญ่ในสงัคมไทยแทบทกุด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรดสำรงชวีติ ด้ำนบคุลกินิสัยของคนในสงัคมไทย ด้ำนกำรเมือง

กำรปกครอง ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนศิลปกรรม ไปจนถึงด้ำนประเพณี และวัฒนธรรม ซึ่งทั้งนี้ล้วนได้รับอิทธิพลมำจำก

แนวคสำสอนทำงพระพทุธศำสนำทัง้สิน้ สงัคมไทยทุกวันนี ้เกิดกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 

และกำรเมือง ส่วนหนึ่งมำจำกควำมเป็นพลวัตของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ผลสืบเนื่องมำจำกแผน

พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติบำงฉบับ เป็นแผนที่เน้นควำมเจริญทำงด้ำนวัตถุทสำให้สังคมในปัจจุบันเกิดกำร

พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว กลับกันในด้ำนกำรพัฒนำทำงด้ำนจิตใจของมนุษย์นั้นกลับไม่พัฒนำไปตำมสังคม ทสำให้เกิด

ควำมย่อหย่อนทำงศีลธรรม จริยธรรม ขำดระเบียบวินัย ในสังคมเต็มไปด้วยกำรแข่งขัน กอปรกับโลกยุคปัจจุบันที่

เต็มไปด้วยสิง่ปรนเปรอทำงด้ำนวตัถ ุควำมสนกุสนำนบนัเทงิทีเ่กดิขึน้ตำมสภำพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงตำมยคุสมัย

ของสังคมปัจจุบัน ควำมสุขสงบในจิตใจจึงเป็นสิ่งหำได้ยำก ผู้คนส่วนมำกเชื่อว่ำเงินตรำจะทสำให้มีควำมสุข แต่ถึง

แม้จะหำเงินได้มำกเท่ำไหร่ ก็หำได้มีควำมสุขเพิ่มขึ้นไม่ อำจเป็นทุกข์กว่ำเดิมด้วยซส้ำ ดังนั้น จึงเกิดปัญหำมำกมำย

ขึ้นในสังคม

 พระพุทธศำสนำถือว่ำเป็นสถำบันหลักของชำติไทย เพรำะมีควำมสัมพันธ์กับสถำบันพระมหำกษัตริย์

มำต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระพุทธศำสนำได้รับกำรทสำนุบสำรุงและอุปถัมภ์จำกพระมหำกษัตริย์ทุกยุคสมัย เพรำะ

เป็นศูนย์รวมศรัทธำเป็นที่ยึดเหนี่ยวทำงจิตใจของประชำชนทุกชนชั้น กำรดสำเนินชีวิตตำมหลักธรรมทำงพระพุทธ

ศำสนำทสำให้ประชำชนในชำติมีควำมม่ันคงทำงด้ำนจิตใจ สังคมมีควำมสงบสุข พระพุทธศำสนำมีหลักคสำสอน ที่

ทสำให้ผู้ปฎิบัติตำมเกิดควำมสงบสุขในจิตใจ ซึ่งหลักธรรมคสำสอนของพระพุทธศำสนำ สำมำรถนสำมำขัดเกลำจิตใจ

ของมนุษย์ได้เป็นอย่ำงดี พระพุทธศำสนำเป็นศำสนำที่มีคสำสอนที่เป็นทำงสำยกลำงสอดคล้องกับหลักควำมจริง มี

ควำมเป็นเหตุเป็นผล 
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 หลังจำกพระพุทธเจ้ำปรินิพพำนมำแล้วสองพันกว่ำปี พระพุทธศำสนำก็ยังดสำรงคงอยู่ในประเทศไทย 

พระพุทธศำสนำจำกประเทศอินเดียได้เข้ำมำเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิ โดยพระเจ้ำอโศกมหำรำช หรือพระเจ้ำ

ศรธีรรมำโศกรำชแห่งประเทศอนิเดีย ในสมัยพระพทุธเจ้ำปรนิพิพำนแล้วสองร้อยปีเศษ พระองค์ทรงมีควำมศรทัธำ

เลื่อมใสในพระพุทธศำสนำเป็นอย่ำงยิ่ง โดยได้ส่งคณะสมณทูตมำเผยแผ่พระพุทธศำสนำยังสถำนท่ีต่ำงๆ เพื่อ

ประกำศศำสนำ โดยในประเทศไทยมีกำรสร้ำงพระบรมธำตุที่เมืองตำมพรลิงค์(เมืองนครศรีธรรมรำช) และจุลประ

โทณพระประโทณเจดีย์ หรือพระปฐมเจดีย์ (เมืองนครปฐม) จึงทสำให้พระพุทธศำสนำดสำรงอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่

บัดนั้นเป็นต้นมำ [1] ในอดีตรูปแบบของกำรเผยแผ่พระธรรมคสำสอนของพระพุทธเจ้ำนั้นมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) ทรง

สั่งสอน เพื่อที่จะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น 2) ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอำจ ตรองตำมเห็นจริงได้ 

3) ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ คือผู้ปฏิบัติตำมย่อมได้รับประโยชน์โดยสมควรแก่กำรปฏิบัติ [2]

 ในสภำวกำรณ์ในปัจจบุนัซึง่เป็นยคุโลกำภวิตัน์ท่ีเต็มไปด้วยวัตถนุยิมและควำมพลวัตรของสังคมทีมี่ควำม

สลับซับซ้อน ด้วยโลกียวิสัยมำกมำย จึงทสำให้มนุษย์เรำนั้นสนใจในเรื่องกระแสที่เป็นโลกียวิสัย สังคมโลกที่มีกำร

พัฒนำมำกขึ้น โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยีจึงเป็นเหตุให้เกิดกำรละเลย ทำงด้ำนกำรฝึกฝนอบรมจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มี

ค่ำที่สุดในควำมเป็นมนุษย์ไป แต่กลับไปหมกมุ่นหลงใหลในควำมเป็นวัตถุนิยมที่เจือไปด้วยกิเลสตัณหำ ซึ่งพำใจ

ให้หม่นหมอง จนทสำให้คุณค่ำและคุณธรรมทำงจิตใจที่ดีงำมลดน้อยถอยลงไป 

 ในรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศักรำช 2560 มำตรำ 65 บัญญัติให้รัฐ พงึจดัให้มียทุธศำสตร์ชำติ 

เป็นเป้ำหมำยกำรพฒันำประเทศอย่ำงย่ังยืนตำมหลกัธรรมำภบิำลเพือ่ใช้เป็นกรอบในกำรจดัทสำแผนต่ำงๆ ให้สอดคล้อง

และบูรณำกำรประเทศ เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยแห่งยุทธศำสตร์ชำติ ในยุทธศำสตร์ชำติ มี

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สสำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของ 

ประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม 

ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นก

รอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2579 แบ่งยุทธศำสตร์ชำติ ออกเป็น 6 ด้ำน คือ 1) ด้ำนควำมมั่นคง 

2) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) ด้ำนกำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 4) ด้ำนกำร

สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 5) ด้ำนกำรสร้ำง กำรเติบโตบนคณุภำพชวีติทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และ 

6) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรภำครัฐ [3] ซึ่งในกำรศึกษำนี้ตรงกับประเด็นนโยบำย

ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 คือ ด้ำนกำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำศักยภำพมนุษย์ในด้ำน

ต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรศึกษำ ยกระดับกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ให้มีควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง เสริมสร้ำงให้คนมีสุขภำวะ

ท่ีดี และท่ีสสำคัญคือ ปลูกฝังระเบียบวินัย พัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม เป็นส่ิงที่สสำคัญยิ่ง เพรำะเม่ือประชำกรใน

ประเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว ปัญหำสังคมต่ำงๆ ก็จะเบำบำงลงไป ไม่ว่ำจะเป็นกำรลักขโมย จี้ ปล้น ฆ่ำ 

เป็นต้น ดังนัน้พระพทุธศำสนำถอืว่ำเป็นส่ิงทีส่สำคญั ในกำรท่ีจะปลกูฝังค่ำนยิมด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม แก่ประชำชน 

ดังนั้น พระสงฆ์มีส่วนสสำคัญท่ีจะพัฒนำในด้ำนนี้ แม้กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำจะถือเป็นหน้ำที่สสำคัญของเหล่ำ

พุทธศำสนิกชน แต่กำรเผยแผ่หลักธรรมนั้น ถือเป็นหน้ำที่หลักของพระภิกษุ-สำมเณรในฐำนะที่เป็น. ศำสนทำยำท 

ผูส้บืต่ออำยพุระพทุธศำสนำท่ีต้องศึกษำ ปฏิบัติ และเผยแผ่ให้แพร่หลำยยิง่ข้ึน พระพทุธศำสนำจะพฒันำจติใจมนษุย์

ได้ดีมำกน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับวิธีกำรเผยแผ่หรือทำงศำสนำเรียกว่ำ กำรแสดงธรรม

 ดังนัน้ ผูว้จิยัจงึมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำ กลยทุธ์ในกำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำของพระนกัเทศน์ในเขตอสำเภอ 

เมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ เพื่อเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้นสำเทคนิคกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำตลอด

จนถึงกลยุทธ์นี้สำมำรถนสำไปปฏิบัติให้เกิดกำรจรรโลงพระพุทธศำสนำให้ยั่งยืนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพื่อศึกษำเทคนิคและวิธีกำรเผยแผ่ของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ

 2. เพื่อศึกษำปัญหำ และอุปสรรคในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ

วธีิด�าเนินการวจิยั
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลกั

 กำรวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ พระนัก

เทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ จสำนวน 12 รูป คัดเลือกจำกประชำกรโดยกสำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะ

ให้ข้อมูล คือ เป็นพระธรรมทูตท่ีผ่ำนกำรอบรมและได้รับกำรแต่งต้ังจำกเจ้ำคณะจังหวัดพะเยำ และมีจสำนวน

พรรษำ 15 พรรษำขึ้น
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

 กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 

โดยใช้แบบสัมภำษณ์

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ

 1. รวบรวมเอกสำรและผลงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ใช้ในกำรจดัทสำแบบสสำรวจทนุทำงสังคมทีมี่อยูใ่นชมุชน

รอบกว๊ำนพะเยำ

 2. ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก บุคคล 4 กลุ่ม คือผู้ให้ข้อมูลหลัก 12 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เจ้ำคณะอสำเภอ

เมืองพะเยำ กลุม่ที ่2 รองเจ้ำคณะอสำเภอเมืองพะเยำ กลุ่มที ่3 เจ้ำคณะตสำบลในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ กลุ่มที ่4 เลขำนุกำร

เจ้ำคณะอสำเภอเมืองพะเยำ และผูช่้วยเลขำนกุำรเจ้ำคณะอสำเภอเมืองพะเยำ โดยใช้แบบสมัภำษณ์ท่ีจดัเตรยีมเอำไว้แล้ว

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยทสำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรอ่ำนและกำรศึกษำรำยละเอียด

เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี ผลงำนวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจำกข้อมูลจำกเอกสำร เพื่อเป็นพื้นฐำนกำรดสำเนินกำร

วิจัยภำคสนำม

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในกำรดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ผู้วิจัยได้เก็บ รวบรวมข้อมูลโดย

กำรสัมภำษณ์ เจำะลึก (Indepth Interivew) จำกพระสงฆ์ที่ได้รับกำรคัดเลือกโดยผู้วิจัย จสำนวน 12 รูป

สรุปผลการวจิยั
 กำรวจิยัเรือ่ง กลยุทธ์ในกำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ จงัหวดัพะเยำ 

มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 2 ประกำร

 1) เพื่อศึกษำเทคนิคและวิธีกำรเผยแผ่ของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ

 2) เพื่อศึกษำปัญหำ และอุปสรรคในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ 

 กำรวิจยัน้ีเป็นงำนวิจยัเชงิคณุภำพ โดยสัมภำษณ์แบบเจำะลกึ พระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ จงัหวดั

พะเยำ รวมทัง้สิน้ 12 รปู โดยมแีนวกำรสัมภำษณ์เป็นเครือ่งมือ กำรวเิครำะห์ข้อมลูจะใช้วธีิศึกษำควำมสัมพนัธ์ท่ีเชือ่ม

โยงกนัอยำ่งมีเหตผุล (Interactive Approach) และเทียบเคยีงกบัวรรณกรรมที่เป็นข้อมูลทตุิยภมู ิเพื่อหำข้อสรปุทีเ่ป็น

องค์รวมในเรื่องเดียวกัน (Holistic Approach)
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 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลหลัก มีดังนี้ คือ อำยุอยู่ระหว่ำง 38-68 ปี อำยุ

เฉลี่ย 49 ปี ระยะเวลำของกำรดสำรงอยู่ในสมณเพศอยู่ในระหว่ำง 17-48 พรรษำ โดยเฉลี่ย 28 พรรษำ ระดับกำรศึกษำ

สูงสุด จบปริญญำเอก 2 รูป ปริญญำโท 7 รูป และปริญญำตรี 3 รูป กำรดสำรงตสำแหน่งกำรปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้ำ

คณะอสำเภอ 1 รูป รองเจ้ำคณะอสำเภอ 2 รูป เจ้ำคณะตสำบล 2 รูป เลขำนุกำรเจ้ำคณะจังหวัด 1 รูป เลขำนุกำรเจ้ำคณะ

รองเจ้ำคณะอสำเภอ 1 รูป เจ้ำอำวำส 3 รูป และอื่นๆที่ไม่มีตสำแหน่งบริหำร 2 รูป จสำนวนพี่น้องในครอบครัวโดยเฉลี่ย

มีจสำนวน 3 คน อำชีพพ่อแม่ของพระนักเทศน์ส่วนมำก (10 คน) มีอำชีพทสำนำ และอำชีพค้ำขำยและรับจ้ำงอย่ำงละ 

1 รูป จำกกำรศึกษำข้อมูล จำกแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ จึงสำมำรถตอบวัตถุประสงค์ดังกล่ำวได้คือ

 วตัถุประสงค์ข้อที ่1 ทสำให้ค้นพบเทคนิคและวธีิกำรในกำรเผยแผ่ของพระนักเทศน์ในเขตอสำเภอเมืองพะเยำ 

ที่ได้กสำหนดคัดเลือกมำ 12 รูป โดยมีประเด็นที่ได้ศึกษำค้นพบ ดังนี้

 กำรให้ควำมสสำคัญกับผู้ฟัง ในกำรจัดโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเผยแผ่ธรรมะของคณะสงฆ์ ตัวอย่ำงเช่น 

งำนเผยแผ่ธรรมะสัญจรของพระสงฆ์ในแต่ละเขตของอสำเภอเมืองพะเยำ จะจัดข้ึนในทุก ๆ ปีของช่วงเข้ำพรรษำ 

จนถงึออกพรรษำ ในกำรทสำโครงกำรกจ็ะตอบโจทย์ของหลกักำรเผยแผ่ท่ีม ี6 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรปกครอง 2)ด้ำนกำร

ศำสตร์ศึกษำ 3) ด้ำนกำรเผยแผ่ 4) ด้ำนกำรสำธำรณูปกำร 5) ด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์ 6) ด้ำนกำรสำธำรสงเครำะห์ 

ในเรื่องของสถำนที่กำรจัดงำน ต้องให้มีควำมเป็นสัปปำยะ 7 คือ 1) ที่จัดงำนมีควำมเหมำะสม สะอำด และสงบ ไม่

พลกุพล่ำน 2) กำรเดินทำงไปมำสะดวก 3) กำรพดูคยุเหมำะสม สนทนำแต่เรือ่งท่ีดี 4) บคุลำกรเหมำะสม มีผูรู้ช้กันสำไป

ในทำงท่ีถกู 5) อำหำรเหมำะสม 6)อำกำศเหมำะสม สดชืน่ ร่มรืน่ 7) จดัพืน้ทีใ่ห้เหมำะสมกบักำรปรบัเปลีย่นอริยิำบถ 

ไม่อึดอัดคับแคบจนเกินไป จะทสำให้ผู้ฟังนั้นได้รับผลประโยชน์ มีสมำธิพร้อมรับสำร ที่พระนักเทศน์ต้องกำรจะสื่อ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสองคล้องกับงำนวิจัยของ บุพรรณี นันทจริยำ [4] และพระครูอุดมธรรมนิเทศน์ และคณะ 

[5]

 กำรจัดเตรยีมเน้ือหำท่ีสอดคล้องกับผูฟั้ง ในกำรออกเผยแผ่ธรรมะจะต้องให้ผูพ้ดูเป็นกลำง ไม่พดูโจมตีผูอ้ืน่ 

กำรสสำรวมในศีลปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัย เพื่อให้เกิดควำมเลื่อมใส เมื่อปฏิบัติตนให้น่ำเลื่อมใสแล้ว 

กำรเลอืกเน้ือหำทีน่สำมำบรรยำยกมี็ส่วนสสำคัญเพือ่ให้ผูเ้ข้ำถงึกำรบรรยำยได้ง่ำย เช่น จำกกำรสมัภำษณ์พระครศูรวีรพิ

นิจ ท่ำนใช้ภำษำที่ผู้ฟังเข้ำใจได้ง่ำย เช่นเดียวกับพระครูธสำรงชิโนวำท ในกำรบรรยำยธรรมะท่ำนจะยกตัวอย่ำงโดย

เปรียบเทียบกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจสำ ตัวอย่ำงเช่น “ผัวเมียอยู่โตยกั๋นฮำกเลือดต๋ำยก่ำเหล้ำ” ท่ำนจะบรรยำย

ในทสำนองนีแ้ต่ควำมเหมำะสม แล้วแต่โอกำสและสถำนกำรณ์ ดังนัน้ กำรจัดเตรยีมเนือ้หำทีเ่หมำะสม และสอดคล้อง

กับผู้ฟังนั้นมีควำมสสำคัญ ถ้ำไปบรรยำยให้กับผู้ฟังที่เป็นชำวบ้ำนก็จะใช้ภำษำที่เป็นกันเอง ถ้ำผู้ฟังเป็นกลุ่มเยำวชน 

กลุ่มข้ำรำชกำร กลุ่มผู้สูงอำยุก็จะเตรียมเนื้อหำที่เหมำะสมกับกลุ่มนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย ของธีรพล มะอำจ

เลิศ [6], และพระมหำอนุชำ สิริวณฺโณ (พละกุล) [7]

 หลกักำรพฒันำตนเอง ของพระสงฆ์ท้ัง 12 รปู ใช้หลกักำรพฒันำตนเอง โดยมีพระสงฆ์ท่ีประพฤติดีปฏบัิติ

ชอบ เป็นแบบอย่ำงในกำรทสำงำนด้ำนกำรเผยแผ่ ยกตัวอย่ำง พระสุนทรกติติคุณ ได้ให้สัมภำษณ์ว่ำ “ได้ติดตำม หลวง

ปู่อุบำลีคุณูปมำจำรย์ในสมัยที่หลวงปู่ยังสำมำรถออกไปเผยแผ่ได้สะดวก จำกกำรได้มีโอกำสติดตำมจึงได้ซึมซับ

หลักกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำจำกหลวงปู่ ในอดีตน้ันกำรจะออกไปเผยแผ่ธรรมะให้กับชำวบ้ำนนั้นกำรเดินทำง

ยังไม่สะดวกเท่ำปัจจุบัน และกำรเผยแผ่ขณะนั้นจะทสำในเวลำกลำงคืนซ่ึงจะลสำบำกมำก แต่หลวงปู่ท่ำนก็มิได้ย่อท้อ

แต่อย่ำงใด และยังปฏิบัติหน้ำที่ของตัวเองอย่ำงดีเรื่อยมำ ดังนั้นหลักในกำรพัฒนำตนเองส่วนใหญ่มำจำกพระภิกษุ

ที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เป็นต้นแบบในกำรทสำงำน สอดคล้องกับงำนวิจัยของพระมหำปรีชำ สำเส็ง และคณะ [8], 

สัญรญำ นวลศิริ [9] และสอดคล้องกับแนวคิด 10 วิธีสสำหรับกำรเตรียมตัวเป็น Speaker ในสไตล์ Steve Jobs โดย 

Warit Wanwith [10] คือ 1) แพชชั่น (Passion) และควำมเชื่อ 2) เริ่มต้นสร้ำงเรื่องรำว 3) ทสำให้ผู้ฟังสนใจเรื่องที่กสำลัง
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พูด 4) พูดถึงปัญหำ และข้อจสำกัดที่กสำลังเผชิญอยู่และนสำเสนอสิ่งที่พูดเป็นแนวทำงกำรแก้ไข 5) ออกแบบสไลด์ให้

ดู ไม่ใช่ให้อ่ำน 6) พูดโดยให้เกิดควำมรู้สึกแก่ผู้ฟัง 7) ใช้ภำษำกำย กำรสบตำผู้ฟัง ท่ำทำงกำรยืนในเวลำพูด ใช้มือ

ประกอบกำรพูด นส้ำเสียงจังหวะและกำรพูด 8) ฝึกฝนมำก ๆ (กฎ 10,000 ชั่วโมง) 9) เตรียมตัวให้ดี 10) แก้อำกำร

ประหม่ำโดยคิดว่ำมำช่วยผู้ฟัง

แรงบันดำลใจเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีทสำให้ประสบควำมสสำเรจ็ในชีวติได้ เป็นกำรสร้ำงควำมหวงัควำมม่ันใจแก่มนษุย์เป็น

ส่วนสสำคญัอย่ำงหนึง่ของพระนกัเทศน์เชน่กนั จำกกำรศกึษำสมัภำษณ์พบว่ำแรงบนัดำลใจในกำรทสำงำน. กำรเผยแผ่

ในกำรเป็นพระนักเทศน์นั้น กำรเผยแผ่เป็นหน้ำทีห่ลักของพระสงฆ์ดังทีพ่ระพุทธเจ้ำได้กลำ่วไวว้่ำ “จำริกส ภิกขเว จำ

ริกส พหุชนหิตำย พหุชนสุขำย โลกำนุกมฺปำย” แปลว่ำ ภิกษุทั้งหลำยเธอทั้งหลำยจงเที่ยวจำริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อ

ควำมสุขแก่คนเป็นอันมำก เพื่ออนุเครำะห์แก่ชำวโลก ดังนั้นหน้ำที่หลักของพระภิกษุ คือ กำรเผยแผ่ จึงทสำให้เกิด

แรงบันดำลใจในกำรเผยแผ่พระธรรมคสำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำของพระนักเทศน์ นอกจำกจะทสำหน้ำที่เผยแผ่ของ

พระสงฆ์แล้ว กำรติดตำมพระเถระในกำรออกไปในโครงกำรกำรเผยแผ่ยังที่ต่ำงๆของคณะสงฆ์ ก็เป็นส่วนหนึ่งใน

กำรได้รบักำรซึมซับนสำเอำหลักควำมรู ้และวธีิกำรในกำรเผยแผ่มำปรบัใช้กับของตน จะเป็นในเรือ่งของกำรปำฐกถำ

ธรรมกำรเทศน์พื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย ของพระครูนรนำถ เจติยำภิรักษ์ (ชูศรี) [11] 

 กำรมีภูมิหลัง จำกกำรสัมภำษณ์พระภิกษุทั้ง 12 รูป ภูมิหลังมีส่วนสสำคัญในกำรพัฒนำงำนหรือกำรตั้งใจ

ทสำงำนในด้ำนกำรเผยแพร่อย่ำงเต็มท่ี เช่น กำรสัมภำษณ์ พระครูประยุตศุภกำร เจ้ำอำวำสวัดร่องคือ ตสำบลแม่ปืม 

อสำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ เจ้ำคณะตสำบลแม่ปืม ท่ำนมีผลงำนดีเด่น และเป็นที่รู้จักของคนในสังคมคือกำรเทศน์พื้น

เมืองเหนอื จัดรำยกำรวทิยสัุญญำณจะครอบคลุม 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัพะเยำสำมำรถรบัสัญญำณครอบคลมุท่ัวจังหวดั 

จังหวัดเชียงรำยเขตที่รับสัญญำณวิทยุได้ มี 5 อสำเภอ คืออสำเภอพำน อสำเภอแม่ลำว อสำเภอเวียงป่ำเป้ำ อสำเภอแม่สลวย 

อสำเภอป่ำแดด และในจังหวัดลสำปำงเขตที่รับสัญญำณวิทยุได้มี 2 อสำเภอคือ อสำเภอวังเหนือ และอสำเภอแจ้ห่ม ผลงำน

อีกด้ำนของทำ่น คอื ผลงำนด้ำนกำรสงเครำะหไ์ด้แก่ กำรมอบทนุกำรศึกษำใหก้ับพระภิกษุสำมเณรในวัดทกุรูป กำร

ช่วยเหลอืผูป่้วยทีข่ำดแคลนในโรงพยำบำลโครงกำรไถ่ชวีติโคกระบอื เป็นต้น ในกำรมอบทุนกำรศึกษำแก่พระภกิษุ

สำมเณรในวัด ท่ำนได้ให้สัมภำษณ์ว่ำ ในสมัยที่ท่ำนเป็นสำมเณร กำรเดินทำงไปเรียนหนังสือท่ำนต้องเดินทำงจำก

ในซอยไปขึ้นรถระยะทำง 3 กิโลเมตร ท่ำนจึงมีควำมคิดฝังใจ และคิดอยู่เสมอว่ำในอนำคต ท่ำนจะช่วยเหลือพระ

ภิกษุสำมเณรอย่ำงเต็มที่ เพื่อไม่ให้ลสำบำกอย่ำงที่ท่ำนเคยเป็นมำ และจำกกำรสัมภำษณ์ พระครูอำชวพิมล เจ้ำอำวำส

วดัแม่กำโทกหวำก ตสำบลแม่กำ อสำเภอเมือง จังหวดัพะเยำ ผลงำนดีเด่นและเป็นท่ีรูจั้กของท่ำน คือ กำรก่อต้ังโรงเรยีน

ผู้สูงอำยุ จนเป็นที่รู้จักและสำมำรถเป็นต้นแบบให้กับหลำยๆแห่งที่ได้ ท่ำนได้ให้สัมภำษณ์ว่ำ ท่ำนเห็นผู้สูงอำยุที่มำ

ทสำบุญที่วัดแล้วไม่สำมำรถอ่ำนออกเขียนหนังสือได้ จึงได้สนทนำกับคุณยำยท่ำนหนึ่งว่ำ “อยำกอ่ำนออก เขียนได้

บ้ำงไหม” คุณยำยก็ตอบว่ำ “อยำกอ่ำนออกเขียนได้” ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นและกำรพัฒนำกำรจัดตั้งโรงเรียนของผู้สูง

อำยุ และอีกประเด็นหนึ่งน้ัน ท่ำนได้ให้สัมภำษณ์ว่ำ เป็นเด็กกสำพร้ำอยู่กับตำกับยำยมำต้ังแต่เด็ก แต่ยำยท่ำนก็ได้

เสียชีวิตมำ 10 กว่ำปี ผู้สูงอำยุที่มำวัดบำงท่ำนก็มีนิสัยคล้ำยกับคุณยำยของท่ำน ท่ำนเลยนึกถึงยำยที่เลี้ยงดูท่ำนมำ ซึ่ง

ปัจจุบันนี้ท่ำนประสบควำมสสำเร็จในด้ำนต่ำงๆ อำทิเช่น กำรเรียน ท่ำนได้จบในระดับปริญญำโท ท่ำนได้เป็นพระ

สงฆ์ผู้มีหน้ำที่เผยแผ่พระศำสนำ ถือว่ำเป็นที่พึงพอใจแล้ว แต่ยำยท่ำนก็ได้เสียชีวิตไปก่อนแล้ว พอได้มำทสำงำนกับ

ผู้สูงอำยุจึงทสำให้ทำ่นปฏิบัติเสมือนวำ่ผู้สูงอำยุเป็นญำติคนหนึ่งของท่ำน ในเรื่องภูมิหลังนี้ จึงเป็นแรงผลักดันหนึ่ง

ที่ทสำให้พัฒนำโรงเรียนผู้สูงอำยุจนเป็นท่ีรู้จักแก่คนทั่วไป แต่กำรเผยแผ่ธรรมะน้ันไม่ใช่เฉพำะแก่ผู้สูงอำยุ ในกำร

ร่วมกิจกรรมต่ำงๆของวัดผู้ สูงอำยุก็จะมีลูกหลำนพำมำส่งวัด เมื่อลูกๆหลำนๆของผู้สูงอำยุได้มำวัด เป็นกำรเผยแผ่

ธรรมะไปในตัวด้วย เกิดกำรซึมซับไปทีละเล็กละน้อย ภูมิหลังจึงเป็นคสำสอนสสำคัญในกำรพัฒนำงำน เป็นต้น ซึ่งดัง

ที่ได้กล่ำวมำสอดคล้องกับวิจัยของพระมหำอนุชำ สิริวณฺโณ (พละกูล) [7]
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 วตัถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคกำรในเผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระนักเทศน์ ผลกำร

ศึกษำพบว่ำ ปัญหำและอุปสรรคในกำรทสำงำนด้ำนกำรเผยแผ่ ที่ทสำให้พระนักเทศน์ไม่สำมำรถทสำได้อย่ำงเต็มที่เท่ำ

ที่ควรนั้น 

 มี 3 ด้ำน ดังนี้

 1. ปัญหำเกี่ยวกับพระนักเทศน์เป็นปัญหำที่เกิดขึ้นกับตัวนักเทศน์เอง ได้แก่ ปัญหำด้ำนสุขภำพ จำกที่ได้

ศึกษำพระนักเทศน์ทั้ง 12 รูปนั้น พระนักเทศน์หลำยรูปส่วนใหญ่มีอำยุ 40 ปีขึ้นไป จึงทสำให้มีปัญหำด้ำนสุขภำพอยู่

บ่อยครั้ง ทสำให้ไม่สำมำรถทสำงำนด้ำนนี้ได้อย่ำงเต็มที่ ต่อมำก็จะเป็นปัญหำเรื่องของภำระงำนที่มีมำก พระนักเทศน์

ส่วนใหญ่นั้นนอกจำกจะมีงำนเผยแผ่ที่เป็นหน้ำที่หลักของพระสงฆ์แล้ว ก็ยังมีงำนอื่นๆอีกสำมำรถแบ่งได้เป็นงำน

ภำยใน และงำนภำยนอก งำนภำยในคือ ภำระงำนในวัด ได้แก่ งำนดูแลพัฒนำภำยในวัด กิจวัตรของพระสงฆ์ คือ

ทสำวัตรเช้ำ-เย็น งำนพบปะญำติโยม กำรสนทนำธรรม เป็นต้น งำนภำยนอกคือ งำนที่ได้รับแต่งตั้งจำกคณะสงฆ์ เช่น 

งำนปกครอง ตสำแหน่งเจ้ำคณะอสำเภอ รองเจ้ำคณะอสำเภอ เจ้ำคณะตสำบล เลขำนุกำรเจ้ำคณะอสำเภอ เลขำนุกำรรองเจ้ำ

คณะอสำเภอ เจ้ำอำวำส เป็นต้น ด้วยภำระงำนที่ได้กล่ำวมำแล้วนั้น มีส่วนทสำให้ในบำงงำนนั้นอำจมีกำรเตรียมตัวใน

งำนต่อไปได้ไม่ดีเท่ำที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของสนอง จสำนิล [12]

 2. ปัญหำด้ำนของผู้ฟัง ในกำรส่ือสำรนั้นผู้ส่งสำร และผู้รับสำรนั้นมีควำมสสำคัญที่สุด ถ้ำผู้ส่งสำรเข้ำใจ

ในเนื้อหำของสำรนั้น ก็จะเกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ำย อย่ำงมีประสิทธิผล ในกำรจัดทสำโครงกำรของคณะพระธรรมทูต 

เกิดจำกควำมร่วมมือของทุกๆฝ่ำย เช่น คณะสงฆ์ 1 หน่วยงำนรำชกำร 1 ชุมชน 1 เป็นต้น แต่ละหน่วยงำนก็จะเกณฑ์

คนในแต่ละองค์กรมำเพื่อทสำกิจกรรม ซึ่งบำงครั้งภำระงำนของแต่ละคนนั้น อำจจะยังคั่งค้ำงอยู่ เมื่อไปร่วมกิจกรรม

ดังกล่ำว อำจจะทสำให้กังวลในเรื่องงำน ทสำให้รับข้อมูลในกิจกรรมนั้นๆได้ไม่ดีเท่ำที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำ

วิจัยของพระครูวิเวกวรำภรณ์ [9], และพระครูอุดมธรรมนิเทศและคณะ [5]

 ด้ำนช่องทำงกำรสือ่สำร, สถำนที,่ งบประมำณ ในกำรจดัทสำโครงกำรงำนเผยแผ่พระพทุธศำสนำนัน้ ปัญหำ

ที่พบอยู่บ่อยครั้งคือ สถำนที่ในกำรจัดทสำโครงกำรไม่เอื้ออสำนวย เช่น ในเรื่องของสื่อต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของ. 

จอโปรเจคเตอร์ เครือ่งเสียง ทีใ่นบำงครัง้อำจไม่เอือ้อสำนวยมำกนัก รวมไปจนถงึสภำพอำกำศทีร้่อนเกนิไป ปัญหำด้ำน

งบประมำณ สิง่เหล่ำนีล้้วนแต่เป็นปัญหำอปุสรรคในกำรทสำงำนด้ำนกำรเผยแผ่ท่ีจะทสำให้งำนไม่ประสบผลสสำเรจ็เท่ำ

ที่ควร สอดคล้องกับงำนวิทยำนิพนธ์ของจุฑำมำศ โรบินสัน [14] และพระมหำปรีชำ สำเส็ง และคณะ [8] 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำนี้ ได้แก่ 

 1.1 กำรถอดบทเรียนแนวทำงกำรพัฒนำตนเอง จนเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงเพื่อใช้เป็นบทเรียนในกำร

ฝึกฝนตนเองของพระภิกษุ และสำมเณร

 1.2 กำรจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนแก่พระภิกษุ และสำมเณร เกี่ยวกับกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำโดยใช้วิธี

กำรเทศนำ และกำรสื่อสำรทำงออนไลน์

 2. ข้อเสนอแนะสสำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป

 2.1 กำรถอดบทเรียนกำรเป็นพระนักเทศน์จำกพระที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัด และระดับประเทศเพื่อใช้

ฝึกฝนให้กับพระภิกษุ และสำมเณร

 2.2 กำรจัดทสำเนื้อหำคสำสอนทำงพระพุทธศำสนำที่เข้ำใจง่ำย และมีเนื้อหำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

แล้วเผยแผ่ผ่ำนทำงสื่อออฟไลน์ และออนไลน์อย่ำงทั่วถึง
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บทคดัย่อ 
 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำ 1) กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) เสนอแนวทำง

กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีป่ำชุมชนโค้งตำบำง ตสำบล

ท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรีกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้กำรวิจัย จสำนวน 375 คน โดยวิธีสุ่มอย่ำงง่ำย เครื่องมือที่

ใช้ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ คือแบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง

เบนมำตรฐำน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ คือ แบบสัมภำษณ์ ในวิเครำะห์เนื้อหำแล้วเขียนบรรยำยเชิง

พรรณนำ

  ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่ำชุมชน

โค้งตำบำง ตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบ

ว่ำกำรดสำเนินกำรปฏิบัติ กำรวำงแผนตัดสินใจ กำรได้รับผลประโยชน์ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยชุมชนมีส่วน

ร่วมประชุมให้ข้อมูลเพื่อทรำบจุดแข็งจุดอ่อนโอกำสและอุปสรรค กำรดสำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และเป็นต้นแบบป่ำชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ เพื่ออำหำรและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ ด้ำนกำรติดตำม และ

ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง จำกกำรติดตำมผลงำนกำรดสำเนินงำนจำกเอกสำรกำรประชำสัมพันธ์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กร



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

149Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 148-158 (2019)      Vol.9 No.3

ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ด้ำนกำรดสำเนินกำร ด้ำนกำรส่งเสริม 

และด้ำนกำรสนับสนุน อยู่ในระดับมำกจำกผลกำรดสำเนินกำรปรับปรุง บสำรุงรักษำ ฟื้นฟู ให้คงสภำพดีตลอดไป กำร

มีจติสสำนกึ กำรมีส่วนร่วมทุกรปูแบบกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และกำรสนบัสนนุให้ใช้ศักยภำพตนเองในกำร

บรหิำรจดักำร ร่วมคดิ ร่วมทสำ ในพืน้ทีป่่ำชมุชน ส่วนด้ำนกำรประสำน อยูใ่นระดับปำนกลำง กบัองค์กำรบรหิำรส่วน

ท้องถิ่น และบทบำทควำมร่วมมือในประสำนทสำกิจกรรม ระหว่ำงชุมชนในพื้นที่และท้องถิ่นในจังหวัดอยู่ในระดับ

มำก 3) แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรนส้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่ำชุมชนโค้งตำบำง ตสำบลท่ำไม้รวก 

อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกระดับกิจกรรมมี

ภำวะผู้นสำที่เข้มแข็ง ใช้มติคณะกรรมกำรชุมชนสร้ำงระเบียบและข้อบังคับให้ปฏิบัติ ในพื้นที่ป่ำชุมชน เพื่อเป็นป่ำ

ชุมชนต้นแบบกำรจัดกำรตนเอง นสำไปสู่กำรจัดกำรนส้ำ เพื่อป่ำชุมชนที่สมบูรณ์ โดยมีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์

โดยพึ่งพำร่วมกัน ซึ่งสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเรื่องกำรจัดกำรนส้ำและสุขำภิบำล จสำเป็นต้องมีกำรลงทุน

ในโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีเหมำะสมโดยกำรส่งเสริมในทุกระดับจสำเป็นต้องมีกำรป้องกนัและฟ้ืนฟรูะบบนิเวศท่ีเกีย่วข้อง

กับนส้ำในพื้นที่ป่ำชุมชน

ค�าส�าคญั : กำรบริหำรจัดกำรนส้ำ กำรมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป่ำชุมชน

Abstract
 The purpose of the research was1) participatory water management with local administrative organizations, 

2) To study factors related to water management with the participation of local administrative organizations, and 

3) propose guidelines for community water management with local administrative organizations in Khong Ta 

bang Community forest. Tha Mai Ruak Subdistrict, Tha Yang District, Phetchaburi Province. The sample for this 

research consisted of 375 people and a group of the local administrative organization with random sampling. The 

research instrument consisted of 1) questionnaire, data analysis using percentage, the mean and standard deviation 

in quantitative research, and 2) interviewing form using content analysis and writing descriptive method.

 The results were as follows: 1) participatory water management with local administrative organizations 

in community forest areas Khong-Ta- Bang Community, Thamai-Luak sub-district, Tha Yang District, Phetcha-

buri province in overall at a moderate level when considering each aspect was found that the operation planning, 

decisions, receiving benefits in overall aspects were at a high level by the community participation in which to 

provide information to know the strengths, weaknesses, opportunities, activity operation of local administrative 

organizations, and the prototype of a rich community forest for food and ecotourism, and the following up and 

evaluation aspects were at a moderate level. From following up the project by investigating documents or public 

relations of the local administrative organization was at a low level. 2) The factors related to water management 

with the participation of the local administrative organizations in overall were at a high level. When considering 

each aspect, which was found that the operation, promotion and supporting were at a high level from the results of 

the update operation, maintenance, restoration in a good condition from now to now. Consciousness, all forms of 

participation with local administrative organizations and supporting self-management potential as co-management 

in a community forest. The role of cooperation in coordinating activities between communities in the local area 

and the province was at a high level. 3) to propose guidelines for community water management with local ad-
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ministrative organizations in Khong Ta bang  Community forest. Tha Mai Ruak Subdistrict, Tha Yang District, 

Phetchaburi Province. which was found that Water management guidelines together at every activity found that a 

strong leadership, community committee created discipline, rules in the community forest area to be a Prototype 

community forest as a self-management model which led to water management for the forest by participating and 

receiving benefits to supports sustainable development goals on water and sanitation management. It was neces-

sary to invest in the appropriate infrastructure by promoting at all levels. It was necessary to protect and restore 

the ecosystem related to water in the area of community forest. 

Keyword : water management, participation, local administrative organization, community forest

บทน�า
 “นส้ำกับป่ำชุมชน” พื้นที่ที่มีต้นไม้ ซึ่งให้ประโยชน์ แก่รำษฎรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ระบบนิเวศ ประโยชน์

จำกเนื้อไม้และผลิตผลของป่ำ ทั้งนี้อำจมีอำณำบริเวณพื้นที่ แถว แนวตำมริมถนนหรือคลองส่งนส้ำ ป่ำชุมชน นส้ำกับ

ป่ำสำมำรถอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐำนของกำรพึ่งพำซ่ึงกันและกัน ชนบทมีกำรปรับตัวเองให้เข้ำกับสังคม เศรษฐกิจ 

และระบบนิเวศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดเทคนิค ภูมิปัญญำและระบบจัดกำรท่ีเหมำะสมควำมร่วมมือในกำรดูแล 

ต้องมีแรงจูงใจ ซึ่งเกิดจำกผลประโยชน์ที่ได้เป็นพื้นฐำน ทรัพยำกรป่ำไม้สำมำรถจัดกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่ำง

ต่อเนื่อง “รักษ์นส้ำจำกภูผำ สู่มหำนที ”เป็นกำรสื่อควำมหมำยถึงควำมสัมพันธ์ของสำยนส้ำ ถ้ำไม่มีป่ำต้นนส้ำ ก็ไม่มีนส้ำ” 

สำนต่อศำสตร์พระรำชำ สู่กำรบริหำรจัดกำรนส้ำอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้กำรจัดกำรท่ีเหมำะสมกลำงนส้ำของพื้นท่ีนส้ำไหล

ผ่ำนป่ำชุมชนในพื้นท่ีได้รับภัยพิบัติจำกนส้ำไม่ว่ำจะเป็นภัยแล้งด้วยสร้ำงฝำยชะลอนส้ำ ชุมชนจิตอำสำ ภำครัฐ และ

ภำคเอกชน พื้นที่ป่ำต้นนส้ำคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ แก้ปัญหำนส้ำแล้งนส้ำท่วมอย่ำงเห็นผลจริง พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตคน

ต้นนส้ำ เพื่อให้เกิดกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์จริงไปสู่คนรุ่นต่อไป

 “ภยัพบิติัท่ีเกิดจำกนสำ้”โดยเฉพำะสถำนกำรณ์นสำ้ท่วม เป็นประเด็นทีไ่ด้รับควำมสนใจจำกนกัวชิำกำรมำกขึน้

ในช่วยหลำยศตวรรษทีผ่่ำนมำ สำเหตุหน่ึงเป็นเพรำะสถำนกำรณ์นสำ้ เป็นภยัทำงธรรมชำติ กลำยเป็นสิง่ท่ีอบัุติขึน้บ่อย

ครั้ง และมีแนวโน้นทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นในบำงพื้นที่ ไม่เคยประสบปัญหำจำกภัยธรรมชำติมำก่อนในอดีต กลำย

เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบัน ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวทสำให้ผู้คนในพื้นที่ไม่สำมำรถรับมือหรือปรับตัวได้ทันนสำ

มำซึ่งผลกระทบด้ำนจิตใจ ร่ำงกำยและเศรษฐกิจและสังคมและควำมเป็นอยู่ตำมมำ โดยกำรวิจัยครั้งนี้ได้เลือกภัย

พิบัติในสถำนกำรณ์นส้ำ ท่ีได้รับผลกระทบเป็นวงกว้ำงและคนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่ได้เตรีอมพร้อมสสำหรับกำรกำร

จัดกำรผลกระทบและกำรรับมือกับสถำนกำรณ์นส้ำที่มีโอกำสเกิดขึ้นซส้ำทุกปี

 จงัหวดัเพชรบรุมีพีืน้ท่ีป่ำอยูป่ระมำณ 4,730 ตำรำงกโิลเมตรประมำณร้อยละ76 ของพืน้ทีจ่งัหวดั ป่ำไม้ สสำคญั

ได้แก่ ป่ำดิบชืน้ ซ่ึงอยูใ่นเขตภเูขำด้ำนตะวนัตก ป่ำเบญจพรรณอยูบ่รเิวณเขำเต้ียๆกระจำยอยูท่ัว่ไปท่ี พบมำกทีส่ดุคือ

ป่ำดิบแล้ง ซึ่งได้ประกำศเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ จสำนวน 15 แห่งและอุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน เป็นอุทยำนแห่ง

ชำติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ประมำณ 1,822,000ไร่ และอยู่ในเขตตสำบลสองพี่น้อง อสำเภอแก่งกระจำน

ประมำณ 1,549,000 ไร่ เป็นที่ตั้งของเขื่อนแก่งกระจำน และมีแหล่งต้นนส้ำ กสำเนิดจำกเทือกเขำสูงชัน ที่ไหลลงมำ

รวมแม่นส้ำเพชรบุรี ด้ำนทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี ไหลผ่ำนอสำเภอแก่งกระจำน อสำเภอท่ำยำง อสำเภอบ้ำนลำด 

และอสำเภอเมือง ลงสู่อ่ำวไทยที่อสำเภอบ้ำนแหลมมีควำมยำวประมำณ 210 กิโลเมตร เป็นแม่นส้ำสำยหลักที่สสำคัญของ

จังหวัดเพชรบุรีมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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 ผลกระทบจำกวิกฤตินส้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรี ติดต่อกัน 3 ปี ท่ีผ่ำนมำ ปี 2559 และ ปี 2560 และปี 2561 

สถำนกำรณ์นส้ำในจังหวัดเพชรบุรีท่ีผ่ำนมำ เกิดข้ึนและได้รับผลกระทบจำกฝนตกหนักในหลำยพื้นท่ีโดยเฉพำะ

บรเิวณภำคกลำงตอนล่ำงและภำคใต้ตอนบน [1] จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลให้เกดินสำ้ท่วมในหลำยพืน้ที ่โดยเฉพำะ

บริเวณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ฝนที่ตกหนักทสำให้ ปริมำณนส้ำในลุ่มนส้ำแม่ประ

จันต์มีปริมำณมำก เนื่องจำกมีนส้ำจำก จ.รำชบุรี เข้ำมำสมทบเพิ่มมำกขึ้น ทสำให้อ่ำงเก็บนส้ำแม่ประจันต์ นส้ำเต็มอ่ำงเกิน

จสำนวนที่จะรับได้ จึงต้องมีกำรระบำยนส้ำจำกห้วยแม่ประจันต์ลงในแม่นส้ำเพชรบุรีมำกขึ้นส่งผลทสำให้เขื่อนเพชรต้อง

เปิดกำรระบำยนส้ำในอัตรำ 190 ลบ.ม./วินำที และต้องเร่งผลักดันนส้ำระบำยออกทะเลโดยเร็ว เหตุนส้ำท่วมดังกล่ำวส่ง

ผลกระทบในพื้นที่รวมกว่ำ 42,536 ไร่ ใน 5 อสำเภอ ได้แก่ อสำเภอท่ำยำง, อสำเภอบ้ำนลำด, อสำเภอบ้ำนแหลม, อสำเภอ

เขำย้อย และอสำเภอเมืองเพชรบุร ีประชำชนได้รบัควำมเดือดร้อน 736 หลงัคำเรอืน อสำเภอท่ีมีพืน้ทีถ่กูนสำ้ท่วมมำกท่ีสดุ

คอื อสำเภอเมอืงเพชรบุร ีจำกผลกระทบภยัพบัิติท่ีเกดิจำกนสำ้กมี็เพิม่มำกขึน้ทกุปี และเป็นภยัพบิติัท่ีทสำให้เกดิควำมเสยี

หำยอย่ำงมำกผลกระทบทีเ่กดิข้ึนทัง้ด้ำนเศรษฐกจิอย่ำงรนุแรงในเหตุกำรณ์ดงักล่ำว ทสำให้เกิดปัญหำตำมมำอย่ำงมำก 

หำกไม่มีกำรจัดกำรที่ดีจะทสำให้เป็นปัญหำต่อเนื่องไป ในประเด็นต่ำงๆในอดีตที่ผ่ำนมำประเทศไทยไม่ได้ให้ควำม

สนใจกบัเรือ่งของกำรจดักำรหรอืป้องกนัปัญหำภยัพบิติัจำกนสำ้ ขำดทศิทำงท่ีชดัเจนและ ขำดควำมต่อเนือ่ง ส่งผลให้

ขำดกำรสนับสนุน ด้ำนงบประมำณที่ต่อเนื่อง ฐำนข้อมูลยังไม่เป็นระบบและไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

และกฎหมำยด้ำนนส้ำยังไม่ทันสมัย [2] ปัญหำเฉพำะพื้นที่ ซ่ึงประชำชนไม่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ

ด้ำนนส้ำที่เผชิญอยู่ ส่วนมำกรัฐจะมุ่งแก้ปัญหำด้ำนกำรใช้เครื่องมือวิศวกรรม ที่ขำดกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วม ใน

กำรแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร กำรบริหำรจัดกำรนส้ำของไทยยังมีช่องโหว่ ขำดเอกภำพและขำดกติกำที่ชัดเจน 

ไม่สนับสนุนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์กำรใช้ทรัพยำกร อย่ำงยั่งยืน สำเหตุสสำคัญทสำให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

นสำ้ของประเทศไม่มีประสิทธภิำพ เกิดจำกกำรขำดเทคนิควธิีกำรกำรบรหิำรจัดกำรทีท่นัสมัย ไม่มีกำรบรูณำกำรของ

ทุกภำคส่วน กำรบริหำรจัดกำรนส้ำในระดับท้องถิ่น และแผนพัฒนำจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2557-2560 [3] พบปัญหำ

ระบบกำรบรหิำรจดักำรนสำ้ยงัไม่มปีระสทิธิภำพเต็มท่ี เช่นกำรขำดควำมร่วมมือเก่ียวกับระบบบรหิำรจดักำรนสำ้ระดับ

จังหวัด 

 “ป่ำชุมชน”บ้ำนโค้งตำบำง ป่ำชุมชนต้นแบบ“รักษ์นส้ำ รักษ์ป่ำ” ตั้งอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำชะอสำ-บ้ำน

โรง ตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ 3,276 ไร่ ในอดีตเคยมีเหมือนแร่ฟลูออไรด์ มีกำรลักลอบ

ตัดไม้ จนเป็นเขำหัวโล้น ผู้นสำและรำษฎรบ้ำนโค้งตำบำง ได้ต่อสู้คัดค้ำนกำรทสำเหมืองแร่จนสสำเร็จ และได้ช่วยกัน

ดูแลรกัษำป่ำจนสภำพป่ำท่ีสมบรูณ์ มีควำมหลำกหลำยทำงพนัธุกรรมพชื ปัจจุบนัสภำพป่ำ เป็นแหล่งสำธิตเกบ็ข้อมลู

กำรเพิ่มพูน กำรกักกำซคำร์บอนแห่งแรกของประเทศไทย ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พบว่ำมีแหล่งสมุนไพร

หำยำก เช่น โลดทะนงแดง และโลดทะนงขำวอยู่ในต้นเดียวกัน และต้นเขำคอน เป็นแหล่งธนำคำรอำหำรชุมชนมี

เห็นโคน เห็ดไข่ผักหวำน จสำนวนมำก โดยสภำพป่ำมี 3 ระดับป่ำที่ปลูกขึ้นเองเพื่อใช้สอย ป่ำเต็งรังที่สมบูรณ์และป่ำ

เบญจพรรณได้รับอนุมัติ จัดตั้งเป็นป่ำชุมชนต้นแบบเมื่อปี พ.ศ. 2552 ระยะที่ 1 และต่ออำยุเมื่อปี พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 

เป็นแหล่งเรียนรู้ศำสตร์พระรำชำ ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน นักเรียนนักศึกษำเรียน

รู้ดูงำน บ้ำนโค้งตำบำงอยู่ในตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี สภำพพื้นที่ 2 ลักษณะคือเป็นป่ำต้นนส้ำ

ที่ภูเขำที่ติดต่อกัน และพื้นที่เป็นที่รำบลุ่มโดยมีแม่นส้ำเพชรบุรีผ่ำนกลำงหมู่บ้ำนโดยพื้นที่ป่ำต้นนส้ำ คือหมู่ 10 บ้ำน

โค้งตำบำง หมู่ที่ 11 บ้ำนหนองชุมแสงล่ำง หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 บ้ำนหนองชุมแสงบน หมู่ที่ 9 บ้ำน

ห้วยตะวำย หมู่ที่ 6 บ้ำนเขำลูกช้ำง หมู่ที่ 5 บ้ำนท่ำลำว และพื้นที่รำบลุ่มคือหมู่ที่ 1 บ้ำนท่ำไม้รวกหมู่ที่ 2 บ้ำนหนอง

เตียน หมู่ที่ 3 บ้ำนในคุ้ง หมู่ที่ 7 บ้ำนไร่หลวง หมู่ที่ 8 บ้ำนท่ำไม้ หมู่ที่ 12 บ้ำนหนองเตียนล่ำง พื้นที่รำบลุ่มนส้ำจะ

ไหลลงสู่แม่นส้ำเพชรบุรี มำบรรจบที่อสำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี ลงสู่ทะเล จำกกำรลงพื้นที่บริกำรวิชำกำรของ
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เรื่องกำรทสำแผนบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วม

โค้งตำบำง อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี ปี 2559 พบว่ำกำรบริหำรจัดกำรนส้ำในภำพรวมไม่ชัดเจนและไม่มีองค์กรที่

มีอสำนำจในกำรจัดกำรทรัพยำกรนส้ำ ส่งผลให้ขำดกำรสนับสนุน ด้ำนงบประมำณที่ต่อเนื่อง และกฎหมำยด้ำนนส้ำยัง

ไม่ทันสมัยและขำดควำมชัดเจนในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกรนส้ำ อย่ำงต่อเน่ืองและชุมชนมีควำมต้องกำร

ในกำรจัดกำรนส้ำด้วยตนเอง มำกกว่ำพึ่งพำหน่วยงำนภำครัฐที่จะก่อให้เกิดควำมยั่งยืนได้

 ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มำของงำนวิจัยครั้งนี้ ที่ต้องศึกษำถึงกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีป่ำชุมชนโค้งตำบำง ตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี มุ่งศึกษำ

กำรบริหำรจัดกำรและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ทีป่่ำชมุชน และเสนอแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรจดันสำ้ในพืน้ทีป่่ำชมุชนโค้งตำบำง ตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง 

จังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้ได้พื้นที่ป่ำชุมชนต้นแบบ เพื่อกำรพัฒนำพื้นที่ เป็นกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน และชุมชน

เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน มีควำมเป็นอยู่คุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น ตำมสิทธิในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำม
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มีส่วนร่วมของชมุชนกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีป่่ำ

ชมุชนโค้งตำบำง ตสำบลท่ำไม้รวก 

อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี
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วธีิด�าเนินการวจิยั 
 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบกำรวิจัย 2 ประเภทคือ ดสำเนินกำรวิจัยด้วยวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ ผู้วิจัยได้

กสำหนดระเบียบวิธีกำรสสำรวจข้อมูลตำมหลักกำรวิจัยเชิงปริมำณ(Quantitative research method) ด้วยวิธีกำรสสำรวจ

ภำคสนำม (Field survey) โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำงคือประชำชนในตสำบลท่ำไม้รวกจสำนวน หมู่บ้ำนจสำนวน 13 คือ หมู่

ที่ 1 บ้ำนท่ำไม้รวกหมู่ที่ 2 บ้ำนหนองเตียน หมู่ที่ 3 บ้ำนในคุ้ง หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองชุมแสง หมู่ที่ 5 บ้ำนท่ำลำว หมู่ที่ 

6 บ้ำนเขำลูกช้ำง หมู่ที่ 7 บ้ำนไร่หลวง หมู่ที่ 8 บ้ำนท่ำไม้ หมู่ที่ 9 บ้ำนห้วยตะวำย หมู่ 10 บ้ำนโค้งตำบำง หมู่ที่ 11 

บ้ำนหนองชุมแสงล่ำง หมู่ที่ 12 บ้ำนหนองเตียนล่ำง หมู่ที่ 13 บ้ำนหนองชุมแสงบน ตสำบลท่ำไม้รวกเป็นพื้นที่ต้นนส้ำ 

ส่วนกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เพื่อหำกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้

ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพคือผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใหญ่บ้ำนแต่ละหมู่บ้ำน

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ 1) แบบสัมภำษณ์เป็นกำรสัมภำษณ์แบบเจำะจงกับกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นผู้ให้

ข้อมลูสสำคญัจสำนวน 18 คน จำกกลุม่ผูน้สำหมู่บ้ำน 13 หมูบ้่ำนและกลุม่ ผูบ้ริหำรและส่วนเก่ียวข้องกับงำนโยธำ จสำนวน 

5 คน 2) แบบสอบถำมวัดระดับกำรมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ

กำรบริหำรจัดกำรนส้ำ แบบมีส่วนร่วมจำกประชำชน 13 หมู่บ้ำนและกลุ่มหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

จสำนวนท้ังส้ินจสำนวน 6,105 ซึง่กำรกสำหนดขนำดตัวอย่ำง โดยใช้สูตรของทำโร่ ยำมำเน่ [4] ท่ีระดับควำมคลำดเคล่ือน 

5 เปอร์เซ็นต์ ของขนำดประชำกรตัวอย่ำง ดังนั้นขนำดตัวอย่ำงจริงที่ต้องทสำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลมี จสำนวนทั้งสิ้น 

375 ตัวอย่ำง 

 การออกแบบสุ่มตวัอย่าง กำรวิจัยเชิงปริมำณ ผู้วิจัยได้ทสำกำรสุ่มตัวอย่ำงด้วยเทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำงง่ำย โดย

กำรแบ่งพื้นที่ศึกษำเป็น 13 พื้นที่ จำกนั้นทสำกำรกสำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่ำง ในแต่ละพื้นท่ีตำมสัดส่วนของ

ประชำกรเมื่อทสำกำรกสำหนดขนำดตัวอย่ำงของกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวม

ข้อมลูจำกกลุม่ตัวอย่ำง และตรวจสอบเคร่ืองมือวดัโดยก่อนผูว้จัิยได้ทสำกำรตรวจสอบควำมเทีย่งแบบสอดคล้องภำยใน

โดยอำศัยกำรทดลอง (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 35 ตัวอย่ำงเพื่อวัดควำมสอดคล้องเพื่อวัดควำมสอดคล้อง

ด้วยค่ำสัมประสิทธ์ิของครอบภำคกับข้อคสำถำมเฉพำะท่ีมีระดับกำรวัดแบบอันตรภำคชั้น และเก็บรวบรวมข้อมูล

และภำยหลังเมื่อจะมำประมวลผลในโปรแกรมสสำเร็จรูปทำงสถิติ ส่วนกำรวิจัยเชิงคุณภำพของแบบสัมภำษณ์แบบ

มีโครงสร้ำงและใช้สถิติเชิงพรรณนำ และร้อยละในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

สรุปผลการวจิยั
 1) ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ข้อที ่1 กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่ำชุมชนโค้งตำบำง ตสำบล ท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรีพบว่ำ จำกกลุ่มตัวอย่ำงจำก

ประชำชนท่ัวไป ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 53.60 อำยุ มีอำยุระหว่ำง 36-45 ปี ระดับกำรศึกษำ ระดับปรญิญำ

ตรีข้ึนไป อำชีพเกษตรกรรม ผลกำรศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรนส้ำ แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรบริหำรส่วน

ท้องถิ่น ในพื้นทีป่ำชุมชน โค้งตำบำง ตสำบลท่ำไม้รวก อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 

เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ทั้งกำรดสำเนินปฏิบัติ กำรวำงแผนตัดสินใจ กำรได้รับ 

ผลประโยชน์ โดยร่วมประชมุให้ข้อมูลเพือ่ทรำบจดุแข็งจดุอ่อนโอกำสและอปุสรรคของชมุชน กำรมีส่วนร่วมในกจิกรรม

กำรบริหำรจัดกำรนส้ำในโดยชุมชน ได้รับโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น เป็นต้นแบบป่ำชุมชนจำกกำรบริหำร 

จดักำรนสำ้ เป็นป่ำทีอ่ดุมสมบรูณ์เพือ่อำหำรและ กำรท่องเท่ียวเชงินิเวศนวตัวถิ ียกเว้นด้ำนกำรติดตำมและประเมนิผล

โดยรวม อยูใ่นระดับปำนกลำง เม่ือพจิำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำกำรศึกษำผลงำนกำรดสำเนนิงำนในกำรบรหิำรจดักำรนสำ้

แบบมีส่วนร่วมชุมชน จำกเอกสำรกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย 
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 2) ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ข้อที ่2 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจดัการน�า้แบบมส่ีวนร่วมของชุมชน

กบัองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีป่่าชุมชนโค้งตาบาง ต�าบลท่าไม้รวก อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่ำ

ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรดสำเนินกำร ด้ำนกำรส่งเสริม ด้ำนกำรสนับสนุน อยู่ใน

ระดับมำก จำกกำรดสำเนินกำรบสำรุงรักษำฟื้นฟู ปรับปรุงให้คงสภำพดีตลอดไป กำรมีจิตสสำนึก กำรมีส่วนร่วม ในทุก

กิจกรรมกำรดสำเนินมีส่วนร่วมในด้ำนต่ำงๆโดยรวมอยู่ในระดับมำกเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำรูปแบบกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่และกำรสนับสนนุใหใ้ชศ้กัยภำพ ตนเองในกำรบริหำรจดักำรรว่มคดิ ร่วมทสำในพื้นทีป่่ำชุมชน 

ส่วนด้ำนกำรประสำนโดยรวม ในระดับปำนกลำง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด มีบทบำทประสำนและให้ควำมร่วม

มือในประสำนทสำกิจกรรมระหว่ำงชุมชนในพื้นที่และท้องถิ่นในจังหวัด อยู่ในระดับมำก

 3) ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ข้อที ่3 เสนอแนวทางการบริหารจดัการจดัการน�า้แบบมส่ีวนร่วมของชุมชน

กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีป่่าชุมชนโค้งตาบาง ต�าบลท่าไม้รวก อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่ำ

ชุมชนมีกำรจัดกำรตนเองท่ีดี เน้นลักษณะผู้นสำ ท่ีเข็มแข็งกำรแก้ปัญหำร่วมกัน ในทุกระดับ กิจกรรมกำรบริหำร

จัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมเชิงพื้นท่ีลุ่มนส้ำ ด้วยมีมติคณะกรรมกำรชุมชน มีระเบียบและข้อบังคับเพื่อกำรพึ่งพำ ใน

กำรเป็นป่ำชุมชนต้นแบบนสำไปสู่กำรจัดกำรนส้ำเพื่อป่ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมและ รับผลประโยชน์จำกกำรพึ่งพำนส้ำ

และป่ำร่วมกัน เป้ำหมำยกำรพัฒนำทีย่ั่งยืนเรื่องกำรจัดกำรนสำ้และสุขำภบิำลนั้นจสำเป็นต้องมกีำรลงทนุในโครงสร้ำง

พื้นฐำนที่เหมำะสมโดยกำรส่งเสริมสุขอนำมัย ในทุกระดับจสำเป็นต้องมีกำรป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

กับนส้ำ นั้นคือควำมสมบูรณ์ของป่ำชุมชนโค้งตำบำง พื้นที่ป่ำต้นนส้ำ ชุ่มนส้ำและไหลลงสู่แม่นส้ำเพชรบุรีเป็นสิ่งที่ต้อง

ดสำเนินกำรบริกำรจัดกำรนส้ำสู่ควำมยิ่งยืนตลอดไป องค์ควำมรู้/ข้อค้นพบกำรวิจัย พบว่ำป่ำชุมชนโค้งตำบำง เป็นต้น

แบบ ป่ำต้นนสำ้ ป่ำชมุชนของกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนทีม่รีะบบกำรบรหิำรจัดกำตนเองท่ีดี มีระบบกลไกขบัเคลือ่นท่ี

ดีประสบควำมสสำเรจ็ต่อเนือ่งและกระจำยแนวคดิและแนวกำรบริหำรจัดกำรนสำ้ไปในพืน้ท่ีใกล้เคียง มีผูน้สำท่ีเขม็แข็ง 

ภำยใต้ข้อบังคับ ระเบียบและมติชุมชน ร่วมกันผ่ำนคณะกรรมกำรชุมชนในกำรแก้ปัญหำที่ชัดเจน สร้ำงจิตสสำนึก 

ตระหนักคุณค่ำของนส้ำ เพื่อรักษ์นส้ำและรักษ์ป่ำเพื่อเป็นแหล่งอำหำร แหล่งกำรท่องเท่ียวท่ียั่งยืนให้เกิดกับพื้นท่ีป่ำ

ชุมชนตลอดไป

อภปิรายผลการวจิยั 
 1) การบริหารจัดการน�า้แบบมส่ีวนร่วมของชุมชนกบัองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ในพืน้ทป่ีาชุมชนโค้งตา

บาง ต�าบลท่าไม้รวก อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่ำ กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรวม

อยู่ในระดับปำนกลำงสอดคล้องกับงำนวิจัย [5] ได้กล่ำวว่ำ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรนส้ำในลุ่ม

นส้ำ ลสำเชียงไกร พบว่ำกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับปำนกลำง และโดยรวมทุกด้ำน

อยู่ในระดับมำก ท้ังกำรดสำเนินปฏิบัติ กำรวำงแผนตัดสินใจ กำรได้รับผลประโยชน์ โดยร่วมประชุมให้ข้อมูลเพื่อ

ทรำบจุดแข็งจุดอ่อนโอกำสและอุปสรรคของชุมชน กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วน

ร่วมในชุมชน ได้รับโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น ซ่ึงชุมชมมีควำมเข้มแข็งมีผู้นสำ เป็นต้นแบบป่ำชุมชนจำก

กำรบริหำรจัดกำรนส้ำ สภำพป่ำท่ีอุดมสมบูรณ์เพื่ออำหำรและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศนวัตวิถี ยกเว้นด้ำนกำรติดตำม

และประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำกำรศึกษำผลงำนกำรดสำเนินงำนในกำร

บรหิำรจดักำรนสำ้แบบมีส่วนร่วมชมุชน จำกเอกสำร กำรประชำสมัพนัธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อยูใ่นระดับ

น้อย สอดคล้องกับงำนวิจัย [6] ได้กล่ำวว่ำ“รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรนส้ำอย่ำงยั่งยืนของ

จงัหวดัอทัุยธำน ีตำมแนวปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง”ระดับกำรมีส่วนร่วมของชมุชนในกำรบรหิำรจดักำรนสำ้ของจังหวดั
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อุทัยธำนีตำม แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยั่งยืนตำมเกณฑ์ที่กสำหนดไว้ ภำพรวมมีระดับกำรมีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับ ปำนกลำง แต่มีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรมำกที่สุด รองลงมำเป็นกำรมีส่วนร่วมในกำรปรึกษำหำรือ ปัญหำ

ที่ พบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนส้ำตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยั่งยืน ได้แก่ ประชำชนไม่ให้ ควำมสสำคัญกับ

กำรประชุมกลุ่ม องค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้นส้ำไม่มีประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนส้ำ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน

พบว่ำกำรดสำเนินปฏิบัติ กำรวำงแผนตัดสินใจ กำรได้รับผลประโยชน์มีควำมสสำคัญในกำรศึกษำนี้ เนื่องจำกผลของ

กำรมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับงำนวิจัย [7] ได้อธิบำยว่ำ “แนวทำงกำร

เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรนส้ำ อ่ำงเก็บนส้ำห้วงสงสัย โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ตสำบลเขำกระปุก อสำเภอ

ท่ำยำง จงัหวดัเพชรบรุ ี”พบว่ำควรมกีำรวิจยัอย่ำงต่อเนือ่งช่วยลดปัญหำควำมขดัแย้งเร่ืองกำรแย่งชงินสำ้ในพืน้ท่ีลงได้ 

และกำรดสำเนินงำนวิจัยยังก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ในกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้ใช้นส้ำ (คนใน

ชุมชน) ผู้จัดกำรนส้ำ (เจ้ำหน้ำที่ชลประทำน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนกำรทสำงำนใหม่ที่ถือเป็นหัวใจสสำคัญ คือ 

กำรวำงแผน และกำรจัดเก็บข้อมูล มีกำรรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยครอบคลุมเรื่องกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ

โครงกำรผ่ำนกำรจัดทสำข้อมูล ประวัติศำสตร์และวิถีชีวิตชุมชน สร้ำงควำมสัมพันธ์ของคนในชุมชน และเครือข่ำยผู้

ใช้นส้ำ ควบคู่กับกำรเก็บรวมรวมข้อมูล เรื่องแหล่งนส้ำ ต้นทุนเพิ่มเติมกำรใช้นส้ำของแต่ละสำย ปริมำณนส้ำและปริมำณ

นส้ำฝน เพื่อค้นหำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรนส้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และควำมเข้ำใจให้กับสมำชิกผู้ใช้นส้ำและคนใน

ชุมชน โดยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรกลุ่ม บริหำรกำรใช้นส้ำชลประทำนอ่ำงเก็บนส้ำสงสัย เป็นประจสำทุกเดือน จัด

เวท ีเพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจให้กบัสมำชกิผูใ้ช้นสำ้ แต่ละหวัจ่ำยนสำ้ กำรส่งเสรมิให้ใช้นสำ้อย่ำงประหยดั รวมทัง้กำรทสำงำน

ต่อไปยังเยำวชน รุ่นหลังให้เข้ำมำมีส่วนร่วมและรับรู้และลงมือปฏิบัติจริงในชุมชน เพื่อกำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมี

ส่วนร่วมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2) ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจดัการน�า้แบบมส่ีวนร่วมของชุมชนกบัองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ ในพืน้

ทป่ีาชุมชน โค้งตาบาง อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่ำด้ำนกำรดสำเนินกำร ฟื้นฟู กำรบสำรุงรักษำ ปรับปรุงให้คง

สภำพดีตลอดไปอยู่ในระดับมำก พิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ด้ำนกำรดสำเนินกำร ด้ำนกำรส่งเสริม ด้ำนกำรสนับสนุน จำก

กำรดสำเนินกำรบสำรุงรักษำ ปรับปรุงให้คงสภำพดีตลอดไป กำรมีจิตสสำนึก กำรมีส่วนร่วม ในทุกรูปแบบกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่และกำรสนับสนนุใหใ้ชศ้กัยภำพ ตนเองในกำรบริหำรจดักำรรว่มคดิ ร่วมทสำในพื้นทีป่่ำชุมชน 

ส่วนด้ำนกำรประสำนโดยรวม อยูใ่นระดับปำนกลำง องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั มบีทบำทประสำนและให้ควำมร่วม

มอืในประสำนทสำกิจกรรมระหว่ำงชุมชนในพื้นที่และท้องถิ่นในจังหวัด อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้องกับงำน

วิจัย [8] ได้กล่ำวว่ำ “กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วม เพื่อรับมือกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ กรณีศึกษำเทศบำล

ตสำบลคูเต่ำ อสำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ”ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ได้แก่ เกิดอุทกภัยและวำตภัย 

โดยมีพื้นท่ีเส่ียงภัยท่ีสุด กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะอยำ่งมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรนส้ำเพื่อกำรรับมือกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ควรให้ควำมสสำคัญกับกำรเสริมอสำนำจ ให้กับสถำบันของท้องถิ่น กำรปรับตัวต่อกำร

เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ เป็นเรื่องจสำเพำะของแต่ละพื้นที่ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งมีกำรพัฒนำระบบกำรเตือนภัยอุทกภัยโดยองค์กรชุมชนแสดงบทบำทร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนท้องท่ี และผูน้สำศำสนำ มีกำรวเิครำะห์ปัจจยัท่ีเกีย่วข้อง และปัจจัยสนับสนนุท่ีสสำคัญ 

ได้แก่ กลไกประสำนงำนกลำง กำรบรหิำรจดักำร อย่ำงมีธรรมำภบิำล กำรกสำหนดข้ันตอนและวธีิกำรอย่ำงมีส่วนร่วม

และยืดหยุ่น กำรเข้ำถึงข้อมูลและควำมรู้ และกำรสื่อสำรทั้งรูปแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือหน่วยงำนภำคเอกชน

มีส่วนสสำคัญในปัจจัยต่ำงๆแก่ชุมชนอย่ำงแท้จริง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

156 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 148-158 (2019)      Vol.9 No.3

 3) แนวทางการบริหารจดัการน�า้แบบมส่ีวนร่วมขอบชุมชนกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีป่่าชุมชน

โค้งตาบาง ต�าบลท่าไม้รวก อ�าเภอท่าย่าง จงัหวดัเพชรบุรี พบว่ำเป็นป่ำชุมชนต้นแบบที่มีผู้นสำเข็มแข็งและชุมชนมี

ส่วนร่วมในกจิกรรมต่ำงๆ มีกฎ ระเบยีบชุมชน สอดคล้องกับงำนวิจัย [9] ได้อธิบำยวำ่ “กำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน

กำรจัดกำรลุ่มนส้ำห้วยแม่ท้อ จังหวัดตำก ” ศึกษำสภำพเศรษฐกิจ สังคม และกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรลุ่มนส้ำ ปัจจัย

ที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรลุ่มนส้ำห้วยแม่ท้อ จังหวัดตำก พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู้ ด้ำน

กำรจัดกำรลุ่มนส้ำอยู่ในระดับมำก รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนผู้นสำชุมชน กำรมีส่วนร่วมต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม รวมทั้ง

ศักยภำพและทุนทำงสังคมของชุมชน โดยมีกำรร่วมมือจำกทุกภำคส่วนโดย เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐและประชำชนให้กำร

รบัรูเ้ก่ียวกบัแนวคดิ และควำมสสำคญัของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโครงสร้ำงกฎหมำยและกระบวนกำรนโยบำย

ยังไม่เอือ้ต่อกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเพยีงพอ ให้ผูมี้ทักษะในกำรใช้เครือ่งมือสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ส่งเสริมจิตสสำนึกวัฒนธรรมกำรเมืองและควำมพร้อมของประชำชนควำมพร้อมของภำครัฐกำรให้ชัดเจน ที่จะบอก

ให้ทรำบว่ำประชำชนมีส่วนร่วมแล้วหรอืยงั หรอืหน่วยงำนของรฐัเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมมำกมำก

ขึน้ หำกภำพรวมไม่ชดัเจนและไม่มีองค์กรท่ีมีอสำนำจในกำรจดักำรทรพัยำกรนสำ้ มีทิศทำงท่ีชดัเจนและควำมต่อเนือ่ง 

ย่อมส่งผลให้กำรสนบัสนุน ด้ำนงบประมำณท่ีต่อเนือ่ง และหำกมีกฎหมำยด้ำนนสำ้ยงัไม่ทนัสมัยและควำมชดัเจน ใน

กำรสนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกรนส้ำ หำกชุมชนมีควำมต้องกำรในกำรจัดกำรนส้ำแบบมีส่วนร่วมมำกขึ้น รูปแบบ

จัดกำรตนเองได้ทสำให้สำมำรถลดบทบำทภำครัฐและสร้ำงชุมชนเข็มแข็งที่ยั่งยืนได้

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั
  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กสำหนดไว้อย่ำงชัดเจนถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อโครงกำรของรัฐที่ชุมชน

จะต้องมีส่วนรับผิดชอบจำกสิทธิอันชอบธรรมตำมรัฐธรรมนูญ และ[10] องค์ควำมรู้ที่ได้จำกวิทยำนิพนธ์ สำขำวิชำ

รัฐประศำสนศำสตร์ อยู่ในระดับมำกคือกำรมีส่วนร่วม ดังนั้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงกำรใหญ่ๆที่ภำครัฐ

จะดสำเนินกำรและต้องเกี่ยวพันกับคนหมู่มำกอำจต้องถูกยกเลิกไปหำกคนในชุมชนไม่เห็นด้วยเพรำะต้องอำศัยเสียง

ส่วนมำกและเหตุผลเพียงพอที่โต้แย้งกันเพื่อหำข้อสรุปก่อนดสำเนินกำร จำกควำมสสำคัญที่กล่ำวมำ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ควำมสสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรนส้ำ จำกผลของ

กำรศึกษำ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. หน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืหน่วยงำนภำคเอกชนท่ีเข้ำมำดสำเนินกำรในพืน้ท่ีป่ำชุมชน ควร

มีนโยบำยเปิดโอกำสให้ชมุชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และวเิครำะห์ปัญหำร่วมกบัเพือ่นนสำมำเป็นแผนยทุธศำสตร์

ในระดับจังหวัด

 2. หน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืหน่วยงำนภำครัฐในพืน้ท่ีป่ำชมุชนควรมีนโยบำยสร้ำงควำม

ยัง่ยนืของป่ำชมุชนในจงัหวดัเพชรบุรด้ีำนส่ิงแวดล้อมให้เพิม่มำกขึน้โดยกำรปลกูจติสสำนึก ฟ้ืนฟปูรับปรงุลุม่นสำ้ แบ่ง

ปัน เก็บกักนส้ำและป้องกันสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมโดยกำรออกกฎระเบียบข้อบังคับในพื้นที่ระดับจังหวัด

 3. หน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมีนโยบำยสร้ำงควำมย่ังยืนโดยกำรมุง่เน้นให้ชมุชนมีคณุภำพ

ชีวิตที่ดีโดยสำมำรถพึ่งตนเอง มีสภำพแวดล้อมป่ำไม้ที่ดี สร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน

เพื่อลดควำมขัดแย้งในพื้นที่ป่ำชุมชน
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 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้ 

 1. พืน้ทีป่่ำชมุชนโค้งตำบำง พบองค์ควำมรู้ป่ำชมุชนต้นแบบกำรบรหิำรจดักำรแบบตนเองแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชน ภำยใต้ผู้นสำที่เข้มแข็ง สร้ำงจิตสสำนึก ตระหนักคุณค่ำของนส้ำ เพื่อรักษ์ป่ำรักษ์นส้ำ เพื่อเป็นแหล่งอำหำรของ

ชุมชนและ แหล่งกำรท่องเที่ยวในชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป 

 2. หน่วยงำนภำครัฐเช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบุรีเกิดเป็นต้นแบบพื้นที่ป่ำชุมชนสำมำรถนสำไป

ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ป่ำชุมชนอื่นๆ โดย กำรมีส่วนร่วมสร้ำงกฎ ข้อบังคับ ระเบียบและมติชุมชน ร่วมกันผ่ำนคณะ

กรรมกำรชมุชน ร่วมกนัแก้ปัญหำท่ีชดัเจน โดยให้ควำมสสำคญักบักำรบรหิำรจดักำรตนเองแบบมีส่วนร่วมของชมุชน

โดยลดกำรพึ่งพิงหน่วยงำนภำครัฐ

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป

 1. ควรทสำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่ำชุมชนอื่นๆ เพื่อ

นสำไปใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่และสำมำรถให้เป็นต้นแบบเปรียบเทียบระหว่ำงป่ำชุมชนอื่นๆเพื่อให้ได้กำรบริหำร

จัดกำรนส้ำแบบส่วนร่วมกับทุกป่ำชุมชนได้ต่อไป

 2. นอกจำกศึกษำในลกัษณะกำรมีส่วนร่วมของชมุชนในป่ำชมุชนแล้วควรมีกำรศึกษำถงึควำมต้องกำรของ

ประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรนส้ำในลักษณะโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ฝำย เขื่อน อ่ำงเก็บนส้ำ ผนังกั้นนส้ำ เป็นต้น เพื่อ

ให้ตรงกับต้องกำรบริหำรจัดกำรนส้ำของประชำชนในพื้นที่นั้นๆโดยตรงด้วย
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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของ

เด็กปฐมวัยในสถำนศึกษำ 2) ศึกษำกลยุทธ์กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยในสถำนศึกษำ 

และ 3) เปรยีบเทยีบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวยัในสถำนศึกษำ สังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ

ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก่อนและหลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน กลุ่มตัวอยำ่งคือ 

นักเรียน 232 คน กลุ่มแม่รสำพึง – พงศ์ประศำสน์ ได้มำโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แผนกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน และแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเดก็ปฐมวัย สถิติที่ใช้ใน

กำรวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ 1) กลยทุธ์กำรขับเคลือ่นพฒันำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย โดยใช้กลยทุธ์

กำรบริหำรเครือข่ำย และกลยุทธ์กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ใช้ในกำรขับเคลื่อนครูเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย 2) กลยุทธ์กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย โดยครูในศูนย์เครือ

ข่ำยเป็นผู้ขับเคลื่อนโดยใช้กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

ของเด็กปฐมวัย 3) กำรพัฒนำและเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน พบว่ำ หลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

และมีร้อยละควำมก้ำวหน้ำเท่ำกับ 47.97
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ค�าส�าคญั : กลยทุธ์กำรขับเคลือ่น กำรบรหิำรเครอืข่ำย กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

Abstract
 The aims of this study were to evaluate: 1) to study the strategy of propel the development solving ability 

of kindergarten students 2) to study the strategy of the development solving ability of kindergarten students of 

Prachuapkhirikhan Primary Educational Service Area Office 1 3) to compare the solving ability pre and post Project 

Based Learning of kindergarten students of Prachuapkhirikhan Primary Educational Service Area Office 1 The 

sample of this study were 232 students of Mae Ramphueng-Pongprasat Group using Sample Random Sampling. 

The instruments were 1) Project Based Learning plan 2) the assessment of kindergarten students’ solving ability. 

The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and percent progress.

 The results of this research were as follows: 1) Strategies in driving and developing problem solving abili-

ties of kindergarten children were network administrative strategy and participation administrative strategy. They 

were used to drive teachers to develop problem-solving abilities of kindergarten children. 2) Strategy in developing 

problem solving abilities of kindergarten children was using project-based learning experience. Teachers in the 

network centers were the stratege driver. 3) By comparing the problem solving abilities of kindergarten children 

before and after using the project-based learning, it was found that after learning, problem solving abilities were 

at an excellent level with progress percentage 47.97.

Keywords : strategy of propel, network management, Project Based Learning, solving

บทน�า
 กำรศึกษำมีควำมสสำคัญในกำรพัฒนำคนและพัฒนำประเทศชำติ โดยเฉพำะกำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็ก

ปฐมวัย ซ่ึงเป็นช่วงแห่งกำรเจริญเติบโตงอกงำมของชีวิต และเป็นช่วงชั้นสสำคัญที่สุดในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรให้

เหมำะสมตำมวัย กำรคิดแก้ปัญหำเป็นทักษะหน่ึงที่เด็กควรได้รับกำรพัฒนำ เนื่องจำกเด็กวัย 3 - 6 ปีเป็นช่วงท่ีมี

ควำมเปลี่ยนแปลงมำกท่ีสุดในเรื่องกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรทำงควำมคิดและสติปัญญำ เด็กท่ีอยู่ในสภำพ

แวดล้อมท่ีดีจะมีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำดีกว่ำเด็กท่ีอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ด้อย ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

ของเด็กปฐมวัย จะพัฒนำตำมอำยุและควำมแตกต่ำงข้ึนอยู่กับปัจจัยหลำยประกำรที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กสำมำรถ

แก้ปัญหำได้ดี เช่น กำรให้เด็กได้มีโอกำสพบกับปัญหำและแก้ปัญหำบ่อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งหน่ึงท่ีจะช่วยให้เด็กฝึกฝน

ตนเองในกำรคิดแก้ปัญหำ แต่กำรแก้ปัญหำของเด็กจะดีหรือไม่ย่อมต้องอำศัยประสบกำรณ์เดิม แรงจูงใจในกำรหำ

แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ ถ้ำเด็กได้รับแรงจูงใจสูงเด็กจะสำมำรถแก้ปัญหำนั้น ๆ ได้ดีขึ้น ประกอบกับสิ่งสสำคัญอื่น 

ๆ ที่มีส่วนช่วยในกำรแก้ปัญหำของเด็ก [1]

 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ปรบัปรงุหลกัสูตรกำรศึกษำปฐมวยัจำกปี 2546 ข้ึนมำเป็นหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวยั

ปี 2560 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขให้กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมีประสิทธิภำพกับตัวเด็กมำกขึ้น โดยให้

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 3 มำตรฐำน คือ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำร

บรหิำรและกำรจดักำร และมำตรฐำนท่ี 3 กำรจดัประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสสำคัญ กำรสร้ำงคณุภำพทีดี่ให้กบัเด็กนัน้ 

ต้องอำศัยควำมร่วมมอืหลำย ๆ  ด้ำน กระบวนกำรบรหิำรจึงเป็นหลกัสสำคัญท่ีช่วยขบัเคลือ่นคุณภำพของกำรศึกษำให้ดี
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ขึน้ โดยต้องใช้หลกักำรและทฤษฎทีีม่คีวำมสมัพนัธ์และเชือ่มโยงกบักระบวนกำรศึกษำ ซ่ึงหลกักำรบริหำรเครือข่ำย

และกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมในระดับของปฐมวัยนั้น เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยใหญ่ลงสู่เครือข่ำยระดับอสำเภอและ

เครือข่ำยระดับศูนย์ ทสำให้ครูปฐมวัยได้รับข้อมูลอย่ำงทั่วถึง สำมำรถที่จะปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว แก้ไขปัญหำได้

ทันเวลำ ครูระดับปฐมวัยมีส่วนร่วมในกำรคิดและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน ครูปฐมวัยในเครือข่ำยจึงมี

ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจดัประสบกำรณ์ให้กับเด็กได้ตรงเป้ำหมำยและเต็มศักยภำพของเด็กแต่ละคน [2] จำกกำร

ศึกษำหลักสูตรผู้วิจัยเห็นว่ำ พัฒนำกำรเด็กในทุก ๆ  ด้ำนเป็นสิ่งสสำคัญ แต่ด้ำนที่ควรจะได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

เพิม่จำกหลกัสูตรเดิมคอืด้ำนสติปัญญำจงึมีควำมจสำเป็นอย่ำงยิง่ทีผู่วิ้จัยต้องศึกษำและหำกลยทุธ์ท่ีจะมำตอบสนองต่อ

กำรพฒันำด้ำนสติปัญญำของเด็กปฐมวยั จงึได้ศึกษำรปูแบบกำรจดักำรเรยีนกำรสอนและศึกษำงำนวจิยัระดับปฐมวยั 

พบว่ำ ปัจจบุนัมีวธีิกำรจดักำรเรยีนรูห้ลำยรปูแบบ ซ่ึงวธีิกำรจัดกำรเรยีนรูใ้ห้กบัเด็กจะส่งผลต่อทัศนคติทำงกำรเรยีน

รู้ ผู้วิจัยจึงใช้หลักกำรบริหำรขับเคล่ือนเครือข่ำยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน 

(Project-based learning ) เพื่อให้เห็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงทั่วถึงและสำมำรถพัฒนำเด็กได้อย่ำง

เต็มศักยภำพ ซ่ึงมีควำมเหมำะสมกับบริบทของเด็กในสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 1 เนื่องจำกบริบทของสภำพแวดล้อมนั้นติดทะเลและภูเขำ สภำพสังคมมีควำมเหลื่อมลส้ำระหว่ำงคนรวยและ

คนจน มีควำมเจริญอยู่แต่ในเมืองไม่ได้กระจำยออกไปสู่ชนบท คนส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับน้อย ปรับตัวไม่ทัน

กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใช้เงินเป็นใหญ่ จึงทสำให้หลักกำรใช้ชีวิตขำดข้ันตอนในกำรคิดหรือกระบวนกำร (Process) 

มีแต่กำรใช้เงินเพื่อซื้อวัตถุ (Input) เพื่ออสำนวยควำมสะดวกสบำยในกำรดสำเนินชีวิต (Output) จึงทสำให้มองข้ำมขั้น

ตอนของกระบวนกำรไป ซ่ึงข้ันตอนของกระบวนกำรนี้ถือว่ำเป็นข้ันตอนท่ีมีควำมสสำคัญเพื่อให้คนได้ใช้ควำมคิด 

ไตร่ตรองในกำรเลือกท่ีจะตัดสินใจ กำรหำทำงออกท่ีดีให้กับปัญหำ กำรมีเหตุมีผลกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เป็นต้น 

เพื่อที่จะสำมำรถนสำไปปรับใช้กับกำรดสำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ ซึ่งสอดคล้องกับสสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

[3] พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 24 (2) (3) แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นกำรฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรฝึกทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำก

หลำย กำรฝึกปฏิบัติจริงและกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

 ผูว้จิยัจงึสนใจศึกษำ กลยทุธ์กำรขบัเคลือ่นและพฒันำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยในสถำน

ศึกษำ สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่งกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนนั้น

เป็นกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่ดก็ได้รบัประสบกำรณ์ตรง โดยอำศัยหลกักำรบรหิำรเครอืข่ำยและกำรบรหิำรแบบมีส่วนร่วม

ของครปูฐมวยัจำกควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ต่ำง ๆ  ถ่ำยทอดลงสูตั่วเด็กเพือ่ให้เด็กมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเพิม่

ขึ้น สำมำรถนสำมำปรับปรุง วำงแผนในกำรใช้ชีวิตประจสำวันและสำมำรถเผชิญกับภำวะสังคมได้อย่ำงเข้มแข็งต่อไป

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพือ่ศึกษำกลยทุธ์กำรขับเคลือ่นกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยวัยในสถำนศึกษำ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 2. เพือ่ศึกษำกลยทุธ์กำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำของเด็กปฐมวยัในสถำนศึกษำ สังกดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 3. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยในสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก่อนและหลังกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำน
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 ขอบเขตของการวจิยั

 ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรศึกษำด้วยเชิงพรรณนำ ด้วยกำรใช้แผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบ

โครงงำน และแบบประเมินวัดควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย โดยมีขอบเขตกำรวิจัยดังต่อไปนี้

 ขอบเขตด้านเนือ้หา งำนวิจัยนี้เป็นกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็ก

ปฐมวัยในสถำนศึกษำ

  ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลกั ประชำกร ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบำล 3 ที่มีอำยุ 5-6 ปี รวม

ทั้งสิ้น 120 โรงเรียน จสำนวน 2,741 คน ใช้กลยุทธ์กำรบริหำรเครือข่ำยจสำนวน 4 เครือข่ำย ได้แก่ เครือข่ำยอสำเภอเมือง 

เครอืข่ำยอสำเภอทบัสะแก เครอืข่ำยอสำเภอบำงสะพำน และเครอืข่ำยอสำเภอบำงสะพำนน้อย กลุม่ตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย

ครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยอำยุ 5-6 ปี ซึ่งมำจำกกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรเครือข่ำยโดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple 

random Sampling) มำจำก 8 กลุ่มเครือข่ำย ได้แก่ กลุ่มชัยเกษม กลุ่มร่อนทองมงคล กลุ่มกสำเนิดนพคุณ และกลุ่มแม่

รสำพึงพงศ์ประศำสน์ ได้ 1 กลุ่มเครือข่ำยคือ กลุ่มแม่รสำพึงพงศ์ประศำสน์ จสำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนชะ

ม่วง โรงเรยีนบ้ำนหนิกอง โรงเรยีนบ้ำนสวนหลวง โรงเรยีนบ้ำนห้วยแก้ว โรงเรยีนบำงสะพำน โรงเรยีนบ้ำนท่ำขำม 

โรงเรียนบ้ำนดอนสสำรำญ และโรงเรียนบ้ำนอ่ำวยำง รวมจสำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยทั้งหมด 232 คน

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ผู้วิจัยจะทสำกำรศึกษำโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยแม่รสำพึง- พงศ์ประศำสน์ สังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต1

วธีิด�าเนินการวจิยั
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนินกำรดังน้ี 1) ผู้วิจัยขอหนังสือรำชกำรจำกคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัย

รำชภฏัเพชรบุร ีเพือ่ขอควำมร่วมมือไปยงัผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ กลุม่เครอืข่ำยแม่รสำพงึ-พงศ์ประศำสน์ สังกดัสสำนกังำน

เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบครีขีนัธ์เขต 1 ให้ดสำเนินกำรจดัประสบกำรณ์สสำหรบัเด็กปฐมวยัในระยะเวลำ 

3 สัปดำห์ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภำพันธ์ – 1 มีนำคม 2562 วันละ 30 นำที 2) ผู้วิจัยแจกเครื่องมือในกำรวิจัยด้วยตนเอง 

ได้แก่ แผนกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนและแบบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย โดยนสำไป

ให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง 3) ผู้วิจัยนสำแบบประเมินวัดควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยที่ได้มำทสำกำรตรวจ

สอบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและนสำไปวิเครำะห์ข้อมูล

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้รับแบบประเมินวัดควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย กลับคืนมำเรียบร้อยแล้ว ได้ดสำเนิน

กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสสำเรจ็รปู 1) ตรวจนบัแบบประเมินวดัควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำ

ของเด็กปฐมวัย พร้อมทัง้ตรวจสอบควำมถกูต้องสมบรูณ์ทีไ่ด้รบักลบัคืนมำ 2)กำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมินวดั

ควำมสำมำรถกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวยัโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์สสำเรจ็รปูและวเิครำะห์ข้อมูลเพือ่คสำนวณค่ำ

สถิติ คือ คสำนวณหำค่ำเฉลี่ย (Mean) ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และวิเครำะห์ร้อยละควำมก้ำวหน้ำ 

เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงก่อนและหลัง โดยใช้ค่ำ t - แบบ Dependent Sample

ผลการวจิยั
 กำรวิจัยเรื่อง กลยุทธ์กำรขับเคลื่อนและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยในสถำนศึกษำ 

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีประเด็นที่จะนสำมำสรุปผลกำรวิจัย ดังนี้

 1. ผลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยกลุ่มเครือ

ข่ำยแม่รสำพึง – พงศ์ประศำสน์ ผู้วิจัยใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ดังนี้
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   1.1 กลยุทธ์เครือข่ำย วิธีกำรกำรจัดตั้งเครือข่ำยเป็นกำรใช้เครือข่ำยทำงกำรศึกษำกลุ่มเดิมที่มีกำรจัดตั้ง

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัยอยู่แล้วนั้น จสำนวน 8 โรงเรียน ได้จสำนวนครูในกลุ่มเครือข่ำยที่ดสำเนินกำรพัฒนำ

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย จสำนวน 19 คน ควำมสัมพันธ์ของครูในกลุ่มเครือข่ำยที่ร่วมกันดสำเนิน

กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยจัดในรูปแบบของรัศมีวงกลม ซึ่งมีผู้วิจัยเป็นจุดศูนย์กลำง

คอยประสำนงำนส่งและรับข้อมูลจำกครูในกลุ่มเครือข่ำย สมำชิกทุกคนในกลุ่มเครือข่ำยมีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำร

เสนอแนะ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้มีกำรปฏสัิมพนัธ์สือ่สำรระหว่ำงกนั นสำข้อมลูมำคิดวำงแผนร่วมกนั เพือ่เป็นแนวทำงใน

กำรดสำเนินกำรจัดประสบกำรณ์ต่ำง ๆ  ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ซึ่งในกำรดสำเนิน

กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีกำรประชุมครูในกลุ่มเครือข่ำยจสำนวน 2 ครั้ง ในภำคเรียนที่ 1 และภำคเรียนที่ 2 ของปี

กำรศึกษำ 2561 มีกำรทสำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่ำย 

1 ครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นกิจกรรมในโครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ครู นักเรียนและ

ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ำยแม่รสำพึงพงศ์ประศำสน์ หลังจำกนั้นมีกำรจัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยโดยอำศัย

ระบบเทคโนโลยี กำรตั้งกลุ่มไลน์เพื่อเป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ กำรถ่ำยทอดข้อมูล ประสบกำรณ์ 

พูดคุยสนทนำ และแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆในกลุ่มเครือข่ำยเพื่อให้กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเด็ก

ปฐมวัยมีระดับพัฒนำกำรที่สูงขึ้น ซึ่งแสดงรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของ

เด็กปฐมวัยในรูปแบบของรัศมีวงกลม 

  1.2 กลยุทธ์กำรมีส่วนร่วม (Participation Strategy) หลังจำกมีกำรจัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยแล้วนั้น ผู้วิจัยก็ใช้

หลกักลยทุธ์กำรมีส่วนร่วมโดยให้สมำชกิครใูนกลุม่เครอืข่ำย เริม่จำกกำรลงควำมคดิเหน็และอภปิรำยร่วมกนัในหวัข้อ 

“เสรมิทกัษะอย่ำงไรให้เด็กมพีฒันำกำรท่ีสมวยั” โดยกำรสร้ำงแผนภมิูรปูภำพแบบใยแมงมุมให้เหน็ถงึกระบวนกำร

ต่ำง ๆ  และปัญหำที่เกิดขึ้น หลังจำกนั้นสมำชิกในกลุ่มเครือข่ำยได้ร่วมกันคิด วำงแผน และร่วมตัดสินใจหำแนวทำง

ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีทักษะที่เกิดขึ้นอย่ำงเต็มวัย และร่วมกันวำงแผนแนวทำงกำรดสำเนินกำร รวมถึงวิธีกำร

ประเมินผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถของเด็กปฐมวัย จำกนั้นผู้วิจัยได้เสนองำนวิจัยของ จิรำภรณ์ ส่องแสง เรื่องผล

ของกำรใช้กิจกรรมศิลปะบูรณำกำรท่ีมีต่อควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย โดยนสำเสนอเป็นรูปแบบ

ของมำยแม๊บเพื่อให้สมำชิกมีควำมเข้ำใจและสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ตำมงำนที่วิจัยที่ผู้วิจัยนสำเสนอ โดยมีข้อ

หัวในกำรนสำเสนอเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 1) กำรบอกสำเหตุของปัญหำ 2) 

กำรบอกวิธีกำรแก้ปัญหำ 3) กำรบอกเหตุผลของกำรตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำ 4) กำรหำตัวเลือกใหม่ได้ถ้ำมี

อปุสรรค 5) กำรบอกเหตุผลกำรแก้ปัญหำทำงบวก โดยครใูนกลุม่เครอืข่ำยจสำนวน 19 คน มีควำมคดิเหน็ตรงกนัว่ำจะ

นสำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทั้ง 5 ข้อนี้มำพัฒนำให้กับเด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่ำย หลังจำกนั้นสมำชิกในกลุ่ม

เครือข่ำยได้ร่วมกันกสำหนดวำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย เริ่มจำกกำรร่วมกันกสำหนดตำรำงกำรจัด

ประสบกำรณ์ กสำหนดระยะเวลำในกำรจัดประสบกำรณ์ และร่วมกสำหนดรูปแบบของแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำร

เรียนรู้แบบโครงงำน ในระยะเวลำ 3 สัปดำห์ จำกนั้นผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ และข้อสรุปที่

ครใูนเครอืข่ำยได้มส่ีวนรว่มลงควำมคดิเหน็ไว้ มำจดัทสำแผนกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูแ้บบโครงงำนโดยผูว้จิยั

เป็นผู้จัดทสำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน ในหัวข้อเรื่อง “กรดของผลไม้” แล้วนสำแผนกำรจัด

ประสบกำรณ์ส่งต่อให้ครูในเครือขำ่ยเป็นผู้จัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนของตนเอง จำกนั้นมีกำร

จัดทสำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยควบคู่กับแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบ

โครงงำนด้วย เพือ่ให้ครใูนกลุม่เครอืข่ำยสำมำรถประเมินพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงักำรจัดประสบกำรณ์

แบบโครงงำน 
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 2. ผลกำรศึกษำกลยุทธ์กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย กลุ่มเครือข่ำยแม่รสำพึง – 

พงศ์ประศำสน์ คือกลยุทธ์กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน 4 ขั้นตอน ดังนี้

  2.1 ขั้นนสำเสนอ เป็นขั้นที่ครูสนทนำพุดคุยกับนักเรียน เพื่อเป็นกำรเตรียมตัวนักเรียนให้รู้ว่ำกสำลังเรียน

เรื่องอะไร ผนวกกับกำรนสำเอำควำมรู้ ทักษะที่นักเรียนมีอยู่เดิมมำสัมพันธ์กับเน้ือหำท่ีจะเรียน ก่อนเริ่มเข้ำสู่กำร

เรียนรู้ขั้นตอนอื่น ๆ โดยครูออกแบบกิจกรรมที่สำมำรถเร้ำควำมสนใจของนักเรียน สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของ

นักเรียนมำอยู่ที่กำรจัดประสบกำรณ์ของครู เป็นกำรเตรียมนักเรียนให้มีสมำธิในกำรฟังเรื่องที่ครูกสำลังจะสอน เช่น 

กำรนสำกิจกรรมร้องเพลงประกอบท่ำทำง กำรเล่ำนิทำน กำรท่องคสำคล้องจอง กำรทำยปัญหำจำกของจริงหรือภำพ 

กำรเล่นบทบำทสมมุติ หรือใช้กำรต้ังคสำถำมของครูที่มีควำมสอดคล้องกับเน้ือหำมำกที่สุดเพื่อที่จะนสำมำเชื่อมโยง

เข้ำสู่เนื้อหำที่นักเรียนต้องกำรจะเรียน ซึ่งเป็นกำรเปิดสมองให้นักเรียนได้เห็นแนวทำงในกำรเรียนรู้ เปิดทัศนคติที่

ดีต่อตัวนักเรียนเองให้มีควำมอยำกรู้อยำกเรียน สนใจ และพร้อมที่จะเข้ำใจเนื้อหำใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรเรียนยิ่งขึ้น

  2.2  ขัน้วำงแผน เป็นข้ันท่ีกสำหนดแผนกำรเรยีนรูไ้ว้ล่วงหน้ำว่ำต้องทสำอะไร ศึกษำอะไร เพือ่เตรยีมควำม

พร้อมในกำรเรยีนรูก่้อนกำรลงมอืปฏบิติัจรงิ โดยนกัเรยีนเป็นผูคิ้ด ตัดสินใจในกำรเลือกหวัข้อทีต่นเองอยำกจะเรียน

รู้ ว่ำต้องกำรศึกษำอะไร ทสำไมจึงเลือกและอยำกศึกษำหัวเรื่องโครงงำนนี้ โดยเหตุผลที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจของ

นักเรียนนั้นจะขึ้นอยู่กับปัญหำ คสำถำม หรือควำมอยำกรู้อยำกเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ของตัวผู้เรียนเอง หัวเรื่องจะมี

ควำมชัดเจนอ่ำนแล้วจะสำมำรถรับรู้ได้ว่ำนักเรียนต้องกำรศึกษำเรื่องอะไร นักเรียนจะใช้วิธีกำรระดมควำมคิดเห็น 

อภิปรำยหำรือข้อสรุปของกลุ่ม มีกำรจดบันทึกเป็นแผ่นชำร์ทรูปภำพ หรือครูเป็นผู้จดบันทึกเมื่อเด็กมีกำรอภิปรำย

ร่วมกัน เพื่อเป็นระดมควำมคิดและเป็นแนวทำงสู่ขั้นปฏิบัติหรือขั้นดสำเนินกำรตำมแผนอย่ำงรัดกุมและรอบคอบ

  2.3  ขัน้ปฏบิติั เป็นข้ันของกระบวนกำรวธีิกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู ้เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้ศึกษำค้นคว้ำ

หรือปฏิบัติงำนตำมหัวข้อที่ร่วมกันวำงแผนไว้ ซ่ึงนักเรียนจะต้องฝึกกระบวนกำรทสำงำนอย่ำงเป็นข้ันตอน มีกำร

วำงแผนในกำรทสำงำนหรอืกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรจดัประสบกำรณ์กำรในกำรปฏบัิติงำนให้นกัเรยีนได้รบั

ประสบกำรณ์เหมือนกบักำรทสำงำนในชวีติจรงิ มีกำรพฒันำทักษะต่ำงๆ เพือ่เปิดโอกำสให้นกัเรยีนได้รบัประสบกำรณ์

ตรง กำรหำควำมรู้ควำมจริงอย่ำงมีเหตุผล ได้ทสำกำรทดลองได้พิสูจน์สิ่งต่ำงๆ ด้วยตนเอง เด็กจะเรียนรู้วิธีกำรแก้

ปัญหำรูจ้กักำรทสำงำนอย่ำงเป็นระบบ รูจั้กกำรวำงแผนในกำรปฏบัิติ ฝึกกำรเป็นผูน้สำผูต้ำมท่ีดี ฝึกกำรคดิวเิครำะห์และ

เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้นสนับสนุนอุปกรณ์ สถำนกำรณ์ สนับสนุนกำรแก้ปัญหำและสร้ำงแรง

จูงใจให้กับผู้เรียน เพื่อนสำควำมสนใจที่เกิดจำกตัวผู้เรียนมำใช้ในกำรทสำกิจกรรมค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง นสำไป

สู่กำรเพิ่มควำมรู้ที่ได้จำกกำรลงมือปฏิบัติ กำรฟัง และกำรสังเกต โดยนักเรียนมีกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทสำงำน

เป็นกลุ่ม จนดสำเนินงำนสสำเร็จลุลว่งตำมวตัถปุระสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทกัษะกำรเรยีนรูท้ีห่ลำกหลำย แลว้นสำมำสรุป

ผลที่เกิดขึ้นในรูปแบบของกำรสรุปเป็นภำพวำดหรือสรุปลงแผ่นชำร์ท

  2.4  ข้ันประเมินผล เป็นข้ันของกำรวัดและประเมินผลกำรปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน โดยกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลตำมสภำพจริงของผู้เรียน เช่น กำรเก็บรวบรวมผลงำนของนักเรียน หรือกำรจดบันทึกพฤติกรรมท่ี

นักเรียนแสดงออกระหว่ำงกำรปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งกำรประเมินผลกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บตำมจุดประสงค์ ตัว

ชี้วัด และนสำมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมำตรฐำน เพื่อแสดงถึงควำมสสำเร็จของโครงงำน โดยครูผู้สอนจะทสำกำร

ประเมินร่วมกันกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ แสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆในกิจกรรมที่ทสำร่วม

กัน เพื่อให้ทรำบถึงผลควำมก้ำวหน้ำ ควำมสสำเร็จของโครงงำน ซึ่งข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินจะเป็นผลสะท้อนได้

ว่ำนักเรียนประสบควำมสสำเร็จในกำรปฏิบัติกิจกรรมมำกน้อยเพียงใด

 3.  ผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่ำยแม่รสำพึง – พงศ์

ประศำสน์ พบว่ำ หลังจำกที่เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบำลปีที่ 3 เครือข่ำยแม่รสำพึง -พงศ์ประศำสน์ อสำเภอบำงสะพำน 
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน เด็กปฐมวัยมีควำมสำมำรถในกำรแก้

ปัญหำสูงขึ้นมีระดับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอยู่ในระดับดีเยี่ยม จสำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงว่ำ 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยได้ เมื่อ

ทดสอบควำมแตกต่ำงโดยใช้ t-test (t-dependent) พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

และมีร้อยละควำมก้ำวหน้ำเท่ำกับ 47.97 ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 กำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่ำยแม่รสำพึง – พงศ์ประศำสน์ 

ก่อนและหลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน

ระดับควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ ของเด็กปฐมวัย
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง

จ�านวน (คน) ร้อยละ จ�านวน (คน) ร้อยละ

ดี - - 227 97.84

พอใช้ 153 65.94 5 2.15

ปรับปรุง 79 34.05 - -

รวม 232 100.00 232 100.00

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยก่อนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียน

รู้แบบโครงงำน นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำระดับพอใช้ จสำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 65.94 ระดับ

ปรับปรุง จสำนวน 79 คิดเป็นร้อยละ 34.05 และหลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน นักเรียนมีระดับ

ควำมสำมำรถอยู่ในระดับดี จสำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 97.84 และระดับพอใช้ จสำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.15 

 

 ตำรำงที่ 2 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำทีของคะแนน และร้อยละควำมก้ำวหน้ำของควำมสำมำรถใน

กำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนระดับปฐมวัย

ความสามารถในการ

แก้ปัญหา ของเดก็ปฐมวยั

จ�านวน

นักเรียน
 S.D. t

ร้อยละ

ความก้าวหน้า

ก่อนกำรทดลอง 232 0.84 0.46 0.756 47.97

หลังกำรทดลอง 232 1.66 0.40

 จำกตำรำงท่ี 2 พบว่ำผลกำรเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังกำร

จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน โดยภำพรวมพบว่ำ ก่อนกำรทดลองมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 0.84 ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนเท่ำกับ 0.46 และหลังกำรทดลองมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.66 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.40 เมื่อทดสอบ

ควำมแตกต่ำงโดยใช้ t-test (t-dependent) พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และมีร้อย

ละควำมก้ำวหน้ำเท่ำกับ 47.97 
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อภปิรายผล
 กำรศึกษำกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยกลุ่มเครือข่ำยแม่

รสำพึง – พงศ์ประศำสน์ มีประเด็นตำมวัตถุประสงค์ที่นสำมำอภิปรำยผล ดังนี้

 1. ผลกำรศึกษำกลยทุธ์กำรขบัเคลือ่นและพฒันำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวยั พบว่ำ กลยทุธ์

ทีใ่ชใ้นกำรขับเคลื่อนครกูลุม่เครือข่ำยแมร่สำพึง – พงศ์ประศำสน์ ผู้วิจัยใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1)กลยุทธ์เครือข่ำย 

วิธีกำรกำรจัดตั้งเครือข่ำยเป็นกำรใช้เครือข่ำยทำงกำรศึกษำกลุ่มเดิมที่มีกำรจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัย

อยู่แล้วนั้น จสำนวน 8 โรงเรียน ได้จสำนวนครูในกลุ่มเครือข่ำยที่ดสำเนินกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของ

เด็กปฐมวัย จสำนวน 19 คน ควำมสัมพันธ์ของครูในกลุ่มเครือข่ำยที่ร่วมกันดสำเนินกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้

ปัญหำของเด็กปฐมวัยจัดในรูปแบบของรัศมีวงกลม ซึ่งมีผู้วิจัยเป็นผู้จุดศูนย์กลำงคอยประสำนงำนส่งและรับข้อมูล

จำกครูในกลุ่มเครือข่ำย สมำชิกทุกคนในกลุ่มเครือข่ำยมีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำรเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำร

ปฏิสัมพันธ์สื่อสำรระหว่ำงกัน นสำข้อมูลมำคิดวำงแผนร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดสำเนินกำรจัดประสบกำรณ์

ต่ำง ๆ  ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ซึ่งในกำรดสำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีกำร

ประชุมครูในกลุ่มเครือข่ำยจสำนวน 2 ครั้ง มีกำรทสำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสรำ้งควำมสัมพันธ์และส่งเสริมพัฒนำกำร

เด็กปฐมวัยในกลุ่มเครือข่ำย 1 ครั้ง ในกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ครู นักเรียน และผู้ปกครอง หลังจำกน้ันมีกำร

จัดต้ังกลุ่มเครือข่ำยโดยอำศัยระบบเทคโนโลยี เพื่อเป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ กำรถ่ำยทอดข้อมูล 

ประสบกำรณ์ พูดคุยสนทนำ และแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆในกลุ่มเครือข่ำยเพื่อให้กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำเด็กปฐมวัยมีระดับพัฒนำกำรที่สูงขึ้น 2) กลยุทธ์กำรมีส่วนร่วม (Participation Strategy) วิธีกำรดสำเนินกำร

มีส่วนร่วมของครูในกลุ่มเครือข่ำย เริ่มจำกกำรให้ครูในกลุ่มเครือข่ำยอภิปรำยร่วมกันถึงปัญหำหรือสำเหตุที่เกิดขึ้น

กับตัวเด็กระหว่ำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในโรงเรียนของตนเองท่ีทสำให้กิจกรรมกำรเรียนรู้นั้นไม่ประสบ

ควำมสสำเร็จเท่ำท่ีควร หลังจำกน้ันสมำชิกในกลุ่มเครือข่ำยได้ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจวิธีแก้ปัญหำ ร่วมกันดสำเนิน

กำรแก้ปัญหำ และร่วมกันประเมินผลกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย จำกนั้นผู้วิจัยได้ร่วม

ปรึกษำและนสำเสนอควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ จิรำภรณ์ ส่องแสง 

[1] ได้ศึกษำงำนวจิยัเรือ่งผลของกำรใช้กจิกรรมศลิปะบูรณำกำรทีมี่ต่อควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวยั 

แล้วให้สมำชิกในกลุ่มร่วมกันลงควำมคิดเห็นและร่วมกันหำสรุปควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย 5 

ข้อ ดังนี้ 1) กำรบอกสำเหตุของปัญหำ 2) กำรบอกวิธีกำรแก้ปัญหำ 3) กำรบอกเหตุผลของกำรตัดสินใจเลือกวิธีกำร

แก้ปัญหำ 4) กำรหำตัวเลือกใหม่ได้ถ้ำมีอุปสรรค 5) กำรบอกเหตุผลกำรแก้ปัญหำทำงบวก โดยครูในกลุ่มเครือข่ำย

จสำนวน 19 คน ได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น วำงแผน กสำหนดแนวทำงในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียน

รู้ นั่นคือ ร่วมกันกสำหนดตำรำงกำรจัดประสบกำรณ์ กสำหนดระยะเวลำในกำรจัดประสบกำรณ์ และร่วมกสำหนดรูป

แบบของแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน จสำนวน 15 แผน รวม 3 สปัดำห์ จำกนั้นผู้วจิัยได้รวบรวม

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ และข้อสรุปที่ครูในเครือข่ำยได้มีส่วนร่วมลงควำมคิดเห็นไว้ มำจัดทสำแผนกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนและจัดทสำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย เพื่อที่

จะได้นสำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน และแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็ก

ปฐมวยัแจกให้กบัครใูนกลุม่เครอืข่ำย เพือ่ให้ครใูนกลุม่เครอืข่ำยได้มีส่วนร่วมในกำรจัดประสบกำรณ์และมีส่วนร่วม

ในกำรประเมินพัฒนำกำรควำมสำมำรถของเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ [4] ได้ศึกษำเรื่องกำรพัฒนำ

ระบบกำรบริหำรเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พบว่ำ 

1)รูปแบบท่ีมีประสิทธิผลของระบบกำรบริหำรเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสสำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำ เป็นเครือข่ำยผสมผสำนระหว่ำงบุคคลและเทคโนโลยีสำรสนเทศท้ังอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
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และเป็นทำงกำรช่วยกำรทสำงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ประกอบด้วย องค์กำรของเครือข่ำย กำรจัดกำร

เครือข่ำย กำรใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำย กำรธสำรงรักษำเครือข่ำย 2) ผลกำรประเมินรูปแบบกำรบริหำรเครือข่ำย โดย

ผู้เชี่ยวชำญพบว่ำมีควำมเป็นประโยชน์ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และควำมถูกต้องในระดับมำกที่สุด ยกเว้น

องค์ประกอบที่ 3 กำรใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำยควำม เป็นไปได้และองค์ประกอบที่ 4 กำรธสำรงรักษำเครือข่ำย ควำม

เป็นไปได้ควำมถูกต้องในภำพรวมมีผลกำรประเมิน อยู่ในระดับมำก 3) ผลกำรประเมินผลกำรใช้ระบบกำรบริหำร

เครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของสสำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ควำมสสำเรจ็ในภำพรวมมี

ควำมสสำเร็จในระดับมำกที่สุด กำรพัฒนำระบบสำมำรถนสำไป ปรับใช้ให้เหมำะสมกับเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำได้

มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ควำมพึงพอใจภำพรวมมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด กำรพัฒนำระบบมีกำรจัดศูนย์ประสำน

งำน ติดต่อสื่อสำรและพัฒนำควำมรู้และทักษะระหว่ำงสมำชิกมีเฉลี่ยสูงสุด ควำมต่อเนื่องภำพรวมมีควำมต่อเนื่อง

ในระดับมำกที่สุด กำรพัฒนำระบบมีกำรกสำหนดคู่มือกำร บริหำรงำนอย่ำงชัดเจนสำมำรถนสำไปปฏิบัติได้มีค่ำเฉลี่ย

สูงสุด และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ [5] ได้ศึกษำกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธำวิทยำ จังหวัด

สุพรรณบุรี พบว่ำ 1) กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสุทธำวิทยำ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภำพรวม และ

รำยด้ำนอยู่ในระดับมำก โดยเรียงลสำดับค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย ดังนี้ ด้ำนกำรให้ข้อมูลที่ ถูกต้องครบถ้วน

และทันสมัยต่อทกุคนท่ีมีส่วนร่วมในกำรตัดสนิใจ ด้ำนควำมผกูพนัและควำมรู้สกึเป็น เจ้ำของหน่วยงำนร่วมกนั ด้ำน

กำรร่วมกสำหนดวตัถปุระสงค์เป้ำหมำยและร่วมรบัผดิชอบดสำเนินกำร ด้ำนกำรกระจำยอสำนำจและกำรให้อสำนำจในกำร

ตัดสินใจ ด้ำนควำมเป็นอิสระที่จะรับผิดชอบและ สำมำรถดูแลตนเองได้ และด้ำนควำมไว้วำงใจกัน ตำมลสำดับ 2) 

ผลกำรเปรยีบเทยีบควำมคดิเหน็ต่อกำรบรหิำรแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสรวงสทุธำวทิยำ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีเมือ่

จสำแนกตำมสถำนภำพส่วนบุคคล พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มี เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ตสำแหน่ง และประสบกำรณ์

ในกำรทสำงำนต่ำงกัน มคีวำมคดิเห็นต่อกำรบรหิำร แบบมีส่วนร่วมของโรงเรยีนสรวงสุทธำวทิยำ จงัหวดัสพุรรณบุรี 

ทั้งภำพรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกัน

 2. ผลกำรศึกษำกลยุทธ์ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย พบว่ำ กลยุทธ์ท่ีใช้ใน

กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย คือ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำน มี 4 ขั้น

ตอน ดังนี้ 1) ขั้นนสำเสนอเป็นขั้นที่ครูสนทนำพุดคุยกับนักเรียน เพื่อเป็นกำรเตรียมตัวนักเรียนให้รู้ว่ำกสำลังเรียนเรื่อง

อะไร ผนวกกบักำรนสำเอำควำมรู ้ทกัษะทีนั่กเรยีนมีอยูเ่ดิมมำสัมพนัธ์กบัเน้ือหำทีจ่ะเรยีน ก่อนเริม่เข้ำสูก่ำรเรยีนรูข้ัน้

ตอนอื่น ๆ โดยครูออกแบบกิจกรรมท่ีสำมำรถเร้ำควำมสนใจของนักเรียน สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของนักเรียน

มำอยู่ที่กำรจัดประสบกำรณ์ของครู เป็นกำรเตรียมนักเรียนให้มีสมำธิในกำรฟังเรื่องที่ครูกสำลังจะสอน เช่น กำรนสำ

กิจกรรมร้องเพลงประกอบท่ำทำง กำรเล่ำนิทำน กำรท่องคสำคล้องจอง กำรทำยปัญหำจำกของจริงหรือภำพ กำร

เล่นบทบำทสมมุติ หรือใช้กำรตั้งคสำถำมของครูที่มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำมำกที่สุดเพื่อที่จะนสำมำเชื่อมโยงเข้ำสู่

เนื้อหำที่นักเรียนต้องกำรจะเรียน ซึ่งเป็นกำรเปิดสมองให้นักเรียนได้เห็นแนวทำงในกำรเรียนรู้ เปิดทัศนคติที่ดีต่อ

ตัวนักเรียนเองให้มีควำมอยำกรู้อยำกเรียน สนใจ และพร้อมที่จะเข้ำใจเนื้อหำใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรเรียนยิ่งขึ้น 2) ขั้น

วำงแผนเป็นขั้นที่กสำหนดแผนกำรเรียนรู้ไว้ล่วงหน้ำว่ำต้องทสำอะไร ศึกษำอะไร เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนรู้

ก่อนกำรลงมือปฏิบัติจริง โดยนักเรียนเป็นผู้คิด ตัดสินใจในกำรเลือกหัวข้อที่ตนเองอยำกจะเรียนรู้ ว่ำต้องกำรศึกษำ

อะไร ทสำไมจึงเลือกและอยำกศึกษำหัวเรื่องโครงงำนนี้ โดยเหตุผลที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจของนักเรียนนั้นจะขึ้น

อยู่กับปัญหำ คสำถำม หรือควำมอยำกรู้อยำกเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ ของตัวผู้เรียนเอง หัวเรื่องจะมีควำมชัดเจนอ่ำน

แล้วจะสำมำรถรับรู้ได้ว่ำนักเรียนต้องกำรศึกษำเรื่องอะไร นักเรียนจะใช้วิธีกำรระดมควำมคิดเห็น อภิปรำยหำรือ

ข้อสรุปของกลุ่ม มีกำรจดบันทึกเป็นแผ่นชำร์ทรูปภำพ หรือครูเป็นผู้จดบันทึกเมื่อเด็กมีกำรอภิปรำยร่วมกัน เพื่อ

เป็นระดมควำมคิดและเป็นแนวทำงสู่ข้ันปฏิบัติหรือข้ันดสำเนินกำรตำมแผนอย่ำงรัดกุมและรอบคอบ 3) ข้ันปฏิบัติ
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เป็นขั้นของกระบวนกำรวิธีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำหรือปฏิบัติงำนตำมหัวข้อ

ทีร่่วมกนัวำงแผนไว้ ซึง่นกัเรยีนจะต้องฝึกกระบวนกำรทสำงำนอย่ำงเป็นขัน้ตอน มกีำรวำงแผนในกำรทสำงำนหรอืกำร

แก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรจัดประสบกำรณ์กำรในกำรปฏิบัติงำนให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์เหมือนกับกำร

ทสำงำนในชีวิตจริง มีกำรพัฒนำทักษะต่ำงๆ เพื่อเปิดโอกำสให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง กำรหำควำมรู้ควำม

จริงอย่ำงมีเหตุผล ได้ทสำกำรทดลองได้พิสูจน์สิ่งต่ำงๆ ด้วยตนเอง เด็กจะเรียนรู้วิธีกำรแก้ปัญหำรู้จักกำรทสำงำนอย่ำง

เป็นระบบ รู้จักกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติ ฝึกกำรเป็นผู้นสำผู้ตำมที่ดี ฝึกกำรคิดวิเครำะห์และเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โดยครูเป็นผู้กระตุ้นสนับสนุนอุปกรณ์ สถำนกำรณ์ สนับสนุนกำรแก้ปัญหำและสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้เรียน เพื่อนสำ

ควำมสนใจที่เกิดจำกตัวผู้เรียนมำใช้ในกำรทสำกิจกรรมค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง นสำไปสู่กำรเพิ่มควำมรู้ที่ได้จำก

กำรลงมือปฏิบัติ กำรฟัง และกำรสังเกต โดยนักเรียนมีกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทสำงำนเป็นกลุ่ม จนดสำเนินงำน

สสำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย แล้วนสำมำสรุปผลที่เกิดขึ้นในรูปแบบ

ของกำรสรปุเป็นภำพวำดหรอืสรปุลงแผ่นชำร์ท และ 4) ขัน้ประเมนิผลเป็นข้ันของกำรวดัและประเมินผลกำรปฏบิติั

กิจกรรมของนักเรียน โดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมสภำพจริงของผู้เรียน เช่น กำรเก็บรวบรวมผลงำนของนักเรียน 

หรือกำรจดบันทึกพฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกระหว่ำงกำรปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งกำรประเมินผลกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลจะเก็บตำมจุดประสงค์ ตัวชี้วัด และนสำมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมำตรฐำน เพื่อแสดงถึงควำมสสำเร็จของ

โครงงำน โดยครูผู้สอนจะทสำกำรประเมินร่วมกันกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ แสดงควำม

คิดเห็นต่ำงๆในกิจกรรมที่ทสำร่วมกัน เพื่อให้ทรำบถึงผลควำมก้ำวหน้ำ ควำมสสำเร็จของโครงงำน ซึ่งข้อมูลที่ได้จำก

กำรประเมินจะเป็นผลสะท้อนได้ว่ำนักเรยีนประสบควำมสสำเรจ็ในกำรปฏบิติักิจกรรมมำกน้อยเพยีงใด ซึง่สอดคล้อง

กับ [6] ที่ได้กล่ำวว่ำธรรมชำติของกำรเรียนแบบโครงงำนคือ กำรทสำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระหว่ำง

กำรเรียนรู้และกำรนสำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ส่ิงใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพเพรำะ

นสำส่ิงท่ีได้เรยีนรูไ้ปใช้ในกำรส่ือสำรในสถำนกำรณ์จรงิ สอดคล้องกบังำนวจัิยของ [7] ได้ศึกษำกำรจดัประสบกำรณ์

แบบโครงงำน สสำหรบัพัฒนำทกัษะพืน้ฐำนทำงคณติศำสตร์ของเดก็ปฐมวยั พบว่ำ 1) นกัเรยีนเลอืกประเภทของสิง่มี

ชีวิตสสำหรับกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนเป็นดอกไม้และเลือกประเด็นที่จะ ศึกษำ คือ ชนิดของดอกไม้ ส่วน

ประกอบของดอกไม้ กำรนสำดอกไม้ไปใช้ประโยชน์ กำรดูแลรักษำ และกำรปลูก 2) กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครง

งำนในระยะเริ่มต้นพบว่ำ นักเรียนมีประสบกำรณ์และข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้น้อย จึงทสำให้นักเรียนตอบคสำถำมและ

ปฏิบัติกิจกรรมระหว่ำงกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนได้ไม่ดี สังเกตได้จำกชิ้นงำนไม่มีควำม หลำกหลำยและ

ตอบคสำถำมแบบยส้ำซส้ำเดิมคสำตอบเพื่อน ในระยะกำรพัฒนำโครงงำน พบว่ำ นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้มำกขึ้นจำก กำร

ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จึงทสำให้นักเรียนสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมได้คล่อง ชิ้นงำนมีควำมหลำกหลำยและตอบ

คสำถำมได้ มำกขึน้ ในระยะกำรสรปุและกำรประเมินกำรทสำโครงงำน พบว่ำนกัเรยีนสำมำรถเลอืกชิน้งำนและนสำเสนอ

ผลกำรทสำโครงงำน โดยกำรจัดนิทรรศกำรได้ 3) นักเรียนมีพัฒนำกำรทักษะพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ด้ำนกำรสังเกต 

จสำแนก เปรียบเทียบ กำรเรียงลสำดับ กำรนับ เพิ่มขึ้น โดยมีค่ำเฉลี่ยก่อนกำรทดลองคิดเป็นร้อยละ 42.03 และหลังกำร

ทดลองคดิเป็นร้อยละ 88.75 ผลกำรเปรยีบเทียบทักษะพืน้ฐำนทำงคณิตศำสตร์ของเด็กปฐมวยั พบว่ำเด็กปฐมวยัท่ีได้

รับกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงงำนทั้ง 3 ทักษะ มีพัฒนำกำร หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ.05

 3. ผลกำรเปรยีบเทยีบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวยัในกลุม่เครอืข่ำยแม่รสำพงึ – พงศ์ประศำสน์ 

พบว่ำ หลงักำรใช้กลยทุธ์กำรพฒันำนกัเรยีนมรีะดับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอยูใ่นระดับดีเยีย่ม จสำนวน 232 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 และหลังกำรสอนโดยใช้กลยุทธ์กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนเพื่อพัฒนำควำม

สำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เนื่องจำก กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนมีรูปแบบกำร
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จัดกิจกรรมที่เป็นขั้นตอน เป็นระบบ ภำยในแผนกำรจัดประสบกำรณ์มีกำรออกแบบกิจกรรมที่หลำกหลำย ให้เด็ก

ได้พบเจออุปสรรค ปัญหำต่ำง ๆ  จำกสถำนกำรณ์จริง หรือสถำนกำรณ์จสำลองที่ครูเป็นผู้กสำหนดให้ เน้นให้เด็กลงมือ

ปฏิบัติจริง ทดลองใช้สื่อ อุปกรณ์จำกสถำนกำรณ์จริง เพื่อที่เด็กจะเกิดกระบวนกำรทักษะต่ำง ๆ ในกำรคิดเกี่ยวกับ

สถำนกำรณ์ที่ตนเองกสำลังพบเจอ ครูเป็นผู้เสนอแนะหรือใช้คสำถำมกระตุ้น เปิดโอกำสให้เด็กคิด ทบทวน หำสำเหตุ

ของปัญหำ กำรบอกวิธีแก้ไขปัญหำ กำรมีเหตุผลในกำรตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหำ และเลือกหำวิธีกำรจัดกำรกับ

ปัญหำที่ดีที่สุดอย่ำงรอบคอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ [8] กล่ำวว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้คสำถำมปลำย

เปิดนั้นช่วยพัฒนำกระบวนกำรคิดของผู้เรียนให้สูงข้ึนได้ เน่ืองจำกเป็นคสำถำมที่ท้ำทำยควำมสำมำรถของผู้เรียน 

และยังสอดคล้องกับ [9] กำรท่ีผู้เรียนได้ออกแบบ วำงแผน และลงมือปฏิบัติจริงจำกแหล่งข้อมูลท่ีตนเองสนน้ัน 

เป็นกระบวนกำรท่ีช่วยให้ผู้เรียนพัฒนำทักษะกำรคิดของตนเองและนสำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ สอดคล้อง

กับ [10] ได้ศึกษำกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมฝึกทักษะกำรคิด พบว่ำ เด็ก

ปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้เกมฝึกทักษะกำรคิด สำมำรถพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนคิดโดยกำรเชื่อม

โยง ประสบกำรณ์ในชวีติประจสำวนัสูค่วำมสมัพนัธ์กบัสิง่ต่ำงๆ พร้อมหำเหตผุลมำสนบัสนนุควำมคดินัน้ๆ แม้ว่ำใน

บำงครั้งจะมีกำร โต้แย้งกันแต่ก็พร้อมที่จะรับฟังควำมขัดแย้งนั้น ทสำให้เกิดพัฒนำกำรกำรตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล มี

ควำมคดิทีช่ดัเจนขึน้ จะเหน็ ได้ว่ำหลงักำรใช้เกมฝึกทกัษะกำรคดิ เดก็จงึมพีฒันำกำรในกำรแก้ปัญหำมแีนวโน้มกำร

เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น จำกกำรใช้ แบบประเมินทักษะกำรคิดคร้ังที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 

22.10, 34.68 และ 38.69 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 1.98, 2.00 และ 1.91 ตำมลสำดับ และเด็กปฐมวัยมีควำมพึง

พอใจในกำรเล่นเกมฝึกทักษะกำรคิด คือ เด็กๆ มีใบหน้ำที่ ยิ้มแย้มแจ่มใส สนใจ กระตือรือร้น ในกำรร่วมกิจกรรม 

พูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดกันได้อย่ำงมีควำมสุข สนุกตื้นเต้น กับกำรเล่นเกมและกำรแข่งขัน ชอบใจแผ่นเกมที่มีสี

สดใสสวยงำม มีควำมชื่นใจ หลังแสดงออก หมดเวลำยังขอเล่นซส้ำอีก และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ [11] ได้ศึกษำ

งำนวจัิยกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรคดิแก้ปัญหำและจิตวทิยำศำสตร์ของเด็กปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดัประสบกำรณ์

ด้วยกำรสบืเสำะหำควำมรูแ้บบ 5E พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรคดิแก้ปัญหำของเดก็ปฐมวยัชัน้อนบุำลปีที ่2 หลงักำร 

จัดประสบกำรณ์ด้วยกำรสืบเสำะหำควำมรู้แบบ 5E มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 22.13 ซึ่งมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยมี

คะแนนเฉลีย่ควำมสำมำรถในกำรคดิแก้ปัญหำของผูอ้ืน่สงูกว่ำปัญหำของตนเองท่ีไม่เกีย่วข้องกบั ผูอ้ืน่ ส่วนจติวทิยำ

ศำสตร์ของเดก็ปฐมวยัหลงัได้รบักำรจดัประสบกำรณ์ด้วยกำรสบืเสำะหำควำมรูแ้บบ 5E ภำพรวม มคีะแนนเฉลีย่อยู่

ในระดับดี เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมซื่อสัตย์มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน�าผลการวจิยัไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวจิยัไปใช้ 

 1. กลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ควรมีกำรขับเคลื่อน

อย่ำงต่อเน่ือง หรือควรมีกิจกรรมต่ำง ๆ หมุนเวียนกันไป มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันเพื่อเป็นกำรรักษำ

ควำมเป็นเครือข่ำยไว้เพื่อกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

 2. กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ควรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตลอดทั้งปีกำร

ศึกษำ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถกำรในกำรแก้ปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง หรือพัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนอื่น ๆ ไปพร้อม 

ๆ กัน

 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย ควรได้รับกำรพัฒนำในด้ำนอื่น ๆ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง

ทักษะของเด็กปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง
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 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบโครงงำนตลอดทั้งปีกำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพใน

กำรแก้ปัญหำของเด็กปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง

 2. ควรมีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในรูปแบบอื่นบ้ำง เพื่อเป็นกำรพัฒนำทักษะและพฤติกรรมด้ำนกำร

แก้ปัญหำของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้ฝึกวิธีกำรคิดแก้ปัญหำจำกหลำยสถำนกำรณ์ 

 3. ควรมีกำรใช้เครื่องมือที่หลำกหลำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถำมหรือกำรสัมภำษณ์ 

 4. ควรปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรสอนทีก่ระตุน้ให้นกัเรยีนแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ด้วยตนเองจงึควร พฒันำ

รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์รูปแบบใหม่ที่ทัน ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC 2) พัฒนำครูเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์

ของนักเรียน โดยใช้กระบวนกำร PDCC และ 3) พัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของ

สถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขั้นตอนวิจัยมี 5 ขั้นตอน คือ 

1) ศึกษำแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนำและหำคุณภำพของนวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 3) สร้ำงกลไกกำร

ขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC 4) ขับเคล่ือน

เครือข่ำย และ 5) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ำย กลุ่มเป้ำหมำย คือ 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 10 คน

ครู จสำนวน 19 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 จสำนวน 345 คน เครื่องมือในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่อง

มือท่ีเป็นนวตักรรม คือ คูม่อืกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคดิสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC 2) เครือ่ง

มือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล จสำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย (1) แบบสอบถำมศึกษำสภำพควำมต้องกำรจสำเป็นของ
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ครใูนกำรพฒันำทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ (2) แบบประเมินกำรจดักิจกรรมกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิ

สร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC และ (3) แบบประเมินทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ คือ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ

ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ 1) ผลกำรสร้ำงกลไกกำรขับเคล่ือนเครอืข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์

โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 1 พบว่ำ มกีลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยใช้กระบวนกำร 

PDCC 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนหลักในกำรสร้ำงเครือข่ำย ขั้นที่ 2 ประชุมกสำหนดกลุ่ม

เป้ำหมำยในกำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำย ขั้นที่ 3 ศึกษำควำมต้องกำรจสำเป็นของโรงเรียนเครือข่ำยในกำร

จัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ ขั้นที่ 4 พัฒนำครูเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์ของนักเรียน โดยใช้กระบวนกำร PDCC ขั้นที่ 5 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหำร ครู และนักเรียนของ

โรงเรยีนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคดิสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC 2) ผลพฒันำครเูครอื

ข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน โดยใช้กระบวนกำร PDCC สังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่ำ กำรพัฒนำครูเครือข่ำยโดยจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

“กำรพัฒนำครูเครือขำ่ยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำน

ศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1” ครูโรงเรียนเครือข่ำยได้นสำนวัตกรรม

และกระบวนจัดกิจกรรมกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ไปใช้กับ

นักเรียน มีกำรนิเทศติดตำมผลกำรดสำเนินงำนจำกคณะทสำงำนและมีกำรถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกำรจัด

นทิรรศกำร ซึง่แสดงว่ำ ครเูครอืข่ำยมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถพฒันำกำรจัดกจิกรรมกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำ

ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ได้เป็นอย่ำงดี 3) ผลกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดย

ใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

พบว่ำ โรงเรียนมีผลกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC อยู่ในขั้นสูงสุด คือ ข้ันที่ 5 

ข้ันพัฒนำผลงำนให้มีประสิทธิภำพ นักเรียนเกิดกำรจัดกำรขยะท่ีดีข้ึน มีกระบวนกำรในกำรพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์ เกิดเป็นทักษะกำรทสำงำนอย่ำงเป็นระบบเป็นข้ันตอนและสำมำรถนสำผลงำนจำกกำรพัฒนำทักษะควำม

คิดสร้ำงสรรค์นสำไปเผยแพร่สู่ชุมชน  

ค�าส�าคญั : กลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำย กำรจัดกำรขยะ กำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ กระบวนกำร PDCC

Abstract
 The purposes of this research were 1) to build a network drive mechanism for waste management to develop 

creative skills using the PDCC process; 2) to develop waste management network teachers to improve students’ 

creative skills using the PDCC process, and 3) to creative skills development using PDCC process of schools un-

der Prachuapkhirikhan Primary Educational Service Area Office 1. The research process had 5 steps, namely: 1) 

Study relevant concepts, 2) Develop and find quality of innovations and research tools, 3) Build a network drive 

mechanism for waste management to develop a creative skills using PDCC process, 4) Drive networks, and 5) 

Develop learning exchange between network schools. The target groups were 10 school administrators, 19 teach-

ers, and 345 students of grade 5-6. The research tools consisted of 1) The innovative tools which were the waste 
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management manuals to develop a creative skills using PDCC process, 2) 3 sets of the tools for data collection, 

consisting of: (1) Questionnaire to study the teachers’ needs in the creative skills development, (2) Waste manage-

ment assessment form to develop a creative skills using the PDCC process, and (3) The creative skills assessment 

form using PDCC process. The statistics used in quantitative data analysis were mean and standard deviation. The 

qualitative data analysis used content analysis.

 The research found that: 1) The network drive mechanism for waste management in a creative skills devel-

opment using PDCC process of schools under Prachuapkhirikhan Primary Education Area Office 1 showed that 

there were 5steps in network drive mechanism for waste management to develop creative skills using the PDCC 

process, namely: Step 1 Collaborate with key agencies in creating the network; Step 2 Meet the participants to 

determine the target group for creating a network drive mechanism; Step 3 Study the needs of network schools in 

waste management to develop a creative skills; Step 4 Develop a waste management network teachers to develop 

a creative skills of students using PDCC process; Step 5 Exchange the knowledge of administrators, teachers, 

and students of waste management network schools to develop a creative skills using PDCC process. 2) Results 

from the teacher network development of waste management to develop students’ creative skills using the PDCC 

process under Prachuapkhirikhan Primary Education Area Office 1, found that: Teacher network development by 

the workshop “Teacher Network Development of Waste Management to Develop Creative Skills Using PDCC 

Process of the Schools Under Prachuapkhirikhan Primary Education Area Office 1” adopted an innovation and 

waste management activities to develop creative skills using PDCC process for students. There was supervision, 

follow-up of the work with working group, and the use of lessons learned to exchange and learn through exhibi-

tions. This results showed that the teacher network had knowledge, understanding and could develop the waste 

management activities to develop a creative skills using the PDCC process. 3) Creative skills development using 

PDCC process of the schools under Prachuapkhirikhan Primary Education Area Office 1showed that the schools 

had a creative skills development using PDCC process at the most advanced level in Step 5. The process of devel-

oping effective work, students had better skill in waste management. The process of creative skills development 

became a systematic working process and the work of creative skills development will be distributed to the com-

munity. 

Keywords: network drive mechanism, waste management, creative skills development, PDCC process

บทน�า
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีให้ควำมสสำคัญกับกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยมีกำรกสำหนดเป้ำ

หมำยยุทธศำสตร์ของกรอบนโยบำยหลัก เพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2554-2561) 

และข้อมูลรำยงำนกำรศึกษำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศสมำชิกองค์กรระดับ

นำนำชำติเสนอแนะว่ำผู้สอนและผู้เรียนควรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบบูรณำกำรท้ังระบบโดยเน้น

ให้เกิดทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของผู้เรียนเป็นสสำคัญสอดคล้องกับกำรกสำหนดเกณฑ์

ในกำรประเมินทุกรอบของสสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. 

ระดับกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนท่ีระบุว่ำผูเ้รยีนควรมีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์ และคดิอย่ำงมวีจิำรณญำณ เป็น

คุณลักษณะพื้นฐำน เพรำะมีควำมจสำเป็นต่อกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ และนสำไปใช้ในชีวิตประจสำวันได้ [1]
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 ปัญหำสสำคัญด้ำนกำรศึกษำของเด็กไทย คือ ยังขำดทักษะที่จะช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถผ่ำนเกณฑ์ที่ยอมรับใน

ระดับนำชำติ นัน่คอืทักษะกำรคดิ ซึง่เป็นเครือ่งมอืสสำคัญในกำรเรยีนรูใ้นทกุสำระทสำให้มีผลกำรประเมินโดยรวมตสำ่

กว่ำประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ผลกำรประเมินของโครงกำร PISA (Programme for International Students Assessment) 

จำกผลกำรศึกษำขององค์กำรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organization for Economics Cooperation 

and Development, OECD) ในปี 2552 พบว่ำ เด็กไทยกลุม่อำย ุ15 ปี มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนตสำ่กว่ำค่ำเฉลีย่ในระดับ

นำนำชำติในทุกวชิำ นอกจำกนี ้ยงัมีปรำกฏกำรณ์ท่ี พบว่ำ ผลกำรสอบโอเน็ต (O-NET) มีเด็กสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์จสำนวน

มำก โดยเฉพำะวิชำคณิตศำสตร์มีแนวโน้มตส่ำลง [2] สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำกำรเรียนรู้ เพรำะวิชำคณิตศำสตร์ เป็น

วิชำที่ต้องอำศัยพื้นฐำนกำรคิดเป็นหลักกำรคิดที่สสำคัญ คือ กำรคิดสร้ำงสรรค์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ ซึ่งนับ

ว่ำเป็นทักษะกระบวนกำรคิดข้ันสงู [3] ซึง่ทักษะกำรคิดท้ังสองแบบนีส้ำมำรถพฒันำได้ด้วยกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะ

สม

 ควำมคดิสร้ำงสรรค์นับเป็นควำมสำมำรถทีส่สำคัญอย่ำงหน่ึงของมนุษย์ ซ่ึงมีคุณภำพมำกกว่ำควำมสำมำรถด้ำน

อื่น ๆ  ดังคสำกล่ำวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ที่กล่ำวว่ำ จินตนำกำรสสำคัญกว่ำควำมรู้ เพรำะจินตนำกำร

ไร้ขอบเขตกว้ำงไกล คิดได้หลำกหลำย อนัเป็นปัจจัยท่ีจสำเป็นยิง่ ในกำรส่งเสรมิควำมก้ำวหน้ำของประเทศชำติประเทศ

ใดกต็ำมสำมำรถแสวงหำ พฒันำและดึงเอำศักยภำพเชงิสร้ำงสรรค์ออกมำใช้ให้เกดิประโยชน์มำกเท่ำใด กย็ิง่มีโอกำส

ก้ำวหน้ำได้มำกเทำ่น้ัน ดังจะเห็นได้จำกบรรดำประเทศมหำอสำนำจท้ังหลำยได้มีกำรค้นคว้ำ ศึกษำในด้ำนควำมคิด

สร้ำงสรรค์ของมนุษย์กันมำกมำยในกำรพัฒนำให้เกิดกับบุคคลต่ำง ๆ [4] โดยควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นคุณลักษณะ

ที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคน สำมำรถส่งเสริมคุณลักษณะนี้ให้พัฒนำสูงข้ึนได้ด้วยกำรสอน ฝึกฝนและปฏิบัติวิธีที่ถูก

ต้อง [5] 

 จำกกำรศึกษำงำนวิจัยในกำรพัฒนำทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ พบว่ำ ส่วนใหญ่จะพัฒนำโดยให้นักเรียนได้

ลงมือปฏิบัติในงำนต่ำง ๆ และที่มีใช้มำกที่สุด คือ กำรสร้ำงงำนจำกกำรประดิษฐ์ และจำกสถำนกำรณ์ปัญหำของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่ำ มีปัญหำเรื่องขยะที่เป็นปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตเป็นอย่ำง

มำก เนื่องจำกขยะบำงประเภทสำมำรถย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ บำงประเภทสำมำรถรีไซเคิลได้ และบำงประเภท

ไม่สำมำรถรไีซเคิลได้ ดังน้ัน กำรนสำขยะมำรไีซเคลิจงึเป็นอกีทำงเลอืกในกำรนสำวสัดุเหล่ำน้ันมำใช้ให้เกิดประโยชน์

เป็นสื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำง ๆ [6] และกำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำโดย

กำรนสำขยะมำใช้ประโยชน์ในกำรเป็นส่ือและวัสดุในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน

ในสถำนศึกษำต่ำง ๆ จำกกำรศึกษำแนวคิดทำงกำรบริหำรกำรศึกษำ สรุปได้ว่ำ กำรดสำเนินกำรพัฒนำเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงให้มีกำรผลกำรพัฒนำในวงกว้ำงควรมีกำรทสำงำนลักษณะเครือข่ำย ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐกับภำคส่วนต่ำง ๆ 

ในสังคมเพื่อกำรแก้ไขปัญหำเป็นแนวทำงที่มีควำมสสำคัญมำกขึ้นในปัจจุบัน เป็นแนวคิดกำรบริหำรงำนภำครัฐใน

ยุคใหม่ที่ต้องกำรสร้ำงหลักประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐจะนสำไปสู่กำรผลิตผลลัพธ์ตำมที่คำดหวัง 

มใิช่เพียงกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบที่กสำหนดไว้เท่ำนั้น กำรบริหำรงำนที่มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัว มุ่งผลสสำเร็จใน

กำรปฏบิติังำน และเปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำง ๆ  ได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรลงมือแก้ไขปัญหำอย่ำง

จรงิจัง จึงมีมติิของกำรบรหิำรงำนภำครฐัยคุใหม่ทีช่่วยสร้ำงหลกัประกันว่ำ กำรลงมือแก้ไขปัญหำผ่ำนเครือข่ำยควำม

ร่วมมือจะนสำไปสู่กำรบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ [7]

 จำกกำรศึกษำข้อมูลเบือ้งต้นของสถำนศกึษำสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบครีขีนัธ์ 

เขต 1 พบว่ำ กำรจัดกำรขยะในสถำนศึกษำมีกำรดสำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรนสำขยะมำใช้ในกำรประดิษฐ์

เพื่อนสำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ แต่ยังไม่มีกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเต็ม
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รูปแบบ [8] ผู้วิจัยจึงได้สังเครำะห์แนวคิดกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนสำกระบวนกำรที่ได้จำกกำร

สังเครำะห์ที่เรียกว่ำ กระบวนกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ PDCC มำใช้เป็นนวัตกรรมในกำรพัฒนำทักษะ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์

 จำกเหตุผลและควำมสสำคัญข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะทสำกำรศึกษำกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำร

จดักำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCCของสถำนศึกษำในสังกดัสสำนกังำนเขตพื้

นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบครีขัีนธ์เขต 1 ซึง่ผูว้จิยัหวงัว่ำจะเกดิรปูแบบกำรพฒันำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์

โดยใช้กระบวนกำร PDCC อย่ำงมีประสิทธิภำพและนสำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจสำวันได้ 

วตัถุประสงค์การวจิยั
 1. เพือ่สร้ำงกลไกกำรขบัเคลือ่นเครอืข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร 

PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 2. เพือ่พฒันำครเูครอืข่ำยกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิสร้ำงสรรค์ของนกัเรยีน โดยใช้กระบวนกำร 

PDCC สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 3. เพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนโดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ขอบเขตการวจิยั
 กำรวจัิยในครัง้น้ีเป็นกำรวจัิยกลไกกำรขับเคลือ่นเครอืข่ำยกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์

โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ในสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำประจวบครีขัีนธ์ เขต 

1 ผู้วิจัยได้กสำหนดขอบเขตของกำรวิจัยดังนี้

 1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ กำรวจัิยในครัง้นีเ้ป็นกำรศึกษำกลไกกำรขับเคลือ่นเครอืข่ำยกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำ

ทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ในสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถม

ศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 2. ขอบเขตด้ำนพืน้ทีก่ำรวจัิย คอื โรงเรยีนท่ีสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรขีนัธ์ 

เขต 1 จสำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้ำนคั่นกระได 2) โรงเรียนพัฒนำประชำนุเครำะห์ 3) โรงเรียนบ้ำนคอก

ช้ำง 4) โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทอง 5) โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว 6) โรงเรียนบ้ำนหนองจันทร์ 7) โรงเรียนบ้ำนวังนส้ำเขียว 

และ 8) โรงเรียนบ้ำนหนองห้วยฝำด

 3. ระยะเวลำที่วิจัย ในช่วงภำคเรียนที่ 1 - 2 ปีกำรศึกษำ 2561

วธีิด�าเนินการวจิยั 
 ในกำรวิจัยเรื่อง กลไกกำรขับเคล่ือนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้

กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

โดยใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร(Action Research) ผู้วิจัยได้กสำหนดขั้นตอนกำรวิจัย 5 ขั้นตอนดังรำยละเอียด

ต่อไปนี้
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 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำม

คิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยผู้วิจัยศึกษำจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้กรอบแนวคิดในกำรวิจัยโดยใช้วิธี

กำรสังเครำะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ และนสำมำพัฒนำเป็นกระบวนกำรพัฒนำควำม

คิดสร้ำงสรรค์ PDCC

 ขัน้ตอนที ่2 พฒันำและหำคณุภำพคู่มือกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทักษะควำมคดิสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร 

PDCC และเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถำมควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรพัฒนำทักษะควำม

คิดสร้ำงสรรค์ และ 2) แบบประเมินกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรขยะและแบบวัดทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยผ่ำน

กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือกำรวิจัยโดยผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 3 คน มี IOC อยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 ทั้งสองฉบับ 

 ข้ันตอนท่ี 3 สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้

กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ประกอบด้วย ผู้อสำนวยกำรสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ผู้อสำนวยกำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอน 

 ขัน้ตอนท่ี 4 ขบัเคลือ่นเครอืข่ำยโดยกำรใช้นวตักรรม “คู่มือกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิสร้ำงสรรค์

โดยใช้กระบวนกำร PDCC” กบัโรงเรยีนเครอืข่ำยในสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรขัีนธ์ 

เขต 1 ซึง่ผูว้จิยัได้พฒันำคู่มือกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC จำกกำร

ศึกษำกรอบแนวคิดทฤษฎีในกำรวิจัยและนสำมำสังเครำะห์แนวคิดจำกขั้นตอนที่ 1 และนสำกระบวนกำรพัฒนำทักษะ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ PDCC นสำไปสู่กำรปฏิบัติโดยผ่ำนกำรสร้ำงเป็นคู่มือกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC หลงัจำกนัน้ผูว้จิยัได้นสำคูมื่อน้ีไปให้ผูเ้ชีย่วชำญ จสำนวน 3 คน ประเมินคณุภำพ

ของคู่มือฯ ซึ่งมีค่ำ IOC อยู่ระหว่ำง 0.67-1.00 

 ขัน้ตอนที ่5 กำรแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องโรงเรยีนเครอืข่ำยในกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิสร้ำงสรรค์

โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  

เขต 1

สรุปผลการวจิยั 
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล สรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้

 1. ผลกำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้

กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำในสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

พบว่ำ มีกลไกในกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ ประกอบด้วย กลไก

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ คือ 1) ผู้อสำนวยกำรสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ 

2) ศึกษำนิเทศก์ และกลไกระดับโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ผู้อสำนวยกำรสถำนศึกษำ และ 2) ครูผู้สอน ซึ่งมีขั้นตอน

ในกำรขบัเคลื่อนเครอืขำ่ยกำรจัดกำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิสร้ำงสรรคโ์ดยใช้กระบวนกำร PDCC 5 ขั้นตอน 

คือ 

  1.1 ขัน้ที ่1 ประสำนควำมร่วมมอืหน่วยงำนหลกัในกำรสร้ำงเครอืข่ำย คอื สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกอบด้วย บุคลำกรหลัก ได้แก่ 1) ผู้อสำนวยกำรสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำประจวบคีรขีนัธ์ เขต 1 และ 2) ศึกษำนเิทศก์ โดยกำรทสำข้อตกลงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีกับสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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  1.2 ขั้นที่ 2 ประชุมกสำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำย และเลือกโรงเรียน

กลุ่มเป้ำหมำยและจัดต้ังโรงเรียนเครือข่ำยทั้งหมด 8 โรงเรียน ในกำรดสำเนินกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำม

คิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC

  1.3 ขั้นที่ 3 ศึกษำควำมต้องกำรจสำเป็นของโรงเรียนเครือข่ำยในกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์

  1.4 ขั้นที่ 4 พัฒนำครูเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน โดยใช้

กระบวนกำร PDCC โดยมีกำรดสำเนินกำร 4 ระยะ คอื 1) ระยะที ่1 กำรสร้ำงเครอืข่ำยและพฒันำครเูครอืข่ำย 2) ระยะที่ 

2 กำรกสำหนดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร ประสำนงำนของกลุ่มเครือข่ำย ฯ 3) ระยะที่ 3 ครูเครือข่ำยดสำเนินกำรจัดกำร

ขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ในโรงเรียนของตนเอง 4) ระยะที่ 4 กำรนิเทศ 

ติดตำม ให้คสำแนะกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยใช้กระบวนกำร PDCC

  1.5 ขั้นที่ 5 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหำร ครู และนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อ

พัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC 

 2.  ผลพฒันำครเูครอืข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนกัเรยีน โดยใช้กระบวนกำร 

PDCC สังกดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรขัีนธ์ เขต 1 พบว่ำ ครมีูควำมรูค้วำมสำมำรถในกำร

จัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมำก (โดยใช้เกณฑ์ระดับคุณภำพ (Rubric 

Scale) จสำนวน 2 โรงเรียน คือ 1)โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทองและ 2)โรงเรียนบ้ำนวังนส้ำเขียว ส่วนโรงเรียนอีก 6 โรงเรียน 

อยูใ่นระดับดี คือ 1) โรงเรยีนบ้ำนคัน่กระได 2) โรงเรยีนพฒันำประชำนุเครำะห์ 3) โรงเรยีนบ้ำนคอกช้ำง 4) โรงเรยีน

บ้ำนทุ่งตำแก้ว 5) โรงเรียนบ้ำนหนองจันทร์ และ 6) โรงเรียนบ้ำนหนองห้วยฝำด

 3.  ผลกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนโดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำใน

สังกดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศึกษำประจวบครีขัีนธ์ เขต 1 พบว่ำ นักเรยีนมีผลกำรพฒันำทักษะควำมคดิ

สร้ำงสรรค์ในข้ันพฒันำผลงำนให้มีประสทิธิภำพอยูใ่นระดับดีมำก คดิเป็นร้อยละ 73.68 โดยใช้เกณฑ์ระดบัคุณภำพ 

(Rubric Scale) 4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมำก

 4.  ผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูเครือข่ำยจำกโรงเรียนเครือข่ำยหลังจำกที่ได้เข้ำร่วมกำรขับเคลื่อนเครือ

ข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC พบว่ำ ครมีูควำมเหน็ว่ำว่ำนักเรยีน

สำมำรถจัดกำรขยะได้ดีขึ้น มีกระบวนกำรในกำรทสำงำน ทสำงำนอย่ำงเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ซึ่งครูใช้กำรสังเกตกำร

ปฏิบัติงำนของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง

 5.  ผลกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องนกัเรยีน พบว่ำ นักเรยีนมคีวำมเหน็ว่ำ นักเรยีนมกีำรวำงแผนในกำรวำงแผน

ในกำรทสำงำนอย่ำงเป็นระบบ เกิดกำรค้นคว้ำหำควำมรู้และนสำมำคิดริเริ่มในกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนเป็นกำรพัฒนำ

ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ ช่วยเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและกำรทสำงำนเป็นทีม 

 6.  ผลกำรสนทนำกลุ่มผู้บริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนเครือข่ำย พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมเห็น

ว่ำ กระบวนกำร PDCC ทสำให้นักเรียนเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบเกิดควำมรับผิดชอบรู้หน้ำที่ มีควำมสำมัคคี ครูได้รับ

กระบวนกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์มำจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนและโรงเรียนมีกำรพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์อย่ำงชัดเจนมำกขึ้น สำมำรถนสำไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนรู้วิชำอื่น ๆ ได้ด้วย
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อภปิรายผลการวจิยั
 ผลกำรวิจัยเรื่อง กลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้

กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ในสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบครีขัีนธ์ เขต1สำมำรถ

อภิปรำยผลได้ดังนี้

 1. ผลกำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้

กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ในสงักดัสสำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรขีนัธ์ เขต1พบว่ำ 

กำรสร้ำงและจดัต้ังเครอืข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC โดยผ่ำน

กระบวนกำรจดัอบรมกำรพฒันำครเูครอืข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร 

PDCC ของสถำนศึกษำสังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1และมีกำรทสำงำนร่วม

กันของกลุ่มเครือข่ำยโดยต้ังเป้ำหมำยร่วมกันท่ีจะดสำเนินกิจกรรมไปในรูปแบบทำงเดียวกันและมีกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซ่ึงกันและกันจนเกิดเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด

ของ ต่วนเปำซี กูจิ [9] ที่กล่ำวว่ำกำรสร้ำงเครือข่ำยเกิดจำกกำรรวมตัวของกลุ่มที่มีกำรประสำนงำนหรือทสำงำนร่วม

กันอย่ำงต่อเนื่อง มีระยะเวลำนำนพอควรมีวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยร่วมกัน และหำกบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งแล้ว

เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เติมวตัถปุระสงค์ใหม่ได้ และยงัเป็นรูปแบบควำมสัมพนัธ์ทำงสงัคมของปัจเจกบคุคล กลุม่ และ

องค์กร ผ่ำนรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กิจกรรม กำรสื่อสำร ควำมร่วมมือ กำรพึ่งพำ

อำศัย กำรแลกเปลีย่น กำรเรยีนรูซ่ึ้งเป็นปฏสัิมพนัธ์ทีมี่โครงสร้ำงและรปูแบบทีห่ลำกหลำย ตลอดจนมีเป้ำหมำยร่วม

กันดังที่พระดำวเหนือ บุตรสีทำ [10] กล่ำวว่ำ กำรขับเคลื่อนเครือข่ำยเป็นกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงบุคคล 

กลุ่ม และองค์กำรทีมีกิจกรรมคล้ำยคลึงกัน และเชื่อมโยงขยำยผลกำรทสำงำนหรือแนวคิดไปสู่กลุ่มหรือ องค์กำร

อื่น ๆ เพื่อเสริมสร้ำงพลังในกำรแก้ปัญหำและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่ำง ๆ โดยผ่ำนกระบวนกำร แลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้

ระหว่ำงกัน กำรมีส่วนร่วม กำรทสำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยกำรติดต่ออำจทสำได้ทันทีผ่ำนศูนย์กลำงแม่ข่ำย

หรือแกนนสำ หรืออำจจะไม่มีแม่ข่ำยหรือแกนนสำแต่จะทสำ กำรติดต่อโดยตรงระหว่ำงกลุ่ม ซึ่งจะมีกำรจัดรูปแบบหรือ

จัดระเบียบโครงสร้ำงท่ีคนหรือองค์กร สมำชิกยังคงมีควำมเป็นอิสระ โดยท่ีอำจมีรูปแบบกำรร่วมตัวแบบหลวมๆ 

เฉพำะกิจ ตำมควำม จสำเป็นหรือเป็นโครงสร้ำงที่มีควำมสัมพันธ์ชัดเจน เพื่อนสำไปสู่เป้ำหมำยและวิธีกำรทสำงำนร่วม

กัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรทสำงำนร่วมกัน 

 2. ผลกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ของสถำนศึกษำ ใน

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พบว่ำกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์

โดยใช้กระบวนกำร PDCC เป็นกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ

ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC โดยขั้น Prepare : P คือ กำรรวบรวมประสบกำรณ์เดิมเกี่ยว

กับกำรจัดกำรขยะ และกำรเตรียมปัญหำว่ำส่ิงที่ต้องกำรในกำรใช้ขยะเพื่อพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียน 

ขั้น Discovery: D คือ ขั้นกำรค้นคว้ำหำข้อมูลเกี่ยวกับกำรนสำขยะไปสู่งำนสร้ำงสรรค์จำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ และ

กำรตัดสินใจเลือกสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนหรือผลงำนที่ได้จำกกำรค้นคว้ำหำข้อมูล และปฏิบัติตำมจนมีควำมสำมำรถทสำ

ชิ้นงำนหรือผลงำนนั้นได้อย่ำงคล่องแคล่ว ขั้น Creative : C คือ กำรนสำควำมรู้ที่ได้รวบรวมมำประสมกลมกลืนกับ

ควำมคดิสร้ำงสรรค์ของตนเองในกำรทสำชิน้งำนหรอืผลงำนจำกขยะท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลดีกว่ำเดิม หรอื

กำรประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่ ข้ันCommunication : C คือ กำรแลกเปลีย่นควำมคดิกบันกัเรยีนในโรงเรยีนเครอืข่ำยเกีย่ว

กบัชิน้งำน หรอืผลงำนจำกควำมคดิสร้ำงสรรค์ พร้อมรบัฟังควำมคิดเหน็ทีเ่สนอต่อเรำซึง่สอดคล้องกบักระบวนกำร

พัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ของชลธิชำ ชิวปรีชำ [11] กล่ำวว่ำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นกระบวนกำรแก้ปัญหำ
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ทำงวิทยำศำสตร์หรือกระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1) ข้ันค้นพบควำมจริง เกิด

ควำมกังวลใจ พิจำรณำดูส่ิงท่ีทสำให้เกิดควำมกังวลใจคืออะไร 2) ขั้นค้นพบปัญหำ เม่ือพิจำรณำโดยรอบคอบแล้ว

สรุปได้ว่ำควำมกังวลใจนั้นคือปัญหำท่ีเกิดข้ันนั้นเอง 3) ขั้นต้ังสมมติฐำน เม่ือรู้ว่ำปัญหำเกิดข้ึนก็จะพยำยำมคิดต้ัง

สมมติฐำนรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ไปทดสอบสมมติฐำน 4) ขั้นค้นหำคสำตอบ วิเครำะห์ข้อมูลและพบคสำตอบจำกกำร

ทดสอบสมมติฐำน 5) ขั้นยอมรับผลกำรค้นพบ กำรยอมรับคสำตอบเพื่อนสำไปสู่กำรเกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่ๆ

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

 1. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยกำรจัดกำรขยะเพื่อพัฒนำทักษะควำมคิด

สร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ทสำให้เกิดกำรประสำนงำนควำมร่วมมือระหว่ำงบุคคลและหน่วยงำน นสำไป

สู่กำรทสำงำนที่บรรลุเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำย

ทัง้ในและนอกสถำนศึกษำเพือ่แก้ปัญหำในเรือ่งกำรจดักำรเรยีนรูแ้ละสภำพปัญหำ ต่ำง ๆ  โดยมหีน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

เข้ำมำร่วมด้วย จะทสำให้กำรแก้ปัญหำประสบควำมสสำเร็จ

 2. ผลกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC พบว่ำนักเรียนสำมำรถใช้ข้ันตอน 

PDCC ในกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทกัษะควำมคดิสร้ำงสรรค์โดยรวมอยูใ่นระดับข้ันสงูสดุอย่ำงมีประสทิธิภำพและ

สร้ำงสรรค์ ดังนั้นผู้บริหำรสถำนศึกษำควรตระหนักและให้ควำมสสำคัญกับกระบวนกำร PDCC โดยสำมำรถนสำไป

ประยกุต์ใช้กบักำรทสำงำนและกำรจดักำรเรยีนรูไ้ด้ในทุก ๆ  กลุม่สำระกำรเรียนรู้เพือ่ส่งเสรมิสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์

ของนักเรียน

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป

 1. ควรมีกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยใช้กระบวนกำร PDCC ไปประยุกต์ใช้ในจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้อื่น ๆ

 2. ควรมีกำรวิจยัเรือ่งกำรพฒันำเครอืข่ำยกำรจดักำรขยะเพือ่พฒันำทักษะกำรคดิเชงิเหตุผลโดยใช้กระบวนกำร 

PDCC

เอกสารอ้างองิ
 [1] สสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน). คู่มือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

 รอบสำม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ฉบับสถำนศึกษำ (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกำยน  

 พ.ศ. 2554). กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท พลัส ; 2555.

[2] สถำบนัวจัิยเพือ่กำรพฒันำประเทศไทย. กำรจดัทสำยทุธศำสตร์กำรปฏริปูกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนให้เกดิควำมรบัผดิชอบ. 

 รำยงำนทีดีอำร์ไอ. 2557 :103 ; 14-17. 

[3] Almeida, P.A. Critical thinking, questioning and creativity as components of Intelligence. Procedia - Social   

 and Behavioral Sciences. 2011; 357-362.

[4] ทศพล ดีกระจ่ำง. กำรศึกษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสังคมศึกษำและควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์ของ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยกำรสอนตำมแนวคอนสตรัคติวิซึมกับกำรสอนด้วยกระบวนกำรกลุ่ม 

 สัมพันธ์[ปริญญำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต]. กรุงเทพมหำนคร : มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; 2555. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

180 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 171-180 (2019)      Vol.9 No.3

[5] นิติบดี ศุขเจริญ. กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ผลกำรสังเครำะห์ งำนวิจัยเพื่อส่งเสริม 

 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กอนุบำล[วิทยำนิพนธ์ครุศำสตรมหำบัณฑิต].กรุงเทพมหำนคร: จุฬำลงกรณ ์

 มหำวิทยำลัย ; 2559.

[6] อำรี พันธ์มณี. จิตวิทยำสร้ำงสรรค์กำรสอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ใยไหมเอดดูเคท ; 2546.

[7] วีระศักดิ เครือเทพ. เครือข่ำย: นวัตกรรมกำรทสำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: 

  สสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย; 2550.

 [8] ไพรัช มณีโชติ. ผู้อสำนวยกำรสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1. สัมภำษณ์,  

 5 เมษำยน 2561.

[9] ต่วนเปำซี กูจิ. กำรบริหำรงำนภำครัฐในรูปแบบเครือข่ำย: กรณีศึกษำสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน สสำนักงำน 

 ปฏิบัติกำรภำคใต้ [วิทยำนิพนธ์รัฐศำสตรมหำบัณฑิต].กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยรำมคสำแหง; 2554. 

[10] พระดำวเหนือ บุตรสีทำ. กำรสร้ำงเครือข่ำยและจัดกำรเครือข่ำยในกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำของชุมชน 

 บ้ำนพบธรรมนสำสขุ อสำเภอทุ่งเสลีย่ม จงัหวดัสุโขทยั [วทิยำนพินธ์ศิลปศำสตรมหำบณัฑิต].  กรงุเทพมหำนคร  

 : สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์; 2557.

[11] ชลธิชำ ชิวปรีชำ. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทสำกิจกรรมศิลปะด้วยใบตอง[ปริญญำนิพนธ์กำรศึกษำ 

 มหำบัณฑิต]. กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; 2554.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

181Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 181-187 (2019)      Vol.9 No.3

แนวทางการพฒันาให้เกษตรกรใช้ควิ อาร์ โค้ด กบัผลผลติทางเกษตร

ด้านอาหารในจงัหวดัเพชรบุรี

An approach to the Development for Farmers to use QR Code with Agricultural 

food products in Phetchaburi Province

 

เทิดศักดิ์ ทองแย้ม1* พรรณทิพย์ ทองแย้ม2

Terdsak Tongyam1* Punthip Togyam2

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี 76000

2 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

 Public Administration Department, Faculty of Humanities and Social Science, 

Phetchaburi Rajabhat University 76000

2 Management Science, Faculty of Management, Phetchaburi Rajabhat University 

Phetchaburi 76000

*To whom corresponding should be addressed e-mail: terdsak.ton@mail.pbru.ac.th

Received: 1 August 2019 ; Revised: 15 September 2019 ; Accepted: 29 September 2019

บทคดัย่อ
 กำรวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสภำวกำรณ์ของเกษตรกรที่ใช้ คิวอำร์ โค้ด (QR Code) กับผลผลิต

ทำงเกษตรด้ำนอำหำรในจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดทสำ ใช้ คิวอำร์ โค้ด (QR Code) 3) หำ

แนวทำงกำรพฒันำให้เกษตรกรในจงัหวดัเพชรบรุ ีสำมำรถนสำเทคโนโลย ีคิวอำร์ โค้ด (QR Code) มำใช้กบัผลผลติทำง

เกษตรด้ำนอำหำร โดยใช้วิธีกำรวิจัยแบบผสม กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ เกษตรกรที่นสำผลผลิตมำจสำหน่ำย

และผู้บริโภคผลผลิตทำงเกษตร ที่ตลำดกลำงสินค้ำเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ตลำดสหกรณ์ท่ำยำง (หนอง

บ้วย) ตลำดสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด ร้ำนขำยของฝำก ของที่ระลึกตลอดแนวริมถนนเพชรเกษมในช่วงจังหวัด

เพชรบุรี และร้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) ในจังหวัดเพชรบุรี 

 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ 1) ร้ำนขำยของฝำกและของที่ระลึกริมถนนเพชรเกษม ทั้งหมด 15 ร้ำน มีร้ำนค้ำที่ใช้ คิว

อำร์ โค้ด (QR Code) กับผลิตภัณฑ์ ที่วำงจสำหน่ำย ทั้งหมด 5 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 33 ร้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ ใน

จังหวัดเพชรบุรี สสำรวจสินค้ำในพื้นที่จสำหน่ำยสินค้ำเกษตรด้ำนอำหำรขำยวัตถุดิบประกอบอำหำร 4 ประเภท ได้แก่ 

ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และวัตถุดิบอำหำรแห้ง มีสินค้ำรวมกันทั้งหมด 330 ชนิด มีสินค้ำที่มี คิว อำร์ โค้ด (QR Code) 
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ทั้งหมด 181 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 55 2) ปัญหำและอุปสรรค ได้แก่ เกษตรกรและผู้ค้ำสินค้ำเกษตรจสำนวนมำกยังไม่

ทรำบถึงควำมสะดวกและประโยชน์ของคิว อำร์ โค้ด (QR Code) 3) แนวทำงในกำรพัฒนำเพิ่มจสำนวนเกษตรกรที่

ใช้ คิวอำร์ โค้ด (QR Code) โดยเร่งประชำสัมพันธ์ประโยชน์และควำมสะดวกในกำรใช้ แนะนสำแอพพลิเคชั่น ซึ่ง

สำมำรถนสำมำใช้โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย กำรสร้ำงขั้นตอนเพื่อดำวน์โหลด 

ค�าส�าคญั : คิว อำร์ โค้ด ผลผลิตทำงเกษตร กำรพัฒนำเกษตรกร แนวทำงกำรพัฒนำ

Abstract 
 This research was mixed research methods which has purposes: 1) to study the situation of farmers using 

QR code (QR Code) and agricultural food products in Phetchaburi province, 2) to study problems and obstacles 

in using QR Code, 3) to find ways to develop farmers in Phetchaburi in order to be able to use technology of QR 

code in Phetchaburi. The sample group used in the research is the farmers, who sell the agricultural products, and 

consumers at the provincial agricultural market hubs of Phetchaburi which are Tha Yang Cooperative Market 

(Nong Bui), Baan Lat Agricultural Cooperative Market, souvenir shops on Petchkasem Road in Phetchaburi, and 

retail stores - modern trade in Phetchaburi.

 The results are 1) 15 souvenir shops and gift shops with products sold on Phetchkasem Road, 5 of them 

use QR Code which is 33%. And there are a total of 330 products with 181 QR Code products in 4 Modern Trade-

Retail Stores in Phetchaburi which are (1) Big C Supercenter, Phetchaburi Branch (2) Tesco Lotus, Tha Yang 

Branch (3) Robinson Department Store, Phetchaburi Branch (4) Siam Makro, Phetchaburi Branch. The products 

were surveyed in food distribution areas which sell 4 types of food ingredients including vegetables, fruits, meats 

and dry food ingredients. The result of the survey was 55% 2) Problems and obstacles, such as farmers and many 

agricultural traders are not yet aware of the convenience and benefits of QR Code. 3) Ways to develop the number 

of farmers using QR Code. by speeding up public relations for benefits and ease of use of the application which 

can be used without of charge, and creating directions for users to download it.

Keywords: QR Code, Agriculture products, Farmers development, Development guidelines

บทน�า 
 ภำคกำรเกษตรของไทยเป็นตัวขับเคลือ่นกำรพฒันำเศรษฐกจิท่ีสสำคญัของประเทศ เป็นรำกฐำน ประชำกรส่วน

ใหญ่ของประเทศอยู่ในภำคกำรผลิต ทำงกำรเกษตร กำรพัฒนำกำรเกษตรภำยใต้แผนพัฒนำกำรเกษตร ในช่วงแผน

พัฒนำฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) [1] กสำหนดวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย คือ “ภำคเกษตรก้ำวไกลด้วยเทคโนโลยี

และนวตักรรม ตลำดนสำกำรผลติ ชวีติเกษตรกรมีคณุภำพ ทรพัยำกรกำรเกษตรมีควำมสมดุลและย่ังยืน” ประเทศไทย

ในฐำนะครวัของโลกเป็นผูส่้งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรรำยใหญ่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กสำหนดเป็นแผน

แม่บทระดับชำติกสำหนดให้มีระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ อำหำรในผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม หลัก ได้แก่ พืชผล ปศุสัตว์ 

ประมง [2]
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 สสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.) [3] นสำระบบตำมสอบสินค้ำเกษตรสสำหรับผู้

ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเลก็ (ACFS SME Traceability Program) ทีไ่ด้พฒันำข้ึนตำมนโยบำยเกษตรดจิิตอล

ด้วย [4] โดยระบบตำมสอบเพือ่รองรบัสินค้ำพชืผกั ผลไม้ และอำหำร แต่ระบบดังกล่ำวยงัมีแพร่หลำยเฉพำะในส่วน

กลำงและบำงจังหวดั [5] จงัหวดัเพชรบรุ ีประชำกรมีอำชพีหลักทำงกำรเกษตรแต่ยงัมีกำรใช้ ควิอำร์ โค้ด (QR Code) 

กบัผลผลติทำงเกษตรน้อย ผูว้จิยัจงึมคีวำมสนใจศกึษำเกีย่วกบัแนวทำงกำรพฒันำให้เกษตรกรทีม่ผีลผลติทำงเกษตร

ด้ำนอำหำรให้จัดทสำคิวอำร์ โค้ด กับผลผลิต

วตัถุประสงค์การวจิยั
 1. เพือ่ศึกษำสภำวกำรณ์ของเกษตรกรทีใ่ช้ ควิอำร์ โค้ด กบัผลผลติทำงเกษตรด้ำนอำหำรในจังหวดัเพชรบุรี

 2. เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรในกำรจัดทสำ คิวอำร์ โค้ด ของเกษตรกรที่มีผลผลิตทำงเกษตรด้ำน

อำหำรในจังหวัดเพชรบุรี

 3. เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี สำมำรถนสำเทคโนโลยี คิวอำร์ โค้ด มำใช้กับ

ผลผลิตทำงเกษตรด้ำนอำหำร

 ขอบเขตของการวจิยั

 เคร่ืองมอืวจิยั กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกโดยใช้กระบวนกำร

กลุ่มสนทนำ โทรศัพท์สมำร์ทโฟน (Smart Phone) และเชิงปริมำณโดยกำรใช้แบบสอบถำม 

 ขอบเขตการวจิยั ดังนี้

 ขอบเขตด้านเนือ้หา งำนวิจัยน้ีเป็นกำรศึกษำปัญหำอุปสรรคและแนวทำงในกำรเพิ่มจสำนวนผลผลิตทำง

เกษตรด้ำนอำหำรที่ใช้ คิวอำร์ โค้ด (QR Code) ในจังหวัดเพชรบุรี

 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลกั กำรวิจัยนี้กสำหนดกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 

เกษตรกร ผู้ค้ำผลผลิตและผู้บริโภคผลผลิตทำงเกษตร ที่ตลำดสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด และ ตลำดสหกรณ์

กำรเกษตรท่ำยำง(หนองบ้วย) จังหวัดเพชรบุรี

วธีิด�าเนินการวจิยั
 1. สสำรวจสภำวกำรใช้ คิวอำร์ โค้ด จำกร้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ (Modern trade) จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 

4 แห่ง ได้แก่ 1) บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำเพชรบุรี 2) เทสโก้ โลตัส สำขำท่ำยำง 3) ห้ำงสรรพสินค้ำโรบินสัน 

สำขำเพชรบุรี 4) สยำมแม็คโคร สำขำเพชรบุรี และ ร้ำนขำยของฝำกและของที่ระลึกริมถนนเพชรเกษมช่วงจังหวัด

เพชรบุรีทั้งสองฝั่งถนน

 2. ศึกษำปัญหำ อุปสรรคกำรใช้ และแนวทำงในกำรพัฒนำเพิ่มจสำนวนเกษตรกรที่ใช้ คิวอำร์ โค้ด โดยกำร

จัดกิจกรรมกลุ่ม 

 3. จัดทสำต้นแบบขั้นตอนกำรดำวน์โหลดกำรติดตั้ง

การวเิคราะห์ข้อมูล
 1. ข้อมูลแบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคือ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ 

 2. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ จำกกำรสนทนำกลุ่มและกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ให้ข้อมูลสสำคัญนสำผลมำสรุปด้ว

ยกำรวิเครำะห์
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ผลการวจิยั 
 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีกำรสรุปผล เป็น 2 ส่วน คือ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ และกำรวิจัยเชิงปริมำณ ดังต่อไปนี ้

 ส่วนที ่1 ผลกำรวจิยัเชงิคุณภำพ (Qualitative Research) จำกข้อมลูในส่วนผลกำรวจิยัไม่ใช่กำรวจิยัเชงิคุณภำพ

แต่เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณผสมกับวิจัยเชิงคุณภำพ 

 1. สภำวกำรณ์ของเกษตรกรทีใ่ช้คิว อำร์ โค้ด กบัผลผลติทำงเกษตรด้ำนอำหำรในจงัหวดัเพชรบุร ีโดยสสำรวจ

ร้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ (Modern trade) จังหวัดเพชรบุรี สสำรวจสินค้ำในพื้นที่ขำยวัตถุดิบประกอบอำหำร แบ่ง

เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และวัตถุดิบประกอบอำหำรแห้ง มีสินค้ำรวมกันทั้งหมด 330 ชนิด มีสินค้ำ

ที่มี คิวอำร์ โค้ด ทั้งหมด 181 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 55

แผนภูมิที่ 1-2 ผลกำรสสำรวจสภำวกำรณ์ใช้ คิว อำร์ โค้ด กับผลผลิตทำงเกษตรด้ำนอำหำรในจังหวัดเพชรบุรี ร้ำนค้ำ

ปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ (Modern trade) จังหวัดเพชรบุรี

(สสำรวจ วันที่ 18-21 กันยำยน 2561)

 

แผนภูมิที่ 3 ผลกำรสสำรวจ สภำวะกำรณ์ใช้ คิว อำร์ โค้ด (QR code) กับผลผลิตทำงเกษตรด้ำนอำหำรในจังหวัด

เพชรบุรี ร้ำนขำยของฝำกและของที่ระลึกริมถนนเพชรเกษม (สสำรวจวันที่ 25-30 กันยำยน 2561)
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  กำรสสำรวจร้ำนขำยของฝำกและของที่ระลึกริมถนนเพชรเกษม ทั้งหมด 15 ร้ำน มีร้ำนค้ำที่ใช้ คิว อำร์ โค้ด 

(QR code) กับผลิตภัณฑ์ ที่วำงจสำหน่ำย ทั้งหมด 5 ร้ำน คิดเป็นร้อยละ 33 

 2. ปัญหำและอุปสรรคได้แก่ เกษตรกรและผู้ค้ำสินค้ำเกษตรจสำนวนมำกไม่ยังไม่ทรำบประโยชน์และควำม

สะดวก ไม่สำมำรถดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่จะใช้ เกษตรกรยังไม่ทรำบว่ำจะต้องบรรจุข้อมูลเรื่องใดบ้ำง 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำ ได้แก่ 1) ประชำสัมพันธ์นโยบำยรัฐบำลกำรทสำเกษตรยุคดิจิทัล 2) กำรเพิ่มสัญญำณ 

อินเทอร์เนต็ Internet ใหท้ัว่ถงึในสถำนทีต่่ำงๆ 3) จดัทสำต้นแบบขั้นตอนกำรดำวน์โหลดกำรตดิตัง้นสำออกมำเผยแพร่ 

4) จัดอบรมให้ควำมรู้กำรดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกำรติดตั้งและให้ควำมช่วยเหลือติดตั้งให้กับเกษตรกรได้ 

 ขั้นตอนการสร้าง QR Code

 ปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นกำรสร้ำงและกำรใช้งำน QR Code ทั้งแบบใช้ฟรีและมีค่ำใช้จ่ำยจะขอแนะนสำกำร

สร้ำงและกำรใช้งำน QR Code ผ่ำนเว็บไซต์แบบที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

 1. เข้ำเว็บไซต์  https://www.qrcode-monkey.com

 2. เลือกกำรเชื่อมโยง (QR Code Content) เช่น URL Text Email Phone SMS Facebook หรือ อื่นๆ จำกนั้น

กดที่คสำว่ำ ENTER CONTENT 

 3. ไปที่ SET COLORS เพื่อเลือกสี QR Code ตำมควำมต้องกำร 

 4. กดคสำว่ำ ADD LOGO IMAGE หำกต้องกำรรปูภำพใน QR Code เพื่ออพัโหลดรูปภำพจำกเครือ่งประกอบ

บน QR Code หรือโลโก้ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรประกอบบน QR Code

 5. กดคสำว่ำ ADD LOGO IMAGE เพื่ออัพโหลดรูปภำพจำกเครื่องประกอบบน QR Code หรือโลโก้ช่อง

ทำงกำรติดต่อสื่อสำร และกด Create QR Code

 6. เลือกควำมคมชัดโดยเลื่อนไปทำงขวำ

 7. กด ดำวน์โหลด PNG PDF หรือ SVG ภำพ QR Code ที่จะนสำไปใช้ได้

ส่วนที ่2 ผลการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)

 ด้ำนกำรใช้งำน โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ด้ำนควำมมีประโยชน์ โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก 

ด้ำนกำรใช้งำนจริง โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ด้ำนกำรตลำด โดยรวมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก 

การอภปิรายผล 
 จำกผลของกำรวิจัย ผู้วิจัยขอนสำเสนอประเด็นสสำคัญที่ค้นพบมีรำยละเอียดดังนี้ 

  1. สภำวกำรณ์ของเกษตรกรที่ใช้คิว อำร์โค้ด (QR code) จำกกำรสสำรวจร้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ (Modern 

trade) จังหวัดเพชรบุรี ยังมีจสำนวนน้อยเนื่องจำกผู้เกี่ยวข้องส่วนมำกยังไม่เห็นควำมจสำเป็นและประโยชน์ ส่วนกำร

วิจัยเชิงปริมำณพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ ข้อมีกำรใช้งำนมำกขึ้นในอนำคต สอดคล้องกับ ดนัย ศิริบุรี และ

คณะ[6] พบว่ำ กำรใช้คิว อำร์ โค้ด (QR code) ร้ำนค้ำปลีก-ค้ำส่งสมัยใหม่ มีจสำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจำกเทคโนโลยีมี

ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงก้ำวกระโดดจึงทสำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วเพียงชั่วระยะเวลำอันสั้น

 2. ปัญหำและอุปสรรคของเกษตรกรที่ใช้ คิว อำร์ โค้ด (QR code) ได้แก่ เกษตรกรและผู้ค้ำสินค้ำเกษตร

จสำนวนมำกไม่สำมำรถท่ีจะดำวน์โหลด กำรติดต้ัง คิวอำร์ โค้ด (QR code) และยังไม่ทรำบประโยชน์จำกกำรใช้ 

สอดคล้องกับจิรพร ซื่อจริง [7] ผลข้อหนึ่งของกำรวิจัยพบว่ำ กำรพัฒนำระบบนั้นเป็นไปค่อนข้ำงลสำบำก เนื่องจำก

แรงงำนของไทยนั้นขำดควำมรู้ ควำมชสำนำญ และไม่ชอบเรื่องยุ่งยำก ทสำให้กำรพัฒนำระบบนั้นเป็นไปได้ยำก และ

ยังสอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ และกชกร พระพรตระกำร [8] พบว่ำ ถึงแม้ว่ำ QR code สำมำรถประยุกต์ใช้

งำนได้หลำกหลำยประเภท ด้วยคุณลักษณะเฉพำะ ที่เป็นรหัสสัญลักษณ์ที่มีขนำดเล็ก เก็บข้อมูลได้หลำกหลำย 
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 3. แนวทำงกำรพัฒนำให้เกษตรในจังหวัดเพชรบุรี สำมำรถนสำเทคโนโลยี คิวอำร์ โค้ด (QR code) กับ

ผลผลิต ได้แก่ 1) ประชำสัมพันธ์นโยบำยรัฐบำลกำรทสำเกษตรยุค ไทยแลนด์ 4.0 สมำร์ท ฟำร์เมอร์ Smart farmer 2) 

จัดประชุมอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง 3) จัดทสำต้นแบบขั้นตอนกำรสร้ำง คิวอำร์ โค้ด และดำวน์โหลด

ใส่แผ่นประชำสัมพันธ์ ส่วนกำรวิจัยเชิงปริมำณพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ ข้อทสำให้เข้ำถึงข้อมูลได้แม่นยสำ

เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับธัญญลักษณ์ พลวัน[9] ศึกษำเรื่อง กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยี และปัจจัยที่มีผลต่อ

กำรยอมรับเทคโนโลยี QR code ของกลุ่มประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร มีข้อค้นพบอีกว่ำ กลุ่มประชำกรในเขต

กรงุเทพมหำนคร ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มอีำยใุนช่วง 21-40 ปี ซ่ึงเป็นช่วงวัยรุน่และวยัทสำงำนท่ีมีรำยได้สอดคล้องกบั มำ

ดีนำ น้อยทับทิม และกนกวรรณ สุขขจรวงษ์ [10] พบว่ำ อุตสำหกรรมอำหำร และธุรกิจกำรค้ำส่งหรือค้ำปลีกอำหำร

ย่อมได้ประโยชน์จำกกำรที่ผู้บริโภคมีควำมมั่นใจต่อควำมปลอดภัยของอำหำรที่เพิ่มมำกขึ้นและ สอดคล้องกับ ณัฐ

กำนต์ ภำคพรตและหทัยรัตน์ ศรีสวัสดิ์ [11] พบว่ำ สื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนำกำร

เรียนรู้ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ประชำสัมพันธ์นโยบำยยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีทำงดิจิทัล คิวอำร์ โค้ด เนื่องจำก

มีควำมสะดวก และไม่สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยในกำรดสำเนินกำรและเชื่อมโยง บริกำรอื่นๆ ได้อีกหลำยด้ำน 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

 1. ทุกภำคส่วนภำครัฐและภำคเอกชนควรร่วมมือกันเพื่อดสำเนินกำรให้นโยบำยส่งเสริม กำรใช้เทคโนโลยี

เพื่อสร้ำงควำมรู้โดยส่งเสริมให้ได้ใช้ อินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย (Internet free wifi) 

 2. ควรเน้นกำรประชำสัมพันธ์ไปที่กลุ่มประชำกรเป้ำหมำยที่จะใช้เทคโนโลยี คิว อำร์ โค้ด (QR code) คือ 

ช่วงอำยุของวัยรุ่นและวัยทสำงำน ที่มีรำยได้อยู่ระหว่ำง 10,000 – 20,000 บำท 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

 ควรศึกษำเพิ่มเติมกำรใช้ คิว อำร์ โค้ด (QR code) ที่มีอยู่ที่ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ให้เพิ่มขึ้น เช่น กำรใช้

เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ กำรชสำระรำคำสินค้ำ กำรทสำธุระกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน กำรผนวกเทคโนโลยี

อื่นๆ เข้ำกับคิว อำร์ โค้ด (QR code) 
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บทคดัย่อ 
 กำรวจิยันีเ้ป็นกำรศึกษำรปูแบบกำรบรหิำรแบบบรูณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชุมชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำร

ด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี และ 3) พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว

ชมุชนทีเ่หมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวดัเพชรบุรใีนกำรศึกษำครัง้นีผู้ว้จิยัใช้วธีิกำรวจิยัแบบผสม

ผสำน โดยกำรวิจัยเชิงปริมำณได้ทสำกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงซ่ึงเป็นประชำชนที่อำศัยอยู่ในแต่ละชุมชนของ

แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 21,782 คน ด้วยแบบสอบถำม และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ

ได้ทสำกำรเก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ จสำนวน 24 คน ประกอบด้วย ผู้บริหำร บุคลำกร 

และผู้ประกอบกำร และกำรสนทนำกลุ่มจำกผู้บริหำรและบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับ

กำรจัดกำรท่องเท่ียว จสำนวน 16 คน ซ่ึงผลกำรวิจัยได้ค้นพบ รูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียว

ชุมชนที่เหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี คือ กำรบูรณำกำรร่วมกันแบบภำคีเครือข่ำย

ค�าส�าคญั : รูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำร กำรท่องเที่ยวชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract 
 This research was to study the integrated management model of community tourism of local administra-

tive organizations in Phetchaburi province. The purposes of this study were to 1) to study the needs of people in 

integrated tourism management in communities in Phetchaburi 2) to study the integrated management model of 

community tourism of local administrative organizations in Phetchaburi, and 3) to develop an integrated manage-

ment model for community tourism that is appropriate for local administrative organizations in Phetchaburi. This 

research used a mixed methodology research between quantitative and qualitative research. In terms of quantity, 

the questionnaire was used as a tool to collect data from the sample group of 2,309 people living in area around 

tourist attraction in Phetchaburi Province. For qualitative methodology, the in-depth interviews with 24 specific 

informants consisting of personnel of Local government organization, councilors, and business owners and group 

discussions from 16 people who involved with the tourism management in Local government organization were 

used in analysing the data. The results were found that an integrated model of community tourism management 

that was suitable for local government organizations in Phetchaburi was the integration of network partners.

Keywords : Integrated management Model, Community Tourism, Local Administrative Organization 

บทน�า
 สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวของประเทศไทยในเดือน มกรำคม – ธันวำคม พ.ศ. 2562 มีจสำนวนนักท่องเที่ยว 

ชำวต่ำงชำติสะสมเดินทำงมำท่องเที่ยวประเทศไทยจสำนวน 39.79 ล้ำนคน มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 1.93 ล้ำนล้ำน

บำท สสำหรับจสำนวนนักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติท่ีเดินทำงมำประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศจีน มำเลเซีย 

รัสเซีย อินเดีย และเกำหลีใต้ ตำมลสำดับ ในส่วนของจสำนวนนักท่องเที่ยวชำวไทยเดินทำงมำท่องเที่ยวประเทศไทย

จสำนวน 17.56 ล้ำนคน-ครั้ง หดตัวร้อยละ 3.32 สร้ำงรำยได้ 0.09 ล้ำนล้ำนบำท หดตัวร้อยละ 2.61 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วงเวลำเดียวกนัของปีทีผ่่ำนมำ ในเดือนธันวำคมกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศหดตัวท้ังจสำนวนนักท่องเท่ียวและรำย

ได้จำกกำรท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนหนึ่งมำจำกกำรที่คนไทยเดินทำงท่องเท่ียวต่ำงประเทศในช่วงที่เงินบำทแข็งค่ำ โดย

จังหวัดที่จสำนวน นักท่องเที่ยวชำวไทยขยำยตัว 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ศรีสะเกษ และ ตำก ตำมลสำดับ [1]

 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ (ททช.) ได้มอบหมำยกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำเร่งยก

ระดับกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นกำรท่องเที่ยว 4.0 หรือ Tourism 4.0 โดยนสำเทคโนโลยี

เข้ำมำช่วยปรบัเปล่ียนกระบวนกำรดสำเนนิงำนภำยในและภำยนอกกระทรวงกำรท่องเทีย่วและกฬีำ สสำนักงำนจังหวดั

เพชรบุรี[2] เพื่อยกระดับกำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนกำรท่องเท่ียวของประเทศและเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร

แข่งขันอย่ำงยั่งยืนของภำคกำรท่องเที่ยวไทยให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นผู้นสำด้ำนกำรท่องเท่ียวของทั้งระดับภูมิภำคและ

ระดับโลก

 จังหวัดเพชรบุรีถือเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวและเป็นจังหวัดในกลุ่มพื้นท่ีหลักท่ีกำรท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทยให้ควำมสสำคัญ กำรท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยกระจำยรำยได้สู่ชุมชน สังคม เป็นกลไก

กำรพัฒนำนสำไปสู่ กำรเดินทำงไปยังสถำนที่ท่องเที่ยว ทสำให้เกิดค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำเดินทำง ขนส่ง ค่ำที่พัก อำหำร ของ

ที่ระลึก กำรนสำเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นจึงพบว่ำแผนพัฒนำจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561 - 2564 กระทรวงกำรท่องเที่ยว

และกีฬำ[3] ได้กสำหนดเป็น ประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริกำรและอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวท่ีมีคุณภำพและกำรยก

ระดับกำรท่องเทีย่วทั้งนี้เนื่องมำจำกเพชรบรุีเป็นจังหวัดที่มีควำมหลำกหลำยของทั้งทรัพยำกรธรรมชำติ ได้แก่ ภูเขำ 

นส้ำตกและควำมสมบูรณ์ของ พื้นป่ำรวมถึงชำยหำดที่มีชื่อเสียงมำกมำย นอกจำกน้ียังมีทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมที่
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ทรงคุณค่ำและ มีควำมโดดเด่นที่ยังคงควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวทำงด้ำนศิลปกรรมต่ำงๆ ไว้มำกมำย ซึ่งเหมำะ

สมแก่กำรท่องเท่ียวเป็นอย่ำงยิ่งด้วยเหตุนี้ จึงทสำให้เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีจสำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี แต่กำร

ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรียังค่อนข้ำงกระจุกตัวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก เช่น หำดชะอสำเป็นส่วนใหญ่ หำกยังมี

แหล่งท่องเที่ยวทำงด้ำนประวัติศำสตร์ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เหมำะสมกับกำรท่องเที่ยวแต่

ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเหล่ำนี้ยังขำดกำรดูแลและกำรจัดกำรที่เหมำะสม รวมทั้ง ยังขำดกำรประชำสัมพันธ์ให้เป็น

ที่รู้จักและโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ยังคงมีศิลปกรรมแขนงต่ำงๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้

และชื่นชมควำมสวยงำมที่บรรพบุรุษได้สรรค์สร้ำงไว้สืบมำ ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ทั้งจำกลวดลำยปูนปั้นงำน

จสำหลักไม้และจิตรกรรมฝำผนัง รวมถึงโบรำณสถำน โบรำณวัตถุและพระรำชวังต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นเส้นทำงท่องเที่ยว

อีกทำงเลือกหนึ่ง

 ในปัจจุบันกำรบริหำรด้ำนกำรท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบุรีมีกำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม

ในกำรบริหำรจัดกำรกับภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำกขึ้น เพรำะหลำยๆส่วนตระหนักแล้วว่ำประชำชนใน

แต่ละพื้นที่ย่อมเข้ำใจแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำได้ดีที่สุด กำรนสำกำรบูรณำกำรและกำรหำแนวทำงร่วมมือกันเพื่อให้

ทสำงำนเป็นองค์กรทีใ่หญ่ข้ึนและเป็นกำรลดภำระของทำงรำชกำรในกำรเข้ำไปกสำกบัดูแลท้องถิน่อกีทำงหนึง่ด้วยตำม

กฎหมำยรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยได้ระบุไว้ชดัเจนว่ำรฐัจะต้องให้ควำมเป็นอสิระแก่ท้องถิน่ตำมหลกัแห่ง

กำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิน่จงึเป็นหน้ำท่ีของรัฐบำลท่ีจะต้องนสำเอำแผนกำรกระจำย

อสำนำจทีไ่ด้บญัญติัไว้ในรฐัธรรมนูญมำปฏบัิติให้เป็นรปูธรรม ดังนัน้ เมือ่กฎหมำยเปิดโอกำสให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสำมำรถทสำกจิกรรมใดๆ นอกเขตพื้นทีไ่ด้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนและภำค

เอกชนได้มีส่วนร่วมในกำรร่วมมือกนัทสำงำนแบบบรูณำกำรทีร่ฐับำลกสำลงัส่งเสรมิอยูใ่นปัจจุบนัเพือ่ประโยชน์สงูสดุ

แห่งมหำชนและประเทศชำติสืบไปส่งผลให้เกดิกำรพฒันำด้ำนกำรท่องเท่ียวในหลำยๆ ด้ำน โดยในแต่ละอสำเภอของ

จังหวัดเพชรบุรีล้วนมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดกำรพัฒนำขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำรดังกล่ำว ซึ่งสำมำรถนสำมำพัฒนำต่อ

ให้เป็นรูปแบบที่เหมำะสมกับกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนในประเภทต่ำงๆ ได้ เพียงแต่ยังไม่ได้มีกำรดสำเนิน

กำรรวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์แล้วสกัดออกมำเป็นรูปแบบที่สำมำรถจะเผยแพร่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวำมสนใจทีจ่ะศกึษำกำรพฒันำรปูแบบกำรบรหิำรแบบบรูณำกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วชมุชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัเพชรบุร ีเพือ่นสำรปูแบบท่ีได้มำดสำเนนิกำรเผยแพร่ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อหน่วยงำนที่ถูกต้องต่อไป

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษำควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชุมชนในจังหวัด

เพชรบุรี

 2. เพือ่ศกึษำรปูแบบกำรบรหิำรแบบบรูณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชมุชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน

จังหวัดเพชรบุรี

 3. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนที่เหมำะสมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตของการวจิยั 
 ขอบเขตกำรวจิยัเร่ืองน้ีประกอบด้วย 4 ด้ำน คือ ขอบเขตด้ำนประชำกร ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

และขอบเขตด้ำนระยะเวลำ รำยละเอียดมีดังนี้
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 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชำชนในแต่ละชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 21,782 คน

 กลุ่มตัวอย่ำงกสำหนดเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับกำรกสำหนดนโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 2) ผู้ประกอบกำร/ภำคธุรกิจ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว

ชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี 3) ประชำชนในแต่ละชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ใช้

วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) จสำนวน 2,309 คน

 ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญ 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริหำร 2) เจ้ำหน้ำที่ 3) ผู้ประกอบกำร จสำนวน 24 คน ได้มำจำกกำรสุ่ม

ตวัอย่ำงแบบเจำะจง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั คอื แบบสมัภำษณ์เชงิลกึ ส่วนกำรสนทนำกลุม่ ประกอบด้วย ผูบ้รหิำร

และบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว มีผู้ให้ข้อมูล จสำนวน 16 คน

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่กสำหนดขอบเขตกำรศึกษำและพื้นที่หลักไว้ 8 แห่ง คือ 1) เขตอสำเภอเมืองเพชรบุรี “ชุมชน

คลองกระแชง” 2) เขตอสำเภอเขำย้อย “ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดสำเขำย้อย” 3) เขตอสำเภอหนองหญ้ำปล้อง “บ่อนส้ำพุ

ร้อนหนองหญ้ำปล้อง” 4) เขตอสำเภอชะอสำ “สะพำนปชูกั” 5) เขตอสำเภอท่ำยำง “ท่ำย์นสำ้ข้ำมภพ” 6) เขตอสำเภอบ้ำนลำด 

“สวนตำลถุงถนอม” 7) เขตอสำเภอบ้ำนแหลม “ธนำคำรปูม้ำแหลมผักเบี้ย” 8) อสำเภอแก่งกระจำน “ ชุมชนบ้ำนถส้ำเสือ

และธนำคำรบ้ำนต้นไม้”

 ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้กสำหนดขอบเขตด้ำนเนื้อหำ คือ 1) ศึกษำควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำร

แบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่อง

เท่ียวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัเพชรบรุ ีและ 3) พฒันำรปูแบบกำรบรหิำรแบบบูรณำกำรด้ำน

กำรท่องเที่ยวชุมชนที่เหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี

 ขอบเขตด้านระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงกำรรวม 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560 

ถึงวันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

วธีิการด�าเนินการวจิยั
 กำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชุมชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสำน (Mixed Methods Research) เพื่อพัฒนำรูปแบบ

กำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนท่ีเหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี 

โดยมีรำยละเอียดดังนี้

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้คือ ประชำชนในแต่ละชมุชนของแหล่งท่องเทีย่วในแต่ละอสำเภอของจงัหวดั

เพชรบุรี 

 สสำหรับจสำนวนกลุ่มตัวอย่ำงผู้วิจัยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงเพื่อเลือกประชำชนในแต่ละชุมชนของแหล่งท่อง

เที่ยวที่จะไปสสำรวจโดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) โดยใช้กำรคสำนวณตำมสูตรกำร

กสำหนดขนำดตัวอย่ำงของ Yamane, Taro [4] ควำมเชื่อมั่น 95% โดยปรำกฏจสำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงใน

ตำรำงที่ 1 ดังต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 1 จสำนวนประชำชนในแต่ละชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรี

ที่ อสำเภอ ประชำกร(N) กลุ่มตัวอย่ำง(n)

1 เมือง 1,270 304

2 เขำย้อย 10,500 385

3 หนองหญ้ำปล้อง 686 231

4 ชะอสำ 2,187 364

5 ท่ำยำง 5,449 373

6 บ้ำนลำด 665 222

7 บ้ำนแหลม 375 194

8 แก่งกระจำน 650 236

รวม 21,782 2,309

 ผู้ให้ข้อมูลส�าคญั (Key Performance) จสำแนกตำมภำระหน้ำที่ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จสำนวนท้ัง

สิ้น 24 คน เพื่อให้สำมำรถค้นหำข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยสำเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัย ผู้ให้ข้อมูลสสำคัญประกอบ

ด้วย 3 กลุ่ม มีรำยละเอียด ดังนี้ 1) ผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 8 คน 2) เจ้ำ

หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 8 คน 3) ผู้ประกอบกำรในแต่ละชุมชนของแหล่ง

ท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอ จสำนวน 8 คน จสำนวน 24 คน ได้มำจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง

 กำรสนทนำกลุม่ ประกอบด้วย ผูบ้รหิำรและบคุลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องกบักำรท่อง

เที่ยว มีผู้ให้ข้อมูล จสำนวน 16 คน

 2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัและการตรวจสอบเคร่ืองมอืในการวจิยั

  ในกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative research) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือโดยแบ่งเป็น 3 

ตอน คือ

 ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม

 ส่วนที่ 2 ควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ตำม

ตำมทฤษฎีกำรสร้ำงเครื่องมือของ Likert ซึ่งมีเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 1 คะแนน ควำมต้องกำรในระดับน้อยที่สุด 

2 คะแนน มีควำมต้องกำรในระดับน้อย 3 คะแนน ควำมต้องกำรในระดับปำนกลำง 4 คะแนน ควำมต้องกำรในระดับ

มำก และ 5 คะแนน ควำมต้องกำรในระดับมำกที่สุด โดยมีข้อคสำถำมในด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 2) 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 3) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
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 ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถำมแบบปลำยเปิด 1 ข้อ ให้ผู้ตอบได้เขียนแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

สสำหรับประเด็นในกำรสนทนำกลุ่มจะมุ่งหำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวท่ีเหมำะสมกับแต่ละพื้นที่โดย

มุ่งเน้นไปที่กำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรว่ำควรมีลักษณะอย่ำงไรเพื่อสังเครำะห์ออกมำเป็นรูปแบบที่เหมำะสม

 3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมอืเชิงปริมาณ มีขั้นตอนในกำรดสำเนินกำร ดังนี้

 1) กสำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย

 2) ศึกษำปัญหำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำน

กำรท่องเที่ยวชุมชน เพื่อนสำมำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม 

 3) ให้ควำมหมำยและนิยำมจำกกำรศึกษำจำกเอกสำรท่ีเกีย่วข้องกบักำรพฒันำรปูแบบกำรบรหิำรแบบบูรณ

ำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชน

 4) เขียนข้อคสำถำมให้กลมกลนืกบัเนือ้หำซึง่เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประเมนิค่ำ (Rating scale) 5 ระดับ 

คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด

 5) นสำแบบสอบถำมไปให้ผู้เชี่ยวชำญ 3 คน ได้แก่ 1) อำจำรย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตำ ด้ำนเนื้อหำ 2) ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ ด้ำนกำรท่องเที่ยว 3) นำงสำวนิภำพร กฤษณะเศรณีด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบ

กำรบริหำรแบบบูรณำกำร

 ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) โดยใช้สูตรของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ [5] รวมถึงภำษำ

และสสำนวนที่ใช้ในแบบสอบถำมและนสำมำหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ตัง้แต่ 0.67 ขึ้นไปโดยผู้วิจัยกสำหนดระดับควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญมี คือ 1) +1 เมื่อแน่ใจว่ำข้อควำมนั้นสอดคล้อง

กบัวัตถปุระสงค์ท่ีระบุไว้ 2) 0 เม่ือไม่แน่ใจว่ำข้อควำมนีส้อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ทีร่ะบไุว้ 3) -1 เม่ือแน่ใจว่ำข้อควำม

นั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

 ผลกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงระหว่ำง 0.67 - 1.00 

 6) นสำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำงที่กสำหนดไว้

ในกำรวิจัย จสำนวน 30 คน แล้วนสำค่ำคะแนนที่ได้ไปคสำนวณหำควำมเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมด้วยวิธี

สมัประสทิธ์ิแอลฟำ (Alpha Coefficient) ของพวงรตัน์ ทวรีตัน์ [5] ได้ค่ำควำมเชือ่ม่ัน ของแบบสอบถำมเท่ำกบั 0.995 

นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในกำรเก็บข้อมูลต่อไป

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 เครื่องมือที่ใชใ้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรศึกษำครั้งนี้สำมำรถจสำแนกประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview) ได้ดังนี้

 1. แบบฟอร์มบันทึกคสำสัมภำษณ์งำนวิจัยสร้ำงข้ึนเพื่อบันทึกจสำนวนของคสำถำมที่กสำหนดไว้ล่วงหน้ำโดย

ผู้วิจัยจะทสำกำรสัมภำษณ์ด้วยตนเองทั้งหมดเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรซักถำมคสำถำมที่ต่อเนื่องเพื่อให้ได้ควำมลึกซึ้ง

และควำมละเอยีดมำกยิง่ข้ึนอกีท้ังยงัช่วยให้ซักถำมได้ตรงประเด็นมำกท่ีสุด ซ่ึงแบบสัมภำษณ์แบบเจำะลกึ (In-depth 

Interview) ประกอบไปด้วยข้อคสำถำมในประเด็น ต่อไปนี้ 

 1) บทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

 2) รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่ำงไร

 3) หน่วยงำนท่ีเข้ำมำสนับสนุนกำรดสำเนินงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวมีหน่วยงำนใดบ้ำง และลักษณะของกำร

สนับสนุนเป็นอย่ำงไร

 4) ปัญหำทีเ่กิดขึ้นจำกกำรทสำงำนร่วมกันภำยในหน่วยงำน หรอืกับภำยนอกหน่วยงำนในด้ำนกำรท่องเทีย่ว

มีอะไรบ้ำง เหตุใดจึงก่อเกิดปัญหำ

 5) จุดแข็ง หรือโอกำสที่ทสำให้กำรประสำนงำน กำรทสำงำนร่วมกันในลักษณะบูรณำกำรมีอะไรบ้ำง
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 6) รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวในพื้นท่ีที่อยำกจะให้เป็น หำกมองในภำพของกำร บูรณำกำร 

ควรเป็นอย่ำงไร

 2. แบบบันทึกกำรสนทนำกลุ่ม (focus group) ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นคสำถำมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับได้

ร่วมกนัระดมควำมคิดเหน็เกีย่วกบัรปูแบบกำรบรหิำรจดักำรท่องเทีย่วของจงัหวดัเพชรบุร ีเพือ่ให้กำรดสำเนินกำรเกีย่ว

กับกำรท่องเที่ยวเป็นไปด้วยควำมยั่งยืน

 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยนสำแบบสอบถำมแจกให้แก่ประชำชนใน

แต่ละชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรี และรอรับคืนด้วยตนเองนสำมำตรวจสอบควำม

สมบูรณ์ควำมถูกต้องของแบบสอบถำมแต่ละชุดเพื่อนสำไปวิเครำะห์ทำงสถิติต่อไป 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ

 กำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรท่ีหลำกหลำยทั้งกำรศึกษำจำกเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง และกำรลงพื้นที่ภำค

สนำมด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสนทนำกลุ่มจำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับ โดยมีกระบวนกำรดังนี้

 1) รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลจำกวรรณกรรมต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่

เกี่ยวข้องกับ แหล่งท่องเที่ยวของแต่ละอสำเภอในจังหวัดเพชรบุรี บทบำทหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ

กำรท่องเที่ยว เพื่อกสำหนดกรอบและแนวทำงในกำรทสำกำรวิจัย

 2) ทสำกำรสสำรวจพื้นที่เบื้องต้น และทสำกำรสัมภำษณ์ข้อมูลจำกผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น เพื่อกสำหนดแนวทำงใน

กำรทสำกำรวิจัย และออกแบบเครื่องมือในกำรทสำวิจัย

 3) จัดทสำเครื่องมือกำรวิจัยเพื่อใช้ในกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรสนทนำกลุ่ม นสำเครื่องมือตรวจสอบหำค่ำ

ดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคสำถำมกับวัตถุประสงค์กำรวิจัยกับผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 2 ท่ำน จำกนั้นก็นสำข้อเสนอ

แนะจำกผูเ้ชีย่วชำญไปปรบัปรงุแก้ไขแบบสัมภำษณ์และแบบบันทึกกำรสนทนำกลุม่ จนได้เครือ่งมือท่ีมีประสิทธิภำพ

 4) ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่ทสำกำรวิจัย

 5) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลหลักที่กสำหนดไว้ข้ำงต้นด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสนทนำกลุ่ม

 6) นสำข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งจำกเอกสำร กำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสนทนำกลุ่มมำวิเครำะห์ข้อมูล และ

สรุปผลกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ที่กสำหนดไว้

 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

 1) วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมโดยหำค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)

 2) วเิครำะห์ข้อมลูควำมพงึพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถำมซ่ึงเป็นประชำชนในแหล่งท่องเทีย่ว วเิครำะห์โดย

หำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : SD) โดยกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยกสำหนด

เกณฑ์กำรแบ่งช่วงคะแนนในแต่ละระดับตำมแนวคิดบุญชม ศรีสะอำด [6] ดังน้ี คะแนนเฉลี่ยและระดับควำมพึง

พอใจจำกมำกไปน้อย คือ 4.51 - 5.00 มำกที่สุด 3.51 - 4.50 มำก 2.51 - 3.50 ปำนกลำง 1.51 - 2.50 น้อย 1.00 - 1.50 

น้อยที่สุด

 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 ดสำเนินกำรภำยหลังกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview) และกำร

สนทนำกลุม่ (Focus Group) เพือ่ให้กำรวเิครำะห์เป็นไปอย่ำงมีระบบและครอบคลมุถงึวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยัโดย

แบ่งหัวข้อที่ทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเป็นดังนี้
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 1) รูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

เพชรบุรี

 2) รูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนที่เหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดเพชรบุรี

 6. สถติทิีใ่ช้ในการวจิยัคร้ังนี ้

 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ ค่ำส่วนเบี่ยง

เบนมำตรฐำน

สรุปผลการวจิยั
 ผลการวจิยัเชิงปริมาณ 

 ผู้วิจัยได้ทสำกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชน

ในจังหวัดเพชรบุรี ในด้ำนต่ำง ๆ  3 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 2) ด้ำนสิ่งแวดล้อม และ 3) ด้ำนกำร

ประชำสัมพันธ์ โดยผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ

 1. ระดับควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนในอสำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรสูงท่ีสุด ได้แก่ 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม รองลงมำคอื ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ระดบัควำมต้องกำรของประชำชน

ต่อกำรบรหิำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วชมุชนในอสำเภอเขำย้อย จังหวดัเพชรบุร ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก เม่ือ

พิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่สูงสุด ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และรอง

ลงมำคือ ด้ำนสิ่งแวดล้อม ระดับควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชน

ในอสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่

สูงสุด ได้แก่ ด้ำนสิ่งแวดล้อม รองลงมำ คือ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ตำมลสำดับ ระดับ

ควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชุมชนในอสำเภอชะอสำ จังหวัดเพชรบุรี 

โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรสูงที่สุด ได้แก่ ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

รองลงมำคือ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ระดับควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำร

แบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนในอสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำย

ด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรสูงที่สุด ได้แก่ ด้ำนสิ่งแวดล้อม รองลงมำคือ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และ

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ระดับควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนใน

อสำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำร

สงูทีส่ดุ ได้แก่ ด้ำนสิง่แวดล้อม รองลงมำคือ ด้ำนกำรบรหิำรจดักำร และด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์ ระดับควำมต้องกำร

ของประชำชนต่อกำรบรหิำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วชมุชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในอสำเภอบ้ำนแหลม 

จงัหวดัเพชรบุร ีโดยรวมอยูใ่นระดับมำก เมือ่พจิำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนท่ีมค่ีำเฉลีย่ควำมต้องกำรสงูทีสุ่ด ได้แก่ ด้ำน

สิ่งแวดล้อม รองลงมำคือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ระดับควำมต้องกำรของประชำชนต่อ

กำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนในอสำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก 

เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรสูงที่สุด ได้แก่ ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ รองลงมำคือ ด้ำน

สิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 2. ผลกำรวิเครำะห์รปูแบบกำรบรหิำรแบบบรูณำกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วชมุชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีพบว่ำ รูปแบบกำรบริหำรด้ำนกำรท่องเที่ยวของแต่ละอสำเภอมีควำมแตกต่ำงกัน และบทบำท
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่ำงกันถึงแม้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอสำนำจหน้ำที่

ในกำรพัฒนำและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวตำมกฎหมำย ทว่ำกำรดสำเนินกำรที่แสดงออกมำนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของ

แต่ละพื้นที่ ศักยภำพของพื้นที่ ควำมเข้มแข็งของชุมชน หำกชุมชนมีควำมเข้มแข็งทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก็จะคอยเป็นผู้ประสำนควำมร่วมมือและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนดสำเนินกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเอง เช่น ธนำคำร

ปมู้ำในเขตพืน้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลแหลมผกัเบีย้ , ท่ำย์นสำ้ข้ำมภำพในเขตเทศบำลท่ำยำง , ชมุชนคลองกระแชง

ในเขตเทศบำลเมืองเพชรบุรี , สวนตำลลุงถนอมในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลถส้ำรงค์ , โฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้ำน

ถส้ำเสือในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลสองพี่น้อง, นส้ำพุร้อนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลยำงนส้ำกลัดเหนือ แต่

หำกชุมชนใดยังไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็น

หน่วยงำนหลักในกำรดสำเนินกำรบริหำรจดักำรแหลง่ท่องเที่ยว เช่น ศูนย์วฒันธรรมไทยทรงดสำในเขตเทศบำลอสำเภอ

เขำย้อย

 3. ผลกำรวเิครำะห์รปูแบบกำรบรหิำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วชมุชนท่ีเหมำะสมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี น้ันควรอยู่ในรูปแบบของภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรท่องเท่ียว ท่ีเปิดโอกำสให้ทุกภำค

ส่วนได้เข้ำมำมีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนกำรวำงแผน กำรดสำเนินกำร กำรร่วมรับผลประโยชน์ และกำรประเมินผล 

เพื่อทสำให้กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรีเกิดควำมยั่งยืน

 กำรดสำเนินกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวของทั้ง 8 อสำเภอจะเห็นได้ว่ำเป็นไปในลักษณะของกำรทสำงำนแบบบูรณำ

กำรร่วมกันทั้งในส่วนของชุมชน หน่วยงำนภำครัฐโดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี รวมไปถึงภำค

เอกชน ซ่ึงกำรทสำงำนในรูปแบบของกำรบูรณำกำรนี้มักก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำรท้ังในส่วนของ

สร้ำง กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ สภำพแวดล้อม เนื่องจำกมีหน่วยงำนที่มีศักยภำพในแต่ละด้ำนเข้ำมำร่วม

ในกระบวนกำร ทสำให้กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ต่อเนื่อง และยั่งยืน ทว่ำ

บำงครั้งอำจเกิดปัญหำเนื่องจำกปัจจัยด้ำนระยะเวลำในกำรดสำเนินกำรเนื่องจำกกำรจัดทสำโครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐ

มักมีหลำยขั้นตอนส่งผลให้กำรดสำเนินกำรล่ำช้ำ อีกทั้งเมื่อต้องมีกำรประสำนงำนเพื่อขอควำมร่วมมือจำกแต่ละฝ่ำย

แต่ละหน่วยงำนยิ่งส่งผลต่อควำมสสำเร็จของโครงกำรนั้นๆ เป็นต้น 

 ดังนั้นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ควรจะเป็นนั้นควรอยู่ในรูปแบบของภำคีเครือข่ำยด้ำน

กำรท่องเที่ยว ดังแผนภำพ
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 ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ

 ผู้วิจัยได้วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรสนทนำกลุ่มจำกบุคคลท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้อง พบว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีอสำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวตำม

กฎหมำย ทว่ำบทบำททีแ่ต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แสดงออกมำนัน้ข้ึนอยูก่บับรบิทของแต่ละพืน้ที ่อำทิ ศูนย์

วัฒนธรรมไทยทรงดสำในเขตอสำเภอเขำย้อย อยู่ภำยใต้กำรดูแลของเทศบำลตสำบลเขำย้อย ดังนั้นจึงเป็นหน่วยงำนที่มี

บทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ เป็นตัวคอยประสำนควำมร่วมมือให้หน่วยงำนอื่นๆ รวมไปถึงชุมชนให้เข้ำมำ

ให้กำรสนบัสนุนและส่งเสรมิ แตกต่ำงจำกชมุชนคลองกระแชงในเขตเทศบำลเมืองเพชรบรุ ีแหล่งท่องเท่ียวดังกล่ำว

น้ันมีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ส่วนเทศบำลเป็นหน่วยงำนที่คอยสนับสนุนในส่วนของกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 

กำรสร้ำงสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรให้เอื้อต่อกำรเข้ำมำท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็นต้น จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น

จะเห็นได้ว่ำรูปแบบในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวของท้ังสองพื้นที่ถึงแม้จะยึดกฎหมำยเดียวกัน แต่บทบำท

ที่แสดงออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละที่แตกต่ำงกันแล้วแต่ศักยภำพของพื้นที่ ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 กำรพฒันำแหล่งท่องเทีย่วของแต่ละอสำเภอน้ันมีหน่วยงำนทีเ่ข้ำมำร่วมดสำเนินกำรหรอืสนับสนนุทีห่ลำกหลำย

ทั้งในส่วนของงบประมำณ บุคลำกร สถำนที่ และอื่นๆ อำทิ ธนำคำรปูม้ำ แพปลำชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรตสำบล

แหลมผักเบี้ย อสำเภอบ้ำนแหลม โดยแหล่งท่องเที่ยวดังกล่ำวมีชุมชนเป็นผู้ก่อตั้งและขับเคลื่อนหลักด้วยกำรมองถึง

ควำมต้องกำรของคนในชุมชนเป็นหลัก โดยในระยะกำรก่อตั้งทำงองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลแหลมผักเบี้ยก็ให้กำร

สนับสนุน จำกนั้นชุมชนก็มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรมำบริหำรงำนของกลุ่มและได้เชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ตสำบลแหลมผักเบี้ยขึ้นมำเป็นที่ปรึกษำ ในกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว กำรปรับภูมิทัศน์ กำรรักษำสิ่งแวดล้อม 

รวมไปถึงกำรประชำสัมพันธ์ ทำงคณะกรรมกำรซึ่งล้วนเป็นคนในชุมชนจะเป็นผู้ดสำเนินกำร ต่อมำก็ได้มีหน่วยงำน

ต่ำงๆ เข้ำมำสนบัสนนุทัง้หน่วยงำนภำครฐั เช่น ธนำคำรออมสนิเข้ำมำสนับสนนุในส่วนของงบประมำณในกำรสร้ำง

อำคำรและจดัหำถงัปูม้ำเพือ่ใช้ในกิจกรรมกำรปล่อยปมู้ำลงสูท้่องทะเล ได้รบังบประมำณจำกจงัหวดัเพชรบุรใีนกำร

จัดสร้ำงปูม้ำสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว นอกจำกนั้นยังได้รับควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัย

รำชภฏัเพชรบุร ีประมงจังหวัดเพชรบรุ ีสสำนกังำนคณะกรรมกำรวจัิยแห่งชำติ (วช.) มหำวทิยำลยัศิลปำกร มหำวทิยำลยั

รำชภัฎสวนสุนันทำ ในส่วนของภำคเอกชนก็ได้รับกำรสนับสนุนจำกหอกำรค้ำจังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนเงินเพื่อ

สร้ำงห้องนส้ำ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จสำกัด จัดทสำโครงกำรเพื่อเพิ่มจสำนวนถังปูม้ำ เป็นต้น

 กำรดสำเนนิกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวในลกัษณะของกำรบูรณำกำรร่วมกนั มักก่อให้เกดิประโยชน์ต่อกำรบรหิำร

จัดกำรท้ังในส่วนของสร้ำง กำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว ภูมิทัศน์ สภำพแวดล้อม เน่ืองจำกมีหน่วยงำนที่มีศักยภำพ

ในแต่ละด้ำนเข้ำมำร่วมในกระบวนกำร ทสำให้กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นท่ีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

ต่อเนื่อง และยั่งยืน ทว่ำบำงครั้งอำจเกิดปัญหำเนื่องจำกปัจจัยด้ำนระยะเวลำในกำรดสำเนินกำรเนื่องจำกกำรจัดทสำ

โครงกำรต่ำงๆ ของภำครัฐมักมีหลำยขั้นตอนส่งผลให้กำรดสำเนินกำรล่ำช้ำ อีกทั้งเมื่อต้องมีกำรประสำนงำนเพื่อขอ

ควำมร่วมมือจำกแต่ละฝ่ำยแต่ละหน่วยงำนยิ่งส่งผลต่อควำมสสำเร็จของโครงกำรนั้นๆ เป็นต้น 

 ดังนั้นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ควรจะเป็นนั้นควรอยู่ในรูปแบบของภำคีเครือข่ำยด้ำน

กำรท่องเทีย่ว ที่เปิดโอกำสใหท้กุภำคส่วน ไม่วำ่จะเป็นภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรไม่แสวงหำผลกสำไร หรือชมุชนได้

เข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำร ตั้งแต่กระบวนกำรวำงแผน กำรดสำเนินกำร กำรร่วมรับผลประโยชน์ และกำร

ประเมินผลเพื่อให้กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรีเกิดควำมควำมยั่งยืน 
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อภปิรายผลการวจิยั
 1. ระดับควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรบรหิำรแบบบรูณำกำรด้ำนกำรท่องเทีย่วชมุชนในทกุอสำเภอของ

จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรสูง อยู่ในระดับมำกใน

ทกุด้ำน ซึง่ประกอบไปด้วย ด้ำนสิง่แวดล้อม ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรและด้ำนกำรประชำสมัพนัธ์ ซึง่สอดคล้องกบัจกั

รกริศน์ ปันศิริ [7] พบว่ำ ควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว นส้ำตกศิลำเพชร ของ

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลศิลำเพชร อสำเภอปัว จังหวัดน่ำน นั้นประชำชนเห็นด้วยกับกำรบริหำรจัดกำรอยู่ในระดับ

มำกทั้งสำมด้ำน ท้ังนี้อำจเป็นเพรำะกำรท่องเที่ยวชุมชนในทุกอสำเภอของจังหวัดเพชรบุรียังต้องกำรกำรสนับสนุน

จำกองค์กรที่เกี่ยวข้องและประชำชนในพื้นท่ีชุมชนนั้นมีควำมต้ังในในกำรท่ีจะพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆอย่ำง

ตั้งใจ จึงต้องกำรกำรดูแลและสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่จสำเป็น

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ท่ีมอีสำนำจหน้ำทีใ่นกำรพฒันำและส่งเสรมิแหล่งท่องเท่ียวตำมกฎหมำย 

ทว่ำบทบำทท่ีแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แสดงออกมำนัน้ข้ึนอยูก่บับรบิทของแต่ละพืน้ที ่หำกชมุชนเข้มแขง็

ก็จะสำมำรถดสำเนินกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวได้ด้วยตนเอง แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนท่ีคอย

สนับสนุนสอดคล้องกับประโยชน์ ส่งกลิ่น [8] พบว่ำจุดกสำเนิดของกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวของหมู่บ้ำนซะซอม

เกดิจำกควำมต้องกำรของชมุชน จำกน้ันก็ได้มีหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนเข้ำมำช่วยเหลอืสนบัสนุนจน

ทสำให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวประสบควำมสสำเร็จ ทว่ำหำกชุมชนใดยังไม่สำมำรถดสำเนินกำรด้วยตนเอง

ทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเข้ำมำเป็นผู้ดสำเนินกำรสอดคล้องกับนพชัย ฟองอิสสระ [9] พบวำ่ เทศบำลมี

บทบำทสสำคัญในกำรดสำเนินกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยได้จัดทสำโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตสำบลแม่ยำวขึ้น เป็น

จดุเริม่ต้นของกำรสร้ำงเครอืข่ำยทำงสงัคมกำรท่องเทีย่วขึน้นบัแต่นัน้จงึได้มกีำรสร้ำงควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนอืน่ๆ 

ขึ้นในกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว 

 3. รูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนที่เหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจงัหวดัเพชรบรุน้ัีนควรอยูใ่นรปูแบบของภำคเีครอืข่ำยด้ำนกำรท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคล้องกับพเิชษฐ์ ภมิูพำณิชย์ [10] 

พบว่ำในด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรท่องเทีย่วในพืน้ทีต่สำบลเนินเพิม่น้ันได้มีหน่วยงำนภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ หน่วย

งำนภำครฐั ได้เข้ำมำให้กำรสนบัสนุนกำรทสำงำนเชงิบรูณำกำรและเครอืข่ำยหุน้ส่วนชมุชน (Community Partnership) 

โดยเน้นกำรทสำงำนเชิงบูรณำกำรแนวรำบมำกขึ้น และสอดคล้องกับวุฒิชำติ สุนทรสมัย และ ปิยะพร ธรรมชำติ [11] 

พบว่ำ ในกำรพฒันำกำรท่องเท่ียวชมุชนเชงิสุขภำพของจงัหวดัปรำจนีบรุนีัน้ชมุชนต้องเข้ำใจในรปูแบบของกำรท่อง

เทีย่ว ต้องมีศักยภำพเพยีงพอต่อกำรรวมกลุม่ในกำรพฒันำเครอืข่ำยวสิำหกจิชมุชน และต้องได้รบักำรสนับสนนุจำก

องค์กรท้ังภำครัฐและเอกชนโดยทสำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุนเริ่มต้ังแต่ต้นนส้ำไปจนถึงปลำยนส้ำ ซึ่งจะทสำให้เกิดควำม

เข้มแข็งด้ำนเครือข่ำยและทสำให้เกิดศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนอันจะนสำมำซึ่งกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนต่อไป และ

สอดคล้องกับ วรรณีศำ สีฟ้ำ [12] พบว่ำ ควรเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง

ส่งเสริมสุขภำพให้มำกยิ่งขึ้น จัดเจ้ำหน้ำที ่วิทยำกรหรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสง่เสริมสุขภำพ มำให้ควำม

รูค้วำมเข้ำใจแก่ประชำชน ควรจัดกจิกรรมกำรส่งเสรมิกำรท่องเท่ียวเชงิส่งเสรมิสขุภำพ ไปยงัชมุชนต่ำงๆ และหน่วย

งำนรำชกำรควรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ
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ข้อเสนอแนะ
 จำกกำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรแบบบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 องค์กรทีเ่กีย่วข้องสำมำรถนสำข้อมลูทีค้่นพบจำกกำรศึกษำมำเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ว

ในพืน้ที ่รวมท้ังให้ให้ควำมสสำคญักบักำรบรหิำรและพฒันำแหล่งท่องเท่ียว เริม่ต้ังแต่กำรกสำหนดนโยบำย จดัทสำแผน

พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยวให้สูงขึ้นอีกด้วย

 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

 1. ภำคประชำสงัคมทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องควรเข้ำมำมีส่วนร่วมในพฒันำสิง่แวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อศักยภำพ

ของกำรท่องเที่ยว เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมยั่งยืนทำงกำรท่องเที่ยว

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้ำงกระบวนกำรกำรเรียนรู้ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทัศนคติเชิงบวก

ในกำรที่จะมีส่วนร่วมทำงกำรท่องเที่ยว รวมทั้งให้แนวทำงในกำรทสำธุรกิจกำรท่องเที่ยวที่ต่อยอดจำกกำรท่องเที่ยว

ทำงธรรมชำติในปัจจุบันด้วย

 3. ควรมีกำรจัดทสำร่ำงนโยบำยเกี่ยวกับกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน ซึ่งต้อง

เป็นลักษณะที่มีควำมต่อเน่ือง และให้ภำคีเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรแหล่ง

ท่องเที่ยว เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำเกิดควำมยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป

 ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ที่มีกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียวโดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและศึกษำเกี่ยวกับกระบวนกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยให้มีควำมเป็นรูปธรรม

เอกสารอ้างองิ
[1] กองเศรษฐกิจกำรท่องเท่ียวและกีฬำ, สสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงกำรท่องเท่ียว 

 และกีฬำ, สถำนกำรณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวเดือนธันวำคม. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้ำถึงเมื่อ 11 ตุลำคม 2563]. เข้ำถึง 

 ได้จำก: https://www.mots.go.th/download/article/article_20200123132729.pdf 

 [2] สสำนักงำนจังหวัดเพชรบุรี. แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561 – 2564. พิมพ์ครั้งที่ 1. เพชรบุรี: สสำนักจังหวัด 

 เพชรบุรี; 2560.

[3] กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ. แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ  

 : โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก; 2560.

[4] Yamane, Taro.1973. Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. Newyork : Harper and Row Publication; 

 1973.

[5] พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สสำนักทดสอบ 

 ทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร; 2543.

[6] บุญชม ศรีสะอำด. กำรวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สุวีริยำสำสน; 2543.

[7] จกัรกรศิน์ ปันศิร.ิควำมคิดเหน็ของประชำชนทีมี่ต่อกำรบรหิำรจัดกำรแหล่งท่องเท่ียว นสำ้ตกศิลำเพชรขององค์กำร 

 บริหำรส่วนตสำบลศิลำเพชร อสำเภอปัว จังหวัดน่ำน.มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์; 2551



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

200 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 188-200 (2019)      Vol.9 No.3

[8] ประโยชน์ ส่งกลิน่. กำรจดักำรกำรท่องเท่ียวท้องถิน่ : กรณีศึกษำกำรจดักำรท่องเทีย่วบ้ำนซะซอม อสำเภอโขงเจยีม  

 จังหวัดอุบลรำชธำนี. วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม; 2557.

 [9] นพชยั ฟองอสิสระ. รปูแบบกำรสร้ำงเครอืข่ำยทำงสังคมของกำรท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมแบบโฮมสเตย์กลุม่ชำติพนัธ์ุ 

 อำข่ำบ้ำนสองแควพัฒนำ เทศบำลตสำบลแม่ยำว อสำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย. มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย;  

 2559.

[10] พเิชษฐ์ ภมิูพำณชิย์. กำรสร้ำงเครอืข่ำยกำรท่องเทีย่วโดยชมุชนเพือ่พฒันำเส้นทำงท่องเทีย่วในพืน้ท่ีตสำบลเนนิเพิม่ 

 อสำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. สสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. กรุงเทพ; 2559.

[11] วุฒิชำติ สุนทรสมัย และ ปิยะพร ธรรมชำติ. รูปแบบกำรท่องเท่ียวชุมชนเชิงสุขภำพของจังหวัดปรำจีนบุรี 

 เพื่อกำรพัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืน. มหำวิทยำลัยบูรพำ; 2559.

[12] วรรณีศำ สีฟ้ำ. กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภำพ กรณีศึกษำนส้ำพุร้อน  

 อสำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี.วำรสำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 2562;9:85-94.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

201Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 201-209 (2019)      Vol.9 No.3

การบริหารโรงเรียนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วชิาชีพ สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

School Management Professional Learning Community under the Phetchaburi 

Primary Educational Service Area Office 1

ศุจินธรำ มณีใส* และ อภิชำติ เลนะนันท์

Sujintala Maneesai* and Apichat Lenanant

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

Educational Administration, Faculty of Education, Phetchaburi Raiabhat University, 

Phetchaburi 76000

* To whom correspondence should be addressed. e-mail: nampu05759@hotmail.com

Received: 23 July 2019, Revised: 12 September 2019, Accepted: 23 September 2019

บทคดัย่อ
 กำรวิจัยเรื่องกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1) บริบท 2) ปัจจัยนสำเข้ำ 3) กระบวนกำร และ 4) ผลผลิต

ของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 94 คน และครูผู้สอน จสำนวน 269 คน 

รวมทั้งสิ้น 363 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ สถิติที่ใช้ คือ ควำมถี่ ร้อยละค่ำ

เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรประเมินด้ำนบริบท โดยรวมอยู่ในระดับมำก และพบว่ำ (1) ด้ำนผู้ปกครอง และ

ผู้เก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม ร่วมแก้ไขปัญหำ และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรบริหำรโรงเรียน (2) ด้ำน

ผู้บริหำรสถำนศึกษำประสำน และแสวงหำควำมร่วมมือจำกชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ มำร่วมในกำร

บริหำร และ (3) โรงเรียนมีสภำวะแวดล้อมที่ดี 2) ผลกำรประเมินด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก และพบ

ว่ำ (1) ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เก่ียวกับกำรดสำเนินงำน (2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำอสำนวย

ควำมสะดวก ปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยต่ำงๆให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ และ (3) ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ 

แหล่งเรียนรู้ กำรวัดและกำรประเมินผล 3) ผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร โดยรวมอยู่ในระดับมำก และพบว่ำ (1) 

ครูมีกำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง (2) โรงเรียนดสำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตำม

ตำรำงเรียนที่กสำหนด และ (3) โรงเรียนมีกำรแก้ไขปัญหำจุดด้อย ขยำยจุดเด่น เพื่อให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ ของ

โครงกำร 4) ผลกำรประเมินด้ำนผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมำก และพบว่ำ (1) นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้

สื่อและเทคโนโลยี (2) นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ และ (3) ครูและนักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำร แลก

เปลี่ยน ควำมคิดเห็น



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

202 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 201-209 (2019)      Vol.9 No.3

ค�าส�าคญั : กำรประเมินกำรบริหำรโรงเรียน กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ 

Abstract
 The research on the School Management Professional Learning Community under the Phetchaburi Primary 

Educational Service Area Office 1 objectives of this study were to the following factors 1) the context 2) the input 

3) the process and 4) the output of the School Management Professional Learning Community project administra-

tion. The sample of the study was the 94 school administrators and 269 teachers. There were 363 people altogether. 

Instrumentation was questionnaire and interview from. The statistics used were frequency, percentage, mean and 

standard deviation. The qualitative data was analyzed by using content analysis.

 The results of the study were as following: 1) The context was at a high level, and in found. (1) The par-

ents and those involved in the activity together to solve problems and participate in the School. (2) The aspect of 

the school administrators coordinated and sought cooperation from the community, outside learning sources, to 

participate in the administration and (3) The school has a good environment. 2) The input was a high level, and 

in found. (1) For the teacher and personnel of the school had the knowledge and good understanding about the 

process. (2) The aspect of the school administrators showed that the school administrators facilitated, improved 

and developed the input factors to be ready to perform. And (3) the teacher has lesson planning, learning materials, 

learning resources, measurement and evaluation. 3) The process was a high level, and it found. (1) The teachers 

continuously report student learning results. (2) The school has a learning management and activities in accordance 

with the schedule. (3) The school has solved the problem of weaknesses, expanded strengths to achieve the objec-

tives of the project. 4) The output was a high level, and it found. (1) The students have the ability to use media and 

technology. (2) The students are happy to learn. (3) The teachers and students have communication capabilities 

and exchange comment.

Keywords : Management assessment, Professional Learning Community 

บทน�า
 กำรศึกษำเป็นเครื่องมือที่สสำคัญประกำรหนึ่งของกำรพัฒนำประเทศ กำรศึกษำมีควำมสอดคล้องกับกำร

เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม กำรศึกษำสร้ำงเสริมควำมรู้ ปลูกจิตสสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ชำติ ศำสนำ พระ

มหำกษัตริย์ ประเทศใดมีประชำกรที่ได้รับกำรศึกษำประเทศนั้นก็จะประสบควำมสสำเร็จในทุก ๆ ด้ำน ทั้งนี้ เพรำะ

กำรพฒันำประเทศไม่ว่ำด้ำนใดต้องอำศัยกสำลังคนเป็นปัจจยัสสำคญั และกระบวนกำรทีส่สำคญัในกำรพฒันำกสำลงัคนก็

คือกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคนให้มีคุณภำพจึงเป็นเรื่องที่มีควำมจสำเป็นอย่ำงยิ่ง 

 กำรทีจ่ะทสำให้บคุคลได้รบักำรศึกษำตลอดชวิีตหรอืได้รบักำรศึกษำอย่ำงต่อเนือ่งทกุช่วงชีวติน้ันจะอำศัยกำร

ศึกษำในระบบเท่ำนั้นไม่เพียงพอ เพรำะบุคคลไม่สำมำรถศึกษำในสถำนศึกษำ ได้ตลอดชีวิต ดังนั้นต้องมีกำรศึกษำ

ในรปูแบบอืน่ ๆ  ทีเ่อือ้ต่อกลุม่เป้ำหมำยท่ีพ้นวัยเรยีนไปแล้ว กำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูใ้ห้เกิดข้ึนในชมุชนน้ันจะทสำให้ทกุ

คนในชุมชนมีโอกำสเรียนรู้มำกขึ้น โดยสำมำรถขจัดโอกำสในกำรเรียนรู้ออกไป ซึ่งยุทธศำสตร์ในกำรสร้ำงชุมชน

แห่งกำรเรยีนรูเ้ป็นยทุธศำสตร์หนึง่ท่ีจะช่วยสร้ำงควำมพร้อม สร้ำงพลงัให้กบัประชำชนในกำรเผชญิกบัสภำพสังคม 

ส่ิงแวดล้อม วิทยำกร และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป ตลอดจนช่วยพัฒนำตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสมต่อควำม
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เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบัน [1] ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เป็นวิธีกำรสร้ำงควำมเจริญงอกงำมให้แก่ผู้เรียน 

คร ูผูบ้รหิำร บคุลำกร ผูป้กครองและชมุชน สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัองค์กำร สร้ำงบรรยำกำศและวฒันธรรมองค์กร

ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ในกำรทสำงำนเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในกำรรวบรวมและกำรใช้ผลกำรประเมิน

ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อร่วมกันคิด และตัดสินใจร่วมกันในกำรแสวงหำวิธีกำรปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรม

ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ

 กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของโรงเรียนสำมำรถส่งเสริมให้ทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกำร

เปลี่ยนแปลงและพัฒนำได้อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพให้กับนักเรียนและคนในชุมชนมีคุณภำพ 

ทันโลกทันเหตุกำรณ์ สำมำรถปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับทิศทำงในกำรพัฒนำสังคมสังคมโลกในปัจจุบันและ

อนำคต มงีำนวจิยัท้ังในและต่ำงประเทศทีบ่่งชีว่้ำควำมเป็นชมุชนแห่งกำรเรียนรู้มีควำมสมัพนัธ์กบัคณุภำพกำรจดักำร

ศึกษำ ดังเช่น [2] วจิยัพบว่ำ โรงเรยีนทมีีควำมเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูส่้งผลให้โรงเรยีนมีควำมเข้มแขง็ทำงวชิำกำร

มำกยิ่งขึ้น [3] วิจัยพบว่ำ กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทสำให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมทำงวิชำกำร นักเรียนเกิดกำรเรียน

รู้มำกยิ่งขึ้นส่งผลต่อควำมพึงพอใจและควำมร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครองในกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียน

 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐำนะครูผู้สอนจึงมีควำมสนใจที่จะประเมินกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำร

เรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 ซ่ึงกำรวิจัยคร้ังนี้จะทสำให้ทรำบถึง 

ลักษณะบริบท ปัจจัยนสำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 เพื่อนสำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรบริหำร

โรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพต่อไป

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพื่อประเมินบริบทของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 

 2. เพื่อประเมินปัจจัยนสำเข้ำของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 

 3. เพือ่ประเมนิกระบวนกำรของกำรบรหิำรโรงเรยีนสูก่ำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สังกดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 

 4. เพื่อประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพสังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 ใน 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนผลกระทบ 2) ด้ำนประสิทธิผล 3) ด้ำนควำม

ยั่งยืน

 ขอบเขตของการวจิยั

 ในกำรวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัใช้วธีิกำรศึกษำด้วยเชงิพรรณนำ ด้วยแบบสอบถำม และกำรสมัภำษณ์ โดยมีขอบเขต

การวจิยัดงัต่อไปนี้

 ขอบเขตด้านเนือ้หา งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ

 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลกั ประชำกร ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู ในโรงเรียน

สังกัดสสำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรุ ีเขต 1 จสำนวนรวมท้ังสิน้ 1,008 จำก 94 โรงเรยีน โดยจสำแนก

เป็น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 94 คน และครูผู้สอน 914 คน กลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 

ดังนี้ 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จสำนวน 94 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจำะจง (Purposive Samples) ให้ผู้บริหำรทุกคนตอบ

แบบสอบถำม 2) ครูผู้สอน ใช้วิธีกำรเปิดตำรำงของ [4] ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 269 คน รวมกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น 363 
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คน จำกนั้นใช้กำรเทียบสัดส่วน ตำมครูจริงในโรงเรียน และใช้กำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) เพื่อ

กสำหนดผู้ให้ข้อมูล

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ผูว้จิยัจะทสำกำรศึกษำโรงเรยีนในสังกดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี 

เขต1

วธีิด�าเนินการวจิยั
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนินกำรดังน้ี 1) ผู้วิจัยขอหนังสือรำชกำรจำกคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเพชรบุรี เพื่อขอควำมร่วมมือไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบุรีเขต 1 และครูผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถำม ส่งคืนในระยะเวลำที่กสำหนด 2) ผู้วิจัยแจกเครื่องมือในกำรวิจัย

ด้วยตนเอง โดยกำรนสำเครื่องมือในกำรวิจัยไปให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง ในกรณีที่โรงเรียนอยู่ห่ำงไกลผู้วิจัยส่งเครื่อง

มือไปให้ทำงไปรษณีย์ พร้อมซองเปล่ำติดแสตมป์จ่ำหน้ำซองถึงผู้วิจัย 3) ผู้วิจัยนสำแบบสอบถำมที่ได้มำทสำกำรตรวจ

สอบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและนสำไปวิเครำะห์ข้อมูล

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัได้รบัแบบสอบถำมกลบัคนืมำเรยีบร้อยแล้ว ได้ดสำเนนิกำรตรวจสอบและวเิครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สสำเร็จรูป 1) ตรวจนับแบบสอบถำม พร้อมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถำมที่ได้รับกลับคืนมำ 

2)กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ใช้วิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content Analysis) 3)กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ ข้อมูลโรงเรียน ระดับกำรศึกษำ และข้อมูลสถำนภำพของครู คสำนวณหำค่ำควำมถี่ 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 4) กำรวเิครำะห์ข้อมลูจำกแบบสอบถำมโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์สสำเรจ็รปู

และวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อคสำนวณค่ำสถิติ คือ คสำนวณหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Devia-

tion) จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ ด้ำนกระบวนกำร และด้ำนผลผลิต ต่อกำรบริหำร

โรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 

ผลการวจิยั
 กำรวจิัยเรือ่ง กำรบริหำรโรงเรยีนสูก่ำรเป็นชมุชนแหง่กำรเรียนรูว้ชิำชีพ สงักดัสสำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำ

ประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 มีประเด็นที่จะนสำมำสรุปผลกำรวิจัย ดังนี้

1.ผลการประเมนิบริบท

 ผลกำรประเมินบริบทของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 เป็นดังนี้

 ผลกำรประเมินบริบทของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยกำรใช้แบบสอบถำม พบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยข้อพบว่ำข้อท่ีมค่ีำเฉลีย่อยูใ่นลสำดบัแรก ได้แก่ ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวข้องกับกำรจัดกิจกรรม ร่วมแก้ไขปัญหำ 

และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ รองลงมำ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำประสำน และแสวงหำควำมร่วมมือจำกชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ มำร่วมในกำรบริหำร และ

โรงเรยีนจดักำรบรหิำรโรงเรยีนสูก่ำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรู้วชิำชพี ได้อย่ำงเหมำะสม ท้ังด้ำนวชิำกำร ด้ำนปฏบิติั 

ตำมลสำดับ
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 จำกกำรสมัภำษณ์เชงิลกึ ผลกำรประเมินควำมมุ่งหมำยและจดุประสงค์ของโครงกำรผูบ้รหิำรสถำนศึกษำส่วน

ใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรเกิดควำมร่วมมือรวมพลังกัน

ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนส่งผลสู่คุณภำพของผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม

ศักยภำพ ตำมควำมสนใจ และถนดัของแต่ละบคุคล ทสำให้นกัเรยีนมีคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรเรยีนรู ้มีควำมสำมำรถ

ในกำรคิดวิเครำะห์ พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพ และมีควำมสุขกับกำรเรียนรู้ ส่ง

ผลให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจในกำรจัด กำรศึกษำของโรงเรียนและมี

ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

  กำรบรหิำรจดักำรเวลำเรยีนทีเ่อ้ือต่อกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรู ้วชิำชพี สรปุได้ ดังนี้

 - ประชมุคร ูคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผูป้กครอง และนกัเรยีน เพือ่รบัทรำบนโยบำย เกีย่วกบักำรจดักจิกรรม

กำรเรียนรู้

 - มีกำรจัดกำรเรื่องเวลำเรียนใหม่ โดยใช้ช่วงเวลำ หลังเลิกเรียน เพื่อให้คณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกัน

และกัน และหำแนวทำงไปใช้วำงแผนในกำรพัฒนำผู้เรียน 

 - ทุกกิจกรรม จะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมกับผู้เรียน และสภำพแวดล้อม

 2. ผลกำรประเมินปัจจัยนสำเข้ำ

 ผลกำรประเมินปัจจยันสำเข้ำของกำรกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สังกดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 เป็นดังนี้

 ผลกำรประเมินปัจจยันสำเข้ำของกำรกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สังกดัสสำนกังำน

เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุร ีเขต 1 โดยกำรใช้แบบสอบถำม พบว่ำ โดยรวมอยูใ่นระดับมำก เม่ือพจิำรณำ

เป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลสำดับแรก ได้แก่ ครูและบุคลำกรของโรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรดสำเนิน

งำนเกี่ยวกับ กำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ รองลงมำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำอสำนวยควำม

สะดวก ปรบัปรงุและพฒันำปัจจยัต่ำงๆให้มีควำมพร้อมในกำรปฏบัิติ และครูมีแผนกำรจัดกำรเรยีนรู ้สือ่ แหล่งเรียน

รู้ กำรวัดและกำรประเมินผลที่เอื้อต่อกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ ตำมลสำดับ

 ผลกำรประเมินปัจจยันสำเข้ำของกำรกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สังกดัสสำนกังำน

เขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศกึษำ สรุปผลกำรสัมภำษณ์ได้ ดังนี้

  บุคลากร

 ผูบ้รหิำรส่วนใหญ่มีควำมคิดเหน็ตรงกนัว่ำ ครแูละบคุลำกรของโรงเรยีนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ กำรกำรบรหิำร

โรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ

 ผูบ้รหิำรบำงโรงเรยีนมคีวำมคิดเหน็ว่ำ ครไูม่เพยีงพอขำดครทูีเ่ป็นวิชำเอก เช่น คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์

 งบประมาณ

 ผู้บริหำรส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ โรงเรียนจัดสรรงบประมำณให้แต่ละ กิจกรรมนสำไปปฏิบัติ โดย

ให้แต่ละกจิกรรมประมำณกำรขอกำรใช้งบประมำณ โดยให้คสำนงึถงึควำมสสำคญั ควำมเหมำะสมและประโยชน์ท่ีได้

รับ

 ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์

 ผูบ้รหิำรส่วนใหญ่มีควำมคดิเหน็ตรงกนัว่ำ โรงเรยีนอสำนวยควำมสะดวกเก่ียวกับ กำรจัดทสำส่ือ วสัดุ อปุกรณ์

ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมที่กสำหนดไว้ในแผนกำรจัดกิจกรรมอย่ำงเพียงพอ เหมำะสมกับผู้เรียน และส่งเสริมกำรเรียนรู้

ของผู้เรียน มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้นอกสถำนที่ ทั้งนี้ให้ เหมำะสมกับบริบทสภำพแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน
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 3.ผลกำรประเมินกระบวนกำร

 ผลกำรประเมินกระบวนกำรของกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สงักดัสสำนกังำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 เป็น ดังนี้

 ผลกำรประเมินกระบวนกำรของกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สงักดัสสำนกังำน

เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุร ีเขต 1 โดยกำรใช้ แบบสอบถำมพบว่ำ โดยรวมอยูใ่นระดับมำก เม่ือพจิำรณำ

เป็นรำยข้อพบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน ลสำดับแรก ได้แก่ ครูมีกำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง รอง

ลงมำโรงเรียนดสำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตำมตำรำงเรียนท่ีกสำหนด และโรงเรียนมีกำรแก้ไขปัญหำจุด

ด้อย ขยำยจุดเด่น เพื่อให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ ของโครงกำร ตำมลสำดับ

 ผลกำรประเมินกระบวนกำรของกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สงักดัสสำนกังำน

เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรุ ีเขต 1 โดยกำรสัมภำษณ์ ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ สรปุผลกำรสมัภำษณ์ได้ ดังน้ี

 ผลกำรประเมินควำมสอดคล้องของกำรดสำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่ง

กำรเรียนรู้วิชำชีพ ผู้บริหำรโรงเรียนส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ ผู้บริหำร ครูร่วมกันศึกษำ วิเครำะห์นโยบำย 

คู่มือกำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมเข้ำใจตรงกัน มีควำมพร้อมของครูผู้สอน สื่อ แหล่ง

เรียนรู้ อำคำร สถำนที่ และห้องปฏิบัติกำร ได้ปรับและออกแบบตำรำงเรียนที่เอื้อต่อกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็น

ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ ตำมแนวทำง บริหำรจัดกำรเวลำเรียนที่ลดเวลำเรียนและเพิ่มเวลำรู้โดยแนวกำรบริหำร

โรงเรียนสูก่ำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรูว้ิชำชีพ สร้ำงควำม ตระหนัก ควำมเข้ำใจในกำรดสำเนินงำนแกค่รผููส้อน และ

ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน ครูมีควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆกันเป็นอย่ำงดี มีกำรออกแบบกิจกรรมท่ีหลำก

หลำย สอดคล้องกับช่วงวัย สนองควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมต้องกำรของผู้เรียน ซึ่งอำจพิจำรณำจำกกิจกรรม

ที่โรงเรียนดสำเนินกำรอยู่ โดยเน้นกำรสร้ำง แรงจูงใจนักเรียนให้มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ จัดกำรเรียนโดย

เน้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั จดักำร เรยีนรูแ้บบบรูณำกำร และกจิกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย ครมีูกำรวเิครำะห์ผูเ้รียน

เป็นรำยบุคคล และจัดทสำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับ ควำมสนใจ ควำมถนัด ควำมต้องกำร จสำแนกเป็นระดับชั้น

เรียน และเป็นรำยบุคคล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

 4. ผลกำรประเมินผลผลิต

  ผลกำรประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 เป็น ดังนี้

 ผลกำรประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยกำรใช้ แบบสอบถำมพบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ

เป็นรำยข้อพบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน ลสำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้สื่อและเทคโนโลยี รองลง

มำ นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ และ ครูและนักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำร แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น 

ตำมลสำดับ

 ผลกำรประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สรุปผลกำรสัมภำษณ์ได้ ดังนี้

 ผลกำรประเมินผลกระทบ

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก สรุปได้ว่ำ

 มีควำมพงึพอใจในควำมสสำเรจ็ของโครงกำร ดังผล กำรปรบัปรงุพฤติกรรมของครผููส้อนให้รูจั้กยอมรบักำรเปลีย่นแปลง 

กำรนสำสิ่งใหม่ๆไปปรับใช้ มำกกว่ำกำรเรียนรู้จำกกำรทสำแบบฝึกและกำรท่องจสำ ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง

ผู้เรียน ครู ชุมชน เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติกิจกรรม 
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  ผลกำรประเมินประสิทธิผล

 พบว่ำ นกัเรยีนมีพฒันำกำรเรยีนรูท่ี้ดีขึน้แต่ยงับำงคนทีมี่ปัญหำทำงกำรเรยีนรู ้ท่ีโรงเรยีนต้องพฒันำเสรมิให้

กับนักเรียน

 ผลกำรประเมินด้ำนควำมยั่งยืน

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 พบว่ำ 

มีกำรสรุปแนวคิดและประสบกำรณ์ที่ได้รับ และมีกำรนสำข้อมูลไปวำงแผนจัดทสำโครงกำรและให้ทุกคนมีส่วนร่วม

ในกำรทสำงำน

อภปิรายผล
 กำรศึกษำวิจัยกำรประเมินกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบกำรประเมิน แบบซิป (CIPP Model) [5] มีประเด็นตำม

วัตถุประสงค์ที่นสำมำอภิปรำยผล ดังนี้

 1.ด้ำนบรบิท พบว่ำ กำรประเมนิบรบิทของกำรบรหิำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรยีนรู้วิชำชพี สังกัด

สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เนื่องจำก ผู้ปกครอง และผู้

เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรม ร่วมแก้ไขปัญหำ และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำร

เรียนรู้วิชำชีพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำประสำน และแสวงหำควำมร่วมมือจำกชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ มำ

ร่วมในกำรบรหิำร และโรงเรียนจดักำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรู้วชิำชีพ ได้อย่ำงเหมำะสม ทั้ง

ด้ำนวิชำกำร ด้ำนปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง กับ ปรีดำ ศรีเศษมำตรย์ [6] ได้ทสำกำรประเมินโครงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสสำคัญ มีจุดมุ่งหมำย เพื่อประเมินโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ โรงเรียนบ้ำน

ดอนกลอยหนองยำง ปีกำรศึกษำ 2552 ด้ำนบริบทอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อปรำกฏว่ำ วัตถุประสงค์

ของ โครงกำรเหมำะสมกับนโยบำยและควำมต้องกำรของสังคมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน ระดับท่ี 1 

วตัถปุระสงค์ของโครงกำรสำมำรถนสำไปปฏบิติัได้อย่ำงเหมำะสมอยูใ่นระดับมำก มค่ีำเฉลีย่ อยูใ่นลสำดบัที ่2 บุคลำกร

มีเจตคติที่ดีต่อโครงกำรมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกเป็นอันดับที่ 3 กับนโยบำยและควำมต้องกำรข้ออื่น ๆ  อยู่ในระดับ

มำกทุกข้อ

 2. ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ พบว่ำ กำรประเมินปัจจยันสำเข้ำของกำรกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีน

รู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เนื่องจำก ครู

และบคุลำกรของโรงเรียนมคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจ กำรดสำเนนิงำนเกี่ยวกบั กำรบริหำรโรงเรยีนสูก่ำรเป็นชมุชนแหง่กำร

เรยีนรูวิ้ชำชพี ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำอสำนวยควำมสะดวก ปรบัปรงุและพฒันำปัจจยัต่ำงๆให้มีควำมพร้อมในกำรปฏบิติั 

และครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรวัดและกำรประเมินผลท่ีเอื้อต่อกำรกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำร

เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญำ ไชยโย [7] ได้ทสำกำรประเมินโครงกำรพัฒนำคุณธรรม 

จริยธรรม นสำชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวรำษฎร์บสำรุง อสำเภอเมือง สสำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำกสำแพงเพชร เขต 1 ด้ำนปัจจัยเบื้องต้นของโครงกำร พบว่ำ มีควำม เหมำะสมเพียงพอ อยู่ในระดับมำก ทุก

โครงกำร มีรำยกำรทีมี่ควำมเหมำะสมเพยีงพอในระดับมำกทีส่ดุ คือ กำรสนบัสนนุของฝ่ำยบรหิำรและกำรสนบัสนนุ

ของผู้ปกครองและบุคลำกรในชุมชน

 3. ด้ำนกระบวนกำร พบว่ำ กำรประเมินกระบวนกำรของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียน

รู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เนื่องจำก ครู

มีกำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนอย่ำงต่อเน่ือง โรงเรียนดสำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรม ตำมตำรำง
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เรียนที่กสำหนด และโรงเรียนมีกำรแก้ไขปัญหำจุดด้อย ขยำยจุดเด่น เพื่อให้บรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ ของโครงกำร ซึ่ง

สอดคล้องกับ ศรำวุธ เมื่อบสน [8] ได้ทสำกำรประเมินโครงกำรแข่งขันควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โรงเรียนในสังกัด

เทศบำลเมืองกำญจนบรุ ีจงัหวดักำญจนบรุ ีโดยใช้แบบจสำลองซปิป์ (CIPP Model) ด้ำนกระบวนกำร พบว่ำ กำรดสำเนนิ

งำนภำยในโครงกำร กำรดสำเนนิงำนตำมแผน ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรโครงกำรและกำรกสำกบั ติดตำม กำรดำเนนิ

งำนมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 

  4. ด้ำนผลผลิต พบว่ำ กำรประเมินผลผลิตของกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ 

สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เนื่องจำก นักเรียนมี

ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ส่ือและเทคโนโลยี นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ ครูและนักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำน

กำรสื่อสำร แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ [9] ได้ทสำกำรประเมินเชิงระบบโครงกำร

โรงเรยีนมำตรฐำนสำกล ด้ำนผลผลติ พบว่ำ นกัเรยีนโรงเรยีนมำตรฐำนสำกล มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ด้ำน ควำม

เป็นเลิศวิชำกำรสื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ล้ำหน้ำทำงควำมคิด ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบ

ต่อสังคมโลก อยู่ในระดับมำกและ มีกิจกรรมที่นักเรียนและครูจัดขึ้นเพื่อบริกำรสังคมด้วยจิตสำธำรณะ อย่ำงหลำก

หลำย รวมถึงได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันในเวทีระดับชำติและนำนำชำติมำกขึ้น 

   ผลกำรประเมินด้ำนผลกระทบ ประสทิธิผล และควำมยัง่ยนื ครผููส้อนมีควำมพงึพอใจต่อกำรบรหิำรโรงเรยีน

สู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 โดยภำพรวม 

อยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำข้อที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในลำดับแรก ได้แก่ ครูสร้ำงบรรยำกำศที่กระตุ้นให้

นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง รองลงมำ ครูส่งเสริมสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

และ ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวคิดที่สสำคัญมำกกว่ำกำรท่องจสำ ตำมลสำดับ สอดคล้องกับศูนย์วิจัยอีริด [10] ได้เสนอ

รำยงำนกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรศึกษำเรื่องกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรเรียนคณิตศำสตร์ โดยกำรเลือกใช้

โปรแกรมซิปป์ มีวัตถปุระสงค์เพือ่ประเมินผลกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรเรยีนคณิตศำสตร์ของโรงเรยีน Des Moines 

(Lowa) ในปีกำรศึกษำ 1993-1994 โดยประเมินจำกนักเรียนจสำนวน 2,968 คน ผลกำรประเมินพบว่ำโรงเรียนทั่ว ๆ 

ไป ต้องกำรส่งเสริมด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้ห้องทดลองทสำให้นักเรียนสอบผ่ำนได้ร้อยละ 73 กำรประเมิน

โปรแกรมกำรศึกษำด้ำนกำรคิดคสำนวณมีร้อยละ 4 ในจสำนวนนักเรียน 785 คน สอบผ่ำน ส่วนด้ำนกำรให้บริกำรของ

ครูต่ำงให้ควำมคิดเห็นวำ่ควรจัดกำรเรียน กำรสอนในเรื่องกำรอ่ำนและกำรเขียนก่อนและในด้ำนควำมคิดเห็นของ

พ่อแม่ต้องกำรให้นักเรียน มีกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติจริง

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน�าผลการวจิยัไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลวจิยัไปใช้ 

 1. ด้ำนบรบิท ควรมกีำรบรหิำรโรงเรยีนสูก่ำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี อย่ำงต่อเนือ่ง และจัดกจิกรรม

ได้อย่ำงเหมำะสม ทัง้ด้ำนวชิำกำร และด้ำนปฏบัิติ เพรำะจะทสำให้เกดิกำรปรบัปรงุกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของสถำน

ศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันอยู่เสมอ 

 2. ด้ำนปัจจยันสำเข้ำ ควรมกีำรสนบัสนนุงบประมำณเพิม่เติม เพือ่นสำไปใช้ในกำรจดัซือ้ จดัหำสือ่ วสัดุ อปุกรณ์

ที่ทันสมัย และปรับปรุงสถำนที่ให้เหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมต่ำง ๆ  ได้อย่ำงพอเพียงและเหมำะ

สม 

 3. ด้ำนกระบวนกำร ควรมีกำรร่วมประชมุพดูคุยกันให้มำกขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเรือ่งของเวลำเรยีน และ

โรงเรียนควรมีกำรนิเทศ กสำกับ ติดตำม อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทรำบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ
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 4. ด้ำนผลผลิต ควรมีกำรติดตำมผลกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ เป็นระยะ

สมส่ำเสมอควรเน้นทักษะของนักเรียน เพื่อให้ทรำบจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อให้คสำแนะนสำข้อมูลย้อนกลับ และให้กำรช่วย

เหลือ ได้ทัน เพื่อให้นักเรียนได้รับควำมรู้ตำมที่กสำหนดไว้ 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีกำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรบรหิำรโรงเรยีนสู่กำรเป็นชมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพี สังกดัสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 

 2. ควรประเมินกำรบริหำรโรงเรียนสู่กำรเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำร

ศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 แบบบูรณำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนเป็นสสำคัญ 

 3. ควรมีกำรศึกษำควำมต้องกำรของนักเรียนต่อกำรบริหำรโครงกำรของโรงเรียน เพื่อนสำไปเป็นแนวทำง

ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน สังกัดสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1
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บทคดัย่อ
 กำรวจิยัเรือ่ง กำรศึกษำรปูแบบถงัขยะทีเ่หมำะสมในกำรคดัแยกขยะของคณะศลิปศำสตร์ มหำวทิยำลยัพะเยำ 

มีวัตถปุระสงค์ 2 ประกำร คือ 1) เพือ่นสำผลสสำรวจท่ีได้มำเป็นแนวทำงกำรออกแบบถงัขยะท่ีเหมำะสมต่อปรมิำณและ

ประเภทของขยะของคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 2) เพื่อนสำผลสสำรวจที่ได้มำจัดหำสถำนที่ที่เหมำะสมใน

กำรจัดวำงถังขยะภำยในคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ กำรศึกษำนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ ประชำกรที่

ศึกษำ คือ นิสิตทุกชั้นปีของมหำวิทยำลัยพะเยำที่มำใช้ห้องเรียนอำคำรเรียนรวม คณะศิลปศำสตร์ เก็บขนำดตัวอย่ำง

มำ 100 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ตำรำงแจกแจงควำมถี่และค่ำเฉลี่ย

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปริมำณและประเภทของขยะ ส่วนมำกเป็นขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลำสติก กระดำษ เศษ

อำหำร และอื่น ๆ รองลงมำเป็นขวดพลำสติก ส่วนสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรจัดวำงถังขยะ อันดับ 1 คือ ข้ำงบันได

ขึ้นลงอำคำร รองลงมำ คือ ที่รอรถเมล์ ข้อเสนอแนะของกำรศึกษำ ได้แก่ ควรจัดที่ทิ้งขยะทั่วไปให้ใหญ่ขึ้น, วำงถัง

ขยะที่ทำงขึ้นลงอำคำร และจัดกำรอบรมให้แก่นิสิตเรื่องกำรจัดกำรขยะ ตำมหลัก 3R (Reduce , Reuse , Recycle)

ค�าส�าคญั: รูปแบบถังขยะที่เหมำะสม กำรคัดแยกขยะ
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Abstract
 The objectives of this research “The Study of Suitable Waste Bin Model for Waste Separation of School 

of Liberal Arts, University of Phayao” were 1) to use the survey results as a guideline for designing waste bins 

appropriate for the amount and types of waste at School of Liberal Arts, University of Phayao 2) to use the survey 

results to find a suitable location at School of Liberal Arts, University of Phayao. The quantitative approach was 

employed to this research. The population in this research were all year students who was randomly selected 100 

persons coming to study in Liberal Art building. The data were collected by using questionnaires and analyzed by 

using frequency and mean distribution table.

 The results showed that the amounts and the types of garbage are mostly plastic bags, paper, food scarps 

and others while plastic bottles were secondly found. The best place for installing bins was beside the stairs, fol-

lowed by bus stop points. The suggestions of this research were to make the general dumpster bigger, place the 

rubbish at the entrance to the building and provide training to students on waste management in accordance with 

the 3R principles (Reduce, Reuse, Recycle).

Keywords: Suitable Waste Bin Waste Separation

บทน�า
 ปัจจุบันปัญหำเรื่องขยะเป็นปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อมที่มีควำมสสำคัญระดับชำติ เน่ืองจำกจสำนวนประชำกรที่

เพิ่มมำกข้ึน ทสำให้สิ่งที่เกิดข้ึนตำมมำจึงเป็นจสำนวนขยะที่มีเพิ่มมำกข้ึนตำมไปด้วย ดังน้ันกรมส่งเสริมคุณภำพส่ิง

แวดล้อม[1] จึงได้มีแผนแม่บทกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศซ่ึงเป็นแผนหลักระดับชำติมีกสำหนดระยะเวลำ

ในกำรดสำเนินกำร 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นกรอบและทิศทำงกำรดสำเนินกำรแก้ไข

ปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยของประเทศและ 2) มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและ

ของเสยีอนัตรำยในภำพรวมของประเทศและบรูณำกำรกำรดสำเนนิงำนร่วมกนัของหน่วยงำนภำครฐั ภำคเอกชน และ

ภำคประชำชน 

 จำกวตัถปุระสงค์ทัง้ 2 ประกำรของแผนแม่บทกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศส่งผลให้จงัหวดัและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดสำเนินกำรจัดทสำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภำพ

ปัญหำและสำมำรถดสำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกรอบแนวคิดที่สสำคัญ คือ หลักกำร 

3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดกำรใช้น้อย กำรใช้ซส้ำ และกำรนสำกลับมำใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 

ณ แหล่งกสำเนิด ทั้งนี้กำรดสำเนินงำนตำมแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559–2564 เป็น

เรือ่งทีป่ระชำชนคนไทยทกุคนควรตระหนกัในควำมสสำคญัและให้ควำมร่วมมอืในกำรดสำเนนิงำน โดยเริม่ทีก่ำรปรบั

เปล่ียนทัศนคติของตัวเอง ในกำรที่จะลดกำรเกิดขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทำงหรือแหล่งกสำเนิด

เพรำะจุดเริ่มต้นกำรลดจสำนวนขยะจำกประชำชนทุกคนคือกำรลดภำระกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ 

ซึ่งจะนสำพำสังคมไทยไปสู่กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงยั่งยืนได้ในที่สุด [1]

 เนื่องด้วยพฤติกรรมกำรอุปโภคบริโภคของคนในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไป จำกอดีตท่ีเคยใช้ตะกร้ำ

ไปจ่ำยตลำด ใช้ปิ่นโตในกำรใส่อำหำร ใช้วัสดุที่ย่อยสลำยง่ำยในกำรห่ออำหำร เช่น ใบตอง ใบบัว เป็นต้น แต่ใน

ปัจจุบันกลับมีกำรใช้สินค้ำบรรจุภัณฑ์จสำพวกพลำสติก โฟม มำใช้แทนวัสดุท่ีย่อยสลำยได้ง่ำย อำจเพรำะว่ำบรรจุ

ภัณฑ์จสำพวกพลำสติก โฟม มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใช้งำน หำซื้อได้ง่ำย จึงทสำให้คนหันมำใช้จสำนวนเพิ่มมำก
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ขึ้นเรื่อย ๆ  แต่กำรหันมำใช้บรรจุภัณฑ์จสำพวกพลำสติก โฟม ทสำให้เกิดขยะเพิ่มสูงขึ้นและยำกต่อกำรกสำจัด เนื่องจำก

บรรจุภัณฑ์จสำพวกพลำสติก โฟม ใช้เวลำนำนในกำรย่อยสลำย อีกทั้งยังส่งผลกระทบทีม่ีทั้งควำมสญูเสียทำงด้ำนสิ่ง

แวดล้อม ก่อให้เกดิมลพษิทำงนสำ้ ดนิเสือ่มสภำพ กำรลดจสำนวนขยะและกำรคัดแยกขยะสำมำรถทสำได้ง่ำย ๆ  เริม่ต้นที่

ตัวเองจำกกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เนื่องด้วยกำรคัดแยกขยะจะช่วยให้ขยะแต่ละประเภทที่แตกต่ำงกัน เช่น พลำสติก 

โฟม แก้ว โลหะ อลมูเินียม ถูกแยกเป็นแต่ละประเภท ทสำให้ง่ำยต่อกำรนสำไปกสำจัดตำมแต่ละประเภท อกีทั้งยังง่ำยต่อ

กำรนสำขยะกลับนสำมำใช้ใหม่ หรือกำร Recycle และยังเป็นส่วนในกำรช่วยลดกำรเกิดขยะที่ต้นทำงได้เป็นอย่ำงดี

 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ[2] ได้ทสำโครงกำร UP GREEN คณะศิลปะศำสตร์ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อให้ทุก

คนในสสำนักงำนได้ร่วมตระหนกัและเลง็เห็นควำมสสำคญัของกำรจัดกำรสิง่แวดล้อมท่ีดี โดยมีหลกัสสำคญัของกำรเป็น

สสำนักงำนสีเขียว คือกำรเปลี่ยนพฤติกรรมในสสำนักงำน เพื่อลดกำรใช้พลังงำน และริเริ่มกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิง

แวดล้อม เช่น ลดปริมำณขยะโดยกำรลดกำรใช้ กำรใช้ซส้ำ กำรนสำกลับมำใช้ใหม่ กำรลดและเลิกใช้สำรเคมีอันตรำย 

รองรับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Procurement) เป็นต้น ซ่ึงกำรดสำเนิน

โครงกำรทสำให้ทุกคนในสสำนักงำนได้ตระหนักถึงกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจำก

กำรดสำเนินโครงกำรดังกล่ำวจึงอยำกพัฒนำส่งผลไปถึงกำรปลูกฝังกำรลดปริมำณกำรเกิดขยะ กำรนสำไปใช้ซส้ำ และ

กำรนสำกลับมำใช้ใหม่ ให้แก่นิสิต โดยเริ่มจำกกำรให้ควำมรู้ในกำรคัดแยกขยะก่อนท้ิงเพื่อให้ง่ำยต่อกำรนสำขยะไป

ทสำลำยหรือนสำกลับมำใช้ประโยชน์ต่อในอนำคต ด้วยพื้นที่ของตึกคณะศิลปศำสตร์ที่มีที่รอรถเมล์ของมหำวิทยำลัย

อยู่บริเวณหน้ำตึกคณะ อีกทั้งยังเป็นทำงผ่ำนของนิสิตที่เดินทำงมำใช้ห้องเรียนของอำคำรเรียนรวมและห้องเรียน

ของตึกคณะศิลปศำสตร์ ดังนั้นจึงทสำให้คณะศิลปศำสตร์เป็นพื้นท่ีที่น่ำสนใจต่อกำรศึกษำกระบวนกำรคัดแยกขยะ

ของนิสิตที่ศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยพะเยำ เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้งและตระหนักถึงกำรเลือก

ใช้วสัดุท่ีจะกลำยเป็นขยะในอนำคต ด้วยเหตุนีผู้ว้จิยัจงึสนใจศึกษำรปูแบบถงัขยะท่ีเหมำะสมในกำรคดัแยกขยะของ

คณะศลิปศำสตร์ มหำวทิยำลยัพะเยำ เพือ่ใช้เป็นแนวทำงกำรออกแบบถงัขยะทีเ่หมำะสมต่อปรมิำณและประเภทของ

ขยะและจัดหำสถำนที่กำรจัดวำงถังขยะที่เหมำะสมภำยในคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพือ่นสำผลสสำรวจท่ีได้มำเป็นแนวทำงกำรออกแบบถังขยะท่ีเหมำะสมต่อปรมิำณและประเภทของขยะ ของ

คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

 2. เพือ่นสำผลสสำรวจท่ีได้มำจัดหำสถำนท่ีท่ีเหมำะสมในกำรจัดวำงถงัขยะภำยในคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลยั

พะเยำ

วธีิด�าเนินการวจิยั
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ประชำกรท่ีใช้ศึกษำ คอื นสิิตทีศึ่กษำอยูใ่นคณะต่ำง ๆ  ของมหำวทิยำลยัพะเยำทีไ่ด้มำใช้ห้องเรยีนของอำคำร

เรียนรวมและตึกคณะศิลปศำสตร์ โดยผู้วิจัยกสำหนดขนำดของกลุ่มตัวอยำ่งโดยใช้สูตรคสำนวณจำกควำมน่ำจะเป็น 

โดยกำรใช้สูตรมีเงื่อนไขอยู่ว่ำ ลักษณะของตัวอย่ำงจะต้องมีกำรกระจำยแบบโค้งปกติ (normal distribution) และ

กำรสุ่มแล้วไม่แทนที่ ได้มำจสำนวน 96 คน แต่ผู้วิจัยจะเก็บตัวอย่ำงเป็นจสำนวน 100 คน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถำมแบบปลำยปิด ใช้สถติเิชงิพรรณนำวเิครำะห์ข้อมลูเชงิปรมิำณหำร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน 

โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สสำเร็จรูปเพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ โดยกสำหนดระดับนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

213Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 210-216 (2019)      Vol.9 No.3

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

 ผูวิ้จยัใช้วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูกำรวจิยัเชงิปรมิำณ (Quantitative Research) ในครัง้นี ้โดยใช้แบบสอบถำม

เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำรทสำวิจัยนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ

 1. วธิกีำรเกบ็รวบรวมข้อมลูจำกนสิติทีศ่กึษำอยูใ่นคณะต่ำง ๆ  ของมหำวทิยำลยัพะเยำได้มำใช้ห้องเรยีนของ

อำคำรเรยีนรวมและตกึคณะศลิปศำสตร์ ผูว้จิยักสำหนดขนำดของกลุม่ตวัอย่ำงโดยใช้สตูรคสำนวณจำกควำมน่ำจะเป็น 

โดยกำรใช้สตูรมีเงือ่นไขอยูว่่ำ ลกัษณะของตัวอย่ำงจะต้องมีกำรกระจำยแบบโค้งปกติ (normal distribution) และกำร

สุ่มแล้วไม่แทนที่ ได้มำจสำนวน 96 คน แต่ผู้วิจัยจะเก็บตัวอย่ำงเป็นจสำนวน 100 คน โดยใช้วิธีกำรตอบแบบสอบถำม

 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยและขอควำมร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถำมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวเิคราะห์ข้อมูล

 1. นสำแบบสอบถำมที่ได้รับคืนมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ เพื่อเตรียมกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 2. กำรวเิครำะห์ข้อมูลในกำรวจัิยครัง้นี ้ผูศึ้กษำได้ทสำกำรวเิครำะห์ข้อมูล ขัน้แรกโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

สสำเร็จรูปหำค่ำสถิติเชิงพรรณนำวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณหำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน

 3. กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของข้อมูลเชิงปริมำณ โดยใช้ค่ำเฉลี่ยมำเป็นกำรวัด ซ่ึงค่ำเฉลี่ยจะแบ่งกำรจัด

ออกเป็น 3 ระดับ คือ มำก ปำนกลำง และน้อย

สรุปผลการวจิยั
 กำรวจิยัเรือ่ง กำรศึกษำรปูแบบถงัขยะทีเ่หมำะสมในกำรคดัแยกขยะของคณะศลิปศำสตร์ มหำวทิยำลยัพะเยำ 

มีวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั 2 ประกำร คือ 1. เพือ่นสำผลสสำรวจทีไ่ด้มำเป็นแนวทำงกำรออกแบบถงัขยะทีเ่หมำะสมต่อ

ปริมำณและประเภทของขยะ ของคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำและ 2. เพื่อนสำผลสสำรวจที่ได้มำจัดหำสถำนที่

ที่เหมำะสมในกำรจัดวำงถังขยะภำยในคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ

 กำรวิจัยนี้เป็นงำนวิจัยเชิงปริมำณ โดยใช้วิธีกำรตอบแบบสอบถำมและวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยโดยใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอรส์สำเรจ็รปูหำค่ำสถติิเชงิพรรณนำ วเิครำะห์ข้อมลูเชิงปรมิำณหำ รอ้ยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน

มำตรฐำน

 ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม จสำนวน 100 คน ส่วนมำกเป็นเพศหญิงซึ่งมีจสำนวน 66 คน เพศ

ชำย 34 คน อำยุเฉลี่ยของผู้ตอบคือ อำยุ19 ปี จสำแนกเป็นอำยุ 18 ปี 9 คน, อำยุ 19 ปี 19 คน, อำยุ 20 ปี 32 คน, อำยุ 21 

ปี 20 คน, อำยุ 22 ปี14 คน และอำยุ 23 ปี 6 คน ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นนิสิตที่อยู่ในคณะต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 

และได้มำใช้ห้องเรยีนของอำคำรเรยีนรวมและตึกคณะศิลปศำสตร์ส่วนมำกเป็นนิสิตท่ีอยูใ่นช้ันปีท่ี 2 จสำนวน 33 คน 

รองลงมำชั้นปีที่ 3 จสำนวน 27 คน ชั้นปีที่ 1 จสำนวน 21 คน และชั้นปีที่ 4 จสำนวน 19 คน

 จำกวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำข้อ 1 เพื่อนสำผลสสำรวจท่ีได้มำเป็นแนวกำรออกแบบถังขยะท่ีเหมำะสมต่อ

ปรมิำณและประเภทของขยะ ของคณะศิลปศำสตร์ มหำวทิยำลยัพะเยำ จำกผลสสำรวจพบว่ำ ขยะประเภทต่ำง ๆ  ได้แก่ 

ขวดแก้ว ขวดพลำสติก กระป๋องโลหะ และขยะทั่วไป ได้แก่ขยะที่นอกเหนือจำก 3 อย่ำงข้ำงต้น ได้แก่ ถุงพลำสติก 

กระดำษ เศษอำหำร และอืน่ ๆ  ปรมิำณกำรทิง้ขยะเหล่ำนีโ้ดยเฉลีย่ซ่ึงนับเป็นจสำนวนชิน้และปัดเศษขึน้เป็นจสำนวนเต็ม 

พบว่ำปริมำณขยะแต่ละประเภทมีดังนี้ ขวดแก้ว 2 ชิ้น ขวดพลำสติก 3 ชิ้น กระป๋องโลหะ 2 ชิ้น และขยะทั่วไป 3 

ชิ้นเมื่อจสำแนกประเภทของขยะที่มีกำรทิ้งในแต่ละครั้งพบว่ำส่วนมำกร้อยละ 93 เป็นขยะทั่วไป จสำแนกปริมำณขยะ
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ทั่วไปที่ทิ้งจำกมำกไปน้อย คือ 2 ชิ้น (ร้อยละ 33) 1 ชิ้น (ร้อยละ 30) 3 ชิ้น (ร้อยละ 17) รองลงมำร้อยละ 87 เป็นขวด

พลำสติก จสำแนกปริมำณขวดที่ทิ้งจำกมำกไปน้อย คือ 1 ขวด (ร้อยละ 47) 2 ขวด (ร้อยละ 34) 3 ขวด (ร้อยละ 6) ตำม

ลสำดับ ประเภทขยะที่เป็นกระป๋องโลหะมีมำกเป็นอันดับที่ 3 คือ ร้อยละ 44 ซึ่งมีปริมำณกำรทิ้งจำกมำกไปน้อยคือ 1 

ชิ้น(ร้อยละ 28) 2 ชิ้น (ร้อยละ 15) และ 3 ชิ้น (ร้อยละ 1) ตำมลสำดับ ส่วนขยะประเภทขวดแก้วมีมำกเป็นอันดับที่ 4 

ร้อยละ 25 ซึ่งมีปริมำณกำรทิ้งคือ 1 ชิ้น จะเห็นได้ว่ำขยะส่วนใหญ่ที่มีกำรทิ้งจะเป็นขยะทั่วไปถึงร้อยละ 93 ดังนั้น

ทำงคณะศิลปศำสตร์จงึควรต้องออกแบบถงัขยะท่ัวไปให้มขีนำดใหญ่กว่ำถงัขยะประเภทอืน่ เพือ่รองรบัจสำนวนขยะ

ทั่วไปที่มีปริมำณมำก ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำงำนวิจัยของ นเรศ คงโต[3] ว่ำกำรให้ควำมรู้จะช่วยลดปริมำณ

ของขยะลง เน่ืองจำกกำรมีควำมรูต้ั้งแต่กำรคัดแยกขยะจะช่วยลดปรมิำณขยะต้ังแต่ต้นทำงได้ นอกจำกนีย้งัสอดคล้อง

กับงำนวิจัยของวชิรำภรณ์ ขุนจันทร์ และคณะ[4] ว่ำกำรประชุมระดมสมองในกำรจัดทสำบันทึกข้อตกลงทสำให้กำร

จัดกำรปัญหำขยะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อำรีย์ พลภูเมือง 

และคณะ[5] ว่ำประเภทของขยะมูลฝอยในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นประเภทเศษอำหำร ผัก ผลไม้ ซึ่งประชำชนเห็น

ว่ำกำรคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนสำไปกสำจัดมีควำมจสำเป็น

 จำกวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ข้อ 2 เพื่อนสำผลสสำรวจที่ได้มำจัดหำสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรจัดวำงถังขยะ

ภำยในคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ 

 1. สถำนที่จัดวำงถังขยะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตำมสถำนที่ต่ำง ๆ นั้น มีควำมเหมำะสมดีหรือไม่ พบว่ำ ส่วน

มำก (ร้อยละ 79) เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมดี แต่ร้อยละ 21 เห็นว่ำยังไม่เหมำะสม โดยมีควำมเห็นว่ำกำรจัดวำงถังขยะ

ที่มีควำมเหมำะสมควรอยู่ในที่ดังต่อไปนี้ โดยเรียงลสำดับจำกควำมเหมำะสมมำกไปหำน้อยได้ดังนี้คือ อันดับ 1 ข้ำง

บันไดทำงขึ้นอำคำร ร้อยละ 33 อันดับ 2 ที่รอรถเมล์ ร้อยละ 31 อันดับ 3 หน้ำห้องนส้ำ ร้อยละ 20 อันดับ 4 ทำงเดิน

เชื่อมระหว่ำงอำคำร ร้อยละ 16 เนื่องจำกกำรวำงถังขยะไว้บริเวณข้ำงบันไดทำงขึ้นอำคำรมีควำมสะดวกต่อกำรทิ้ง

ขยะเพรำะเป็นจุดที่มีผู้คนสัญจรผ่ำนบริเวณเป็นจสำนวนมำก

 2. ควำมคิดเห็นเก่ียวกับขนำดของป้ำยสัญลักษณ์บอกประเภทของขยะท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่ำ ส่วนมำก

ร้อยละ 78 เห็นว่ำควรมีขนำดใหญ่กว่ำนี้ เพรำะกำรมีป้ำยสัญลักษณ์บอกประเภทของขยะที่มีขนำดใหญ่จะมีกำร

ดึงดูดให้มีผู้คนสนใจและมีกำรทิ้งขยะที่ถูกถังของแต่ละประเภท

 3. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรำยละเอียดของข้อมูลบนป้ำยสัญลักษณ์บอกประเภทของขยะท่ีจะท้ิงในแต่ละถัง

นั้นพบว่ำ ส่วนมำกร้อยละ 56 เห็นว่ำมีรำยละเอียดชัดเจนดี ร้อยละ 35 เห็นว่ำมีรำยละเอียดเพียงเล็กน้อย ข้อมูลรำย

ละเอยีดบนป้ำยสัญลกัษณ์บอกประเภทของขยะทีจ่ะทิง้มีควำมสสำคัญสสำหรบักำรคัดแยกขยะเพรำะเป็นกำรให้ควำมรูผู้้

ท่ีจะทิง้ขยะลงถงัขยะแต่ละประเภทและทสำให้ง่ำยต่อกำรคดัแยกประเภทของขยะและกำรทีจ่ะนสำขยะไปใช้ประโยชน์

ต่อในอนำคต

 4. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับจสำนวนถังขยะที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนมำกร้อยละ 77 มีมำกเพียงพอ ประเภทของขยะ

ที่ต้องกำรทิ้งในขณะนี้ได้จัดถังขยะสสำหรับรองรับขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขวดแก้ว ขวดพลำสติก กระป๋อง

โลหะ และขยะทั่วไป พบว่ำ ส่วนมำกร้อยละ 75 เห็นว่ำมีถังรองรับขยะ 4 ประเภทนี้เพียงพอแล้ว ส่วนประเภทที่

ต้องกำรให้เพิ่ม คือ ที่ทิ้งกระดำษ ร้อยละ 17 และขยะอันตรำย ร้อยละ 8

 จำกผลกำรศึกษำสถำนที่ที่เหมำะสมต่อกำรวำงถังขยะซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของหัทญำ เนตยำรักษ์[6] 

ว่ำกำรจัดถังขยะให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรทิ้งขยะ นอกจำกน้ียังสอดคล้องกับงำนวิจัยของ นิตยำ โพธ์ิกลำง

และคณะ[7] ว่ำกำรจัดกำรขยะต้องเลือกใช้วิธีที่เหมำะสมกับประเภทของขยะแต่ละชนิดและต้องให้ผู้สร้ำงขยะเข้ำ

มำมีส่วนร่วม และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของอภิชำติ ตั้งปรัชญำกูล [8] ว่ำเกิดกำรใช้รูปแบบของกำรจัดกำรขยะ

มูลฝอยแบบมีส่วนร่วมและเกิดกำรใช้ประโยชน์จำกขยะมูลฝอยในชุมชน 
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 จำกกำรสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับควำมรู้ของ 3R พบว่ำ ควำมรู้และควำมเข้ำใจตำมหลัก 3R ที่มีอยู่ 3 

ด้ำนคอื 1) ด้ำนกำรลดปรมิำณขยะ (Reduce) ได้แก่ กำรใชก้ลอ่งอำหำรไปซือ้อำหำรทีร้่ำนค้ำแทนถงุพลำสตกิ กำรใช้

สินค้ำชนิดเติม เช่น ผงซักฟอก นส้ำยำปรับผ้ำนุ่ม นส้ำยำล้ำงจำน เป็นต้น กำรใช้ถุงผ้ำแทนถุงพลำสติก และกำรใช้แก้ว

นส้ำแบบเติมแทนแก้วนส้ำพลำสติกที่ใช้แล้วทิ้ง 2) ด้ำนกำรนสำวัสดุกลับมำใช้ซส้ำ (Reuse) ได้แก่ กำรนสำถุงพลำสติกที่ใช้

แล้วกลับมำใส่ขยะมูลฝอย กำรนสำขวดนส้ำดื่มกลับมำใส่นส้ำดื่มอีกครั้ง และกำรใช้กระดำษทั้งสองหน้ำ 3) ด้ำนกำรนสำ

วัสดุหมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) ได้แก่ กำรใช้วัสดุที่สำมำรถนสำกลับมำใช้ใหม่ได้ กำรคัดแยกขวดพลำสติก

และขวดแก้วนสำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่หรือนสำไปขำย และกำรนสำกล่องกระดำษหรือกระดำษหนังสือพิมพ์กลับ

มำใช้ประโยชน์ใหม่หรือนสำไปขำย ทุกข้ออยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งกำรคัดแยกขยะตำมหลัก 3R สอดคล้องกับงำน

วิจัยของสุพัตรำ จันทร์ศิริโพธำ [9] ว่ำกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง 3R จะช่วยลดปริมำณขยะที่ต้นทำง (ครัวเรือน) ซึ่ง

จะทสำให้ขยะของชุมชนลดน้อยตำมไปด้วย นอกจำกน้ียังสอดคล้องกับงำนวิจัยของไพบูลย์ แจ่มพงษ์ [10] ว่ำกำร

ให้ควำมรู้และข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะทสำให้ประชำชนกลุ่มทดลองมีประสิทธิภำพในกำรคัดแยก

ขยะมำกขึ้น และยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของภัทรมำศ เทียมเงิน [11] ว่ำกำรได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำร

ขยะมูลฝอยทสำให้พฤติกรรมในกำรจัดกำรขยะมีกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยใช้หลักของ Reuse ทสำให้ขยะที่ต้นทำง

ลดน้อยลง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงำนวิจัยของเรืองฤทธิ์ กิตติวิทยำพงศ์ และคณะ [12] ว่ำประชำชนในท้องถิ่นเข้ำ

มำมีส่วนร่วมในกำรนสำขยะมูลฝอยมำใช้ประโยชน์ในส่วนของกำรลดปริมำณกำรเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) กำรคัด

แยกขยะมูลฝอย (Reuse) และกำรนสำขยะมูลฝอยกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) นอกจำกนี้ผลกำรศึกษำยังได้พัฒนำรูป

แบบกำรสื่อสำรรณรงค์หลักปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยชุมชน (3Rs-CSM Model) กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

(Community Participation) กำรเลือกเปิดรับข่ำวสำร (Selective exposure) และกำรจัดกำรตำมวัตถุประสงค์ ดังนั้น

จำกผลกำรวิจัยจะเห็นได้วำ่กำรให้ควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในกำรคัดแยกขยะเป็นสิ่งจสำเป็นอย่ำงยิ่งของกำรลดจสำนวน

ขยะที่เกิดขึ้น เนื่องจำกถ้ำผู้ทิ้งขยะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจจะทสำให้สำมำรถแยกขยะก่อนทิ้งได้ตั้งแต่ต้นทำง ทสำให้ขยะที่

แยกแล้วสำมำรถนสำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตำมชนิดประเภทของขยะได้อย่ำงเต็มที่

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรจัดที่ทิ้งขยะทั่วไปให้มีขนำดใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับปริมำณขยะประเภทนี้ที่มีจสำนวนมำก

 2. ควรมีถังขยะประเภทกระดำษ

 3. ควรมีถังขยะไว้ที่ชั้น 2 ทำงขึ้นลงอำคำร ตำมควำมต้องกำรของกลุ่มตัวอย่ำง

 4. ควรให้ควำมรู้แก่นิสิตคณะต่ำง ๆ ให้เข้ำใจหลัก 3R

 5. ควรให้นสำกำรศึกษำรูปแบบถังขยะที่เหมำะสมในกำรคัดแยกขยะของคณะศิลปะศำสตร์มำนสำไปปรับใช้

ในคณะอื่น ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ
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บทคดัย่อ
 กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ 2) ศึกษำ

ควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณชิย์ 3) เปรยีบเทยีบควำมผกูพนัต่อองค์กรโดยจสำแนกตำมปัจจยัส่วน

บุคคลของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ และ 4) ศึกษำปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของ

พนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย เครือ่งมือทีใ่ช้ในกำรวจัิยเป็นแบบสอบถำม กลุ่มตัวอย่ำง

เป็นพนักงำนของธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย จสำนวน 400 คน วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสถิติเชิง

พรรณำใช้ควำมถี่และร้อยละ กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสถิติเชิงอนุมำนใช้ ค่ำที กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว 

กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงรำยคู่ โดยวิธี แอลเอสดี และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณ 

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ1) ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ โดยภำพรวมอยูใ่นระดับมำก 

และเมื่อพิจำรณำในรำยด้ำนพบว่ำ ควำมมั่นคงปลอดภัยมำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ กำรนิเทศงำน คุณลักษณะ

ทำงสังคมของงำน กำรติดต่อสื่อสำร โอกำสก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน องค์กำรและกำรจัดกำร คุณลักษณะเฉพำะของ

งำน สวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆ สภำพกำรทสำงำน และค่ำจ้ำง ตำมลสำดับ 2) ระดับควำมผูกพันต่อองค์กรของ

พนกังำนธนำคำรพำณิชย์ โดยภำพรวมอยูใ่นระดับมำก และเม่ือพจิำรณำในร้ำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมต้องกำรท่ีจะรกัษำ

ควำมเป็นสมำชิกภำพขององค์กรมำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ด้ำนควำมเต็มใจและใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ใน

กำรปฏบิติังำนให้องค์กร และด้ำนควำมเช่ือม่ันยอมรบัเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร ตำมลสำดับ3) กำรเปรยีบเทยีบ

ควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ พบว่ำ พนักงำนที่มีระดับกำรศึกษำ ตสำแหน่งงำน และเงินเดือน
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ที่แตกต่ำงกัน มีควำมผูกพันต่อองค์กรแตกต่ำงกันอย่ำงนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 และ4) ปัจจัยแวดล้อมในกำร

ทสำงำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ ควำม

มัน่คงปลอดภัย โอกำสก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน องค์กำรและกำรจดักำร ค่ำจ้ำง คณุลักษณะเฉพำะของงำน คณุลักษณะ

ทำงสังคมของงำน สภำพกำรทสำงำน และสวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆ อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05

คสำสสำคัญสภำพแวดล้อมในกำรทสำงำนควำมผูกพันต่อองค์กรธนำคำรพำณิชย์

Abstract
 This research aimed 1) to study the working environment factors of employees of commercial banks in 

Western Thailand, 2) to study organizational commitment of employees of commercial banks in Western Thailand, 

3) to compare organizational commitment of employees of commercial banks in Western Thailand classify by 

personal factors, and 4) to study working environment factors affecting organizational commitment of employees 

of commercial banks in Western Thailand. A questionnaire was applied as research instrument for data collection 

from 400 employees of commercial bank in Western Thailand. Descriptive statistics including frequency, per-

centage, mean, and standard deviation. Inferential statistics including independent t-test, one-way ANOVA, LSD, 

multicollinearity, and multiple regression analysis.

 The research results showed that: 1) In overall, the working environment factors of employees of com-

mercial banks in Western Thailand were in high level. As for individual aspects, security was the first one to be 

considered, followed by supervision, workplace social, communication, career advancement, organization and 

management, job characteristics, welfare or other benefits, working conditions, and wage, respectively. 2) In overall, 

the organizational commitment of employees of commercial banks in Western Thailand was in high level. When 

considered each aspect, the subjects rated the aspect in relation to maintaining membership the highest, followed 

by the willingness and the utmost effort in the operation for the organization, and confidence and acceptance of 

goals and value of the organization, respectively.3)The comparison of organizational commitment of employees 

of commercial banks in Western Thailand revealed that the different in education, position, and salary caused 

significant different level of commitment to the organization at 0.05 level of significance.and 4) Working envi-

ronment factors including security, career advancement, organization and management, wage, job characteristics, 

workplace social, working conditions, welfare or other benefits significantly affected organizational commitment 

of employees of commercial banks in Western Thailand, at 0.05 level of significance.

Keywords : working environment, organizational commitment, commercial banks

บทน�า
 องค์กรปัจจบัุนต้องเผชญิกบัสภำวะแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ ดังน้ันองค์กรต้องมีกำรปรบัเปลีย่น

อยูเ่สมอ องค์กรแบบเดิมลกัษณะของงำนจะคงที ่พนักงำนแต่ละคนจะได้รบัมอบหมำยงำนเฉพำะ และทสำงำนในกลุม่

เดิมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่ในองค์กรสมัยใหม่พนักงำนต้องเพิ่มศักยภำพของตนท่ีจะเรียนรู้และสำมำรถทสำงำนท่ี
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เกี่ยวข้องได้รอบด้ำน และมีกำรสับเปลี่ยนหน้ำที่และกลุ่มงำนอยู่เป็นประจสำ จำกบทวิเครำะห์เรื่อง“กำรปรับตัวของ

ธรุกิจในภำวะเศรษฐกิจถดถอยและผลกระทบต่อกำรจ้ำงงำน” มีนำคม 2552 จะเห็นว่ำควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง

ในประเทศไทยและผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก ธุรกิจหรือองค์กรต่ำงๆจสำเป็นต้อง

ปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์ เพื่อรักษำธุรกิจให้อยู่รอดท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจถดถ่อย ซ่ึงกำร

ปรับตัวของภำคธุรกิจในช่วงภำวะเศรษฐกิจถดถ่อย มีเพียงร้อยละ 12 ของผู้ประกอบกำรที่จะลดจสำนวนพนักงำนใน

บรษิทั ส่วนหนึง่มำจำกกำรท่ีผูป้ระกอบกำรต้องรักษำแรงงำนท่ีมีทกัษะและควำมชสำนำญไว้เพือ่เตรยีมพร้อมสสำหรับ

ในช่วงที่เศรษฐกิจกลับมำเติบโตอีกครั้ง เนื่องจำกอำจไม่สำมำรถหำแรงงำนเหล่ำนี้ได้ในช่วงที่ต้องกำรแต่จะเน้นลด

ต้นทุนด้ำนแรงงำนลง[1]จำกบทวิเครำะห์ดังกล่ำวทสำให้ผู้บริหำรควรมั่นใจได้ว่ำทรัพยำกรบุคคลหรือพนักงำน ถือ

เป็นทรัพยำกรท่ีควรให้ควำมสสำคัญและมีกำรบริหำรท่ีถูกต้องเพื่อดึงศักยภำพของพนักงำนเหล่ำนั้นให้ออกมำอย่ำง

เต็มประสิทธิภำพและรักษำไว้ให้นำนที่สุด 

 ทรัพยำกรบุคคลเป็นตัวเริ่มต้น สสำคัญท่ีก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลงำนในกำรต่อยอดใช้ทรัพยำกรอื่นๆใน

องค์กร อย่ำงไรก็ตำมกำรท่ีองค์กรจะสำมำรถใช้ทรัพยำกรบุคคลได้ดีมำกน้อยเพียงใดน้ันข้ึนอยู่กับว่ำองค์กรมีวิธี

กำรที่จะทสำให้ พนักงำนปฏิบัติงำน และทุ่มเทให้กับองค์กรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถมำกน้อยเพียงใด องค์กรจึงมีหน้ำ

ทีส่ร้ำงปัจจยัแวดล้อมทีดี่เพือ่ให้บุคลำกรเกดิควำมพอใจในกำรปฏบัิติงำน ส่งผลให้เกดิควำมผกูพนัต่อองค์กรมีควำม

ทุม่เทเพือ่เป้ำหมำยขององค์กร ธุรกจิธนำคำรกสำลงัก้ำวเข้ำสู่ยคุดิจทิลัแบบเต็มรปูแบบทสำให้เกดิกระแสกำรลดพนกังำน 

และกำรลดสำขำ แต่ส่ิงทีผู่บ้รหิำรควรมองอกีมุมหนึง่กคื็อ จดุเด่นของธนำคำรไทย คอื มสีำขำทีจ่บัต้องได้ มีหน้ำร้ำน

ให้บริกำรลูกค้ำ เป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับสถำบันกำรเงินจำกต่ำงประเทศที่กสำลังจะเข้ำมำในไทย ดังนั้นกำรลด

สำขำ หรือ ลดพนักงำน อำจไม่ใช่ทำงออก เพรำะสำขำยังเป็นจุดสสำคัญให้ลูกค้ำเข้ำถึง และพนักงำน หรือ คน ยังคง

เป็นหัวใจสสำคัญของธุรกิจบริกำรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 ดังนัน้เพือ่ให้บรรลคุวำมมุ่งหมำยดังกล่ำว ธนำคำรพำณิชย์ส่วนใหญ่จึงให้ควำมสสำคัญกับกำรสร้ำงส่ิงแวดล้อม

ในกำรทสำงำนที่ดี เพิ่อพนักงำนของตน ทสำให้นสำมำสู่ควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำนและบริกำรอย่ำงมีคุณภำพ ปัจจัย

ท้ำทำยที่สสำคัญของธุรกิจธนำคำรในปัจจุบันจะเป็นด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำงกำรเงินอย่ำงรวดเร็ว ทสำให้

ธนำคำรต้องปรับวิธีกำรดสำเนินธุรกิจเพื่อให้กำรบริกำรสำมำรถตอบโจทย์ลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงทีซึ่งธนำคำรอำจ

ต้องปรับเปลี่ยนกำรบริกำรโดยจัดหำเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับพนักงำนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 

รวมท้ังพฒันำผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินออนไลน์รปูแบบใหม่ๆ มำตอบโจทย์ลกูค้ำจงึกล่ำวได้ว่ำทรพัยำกรบุคคลมีควำม

สสำคัญมำกที่ต้องมีประสิทธิภำพสูงต่อกำรทสำงำน มีกำรพัฒนำและปรับตัวให้ทัน องค์กรหรือผู้บริหำรจึงจสำเป็นต้อง

เรียนรู้ถึงแรงจูงใจในกำรทสำงำนที่พนักงำนของตนเองต้องกำรเพื่อนสำมำเป็นเครื่องมือจูงใจในกำรปฏิบัติงำนท่ีดีให้

กบัองค์กร และเกดิควำมผกูพนัทีด่ต่ีอองค์กร พร้อมทีจ่ะเป็นกสำลงัสสำคญัท่ีจะนสำพำให้องค์กรประสบควำมสสำเรจ็และ

เจริญก้ำวหน้ำเหนือคู่แข่งขัน

 จำกควำมสสำคัญดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนท่ีมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร

ของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ในเขตภำคตะวันตก ซ่ึงกำรศึกษำวจิยัครัง้นีจ้ะได้ทรำบถงึ ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำน

ทีส่สำคัญและเป็นท่ีต้องกำรของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในพืน้ทีภ่ำคกลำงตะวันตกและนสำข้อมูลทีไ่ด้มำเป็นแนวทำง

ในกำรจูงใจให้พนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในเขตภำคตะวันตก มีควำมเต็มใจพร้อมปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

เกิดควำมผูกพันที่ดีต่ององค์กรและนสำไปวำงแผนปรับปรุงหรือนสำเสนอเป็นนโยบำยในกำรสร้ำงควำมผูกพันต่อ

องค์กรหรือในส่วนของพนักงำนหน่วยงำนอื่นๆเพื่อรักษำทรัพยำกรบุคคลให้ร่วมปฏิบัติงำนกับองค์กรได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพต่อไป
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1.เพือ่ศึกษำปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในเขตภำคตะวนัตกของประเทศไทย

 2. เพือ่ศึกษำระดับควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนกังำนธนำคำรพำณชิย์ ในเขตภำคตะวนัตกของประเทศไทย

 3. เพือ่เปรยีบเทยีบควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในเขตภำคตะวนัตกของประเทศไทย 

จสำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล

 4. เพื่อศึกษำปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนที่มีผลกับควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ใน

เขตภำคตะวันตกของประเทศไทย

ขอบเขตของการวจิยั
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ พนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวันตกของประเทศไทย โดย

ประชำกรมีขนำดใหญ่และไม่ทรำบจสำนวนประชำกรที่แน่นอน ดังน้ันขนำดตัวอย่ำงสำมำรถคสำนวณได้กำรสูตร

ไม่ทรำบจสำนวนประชำกรของ Cochran.[6]ซึ่งสำมำรถกสำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงได้จสำนวน 400 คน โดยขอบเขต

ด้ำนตัวแปรได้นสำทฤษฎีปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของ Gilmer. [7] มำสร้ำงกรอบตัวแปรปัจจัยแวดล้อมในกำร

ทสำงำน และทฤษฎีควำมผูกพันต่อองค์กรของ Steers. [9] มำสร้ำงกรอบตัวแปรควำมผูกพันต่อองค์กร โดยตัวแปร

อิสระประกอบไปด้วยปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรทสำงำน ตสำแหน่งงำน และอตัรำ

เงินเดือน และปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำน ได้แก่ ด้ำนควำมมั่งคงปลอดภัย ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน ด้ำน

องค์กำรและกำรจดักำร ด้ำนค่ำจ้ำง ด้ำนคณุลกัษณะเฉพำะของงำน ด้ำนกำรนิเทศงำน ด้ำนคณุลักษณะทำงสังคมของ

งำน ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร ด้ำนสภำพกำรทสำงำน และด้ำนสวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆ ส่วนตัวแปรตำม ได้แก่ 

ควำมผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ด้ำนควำมเชื่อมั่นยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร ด้ำนควำมเต็มใจและใช้ควำม

พยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติงำนให้องค์กร และด้ำนควำมต้องกำรที่จะรักษำควำมเป็นสมำชิกขององค์กร

วธีิด�าเนินการวจิยั
 กำรวจิยัในครัง้นี ้ใช้เครือ่งมือเป็นแบบสอบถำม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ีส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมเกีย่วกบั

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรทสำงำน ตสำแหน่งงำน และ

อัตรำเงินเดือน ซึ่งเป็นแบบสอบถำมแบบตรวจรำยกำร (Check List) ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อม

ในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในเขตพื้นที่ภำคตะวันตก ประกอบด้วย ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ด้ำน

โอกำสก้ำวหน้ำในกำรงำน ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร ด้ำนค่ำจ้ำง ด้ำนคณุลักษณะเฉพำะของงำน ด้ำนกำรนเิทศงำน 

ด้ำนคณุลกัษณะทำงสงัคมของงำน ด้ำนกำรติดต่อสือ่สำร ด้ำนสภำพกำรทสำงำนและด้ำนสวสัดิกำรหรอืผลประโยชน์

อืน่ๆ ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ และส่วนท่ี 3 แบบสอบถำมเกีย่ว

กบัควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ในเขตพืน้ทีภ่ำคตะวนัตกของประเทศไทย ประกอบด้วย ด้ำน

ควำมเชื่อมั่นยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร ด้ำนควำมเต็มใจและใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ ในกำรปฏิบัติ

งำนให้องค์กร และด้ำนควำมต้องกำรที่จะรักษำควำมเป็นสมำชิกภำพขององค์กร ลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบ

มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยแบบสอบถำมได้รับกำร ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงในเนื้อหำ 

(Content Validity) และภำษำที่ใช้ในแบบสอบถำม โดยใช้สูตรของRovinelli&Hambleton[8]โดยผู้เชี่ยวชำญทั้งสำม

ท่ำน พบว่ำมีควำมเหมำะสม และจำกกำรทดลองใช้ (Try – Out) กบับุคคลทีมี่ ลกัษณะเช่นเดียวกบัประชำกรและไม่ใช่

กลุม่ตัวอย่ำงของกำรวิจัย จสำนวน 30 คน เพือ่หำค่ำควำมเชือ่ม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถำม ซ่ึงแบบสอบถำมของ

งำนวิจัยวิจัยนี้มีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.977จึงได้นสำแบบสอบถำมดังกล่ำวไปดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
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 เมื่อตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมที่ได้รับคืนมำทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยดสำเนินกำร วิเครำะห์ข้อมูล

ดังนี้ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรนสำข้อมูลมำ คสำนวณวิเครำะห์หำค่ำสถิติ

โดยใช้ค่ำควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของ

พนักงำน ธนำคำรพำณิชย์ มีลักษณะเป็นแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) โดยกำรนสำข้อมูลมำคสำนวณ

วิเครำะห์หำ ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรศึกษำควำมผูกพันที่มีต่อ

องค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ภำคตะวนัตก มีลักษณะเป็นแบบมำตรส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) โดยกำรนสำ

ข้อมูลมำคสำนวณ วิเครำะห์หำค่ำสถิติโดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) กำรวิเครำะห์เปรียบ

เทียบควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในเขตภำคตะวันตกของประเทศไทย จสำแนกตำมปัจจัย

ส่วนบุคคล ใช้สถิติค่ำ t-test วิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบควำมแตก

ต่ำงรำยคู่ โดยวิธี LSD และกำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำน

ธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวันตก โดยทดสอบปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มตัวแปรต้น (Multicollinearity) และ

กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression analysis. )

 

ผลการวจิยั

………………………………………………………………

สรุปและอภปิรายผลการวจิยั
 จำกกำรศึกษำเรือ่ง ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนท่ีมีผลต่อควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนกังำนธนำคำรพำณชิย์

ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ในส่วนของกำรศึกษำเชิงพรรณนำเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ถึงวัตถุประสงค์

ข้อที่ 2พบว่ำ

 1.ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล พบวำ่ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.70 

มีอำยุ 20-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.30 กำรศึกษำระดับปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 68.00 ประสบกำรณ์กำรทสำงำน 6-10 

ปี คิดเป็นร้อยละ 34.20 มีตสำแหน่งงำนเป็นพนักงำนปฏิบัติกำรระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 32.50 และมีอัตรำเงินเดือน

มำกกว่ำ 25,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 62.70 

 2.ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย 

โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( = 3.67, S.D. = 0.50) และเมื่อพิจำรณำในรำยด้ำนพบว่ำ ควำมมั่นคงปลอดภัยมำ

เป็นอันดับแรก ( = 4.03, S.D. = 0.56) รองลงมำคือ กำรนิเทศงำน ( = 3.91, S.D. = 0.65) กำรติดต่อสื่อสำร ( = 

3.82, S.D. = 0.66) คุณลักษณะทำงสังคมของงำน ( = 3.80, S.D. = 0.67) องค์กำรและกำรจัดกำร ( = 3.79, S.D. 

= 0.67) โอกำสก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน ( = 3.76, S.D. = 0.67) คุณลักษณะเฉพำะของงำน ( = 3.54, S.D. = 0.71) 

สวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆ ( = 3.51, S.D. = 0.69) สภำพกำรทสำงำน ( = 3.41, S.D. = 0.76) และค่ำจ้ำง ( 

= 3.14, S.D. = 0.53) ตำมลสำดับ

 2.1) ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย 

 ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณชิย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนควำมมัน่คง

ปลอดภัยโดยรวม อยู่ในระดับมำก ( = 4.03, S.D. = 0.56) เมื่อพิจำรณำในรำยข้อพบว่ำ ควำมรู้สึกมั่นคงในงำนที่

สังกัดอยู่ ( = 4.10, S.D. = 0.71) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ควำมรู้สึกมั่นใจในควำมมั่นคงขององค์กร ( = 

4.08, S.D. = 0.68) กำรมีควำมรู้สึกม่ันคงในอำชีพกำรงำน ( = 4.07, S.D. = 0.69) และกำรได้รับควำมอบอุ่นและ

ควำมปลอดภัยจำกที่ทสำงำน ( = 3.85, S.D. = 0.87) ตำมลสำดับ
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 2.2) ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน

 ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ด้ำนโอกำส

ก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน อยู่ในระดับมำก ( = 3.76, S.D. = 0.67) เม่ือพิจำรณำในรำยข้อพบว่ำ ด้ำนองค์กรมีกำร

สนับสนุนให้มีควำมก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน ( = 3.79, S.D. = 0.88 )มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ องค์กรพิจำรณำ

เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่ำงเป็นธรรม ( = 3.76, S.D. = 0.84) มีโอกำสได้เลื่อนตสำแหน่งที่สูงขึ้น ( = 3.76, S.D. = 0.89) 

และได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรให้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ( = 3.74, S.D. = 0.91) ตำมลสำดับ 

 2.3) ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร

 ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนองค์กำรและ

กำรจัดกำรโดยรวม อยู่ในระดับมำก ( = 3.79, S.D. = 0.67) เมื่อพิจำรณำในรำยข้อพบว่ำ ด้ำนองค์กรวำงนโยบำยใน

กำรปฏิบัติงำนตำมที่คำดหวังไว้ ( = 3.81, S.D. = 0.87) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีในด้ำน

กำรบริหำรที่ประสบควำมสสำเร็จ (= 3.80, S.D. = 0.88) กำรมีส่วนร่วมในกำรกสำหนดนโยบำย แผนและข้อบังคับ

ขององค์กร ( = 3.78, S.D. = 0.95) และงำนที่ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบำยขององค์กร ( = 3.77, S.D. = 0.90) 

 2.4) ด้ำนค่ำจ้ำง

 ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนค่ำจ้ำงโดย

รวม อยู่ในระดับปำนกลำง ( = 3.14, S.D. = 0.53) เมื่อพิจำรณำในรำยข้อพบว่ำ ด้ำนองค์กรมีวิธีจ่ำยค่ำจ้ำงที่เป็น

ธรรมและเสมอภำค มำเป็นอันดับแรก ( = 3.19, S.D. = 0.69) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ได้รับค่ำจ้ำงที่เหมำะ

สมกับปริมำณงำน ( = 3.15, S.D. = 0.65) ควำมเหมำะสมในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน ( =3.13,S.D.=0.66) 

และได้รับกำรประเมินผลงำนเพื่อขึ้นค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม ( = 3.08, S.D. = 0.67) ตำมลสำดับ

 2.5) ด้ำนคุณลักษณะเฉพำะของงำน

 ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ด้ำนคุณลกัษณะ

เฉพำะของงำนโดยรวม อยู่ในระดับมำก ( = 3.54, S.D. = 0.71) เมื่อพิจำรณำในรำยข้อพบว่ำ ด้ำนรู้สึกภำคภูมิใจใน

งำนที่ได้รับมอบหมำย มำเป็นอันดับแรก ( = 3.64, S.D. = 0.85) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ งำนที่ทสำได้รับกำร

ยอมรับจำกผู้บังคับบัญชำ ( =3.58,S.D.=0.84) งำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นงำนที่ตรงตำมควำมรู้และควำมสำมำรถ 

( =3.48, S.D. = 0.90) และงำนที่ทสำเป็นงำนที่ส่งเสริมควำมคิดริเริ่ม ( = 3.46, S.D. = 0.92) ตำมลสำดับ

 2.6) ด้ำนนิเทศงำน

 ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ด้ำนกำรนิเทศ

งำนโดยรวม อยู่ในระดับมำก ( =3.91,S.D.=0.65) เมื่อพิจำรณำในรำยข้อพบว่ำ ด้ำนได้เข้ำร่วมกำรอบรม,กำรสอน

งำนจำกผู้เชี่ยวชำญที่องค์กรจัดขึ้น มำเป็นอันดับแรก ( = 4.28, S.D. = 0.74) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ได้รับ

กำรแนะนสำอย่ำงใกล้ชิดจำกผู้บังคับบัญชำ ( = 3.79, S.D. = 0.90) ได้รับกำรเอำใจใส่จำกองค์กรที่ทสำงำนอยู่ ( = 

3.78, S.D. = 0.94) และได้รับทรำบกำรทสำงำนที่ถูกต้องจำกผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำงำนในองค์กร ( = 3.77, S.D. 

= 0.90) ตำมลสำดับ 

 2.7) ด้ำนคุณลักษณะทำงสังคมของงำน

 ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ด้ำนควำม

คุณลักษณะทำงสังคมของงำน โดยรวมอยู่ในระดับมำก ( = 3.80, S.D. = 0.67) เมื่อพิจำรณำในรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำน

ทสำงำนร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข ( =3.85,S.D.=0.89) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ได้รับควำมร่วมมือจำก

เพื่อนร่วมงำนและหัวหน้ำงำน ( =3.81,S.D.=0.90) มีกลุ่มงำนที่ฉลำดและมีประสิทธิภำพสำมำรถพึ่งพำซึ่งกันและ

กันได้ ( =3.81,S.D.=0.87) และองค์กรมีควำมสำมัคคีจนทสำให้งำนออกมำมีประสิทธิภำพ ( = 3.75, S.D. = 0.91) 

ตำมลสำดับ 
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 2.8) ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร

 ปัจจัยแวดลอ้มในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนกำรตดิต่อ

สื่อสำร โดยรวมอยู่ในระดับมำก ( = 3.82, S.D. = 0.66) เมื่อพิจำรณำในรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนเครื่องมือในกำรติดต่อ

สื่อสำรทันสมัยและมี ควำมน่ำเชื่อถือ ( = 3.88, S.D. = 0.91) มำเป็นอันดับแรก รองงมำคือ รับรู้ถึงแผนงำนที่องค์กร

ทสำอยู่และกสำลังจะทสำในอนำคต ( = 3.83, S.D. = 0.82) ได้รับข่ำวสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรทสำงำนขององค์กรและ

บุคคลต่ำงๆในองค์กร ( = 3.80, S.D. = 0.86) และได้รับข่ำวสำรด้ำนนโยบำยและ กำรทสำงำนอย่ำงทันท่วงที ( = 

3.78, S.D. = 0.91) ตำมลสำดับ 

 2.9) ด้ำนสภำพกำรทสำงำน

 ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณิชย ์ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนสภำพกำร

ทสำงำน โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ( =3.41,S.D.=0.76) เมื่อพิจำรณำในรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนได้รับควำมปลอดภัย

ของชีวิตและทรัพย์สินในขณะทสำงำน ( = 3.87, S.D. = 0.88) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ เครื่องมือในที่ทสำงำน

มีควำมสะอำดและจัดเป็นระเบียบ ( =3.27,S.D.=0.96) บรรยำกำศในที่ทสำงำนของท่ำนทสำให้ท่ำนทสำงำนได้อย่ำง มี

ควำมสุข ( = 3.26, S.D. = 0.96) และมีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนในกำรทสำงำนที่เพียงพอ ( = 3.25, S.D. = 0.94) 

ตำมลสำดับ 2.10) ด้ำนสวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆ

 ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนสวสัดกิำร

หรอืผลประโยชน์อืน่ๆ โดยรวมอยูใ่นระดับมำก ( = 3.51, S.D. = 0.69) เมือ่พจิำรณำในรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนสวสัดิกำร

ที่ได้รับมีควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำรของพนักงำนในองค์กร ( = 3.86, S.D. = 0.87) มำเป็นอันดับแรก รองลง

มำคอื มคีวำมพงึพอใจกบัสทิธิประโยชน์และสวสัดิกำรอืน่ๆ นอกเหนือจำกค่ำจ้ำงขององค์กร ( = 3.43, S.D. = 0.81) 

ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเมื่อออกจำกงำน ( =3.41,S.D.=0.88) และได้รับรำงวัลที่นอกเหนือจำกค่ำจ้ำงเมื่อทสำ

ผลงำนได้สสำเร็จตำมที่ได้รับมอบหมำยไว้ ( = 3.33, S.D. = 0.85) ตำมลสำดับ

 3.ข้อมูลเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทยใน

ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ( = 3.78, S.D. = 0.59)  เมื่อพิจำรณำในร้ำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมต้องกำรที่จะรักษำควำม

เป็นสมำชิกภำพขององค์กร ( = 3.84, S.D. = 0.65) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ ควำมเต็มใจและใช้ควำมพยำยำม

อย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติงำนให้องค์กร ( = 3.81, S.D. = 0.63) และด้ำนควำมเชื่อมั่นยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยม

ขององค์กร ( = 3.70, S.D. = 0.64) ตำมลสำดับ

 3.1) ด้ำนควำมเชื่อมั่นยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร

 ควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ด้ำนควำมเช่ือม่ัน

ยอมรับเป้ำหมำยและค่ำนิยมขององค์กร อยู่ในระดับมำก ( = 3.70, S.D. = 0.64) เมื่อพิจำรณำในร้ำยด้ำนพบว่ำ กำร

ชี้แจงแก้ไขข้อกล่ำวหำเมื่อได้ยินผู้อื่นกล่ำวถึงธนำคำรในทำงเสียหำย ( = 3.83, S.D. = 0.90) มำเป็นอันดับแรก รอง

ลงมำคือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆท่ีธนำคำรมีกำรจัดขึ้นด้วยควำมเต็มใจ ( =3.82,S.D.=0.89) ควำมภำคภูมิใจใน

กำรเป็นพนักงำนของธนำคำรพณิชย์แห่งนี้ ( =3.82,S.D.=0.92) ควำมเต็มใจปฏิบัติงำนทุกอย่ำงเพื่อตอบสนองเป้ำ

หมำยของธนำคำร ( =3.53,S.D.=0.79) และเป้ำหมำยกำรทสำงำนของพนักงำนและของธนำคำรมี ควำมสอดคล้อง

กัน ( = 3.49, S.D. = 0.81) ตำมลสำดับ

 3.2) ด้ำนควำมเต็มใจและใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติงำนให้องค์กร

 ควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวนัตกของประเทศไทย ด้ำนควำมเตม็ใจและ

ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติงำนให้องค์กร อยู่ในระดับมำก ( = 3.81, S.D. = 0.63) เมื่อพิจำรณำในร้ำย

ด้ำนพบว่ำ ควำมปรำรถนำที่จะทุ่มเทให้กับองค์กร ( = 3.88, S.D. = 0.87) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ กำรใช้
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สติปัญญำทสำงำนอย่ำงเต็มที่และหมั่นศึกษำหำข้อมูลใน กำรทสำงำนอยู่ตลอดเวลำ ( = 3.83, S.D. = 0.85) กำรเสีย

สละเวลำ กสำลังกำยและกสำลังควำมคิดเพื่อปฏิบัติให้องค์กร ( = 3.83, S.D. = 0.89) ควำมมุ่งหวังให้งำนที่ปฏิบัตินั้น 

ประสบควำมสสำเร็จ อย่ำงมีคุณภำพภำยในระยะเวลำที่กสำหนด ( =3.84,S.D.=0.90) และควำมเต็มใจที่จะเข้ำร่วมกิจ

กรรมอ่ืนๆท่ีนอกเหนือเวลำกำรทสำงำนซ่ึงจะส่งผลกระทบถึงควำมสสำเร็จและเป็นผลดีต่อองค์กำรในภำพรวม ( = 

3.65, S.D. = 0.80) ตำมลสำดับ 

 3.3) ด้ำนควำมต้องกำรที่จะรักษำควำมเป็นสมำชิกภำพขององค์กร

 ควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ด้ำนควำมต้องกำรที่

จะรักษำควำมเป็นสมำชิกภำพขององค์กร อยูใ่นระดับมำก ( = 3.84, S.D. = 0.65) เมื่อพิจำรณำในร้ำยด้ำนพบวำ่ เมื่อ

ทสำงำนเป็นระยะเวลำยำวนำนขึ้นยิ่งมีควำมผูกพันกับองค์กร ( = 3.87, S.D. = 0.89) มำเป็นอันดับแรก รองลงมำคือ 

ควำมยินดีที่จะปฏิบัติงำนด้ำนอื่น หำกองค์กรเห็นว่ำเหมำะสม ( = 3.86, S.D. = 0.85) กำรเชื่อว่ำตนเองคิดถูกที่มำ

ทสำงำนที่องค์กรนี้ ( = 3.85, S.D. = 0.91) กำรไม่คิดที่จะลำออกหรือย้ำยไปทสำงำนกับหน่วยงำนอื่น ( = 3.81, S.D. 

= 0.94) และกำรคิดว่ำธนำคำรพำณิชย์แห่งนี้เป็นองค์กรที่ดีที่สุดสสำหรับพนักงำน ( = 3.80, S.D. = 0.90) ตำมลสำดับ 

 4.)ในด้ำนกำรสรปุผลกำรศึกษำเชงิอนมุำน เพือ่ตอบวตัถปุระสงค์ในข้อที ่3ถงึวตัถปุระสงค์ข้อที ่4พบว่ำ กำร

เปรยีบเทยีบควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนกังำนธนำคำรพำณิชย์ ในเขตภำคตะวนัตก ประเทศไทย พบว่ำ พนกังำนท่ี

มีระดับกำรศึกษำ ตสำแหน่งงำน และอัตรำเงินเดือนที่แตกต่ำงกัน มีควำมผูกพันต่อองค์กรแตกต่ำงกันอย่ำงนัยสสำคัญ

ที่ระดับนัยสสำคัญ 0.05 สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ศันสนีย์ ศรีภิรมณ์ [4]ที่ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำม

ผูกพันขององค์กำร กรณีศกึษำ บริษัทวิศวะกรที่ปรึกษำ พบว่ำ ระดับกำรศึกษำ อัตรำเงินเดือน และตสำแหน่งที่เหมือน

กันมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำรที่แตกต่ำงกัน

 บคุคลแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกันในกำรแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมกำรปฏบัิติงำนในหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมำย

ภำยใต้สถำนกำรณ์เดียวกนัมิใช่เป็นเพรำะปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนหรอืกำรได้รบักำรจงูใจในกำรทสำงำนเท่ำน้ัน แต่

ยงัรวมถงึปัจจยัส่วนบคุคลทีแ่ตกต่ำงกนัอกีด้วย ซึง่ปัจจยัเหล่ำนีเ้ป็นเหตใุห้แต่ละคนเตม็ใจทีจ่ะใช้พลงัควำมสำมำรถ

ในกำรปฏิบัติมำกน้อยแตกต่ำงกันออกไป จำกผลกำรวิจัยผู้บริหำรจึงควรให้ควำมสสำคัญกับปัจจัยส่วนบุคคล โดย

เฉพำะด้ำนระดับกำรศึกษำ ตสำแหน่งงำน และอัตรำเงินเดือน ของพนักงำนเพื่อนสำมำวำงแผนบริหำรพนักงำนของ

ตนเองให้มีศักยภำพมำกยิ่งขี้น

 5.) ปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนท่ีมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำค

ตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ ควำมมั่นคงปลอดภัย โอกำสก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน องค์กำรและกำรจัดกำร ค่ำจ้ำง 

คุณลักษณะเฉพำะของงำน คุณลักษณะทำงสังคมของงำน สภำพกำรทสำงำน และสวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆ 

อย่ำงมีนัยสสำคัญที่ระดับนัยสสำคัญ 0.05 สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ วิวัฒน์ แสงเพ็

ชร [3] ที่ได้ศึกษำเรื่องปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในกำรทสำงำน และสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กร

ของพนักงำนธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดำว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซึ่งพบว่ำ สภำพ

แวดล้อมในกำรทสำงำนด้ำนลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ด้ำนคุณลักษณะทำงสังคมของงำน ด้ำนสภำพกำรทสำงำน และด้ำน

ควำมมั่นคงในกำรทสำงำน มีอิทธิพลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดำว โรงแรมแห่ง

หนึ่งในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ยุวรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนำ [2] ที่ได้ทสำกำร

ศึกษำเรื่อง ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคส้ำจุนที่มีอิทธิพลต่อระดับควำมผูกพันและจงรักภักดีของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร

ในสสำนักงำนของบริษัท เจ๊บเซ่นแอนด์เจ๊สเซ่น (ประเทศไทย) จสำกัด พบว่ำ ปัจจัยจูงใจด้ำนลัษณะงำน และด้ำนควำม

ก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน มีอทิธิพลต่อระดบัควำมผกูพนัและจงรกัภกัดีของพนกังำน และยงัสอดคล้องกบักำรศึกษำของ 

สุกัญญำ จันทรมณี [5]ที่ได้ศึกษำเรื่อง แรงจูงใจและสภำพแวดล้อมในกำรทสำงำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
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ของพนักงำนบริษัท ฮำนำ เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยำ) จสำกัด ซึ่งพบว่ำ สภำพแวดล้อมในกำรทสำงำนด้ำนควำมมั่นคง

ปลอดภัย ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำร และค่ำจ้ำง มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับควำมผูกพันต่อองค์กำร

 จะเหน็ได้ว่ำจำกกำรศกึษำ ปัจจยัแวดล้อมในกำรทสำงำนด้ำนกำรนเิทศงำนและด้ำนกำรตดิต่อสือ่สำรไม่มผีล

ต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทย แสดงให้เห็นว่ำธนำคำร

พำณิชย์ ในภำคตะวันตกของประเทศไทยมีกำรบริหำรปัจจัยแวดล้อมในด้ำนกำรนิเทศงำนที่มีประสิทธิภำพ และมี

กำรติดต่อส่ือสำรในองค์กรท่ีรวดเร็ว ทันสมัย ตรงต่อควำมต้องกำรของพนักงำนอยู่แล้ว ดังน้ันผู้บริหำรจึงควรส่ง

เสริมพัฒนำปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนในด้ำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรต่อไป

ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้ประโยชน์
 จำกผลกำรศึกษำปัจจัยแวดล้อมในกำรทสำงำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์

ในภำคตะวันตกของประเทศไทย ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะ สสำหรับเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ในด้ำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1.ด้ำนควำมม่ันคงปลอดภยัมีผลต่อควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวนัตกของ

ประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหำรควรให้ควำมสสำคัญกับ กำรสร้ำงควำมรู้สึกม่ันคงในงำนและให้พนักงำน

ม่ันใจในควำมม่ันคงขององค์กร ชี้ให้พนักงำนมองเห็นถึงจุดแข็งและควำมม่ันคงขององค์กรที่มีอยู่ แนะนสำวิธีกำร

ปรับตัวหรือช่องทำงกำรพัฒนำตนเองให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรขององค์กรในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อม่ัน

ให้กับพนักงำนว่ำตนเองมีควำมสำมำรถที่จะอยู่ร่วมกับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตลอดไป

 2.ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำในกำรงำนมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวัน

ตกของประเทศไทย ดงันัน้องค์กรหรอืผูบ้รหิำรควรให้ควำมสสำคญักบั กำรสนบัสนนุให้มกีำรก้ำวหน้ำในกำรทสำงำน 

ส่งเสรมิให้พนักงำนแสวงหำควำมรู ้ควำมก้ำวหน้ำทีท้่ำทำยใหม่ๆในกำรทสำงำน เพือ่เพิม่พนูประสบกำรณ์ และมีกำร

พิจำรณำกำรปรับเลื่อนตสำแหน่งอย่ำงเป็นระบบ มีมำตรฐำน และมีควำมเป็นธรรม 

 3.ด้ำนองค์กำรและกำรจัดกำรมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวันตก

ของประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหำรควรให้ควำมสสำคัญกับ กำรวำงนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนให้ตรงตำมที่

คำดหวังไว้ และพยำยำมสร้ำงชื่อเสียงที่ดีในด้ำนกำรบริหำรที่ประสบควำมสสำเร็จเพื่อให้พนักงำนมีควำมผูกพันกับ

องค์กรมำกยิ่งขึ้น

 4.ด้ำนค่ำจ้ำง มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวันตกของประเทศไทย 

ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหำรควรให้ควำมสสำคัญกับ กำรพิจำรณำปรับเพิ่มเงินเดือนอย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค มี

มำตรฐำน และกำรปรับอัตรำเงินเดือนให้เหมำะสมกับตสำแหน่งและปริมำณงำนที่ได้รับ 

 5.ด้ำนคณุลกัษณะเฉพำะของงำนมผีลต่อควำมผกูพนัต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวันตก

ของประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหำรควรให้ควำมสสำคัญกับ กำรมอบหมำยงำนที่สสำคัญ เป็นโครงกำรพิเศษที่

องค์กรใหค้วำมสสำคญั เพื่อสรำ้งควำมรู้สกึภำคภูมใิจในงำนทีร่ับมอบหมำยใหก้บัพนักงำน และแสดงควำมยนิดหีรอื

นสำควำมคิดเห็นของพนักงำนไปปฏิบัติจริง พนักงำนก็จะรู้สึกว่ำงำนที่ทสำได้รับกำรยอมรับจำกผู้บังคับบัญชำ

 6.ด้ำนคุณลักษณะทำงสังคมของงำนมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำค

ตะวันตกของประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหำรควรให้ควำมสสำคัญกับ ระบบกำรทสำงำนเป็นทีมที่ได้รับควำม

ร่วมมือจำกเพื่อนร่วมงำนและหัวหน้ำงำนลงตัวและเหมำะสม สร้ำงบรรยำกำศในกำรทสำงำนให้สนุกสนำน เพื่อให้

พนักงำนทสำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และสนับสนุนให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วม

 7.ด้ำนสภำพกำรทสำงำนมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำคตะวันตกของ

ประเทศไทย ดังนั้นองค์กรหรือผู้บริหำรควรให้ควำมสสำคัญกับ ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิภำพทั้ง
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จำกภำยในและภำยนอกองค์กร เครื่องมอืในกำรทสำงำนต้องมคีวำมสะอำดและเป็นระเบยีบเพือ่สนบัสนนุกำรทสำงำน

ของพนักงำน 

 8.ด้ำนสวัสดิกำรหรือผลประโยชน์อื่นๆมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนธนำคำรพำณิชย์ในภำค

ตะวนัตกของประเทศไทย ดังน้ันองค์กรหรอืผูบ้รหิำรควรให้ควำมสสำคัญกบั โดยมีประเภทของสวสัดกิำรทีไ่ด้รบัตรง

ต่อควำมต้องกำร และมีควำมเหมำะสมกับตสำแหน่งงำนและระยะเวลำกำรทสำงำน ให้ควำมสสำคัญกับสิทธิประโยชน์

และสวสัดิกำรอืน่ๆทีน่อกเหนือจำกค่ำจ้ำง เช่นสวสัดิกำรท่ีส่งผลต่อกำรดสำรงชวีติของพนกังำนคลอบคลมุถงึครอบครวั

ของพนักงำน
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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ

ปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนและประเมิน

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็น

ฐำนร่วมกบัโครงงำน เพือ่ส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่5 2) สร้ำงและ

พฒันำรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบปัญหำเป็นฐำนร่วมกบัโครงงำน 

เพือ่ส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 5 3) ทดลองใช้รปูแบบกำรจดักจิกรรม

กำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถใน

กำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5/1 จสำนวน 34 คน 

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้มำจำกกำร

เลอืกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดยจดัห้องเรยีนของโรงเรยีนคละควำมสำมำรถของผูเ้รยีน เครือ่งมือทีใ่ช้ใน

กำรวจิยัประกอบด้วย แบบสอบถำมเพือ่ศึกษำควำมต้องกำรในกำรพฒันำรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้แผนกำร
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จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ แบบทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ แบบสอบถำมควำมคิดเห็นของนักเรียนต่อรูป

แบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) วิเครำะห์เปรียบเทียบ 

โดยกำรทดสอบค่ำ ที (t-test dependent) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ครู และนักเรียนมีควำมเห็นว่ำจสำเป็นและต้องกำรในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถ

ในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 2) รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีคุณภำพอยู่ในระดับมำกที่สุด กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ควำมเป็นไปได้

และควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องสูงกว่ำเกณฑ์ที่กสำหนด ( IOC 

³ 0.50 ) 3) ทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำน

ร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่ประกอบด้วย

องค์ประกอบหลัก คือ (1) ทฤษฎี หลักกำรหรือแนวคิดพื้นฐำนของกำรเรียนกำรสอน (2) วัตถุประสงค์ (3) กิจกรรม

กำรเรียนรู้ (4) แหล่งกำรเรียนรู้ (5) กำรประเมินกำรเรียนกำรสอน โดยในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้ใช้

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้จสำนวน 10 แผน เวลำ 25 ชั่วโมง มีขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 6 ขั้นตอน 

คือ ขั้นกระตุ้นกำรเรียนรู้ด้วยปัญหำ ขั้นนสำสู่จุดมุ่งหมำย ขั้นวำงแผนค้นคว้ำเพื่ออธิบำย ขั้นสู่เป้ำหมำยด้วยวิเครำะห์ 

สังเครำะห์ข้อมูล ขั้นเพิ่มพูนด้วยสรุปผล และขั้นรวมผลนสำเสนอและขยำยควำมรู้ 4) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ตำมเกณฑ์นักเรียนจสำนวนร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป พบว่ำจสำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน ผ่ำนเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนน

ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเฉลี่ยเท่ำกับ 18.06 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.29 ซึ่งผ่ำน

เกณฑ์ที่กสำหนดไว้ 5) ระดับควำมคิดเห็นของนักเรียนต่อรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำร

จัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 5 โดยภำพรวมทั้งด้ำนรูปแบบของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนควำมพึงพอใจ 

มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับควำมเหมำะสมมำก

ค�าส�าคญั : รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน 

Abstract 
 This research was development of learning activity patterns in dramatic arts with using problem-based 
learning management together with the project to promote the ability to solve problems for grade 5 students. The 
objectives of research were as follows: 1) to study basic information and evaluate needs in development of learn-
ing activity patterns in dramatic arts with using problem-based learning management together with the project to 
promote the ability to solve problems for grade 5 students, 2) to create and develop learning activity patterns in 
dramatic arts with using problem-based learning management together with the project to promote the ability to solve 
problems for grade 5 students, 3) to sample using dramatic arts learning activity patterns with using problem-based 
learning management together with the project to promote the ability to solve problems for grade 5 students, and 
4) to evaluate and improve learning activity patterns in dramatic arts with using problem-based learning manage-
ment together with the project to promote the ability to solve problems for grade 5 students. The sample group 
that used in the research was 34 students of grade 5/1 class in the first semester of academic year 2017, Tessaban 
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3 Choomchonwatjuntrawat school, Phetchaburi municipality, Mueang district, Phetchaburi province. The sample 
was derived from purposive sampling by arranging the classrooms of the school and assemble students’ abilities. 
The tools that used in the research were questionnaires for studying needs in development of learning activity 
patterns, learning activity plans, tests of problem-solving ability, questionnaires of students’ opinions on learning 
activity pattern. Content Analysis was used in data analysis and t-test dependent was used in comparative analysis. 
The statistics that used in this research were percentage, mean, standard deviation.
 The research results: 1) Teachers and students had the opinion that necessary and needed to develop learn-
ing activity patterns in dramatic arts with using problem-based learning management together with the project to 
promote the ability to solve problems for grade 5 students. 2) The learning activity patterns in dramatic arts with 
using problem-based learning management together with the project to promote the ability to solve problems for 
grade 5 students had quality at the highest level. Examination of theoretical reasoning, possibility and concordance 
of learning activity patterns had consistency index that was higher than the threshold.( IOC ³ 0.50) 3) To sample 
using dramatic arts learning activity patterns with using problem-based learning management together with the 
project to promote the ability to solve problems for grade 5 students that consisted of the main components were 
(1) theories, principles or basic concepts of teaching and learning, (2) objectives, (3) learning activity, (4) learning 
resources, (5) teaching assessment. In element 3 learning activity used 10 learning activity plans, 25 hours. It had 6 
steps to organize learning activities that were stimulate learning with problems, lead to the aim, plan to research to 
explain, going to the goal with data analysis-synthesis, increase with summary, and combine presentation-expand 
knowledge. 4) Ability to solve problems of grade 5 students that according to the criteria of 70 percent of all 
students had ability to solve problems at 70 percent or more. All 34 students passed all criteria at 100 percent and 
they had average problem-solving ability score of 18.06 points from a full score of 20 points, representing 90.29 
percent, which has passed the specified criteria. 5) The level of students’ opinions on learning activity patterns in 
dramatic arts with using problem-based learning management together with the project to promote the ability to 
solve problems for grade 5 students. By including the form of learning activity patterns, content and satisfaction 
had very appropriate level of opinion.

Keywords : Dramatic arts The project to promote the ability to solve problems Learning activity patterns in dra-
matic arts with using problem-based learning management together with the project

บทน�า
 ปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำ พบปัญหำด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่บรรลุเป้ำหมำยที่พึงประสงค์ 

กำรเรียนรู้โดยกำรท่องจสำไม่สำมำรถทสำให้ผู้เรียนเผชิญและแก้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันได้ ควำมสำมำรถ

ในกำรแก้ปัญหำที่มีประสิทธิภำพจึง มีควำมจสำเป็นมำกขึ้น กระบวนกำรแก้ปัญหำจึงถูกนสำมำใช้เป็นพื้นฐำนสสำคัญ

ในโรงเรียน เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นควำมรู้ด้ำนใดด้ำนหนึ่งมำกเกินไป โดยควำมรู้แต่ละส่วนไม่

สัมพันธ์กันจะทสำให้ผู้เรียนดสำรงชีวิตอย่ำงยำกลสำบำกมำกขึ้น [1] พบปัญหำในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิธีกำรสอนของครู

ยังใช้วิธีกำรบอกควำมรู้ โดยยึดหลักวิชำเป็นตัวตั้ง ไม่ยึดผู้เรียนเป็นสสำคัญ ไม่สำมำรถทสำให้ผู้เรียนเผชิญสถำนกำรณ์

และแก้ปัญหำในชีวิตได้ ผู้เรียนขำดกำรสร้ำงและเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ออกไปสู่ชีวิตจริงด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้กำร

ประเมินคุณภำพภำยนอก สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนรอบสำม ด้ำนผู้เรียนพบว่ำ มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมี

ควำมรู้และทักษะที่จสำเป็นตำมหลักสูตรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คิดเป็นร้อยละ 40.21 อยู่ในระดับคุณภำพ
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ท่ีควรปรับปรุง ด้ำนควำมรู้และทักษะท่ีจสำเป็นของผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สำมำรถนสำกระบวน กำรเรียนรู้ท่ีได้ไปปรับ

ใช้ในกำรแก้ปัญหำและดสำเนินชีวิตประจสำวันได้ [2] สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ศิลปะ (นำฏศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส 

อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยที่ 2.43 ซึ่งตส่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่

ต้ังไว้ท่ี 2.75 ผลจำกกำรประเมินทสำให้ครผููส้อนตระหนกัและเห็นควำมสสำคัญทีต้่องแก้ไขและพฒันำกำรจัดกำรเรยีน

กำรสอน เพื่อฝึกและเตรยีมให้นกัเรยีนเกดิทกัษะควำมรู ้สำมำรถเผชญิกบัสถำนกำรณ์ได้อยำ่งเข้มแขง็ สำมำรถสร้ำง

ภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้ได้ตำมเป้ำหมำยในระดับที่น่ำพอใจ

 จำกสภำพปัญหำที่กล่ำวมำ ครูผู้สอนจสำเป็นต้องมีวิธีกำรสอน เทคนิคกำรสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด

วเิครำะห์ คิดแก้ปัญหำโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน รวมทัง้สร้ำงบรรยำกำศในกำรเรยีนของนกัเรยีนให้มีควำมกระตือรอืร้น 

มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียน พัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน โดยครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอน

ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ยึดผู้เรียนเป็นสสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรเรียน รักกำรเขียน รู้จักคิดวิเครำะห์และ

สังเครำะห์ รู้จักแก้ปัญหำด้วยตนเอง ในกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระศิลปะ (นำฏศิลป์)มีรูปแบบวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้

ให้เลือกนสำไปใช้ในกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำในเรื่องกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ คิดแก้ปัญหำและ คิดอย่ำง

สร้ำงสรรค์มำกยิ่งข้ึน ซ่ึงแนวควำมคิดในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ ข้ันพื้นฐำนพุทธศักรำช 

2551 ยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้พัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนสสำคัญที่สุด กระบวนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสำมำรถพฒันำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพซึง่เป็นเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญัติ

กำรศึกษำแห่งชำติ ทัง้นีว้ธีิกำรจดักำรเรยีนรูท่ี้เน้นผูเ้รยีนเป็นสสำคญั ทสำให้ผูเ้รยีนสำมำรถหำควำมรูเ้พิม่เติมด้วยตนเอง

และมีกระบวนกำรคิดวเิครำะห์ คิดแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ช่วยให้นักเรยีนหำข้อมูลเพิม่เติมเพือ่ให้มคีวำมรูม้ำกขึน้ 

สอดคล้องกบัรปูแบบกำรจดักำรศึกษำรปูแบบหน่ึงท่ีได้รบัควำมสนใจอย่ำงกว้ำงขวำงและสำมำรถพฒันำผูเ้รยีนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 คือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (PBL) และกำรเรียนรู้

ด้วยโครงงำน เป็นรปูแบบกำรจดักิจกรรมกำรเรยีนรูที้ส่ำมำรถนสำมำใช้ในกำรพฒันำคุณภำพกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีดี่

ที่สุดวิธีหนึ่ง เป็นแนวคิดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำและคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในกำรเรยีนและได้ลงมือปฏบิติั เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูเ้รียนได้คิดและแก้ปัญหำด้วยตัวเอง ได้ศึกษำค้นคว้ำจำก

แหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ทั้งในและภำยนอกสถำนศึกษำ ผู้สอนลดบทบำทของกำรเป็นผู้ควบคุมในชั้นเรียนลง แต่

ผู้เรียนมีอสำนำจในกำรจัดกำรควบคุมตนเอง ผู้เรียนเป็นฝ่ำยรับผิดชอบกำรเรียนรู้ของตน กำรที่ผู้เรียนต้องหำควำมรู้

อย่ำงต่อเนื่องทสำให้กำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพรำะควำมรู้เก่ำที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วจะถูกนสำมำเชื่อม

โยงให้เข้ำกบัควำมรูใ้หม่ตลอดเวลำ และสำมำรถปรบัตัวให้เข้ำกบัสังคมในโลกอนำคตได้อย่ำงดีท่ีสุด [3] กำรจดักำร

ศึกษำเพื่อให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ และเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักรำช 2545 น้ัน แนวทำงในกำรพัฒนำครูผู้สอนจะต้องตระหนักถึงควำมจสำเป็นในกำร

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำหลักสูตรระดับชั้นเรียน เพื่อ

ช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นและทสำให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรนสำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้

อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

 จำกกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และควำมต้องกำรของหลักสูตร รูปแบบกำรเรียนรู้แบบแก้

ปัญหำโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning : PBL) และกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน เป็นอีกรูป แบบ

หน่ึงของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ใหม่จำกกำรใช้ปัญหำท่ีเกิดขึ้นในโลกควำมจริงของ

กำรเรียนรู้ทสำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติจริงในกำรแก้ปัญหำโดย

ใช้กระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกำรคิดวิเครำะห์และคิดแก้ปัญหำ อย่ำงเป็นกระบวนกำร มีขั้นตอน 

และเหตุผลของตนเอง ทสำให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะกำรเรยีนรู ้ได้ฝึกปฏบัิติจรงิในกำรแก้ปัญหำ ส่งผลให้ผูเ้รยีนเกดิแนวคดิ
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ในกำรประยกุต์ใช้ควำมรูม้ำเป็นฐำนในกำรคิดและนสำมำใช้ให้สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ปัจจบัุนได้ผูว้จัิยซ่ึงสอน ใน

รำยวิชำนำฎศิลป์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีควำมสนใจที่จะบูรณำกำรรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของสังคม ชุมชน พัฒนำผู้เรียนให้ได้มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำที่หลักสูตรกสำหนด ซึ่งจะต้องเป็นกิจกรรม

ที่นักเรียนค้นพบควำมรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

กำรเรียนรู้ได้เต็มตำมศักยภำพ ได้รับประสบกำรณ์จริง สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมพร้อมของผู้เรียน ให้

ผู้เรียนเห็นควำมสสำคัญของกำรเรียนสำมำรถนสำไปใช้ในชีวิตประจสำวันได้ และในกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนมี

ลักษณะให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง จะทสำให้ผู้เรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจมำก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

กำรพฒันำรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจดักำรเรยีนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกบัโครง

งำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ต่อไป

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพื่อศึกษำข้อมูลพื้นฐำนและประเมินควำมต้องกำรในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำ

นำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

 2. เพื่อสร้ำงและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำ

เป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็น

ฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

 4. เพือ่ประเมินผลและปรบัปรงุรูปแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบ

ปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

โดยมีวัตถุประสงค์เฉพำะ ดังนี้

 4.1 เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนหลังใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กับ

เกณฑ์ร้อยละ 70

 4.2 เพือ่ศกึษำควำมคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศลิป์ โดยใช้กำรจดักำร

เรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 5 

 ขอบเขตการวจิยั

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย

  1.1 ประชำกรในกำรวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ จสำนวน 5 คน และนักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 5 จสำนวน 150 คน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส อสำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี 

 1.2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5/1 จสำนวน 34 คน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

โรงเรียนเทศบำล 3 ชุมชนวัดจันทรำวำส อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive 

Sampling) โดยจัดห้องเรียนของโรงเรียนคละควำมสำมำรถของผู้เรียน

 2. เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย เป็นเนื้อหำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ สำระที่ 3นำฏศิลป์ ตำมหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โดยมีเนื้อหำย่อยตำมแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

จสำนวน 10 แผนดังนี้ 
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 2.1 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำรชมกำรแสดงนำฏศิลป์

 2.2 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กำรแสดงท่ำทำงประกอบเพลง

 2.3 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กำรแสดงนำฏศิลป์ (รสำวงมำตรฐำน)

 2.4 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กำรแสดงนำฏศิลป์ (ระบสำ)

 2.5 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กำรแสดงนำฏศิลป์ (ฟ้อน)

 2.6 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง องค์ประกอบของละคร

 2.7 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เปรียบเทียบกำรแสดงนำฏศิลป์

 2.8 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กำรแสดงนำฏศิลป์ในท้องถิ่น

  2.9 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง กำรแสดงพื้นบ้ำน (รสำวงเพลงเพชรบุรีถิ่นที่รัก)

 2.10 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง กำรแสดงพื้นบ้ำน (รสำวงเพลงเอกลักษณ์ถิ่นเมืองเพชร) 

 3. ระยะเวลำในกำรวิจัย คือ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 20 ชั่วโมง ไม่รวมกับกำรสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

 4. ตัวแปรในกำรวิจัย

  4.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำ

เป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

 4.2 ตัวแปรตำม คอื 1) ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรยีน 2) ควำมคิดเห็นของนักเรยีนทีมี่ต่อรปูแบบ

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

วธีิด�าเนินการวจิยั

แผนภำพที่ 1 กรอบดสำเนินกำรวิจัย

ขั้นตอนที ่1 การวจิยั (การ

ส�ารวจ / ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน) ( 

Research : R
1
)

1. วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนและ

ประเมินควำมต้องกำรในกำร

พัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้ ได้แก่ 

กำรวเิครำะห์ข้อมูลเก่ียวกับนโยบำย 

เป้ำหมำยกำรศึกษำด้ำนกำรพฒันำ 

กำรคิด หลักสูตรกำรสอนศิลปะ 

2. สภำพปัจจบัุนและส่ิงท่ีคำดหวงั

เกีย่วกบักำรสอนและบทบำทของ

ครู กำรเรียนของนักเรียน 

3. วเิครำะห์แนวคิดทฤษฎี ทีเ่กีย่ว

กบักำรสอนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน

และเทคนิคโครงงำนแนวคิดเกีย่ว

กับกำรออกแบบกำรสอน

ขั้นตอนที ่2 การพฒันา (การ

ออกแบบและพฒันารูปแบบ) 

(Development : D
1
)

1. ออกแบบร่ำงรูปแบบกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้

2. สร้ำงเครือ่งมือท่ีใช้ในกำรทดลอง

และเก็บรวบรวมข้อมูล

3. ศึกษำและกสำหนดเงื่อนไขของ

ครู นักเรียนก่อนกำรใช้รูปแบบ

4.  นสำไปให้ผูเ้ชีย่วชำญตรวจสอบ

ควำมสมเหตุสมผลเชงิทฤษฎ ีควำม

เป็นไปได้และควำมสอดคล้อง

ของรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชำญ

จสำนวน  5 คน 

5. ปรับปรุงแก้ไขตำมคสำแนะนสำ

แล้วทดลองรำยบุคคล กลุ่มเล็ก 

และภำคสนำมเพื่อตรวจสอบ

ประสิทธิภำพและปรับปรุง

รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน

รู ้วชิำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจดักำร

เรยีนรูแ้บบปัญหำเป็นฐำนร่วมกบั

โครงงำน เพือ่ส่งเสรมิควำมสำมำรถ

ในกำรแก้ปัญหำ  สสำหรบันักเรยีน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

ผ่ำน

ผลกำรประเมิน

ไม่ผ่ำน

ปรับปรุง

ขั้นตอนที ่3 การวจิยั 

Research : R
2
 (น�าไปใช้จริง) 

(Implement)

1. นสำรูปแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้

ไปใช้ใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง

2. ทดสอบควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำหลงัใช้รปูแบบกบัเกณฑ์ 

ร้อยละ 70

ขั้นตอนที ่4 การพฒันา 

Development : D
2
 

(ประเมนิและปรับปรุง) 

(Evaluation)

1.ประเมินควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำ

2. ศึกษำควำมคดิเหน็ของนักเรยีน

ต่อรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู้
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สรุปผลการวจิยั
 1. ครู และนักเรียนมีควำมเห็นว่ำจสำเป็นและต้องกำรในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำ

นำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

 2. รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครง

งำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีคุณภำพอยู่ในระดับมำก

ที่สุด กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ควำมเป็นไปได้และควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องสูงกว่ำเกณฑ์ที่กสำหนด (IOC ³ 0.50) 

 3. ทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำน

ร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่ประกอบด้วย

องค์ประกอบหลัก คือ 1) ทฤษฎี หลักกำรหรือแนวคิดพื้นฐำนของกำรเรียนกำรสอน 2) วัตถุประสงค์ 3) กิจกรรม

กำรเรียนรู้ 4) แหล่งกำรเรียนรู้ 5) กำรประเมินกำรเรียนกำรสอน โดยในองค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้ใช้

แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้จสำนวน 10 แผน เวลำ 20 ชั่วโมง มีขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 6 ขั้นตอน 

คือ ขั้นกระตุ้นกำรเรียนรู้ด้วยปัญหำ ขั้นนสำสู่จุดมุ่งหมำย ขั้นวำงแผนค้นคว้ำเพื่ออธิบำย ขั้นสู่เป้ำหมำยด้วยวิเครำะห์ 

สังเครำะห์ข้อมูล ขั้นเพิ่มพูนด้วยสรุปผล และขั้นร่วมยลนสำเสนอและขยำยควำมรู้ 

 4. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ตำมเกณฑ์นักเรียนจสำนวนร้อยละ 70 

ของนักเรียนทั้งหมด มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป พบว่ำจสำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน ผ่ำน

เกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเฉลี่ยเท่ำกับ 18.06 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 

20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.29 ซึ่งผ่ำนเกณฑ์ที่กสำหนดไว้ 

 5. ระดบัควำมคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้วชิำนำฏศลิป์ โดยใช้กำรจดักำรเรยีน

รู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำ

ปีที่ 5 โดยภำพรวมทั้งด้ำนรูปแบบของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนเนื้อหำ และด้ำนควำมพึงพอใจ มีระดับควำม

คิดเห็นอยู่ในระดับควำมเหมำะสมมำก

อภปิรายผลการวจิยั
 1. จำกผลกำรวจิยั พบว่ำคร ูและนักเรยีนมีควำมเหน็ว่ำจสำเป็นและต้องกำรในกำรพฒันำรปูแบบกำรจดักจิกรรม

กำรเรียนรู้ วิชำนำฏศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบปัญหำเป็นฐำนร่วมกับโครงงำน เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถใน

กำรแก้ปัญหำ สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะว่ำทุกฝ่ำยตระหนักถึงควำมสสำคัญของรูป

แบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมที่สสำคัญในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และเปิดโอกำสให้

นักเรียนได้แก้ปัญหำจำกข้อมูลใกล้ตัว ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนกำรคิดและบูรณำกำรควำมรู้ไปพร้อมๆ

กันและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนครั้งนี้ นักเรียนได้ศึกษำตำมตัวชี้วัดของหลักสูตร 

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้หลำกหลำยเน้นผู้เรียนเป็นสสำคัญให้นักเรียนได้ศึกษำ

ค้นคว้ำจำกแหลง่เรียนรูต่้ำงๆ ใชส้ื่อในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทีห่ลำกหลำย กำรวำงแผนกำรจดักิจกรรมที่

ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควรดสำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงผู้เรียน ครูผู้สอนและเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้อง

ได้ถ่ำยทอดให้ควำมรู้แก่นักเรียน และจัดกิจกรรมหลำกหลำยวิธีที่ให้นักเรียนได้ร่วมกันฝึกคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ 

คิดแก้ปัญหำ
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 2. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก คือ 1) ทฤษฎี 

หลักกำรหรือแนวคิดพื้นฐำนของกำรเรียนกำรสอน 2)วัตถุประสงค์ 3) กิจกรรมกำรเรียนรู้ 4) แหล่งกำรเรียนรู้ 5) 

กำรประเมินกำรเรียนกำรสอน โดยในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้มีขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 6 

ขั้นตอน คือ ขั้นกระตุ้นกำรเรียนรู้ด้วยปัญหำ ขั้นนสำสู่จุดมุ่งหมำย ขั้นวำงแผนค้นคว้ำเพื่ออธิบำย ขั้นสู่เป้ำหมำยด้วย

วเิครำะห์ สงัเครำะห์ข้อมูล ขัน้เพิม่พนูด้วยสรปุผล และข้ันร่วมยลนสำเสนอและขยำยควำมรู้ ท้ังนีอ้ำจเป็นเพรำะว่ำได้มี

กำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผลเชงิทฤษฎี ควำมเป็นไปได้และควำมสอดคล้องของรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีน

รู้ และตรวจสอบคุณภำพของเครือ่งมือโดยผูเ้ชีย่วชำญ จสำนวน 5 คน โดยวธีิกำรคสำนวณค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง (IOC) 

พบว่ำควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องรำยข้อมีค่ำระหว่ำง 0.80 – 1.00 

ควำมเป็นไปได้ของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องรำยข้อมีค่ำ

ระหว่ำง 0.80 – 1.00 และควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผลกำรตรวจสอบควำมสอดคล้อง

ของรูปแบบ พบว่ำ ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องรำยข้อมีค่ำระหว่ำง 0.80 – 1.00 โดย จำกผลกำรตรวจสอบควำมสมเหตุ

สมผลเชิงทฤษฎี ควำมเป็นไปได้และควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ พบว่ำ ไม่มีประเด็นกำร

ตรวจสอบใดที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องตส่ำกว่ำเกณฑ์ที่กสำหนด ( IOC ³ 0.50) อย่ำงไรก็ตำมผู้วิจัยได้นสำข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชำญมำพิจำรณำแก้ไขปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังต่อ

ไปนี้ 1) เพิ่มเติมหลักกำรและวัตถุประสงค์ของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้สะท้อนถึงกระบวนกำรคิดแก้

ปัญหำและกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนท่ีชดัเจนข้ึน 2) เพิม่เติมกระบวนกำรส่งเสรมิกำรคดิแก้ปัญหำ สอดแทรก

ไว้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น และ 3) ปรับสสำนวน

ภำษำไทยในกำรเขียนอธิบำยองค์ประกอบต่ำงๆ ของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้สื่อควำมหมำยถึงกำรนสำ

ไปสู่กำรปฏิบัติท่ีมีควำมชัดเจนยิ่งข้ึน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำรูปแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้มีควำมสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี 

ควำมเป็นไปได้และควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พร้อมที่นสำไปใช้ได้

 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ตำมเกณฑ์นักเรียนจสำนวนร้อยละ 70 

ของนักเรียนทั้งหมด มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ร้อยละ 70 ขึ้นไป พบว่ำจสำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน ผ่ำน

เกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำเฉล่ียเท่ำกับ 18.06 คะแนน จำกคะแนน

เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.29 ซึ่งผ่ำนเกณฑ์ที่กสำหนดไว้ ทั้งนี้เป็นเพรำะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นักเรียน

ได้ฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนที่มีกระบวนกำรฝึกท่ีเป็นขั้นตอน มีกำรฝึกทั้งกระบวนกำรกลุ่มและ

มีแบบฝึกที่มีประสิทธิภำพ อีกทั้งได้จัดกิจกรรมกลุ่มที่นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทสำให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เข้ำใจในบทเรียนมำกขึ้น สอดคล้องกับงำนวิจัยของปรำณี หีบแก้ว ที่ศึกษำกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำร

แก้ปัญหำและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ เรื่องทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 

3 โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Based Learning) พบว่ำ 1) กำรพัฒนำกิจกรรมกำร

เรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้ปัญหำในท้องถิ่นเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนอยำกรู้อยำกเห็น 

กระตือรือร้นในกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูล ทดลอง และลงมือปฏิบัติ สร้ำงควำมรู้จำกกระบวนกำรทสำงำนกลุ่มเพื่อแก้

ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจสำวัน สรุป นสำเสนอผลงำนได้ด้วยตนเองส่งผลให้นักเรียนมีควำมเชื่อ

มั่นกล้ำแสดงออก 2) นักเรียนร้อยละ 80.95 ของจสำนวนนักเรียนทั้งหมด ได้คะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 30.05 ของคะแนนเต็ม 40 คะแนน 3) นักเรียนร้อยละ 85.71 ของ

นักเรียนทั้งหมด ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

29.76 ของคะแนนเต็ม 40 คะแนน
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 4. ผลกำรวิจัยพบว่ำระดับควำมคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง ต่อรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดย

ภำพรวมท้ังด้ำนรูปแบบของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนเน้ือหำ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และด้ำนควำมพึง

พอใจ มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับควำมเหมำะสมมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำองค์ประกอบของรูปแบบกำรจัด

กิจกรรมกำรเรยีนรูท้ัง้ด้ำนกจิกรรมกำรเรยีนรู ้ด้ำนแหล่งเรยีนรูแ้ละด้ำนกำรประเมินกำรเรยีนกำรสอนสำมำรถทสำให้

ผูเ้รยีนเกดิควำมพงึพอใจต่อบทบำทกำรทสำกจิกรรมด้วยตนเอง พอใจต่อกำรช่วยเหลอื แนะนสำจำกเพือ่น หรอืครขูณะ

ทสำกจิกรรม พอใจต่อกำรจดักจิกรรมกลุม่ทีไ่ด้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ได้แสดงควำมคิดเหน็ของตนเองต่อกลุ่มใหญ่ อกีทัง้

เนื้อหำที่เรียนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว น่ำสนใจ สำมำรถนสำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนำคต จึงทสำให้ผู้เรียนมีควำมคิดเห็น

ที่ดีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 จำกกำรศึกษำค้นคว้ำผูว้จัิยได้จัดกจิกรรมกำรเรยีนรูใ้ห้นักเรยีนได้ฝึกปฏบิติักจิกรรมด้วยตัวเองเหน็ได้ว่ำนักเรยีน

มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ทสำกิจกรรมด้วยควำมสนุกสนำน นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมและได้แสดงออก มี

ควำมคดิวิเครำะห์ สังเครำะห์ และสสำคัญท่ีสุดคอื เกดิกำรคิดแก้ปัญหำทีช่่วยในกำรตัดสินใจทีถ่กูต้อง มีกำรไตร่ตรอง

ก่อนตัดสินใจ เกิดควำมภำคภูมิใจในผลงำนที่ปฏิบัติ สนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล แบบฝึกหัดในกิจกรรมกำร

เรียนรู้เป็นส่วนเพิ่มเติมเสริมเนื้อหำและยังให้นักเรียนได้ทสำกิจกรรมตำมควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลและเกิดกำร

เรียนรู้ ที่คงทน สำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ได้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

 1. จำกผลกำรวจิยัพบว่ำคร ูและนกัเรยีนมีควำมเหน็ว่ำจสำเป็นและต้องกำรในกำรพฒันำรปูแบบกำรจดักจิกรรม

กำรเรียนรู้ ทั้งนี้จำกกำรสอบถำมควำมต้องกำรในกำรเรียนด้วยรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้พบว่ำในหัวข้อวิธี

กำรเรียนรู้ 3 อันดับแรกที่นักเรียนต้องกำรเรียนรู้ คือต้องกำรให้ผู้รู้ในท้องถิ่นมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้ฟัง รองลงมำคือ

นสำเนื้อหำกำรเรียนรู้ท้องถิ่นมำเป็นเนื้อหำในบทเรียน และให้ครูสอนในห้องเรียนและทสำกิจกรรมค้นคว้ำเสริมนอก

ห้องเรียน ในหัวข้อ รูปแบบของกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่นักเรียนต้องกำร 3 อันดับแรกคือ เนื้อหำให้ควำมรู้และ

สนุก รองลงมำคือได้เรียนรู้กระบวนกำรกลุ่ม และมีกำรกระตุ้นกำรเรียนรู้ และให้กสำลังใจจำกครู ดังนั้นครูผู้สอนจึง

ควรเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและชุมชนให้มำกที่สุดเพื่อกำรเรียนรู้ที่

เต็มตำมศักยภำพ หรือมอบหมำยให้ผู้เรียนได้สืบค้นหรือเรียนรู้ล่วงหน้ำจำกเนื้อหำที่ตนเองอยำกรู้มำก่อน เพื่อกำร

จัดกิจกรรมตำมรูปแบบที่ตั้งไว้จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้

เรียน

 2. จำกผลกำรวิจัยท่ีพบว่ำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เหมำะท่ีนสำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

พัฒนำเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของนักเรียน โดยจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้

บริหำร สถำนศึกษำ และผู้ปกครองและชุมชน กล่ำวคือ ด้ำนผู้เรียนจะได้ควำมรู้ที่ยั่งยืน สำมำรถนสำควำมรู้ไปใช้ได้

ในอนำคต เพรำะเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ มีกำรฝึกทักษะกำรคิดที่เป็นขั้นตอน มีกำรฝึกกำรคิดแก้

ปัญหำ ไตร่ตรองก่อนกำรสรุปควำม รวมทั้งได้ฝึกควำมสำมัคคีในกำรทสำกิจกรรมกับผู้อื่นด้วย ด้ำนครูผู้สอนจะได้

เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดของนักเรียนในอีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งจะได้ศึกษำ ทบทวนจุดอ่อน จุด

แข็งของรูปแบบกำรเรียนรู้จำกกำรวิจัยเพื่อจะได้นสำไปพัฒนำปรับปรุงวำงแผนกำรวิจัยต่อไป ด้ำนผู้บริหำรสำมำรถ

นสำผลกำรวจิยัเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรดสำเนนิกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูใ้ห้เกดิ

ประสทิธิภำพ เกดิควำมคุ้มค่ำมำกท่ีสุด ด้ำนสถำนศึกษำ เป็นกำรขยำยควำมรูพ้ฒันำเครอืข่ำยสู่ชมุชนให้ชมุชนมส่ีวน
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ร่วมในกำรจัดกำรเรียนรู้ อีกทั้งจะเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน และด้ำนผู้ปกครองและชุมชน จะเกิดควำมร่วมมือและเห็น

ควำมสสำคัญของกำรศึกษำมำกขึ้น เพรำะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรชุมชนที่เกิดประโยชน์โดยตรงอีกด้วย

 3. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำระดับควำมคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง ต่อรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

โดยภำพรวมท้ังด้ำนรูปแบบของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้ำนเน้ือหำ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และด้ำนควำม

พึงพอใจ มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับควำมเหมำะสมมำก ดังน้ันกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่พัฒนำข้ึน ครูผู้สอนเป็นบุคคลสสำคัญที่จะทสำให้นักเรียนเกิดทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ ครูผู้สอน

จึงควรมีควำมรู้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ มีควำมรู้ในเน้ือหำที่สอน มีกำรใช้ส่ือ แหล่งกำรเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน มีกำรวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนเรียนรู้

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป

 1. นสำรปูแบบกำรสอนนีเ้ปรยีบเทียบกบัรปูแบบกำรสอนอืน่เพือ่ส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำในรปู

แบบอื่นๆ หรือออกแบบบูรณำกำรกับรูปแบบกำรสอนอื่นๆ

2. ควรได้ทสำกำรวิจัยเกี่ยวกับควำมคงทนในกำรเรียนรู้ 

 3. ควรวจัิยเกีย่วกบักำรพฒันำหน่วยกำรสอนในเรือ่งอืน่ๆ เพือ่ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำ ทกัษะ

กำรทสำงำน พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ที่ยังไม่มีกำรวิจัย
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บทคดัย่อ
 กำรศึกษำนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1.) ปัจจัยส่วนบุคคล 2.) ปัจจัยในกำรธสำรงรักษำ 3.)กำรธสำรงรักษำ

บุคลำกร 4.) เปรียบเทียบกำรธสำรงรักษำบุคลำกร โดยจสำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล และ 5.) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรธสำรง

รกัษำบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของอตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวจัิยเป็น

แบบสอบถำม จำกผูต้อบแบบสอบถำมจสำนวน 400 คน วเิครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชงิพรรณนำได้แก่ ควำมถี ่ร้อยละ 

และกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสถิติเชิงอนุมำนใช้ ค่ำที  กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว  กำรเปรียบเทียบควำม

แตกต่ำงรำยคู่ โดยวิธีแอลเอสดี  กำรทดสอบปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มตัวแปร และกำรวิเครำะห์กำรถดถอย

เชิงพหุคูณ  

 ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) พนักงำนบริษัทกลุ่มเจนเนอเรชั่นวำยในอุตสำหกรรมพลำสติกไทย ในเขตภำคกลำง

ของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุ 18 – 22 ปี มีกำรศึกษำตส่ำกว่ำปริญญำตรี มีระยะเวลำกำรทสำงำน 1 – 3 

ปี และมีอัตรำเงินเดือน 10,001 – 30,000 บำท 2) ปัจจัยที่มีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรของพนักงำนบริษัทกลุ่ม

เจนเนอเรชั่นวำยในอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทยในภำพรวม อยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำ

ในรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรใช้แนวปฏิบัติ ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลกำรปฏิบัติงำนสูง มำเป็นอันดับแรก 

รองลงมำได้แก่ ด้ำนกำรให้ควำมยืดหยุ่น ด้ำนกำรให้ทิศทำงในกำรทสำงำน ด้ำนกำรอภิปรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 

ด้ำนกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญฉลำด ด้ำนกำรเสนอผลตอบแทนท่ีดีกว่ำ และด้ำนกำรปรับผลตอบแทนตำมลสำดับ 3) 

ปัจจัยกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทยในภำพรวม อยู่
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ในระดับมำก  และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรทสำงำนเต็มควำมสำมำรถ มำเป็นอันดับแรก รองลงมำ ได้แก่ 

กำรดสำรงควำมเป็นพนักงำน และด้ำนกำรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตำมลสำดับ 4) พนักงำนบริษัทกลุ่มเจนเนอเรชั่นวำย

ในอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทยที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรธสำรงรักษำ

บุคลำกรแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ 0.05 5) ปัจจัยในกำรธสำรงรักษำบุคลำกรด้ำนกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญ

ฉลำด ด้ำนกำรอภิปรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ ด้ำนกำรให้ทิศทำงกำรทสำงำน ด้ำนกำรให้ควำมยืดหยุ่น ดำ้นกำรใช้

แนวทำงปฏิบัติ ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนสูง  และด้ำนกำรเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่ำ 

มีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทยอย่ำงมีนัย

สสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01

ค�าส�าคญั :  กำรธสำรงรักษำบุคลำกร  อุตสำหกรรมพลำสติก  เจเนอเรชั่นวำย

Abstract
 This study aims to 1) study personal factors of employee retention 2) explore factors affecting employee 

retention 3) employees retention 4) compare personal retention classified by personal factors and 5) study factors 

affecting Gen Y employee retention of plastic industrial group in central region of Thailand. Questionnaire is used 

as a tool to collect data from 400 employees. The data is analyzed with descriptive statistics including frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics including independent t-test, one-way ANOVA, 

LSD, multicollinearity, and multiple regression analysis. 

 The research results show that, 1) The majority of Gen Y employees who work for plastic industrial group 

in central region of Thailand are male, aged between 18 to 22. Their educational level is below bachelor’s degree. 

They are working for 1 to 3 years and earn a salary of 10,001 to 30,000 baht. 2) In overall, the factors that affect 

personal Gen Y retention are at high level. As for individual aspects, human resources management practices on 

high performance employee was the first one to be considered, followed by working flexibility, working direction 

guidance, smart employment, career advancement discussion, offering of higher income, and income adjustment, 

respectively. 3) factors affecting Gen Y employee retention of plastic industrial group in central region of Thailand 

are at high level. As individual aspects, extensive performance was the first one to be considered, followed by main-

taining employee status, and having a positive attitude toward the organization, respectively. 4) When investigate 

personal aspect of Gen Y employees with different educational level, it reveals that the different of educational 

level significantly caused differences in level of commitment to the organization at 0.05 level of significance 

and 5) Gen Y employees retention factors including smart employment, career advancement discussion, working 

direction guidance, working flexibility, human resources management practices on high performance employee, 

and offering of higher income significantly affect personnel Gen Y retention of plastic industry in Central Region 

of Thailand, at 0.01 level of significance.

Keyword :  semployees retention,  plastic industry,  generation Y
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บทน�า
 ทุก ๆ องค์กรสสำหรับกำรเข้ำออกสับเปลี่ยนหมุนเวียนของพนักงำนน้ันถือเป็นเรื่องปกติ แต่หำกถ้ำมีอัตรำ

กำรเข้ำออกของพนักงำนที่มำกหรือมีควำมถี่มำกเกินไปถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ และจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อองค์กร 

เพรำะอำจจะทสำให้กำรดสำเนินงำนขององค์กรนั้นๆไม่รำบรื่นได้ ปัจจุบันกลุ่มพนักงำนที่เป็นคนรุ่นใหม่ ๆ  ในองค์กร

กสำลงัเป็นกสำลงัสสำคญัของกำรพฒันำองค์กร ซ่ึงรูจั้กและเรยีกกนัว่ำ เจนเนอเรชัน่วำยซึง่กค็อืคนท่ีเกดิอยูใ่นช่วงปี พ.ศ. 

2523 -2543 คนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมำท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลง และค่ำนิยมที่แตกต่ำงระหว่ำงรุ่นปู่ย่ำตำยำย กับ รุ่น

พ่อแม่ แต่ก็รับเอำควำมเจริญของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ำมำแทรกอยู่ในกำรดสำรงชีวิตประจสำวันด้วย ยุคนี้จะ

เป็นยุคท่ีเศรษฐกิจกสำลังเติบโตเป็นอย่ำงมำกทสำให้พ่อแม่ที่ค่อนข้ำงจะประสบควำมสสำเร็จในชีวิตและดูแลเอำใจใส่

ลูก ๆ เป็นอย่ำงดี เด็กที่เกิดในยุคนี้จึงมักจะถูกตำมใจตั้งแต่เด็ก ได้ในสิ่งที่คนรุ่นพ่อแม่ไม่ค่อยได้ มีกำรศึกษำดีที่ดี มี

ลักษณะนิสัยชอบกำรแสดงออก มีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่ในกรอบ ไม่ชอบอยู่ในเงื่อนไข 

ชอบเสพข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  ที่หลำกหลำย มีอิสระในควำมคิด กล้ำซัก กล้ำถำมในทุกเรื่องที่ตัวเองสนใจ ไม่

หวั่นกับคสำวิจำรณ์ มีควำมเป็นสำกลมำกและมองว่ำกำรนิยมชมชอบวัฒนธรรมหรือศิลปินต่ำงชำติเป็นเรื่องธรรมดำ  

คนกลุ่มนี้อยู่ในทั้งช่วงวัยเรียน และวัยทสำงำน และจำกกำรที่ยุคนี้เป็นยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ำมำเกี่ยวข้องจึงไม่น่ำแปลก

ใจที่คนกลุ่มนี้จะมีควำมสำมำรถในกำรทสำงำนที่เกี่ยวกับกำรติดต่อสื่อสำร ชอบงำนด้ำนไอที ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์

สิ่งใหม่ๆ รวมทัง้สำมำรถทสำอะไรหลำยๆอย่ำงได้ในเวลำเดียวกนั เรียกได้ว่ำสำมำรถใช้เครื่องมอืกำรสือ่สำรต่ำงๆได้

อย่ำงคล่องแคล่ว อย่ำงที่เรำอำจจะเคยเห็นภำพคนยุคใหม่ที่นั่งเล่น iPad ไปด้วย คุยโทรศัพท์ไปด้วย แถมบำงคนยัง

กินข้ำวไปพร้อม ๆ กันด้วยอีกต่ำงหำก

 กำรทสำงำนของ คนกลุม่นีต้้องกำรควำมชดัเจนในกำรทสำงำนว่ำส่ิงทีท่สำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงำนอย่ำงไร 

และชอบทสำงำนเป็นทมี ต่ำงจำกกลุม่เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ทีช่อบวนัแมนโชว์มำกกว่ำ เพรำะคนในวยัเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์

จะถูกฝึกมำแบบนั้น ต่ำงจำกวัยเจนเนอเรชั่นวำย ที่เติบโตมำพร้อมกับกำรประชุม กำรระดมควำมคิดเห็น แต่ทว่ำคน

กลุ่มนี้จะไม่ค่อยอดทนเหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เท่ำไหร่นัก หวังที่จะทสำงำนได้เงินเดือนสูง ๆ แต่ไม่อยำกเริ่มต้นจำก

กำรทสำงำนข้ำงล่ำงขึ้นไป มีควำมคำดหวังในกำรทสำงำนสูงต้องกำรคสำชม กลุ่มเจนเนอเรชั่นวำยมักจะจัดสรรเวลำให้

งำนและชีวิตส่วนตัวในจุดที่สมดุลกัน พอหลังเลิกงำนอำจไปทสำกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้ำงควำมสุขให้กับตัวเอง เช่น 

ไปเล่นฟิตเนส ไปพบปะสงัสรรค์กับเพือ่นฝงู จะไม่ค่อยหมกมุ่นอยูก่บังำนเหมือนกบัคนรุน่ก่อน นอกจำกนี ้กลุม่เจน

เนอเรชั่นวำยจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีใจช่วยเหลือสังคมรักษำสิ่งแวดล้อม มีควำมสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นกับ

พ่อแม่

 ในองค์กรจะมีบุคคลที่ปฏิบัติงำนอยู่หลำยระดับที่รับผิดชอบหน้ำที่แตกต่ำงกัน ได้แก่ ผู้บริหำรระดับสูง ผู้

บริหำรระดับกลำง หัวหน้ำงำนระดับต้น และพนักงำนปฏิบัติกำรบุคคลดังกล่ำวจะมีขอบเขตหน้ำที่ต่ำงกันตำมท่ี

องค์กรกสำหนดไว้ ในองค์กรโดยท่ัวไปผู้บริหำรระดับสูงจะเป็นผู้กสำหนดนโยบำยขององค์กร  ส่วนผู้บริหำรระดับ

กลำงจะทสำหน้ำที่วำงแผนที่จะปฏิบัติตำมนโยบำยให้มีประสิทธิภำพ และหัวหน้ำงำนระดับต้นจะเป็นผู้นสำนโยบำย

ไปปฏิบัติตำมแผนที่ได้วำงไว้ ซึ่งจะมอบหมำยสั่งกำรให้พนักงำนปฏิบัติกำรเป็นผู้ปฏิบัติตั้งแต่กระบวนกำรแรกถึง

กระบวนกำรสุดท้ำยซึ่ง จะเห็นว่ำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนจะมีคุณภำพมำกหรือน้อย จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภำพ

ของกำรสั่งกำร กำรควบคุมกำรตรวจสอบกำรแก้ปัญหำและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน [1]

 สสำหรับอุตสำหกรรมพลำสติกไทย ก่อต้ังเริ่มจำกในช่วง 20 กว่ำปีท่ีแล้ว ผู้ผลิตสินค้ำพลำสติกในประเทศ

ประสบปัญหำภำษีนสำเข้ำเม็ดพลำสติก ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์พลำสติกทุกชนิด กำรประเมินรำคำเม็ด

พลำสติกท่ีนสำเข้ำและเกบ็ภำษีของกรมศุลกำกรเป็นอปุสรรคต่ออตุสำหกรรมพลำสติกอย่ำงมำกกรมศุลกำรกรประเมิน

รำคำตำมปริมำณของนสำเข้ำ ซึ่งบำงครั้งรำคำวัตถุดิบหลังเสียภำษีต่ำงกันระหว่ำงปริมำณมำกและน้อยถึง 100 เหรียญ
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ต่อตัน สถำนกำรณ์ดังกล่ำวทสำให้ผู้นสำเข้ำรำยย่อยต้องเลิกกิจกำร เหลือแต่เพียงผู้นสำเข้ำรำยใหญ่เพียง 3 รำย ปัญหำที่

ตำมมำก็คือรำคำวัตถุดิบไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมำณและเวลำที่นสำเข้ำของผู้นสำเข้ำทั้ง 3 รำย หำกนสำเข้ำมำพร้อมกัน

หรอืใกล้เคียงกนัรำคำจะตกตสำ่ แต่เม่ือวตัถดิุบจะหมดสต็อกรำคำจะสูงมำก ผูป้ระกอบอตุสำหกรรมพลำสติกจงึรวมตัว

กนัและคดิก่อต้ังสมำคมฯ กอปรกบัเมือ่ปี พ.ศ. 2524 เม่ือสมำคมอตุสำหกรรมพลำสติกประเทศมำเลเซียได้จดัประชมุ

สมำคมพลำสติกในกลุม่ประเทศอำเซียน และได้เชญิผูป้ระกอบกำรผลติภณัฑ์พลำสติกรำยใหญ่ของไทยจสำนวนหนึง่

เข้ำร่วมประชุม ในที่ประชุมได้เสนอแนะว่ำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์พลำสติกของไทยน่ำจะร่วมกันจัดต้ังสมำคม

พลำสติกขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำในอุตสำหกรรมพลำสติกไทย และเพื่อแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจ

จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบโดยส่วนรวมต่อวงกำรพลำสติกไทย นอกจำกน้ียังเป็นแหล่งรวมควำมรู้ทำงเทคโนโลยี

ต่ำง ๆ ที่จะนสำไปสู่ควำมเจริญเติบโตอย่ำงมีรูปแบบในอนำคต ทั้งนี้ในอุตสำหกรรมพลำสติกไทย จะแบ่งหมวดหมู่

ประเภทผู้ประกอบกำรเป็นดังนี้  ตัวแทนจสำหน่ำยเครื่องจักร, ตัวแทนจสำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติก, ตัวแทนจสำหน่ำย

เม็ดพลำสติกและสำรเติมแต่ง, ผู้ประกอบกำรรีไซเคิล, ผู้ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์พลำสติก, ผู้ผลิตเครื่องจักร, ผู้

ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี, ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก, ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลำส, ผู้ผลิตเม็ดพลำสติกคอมพำวด์

และเม็ดสีมำสเตอร์แบทช์, ผู้ผลิตแม่พิมพ์, อ่ืนๆ ซ่ึงในองค์กรของแต่ละผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมพลำสติกนี้

ทุกแห่งต้องมีกำรบริหำรงำนบุคลำกรที่สอดคล้องกับนโยบำยของแต่ละองค์กร  หำกองค์กรมีกำรบริหำรทรัพยำกร

มนุษย์ ที่มีประสิทธิภำพ มีกำรกสำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุดขององค์กำร ซึ่งหมำย

ถงึทรัพยำกรบุคคลทีเ่ป็นผูป้ฏบิติังำนอทิุศเวลำเพือ่ควำมสสำเรจ็ท่ียัง่ยนืตำมวตัถปุระสงค์ขององค์กำรก็จะทสำให้ได้ [2]

 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กรในกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติก ยังมีปัญหำกำรลำออกในกลุ่มคนเจน

เนอเรชั่นวำยเพื่อไปทสำงำนในองค์กรอื่นเพรำะได้เงินเดือนท่ีสูงกว่ำ ซ่ึงมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพมำกกว่ำ มีกำรจ้ำง

งำนท่ียำวนำน มีกำรเสนอผลตอบแทน สวัสดิกำรที่ดีกว่ำ และมีกำรปรรับผลตอบแทน กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ดี

กว่ำ กำรธสำรงรักษำพนักงำนเป็นกลยุทธ์ของกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่สสำคัญ เพื่อให้บุคลำกรมีควำมจงรักภักดี

และผูกพันธ์ต่อองค์กรในระยะเวลำยำวนำน

 ดังนัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรธสำรงรกัษำบคุลำกรในกลุม่เจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรม

พลำสติกไทย  เพื่อนสำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อให้เกิดผล

กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะนสำไปสู่ผลสสำเร็จตำมเป้ำหมำยขององค์กร

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพื่อศึกษำปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง 

ประเทศไทย

 2. เพื่อศึกษำปัจจัยในกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง 

ประเทศไทย

 3. เพือ่ศึกษำกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรช่ันวำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย

 4. เพื่อเปรียบเทียบกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง 

ประเทศไทย โดยจสำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 

 5. เพือ่ศึกษำปัจจยัทีมี่ผลต่อกำรธสำรงรกัษำบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำค

กลำง ประเทศไทย
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ขอบเขตของการวจิยั
 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ พนักงำนบริษัทกลุ่มเจนเนอเรชั่นวำยในกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติก

ไทย ในเขตภำคกลำง ประเทศไทย โดยประชำกรมีขนำดใหญ่และไม่ทรำบจสำนวนประชำกรท่ีแน่นอน จสำนวนตัวอย่ำง

ท่ีใช้เท่ำกับจสำนวน 400 คนโดยกำรวิจัยในครั้งนี้ได้นสำทฤษฎีปัจจัยในกำรธสำรงรักษำบุคลำกรของ Gary Dessler, 

2017 [3] และทฤษฎกีำรธสำรงรกัษำบคุลำกรในกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกไทยมำจำกกำรทบทวนมำจำกกำรทบทวน

วรรณกรรม เรื่องกำรธสำรงรักษำบุคลำกรของ Peter Carpelli, 2000 [4] และ Gary Desslr, 2017โดยมีตัวแปรอิสระ 

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรทสำงำน  และอัตรำเงินเดือนปัจจัยสสำคัญในกำร

ธสำรงรักษำบุคคลำกรของอุตสำหกรรมพลำสติกไทยในเขตภำคกลำง ได้แก่ กำรปรับผลตอบแทน, กำรจ้ำงงำนอย่ำง

ชำญฉลำด, กำรอภปิรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ, กำรให้ทศิทำงในกำรทสำงำน, กำรให้ควำมยดืหยุน่, ใช้แนวปฏบัิติด้ำน

กำรจดักำรทรพัยำกรบคุคลท่ีมีผลกำรปฏบัิติงำนสงู, กำรเสนอผลตอบแทนท่ีดีกว่ำ และตัวแปรตำมคอืกำรดสำรงควำม

เป็นพนักงำน, กำรทสำงำนเต็มควำมสำมำรถ, กำรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

วธีิด�าเนินการวจิยั
 กำรวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้สร้ำงขึ้นมำจำกกำร

ศึกษำแนวควำมคิด ทฤษฎี และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะของแบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ส่วน

ที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

กำรธสำรงรักษำบุคลำกรของอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย และส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับ

กำรธสำรงรักษำบุคลำกรของอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย กำรอภิปรำยผลกำรวิจัยของลักษณะ

แบบสอบถำมที่ใช้นี้ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในกำรอภิปรำยผล 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้ทสำกำรทดสอบคุณภำพของเครื่อง

มือ โดยได้นสำแบบสอบถำมที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำน พิจำรณำตรวจสอบควำมเที่ยงตรงใน

เนื้อหำ (Content Validity) และภำษำที่ใช้ในแบบสอบถำม โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี่ และแฮมเบอร์[5]จำกนั้นนสำผล

ของผู้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำนนสำมำรวมกันคสำนวณหำค่ำควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำโดยเลือกข้อที่มีค่ำต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป

มำสร้ำงเป็นแบบสอบถำม และนสำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (Try-out) กับพนักงำนบริษัทกลุ่มเจนเนอเรชั่นวำยที่

มีลักษณะเช่นเดียวกับประชำกรและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง จสำนวน 30 คน เมื่อได้แล้วนสำค่ำคะแนนที่ได้ไปคสำนวณหำค่ำ

ควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha Coefficient) ของครอนบำร์ค[6]ได้

ค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.928

 เม่ือได้แบบสอบถำมที่มีควำมสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว จะนสำแบบสอบถำมดังกล่ำวมำทสำกำรวิเครำะห์และ

ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสสำเร็จรูปมำใช้คสำนวณเชิงสถิติดังนี้ ในด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม วิเครำะห์โดยใช้ค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) กำร

วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในกำรธสำรงรักษำบุคลำกรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวำยวิเครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation S.D) นสำเสนอเป็นคสำประกอบกำรบรรยำยกำรวิเครำะห์กำรธสำรงรักษำ

บุคลำกรกลุม่ เจนเนอเรชัน่วำยวเิครำะห์โดยใช้ค่ำเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation S.D) 

ในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบปัจจัยกำรธสำรงรักษำบุคลำกรในกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ใช้สถิติค่ำ t-test และวิเครำะห์แปรปรวนทำงเดียว (One – Way ANOVA) และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงรำยคู่ โดย

วิธLีeast Significant Difference test (LSD test) และกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรกลุ่มเจนเนอ

เรชั่นวำย โดยกำรใช้สถิติกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และทสำกำรทดสอบ

ควำมสัมพันธ์กันเองระหว่ำงตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
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สรุปและอภปิรายผล
 ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผลสำมำรถแบ่งออกเป็นตอนตำมวัตถุประสงค์ของงำนวิจัยได้ ดังนี้

 ตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาค

กลาง ประเทศไทย

 กำรวเิครำะห์ข้อมูลส่วนบคุคลของกลุม่ตัวอย่ำง พบว่ำ พนกังำนบรษัิทกลุม่เจนเนอเรชัน่วำยในอตุสำหกรรม

พลำสติกไทย ในเขตภำคกลำง โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชำย มีอำยุ 18 – 22 ปี มีกำรศึกษำตส่ำกว่ำปริญญำตรี มีระยะ

เวลำกำรทสำงำน 1 – 3 ปี และมีอัตรำเงินเดือน 10,001 – 30,000 บำท ซึ่งคำดว่ำเกิดจำกอุตสำหกรรมพลำสติกมีควำม

ต้องกำรแรงงำนที่มีพละกสำลังสูงมำกกว่ำควำมละเอียดอ่อน ส่งผลให้แรงงำนชำยมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำแรงงำน

หญิง อีกทั้งแรงงำนท่ีอยู่ในช่วงอำยุดังกล่ำวยังมีกำรพัฒนำท่ีดีด้วย ส่วนในด้ำนกำรศึกษำเน่ืองจำกกำรทสำงำนส่วน

ใหญ่ไม่จสำเป็นต้องใช้ควำมรู้ในระดับท่ีสูง ส่งผลให้มีแรงงำนท่ีมีระดับกำรศึกษำตส่ำกว่ำปริญญำตรีเป็นจสำนวนมำก 

และเนื่องจำกเป็นงำนที่ใช้พละกสำลังมำก ทสำให้มีช่วงระยะเวลำกำรทสำงำนที่สั้นเพียง 1-3 ปี และเงินเดือนที่ได้เฉลี่ย 

10,001 – 30,000 บำท

 ตอนที ่2 การศึกษาปัจจยัในการธ�ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสตกิในภาค

กลาง ประเทศไทย

 1. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรปรับผลตอบแทน พบว่ำ ถึงแม้กลุ่มบริษัทอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย จะมีกำรปรับ

อตัรำผลตอบแทนเป็นประจสำทกุปี แต่ยงัมีข้อจสำกดัในด้ำนรปูแบบของผลตอบแทนท่ีให้กบัพนักงำน อีกท้ัง กำรปรบั

ผลตอบแทนในโอกำสอื่นๆ ที่เหมำะสมก็ยังมีเพียงในระดับปำนกลำงเท่ำน้ัน รวมไปถึง ผลตอบแทนเม่ือเทียบกับ

ตลำดแรงงำนแล้วยังมีระดับเพียงปำนกลำงเท่ำนั้น ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรปรับผลตอบแทนของพนักงำน โดยจำกกำร

ศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรปรับผลตอบแทนมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง ซ่ึงสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ศิริ

กำญจน์อำก๊ะ[7] ท่ีได้ศึกษำเรื่อง ควำมพึงพอใจในกำรทสำงำนของพนักงำนในนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือจังหวัด

ลสำพนู ซึง่พบว่ำ พนักงำนในนคิมอตุสำหกรรมภำคเหนือจงัหวัดลสำพนู มีควำมพงึพอใจต่อเงินเดือนหรอืค่ำตอบแทน

ในระดับปำนกลำง เช่นเดียวกัน

 2. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญฉลำด พบว่ำ กำรจ้ำงงำนของบริษัทมีระบบกำรสรรหำและกำรจ้ำงงำนที่ดี สำมำรถจัด

พนกังำนให้เหมำะกับงำนทีถ่นัดและตรงกบัควำมสำมำรถของพนกังำน อกีทัง้ยงัมีระบบกำรจ้ำงงำนทีย่ดืหยุน่สสำหรับ

พนักงำนอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญฉลำด โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญ

ฉลำดมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย [8] ที่ได้ทสำกำรศึกษำ

เรื่อง ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อกำรรักษำพนักงำนให้คงอยู่กับองค์กรในอุตสำหกรรมกำรโรงแรมระดับ 5 ดำวใน

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งพบว่ำ กำรบริหำรบุคลำกรหรือพนักงำนท่ีดีและเหมำะสมกับตสำแหน่งงำน มีควำมคิดเห็นอยู่

ในระดับมำก เช่นเดียวกัน 

 3. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรอภิปรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ พบว่ำ บริษัทมีกำรสนับสนุนให้พนักงำนมีโอกำสปรับตสำแหน่งให้สูง

ขึ้น ตำมผลกำรดสำเนินงำน อีกทั้งกำรสนับสนุนพนักงำนให้มีโอกำสในกำรพัฒนำตนเองให้ก้ำวหน้ำ รวมไปถึงยังมี

กำรปรับขึ้นเงินเดือนตำมผลกำรปฏิบัติงำนด้วย ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นกำรอภิปรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำให้กับพนักงำน

อย่ำงชัดเจน โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรอภิปรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่ง

สอดคล้องกบักำรศึกษำของ รุง่ทิวำ อนิต๊ะใจ[9] ท่ีได้ทสำกำรศึกษำเร่ือง แรงจูงใจในกำรปฏบิติังำนของพนกังำนบรษัิท
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โรงพยำบำลปิยะเวท จสำกดั (มหำชน) ซ่ึงพบว่ำ ในด้ำนก้ำวหน้ำในกำรทสำงำนของพนักงำนบรษิทั โรงพยำบำลปิยเวท 

จสำกัด (มหำชน) มีควำมคิดเห็นต่อปัจจัยในด้ำนควำมก้ำวหน้ำในระดับมำก

 4. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรให้ทศิทำงในกำรทสำงำน พบว่ำ บรษัิทมีกำรกสำหนดเป้ำหมำยงำน ขอบเขตในกำรทสำงำน ระยะเวลำในกำร

ทสำงำน และรำยละเอยีดของงำนในแต่ละตสำแหน่งอย่ำงชดัเจน ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นกำรให้ทศิทำงในกำรทสำงำนทีช่ดัเจนแก่

พนกังำน โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรให้ทิศทำงในกำรทสำงำนมีควำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัมำก ซ่ึงสอดคล้องกบั

กำรศึกษำของ เอกอนงค์ ศรสีสำอำง และปิยนุช เงินคล้ำย [10] ทีไ่ด้ทสำกำรศึกษำเรือ่ง กำรธสำรงรกัษำอำจำรย์ในสถำบนั

อุดมศึกษำไทย: กรณีศึกษำ มหำวิทยำลัยในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งพบว่ำ กำรกสำหนดเส้นทำงในกำรทสำงำนให้กับ

บุคลำกรมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก เช่นเดียวกัน

 5. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรให้ควำมยดืหยุน่ พบว่ำ บรษัิทมีกำรรบัฟังและแลกเปลีย่นควำมคิดเหน็ในกำรปฏบัิติงำนของพนกังำน เพือ่

นสำไปปรบัเปลีย่น ทัง้วธิกีำรปฏบิตังิำน วธิกีำรดสำเนนิงำน ระยะเวลำในกำรปฏบิตังิำน ให้มคีวำมเหมำะสมมำกยิง่ขึน้ 

อีกท้ัง ยังมีแนวทำงกำรแก้ปัญหำท่ีหลำกหลำยให้กับพนักงำนอีกด้วย ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นกำรให้ควำมยืดหยุ่นในกำร

ทสำงำนแก่พนกังำน โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรให้ควำมยดืหยุน่ มีควำมคดิเหน็อยูใ่นระดับมำก ซ่ึงสอดคล้อง

กับกำรศึกษำของ เอกอนงค์ ศรีสสำอำง และปิยนุช เงินคล้ำย [10] กำรธสำรงรักษำอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำไทย: 

กรณีศึกษำ มหำวิทยำลัยในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งพบว่ำ กำรให้ควำมยืดหยุ่นในกำรทสำงำนให้กับบุคลำกรมีควำม

คิดเห็นอยู่ในระดับมำก เช่นเดียวกัน

 6. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรใช้แนวปฏบิติัด้ำนกำรจัดกำรทรพัยำกรบคุคลทีม่ผีลกำรปฏบิติังำนสงู พบว่ำ บรษัิทมีกำรคัดเลอืกบุคลำกร

ให้มีควำมเหมำะสมกับงำน อีกทั้งยังมีกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ กำรจัดอบรมเพื่อเพิ่มควำมรู้ให้กับพนักงำน รวม

ไปถึงกำรจัดกิจกรรมเพื่อสรำ้งควำมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ของพนักงำนในระดับต่ำงๆ ซึ่งถือได้ว่ำ

เป็นกำรใช้แนวปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลกำรปฏิบัติงำนสูง โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำร

ใช้แนวปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลกำรปฏิบัติงำนสูง มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้อง

กับกำรศึกษำของ สุภำพร ทรงสุจริตกุล, สุภัทรำ ชัยกิจ, ปณัฐพันธ์ สันติรัตตกุล และกังวำล ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ [11] ที่

ได้ทสำกำรศึกษำเรื่องTalent Retention: กรณีศึกษำกลุ่มผู้บริหำร บริษัท ทรูวิชั่นส์ จสำกัด (มหำชน)ซึ่งพบว่ำ กำรจัดทสำ

แผนฝึกอบรมและพฒันำพนกังำนทีมี่ศักยภำพรำยบคุคล มีควำมสสำคัญมำกต่อกำรพฒันำพนักงำนและสร้ำงพนักงำน

ให้เก่งขึ้นได้

 7. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรเสนอผลตอบแทนท่ีดีกว่ำ พบว่ำ บริษัทมีแนวทำงในกำรปรับเงินเดือนของพนักงำนให้สูงข้ึน รวมไป

ถึงกำรปรับตสำแหน่งงำน และกำรเพิ่มสวัสดิกำรให้กับพนักงำน อีกทั้งยังมีกำรปรับโบนัสให้สูงข้ึนในทุกๆ ปี ซ่ึง

ถือได้ว่ำเป็นกำรเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่ำให้กับพนักงำน โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรเสนอผลตอบแทนที่

ดีกว่ำ มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย [8] ที่ได้ทสำกำรศึกษำ

เรื่อง ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อกำรรักษำพนักงำนให้คงอยู่กับองค์กรในอุตสำหกรรมกำรโรงแรมระดับ 5 ดำวใน

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งพบว่ำ ผลตอบแทนที่เหมำะสม มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก เช่นเดียวกัน

 ตอนที่ 3 การศึกษาการธ�ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาคกลาง 

ประเทศไทย
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 1. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรดสำรงควำมเป็นพนักงำน พบว่ำ พนักงำนมีควำมพอใจ ทั้งต่อตสำแหน่งงำนที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน และกำร

ปฏบิติังำนในบรษัิท อกีท้ังยงัมีควำมสขุกบักำรทสำงำนด้วย ซึง่ถอืได้ว่ำพนักงำนมคีวำมต้องกำรในกำรดสำรงควำมเป็น

พนักงำนของบริษัท โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรดสำรงควำมเป็นพนักงำน มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่ง

สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ศศิภำ ฟูปลื้ม [12] ที่ทสำกำรศึกษำเรื่อง กำรธสำรงรักษำนักกำรตลำดมืออำชีพของบริษัท

เครือ่งด่ืมแห่งหนึง่ ซ่ึงพบว่ำ ในด้ำนของกำรดสำรงควำมเป็นพนกังำน นักกำรตลำดมืออำชพีของบรษัิทดังกล่ำวมคีวำม

คิดเห็นอยู่ในระดับมำก เช่นเดียวกัน

 2. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรทสำงำนเต็มควำมสำมำรถ พบว่ำ บริษัทมีกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนหรือบุคลำกรสำมำรใช้ควำมรู้ควำม

สำมำรถได้อย่ำงเต็มที่ อีกทั้งยังเปิดโอกำสให้พนักงำนได้เสนอแนวทำงกำรปฏิบัติงำนใหม่ๆ ได้ ส่งผลให้พนักงำน

ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถที่มีอยู่ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่ และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ด้วยตนเอง ซึ่งถือได้ว่ำ

เป็นกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนทสำงำนเต็มควำมสำมำรถ โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรทสำงำนเต็มควำมสำมำรถ 

มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ ศศิภำ ฟูปลื้ม [12] ที่ทสำกำรศึกษำเรื่อง กำรธสำรงรักษำ

นักกำรตลำดมืออำชีพของบริษัทเครื่องด่ืมแห่งหน่ึง ซ่ึงพบว่ำ ในด้ำนกำรทสำงำนเต็มควำมสำมำรถนักกำรตลำดมือ

อำชีพของบริษัทดังกล่ำวมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก เช่นเดียวกัน

 3. จำกกำรศึกษำกลุม่ตัวอย่ำงบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

ในด้ำนกำรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร พบว่ำ พนักงำนท่ีปฏิบัติงำนมีควำมสุขกับหน้ำท่ีของตนเองที่ทสำอยู่ในปัจจุบัน 

จึงมีควำมรู้สึกที่ดีต่อบริษัทหรือองค์กร รวมไปถึงเพื่อนร่วมงำน ในขณะเดียวกัน นโยบำยขององค์กรก็ชี้ให้เห็นเป้ำ

หมำยเดียวกัน และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ตรงกันทุกฝ่ำยและทุกคนในองค์กร ซึ่งถือได้ว่ำพนักงำนบริษัทมีทัศนคติที่ดี

ต่อองค์กร โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ในด้ำนกำรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้อง

กับกำรศึกษำของ ขนิษฐำ นิ่มแก้ว [13]ได้ศึกษำเรื่อง ปัจจัยสภำพแวดล้อมท่ีมีควำมสัมพันธ์กับควำมผูกพันของ

บคุลำกรในองค์กำร: กรณศึีกษำ สสำนกับรหิำรโครงกำร กรมชลประทำน สำมเสน ซ่ึงพบว่ำ พนักงำนในสสำนักบรหิำร

โครงกำร ชลประทำน สำเสน มีควำมคิดเห็นในด้ำนของกำรมีทัศนคติที่ดีและมีควำมผูกพันต่อองค์กรในระดับมำก 

เช่นเดียวกัน

 ตอนที่ 4 เพือ่เปรียบเทียบการธ�ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในภาค

กลาง ประเทศไทย โดยจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำพนักงำนบรษิทักลุม่เจนเนอเรชัน่วำยในอตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย

ทีมี่ระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกนั มีควำมคิดเหน็ต่อกำรธสำรงรกัษำบคุลำกรแตกต่ำงกนั อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที ่0.05 

โดยจำกกำรศึกษำยงัพบด้วยว่ำ พนกังำนท่ีมีระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปรญิญำตร ีมีควำมคดิเหน็ต่อกำรธสำรงรกัษำบคุลำกร

ในด้ำนกำรมีทศันคติทีดี่ต่อองค์กรแตกต่ำงจำกพนกังำนท่ีมีระดับกำรศึกษำในระดับตสำ่กว่ำปรญิญำตรแีละปรญิญำตรี

ซ่ึงปัจจยัท่ีทสำให้พนักงำนทีมี่กำรศึกษำสงูกว่ำปริญญำตรมีีควำมคิดเหน็ต่อกำรธสำรงรกัษำบุคลำกรในด้ำนกำรมีทศันคติ

ท่ีดีต่อองค์กรแตกต่ำงจำกพนกังำนท่ีมีระดบักำรศึกษำในระดับอืน่ๆ อำจเกิดจำก กำรทีพ่นกังำนทีมี่กำรศึกษำสูงและ

มีควำมสำมำรถและควำมชสำนำญในงำนด้ำนดังกล่ำวสูง ซ่ึงอำจอยู่ในตสำแหน่งท่ีมีควำมกดดันต่อเป้ำหมำยในกำร

ทสำงำนสูง ดังนั้น จึงส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อองค์กำร อีกทั้ง พนักงำนที่มีกำรศึกษำและทักษะสูง ต่ำงก็เป็นที่ต้องกำร

ของบริษัทอื่นๆ ทสำให้เกิดกำรแก่งแย่งตัวพนักงำนอีกด้วย ทฤษฎีสนับสนุนที่ยกมำเป็นตัวอย่ำง คือ ทฤษฎีกำรจูงใจ

ของ เฟรเดอริกเฮิร์ซ เบิร์ก (Frederick Herzberg) สำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้ ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two Factors Theory) ของ 

เฟรเดอริกเฮิร์ซเบิรก์ (Frederick Herzberg) นิตพิล ภูตะโชต ิได้กล่ำวว่ำ ทฤษฎกีำรจงูใจของ Frederick Herzberg เป็น 
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ที่รู้จักและนิยมกันอย่ำงแพร่หลำย ซึ่งทฤษฎีดังกล่ำวมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันไป เช่น Dual-Factor theory, TwoFactor 

theory, Motivation-Maintence theory, Motivation-Hygiene theory ในทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two Factors Theory) นี้ มี

ปัจจยัทีส่สำคัญ 2 อย่ำงท่ีทสำให้คนมคีวำมพอใจและไม่ พอใจในกำรทสำงำน จำกกำรทีเ่ขำได้ทสำกำรศึกษำและสสำรวจควำม

คิดเห็นของนักบัญชีและวิศวกร จสำนวน 200 คน ในโรงงำนอุตสำหกรรม 11 แห่ง ที่เมือง Pittsburgh เป็นกำรสสำรวจ

ควำมพึงพอใจแบบดั้งเดิมคือ ควำมพึงพอใจ และควำมไม่พอใจในกำรทสำงำน และผลของกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ 

มีปัจจัยหลำยอย่ำงที่ทสำให้พนักงำนมีควำมรู้ สึกพอใจและไม่พอใจในกำรทสำงำน ปัจจัยดังกล่ำวสำมำรถแยกออกได้

เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 1.ปัจจัยสุขอนำมัย (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันและลดควำมรู้สึกไม่พอใจในกำรท 

ำงำนของพนักงำนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำรท ำงำนถ้ำ ไม่มีปัจจัยดังกล่ำวจะทสำให้พนักงำนเกิดควำมรู้สึกไม่พอใจใน

กำรทสำงำน ถึงแม้ว่ำปัจจัยนี้จะไม่ใช่ปัจจัยจูงใจในกำร ท ำงำนโดยตรงก็ตำม ปัจจัยสุขอนำมัยประกอบด้วย นโยบำย

กำรบริหำรของบริษัท กำรบังคับบัญชำ ควำมสัมพันธ์ กับผู้บังคับ บัญชำ เงื่อนไขกำรทสำงำน ควำมสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงำน ชีวิตส่วนตัว สถำนภำพ ควำมมั่นคงในงำน 2.ปัจจัยจูงใจ (Motivator factor) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร

ทสำงำน เพรำะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้พนักงำนทุ่มเทควำมสำมำรถและควำม พยำยำมทสำงำนให้ได้ดีที่สุด ปัจจัยจูงใจ

จะมีผลต่อควำมสสำเร็จของงำน พนักงำนจะเกิดควำมพึงพอใจในงำน ปัจจัย ดังกล่ำวจะมีผลต่อประสิทธิภำพในกำร

ท ำงำนของพนักงำนโดยตรง เช่น ควำมสสำเร็จ กำรยอมรับนับถือ ลักษณะ ของงำน ควำมรับผิดชอบ ควำมก้ำวหน้ำ 

ควำมเจริญ เติบโต 

 ตอนที ่5 เพือ่ศึกษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการธ�ารงรักษาบุคลากรเจนเนอเรช่ันวายของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสตกิ

ในภาคกลาง ประเทศไทย

 จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของ

กลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย มีปัจจัยทั้งหมด 6 ด้ำน ดังนี้

 ด้ำนแรก ปัจจัยด้ำนกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญฉลำด ประกอบด้วย กำรมีระบบสรรหำและจ้ำงงำนท่ีดี กำรมอบหมำย

พนกังำนให้ทสำงำนทีถ่นัดและมีควำมชสำนำญ โดยพนกังำนได้ทสำงำนตรงกบัควำมรูค้วำมสำมำรถและมีกำรจ้ำงงำนที่

ยืดหยุ่นมีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย

 ด้ำนท่ีสอง ปัจจยัด้ำนกำรอภปิรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ ประกอบด้วย กำรสนบัสนุนให้โอกำสปรบัตสำแหน่ง

สงูขึน้หรอืโอนย้ำยตสำแหน่ง กำรรบัเงินเดือนตำมผลกำรปฏบิติังำน กำรพฒันำงำนให้มีโอกำสก้ำวหน้ำข้ึนไป และผล

กำรปฏบิติังำนท่ีดีจะนสำไปสู่กำรปรบัเลือ่นขัน้มผีลต่อกำรธสำรงรกัษำบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของกลุม่อตุสำหกรรม

พลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย

 ด้ำนท่ีสำม ปัจจยัด้ำนกำรให้ทศิทำงกำรทสำงำน ประกอบด้วย กำรกสำหนดขอบเขตกำรปฏบัิติงำนท่ีชดัเจน กำร

กสำหนดเป้ำหมำยทีชั่ดเจน กำรกสำหนดระยะเวลำเพือ่ให้งำนบรรล ุและ กำรระบุรำยละเอยีดงำนในแต่ละตสำแหน่งอย่ำง

ชัดเจนมีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย

 ด้ำนที่สี่ ปัจจัยด้ำนกำรให้ควำมยืดหยุ่น ประกอบด้วย กำรรับฟังแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรปฏิบัติงำน 

ขอบเขตระยะเวลำสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ วิธีกำรสำมำรถปรับปรุงได้ให้เหมำะสม และมีวิธีกำรแก้ปัญหำท่ีหลำก

หลำยมีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกร เจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย

 ด้ำนทีห้่ำ ปัจจยัด้ำนกำรใช้แนวทำงปฏบิติัด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรบุคคลทีมี่ผลต่อกำรปฏบิติังำนสูง ประกอบ

ด้วย องค์กรมีกำรสนับสนุนเรื่องกำรเรียนรู้และกำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำตนเอง กำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำม

สัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ มีกำรกำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนหลังจำกได้รับกำรอบรม

แล้ว และมีกำรกำรเลือกบุคลำกรให้เหมำะสมกับงำนมีผลต่อกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่ม

อุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย
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 ด้ำนสุดท้ำย ปัจจัยด้ำนกำรเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่ำ ประกอบด้วย กำรเสนออัตรำเงินเดือนที่สูงขึ้นกว่ำเดิม 

กำรปรบัตสำแหน่งงำนในตสำแหน่งท่ีสูงกว่ำเดิม กำรเพิม่สวัสดิกำรให้ และกำรปรบัโบนสัสูงขึน้ในทุกๆ ปีมผีลต่อกำร

ธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย 

 โดยปจัจัยทัง้หมด 6 ด้ำน มผีลต่อกำรธสำรงรักษำบคุลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสตกิใน

ภำคกลำง ประเทศไทยอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ 0.01

ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้ประโยชน์
 1.ด้ำนกำรจ้ำงงำนอย่ำงชำญฉลำด เป็นปัจจยัทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบักำรธสำรงรกัษำบคุลำกรเจนเนอเรชัน่วำยของ

กลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย ดังนั้น กำรสนับสนุนให้มีระบบกำรสรรหำพนักงำนที่เหมำะ

สม รวมถึงกำรจัดงำนที่เหมำะกับควำมถนัดกับพนักงำน จะช่วยให้เกิดกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยได้ดี

ยิ่งขึ้น

 2.ด้ำนกำรอภิปรำยเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ เป็นปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอ

เรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย ดังนั้น กำรสนับสนุนให้พนักงำนมีโอกำสปรับ

ตสำแหน่งให้สูงขึ้น รวมไปถึงกำรปรับเงินเดือนตำมผลกำรปฏิบัติงำน จะช่วยให้เกิดกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอ

เรชั่นวำยได้ดียิ่งขึ้น

 3.ด้ำนกำรให้ทิศทำงกำรทสำงำน เป็นปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของ

กลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย ดังนั้น กำรกสำหนดขอบเขต เป้ำหมำย และระยะเวลำของงำน

ให้ชัดเจน รวมถึงกำรอธิบำยให้พนักงำนได้เข้ำใจ จะช่วยให้เกิดกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยได้ดียิ่งขึ้น

 4.ด้ำนกำรให้ควำมยืดหยุ่น เป็นปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่ม

อุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย ดังนั้น กำรรับฟังและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงหัวหน้ำงำน

และผู้ปฏิบัติงำน เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำในกำรทสำงำน และวิธีกำรรวมกัน จะช่วย

ให้เกิดกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยได้ดียิ่งขึ้น

 5.ด้ำนกำรใช้แนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนสูง เป็นปัจจัยที่มีควำม

สัมพันธ์กับกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยของกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย ดัง

นั้น กำรสนับสนุนพนักงำนเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำตนเอง  จะช่วยให้เกิดกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยได้

ดียิ่งขึ้น

 6.ด้ำนกำรเสนอผลตอบแทนที่ดีกว่ำ เป็นปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรธสำรงรักษำบุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำย

ของกลุม่อตุสำหกรรมพลำสติกในภำคกลำง ประเทศไทย ดังนัน้ กำรต้ังเป้ำหมำยให้กบัพนักงำน ด้วนกำรเสนออตัรำ

เงินเดือนท่ีสงูข้ึน หรอืกำรปรบัตสำแหน่งให้กบัพนกังำน รวมไปถงึสวสัดกิำรและโบนสั จะช่วยให้เกิดกำรธสำรงรักษำ

บุคลำกรเจนเนอเรชั่นวำยได้ดียิ่งขึ้น
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Multiculturalism appearing in the peacock show ASEAN
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บทคดัย่อ
 นกยูงเป็นสัตว์ปีกขนำดใหญ่ที่มีควำมสง่ำงำม สำมำรถพบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประเทศแถบ

อำเซยีน กำรแสดงนกยงูอำเซยีนแสดงให้เหน็ถงึกำรได้รบัอทิธพิลพหวุฒันธรรมจำกประเทศใกล้เคยีง มคีวำมเชือ่ว่ำ

นกยูงเป็นสัตว์ที่แทนสัญลักษณ์ของควำมอุดมสมบูรณ์ ถูกนสำมำสร้ำงสรรค์เป็นกำรแสดงเพื่อเป็นเครื่องบรรณำกำร

ควำมสุขและควำมโชคดีของผู้คนที่มีต่อธรรมชำติ โดยมีวัตถุประสงค์กำรเขียนบทควำมเพื่อแสดงควำมคิดเห็นและ

ทสำควำมเข้ำใจควำมเหมือนควำมต่ำงของกำรแสดงนกยงูอำเซยีน ผลกำรวิเครำะห์ว่ำ ควำมเหมือนควำมต่ำงท่ีปรำกฏ

ในกำรแสดงนกยูงอำเซียนประกอบไปด้วย แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับควำมเชื่อควำมศรัทธำ รูปแบบของเครื่องแต่งกำย

ที่มีปีกและหำงอันสวยงำมและท่ำรสำที่สื่อควำมหมำยเดียวกัน อันเกิดจำกกำรผสมผสำน กำรแพร่กระจำยเคลื่อนย้ำย

ของผู้คน เกิดเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีที่มำและต้นกสำเนิดศิลปะกำรแสดงจำกธรรมชำติ

ค�าส�าคญั : พหุวัฒนธรรม นกยูงอำเซียน กำรแสดง

Abstract 
 A peacock is a big poultry and a gorgeous animal. It can be found in Soutbeast Asia or in Asean countries. 
The show of Asean peacock represents the multi-cultural adaptation from nearby countries. This bird is believed 
that it is a symbol of richness. It is employed to the show for expressing people’ happiness and luck toward the 
nature. This article aims to share some ideas and make understandings of Asean peacock. The results showed that 
the similarity and difference shown in the show of Asean peacock consisted of the related theories with the beliefs, 
the patterns of a beautiful wings and tails garment, and the meaning of posture. These came from the mixture and 
people’ movement in order to be the multi-culture. The originality of percormance art is originated from the nature.

Keyword : multicultural, peacock ASEAN, show
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บทน�า 
 วิถีชีวิตของกลุ่มคนที่มีรูปแบบกำรดสำรงชีวิต กำรยึดถือปฏิบัติที่มีควำมแตกต่ำงกัน แต่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภำย

ใต้กฎกติกำของสังคมเดียวกัน แต่ยังคงไว้ซึ่งลักษณะรูปแบบของตนเอง สิ่งเหล่ำนั้นเรียกว่ำ “พหุวัฒนธรรม” กำรอยู่

ร่วมกัน กำรมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งชำติพันธุ์วรรณนำ ศำสนำ ภำษำ อัตลักษณ์ ถิ่นกสำเนิด ควำม

เชื่อ ทสำให้เห็นควำมแตกต่ำงหลำกหลำยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง[1] อันจะนสำไปสู่ควำมเป็นพหุวัฒนธรรมที่มี

กลุ่มคนที่มีควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออำเซียน (ASEAN) เป็นกำร

รวมตัวกัน เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันภำยในภูมิภำค เป็นแหล่งศูนย์รวมแห่ง

อำรยธรรม สบืทอดประเพณีวฒันธรรมด้ำนต่ำง ๆ  [2] รวมไปถงึวฒันธรรมด้ำนกำรแสดงในภูมิภำคอำเซยีนทีมีควำม

คล้ำยคลึงกันหลำกหลำยกำรแสดง สื่อให้เห็นถึงแนวควำมคิด กำรหยิบยกสิ่งต่ำง ๆ  ทำงธรรมชำติ มำสร้ำงสรรค์กำร

แสดง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพหุวัฒนธรรมที่มีร่วมกันในกำรแสดง

 นกยงู จัดได้ว่ำเป็นสัตว์ปีกท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุด พบเหน็ได้ตำมธรรมชำติ นกยูงได้ถกูปรำกฏในสุนทรยีศำสตร์ 

ศิลปะ กำรวำดภำพ ดนตร ีและกำรเต้นรสำของอนิเดีย นกยงูเป็นสญัลกัษณ์แห่งควำมรกั นอกจำกนี ้นกยงูยงัเป็นตัวแทน

กำรบูชำ กำรดลบันดำลให้ฝนตก ซึ่งจะสำมำรถพบเห็นนกยูงออกมำเต้นรสำเล่นนส้ำฝนเพื่อกำรผ่อนคลำย Dandin ซึ่ง

เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุนทรียศำสตร์ของอินเดีย จึงตั้งข้อสังเกตไว้ว่ำ “ในช่วงฤดูฝน นกยูงเป็นจสำนวนมำก จะ

ออกมำรสำแพนขนของพวกเขำ ซ่ึงมีกำรแพร่กระจำยอย่ำงกว้ำงขวำง และมีบนัทกึไว้ในตสำรำกำรเต้นรสำ” [3] สอดคล้อง

กับข้อมูลกำรแสดงที่เกี่ยวข้องกับนกยูง ซึ่งพบเห็นได้ 6 ประเทศ ในภูมิภำคอำเซียน กำรแสดงนกยูงของกัมพูชำ มี

รูปแบบกำรแสดงที่มีท่ำทำงเลียนแบบกำรเกี้ยวพำรำสีของนกยูงเพศผู้ และเพศเมีย ซึ่งเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ำใน

กัมพูชำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่ เฉกเช่นกำรแสดงนกยูงของอินโดนีเซีย กำรแสดงนกยูงของเวียดนำม 

มำเลเซีย และเมียนมำ ได้รับแรงบันดำลใจจำกธรรมชำติ ซึ่งจะเป็นกำรเกี้ยวพำรำสีกัน ต่ำงก็ลสำแพนหำง อวดควำม

งำม และยังใช้เป็นกำรแสดงที่ส่ือถึงควำมสมัครสมำนสำมัคคีอีกด้วย อีกทั้งในบำงประเทศนกยูงยังมีควำมสสำคัญ

เกี่ยวกับศำสนำของประเทศในแถบอำเซียนอีกด้วย [4]

 จำกกำรศึกษำเรื่องอัตลักษณ์นกยูงอำเซียน มีองค์ประกอบ และแนวควำมคิดที่คล้ำยคลึงกัน ซึ่งมีสะท้อนให้

เห็นในเรื่องของพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนขับเคลื่อนวัฒนธรรมกำรแสดงของชำติต่ำง ๆ เมื่อเรำอยู่ใกล้เคียงกัน อยู่

ร่วมกนั มธีรรมชำติ มคีวำมเชือ่ทีเ่หมอืนกนั ด้วยเหตุน้ีอำจเป็นแรงบันดำลใจให้ศิลปินของทกุ ๆ  ชำติในแถบอำเซยีน 

มีกำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงเกีย่วกบันกยงูขึน้เพือ่แสดงสนุทรยีศำสตร์ นสำเสนอเกีย่วกบัควำมงำม ธรรมชำติ และควำม

เชือ่ ผ่ำนรปูแบบกำรแสดงนำฏศิลป์ ซ่ึงควำมเหมือนควำมต่ำงนัน้สำมำรถศึกษำได้จำกกำรจสำแนกกลุม่วฒันธรรมใน

ภูมิภำคอำเซียน

การจ�าแนกกลุ่มวฒันธรรมในภูมภิาคอาเซียน
 ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อำเซียน ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลทำงวัฒนธรรมจำกอินเดีย 

และจีน ซึ่งแต่ละประเทศต่ำงก็รับเอำวัฒนธรรมจำกทั้งสองชำตินี้เข้ำมำในระดับที่แตกต่ำงกัน เช่น ไทย และลำวได้

รับอิทธิพลทำงวัฒนธรรมจำกอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเวียดนำมได้รับอิทธิพลทำงวัฒนธรรมมำจำกจีนเป็นส่วน

ใหญ่ สมชำย เสียงหลำย [5] ได้จสำแนกกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียนออกเป็น 3 กลุ่มวัฒนธรรมหลัก ตำมลักษณะที่

ตั้งซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับสภำพแวดล้อม ดังนี้ 

 1. กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มนส้ำโขง (ไทย-ลำว-กัมพูชำ-เมียนมำ-เวียดนำม) ลุ่มแม่นส้ำโขงเป็นเป็นท่ีอยู่อำศัยของ

หลำยชุมชนที่มีอำณำเขตติดต่อกันหลำยประเทศ นับเป็นแหล่งอำรยธรรมที่สสำคัญซึ่งมีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม 

ควำมเชื่อ ค่ำนิยม ท้ังท่ีมีควำมคล้ำยคลึงและแตกต่ำง ด้วยลักษณะทำงภูมิศำสตร์ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีกำรไปมำ
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หำสู่ มีกำรค้ำขำย และกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกันอย่ำงสมส่ำเสมอและต่อเนื่อง ส่งผลให้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ มี

ท้ังท่ีแสดงออกถึงลักษณะเฉพำะของตนเอง ขณะท่ีมีควำมคล้ำยคลึงในบำงส่วนของกำรดสำเนินวิถีชีวิต กล่ำวได้ว่ำ

ไทย-ลำว-กัมพูชำ มีรำกวัฒนธรรมเดียวกัน จึงมีควำมพ้องของวัฒนธรรมมำกกว่ำ เมียนมำ และเวียดนำมซึ่งได้รับ

อิทธิพลจำกจีน ซึ่งเห็นได้ชัดจำกในด้ำนภำษำ ด้ำนนำฏศิลป์ดนตรี และด้ำนประเพณี

  1.1 ด้ำนภำษำ (ไทย-ลำว-กัมพูชำ) ที่มีตัวอักษร คสำที่มีควำมหมำยคล้ำยคลึงกัน โดยได้รับอิทธิพลมำ

จำกภำษำสันสกฤต ซึ่งคนไทย ลำว กัมพูชำ สำมำรถสื่อสำรเข้ำใจกันได้ อย่ำงไรก็ดี ภำษำกัมพูชำมีควำมแตกต่ำง

จำกภำษำเพื่อนบ้ำน เนื่องจำกไม่มีเสียงวรรณยุกต์ 

   1.2 ด้ำนนำฏศิลป์-ดนตรี กำรแสดงรสำของไทย ลำว กัมพูชำ มีควำมคล้ำยคลึงกัน รวมทั้ง เครื่องดนตรี

ที่ได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน แต่มีกำรปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ ด้วยสภำพ

ภูมิศำสตร์ และลักษณะกำรประกอบอำชีพที่เป็นเกษตรกรรม ส่งผลต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชำชนที่อำศัย

อยู่ในแถบใกล้เคียงกัน แต่อีกส่ิงที่เหมือนกันโดยมีท่ีมำจำกแหล่งเดียวกันคือ รำมเกียรต์ิ ซ่ึงมีต้นเค้ำมำจำกเรื่องรำ

มำยณะ ของประเทศอินเดีย เมื่ออำรยธรรมอินเดียได้แพร่หลำยเข้ำมำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทสำให้เรื่อง

รำมำยณะ แพร่หลำยไปทั่วภูมิภำค ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศน้ันจนกลำยเป็น

วรรณคดีประจสำชำติ ดังที่ปรำกฏในหลำย ๆ ชำติ เช่น ลำว เมียนมำ กัมพูชำ มำเลเซีย อินโดนีเซีย ล้วนมีวรรณคดี

เรื่องรำมเกียรติ์เป็นวรรณคดีประจสำชำติทั้งสิ้น 

  1.3 ด้ำนประเพณี สงกรำนต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ลำว กมัพชูำ เมียนมำ ชนกลุม่น้อยชำว

ไตแถบเวียดนำม และมณฑลยูนำนของจีน ศรีลังกำ และทำงตะวันออกของประเทศอินเดีย และเป็นประเพณีเก่ำแก่

ซึ่งสืบทอดมำแต่โบรำณ คู่มำกับประเพณีตรุษ จึงมีกำรเรียกรวมกันว่ำ ประเพณีตรุษสงกรำนต์ หมำยถึงประเพณีส่ง

ท้ำยปีเก่ำ และต้อนรับปีใหม่ คสำว่ำ “ตรุษ” เป็นภำษำทมิฬ แปลว่ำ “กำรสิ้นปี”

 2. กลุ่มวัฒนธรรม มำเลเซีย-อินโดนีเซีย-บรูไน ดำรุสซำลำม-สิงคโปร์ เป็นกลุ่มประเทศที่ประชำชนส่วน

ใหญ่นบัถอืศำสนำอสิลำม แต่กมี็ประชำชน ส่วนหน่ึงนบัถอืศำสนำพทุธ ครสิต์ และฮนิดูด้วยสัดส่วนทีแ่ตกต่ำงกนัไป 

ดังนั้น วัฒนธรรมประเพณี ศลิปะ กำรแสดง จะมีควำมคล้ำยคลึงกัน ในขณะที่สิงคโปร์เป็นสังคมผสมผสำนระหว่ำง

จีน-มำเลย์-อินเดีย ดังนั้น จึงมีควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม ตัวอย่ำงของมรดกวัฒนธรรมร่วมในกลุ่มนี้ ได้แก่

  2.1 กำรใช้ภำษำมำเลย์ (หรอืมลำย)ู ในชมุชนภำคใต้ของไทย และภำษำมำเลย์ ยงัสำมำรถสือ่สำรเข้ำใจได้

กับภำษำอินโดนีเซีย มำตรฐำนอย่ำงเป็นทำงกำรของภำษำมลำยูนั้น มีกำรตกลงร่วมกันระหว่ำงอินโดนีเซีย มำเลเซีย 

และบรไูน ว่ำใช้บำฮำซำรเียำ (Bahasa Riau) เป็นมำตรฐำน อนัเป็นภำษำของหมู่เกำะ รเียำ ซึง่ถอืว่ำเป็นต้นกสำเนดิของ

ภำษำมลำยูมำช้ำนำน 

  2.2 กำรแต่งกำย ชุมชนท่ีนับถือศำสนำอิสลำมจะแต่งกำยคล้ำยคลึงกัน เช่น กลุ่มคนภำคใต้ตอนล่ำง 

ประชำชนชำวมำเลเซีย อินโดนีเซีย 

  2.3 กำรแสดง หนงัตะลงุ หรอื Wayang ซึง่หมำยถงึ ศิลปะกำรเชดิหนงัหรอืหุน่เป็นส่ิงทีแ่สดงถงึวฒันธรรม

ร่วมของประเทศในภมิูภำคอำเซยีน เช่น ไทย อนิโดนเีซยี หนงัตะลงุ มต้ีนกสำเนดิมำจำกเกำะชวำ อนิโดนีเซีย แล้วแพร่

หลำยไปทีอ่ื่น ๆ  ในภมูภิำคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ตลอดหลำยรอ้ยปี ที่ผ่ำนมำ หนังตะลงุได้รบั

ควำมนิยม ในรำชสสำนักชวำ บำหลี และรวมถึงชำวบ้ำนทั่วไป หนังตะลุงจำกทุกที่จะต่ำงกันด้วยขนำดรูปร่ำงและรูป

แบบ แต่จะมีควำมเหมือนกันคือ ทสำจำกหนังวัว และมีคันชัก และเล่นประกอบดนตรี เครื่องทองเหลือง เช่น ฆ้อง 

  2.4 ขณะที่สิงคโปร์มีควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติ อีกทั้งส่วนใหญ่ยังยึดถือ ธรรมเนียมปฏิบัติด้ังเดิม 

ทสำให้สิงคโปร์มีวัฒนธรรมหลำกหลำย ท้ังทำงด้ำนอำหำร กำรแต่งกำย ตลอดจนกำรเซ่นไหว้วิญญำณบรรพบุรุษ 

และควำมเชื่อในเรื่องเทพเจ้ำท่ีแตกต่ำงกันไป ชำวจีนส่วนมำกบูชำเจ้ำแม่กวนอิม กวนอูเทพเจ้ำแห่งควำมยุติธรรม 

รวมถึงเทพเจ้ำจีนองค์อื่น ๆ ขณะที่ชำวฮินดู บูชำเทพเจ้ำแห่งดวงอำทิตย์ เป็นต้น
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 3. กลุ่มวัฒนธรรม ฟิลิปปินส์ ถึงแม้ว่ำ ภูมิประเทศของอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จะมีควำมคล้ำยคลึงกันแต่

วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์เป็นกำรผสมผสำนกันระหว่ำงตะวันตก และตะวันออก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะวัฒนธรรม

ฟิลปิปินส์ท่ีได้รบัอทิธิพลจำกสเปน ซ่ึงเป็นเจ้ำอำณำนคิมมำเป็นระยะเวลำนำน ในขณะเดียวกนักไ็ด้ผสำนวฒันธรรม

พื้นเมือง ตัวอย่ำงของมรดกวัฒนธรรมกลุ่มนี้ 

  3.1 ด้ำนภำษำ มีกำรใช้ภำษำมำกกว่ำ 170 ภำษำ โดยส่วนมำกเกือบท้ังหมดนัน้เป็นตระกูลภำษำย่อยมำลำ

โยโปลินีเซยีนตะวันตก ส่วนภำษำต่ำงประเทศอื่น ๆ  ที่ใช้กนัมำกในประเทศฟลิปิปนิส์มีทั้งหมด 8 ภำษำ ได้แก ่ภำษำ

สเปน ภำษำจีนฮกเกี้ยน ภำษำจีนแต้จิ๋ว ภำษำอินโดนีเซีย ภำษำซินด์ ภำษำปัญจำบ ภำษำเกำหลี และภำษำอำหรับ 

  3.2 ด้ำนกำรแสดง นำฏศิลป์ดนตรี สเปนเป็นชำติตะวันตกชำติหนึ่งที่มำยึดครองดินแดนในเอเชียเป็น

ระยะเวลำยำวนำน โดยเฉพำะประเทศฟิลปิปินส์ และสเปนพยำยำมสร้ำงฟิลปิปินส์ ซ่ึงมีชำวพืน้เมืองเดิมเป็นชำวเกำะ

ที่นับถือศำสนำอิสลำมให้เป็นตัวแทนของสเปนในภูมิภำคตะวันออก ด้วยเหตุนี้สเปนจึงนสำเอำประเพณี วัฒนธรรม 

ตลอดจนศำสนำเข้ำมำครอบคลุมชำวพื้นเมือง ศิลปะกำรแสดงตำมแบบฉบับของสเปนจึงปรำกฏขึ้นในดินแดนของ

ประเทศฟิลิปปินส์ และเมื่อชำวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ได้มีกำรติดต่อกับชำวพื้นเมืองมลำยูซึ่งนับถือศำสนำอิสลำมด้วย

กัน จึงทสำให้นำฏศิลป์ได้แพร่ขยำยเข้ำมำในดินแดนมลำยูด้วย 

  3.3 ด้ำนกำรแต่งกำย ชุดแต่งกำยประจสำชำติของฟิลิปปินส์ ชำยสวมเสื้อที่เรียกว่ำ บำรอง หญิงแต่งชุด

กระโปรงยำว สวมเสือ้แขนสัน้จบัจบี แล้วยกตัง้ขึน้เหนอืไหล่ คล้ำยปีกผเีสือ้ เรยีกว่ำชดุบำลนิตำวกั ซึง่ได้รบัอทิธพิล

จำกตะวันตก 

  3.4 ด้ำนประเพณี ฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจำกสเปน และเม็กซิโก จะเห็นได้จำกควำมเชื่อใน

ศำสนำ คำธอลกิ งำนประเพณีทำงศำสนำในทุกปี ฟิลปิปินส์จะมีงำนรืน่เรงิ เรยีกว่ำ Barrio Fiesta เป็นกำรฉลองนกับุญ

ของเมือง หมู่บ้ำนและเขตกำรปกครองต่ำง ๆ  มีกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ กำรเดินขบวนในเมืองฉลองนักบุญ กำร

จุดพลุไฟ กำรประกวดควำมงำม และกำรเต้นรสำ รวมทั้งมีกำรตีไก่ [5]

 บนควำมหลำกหลำยทำงเชือ้ชำติในภมิูภำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้กลบัม ีควำมคล้ำยคลงึท่ีหน้ำสนใจในมิติ

ต่ำง ๆ ทั้งทำงด้ำนภำษำ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งเกิดขึ้นกำรอยู่ร่วมกันในสังคมที่ก่อตั้งตัวเป็น

ประชำคมอำเซียน ควำมเหมือนควำมต่ำงที่ปรำกฏนั้นเกิดขึ้นจำกกำรเลื่อนไหลทำงวัฒนธรรมผ่ำนเขตแดนต่ำง ๆ  ที่

เชื่อมต่อกนั อนัปรำกฏได้เด่นชัดในเรื่องวัฒนธรรมด้ำนศลิปะกำรแสดง ซึ่งในภมูภิำคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้เรำมีก็ 

วรรณกรรมรำมำยณะ ท่ีเป็นวฒันธรรมด้ำนกำรแสดงร่วมกนั แต่แตกต่ำงรปูแบบและองค์ประกอบของกำรแสดงกนั

ออกไป[4] นอกจำกนี้ยังมีกำรแสดงที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน ของในชำติอำเซียน (ASEAN Dance) อีกชุดหนึ่งนั่นก็คือ 

กำรแสดงนกยูง โดยแต่ละประเทศได้มีกำรปรับเปลี่ยนเนื้อหำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตน เผยให้เห็นถึงรูป

แบบ แนวคิด ตลอดจนถึงท่ำทำงกำรเคลื่อนไหวในกำรแสดง ตำมแต่ละวัฒนธรรมของชำตินั้น ๆ ผ่ำนกระบวนกำร

ของพหุวัฒนธรรม จนเกิดเป็น “กำรแสดงนกยูงอำเซียน”

การแสดงนกยูงอาเซียน
 กำรแสดงนกยูงปรำกฏในภูมิภำคอำเซียน มีทั้งสิ้น 6 ประเทศ ควำมเหมือนควำมต่ำงของกำรแสดงนกยูง

อำเซียนโดย 

 มีองค์ประกอบกำรแสดง มีลักษณะเด่นที่ต่ำงกันออกไป อันเป็นอัตลักษณ์ กำรแสดงของแต่ละประเทศ โดย

มีรำยละเอียดกำรดังต่อไปนี้ [4]
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 1. ประเทศกมัพูชา: นกยูงไพลนิ Pailin Peacock Dance 

 นกยูงไพลิน Pailin Peacock Dance มีแนวคิดกำรแสดงเพื่อควำมบันเทิง ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชำว

บ้ำน จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชำ ที่มีกำรประกอบอำชีพค้ำขำยพลอย ชำวบ้ำนจึงออกมำหำพลอยตำมแนวเขำ ใน

ป่ำเพื่อนสำไปเจียระไน 

 จนพบกับนกยูงเก้ียวพำรำสีกัน และต่ำงรสำแพนอวดขนสวยงำมซึ่งกัน และกัน เพลงดนตรีใช้วงดนตรีพิณ

พำทย์ของกัมพูชำบรรเลง ซึ่งประกอบไปด้วย ฉิ่ง ระนำด ปี่ กระจับปี่ ฆ้อง ซอ และกลอง นักแสดงแบ่งออกเป็น

สองกลุ่ม ประกอบไปด้วย นักแสดงที่แสดงเป็นชำวบ้ำนจสำนวน 5 คน แบ่งเป็น นักแสดงชำวบ้ำนผู้ชำย 3 คน และ

นักแสดงชำวบ้ำนผู้หญิง 2 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ นักแสดงที่แสดงเป็นนกยูง แบ่งออกเป็น นกยูงตัวผู้ 1 คน และนก

ยูงตัวเมีย 1 คน รวมนักแสดงที่แสดงชุดนกยูงไพลินเต้นรสำ ทั้งหมด 7 คน โดยนักแสดงก็จะสวมใส่เครื่องแต่งกำยที่

แตกต่ำงกันออกไปตำมบทบำท ท่ำรสำเลียนแบบอำกัปกิริยำของนกยูงเกี้ยวพำรำสีกัน รสำแพนหำงสวยงำม

 2. ประเทศอนิโดนีเซีย: Tari Merak 

 ประเทศอินโดนีเซีย: Tari Merak เป็นหนึ่งในชุดกำรแสดงท่ีสร้ำงสรรค์ข้ึนมำใหม่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต

ของชำวซุนดำ รวมทั้งชีวิตของสัตว์ต่ำง ๆ  Tari Cendrawasih (นกแห่งสวรรค์), Tari Kupu-Kupu (ผีเสื้อ), Tari Hujan 

Munggaran (หลังจำกฝนตก), Tari Tani (ชำวนำเต้นรสำ) และTari Merak (นกยูง) เพลง ดนตรี ไม่มีเนื้อร้องจังหวะ 

ทสำนอง ค่อนข้ำงเร็ว ใช้เครื่องดนตรีประเภทตีที่ทสำจำกโลหะ สสำริด ตีบรรเลงเป็นทสำนองหลัก นักแสดงเป็นผู้หญิง 2 

คน สวมเครื่องแต่งกำยแบบนำฏศิลป์บำหลี แต่มีปีก มีเครื่องประดับศีรษะเลียนแบบลักษณะทำงกำยภำพของนกยูง 

ท่ำรสำเลียนแบบท่ำทำงกิริยำกำรเคลื่อนไหวของนกยูง กำรโบยบินของนกยูง 

 โดยผสมผสำนกับท่ำนำฏยศิลป์อินโดนีเซีย มีกำรกล่อมหน้ำ กำรถ่ำยนส้ำหนักเท้ำ กำรกรีดกรำยมือ และ

ลักษณะกำรจับผ้ำ (ปีก)

 3. ประเทศมาเลเซีย: Barongan at Yong Peng 

 ประเทศมำเลเซีย: Barongan at Yong Peng เป็นกำรแสดงของชนเผ่ำจำวำ ซึ่งมีวัฒนธรรมร่วมกันกับประเทศ

อินโดนีเซียแผ่กระจำยไปในประเทศมำเลเซีย เป็นกำรแสดงที่สื่อเห็นถึง กำรต่อสู้กันระหว่ำง เสือ กับนกยูง ใช้วง

กำเมลัน ของประเทศมำเลเซีย บรรเลงดนตรีจังหวะเบำ ๆ เครื่องดนตรีที่ใช้ได้แก่ ฆ้อง โหม่ง และ กลอง มีผู้แสดงมี

ทั้งหมด 4 คน แบ่งเป็นชำย 1 คน และหญิง 3 คน นักแสดงฝ่ำยชำยจะรับบทเป็นนกยูง แต่งกำยพื้นเมืองของชนเผ่ำ

จำวำ ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศมำเลเซีย แต่งกำยไม่คล้ำยนกยูง แต่จะมีขนนกยูงประดับบนศีรษะเพื่อแทนควำมเป็น

นกยูงในตัวของนักแสดง ไม่เน้นท่ำรสำ แสดงท่ำทำงโชว์ควำมแข็งแรง กำรต่อสู้ กำรตีลังกำ

 4. ประเทศเมยีนมา: traditional Shan dance, Myanmar

 ประเทศเมียนมำ: traditional Shan dance, Myanmar เป็นกำรแสดงที่มีควำมผสมผสำนวัฒนธรรม ประเพณี 

ศำสนำ และควำมเชื่อเข้ำไว้ในกำรแสดง เน่ืองจำกนกยูงเป็นสัญลักษณ์ถึงควำมบริสุทธ์ิในประเพณีทำงพระพุทธ

ศำสนำของเมียนมำ ชำวเมียนมำก็จะฟ้อนรสำนกยูงกัน เปรียบเสมือนกำรร้องขอต่อเทวดำ และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ให้ดล

บันดำลให้ฝนตกต้องตำมฤดูกำล หรือแสดงกันในวันปีใหม่ของชำวเมียนมำ เพลงและดนตรีไม่มีเนื้อร้อง มีเครื่อง

ประกอบจังหวะ คือ ฉำบ โม่ง กลอง ใช้นักแสดง 2 คน แต่งกำยเลียนแบบนกยูง ส่วนปีกทสำจำกโครงไม้ ตรึงด้วยผ้ำ

สีเขียวทั่วโครงไม้ ขนำดใหญ่ กำงออกได้ ท่ำรสำเลียนแบบกิริยำของนกยูง

 5. ประเทศไทย: ระบ�ามยุราภริมย์ 

 ประเทศไทย: ระบสำมยุรำภิรมย์ เป็นกำรแสดงชุดหนึ่งที่ประกอบอยู่ในละครเรื่อง “อิเหนำ” ตอน 

“สียะตรำพบนำงเกนหลง” (ย่ำหรันตำมนกยูง) ซึ่งกล่ำวถึง นกยูงร่ำงแปลงของ “องค์ปะตำระกำหลำ” ที่ล่อหลอกให้ 

“ย่ำหรัน” หรือ “สียะตรำ” ที่ปลอมตัวมำ ต้องเดินติดตำมไปจนได้พบกับ “วิยะดำ” น้องสำวของอิเหนำที่ปลอมเป็น 
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“เกนหลง” ระบสำนกยูง ประดิษฐ์ท่ำรสำโดย “ท่ำนผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี” โดยเป็นระบสำที่แทรกอยู่ในกำรแสดง มี

ฝูงนกยูงออกมำร่ำยรสำอวดโฉมสวยงำม ใช้เพลง ‘’ลำวดสำเนินทรำย’’ เป็นเพลง หน้ำทบัลำวอัตรำจังหวะสองชั้น และ

ชั้นเดียว เป็นเพลงประเภท เพลงเกร็ด เพลงระบสำ ผู้ประพันธ์ทสำนองเพลง คือ นำยมนตรี ตรำโมท มีผู้แสดงทั้งหมด 

6 คน เป็นเครื่องแต่งกำยแบบเบ็ดเตล็ด ผู้แสดงสวมเสื้อ และกำงเกงลักษณะเป็นผ้ำ ตัดหยักเลียนแบบขนนกสีเขียว 

สวมปีก และหำงมีลวดลำยเลียนแบบนกยูง ใส่เล็บยำวทองเหลือง เลียนแบบกิริยำของนกยูง ผสมสำนกับท่ำรสำของ

นำฏศิลป์ไทย มีลักษณะลีลำท่ำรสำที่อ่อนช้อย งดงำม กำรแสดงออกทำงท่ำรสำจะเป็นแบบท่ำนำฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด เช่น 

จีบยำว จีบสั้น ลักคอ เดินมือ เอียง คืนยืนเข่ำ ตั้งวง ระดับต่ำง ๆ กำรซอยเท้ำฯ

 6. ประเทศเวยีดนาม: Múa công 

 ประเทศเวียดนำม: Múa công เป็นกำรแสดงเพื่อควำมบันเทิง ได้รับอิทธิพลกำรแสดงมำจำกประเทศจีน ทั้ง

ลักษณะท่ำรสำ กำรเคลื่อนไหว เครื่องแต่งกำย ตลอดจนถึงเครื่องดนตรี ที่ใช้บรรเลงผสมสำนเครื่องดนตรีที่ได้รับ

วัฒนธรรมมำจำกประเทศจีน กับซำวด์ร่วมสมัย ใช้นักแสดงหญิง 1 คน สวมชุดเกำะอก กระโปงบำนยำว สีเขียว ปัก

ลวดลำยขนของนกยูง ศีรษะจะประดับด้วยกำรปักขนนกยูงจสำนวน 1 ก้ำน สวมรองเท้ำบัลเล่ต์ นอกจำกนี้สีชุดของ

กำรแสดงอำจจะสวมใส่ชดุกำรแสดงท่ีเป็นสีขำวก็ได้ ขึน้อยูก่บั คณะกำรแสดง หรอืจสำนวนมำกน้องของผูแ้สดง เป็น

ท่ำรสำที่สร้ำงสรรค์ขึ้นมำจำกกำรเลียนแบบกิริยำของนกยูง โดยกำรแสดงชุดนี้ มีท่ำรสำเด่น ๆ  ที่เป็นเอกลักษณ์คือ กำร

ใช้ปลำยเท้ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรวิ่ง กำรยืน กำรเดิน จะใช้กำรเขย่งปลำยเท้ำ กำรเปิดส้นเท้ำทั้งสิ้น และยังใช้อวัยวะส่วน

ต่ำง ๆ  ของร่ำงกำย แสดงเป็นรปูลกัษณะกำยภำพของนกยงู ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช่มือจบี เม่ือจีบมือ และชูข้ึนเหนือศีรษะ 

ก็จะเปรียบเสมือนหัวนกยูง

ความเหมอืนความต่างของการแสดงนกยูงอาเซียน 
 ที่ผู้เขียนบทควำมได้ศึกษำงำนวิจัยระบสำนกยูงอำเซียน พบว่ำควำมเหมือนควำมต่ำงของวัฒนธรรมด้ำนกำร

แสดงนั้น 

มีอยู่หลำยองค์ประกอบ หำกลองมองลงไปแล้ว สิ่งที่ชัดเจนที่สุดนั้น คือส่วนแนวควำมคิดและท่ำรสำ ซึ่งท่ำรสำที่ใช้ใน

กำรแสดงนกยูงอำเซียน ทั้ง 6 ประเทศ คือ มีท่ำรสำที่เลียนแบบอำกัปกิริยำของนกยูงเป็นส่วนใหญ่ 

ตำรำงที่ 1 ควำมเหมือนควำมต่ำงของกำรแสดงนกยูงอำเซียนของท่ำรสำ

ประเทศ ท่าร�า ความเหมอืนความต่าง

กัมพูชำ ควำมเป็นธรรมชำติของนกในท่ำรสำ มีกำรสื่อสำร
ผ่ำนท่ำรสำระหว่ำง นกยูง กบั มนุษย์ เลยีนแบบกิรยิำ
นกยูง เช่น ท่ำเดิน / ท่ำกำงปีกบิน / ท่ำเกี้ยวพำรำสี 
/ ท่ำจิกขน / กระโดด / กำรยส่ำเท้ำ

คล้ำยกบัมำเลเซยี คอืมีกำรสือ่สำรผ่ำนท่ำรสำระหว่ำง 
นกยูง กับ มนุษย์ และมีปีก/หำงขนำดใหญ่คล้ำย 
เมียนมำ

อินโดนีเซีย คล่องแคล่ว ว่องไว มีควำมเป็นนกในท่ำรสำ เช่น ท่ำ
เดิน / ท่ำกำงบิน / ท่ำเกี้ยวพำรำสี / ท่ำจิกขน และ
ผสมไปด้วยลีลำที่อ่อนช้อย / กำรยส่ำเท้ำ

มีท่ำเดิน ท่ำบิน เช่นเดียวกับกำรแสดงของทุก
ประเทศ มปีีกเช่นเดียวกบั กมัพชูำ เมียนมำ และไทย

มำเลเซีย มีกำรต่อสู้ผสมผสำนกับท่ำรสำ ท่ำรสำที่สื่อถึงควำม
เป็นนก คือ ท่ำบิน / ท่ำเดิน

ต่ำงจำกกำรแสดงประเทศอืน่ ๆ  คอื ท่ำรสำทีมี่ควำม
แข็งแรง ดุดัน กระโดด ตีลังกำไปมำ
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ประเทศ ท่าร�า ความเหมอืนความต่าง

เมียนมำ ท่ำรสำมีท่ำเดิน / ท่ำกำงบิน / ท่ำเกี้ยวพำรำสี / ท่ำ
จิกขน / กระโดด / กำรยส่ำเท้ำ ลีลำท่ำรสำแข็งแรง 
คล่องแคล่ว ว่องไว

คล้ำยกับประเทศกัมพูชำ มีปีก/หำงขนำดใหญ่

ไทย ท่ำรสำมีควำมสวยงำมตำมแบบแผนนำฏศิลป์ไทย 
ผสมผสำนควำมเป็นนกในท่ำรสำ มีท่ำเดิน / ท่ำกำง
บิน / ท่ำจิกขน / กระโดด / มีมือจีบ / กำรยส่ำเท้ำมี
ลีลำอ่อนช้อยสวยงำม

แตกต่ำงจำกประเทศอื่น ๆ ในเรื่องของท่ำรสำท่ีมี
กระบวนท่ำรสำที่เป็นแบบแผน นักแสดงทุกคนรสำ
ท่ำเดียวกันเป็นหมู่คณะ

เวียดนำม ท่ำรสำออกไปในรปูแบบของกำรเต้น มีท่ำทำงเลยีน
แบบกิริยำของนกยูง คือ ท่ำเดิน / ท่ำกำงปีก / ท่ำ
จิกขน / กระโดด / กำรยส่ำเท้ำ / มีมือจีบ ลีลำอ่อน
ช้อยสวยงำม

คล้ำยคลึงกับกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย ที่มีลีลำท่ำ
รสำช้ำ และเร็วตำมจังหวะดนตรี ไม่มีปีกเช่นเดียว
กับ มำเลเซีย

 สรปุควำมเหมือนควำมต่ำงของกำรแสดงนกยงูอำเซยีนของท่ำรสำท่ีใช้ในกำรแสดงนกยงูอำเซยีน ท้ัง 6 ประเทศ 

คือ มีท่ำรสำที่เลียนแบบอำกัปกิริยำของนกยูง ประกอบไปด้วย ท่ำเดิน ท่ำบิน ท่ำเกี้ยวพำรำสี ซึ่งในลักษณะของกำร

ใช่ส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยนั้น มีกำรใช้มือจีบ ซึ่งพบเห็นเป็นกิริยำภำษำท่ำทำงนำฏศิลป์ทั้ง กัมพูชำ เมียนมำ ไทย 

อินโดนีเซีย และเวียดนำม

ตำรำงที่ 2 ควำมเหมือนควำมต่ำงของกำรแสดงนกยูงอำเซียนของเครื่องแต่งกำย

ประเทศ เคร่ืองแต่งกาย รูปเคร่ืองแต่งกาย

กัมพูชำ แต่งกำยเลียนแบบกำยภำพของนกยูงแบบ มีปีกทสำจำกโครง

ไม้ไผ่ / เน้นสีเขียว / สวมหัวนกยูง 

อินโดนีเซีย แต่งกำยเลียนแบบกำยภำพของนกยูงแบบ มีปีกทสำจำกผ้ำ / 

สีทอง / สวมหัวนกยูง

มำเลเซีย แต่งกำยไม่เหมือนนกยูง แต่ใช้หัวที่มีขนของหำงของนกยูง

แบบสมจริง / เสื้อ และกำงเกงที่สวมใส่เน้นสีดสำ / สวมหัว

นกยูงผสมกับหัวเสือ 
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เมียนมำ แต่งกำยเลยีนแบบกำยภำพของนกยงู มปีีก ทสำจำกโครงไม้ไผ่ 

/ สีเขียว / สวมหัวนกยูง

ไทย แต่งกำยเลยีนแบบกำยภำพของนกยงู มปีีก ทสำจำกผ้ำ / สเีขียว 

/ สวมหัวนกยูง

เวียดนำม สวมชุดใส่สีขำว ไม่สวมหัวนกยูง

 ในส่วนของเครือ่งแต่งกำยน้ัน พบว่ำมีกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยให้มีลกัษณะคล้ำยนก คือ มีปีก ซึง่ประเทศ

ทีอ่อกแบบปีกได้ใกล้เคยีงกนั คือ กมัพชูำและเมยีนมำ และยงัมีควำมคล้ำยคลงึกบักำรแสดงชดุอืน่ของไทย อย่ำงกำร

แสดงกิงกะหร่ำอีกด้วย

ตำรำงที่ 3 กำรสื่อควำมหมำย

ประเทศ การส่ือความหมาย

กัมพูชำ ท่ำรสำสือ่ควำมหมำยถงึลักษณะกริิยำของนกยูง กำรผสมพนัธุ์ กำรรสำแพนปีกทีส่วยงำม ลกัษณะ

ลลีำท่ำรสำ แสดงให้เหน็ถงึนกยงูออกมำร่ำยรสำด้วยควำมสนุกสนำนตำมธรรมชำติทีอ่ดุมสมบรูณ์

อินโดนีเซีย ท่ำรสำสือ่ควำมหมำยถงึลกัษณะกริยิำของนกยงู ลสำแพนปีกและหำงด้วยควำมรืน่เรงิ สือ่ควำมหมำย

ถงึควำมสุข ซึง่สอดคล้องกบัโอกำรท่ีใช้แสดงในงำนแต่งงำน เป็นกำรอวยพรให้คูร่กัมีควำมสุข

มำเลเซีย ท่ำรสำสื่อถึงกำรต่อสู้ระหว่ำงนกยูง และเสือ เกี้ยวกรำด ดุร้ำย สื่อถึงควำมยิ่งใหญ่ และหำญกล้ำ 

และเป็นกำรบูชำสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชำติ

เมียนมำ ท่ำรสำสื่อควำมหมำยถึงลักษณะกิริยำของนกยูง กำรผสมพันธุ์ และเป็นกำรบูชำสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เหนือธรรมชำติ ให้ฝนตกต้องตำมฤดูกำล

ไทย ท่ำรสำสื่อควำมหมำยถึงลักษณะกิริยำของนกยูง ส่ือให้เห็นถึงธรรมชำติของนกยูงที่อยู่รวมกัน

เป็นฝูง เป็นกำรแสดงที่สอดแทรกในกำรแสดงละครของไทย

เวียดนำม ท่ำรสำสื่อควำมหมำยถึงลักษณะกิริยำของนกยูงร่ำยรสำที่สวยงำมในธรรมชำติ
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 ในแง่มุมกำรสือ่ควำมหมำย ในด้ำนแนวคดิ และรปูแบบกำรแสดง จะส่ือไปในควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติ 

แฝงกับควำมเชื่อควำมศรัทธำของแต่ละเชื้อชำติอีกด้วย ควำมเหมือนควำมต่ำงที่เกิดขึ้นนั้นอำจมำจำกหลำย ๆ  ปัจจัย 

และอีกหน่ึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรแสดงน้ัน เห็นจะหนีไม่พ้นในเรื่องของลักษณะภูมิศำสตร์ท่ีในอำเซียนของเรำ

นี้ มีควำมเชื่อมโยงกันมีกำรแพร่กระจำยวัฒนธรรมมีลักษณะกำรแพร่กระจำยทุกทิศทำงจำกจุดศูนย์กลำง กำรแพร่

กระจำยแบบอำณำเขตวัฒนธรรมจำกจุดกสำเนิดวัฒนธรรม และกำรแพร่กระจำยวัฒนธรรมมีลักษณะมีอิทธิพลจำก

ลักษณะภูมิศำสตร์[6] ซึ่งเห็นว่ำกำรแพร่กระจำยวัฒนธรรมมีลักษณะมีอิทธิพลจำกลักษณะภมูศิำสตร์มีควำมเป็นไป

ได้มำกที่สุดที่จะทสำให้เกิดควำมเหมือนควำมต่ำงกันในภูมิภำคอำเซียน

พหุวฒันธรรมทีป่รากฏในการแสดง
 เหตุใดระบสำนกยูงจึงแพร่หลำยในอำเซียน นั่นเป็นเพรำะว่ำในแถบภูมิภำคอำเซียนเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของ

นกยูงหลำกหลำยสำยพันธุ์เป็นจสำนวนมำก นกยูงไทยสำยพันธุ์ชวำ (Pavo muticus muticus) มีถิ่นกสำเนิดที่ชวำ และ

มำเลเซีย พบบริเวณใต้คอคอดลงไปจนถงึใต้สดุประเทศไทย [7] นกยงูไทยสำยพนัธ์ุอนิโดจนี (Pavo muticus impera-

tor) พบบริเวณเหนือคอคอดขึ้นมำ มีถิ่นกสำเนิดที่ประเทศจีนในมณฑลยูนำน พบในประเทศลำว กัมพูชำ เวียดนำม 

และพม่ำด้ำนตะวันออก โดยมีกำรกระจำยพันธุ์ไปถึงด้ำนตะวันตก บริเวณสันปันนส้ำระหว่ำงแม่นส้ำสำละวิน และอิ

ระวดี[8] มนุษย์เรำทุกท่ีทุกภำษำ ล้วนมีศิลปะกำรฟ้อนรสำประจสำเป็นของตน กำรเกิดสุนทรียภำพทำงนำฏศิลป์นั้น 

เป็นกำรเลียนแบบธรรมชำติ ซึ่ง “กำรแสดงนกยูงอำเซียน” ที่พบได้ในประเทศกลุ่มอำเซียน เป็นกำรเลียนแบบจำก

กำรพบเห็นในธรรมชำติ ผู้เป็นศิลปินในชำตินั่นๆ จึงหยิบยกลักษณะอำกัปกิริยำของนกยูงที่สวยงำมมำสร้ำงสรรค์

เป็นกำรแสดง อีกท้ังยังมีพหุวัฒนธรรมเป็นส่ิงสสำคัญในกำรขับเคลื่อนวัฒนธรรมกำรแสดงแผ่ขยำยไปในประเทศ

ต่ำง NURKAMIL SOPHIA BINTI ALI นกัแสดงทีม่ปีระสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปีชำวอนิโดนเีซยีกลำ่ววำ่ แท้จรงิแล้ว

ต้นกสำเนิดกำรแสดงนกยูงที่มีในประเทศอินโดนีเซียนั้น มำจำกศิลปินชำวอินเดีย K.P. Bhaskar ที่เดินทำงย้ำยถิ่นฐำน

เข้ำมำอำศยัอยูใ่นประเทศอินโดนีเซยี และได้นสำศลิปะกำรเต้นแบบนกยงูมำเผยแพร่ในอนิโดนเีซยีด้วย กอ่นทีจ่ะยำ้ย

ถิ่นฐำนอีกครั้งไปในประเทศมำเลเซียและสิงค์โปร [9]

 นอกจำกนีน้กยงูยงัถกูใช้เป็นสัญลกัษณ์ควำมยิง่ใหญ่ ควำมเชือ่ และมคีวำมเกีย่วข้องกบัศำสนำ กำรแสดงนก

ยงูของประเทศ กมัพชูำ เมยีนมำ มำเลเซยี และอนิโดนีเซีย เป็นกำรแสดงทีม่แีนวคิดแสดงให้เหน็ถงึควำมอดุมสมบูรณ์

ทำงธรรมชำติ มีควำมเช่ือว่ำหำกทสำกำรแสดงรสำนกยูงแล้ว จะทสำให้ส่ิงศักด์ิสิทธ์พึ่งพอใจ ดลบันดำลให้ฝนตกต้อง

ตำมฤดูกำล ซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรมในเรื่องควำมเชื่อ ควำมศรัทธำที่มีเหมือนกัน เกี่ยวข้องกับศำสนำ ขนบธรรมเนียม 

ควำมเชื่อ และธรรมชำติ

        

         ภำพที่ 1 กำรแสดงระบสำนกยูงไพลิน         ภำพที่ 2 ระบสำนกยูงของประเทศเมียนมำ 

                  ที่มำ: cass msu (2554)              ชุด traditional Shan dance, Myanmar

                       ที่มำ: threecoinsinthefount (2555)
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 มีควำมเข้ำใจภำษำท่ำทีเ่หมือนกนั กำรส่ือควำมหมำยผ่ำนท่ำรสำ องค์ประกอบต่ำง ๆ  แสดงให้เหน็ถงึวฒันธรรม 

ควำมคดิ ควำมเป็นอยูท่ีเ่รำในอำเซยีนทีม่คีวำมเหมอืน ควำมต่ำงและใกล้เคียง ด้วยภมูิภำคทีอ่ยู่ชดิตดิกนั มีกำรตดิต่อ

ค้ำขำยไปมำหำสู่กัน จึงมีกำรเลื่อนไหลของวัฒนธรรม ควำมคิด ฯลฯ อย่ำงเช่นกำรแต่งกำยและกำรแสดงออกลีลำ

ท่ำทำงของ เมียนมำ และกัมพูชำ ซึ่งมีกำรใช้ปีกขนำดใหญ่ประกอบกับกำรแสดง 

ภำพที่ 3 ระบสำนกยูงเวียดนำม ชุด Múa công

ที่มำ: Hoàng Ngoc Vinh (2555)

 ทกุชนชำติมกัตีควำมตำมแต่ละลกัษณะภมิูประเทศ วัฒนธรรม ค่ำนิยมของตน อีกท้ังยงัมกีำรเลอืกแสดงออก

ในรูปแบบที่หลำกหลำยแตกต่ำงกันไปอีก มนุษย์เกิดมำก็พบธรรมชำติล้อมรอบ ผูกพันทำงจิตใจและรับประโยชน์

จำกคุณค่ำธรรมชำติมำกมำย ควำมผูกพันกระตุ้นแรงบันดำลใจสร้ำงสรรค์จินตนำกำรท่ีไม่รู้จบ นกยูงถือเป็นสัตว์

ปีกขนำดใหญ่ท่ีพบได้ในภมิูภำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เป็นต้นกสำเนดิให้มนษุย์เรำเกดิกำรเลยีนแบบท่ำทำงของนก

ยูง มำสร้ำงสรรค์เป็นกำรแสดง ซึ่งเป็นเครื่องมือบันเทิง และกล่อมเกลำจิตใจขอมนุษย์ ดูได้จำกท่ำรสำของกำรแสดง

ที่ศึกษำได้ทั้ง 6 ประเทศ ท่ำรสำเหล่ำนั้นล้วนเป็นท่ำรสำที่แสดงอำกัปกิริยำ ทำงธรรมชำติของนกยูง รื่นเริงสนุกสนำน 

มีควำมสุข ต้นกสำเนินของกำรแสดงนกยูงนั้นเป็นของใคร มำจำกที่ใด ผู้เขียนบทควำมของกล่ำวแบบสันติที่ว่ำ กำร

แสดงนกยงูอำเซยีนทีเ่รำมเีหมอืนกนันัน้ เป็นกำรแสดงทีเ่กดิจำกพหวุฒันธรรมทำงกำรคดิสร้ำงสรรค์ กำรเลยีนแบบ

และธรรมชำติ

แนวทางการยอมรับวฒันธรรมการแสดง 
 หำกมองในเรื่องของกำรกสำเนิดกำรแสดงนกยูงอำเซียน นั้นเป็นเชื่อได้ว่ำ กำรแสดงต่ำง ๆ มำกมำยที่เกินขึ้น

มำในประเทศไทย และในภูมิภำคอำเซียนน้ัน มีต้นกสำเนิดมำจำกประเทศอินเดีย เพรำะในตสำรำกำรเรียนกำรสอน

นำฏศิลป์ก็เล่ำถึงต้นกสำเนิดของท่ำทำงกำรแสดงว่ำมำจำกประเทศอินเดีย ซึ้งเกิดจำกกำรรวมตัวของวัฒนธรรม เลื่อน

ไหลผ่ำนมำตำมเส้นทำงที่ติดต่อกันระหว่ำงเขตแดน ตลอดจำกกำรค้ำขำยทำงนส้ำ สิ่งเหล่ำนี้ทสำให้เกิดวัฒนธรรมร่วม

กัน เกิดสิ่งใหม่ พัฒนำปรับปรนจนกลำยเป็นอัตลักษณ์ งดงำมและมีคุณค่ำ ซึ่งเกิดจำกพหุวัฒนธรรมนั้นเอง

 กำรแสดงที่มีควำมเหมือนควำมต่ำงกันบนโลกใบนี้ ทุกคนทุกชนชำติ ล้วนแล้วแต่มีควำมคิดที่เหมือนหรือ

แตกต่ำงกนัออกไป กำรยอมรับและกำรเรยีนรูซึ้ง่กนัและกนัน้ัน จะส่งผลให้เกดิกำรพฒันำและสร้ำงสรรค์อย่ำงไม่มีที่

สิน้สดุ กำรแสดงนกยงูอำเซยีน ท่ีมีควำมคล้ำยคลงึกนัน้ัน ไม่มีใครนสำแนวควำมคดิของใครมำ แต่หำกมองและตัดสิน

ด้วยใจท่ีเป็นกลำง ด้วยใจท่ีเป็นสังคมพหุวฒันธรรม ท่ีเรำอยูร่่วมกนัในภมูภิำคอำเซียน เรำจะยอมรบัและภำคภมิูใจใน
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วัฒนธรรมร่วมกันของเรำ วัฒนธรรมอำเซียนที่จะผนึกกสำลัง ปรับเปลี่ยน และพัฒนำ ส่งเสริมวัฒนธรรมด้ำนต่ำง ๆ  

ให้แข็งแกร่ง และยั่งยืน ทัดเทียมกับภูมิภำคอื่น ๆ ในโลกได้

 สรุปได้ว่ำ พหุวัฒนธรรมที่ปรำกฏในกำรแสดงนกยูงอำเซียนนั้น เป็นเพียงกำรแสดงท่ีนสำมำศึกษำ แต่พหุ

วฒันธรรมยงัมปีรำกฏได้อกีหลำยชดุกำรแสดง พหวุัฒนธรรมทีป่รำกฏในกำรแสดงนกยูงอำเซยีนมคีวำมเหมอืนกนั

เรือ่งเรือ่งของควำมเชือ่ กำรเซ่นศรวงบชูำ เชือ่ทีว่่ำกำรร่ำยรสำจสำทสำให้สิง่ศักดิสิ์ทธ์ิพึง่พอใจ ดลบันดำนฝนฟ้ำและควำม

โชคดีให้กับผู้คน ท่ำรสำ เครื่องแต่งกำยล้วนแล้วมีควำมใกล้เคียงกันในเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงกำยภำพของนกยูง มีปีก

มีหำงที่ลสำแพนออกได้อย่ำงสวยงำม สีสันสดใสเลียนแบบสีของนกยูง หรือแม้กระทั่งท่ำรสำ กำรใช้เท้ำ กำรใช้มือจีบ 

มือวง กำรแสดงออกทำงท่ำรสำสื่อควำมหมำยแทนคสำพูด สิ่งเหล่ำนี้ล้วนมีอิทธิพลมำจำกพหุวัฒนธรรมกำรเป็นอยู่ ที่

อยู่อำศัยที่มีขอบเขตติดต่อกัน มีกำรเคลื่อนย้ำยไปมำหำสู่กัน มีกำรก่อตัวกันเป็นภูมิภำคอำเซียน ถึงจะต่ำงชำติ ต่ำง

ภำษำ ต่ำงวฒันธรรม แต่หำกว่ำมนุษย์เรำมีควำมผกูพนักบัธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม ควำมคิดสร้ำงสรรค์นัน้จงึมีต้น

กสำเนินมำจำกกำรเลียนแบบธรรมชำตินั้นเป็นไปได้ 
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บทคดัย่อ
 หลกัสตูรท้องถิน่ เป็นหลกัสตูรท่ีมเีนือ้หำสำระสอดคล้องกบัสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิน่ เพือ่

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บนพื้นฐำนของสภำพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของตนเอง และภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงลึก

ซึง้ โดยใช้ทรพัยำกรธรรมชำติในท้องถิน่ กำรพฒันำหลกัสูตรท้องถิน่สถำนศึกษำต้องพจิำรณำแต่งต้ังคณะกรรมกำร

จัดทสำหลกัสตูรท้องถิน่ข้ึนมำ 1 ชดุ ดสำเนนิงำนตำมข้ันตอนดังนี ้1) ศึกษำ วเิครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศของชมุชน ปัญหำ

และสิ่งที่ควรพัฒนำ 2) ศกึษำ วเิครำะห์หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 3) ศึกษำ วิเครำะห์

กรอบสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 4) นสำผลจำกกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อ 1 – 3 มำจัดทสำรำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 

5) จดัทสำโครงสร้ำงหลกัสตูรท้องถิน่โดยกำรวเิครำะห์มำตรฐำนกำรเรยีนรูแ้ละตัวชีว้ดั จดัทสำคสำอธิบำยรำยวชิำ หน่วย

กำรเรยีนรูแ้ละแผนกำรจดักำรเรยีนรู ้หลกัสูตรท้องถิน่มีองค์ประกอบพืน้ฐำน 4 ประกำร คือ 1) จดุมุ่งหมำย 2) เนือ้หำ

สำระหรือโครงสร้ำงหลักสูตร 3) กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4) กำรวัดและประเมินผล สสำหรับกำรวิจัยเชิง

ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมที่นสำมำใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถ่ิน เป็นรูปแบบกำรวิจัยที่ประชำชนในชุมชนเข้ำ

มำมีส่วนร่วมกับสถำนศึกษำทุกขั้นตอนของกระบวนกำรวิจัย ตั้งแต่กำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศของชุมชน กำร

กสำหนดปัญหำกำรวิจัย กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย กำรเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล ตลอดทั้งกำรนสำข้อค้นพบ

ไปสู่กำรปฏิบัติจริงในกำรพัฒนำอำชีพและกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและสังคมให้ดียิ่งขึ้น ทสำให้ผู้เรียนเกิดควำมรัก 

ควำมภูมิใจและหวงแหนท้องถิ่นของตน ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่สำมำรถพึ่งตนเองได้ อันนสำไปสู่กำรพัฒนำที่

ยั่งยืน
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ค�าส�าคญั : หลักสูตรท้องถิ่น กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

Abstract
 Local curriculum is the one with contents relevant to local conditions and problems so that students can 
deeply learn from the contents based on their own condition of life, economy, society, culture, and local wisdom 
by using local natural resources. In local curriculum development, educational institutions have to consider es-
tablishing committee for preparing the local curriculum according to the following steps: 1) analytical study of 
the community information, problems, and what to be developed, 2) analytical study of the basic education core 
curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008), 3) analytical study of the local learning area framework, 4) preparation of the 
local learning area from the results of the analysis in steps 1-3, 5) creation of local curriculum structure by analyz-
ing learning standards and indicators, preparation of course description, learning units, and learning management 
plans. Local curriculum consists of 4 basic components as follows: 1) aim, 2) content or curriculum structure, 3) 
learning activity organizing process, and 4) measurement and evaluation. The participatory action research used in 
local curriculum development is a research model in which people in the community get involved with the school 
at every step of the following research process: analyzing community information, defining research problems, 
creating research tools, collecting data, analyzing data, and putting the findings into practice in professional de-
velopment and improving the quality of life and society. This can create students’ love, pride, and cherish on their 
locality, causing changes to become self-reliant and lead to sustainable development. 

Keywords : Local curriculum, participatory action research, sustainable development

บทน�า
 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ำ กำรศึกษำ เป็นปัจจัยสสำคัญที่ช่วยในกำรพัฒนำประเทศทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม กำรเมืองและควำมมั่นคงของประเทศ อย่ำงไรก็ตำมกำรจัดกำรศึกษำได้ให้ควำมสสำคัญกับหลักสูตรเป็น

อย่ำงมำก เพรำะหลักสูตรเป็นตัวกสำหนดหรือกรอบของแนวปฏิบัติที่จะทสำให้กำรจัดกำรศึกษำบรรลุตำมจุดมุ่งหมำย

ที่วำงไว้ เมื่อศึกษำวิวัฒนำกำรของหลักสูตรตั้งแต่สมัยโบรำณจนถึงสมัยปัจจุบัน พบว่ำ หลักสูตรมีกำรเปลี่ยนแปลง

ตลอดมำ กล่ำวคอื สมัยโบรำณต้ังแต่สมัยกรงุสุโขทัยถงึกรงุรตันโกสนิทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2826 – 2414) กำรศึกษำยงัไม่

เป็นแบบแผน วดัจงึเป็นสถำนศึกษำท่ีสสำคัญ จึงไม่มีหลักสูตร ทีมี่ลกัษณะเป็นหลกัสตูรตำมทีเ่ข้ำใจกนัในปัจจบัุน เริม่

ปรำกฏเป็นครัง้แรก พ.ศ.2435 เรยีกชือ่ว่ำ กฎพกิดัสสำหรบักำรศึกษำ ต่อจำกน้ันได้มีกำรพฒันำหลกัสูตรอกีหลำยฉบับ

ให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่นแปลงด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง ด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำนสังคม และกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จนกระทั่งปัจจุบันได้ประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 

2551 ประกอบกบัมกีำรประกำศใช้พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 โดยได้กสำหนดให้สถำนศึกษำข้ันพืน้

ฐำนจดัทสำหลกัสตูรสถำนศึกษำ ซ่ึงจะต้องนสำสำระกำรเรียนรูจ้ำกหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน พทุธศักรำช 

2551 ส่วนหนึ่งมำบรรจุในหลักสูตรสถำนศึกษำ และสำระกำรเรียนรู้อีกส่วนหนึ่งจำกสภำพปัญหำในชุมชน สังคม 

และภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนเรียกว่ำ หลักสูตรท้องถิ่นในส่วนที่สถำนศึกษำเพิ่มเติมเนื้อหำสำระ ที่มำจำก

สภำพปัญหำในชมุชน สงัคม และภมูปัิญญำท้องถิน่ ส่วนกำรวจิยัเชงิปฏบัิติกำรแบบมีส่วนร่วมจะเป็นส่วนช่วยให้กำร

พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นดสำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุตำมเป้ำหมำยและนสำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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 บทควำมนีจ้งึประกอบไปด้วย แนวคดิ และเนือ้หำสำระ 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่1 แนวคดิเกีย่วกบัหลกัสตูรท้อง

ถิ่น ส่วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ส่วนที่ 3 วิธีดสำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น 

โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ส่วนที่ 4 ตัวอย่ำงข้อค้นพบจำกผลงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร

ท้องถิ่นโดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ส่วนที่ 5 แนวคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและบทสรุป ดังจะกล่ำวรำย

ละเอียดตำมลสำดับต่อไป

แนวคดิเกีย่วกบัหลกัสูตรท้องถิน่
 1. ความหมายของหลกัสูตร

  จำกกำรพจิำรณำควำมหมำยของหลกัสตูร พบว่ำ หลกัสูตรมีควำมหมำยแตกต่ำงกนัไปหลำยลกัษณะ ท้ังนี้

ขึน้อยูก่บัประเภทของกำรจดักำรศกึษำและระดบัผูใ้ชห้ลักสตูรซึง่มขีัน้ตอนและวิธกีำรแตกต่ำงกนัไป เช่น หลกัสตูร 

หมำยถงึ กลุม่รำยวิชำท่ีจดัไว้อย่ำงมีระบบหรอืลสำดบัวชิำท่ีบังคบัสสำหรบักำรจบกำรศึกษำ หรือเพือ่รบัประกำศนยีบัตร

ในสำขำวชิำหลักต่ำง ๆ  [1] หลกัสูตร หมำยถึง มวลประสบกำรณ์ทกุอย่ำงทีเ่กีย่วข้องกบักำรเรยีนกำรสอน มีทัง้ส่วนที่

เป็นเอกสำรหลกัสูตร กระบวนกำรทีใ่ช้ในกำรเรยีนกำรสอนและกำรจดักจิกรรม ตลอดท้ังส่ือวสัดุอปุกรณ์ท่ีจดัข้ึนเพือ่

ให้ผูเ้รยีนไปสูเ่ป้ำหมำย [2] หลกัสตูร หมำยถงึ แผนปฏบัิติกำรหรอืเอกสำรท่ีเขยีนข้ึนโดยมียทุธวธีิเพือ่บรรลเุป้ำหมำย

ปลำยทำงทีพ่งึประสงค์ [3] หลกัสูตร หมำยถงึ มวลประสบกำรณ์ทัง้หลำย ซึง่ใช้เป็นแนวทำงสสำหรบัจดัประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมที่สังคมคำดหวัง [4] หลักสูตร หมำยถึง 

เนื้อหำสำระสสำคัญและกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่สนองวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ไปตำมที่พึงประสงค์ [5]

  สรปุได้ว่ำ หลักสตูร หมำยถงึ แผนปฏิบติักำรหรอืเอกสำรทีป่ระกอบด้วยเนือ้หำสำระและมวลประสบกำรณ์

ทกุอย่ำงท่ีเกีย่วข้องกับกำรจดักำรเรยีนรู ้รวมทัง้ส่วนทีเ่ป็นเอกสำรหลกัสูตรและกระบวนกำรจดักำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำ

ผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะตำมแนวทำงที่พึงประสงค์

 2. ความหมายของหลกัสูตรท้องถิน่ มีผู้ให้ควำมหมำยของหลักสูตรท้องถิ่น ไว้ดังนี้

   หลกัสูตรท้องถิน่ หมำยถงึ หลกัสตูรทีส่ร้ำงขึน้จำกสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิน่ หรอืสร้ำง

จำกหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ปรับให้เข้ำกับสภำพชีวิตจริงของผู้เรียน ท้องถิ่นต่ำง ๆ  หรือสร้ำงจำก

เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อผู้เรียน หลักสูตรท้องถิ่นจะสอดคล้องเหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจ

และสังคมของท้องถิน่น้ัน ๆ  [6] หลกัสตูรท้องถิน่ หมำยถงึ มวลประสบกำรณ์ท่ีสถำนศึกษำหรอืหน่วยงำนและบุคคล

ในท้องถิ่นจัดให้แก่ผู้เรียนตำมสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่นนั้น ๆ  [7] หลักสูตรท้องถิ่น หมำยถึง รำยละเอียด 

เนือ้หำสำระทีส่ถำนศึกษำจดัทสำขึน้เพือ่ให้สอดคล้องเฉพำะท้องถ่ิน ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกนั เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูเ้รือ่ง

รำวของตนเอง เศรษฐกิจ อำชีพและสังคม ตลอดทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงลึกซึ้ง ทั้งสำมำรถนสำประสบกำรณ์นั้นมำ

พัฒนำควำมเป็นอยู่ในชีวิต อำชีพและสังคมให้ดียิ่งขึ้น [8]

  สรปุได้ว่ำ หลกัสูตรท้องถิน่ หมำยถงึ รำยละเอยีด เนือ้หำสำระทีส่ถำนศึกษำจดัทสำข้ึนจำกสภำพปัญหำและ

ควำมต้องกำรของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องรำวของตนเอง เศรษฐกิจ อำชีพและสังคม ตลอดทั้งภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น และสำมำรถนสำประสบกำรณ์มำพัฒนำควำมเป็นอยู่ในกำรดสำรงชีวิต อำชีพและสังคม ให้ดีขึ้น

 3. แนวทางการด�าเนินงานพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่

 ในกำรดสำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น สถำนศึกษำจะต้องดสำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นตอน ดังแผนภูม ิ

ต่อไปนี้
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ภำพที่ 1 ขั้นตอนกำรดสำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น

ที่มำ: กำญจนำ บุญส่ง และ นิภำ เพชรสม [8]

  จำกแผนภำพข้ำงต้น จะเห็นว่ำในกำรดสำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น สถำนศึกษำต้องพิจำรณำแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรจัดทสำหลักสูตรท้องถิ่นข้ึนมำ 1 ชุด และเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น [8] คณะกรรมกำรจัดทสำหลักสูตรท้องถิ่นจะต้องดสำเนินงำนตำมข้ันตอน 
ดังนี้ (1) ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศของชุมชน ปัญหำและสิ่งที่ควรพัฒนำ (2) ศึกษำวิเครำะห์หลักสูตรแกน
กลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และจุดเน้นของสถำนศึกษำ (3) ศึกษำวิเครำะห์กรอบสำระกำรเรียน
รู้ท้องถิ่น (4) นสำผลจำกกำรศึกษำข้อ 1–3 มำจัดทสำรำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (5) จัดทสำเน้ือหำสำระหรือ
โครงสร้ำงหลักสูตรท้องถิ่น โดยกำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด จัดทสำคสำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำร

เรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

แนวคดิเกีย่วกบัการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม (PAR)

 กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research – PAR) เป็นวิธีกำรวิจัยและพัฒนำอีก
วธีิหน่ึงทีก่สำลงัได้รบัควำมสนใจอย่ำงมำก เนือ่งจำกมีแนวคดิทีส่อดคล้องกบักำรเสรมิสร้ำงชมุชนให้เข้มแขง็ สำมำรถ
พึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง วิธีกำร PAR นอกจำกเป็นกำรแสวงหำควำมรู้ ควำมจริงตำมปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมแล้ว 
ยังเป็นกำรประยุกต์งำนวิจัยเพื่อหำทำงแก้ปัญหำ โดยใช้กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตัดสินใจในกำรพัฒนำ
ร่วมกัน และร่วมดสำเนินกำรกับชุมชนเพื่อนสำไปสู่เป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป มีรำยละเอียดดังนี้ [9]
 1. ความหมายของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม
  สสำหรับควำมหมำยของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม มีผู้รู้ให้ควำมหมำยไว้ค่อนข้ำงสอดคล้อง
กนั ดังเช่น บุญนำค ตีวกลุ [10] ได้อธิบำยควำมหมำยของกำรวิจยัเชงิปฏบัิติกำรแบบมีส่วนร่วมว่ำ เป็นกำรทสำงำนร่วม
กันระหว่ำงนักวิจัยกับสมำชิกในชุมชน ทสำกำรศึกษำชุมชน เน้นกำรวิเครำะห์ชุมชนเพื่อค้นหำศักยภำพ ปัญหำ และ
แนวทำงแก้ปัญหำด้วยกำรวำงแผน ปฏบิติัตำมแผนทีว่ำงไว้ ประเมินงำนเป็นระยะเพือ่ปรบัเปลีย่นแผนกำรดสำเนินงำน
ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ สอดคล้องกับ สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสำร [11] ที่กล่ำวว่ำ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมี
ส่วนร่วม คือ กระบวนกำรที่ผู้คนจสำนวนหนึ่งในองค์กรหรือชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมศึกษำปัญหำโดยกระทสำร่วมกัน
กับนักวิจัย ผ่ำนกระบวนกำรวิจัยต้ังแต่ต้นจนกระทั่งเสร็จส้ิน จึงเป็นกระบวนกำรที่ผู้คนในองค์กรหรือชุมชนมิใช่
เป็นผู้ถูกกระทสำ แต่เป็นผู้กระทสำ กำรที่มีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้นและมีอสำนำจร่วมกันในกำรวิจัย ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ บุปผำ ศิริรัศมี [12] ที่กล่ำวถึงควำมหมำยของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมว่ำ หมำยถึง กำร
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ศกึษำวจิยัอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรกระทสำรว่มกนัระหว่ำงนกัวจิยัและคนในชมุชนทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทสำกำรวจิยั โดย
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะและปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็งและส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนที่ทสำกำรวิจัย
 กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็นรูปแบบของกำรวิจัยที่ชุมชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมกับนักวิจัยทุกขั้นตอนของกระบวนกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่กำรวิเครำะห์ข้อมูลในชุมชนเพื่อ
กสำหนดปัญหำวิจัย กำรเลือกประเด็นปัญหำ กำรสร้ำงเครื่องมือ กำรเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรเสนอสิ่งที่ค้น
พบ จนกระทั่งถึงกำรลงมือปฏิบัติ ติดตำมและประเมินผล

 2. ลกัษณะส�าคญัของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม

  กำรวิจยัเชงิปฏบิติักำรแบบมส่ีวนร่วม เป็นกำรวจัิยท่ีเกดิจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์

ของนักวิจัย นักพัฒนำ ร่วมกับผู้คนในชุมชนที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สภำพปัญหำชุมชนเป็นอย่ำงดี ร่วมเป็นหุ้นส่วน

กัน โดยผสมผสำนแนวคิดที่เป็นระบบให้ได้ผล ด้วยกำรอำศัยกำรเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับกำรปฏิบัติ เพื่อร่วม

กันพัฒนำและแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยืน ดังแสดงในภำพ [13]

 

ภำพที่ 2 ลักษณะสสำคัญของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม

ที่มำ: วีรยุทธ ชำตะกำญจน์ [13]

 จำกภำพ วงกลมแต่ละวงเป็นโลกทัศน์ หรอืวธีิกำรมองปัญหำของคนแต่ละกลุม่ท่ีมีส่วนเกีย่วข้องกบักำรวจัิย 
โลกทัศน์ของแต่ละฝ่ำยต่ำงกันไปตำมกรอบแนวคิดที่ตนยึดถือ หลังจำกเข้ำสู่กระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมี
ส่วนร่วมแล้วจะเกดิโลกทัศน์ร่วม และควำมเข้ำใจร่วมกนัในกำรพฒันำ สิง่นีเ้ป็นรำกฐำนทีส่สำคัญในกำรพฒันำควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ท่ีได้จำกกำรวจัิยและกำรพฒันำไปพร้อม ๆ  กนั นบัเป็นจดุเริม่ต้นของกำรปฏบัิติกำรอย่ำงมีประสทิธิภำพ
ขององค์กรหรือชุมชนนั้น ๆ ดังนั้น ลักษณะสสำคัญของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม คือ รูปแบบเน้นกำรมี
ส่วนร่วมระหวำ่งนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง เน้นกำรลงมือปฏิบตัิจริง และมีกระบวนกำรยืดหยุ่นเป็นพลวัตเกิดขึ้นซส้ำกัน
ได้อกีเป็นเกลยีวปฏสิมัพนัธ์ โดยพจิำรณำจำกผลสะท้อนของส่ิงทีเ่ป็นปัญหำ กำรรวบรวมข้อมลูและกำรปฏบิติั กล่ำว
โดยสรุป ลักษณะสสำคัญของกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม คือ 1) ทสำให้เกิดองค์ควำมรู้ขึ้นมำใหม่ 2) เป็นกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น 3) เป็นกระบวนกำรที่เน้นพลวัต 4) มีกำรรำยงำนผลและประเมินผลกำรปฏิบัติ
 3. ขั้นตอนการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม
  จำกกำรสังเครำะห์ขั้นตอนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม จำกแนวคิดของ ประสงค์ เนืองเฉลิม 
[14] และ ธีรวุฒิ เอกะกุล [15] และบุปผำ ศิริรัศมี [12] สรุปได้ดังนี้
  1. กำรเตรยีมชุมชน เพือ่ให้ชมุชนมีควำมพร้อมในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมกำรวจิยัในระดับท่ีเสมอภำคทกุ
ขั้นตอน
  2. อบรมนกัวจิยัร่วมจำกชมุชน เพือ่ให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัสภำพกำรณ์ในท้องถิน่ บทบำทของ

ผู้ทสำหน้ำที่เป็นนักวิจัยท้องถิ่น กำรจัดองค์กรของชุมชน รูปแบบของผู้นสำ กำรสนับสนุน และควำมมีมนุษยสัมพันธ์
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  3. กสำหนดรปูแบบกำรวิจัย ทมีวิจยัท้องถิ่นจะร่วมกันกสำหนดรปูแบบกำรวิจัย เช่น กำรแยกปัญหำทัว่ไป

ที่ชุมชนเลือกแล้ว ลงเป็นปัญหำย่อย ๆ ที่สำมำรถจะทสำวิจัยเพื่อแก้ปัญหำได้ทีละส่วน ต่อไปก็กสำหนดวิธีกำรท่ีจะ

รวบรวมข้อมูลที่ต้องกำร เครื่องมือที่จะใช้ในกำรเก็บข้อมูล ผู้ที่จะให้ข้อมูล และขนำดของตัวอย่ำง เป็นต้น

  4. ลงมือเก็บข้อมูล โดยผู้ที่ได้รับกำรอบรมวิธีกำรเก็บข้อมูลมำแล้ว

  5. ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล ทีมวิจัยท้องถิ่นจะร่วมกันทสำกำรประมวลผลและสรุปข้อมูล ให้

ข้อสังเกตสิ่งที่พบ วิเครำะห์ว่ำเหตุใดจึงได้ข้อมูลเช่นนั้น เขียนสรุปสิ่งที่พบอย่ำงกว้ำง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

ประกอบ

  6. หำรือผลกำรค้นพบกับชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะนสำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำเสนอกลับคืนต่อ

ชุมชนให้มีโอกำสตรวจสอบและแก้ไขควำมถูกต้อง ตลอดจนทสำกำรวิเครำะห์ สรุปประเด็นหรือชี้แนะแก่ทีมวิจัย

  7. วำงแผนร่วมกบัชมุชน โดยกำรอบรมทมีวำงแผนให้สำมำรถเขยีนโครงกำรได้ รวมทัง้ควำมสำมำรถ

ในกำรจัดองค์กรชุมชนได้ โครงกำรที่ทีมวำงแผนเขียนนี้ จะต้องนสำมำปรึกษำกับชุมชนให้ชุมชนตรวจสอบแก้ไข

และรับรองก่อนนสำไปเสนอเพื่อขอทุนสนับสนุนต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง

  8. นสำแผนไปปฏิบัติร่วมกับชุมชน โดยกำรระดมทรัพยำกรทั้งบุคคลและทรัพยำกรธรรมชำติในท้อง

ถิ่น ตลอดจนองค์กรประชำชนต่ำง ๆ  ในชุมชนมำร่วมในกำรปฏิบัติตำมแผนที่จัดวำงขึ้นจำกข้อมูลที่เป็นผลจำกกำร

ศึกษำร่วมกัน

   9.  ติดตำม กสำกับ และประเมินผลในชุมชน โดยทีมวิจัยและชุมชนร่วมกัน

วธีิด�าเนินการพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่โดยใช้การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม
 จำกกำรสังเครำะห์ข้ันตอนกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นกับขั้นตอนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 

สำมำรถสรุปเป็นขั้นตอนกำรดสำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมได้ 4 

ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที ่1 ขั้นเตรียมการ จดัต้ังทมีวจิยั ประกอบด้วย ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ คร ูนักเรยีน ผูน้สำชมุชน ภมิูปัญญำ

ท้องถิ่น และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูลของชุมชนได้แก่ แนวโน้มกำรพัฒนำท้องถิ่น ควำมต้องกำร

ของท้องถิ่น สิ่งที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ และศักยภำพของโรงเรียน เพื่อนสำข้อมูลไปสู่กำรพัฒนำหลักสูตร

ท้องถิ่น ทสำกำรคัดเลือกพื้นท่ีเป้ำหมำยและระดมควำมคิดเห็นคัดเลือกประเด็นท่ีจะศึกษำตำมควำมต้องกำรจสำเป็น

ของท้องถิ่น ทีมวิจัยสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนและผู้รู้ในท้องถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้นสำองค์กรในท้องถิ่น เพื่อ

ให้ข้อมูลเรื่องในท้องถิ่นที่ทีมวิจัยต้องกำรศึกษำ ต่อจำกนั้นทีมวิจัยช่วยกันสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 ขั้นตอนที ่2 ขั้นด�าเนินการสร้างองค์ความรู้ท้องถิน่ (สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น) โดยทีมวิจัยออกสสำรวจเรื่องที่

จะทสำกำรศึกษำในท้องถิ่น ใช้กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกต กำรศึกษำจำกเอกสำร ตสำรำ เพื่อนสำมำจัดทสำเป็นองค์ควำมรู้

ท้องถิ่น ให้ครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษำ ซึ่งจะเป็นเอกสำรประกอบหลักสูตรท้องถิ่นที่จะพัฒนำขึ้น เมื่อจัดทสำองค์

ควำมรู้ท้องถิ่นเรียบร้อยควรได้มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องขององค์ควำมรู้ท้องถิ่นจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นและผู้รู้ใน

ท้องถิ่น ทสำกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้อง

 ขั้นตอนที ่3 ขั้นด�าเนินการยกร่างหลกัสูตรท้องถิน่ และแผนการจดัการเรียนรู้ ดสำเนินกำรดังนี้

  3.1 การยกร่างหลกัสูตรท้องถิน่ 1) ทีมวิจัย มีกำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร

ท้องถิน่และแผนกำรจดักำรเรยีนรู ้โดยกำรประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้2) จัดทสำองค์ประกอบของหลักสตูรท้องถ่ิน โดย

ใช้กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร จัดทสำสำระสสำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้

เรียน โครงสร้ำงหลักสูตร คสำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
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  3.2 การจดัท�าแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นกระบวนกำรนสำหลกัสูตรไปสูก่ำรจดักำรเรยีนรู ้โดยทมีวิจัยต้อง

ศึกษำหลักสูตรท้องถิ่นให้เข้ำใจชัดเจน แล้วช่วยกันจัดทสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยมีองค์ประกอบท่ีสสำคัญ ได้แก่ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด สำระสสำคัญ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

กำรวัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและบันทึกผลหลังกำรจัดกำรเรียนรู้

  3.3 การประเมินหลกัสูตรท้องถิ่น (ฉบับร่าง) และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ก่อนนสำไปใช้โดยผู้เชี่ยวชำญ 

เพื่อตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (IOC) ด้วยกำรประเมินองค์ประกอบของหลักสูตรท้องถิ่น (ฉบับร่ำง) และ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ นสำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

 ขั้นตอนที ่4 การทดลองใช้หลกัสูตรท้องถิน่ การประเมนิ และการปรับปรุงหลกัสูตร มีรำยละเอียดดังนี้

  4.1 การน�าหลกัสูตรท้องถิน่ฉบับร่าง และแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบันักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

โดยร่วมกับภูมิปัญญำท้องถิ่นและผู้นสำชุมชนตำมจสำนวนเวลำท่ีกสำหนด และจัดกิจกรรมตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ลกัษณะเด่นของกจิกรรมกำรจดักำรเรยีนรูต้ำมหลกัสตูรท้องถิน่ คอื นกัเรยีนได้ออกไปเรยีนรูต้ำมสภำพจรงิของท้อง

ถิ่นนั้น เช่น กำรออกไปสสำรวจสภำพท้องถิ่น กำรออกไปศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้จริงในท้องถิ่น กำรออกไปเรียนรู้ที่

บ้ำนของภูมิปัญญำท้องถิ่น และได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น กำรจักสำน กำรทสำอำหำรพื้นบ้ำน กำรทสำเครื่องใช้ภำยใน

บ้ำน กำรทสำของเล่นจำกวัสดุท้องถิ่น กำรทสำนส้ำตำล เป็นต้น

  4.2 การประเมนิหลกัสูตรท้องถิน่หลงัการน�าไปทดลองใช้

   กำรประเมินหลักสูตร เป็นกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรกำรจัดทสำ กำรทดลองใช้ และผล

กำรใช้หลักสูตร ตลอดจนกำรตัดสินคุณค่ำและประสิทธิภำพของหลักสูตร ผู้ประเมินเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน

ในชุมชน เช่น ผู้อสำนวยกำรโรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นต้น

  4.3 การปรับปรุงหลกัสูตร ทีมผูว้จิยันสำผลกำรประเมินหลกัสูตรท้องถ่ินมำปรบัปรงุแก้ไขส่วนทีบ่กพร่อง 

 จำกกำรดสำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น 

สำมำรถเขียนเป็นแผนภำพประกอบได้ดังนี้

ภำพที่ 3 ขั้นตอนกำรดสำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม

ที่มำ: โดยผู้นิพนธ์
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ตวัอย่างข้อค้นพบจากผลงานวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตรท้องถิน่ โดยใช้การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม

 1. ผลงำนวจัิย เรือ่ง กำรประดิษฐ์ตอไม้โดยใช้ภมิูปัญญำ- ท้องถิน่ : กรณีศึกษำโรงเรยีนบ้ำนหนองเผำถ่ำน ของ 

บังอร พุกสุข และ รัชนี สุขเกษม [16] ซึ่งได้ค้นพบว่ำ บริเวณรอบๆ หมู่บ้ำนหนองเผำถ่ำน เป็นป่ำและภูเขำเตี้ยๆ ชื่อ 

เขำอีด่ำง มีไม้ฝำง ไม้มะขำม ไม้ไผ่ ไม้ตะโก ขึ้นอยู่จสำนวนมำกตำมธรรมชำติ สำมำรถนสำตอไม้ดังกล่ำวมำประดิษฐ์

ตกแต่งให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงำม เพิ่มรำยได้ให้แก่ครอบครัวได้ จึงได้พัฒนำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ให้นักเรียนได้

ฝึกประดิษฐ์ตอไม้ด้วยเศษวสัดุจำกภมิูปัญญำท้องถิน่ มีกำรจดันทิรรศกำรแสดงผลงำนและจสำหน่ำยตอไม้ทีป่ระดิษฐ์

ตกแต่งอย่ำงสวยงำมแก่ผูม้ำเยีย่มชมและนกัเรียนสำมำรถนสำไปเป็นอำชพีได้ ตลอดทัง้ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำมีนโยบำย

ทีจ่ะนสำหลกัสูตรท้องถิน่ เรือ่ง กำรประดิษฐ์ตอไม้ไปสู่ชมุชน โดยส่งเสรมิให้ชมุชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกำรประดิษฐ์ตอ

ไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

 2. ผลงำนวิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง มะพร้ำวทับสะแก ของโรงเรียนวัดหนองหอย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ของ คธำวุฒิ สมทรง [17] ผลกำรวิจัยพบว่ำ มะพร้ำว

ทบัสะแก มเีอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพำะตัว คอื เนือ้หนำ กะลำบำง ผลใหญ่ ผลดก และมีควำมมันของกะทิสูงกว่ำมะพร้ำว

จำกแหล่งอื่น โรงเรียนจึงได้พัฒนำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ให้นักเรียนได้ใช้ทรัพยำกร คือ มะพร้ำวในท้องถิ่นเป็น

แหล่งสร้ำงรำยได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจำกแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น ไปฝึก

ทสำนส้ำตำลมะพร้ำว นส้ำมันมะพร้ำว กำรทสำเครื่องจักสำนจำกก้ำนมะพร้ำว กำรทสำโคมไฟจำกกะลำมะพร้ำว และกำร

ทสำอำหำรพื้นบ้ำนจำกมะพร้ำว โดยไปฝึกปฏิบัติจริงจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นที่บ้ำนในชุมชน และจำกกำรถอดบทเรียน

โดยผูท้ีเ่กีย่วข้องด้วยกำรจดัสนทนำกลุ่ม พบว่ำ ทุกคนเหน็ว่ำนกัเรยีนมคีวำมสนใจมำก เพรำะได้ไปเรยีนรูท้ีพ่ืน้ท่ีจรงิ 

และได้ปฏิบัติจริง ทสำให้นักเรียนและชุมชนมีควำมภำคภูมิใจและเห็นคุณค่ำในท้องถิ่นของตน ตลอดทั้งสำมำรถนสำ

ไปประกอบอำชพีได้ ซ่ึงโรงเรยีนได้ร่วมมือกบัชมุชนจดัจสำหน่ำยผลติภณัฑ์จำกมะพร้ำวให้แก่นักท่องเทีย่วทีม่ำเทีย่ว

ชมวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนในวันเสำร์ วันอำทิตย์ เป็นประจสำ เป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่นักเรียนและครอบครัว

 3. ผลงำนวิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ตำลโตนดที่บ้ำนไร่กร่ำง ตสำบลไร่สะท้อน อสำเภอบ้ำนลำด 

จังหวัดเพชรบุรี ของ ชูชัย มีนุช [18] ผลกำรวิจัยพบว่ำ องค์ควำมรู้ท้องถิ่น เรื่อง ตำลโตนดที่บ้ำนไร่กร่ำง ตสำบลไร่

สะท้อน อสำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี เป็นตำลโตนดที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่บ้ำนไร่กร่ำง มีควำมอุดมสมบูรณ์ดี ส่วนมำก

พบเห็นบริเวณคันนำของคนในชุมชน ขยำยพันธุ์โดยใช้เมล็ดเหมือนตำลทั่วไป แต่ตำลที่บ้ำนไร่กร่ำงนิยมปลูกตำม

หัวคันนำ เพรำะยึดถือตำมควำมเช่ือโบรำณ โรงเรียนจึงพัฒนำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้ตำลโตนดในท้องถิ่น

เป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้ตำมชุมชน ได้เรียนรู้เรื่องส่วนต่ำง ๆ  ของตำลโตนดจำกของจริงที่บ้ำนไร่

กร่ำง และได้ฝึกกำรทสำนส้ำตำลโตนดจำกเตำตำลในชุมชน ตลอดทั้งได้ฝึกกำรทสำอำหำรพื้นบ้ำน กำรทสำขนมจำกตำล

โตนดจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น ทสำให้นักเรียนสนุกและสนใจเรียน คิดว่ำสำมำรถนสำไปประกอบเป็นอำชีพเสริมรำยได้

ในครอบครัว ทสำให้เข้ำใจสภำพควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนมำกขึ้น และข้อค้นพบในกำรวิจัยครั้งนี้อีกอย่ำงหนึ่งก็

คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และผู้นสำชุมชน มีควำมเห็นสอดคล้องกันว่ำ ควรส่งเสริมกำรใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง 

ตำลโตนดที่บ้ำนไร่กร่ำง อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนสำมำรถนสำควำมรู้ไปพัฒนำเป็นอำชีพได้

 4. ผลงำนวิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สำรสกัดสมุนไพรและปุ๋ยหมักธรรมชำติจำกภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น ตสำบลกลัดหลวง อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ของ บงกช

พร กรุดนำค [19] ผลกำรวิจัยพบว่ำ ตสำบลกลัดหลวง มีสมุนไพรหลำยชนิดและมีจสำนวนมำก ได้มีภูมิปัญญำท้องถิ่น

นสำสมุนไพรในท้องถิ่นมำทสำสำรสกัดสมุนไพรและปุ๋ยหมักธรรมชำติ เพื่อกสำจัดแมลงศัตรูพืช และทสำให้พืชเจริญ

งอกงำม โรงเรียนจึงได้พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สำรสกัดสมุนไพรและปุ๋ยหมักธรรมชำติข้ึน เพื่อให้นักเรียน

ได้เรียนรู้เร่ืองพืชสมุนไพรในท้องถ่ิน โดยให้นักเรียนออกไปสสำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เรียนรู้เรื่องชนิดและ
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ลักษณะของพืชสมุนไพร ตลอดทั้งนักเรียนได้ฝึกทดลองทสำสำรสกัดสมุนไพรและปุ๋ยหมักธรรมชำติจำกภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น เพื่อนสำไปใช้ทำงกำรเกษตร จนสำมำรถนสำไปทดลองทสำที่บ้ำนและนสำไปใช้ในแปลงพืชสวน ไร่นำ เกิดผล

ดี ทสำให้คนในชุมชนเกิดควำมสนใจและเห็นประโยชน์ จึงได้เข้ำมำร่วมมือกับโรงเรียนทสำสำรสกัดสมุนไพรและปุ๋ย

หมักธรรมชำติเพื่อกำรเกษตร และต้องกำรให้โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรท้องถิ่นนี้อย่ำงต่อเนื่อง

 5. ผลงำนวิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง บัวที่บ้ำนคลองสิบศอก ของโรงเรียนวัดรังสิต จังหวัด

ปทุมธำนี ของ ศุภลักษณ์ คสำขยำย [20] พบว่ำ บัวที่บ้ำนคลองสิบศอก ตสำบลหลักหก อสำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี 

มี 2 ชนิด คือ บัวหลวง และบัวสำย ลักษณะกำรปลูกบัวบ้ำนคลองสิบศอก มักนิยมปลูกในท้องร่อง ปลูกในกระถำง 

และบัวที่ขึ้นเองตำมธรรมชำติ ประโยชน์ของบัวที่พบในบ้ำนคลองสิบศอก ใช้ทสำยำรักษำโรค ประกอบเป็นอำหำร 

เป็นต้น ในอดีตบ้ำนคลองสิบศอก ได้ปลูกบัวเป็นอำชีพ สร้ำงรำยได้เกือบทุกครัวเรือน เพรำะมีพื้นที่เหมำะกับกำร

ปลูกบัว แต่ปัจจุบันอำชีพปลูกบัวมีจสำนวนน้อยมำก เพรำะคนในชุมชนเปลี่ยนไปประกอบอำชีพอื่นท่ีสร้ำงรำยได้

มำกกว่ำ เหลือเพยีง 2 ครวัเรอืนท่ียงัประกอบอำชพีปลกูบัว จงึถอืว่ำเป็นส่ิงสสำคญัท่ีควรอนุรกัษ์ควำมเป็นท้องถิน่นีไ้ว้ 

เนือ่งจำกจงัหวดัปทุมธำนใีห้ควำมสสำคญักับบวัมำก โดยใช้ดอกบวัเป็นดอกไม้ประจสำจงัหวดั และยงัใช้เป็นสัญลกัษณ์

ที่สสำคัญในจังหวัดปทุมธำนี เช่น ตรำประจสำจังหวัด ธงประจสำจังหวัด และสัญลักษณ์เทศบำลตสำบลหลักหก โรงเรียน

เห็นควำมสสำคัญของบัวและต้องกำรอนุรักษ์บัวไว้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธำนี จึงได้พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น 

เรื่อง บัวที่บ้ำนคลองสิบศอก โดยนักเรียนออกไปสสำรวจพื้นที่ สัมภำษณ์ สอบถำมและเขียนแผนที่เดินดินจำกบุคคล

ในท้องถิ่น นักเรียนได้ทดลองปลูกบัวในกระถำงจริง ได้ลงมือประกอบอำหำรจำกบัวที่นักเรียนเลือกรำยกำรอำหำร

ที่บ้ำนคลองสิบศอก ช่วยกันวิเครำะห์สำรอำหำรที่ได้จำกบัว และจัดทสำโครงกำรอนุรักษ์บัวที่บ้ำนคลองสิบศอก  

ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงควำมรกั ควำมหวงแหน และควำมภมูใิจในท้องถิน่ทีต้่องช่วยกนัอนรุกัษ์ส่ิงทีมี่คุณค่ำในท้องถิน่ไว้

 6. ผลงำนวิจยักำรพฒันำหลกัสตูรท้องถิน่เรือ่งกำรแปรรปูอำหำรทะเลจำกภมูปัิญญำท้องถิน่ ตสำบลปำกทะเล 

อสำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี ของมัทนีญำ บัวชื่น [21] พบว่ำ ชุมชนตสำบลปำกทะเล หำเลี้ยงชีพด้วยกำรจับสัตว์

นส้ำในทะเลที่มีอย่ำงอุดมสมบูรณ์ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลำ ซึ่งถ้ำเหลือจำกกำรขำยก็จะมีกำรนสำสัตว์นส้ำเหล่ำนั้นมำทสำกำร

แปรรูป เช่น กำรตำกแห้ง กำรนึ่ง กำรย่ำง และกำรดอง เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรถนอมอำหำรไม่ให้เน่ำเสีย และนสำออกมำ

ขำยเพือ่เพิม่รำยได้ให้แก่ครอบครวั โรงเรยีนจึงพฒันำหลกัสตูรท้องถิน่เรือ่งกำรแปรรปูอำหำรทะเลจำกภมิูปัญญำท้อง

ถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กำรแปรรูปอำหำรทะเล ด้วยกำรนสำนักเรียนออกไปฝึกปฏิบัติจริงตำมแหล่งเรียนรู้ใน

ชมุชนโดยใช้ภมิูปัญญำท้องถิน่จนมีควำมม่ันใจว่ำนกัเรยีนสำมำรถนสำมำพฒันำเป็นอำชพีได้ นอกจำกน้ันโรงเรยีนได้

ร่วมกบัชมุชนและภมูปัิญญำท้องถิน่จดัทสำคลงัแหล่งเรยีนรูก้ำรแปรรปูอำหำรทะเล ตสำบลปำกทะเล จสำนวน 36 แหล่ง

เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปอำหำรทะเล ทสำให้กำร

แปรรูปอำหำรทะเลดสำเนินไปอย่ำงต่อเนื่อง ชุมชนสำมำรถพึ่งตนเอง มอีำชีพและรำยได้ที่มั่นคง นสำไปสู่กำรพัฒนำที่

ยั่งยืน

 7. ผลงำนวจิยักำรพฒันำหลกัสตูรท้องถิน่ เร่ือง สัตว์ท่ีอำศัยในระบบนเิวศป่ำชำยเลน ตสำบลปำกทะเล อสำเภอ

บ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี ของ ณภัทร ศิลปศร [22] ผลกำรวิจัยพบว่ำ สัตว์ที่อำศัยในระบบนิเวศป่ำชำยเลน ตสำบล

ปำกทะเล แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) กุ้ง 2) หมึกและหอย 3) ปู 4) ปลำ 5) นก 6) สัตว์อื่น ๆ แต่สัตว์เหล่ำนี้ถูก

ทสำลำยเพรำะควำมไม่รู ้โดยกำรจบัสัตว์ไม่เลอืกขนำดและมีกำรทิง้ขยะบริเวณป่ำชำยเลน ดังน้ันโรงเรยีนจงึได้พฒันำ

เป็นหลกัสูตรท้องถิน่ เรือ่ง สัตว์ทีอ่ำศัยในระบบนิเวศป่ำชำยเลน เพือ่ให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกับระบบนิเวศป่ำชำย

เลน พรรณสัตว์ที่อำศัยในป่ำชำยเลน ตสำบลปำกทะเล ควำมสสำคัญและกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศป่ำชำยเลน เช่น ควรมี

กำรควบคุมกำรจับสัตว์บริเวณป่ำชำยเลน กำรปลูกป่ำชำยเลน และกำรรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่ำง ๆ  ลงสู่

บริเวณป่ำชำยเลน โดยได้นสำนักเรียนออกไปสสำรวจป่ำชำยเลนตสำบลปำกทะเล ศึกษำพรรณสัตว์ป่ำชำยเลนและช่วย
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กันทสำป้ำยห้ำมทิ้งขยะหรือจับสัตว์นส้ำไม่เลือกขนำด เป็นต้น ทสำให้นักเรียนมีจิตสสำนึกที่ดีต่อกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศ

ป่ำชำยเลน เน่ืองจำกเป็นแหล่งอำหำรของพรรณสัตว์ต่ำง ๆ  เกดิควำมรกัและหวงแหนทรพัยำกรธรรมชำติ โดยเฉพำะ

สิ่งแวดล้อมที่ช่วยทสำให้โลกน่ำอยู่ และเป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์นส้ำที่ใช้เป็นอำหำรของคนในชุมชน ซึ่งต้องช่วยกัน

อนุรักษ์ไว้ มีกำรสะท้อนควำมคิดจำกบุคลำกรในโรงเรียนและชุมชนให้ดสำเนินกำรนสำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สัตว์

ท่ีอำศัยในระบบนิเวศป่ำชำยเลน ตสำบลปำกทะเล ไปสู่ชุมชนให้ชุมชนเกิดกำรเรียนรู้และร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์ท่ี

อำศัยในระบบนิเวศป่ำชำยเลนเพื่อควำมยั่งยืน

แนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื
 นบัเป็นเวลำกว่ำสองทศวรรษแล้วท่ีคสำว่ำ “กำรพฒันำทีย่ั่งยืน” (Sustainable Development) ได้ถกูนสำมำใช้อย่ำง

กว้ำงขวำง เพือ่อธิบำยควำมหมำยเกีย่วกบัอนำคตของสังคมมนุษย์และโลกท่ีมนุษย์อำศัยอยู ่แต่กไ็ม่เป็นท่ีกระจ่ำงชดั

นักว่ำควำมหมำยของคสำว่ำ กำรพฒันำทีย่ั่งยนื นัน้คอือะไร และจะสำมำรถนสำไปสูก่ำรปฏบิติัท่ีเป็นรปูธรรมได้อย่ำงไร

 1. ความหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนื ได้มีผู้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนไว้หลำยท่ำน ซึ่งล้วนแล้ว

แต่มีควำมหมำยสอดคล้องกัน เช่น นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ [23] ให้ควำมหมำยว่ำ เป็นกำรพัฒนำเพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรพื้นฐำนของคน ทั้งยุคปัจจุบันและยุคต่อ ๆ ไป และสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดของคอร์สัน (Corson) [24] ที่กล่ำวว่ำ กำรพัฒนำที่ยั่งยืน คือ กำรพัฒนำที่ตอบ

สนองควำมต้องกำรของคนในปัจจบัุน โดยไม่ทสำลำยทรพัยำกรซึง่จะเป็นทีต้่องกำรของคนในอนำคต และสอดคล้อง

กับแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) [25] ที่ได้ให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน คือ กำรพัฒนำที่สนองตอบควำม

ต้องกำรของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทสำให้คนรุ่นต่อไปในอนำคนต้องประนีประนอมยอมลดควำมสำมำรถในกำร

ตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง

 จำกควำมหมำยของคสำว่ำ กำรพัฒนำท่ียั่งยืน ดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำที่ยั่งยืนมีองค์

ประกอบพื้นฐำนที่สสำคัญ 3 ประกำร ได้แก่

 1. ด้ำนนเิวศวทิยำ หรอืสิง่แวดล้อม กำรพฒันำทีย่ัง่ยนืให้ควำมสสำคัญลสำดับสงูกบัคุณค่ำของทรพัยำกรธรรมชำติ 

โดยเน้นเรื่องควำมยั่งยืนของกำรทสำงำนและประสิทธิภำพของระบบนิเวศ เพื่อส่งมอบทุนทำงธรรมชำติ ได้แก่ 

ทรัพยำกรธรรมชำติ ไม่ว่ำจะเป็นป่ำไม้ แม่นส้ำ ภูเขำ แร่ธำตุ เป็นต้น ทุนที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ได้แก่ ปัจจัยกำรผลิตและ

สินค้ำต่ำง ๆ ให้คนรุ่นอนำคตได้ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน

 2. ด้ำนสังคม กำรพัฒนำที่ยั่งยืนจะต้องสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

โดยคสำนึงถึงควำมเป็นธรรมทำงสังคมและกลุ่มชนระดับต่ำง ๆ  เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยที่สสำคัญ คือ กำรรักษำคุณภำพชีวิต

ของประชำชนให้มีระดับสูงขึ้นอย่ำงยำวนำน

 3. ด้ำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำที่ยั่งยืนจะต้องมีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนยำวนำนบนพื้นฐำนของกำรสงวน

รักษำทุนธรรมชำติ และทุนที่มนุษย์สร้ำงขึ้น เพื่อเป้ำหมำยพื้นฐำน 3 ประกำร คือ 1) กำรเพิ่มขึ้นในกำรผลิตสินค้ำ

และบริกำร 2) กำรตอบสนองควำมจสำเป็นข้ันพื้นฐำนของประชำชน หรือกำรลดปัญหำควำมยำกจน และ 3) กำร

ทสำให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ที่เป็นธรรมเพิ่มขึ้น 

 2. แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

  กระทรวงศึกษำธิกำรได้ตระหนักถึงควำมสสำคัญของกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน จึงได้กสำหนด

ยุทธศำสตร์นสำพำประเทศสู่ควำมสมดุลและยั่งยืน ด้วยกำรสร้ำงและพัฒนำทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง มีพลังพร้อมรับ

กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสู่ควำมมั่นคงของประเทศในอนำคต กำรจัดกำรศึกษำจำกนี้ไปจะเป็นกำรค้นหำ

ศักยภำพท่ีแท้จริงของทุกภำคส่วนของสังคม ท้ังปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยในท่ีสำมำรถขับเคลื่อนกำรศึกษำให้
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คนไทยได้รู้จักศักยภำพของตนเอง ศักยภำพของผู้อื่น รู้เท่ำทันและสำมำรถแข่งขันได้ในประชำคมโลก กำรจัดกำร

ศึกษำจะยึดพื้นที่ ซึ่งมีบริบทและควำมต้องกำรแตกต่ำงกันเป็นฐำนในกำรพัฒนำ เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มวัย ทุกช่วง

วยั ได้รบักำรพฒันำสอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพืน้ท่ีนัน้ ๆ  โดยกำรทสำงำนให้สมัฤทธ์ิผลภำยใต้ 8 ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ท่ีสสำคัญดังนี้ [26] 1) กำรปรับตัวเข้ำสู่ประชมคมอำเซียน ประชำคมโลก โดยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ

ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรฝึกอบรมนำนำชำติในภูมิภำค 2) กำรพัฒนำ

สถำนศึกษำและองค์ควำมรู้ โดยกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

3) กำรพัฒนำเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ โดยกำรจัดให้มีเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมต่อกำรจัดกำรศึกษำ 4) กำร

พฒันำศักยภำพผูเ้รยีน โดยกำรจดัให้มีนโยบำยด้ำนหลกัสูตร เปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนสำมำรถเลอืกเรยีนในสำขำท่ีรกัและ

ถนัด มีโครงกำรตสำรำแห่งชำติเพื่อพัมนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำม

อัธยำศัย สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีและภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น 5) กำรวิจัยและ

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ โดยกำรส่งเสริมกำรวิจัยเชิงบูรณำกำร เพื่อพัฒนำกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำหลักสูตร 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้แบบสหวิทยำกำร 6) กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ มุ่งลดช่องว่ำงกำรเข้ำถึง

กำรศึกษำและองค์ควำมรู้เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 7) กำรส่งเสริมกำรมีงำนทสำ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกำส

ทสำงำนและสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน สนับสนุนให้มีกำรจัดต้ังวิสำหกิจเพื่อกำรศึกษำ 8) กำรบริหำรจัดกำรกลยุทธ์

ของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรภำยในกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดกำรทสำงำนแบบบูรณำ

กำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน ภำยนอกกระทรวงทั้งภำครัฐและเอกชน

บทสรุป
 กำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม เป็นกำรผสมผสำนข้ันตอนกำร

พฒันำหลกัสูตรท้องถิน่กบัขัน้ตอนกำรวจิยัเชงิปฏบัิติกำรแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นกำรดสำเนนิกำรท่ีเปิดโอกำสให้สถำน

ศึกษำได้ทสำงำนร่วมกับบุคลำกรในท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้นสำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น ได้เข้ำมำมี

ส่วนร่วมกับสถำนศึกษำทุกขั้นตอนของกำรวิจัย ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมกำร มีกำรจัดตั้งทีมวิจัย ประกอบด้วยผู้

บริหำรสถำนศึกษำ ครู นักเรียน ผู้นสำชุมชน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูลของชุมชนเพื่อนสำข้อมูลไปสู่

กำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น ต่อจำกนั้นทีมวิจัยช่วยกันสร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 ดสำเนิน

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ท้องถิ่น โดยทีมวิจัยต้องออกสสำรวจเรื่องท่ีจะทสำกำรศึกษำในท้องถิ่น เพื่อจัดทสำเป็นเอกสำร

ประกอบหลักสูตรท้องถิ่นที่จะพัฒนำขึ้น ขั้นตอนที่ 3 ดสำเนินกำรยกร่ำงหลักสูตรท้องถิ่นและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

(โครงสร้ำงหลักสูตรหรือเนื้อหำ) โดยร่วมกันวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำงกำร

ศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 จัดทสำคสำอธิบำยรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 

4 ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้นจึงสำมำรถกล่ำวได้ว่ำกำรพัฒนำหลักสูตรท้อง

ถิ่นโดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำมำรถนสำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืนได้ ดัง

จะเห็นได้จำกตัวอย่ำงผลกำรสังเครำะห์ งำนวิจัย เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร

แบบมีส่วนร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น สถำนศึกษำจะได้เอกสำรองค์ควำมรู้ท้องถ่ิน เป็นรำยละเอียดเก่ียวกับเรื่องท่ีศึกษำ

และสถำนศึกษำได้หลักสูตรท้องถิ่นที่มีลักษณะสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่น ส่งผลให้

ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ ตลอดทั้งสภำพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้อง

ถิ่น นอกจำกนี้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ นักเรียนมีโอกำสได้ออกไปเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงจำกภูมิปัญญำท้อง

ถิ่น โดยใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่น ทสำให้ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้น มีควำมสุขในกำรเรียนและเรียนรู้อย่ำงมี

ควำมหมำย สำมำรถเชือ่มโยงควำมรูท่ี้ได้ไปสู่กำรทสำงำนหรอืพฒันำเป็นองค์ควำมรูใ้หม่ สำมำรถพฒันำเป็นอำชพีและ
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พัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น สำมำรถพึ่งตนเอง ตลอดทั้งสำมำรถพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่นให้เกิดควำมสมดุลได้ และผลจำกกำรที่ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น 

ทสำให้ชุมชนมีควำมพึงพอใจและต้องกำรให้มีหลักสูตรท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง อันนสำมำซ่ึงผู้เรียนเกิดควำมรักควำม

ผูกพันต่อท้องถิ่น ก่อให้เกิดกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำควรส่งเสริม สนับสนุน

ให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนในกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นให้มำกขึ้นและต่อเนื่อง โดยใช้กำร

วิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรมีอำชีพที่ม่ันคงของชุมชน ทสำให้ชุมชนสำมำรถ

พึ่งตนเองได้ ส่งผลให้กำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติเกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสืบไป
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