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คำนำ

รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562 หัวข้อ “ศาสตร์
พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ทะเลแก้ว) เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่นาเสนอทั้งในรูปแบบบรรยายและการนาเสนอแบบโปสเตอร์ จานวนทั้งหมด 191
ผลงาน โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจั ยที่นาเสนอในรูปแบบบรรยาย จานวน 87 ผลงาน และรูปแบบโปสเตอร์ จานวน 104
ผลงาน มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดทารวมบทความฉบับสมบูรณ์ มีการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน
แต่ละด้าน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับฯฉบับนี้เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในกลุ่มด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 69 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
ด้านวิจัยสถาบัน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

44 ผลงาน
20 ผลงาน
4 ผลงาน
1 ผลงาน

คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงขอขอบคุณผู้นาเสนอผลงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดทารายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย

คณะผู้จัดทา

สารบัญ
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การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการ
ช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
ปฏิวัติ จอมคาสิงห์ โชติ บดีรัฐ.............................................................................................................
การศึกษาความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุมชนทหารที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน กองทุนชุมชน
ทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
ปธานิน แสงหาญ..................................................................................................................................
ปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สุภาวัฒน์ แสงคามี นิคม นาคอ้าย.......................................................................................................
การศึกษาเสียงอ่านของอักษรคันจิประเภทเคเซที่ปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ
N1-N5 ตามหลักการกาหนดเสียง
กันยา ประดิษฐ์ สุธินี บุญเพ็ง ศุภลักษณ์ วิรยิ ะสุมน กนกรัตน์ ปิลาผล..................................................
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ของตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ฉลองรัฐ ทองกันทา...............................................................................................................................
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คาเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนและภาษาไทย
ชลดา สีขาว ธัญลักษณ์ ศิรวิ ัฒน์ สุภาวดี ช่วยกล่อม สุธญ
ั ญา ปานทอง.............................................
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
ณัฐกานต์ เส็งชื่น.....................................................................................................................................
การพนันชนควาย : เกาะสมุย
ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ สิริมาส หมื่นสาย อมร หวังอัครางกูร....................................................................
ผลของการจั ด รู ป แบบการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อร่ ว มใจเพื่อ พั ฒ นาการเห็ น คุณ ค่ า ในตนเองของนั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทัศนีย์ ปัทมสนธิ.์ ...................................................................................................................................
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ตามกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม
ทิศากร ไชยมงคล วาสินี มีเครือเอี่ยม.................................................................................................
การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ธนภรณ์ ทิมกล่า สนทยา สาลี..............................................................................................................
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นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ สมศักดิ์ พงษ์เดช พัชรา วงศ์แสงเทียน………………………………………………..
การเล่าเรื่องผ่านตัวละครเอกเพศหญิงในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ
ภัทราภรณ์ มณีวลั ย์…………………………………………………………………………………………………………………
การสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เพื่อกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทลั ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน
สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
A STUDY OF FACTORS AFFECTED THE EFFECTIVE PERFORMANCE OF SOLDIERS UNDER
THE HEADQUARTER OF FIGHTING ASSISTANCE 3 PHITSANULOK.
ปฏิวัติ จอมคาสิงห์* และ โชติ บดีรัฐ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัด
พิษณุโลก 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3
จังหวัดพิษณุโลก 3. เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก จานวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ย ( X ), ค่าเบี่ยงเบน (S.D.), t - test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า 1) ปัจจัยจูงใจในด้านต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไปลาดับท้ายสุด
ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า ด้านความสาเร็จในงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ลาดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ 2) ปัจจัยค้าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัยในด้านต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไปลาดับท้ายสุด ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร รองลงมา คือ ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านสภาพการ
ทางาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านโอกาสที่จะได้ความเจริญก้าวหน้า
ในอนาคต 2. การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านตาแหน่งงาน และประสบการณ์มีผลต่อความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นไม่มี
ความแตกต่าง 3. แนวทางการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ควรมีการปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 2) ด้านความก้าวหน้า ควรเปิดโอกาสได้รับการสนับสนุนและพัฒนาจากหน่วยงาน ได้รับการสนับสนุนให้
มีการฝึกอบรมให้มากขึ้น และ 3) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ควรมีการปรับปรุงด้านการติดต่อสื่อสารเพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นายทหารชั้นประทวน กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study working condition of soldiers’ performance under the Headquarter of
Fighting Assistance 3 Phitsanulok, 2) to compare the factors affected the effective performance of soldiers under the
Headquarter of Fighting Assistance 3 Phitsanulok, 3) to study the guideline soldiers’ performance under the Headquarter of
Fighting Assistance 3 Phitsanulok. The samples were 300 soldiers from the Headquarter of Fighting Assistance 3 Phitsanulok. The
data were collected by using questionnaire and analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test and One Way
ANOVA. The findings were as follows: 1. The level of soldiers’ effective performance under the Headquarter of
Fighting Assistance 3 Phitsanulok found that 1) Overall incentive factors were at a high level and when
considering by items ranging from the highest mean to the least mean, it was the characteristic performing
task; secondly were being accepted, progress, success on task, however, the least mean was responsibility. 2)
Supporting factor or hygienic factor overall was at a high level and when considering by items ranging from
the highest mean to the last mean, it was the policy and administration; secondly were the salary and
compensation, task performing condition, the relation with the commander and companion; however, the
least mean was the progressive opportunity in the future. 2. The comparison on factors affected the effective
performance of soldiers under the Headquarter of Fighting Assistance 3 Phitsanulok found that the
demographic factor on job position and experience resulted in the differences on performance significantly
different at 0.05 whereas the other facets were not different. 3. The guideline of soldiers’ performance under
the Headquarter of Fighting Assistance 3 Phitsanulok, the majority of the samples gave the importance on the
first three orders which were 1) the salary and compensation should be adjusted and the current welfare
should be more appropriate, 2) the progress should be supported and developed from the working unit and
also the training should be more operated and 3) the relation between the commander and companion
should be reformed in terms of communication for the more effective performance.
keywords : effective performance, soldiers under the headquarter, fighting assistance 3
บทนา
ปัจจุบันองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสาคัญกับบุคลากร เพราะถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ที่สุดของการปฏิบัติงาน เป็นผู้ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ดาเนินไปในทิศทางที่ต้องการ เพื่อให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
เนื่องจากองค์กรจะประสบผลสาเร็จตามที่ต้องการหรือไม่จาเป็นจะต้องอาศัยคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงาน (สมคิด บางโม, 2553 ) จึงเป็นที่ยอมรับกันว่าบุคลากร เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญที่สุดตามหลักบริหาร ในการ
สร้างเสริมความต้องการในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร และต่อการปฏิบัติงาน พร้อมที่จะอุทิศตน
เพื่อความสาเร็จของงาน และความสาเร็จขององค์กรอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้บังคับบัญชาที่จะต้อง
คานึงถึง เพราะย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ผู้บังคับบัญชาจึงต้องมีการศึกษาคนใน
องค์กร โดยอาศัยพื้นฐาน ด้านจิตวิทยาสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เป็นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมของคน
และยังต้องศึกษาในแง่ของปริมาณงาน และคุณภาพของงาน ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ ความตั้งใจ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย มีขวัญและกาลังใจเพียงพอในการที่จะต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทั้งในสภาพปกติและสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกไร้พรมแดนยุคปัจจุบัน (อัครพล พรหมอุตถ์. 2549 : 27) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องวิเคราะห์ วางแผน และดาเนินการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเพื่อประสิทธิภาพขององค์กรในที่สุด (กันตยา เพิ่มผล, 2541)
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ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติ หรือการป้องกันประเทศ จากการรุกรานทั้งภายในและภายนอกนั้น สิ่ง
แรกที่ต้องคานึงถึงก็คือ กาลังทหาร กาลังทหารจึง นับว่าเป็นปัจจัยหลัก หรือ เป็นเครื่องมือที่สาคัญของรัฐในการปกป้องคุ้มครอง
ประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัย รวมทั้งการที่ประชาชนจะสามารถประกอบอาชีพทามาหากินได้ และประเทศชาติจะได้พัฒนา โดย
ที่ไม่ต้องหวาดระแวง หรือกลัวภัยอันตรายใด ๆ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 52 ได้กาหนดนโยบายไว้ว่า “รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ และ
ผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่ง การนี้ รัฐต้องมี การจัดให้มี
การทหาร การทู ต และการกรองข่ าวสารที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ กาลั งทหารให้ ใช้ เพื่ อประโยชน์ในการพั ฒนาประเทศด้ วย” ดั่ งวิ สั ยทั ศน์
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ไว้ว่ากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นหน่วยส่งกาลังบารุงหลักของกองทัพภาคที่ 3 ที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกหน่วย
และส่วนราชการด้วยการจัดการบริหารจัดการที่ยึดถือระเบียบคาสั่งอย่างเคร่งครัด ถูกต้องและทันเวลา
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นหน่วยในอัตราของกองทัพภาคที่ 3 มีภารกิจสนับสนุนทางการส่งบารุงแก่หน่วย ในอัตราของ
กองทั พภาคที่ 3 และหน่ วยที่ บรรจุ มอบ หรื อขึ้ นสมทบ หรื อหน่ วยอื่ น ๆ ตามที่ กองทั พบกกาหนด โดยมี พั นธกิ จงานการส่ งบ ารุ ง
ประกอบด้วย
1. การส่งกาลัง (SUPPLY) ได้แก่ งานการส่งกาลัง สิ่งอุปกรณ์ 1 (เว้นชิ้นส่วนซ่อมอากาศยาน), สิ่งอุปกรณ์ 3 ดาเนินการ
เรื่องสิ่งอุปกรณ์จาหน่ายรับผิดชอบ โดย กองพันทหารราบเสนารักษ์ ที่ 23 กองพันซ่อมบารุงที่ 3 การส่งกาลัง สิ่งอุปกรณ์ 5 รับผิดชอบโดย
กองพันทหารราบเสนารักษ์ ที่ 23 กองพันซ่อมบารุงที่ 3 (พัน.สร.23 บชร. 3)
2. การซ่อมบารุง (MAINTENANCE) ได้แก่งานการซ่อมบารุง (ขั้น 3 และ 4) ดาเนินการกู้ซ่อม และส่ง ยุทโธปกรณ์ของ
หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ เว้นสายแพทย์, การสัตว์ และอากาศยานและซ่อมบารุง (ขั้น 3 และ 4) เป็นส่วนรวมให้กับหน่วยสนับสนุน
โดยตรงของกองพล ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดทาหน้าที่เป็นตาบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์เพื่อ
การส่งกลับ รับผิดชอบ โดยกองพันซ่อมบารุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และการซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ในพื้นที่
รับผิดชอบ โดย กองพันส่งกาลังบารุงและบริการที่ 23 (พัน.สร.23) กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
3. การขนส่ง (TRANSPORTATION) ได้แก่ การสนับสนุนการขนส่งกาลังพล และยุทโธปกรณ์ ให้แก่หน่วยในพื้นที่
รับผิดชอบ รับผิดชอบโดย กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
4. การบริการทางการแพทย์ (HEALTH SERVICE SUPPORT) ได้แก่ จัดการบริการเสนารักษ์ให้กับหน่วยในพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพิ่มเติมขีดความสามารถให้กับหน่วยเสนารักษ์ในระดับกองพล จัดชุดศัลยกรรมสนามสนับสนุน
หน่วยในแนวหน้า
5. การบริการอื่น ๆ (OTHER SERVICE) ได้แก่ การป้องกัน และทาลายล้างสารเคมี. ชีวะรังสีอย่างจากัด และการจัดบริการ
ด้านการศพ รับผิดชอบ โดย กองพันส่งกาลังบารุงและบริการที่ 23 (พัน.สร.23) กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และการทาลายล้างวัตถุระเบิด
รับผิดชอบโดย กองพันสรรพาวุธและกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
ดังนั้นประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จึงเป็นสิ่งสาคัญ
เนื่องจากการที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จะส่งผลต่อภารกิจหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของทหารชั้น
ประทวน ซึ่งเป็นกาลังฝ่ายปฏิบัติการที่มกี าลังพลเป็นจานวนมากมีภารกิจหลักของหน่วยงานและเป็นกาลังหลัก และมีส่วนสาคัญใน
การสนับสนุนและประสานงานให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากภารกิจดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน
สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนาข้อมูลไปปรับใช้ในการบริหารงานภายใน ทาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพใน
การทางานสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เป้าหมายของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่
3 จังหวัดพิษณุโลก
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3. เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน
สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดได้ดังภาพต่อไปนี้

ตัวแปรต้น

ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- ตาแหน่งงาน
- ประสบการณ์ในการทางาน

ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบ
ที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดของเฮอร์ซเบิร์ก
ประกอบด้วย
1. ปัจจัยจูงใจ ได้แก่
1.1 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.2 ด้านความรับผิดชอบ
1.3 ด้านความก้าวหน้า
1.4 ด้านความสาเร็จในงาน
1.5 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
2. ปัจจัยค้าจุน ได้แก่
2.1 ด้านความมั่นคงในการทางาน
2.2 ด้านเงินเดือน ค่าตอบแทนงาน
2.3 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน
2.4 ด้านนโยบายและการบริหาร
2.5 ด้านสถานภาพการทางานด้านสภาพการทางาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กาลังพลนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 1,000 นาย
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กาลังพลสังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 300 นาย โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 286 นาย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ไว้ที่ 300 นาย เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลและป้องกันการคาดเคลื่อนของ
ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน
สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนมาแล้วนามาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ(%) ซึ่งนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( X ), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย t-test และ F-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
4. สรุปและเขียนรายงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อ
การวิจัยต่อกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
2. นาแบบสอบถามลงพื้นที่ไปสารวจในกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก โดยขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และอธิบายขั้นตอนในการกรอกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทราบ
3. ผู้วิจัยจะไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ผลการวิจัย
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีผลการวิจัยดังนี้
1.1 จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยแบ่ง จาแนกตามเพศ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 87.7 และเป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 12.3 จาแนกตามอายุ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-50 ปี มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.7 และรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.0 และ
ช่วง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.3 จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
43.3 รองลงมา คือ แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 34.0 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 22.7 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา มีระดับการศึกษา ระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 23.0 ระดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 21.3 และต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.7 จาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นข้าราชการ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.3 รองลงมา เป็นพนักงานราชการ เป็นร้อยละ 14.3 และลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างประจา คิดเป็นร้อย
ละ 6.3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประการณ์ในการทางาน ตั้งแต่ 5-10 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 46.0 รองลงมามีประสบการณ์ตั้งแต่ 11-20 ปี คิดเป็น ร้อยละ 33.3 ประสบการณ์ต่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.6 และมีประสบการณ์ตั้งแต่
20 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นร้อยละ 9.0
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ตารางที่ 1 แสดงจานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (N = 300)
ร้อยละ
ชาย
263
87.7
หญิง
37
12.3
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 87.7 และเป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 12.3
ตารางที่ 3 แสดงจานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (N = 300)
ร้อยละ
ต่ากว่า 30 ปี
64
21.3
31 - 40 ปี
102
34.0
41 – 50 ปี
125
41.7
51 ปีขึ้นไป
9
3.0
รวม
300
100.0
ตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-50 ปี มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
41.7 และรองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.0 และช่วง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.3
ตารางที่ 4 แสดงจานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน (N = 300)
ร้อยละ
โสด
102
34.0
สมรส
130
43.3
แยกกันอยู่
68
22.7
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส มี
จานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 34.0 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 22.7
ตารางที่ 5 แสดงจานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (N = 300)
ม.6 หรือเทียบเท่า
126
ต่ากว่าปริญญาตรี
69
ปริญญาตรี
41
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
64

ร้อยละ
42.0
13.7
23.0
21.3

รวม
300
100.0
จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา มีระดับการศึกษา ระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 23.0 ระดับการศึกษา
ปริญญาโทหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 21.3 และต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.7
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ตารางที่ 6 แสดงจานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่งงาน
จานวน (N = 300)
ร้อยละ
ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างประจา
19
6.3
พนักงานราชการ
43
14.3
ข้าราชการ
238
79.3
รวม
300
100.0
จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.3 รองลงมา เป็นพนักงานราชการ เป็นร้อยละ 14.3 และลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างประจา คิดเป็นร้อยละ
6.3
ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
ประสบการณ์ในการทางาน
จานวน (N = 300)
ต่ากว่า 5 ปี
36
5 – 10 ปี
138
11–20 ปี
100
20 ปีขึ้นไป
26

ร้อยละ
12.0
46.0
33.3
8.7

รวม
300
100.0
จากตารางที่ 7 ผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประการณ์ในการทางาน ตั้งแต่ 5-10 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมามีประสบการณ์ตั้งแต่ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ
33.3 ประสบการณ์ต่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.6 และมีประสบการณ์ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.0
1.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
นายทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก สรุปความว่า
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย (̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม
ปัจจัยจูงใจ
S.D.
ระดับ
X
1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4.60
0.60
มากที่สุด
2. ด้านความรับผิดชอบ
4.13
0.73
มาก
3. ด้านความก้าวหน้า
4.18
1.09
มาก
4. ด้านความสาเร็จในงาน
4.16
0.96
มาก
5. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
4.44
0.92
มาก
รวม
4.39
1.39
มาก
จากตารางที่ 8 กลุ่มตัวอย่างกาลังพลนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไปลาดับท้ายสุด ได้แก่
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ย 4.44 ด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย 4.18
ด้านความสาเร็จในงาน มีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย ลาดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.13
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1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัด
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ใน
การทางานประสบการณ์ในการทางาน
1.3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตามตาแหน่งงานและประสบการณ์ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้น
ประทวน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
นายทหารชั้นประทวน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.4. ตารางที่แสดงปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกันตามตาแหน่งและประสบการณสถิติเชิง
อนุมาน ประกอบด้วย t-test และ F-test
ตารางที่ 9 เปรี ยบเทีย บความแตกต่างของปัจจั ยที่มีผลต่อระดับ ประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกั ด
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลกในด้านปัจจัยจูงใจด้านต่าง ๆ จาแนกตามเพศ
F
Sig.
t
df
Sig.
ข้อความ
(2-tailed)
1. ด้านความสาเร็จในการทางาน
0.003
.956
.803
330
.422
.805
321.72
.421
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
1.126
.289
-1.089
330
.277
-1.098
327.07
.273
3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
1.169
.280
.901
330
.368
.895
309.74
.372
4. ด้านความรับผิดชอบ
.713
.399
.625
330
.532
.626
322.03
.531
5. ด้านความก้าวหน้า
.091
.284
.018
1.522
.182
.012
315.04
.189
จากตารางที่ 9 พบว่าเพศที่ต่างกันส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบ
ที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ในด้านปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

8

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัด
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ด้านสภาพการทางาน จาแนกตามตาแหน่งงาน
95% Confidence Interval
Mean
Difference
Lower
Upper
(I) a2
(J) a2
(I-J)
Std. Error Sig.
Bound
Bound
ลูกจ้างชั่วคราว/
พนักงานราชการ
-.1111
.08741
.204
-.2829
.0607
ประจา
ข้าราชการ
-.1048(*) .05635
.063
-.2156
.0059
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว/ประจา
.1111
.08741
.204
-.0607
.2829
ข้าราชการ
.0063(*) .07364
.932
-.1384
.1510
ข้าราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว/ประจา
.1048(*) .05635
.063
-.0059
.2156
พนักงานราชการ
-.0063(*) .07364
.932
-.1510
.1384
* อย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.
จากตารางที่ 10 พบว่า ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้น
ประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ด้านสภาพการทางาน จาแนกตามตาแหน่งงานมีความแตกต่างกันดังนี้
คือ
ลูกจ้างชั่วคราว/ประจา กับข้าราชการ
พนักงานราชการ/ ข้าราชการ
ข้าราชการ กับ ลูกจ้างชั่วคราว/ประจา, ข้าราชการ กับ พนักงานราชการ
โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
จังหวัดพิษณุโลก ในการนามาวิเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไปลาดับ
ท้ายสุด ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ, ด้านความก้าวหน้า ด้านความสาเร็จในงาน ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ
2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัด
พิษณุโลก 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า ด้านความสาเร็จใน ด้านความ
รับผิดชอบ พบว่า จาแนกตามตาแหน่งงานและประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้น
ประทวน ส่วนปัจจัยจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหาร
ชั้นประทวน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน
สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญ 3 อันดับแรกได้แก่ 1) ด้านเงินเดือน
และค่าตอบแทน ควรมีการปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 2) ด้านความก้าวหน้า
ควรเปิ ด โอกาสได้ รั บ การสนั บ สนุ น และพั ฒ นาจากหน่ ว ยงาน ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมให้ ม ากขึ้ น และ 3) ด้ า น
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ควรมีการปรับปรุงด้านการติดต่อสื่อสารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่
3 จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้นาประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 87.7) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 41.7) มีสถานภาพสมรส (ร้อย
ละ 43.3) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 42.0) เป็นข้าราชการ (ร้อยละ 79.3) มีประการณ์ในการทางาน ตั้งแต่ 5-10 ปี (ร้อยละ 46.0)
2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3
จังหวัดพิษณุโลก ปัจจัยจูงใจในด้านต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไปลาดับท้ายสุด
ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ รองลงมา คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า ด้านความสาเร็จในงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ลาดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ สอดคล้องกับแนวคิดของเฮอร์ซเบริกด์ (Herzberg, 1959 ) เป็นแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของมนุษย์ หรือเรียกว่า ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Motivation-Maintenance theory)และได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย
จูงใจ (Motivation Factors) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจใน
การทางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิกา ศศิประภา (2552) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการทหารโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่มีผลการวิจัยอยู่ในระดับมากทุกด้าน
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า
2.1 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไป
ลาดับท้ายสุด ได้แก่ การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์และระเบียบอย่างเคร่งครัด รองลงมา คือ งานมีความท้าทาย และมีความน่าสนใจและสามารถ
พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน และสามารถนาทักษะและความรู้ของตนไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย ได้แก่ ลักษณะงานมีความชัดเจน ตรงกับความรู้และทักษะที่มี สอดคล้องปิติ วัลยะเพ็ชร์ (2559) ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
กล่าวคือ การปฏิบัติงานอยู่ในกฎเกณฑ์และระเบียบ ลักษณะงานมีความชัดเจนความน่าสนใจในลักษณะงานที่ทา
2.2 ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไปลาดับ
ท้ายสุด ได้แก่ สามารถนาความรู้ ทักษะที่มีมาใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ งานสาเร็จตามกาหนดเวลา อย่างมีคุณภาพ
รองลงมา คือ งานที่ปฏิบัติ งานควบคุมความรับผิดชอบทั้งหมด และงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหารงานมีความยุติธรรมในการบริหารงาน สอดคล้องกับสายันต์ ศรีสมุทรนาค ( 2550 ) ศึกษา
เรื่อง สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดกรมยุทธโยธาทหารบก ที่กล่าวว่าผลการวิจัยด้านความรับผิดชอบ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ หน่วยงานมีความยุติธรรมในการบริหารงาน สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายได้ และสามารถ
ปฏิบัติงานตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาได้
2.3 ด้านก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุ ดไปลาดับท้ายสุด
ได้แก่ เงินเดือนที่ท่านได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน รองลงมา คือ สวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันมีความพียง
พอ เงินค่าตอบแทนในการทางานที่ได้รับมีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ลาดับสุดท้าย ได้แก่ ความเหมาะสมของกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ก.บ.ข.) สอดคล้องกับสายันต์ ศรีสมุทรนาค (2550)
ศึกษาเรื่อง สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สังกัดกรมยุทธโยธาทหารบกที่มีผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน กล่าวคือ การมีโอกาสเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม และการมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากผู้บังคับบัญชา ควรมีการปรับปรุง
ในส่วนนี้ให้ดียิ่งขึ้น
2.4 ด้านความสาเร็จในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไป
ลาดับท้ายสุด ได้แก่ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รองลงมา คือ ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้
ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย ได้แก่ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติได้อย่างลุล่วงไปได้
สอดคล้องกับกรรณิกา ศศิประภา (2552) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทหารโรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร ที่กล่าวว่าผลการวิจัย ด้านความสาเร็จในการทางาน ข้าราชการทหารมีความเห็น ในด้านความสาเร็จในการทางาน
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อยู่ในระดับมาก คือ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2.5 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับ
สูงสุดไปลาดับท้ายสุด ได้แก่ ได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับจากผู้มาขอคาปรึกษา และได้รับการยอมรับในคุณภาพการ
ให้บริการ ตลอดจนสร้างความประทับให้กับผู้รับบริการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย ได้แก่ ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเป็นที่ยอมรับของทุกคนในองค์กร สอดคล้องกับกรรณิกา ศศิประภา (2552)
ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการทหารโรงเรียนช่างฝีมอื ทหารด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือ ข้าราชการทหารมีความคิด ในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก คือ การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และได้รับการยอมรับจากผู้มาขอคาปรึกษา
3. ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัด
พิษณุโลก อยู่ในระดับมาก
3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตามตาแหน่งงานและประสบการณ์ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้น
ประทวน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
นายทหารชั้นประทวน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องตามแนวคิดของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg,
F. et al.,1959) พบว่า ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้าน
ประสบการณ์ในการทางาน จาแนกตามตาแหน่งงานและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
นายทหารชั้นประทวน ส่วนปัจจัยจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของนายทหารชั้นประทวน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ผลปัจจัยที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัด
พิษณุโลก ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ สรุปได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ด้านความสาเร็จในการทางาน พบว่า ข้าราชการทหารมีสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายสามารถใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2. ด้านความรับผิดชอบ พบว่า หน่วยงานมีความเป็นธรรมในการบริหารงาน สามารถปฏิบัติงานตามนโยบาย
ได้และสามารถปฏิบัติงานตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ ควรมีการปรับปรุงในส่วนนี้ให้ดียิ่งขึ้น
3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่า การปฏิบัติงานอยู่ในกฎเกณฑ์และระเบียบ ลักษณะงานมีความชัดเจนใน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน การได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา และได้รับการยอมรับจากผู้มาขอคาปรึกษา
5. ด้านความก้าวหน้า พบว่า ควรเปิดโอกาสได้รับการสนับสนุนและพัฒนาจากหน่วยงาน ได้รับการสนับสนุน
ให้มีการฝึกอบรมให้มากขึ้น
6. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน พบว่า ควรมีการปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
7. ด้านโอกาสที่จะได้ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต พบว่า ผู้บังคับบัญชาควรให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้เลื่อน
ตาแหน่งที่สูงกว่าเดิม และมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากผู้บังคับบัญชา
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8. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน พบว่า ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน
และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และความสามารถในการติดต่อสื่อสารของหน่วยงาน ควรมีการปรับปรุง
ด้านการติดต่อสื่อสารเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า นโยบายของการบริหารงานมีความชัดเจน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่
เกี่ยวกับความมั่นคง
10. ด้านสภาพการทางาน ควรมีการนาเทคโนโลยีเพื่อใช้อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนควรมี
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อตาแหน่งงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหารของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
2. ควรศึกษาจากประสบการณ์ในการทางานเพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
ของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
3. ควรศึกษาจากความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหารของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
4. ควรศึกษาจากสภาพการทางาน เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ของ
นายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะวิทยาลัยการ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 136 คน,
การสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุนชุมชน จานวน 9 คน และการสนทนากลุ่มของสมาชิกจานวน 2 กลุ่ม แบ่งตามระยะเวลา
เป็นสมาชิก เครื่องมือที่ใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t - test, F - test ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคาดหวังของสมาชิกกองทุน
ชุมชนทหารที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการติดตาม
ลูกหนี้ค้างชาระ รองลงมา คือ ด้านการประชุมคณะกรรมการ, ด้านการประชุมสมาชิก, ด้านการพิจารณาปล่อยกู้, ด้านการ
รายงานผลการดาเนินงาน และ ด้านการตรวจสอบสัญญากู้ยืม 2. ปัจจัยที่มีต่อความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุมชนทหาร
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความต้องการในการกู้ยืมที่แตกต่างกันของสมาชิกกองทุนชุมชนทหาร ส่งผลต่อ ความคาดหวังที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ในด้านการ
ประชุมคณะกรรมการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน กองทุนชุม ชน
ทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ควรปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนชุมชนทหารที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การพัฒนาการบริหารงานของกองทุนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องต่อไป
คาสาคัญ : ความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุ มชนทหาร ประสิทธิภาพการบริหารงาน กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหาร
ช่างที่ 3
Abstract
This current study utilized mix-method research approach with the sample used in collecting
data (N = 136) by interviewing with 9 community fund committee and group interviewing with 2 groups
depended upon their period of time of being the community fund members. The research instruments
employed in the data collection process were the interview with 5 rating scales. For the statistics
associated with the data analysis process, percentage (%), Standard Deviation (S.D.), t-test, and F-test were
used. The results of the study revealed that 1) 6 aspects of the expectation of military community fund
of 302nd Engineer Battalion, 3rd Engineer Regiment, Phitsanulok Province towards the administrative
efficiency of the military community fund were at the high level, and when considering each aspect it was
found that the highest average value was debt collection tracking, committee meeting, member meeting,
loan approval, performance report and loan contract examination, respectively, 2) the factors influenced
on the expectation of the military community fund of 302nd Engineer Battalion, 3rd Engineer Regiment,
Phitsanulok Province were the differences of loan demand of the fund community members and it was
indicated that there were statistically significant differences at a level of 0.5, and 3) for the guideline for
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development it was suggested that the members should strictly follow the regulations of military
community funds in order to improve the efficiency of the fund’s management and continuing
effectiveness of the course.
keywords : the expectation of military members' community fund, administrative efficiency, 302nd
engineer battalion, 3rd engineer regiment.
บทนา
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2540 ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศส่งผลกระทบต่อประเทศ
และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งต่อมารัฐบาลในยุคของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้เล็งเห็นปัญหาความ
ยากจนของคนในชนบทและในชุมชนเมืองที่ไม่มีทุนและขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒ นาอาชีพ การสร้างงาน
สร้างรายได้ การเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองของชุมชนหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งในชุมชนหมู่บ้าน จึงได้มีการแถลงนโยบายเร่งด่วนต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ที่จะเร่งแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติใน 4 ด้าน คือ ปัญหาผู้มีอิทธิพล การคอรัปชั่น
ยาเสพติดและปัญหาความยากจน ได้อนุมัติเงินก้อนแรกให้กับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ จานวน 7 ,125 กองทุน ๆ ละ
1,000,000 บาท หรือหมู่บ้านละ 1 ล้าน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2544 จากความพร้อมของหมู่บ้านที่ได้จัดตั้งกองทุนแล้วเสร็จ
และมีพัฒนาการดาเนินการเรื่อยมากระทั่งมีพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 5
กาหนดไว้ว่าในแต่ละหมู่บ้าน หรือชุมชนเมืองให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกชื่อว่า “กองทุนหมู่บ้าน” หรือ
“กองทุนชุมชนเมือง” แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ ให้แก่ประชาชนในชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน โดยรัฐบาลจะต้องรักษาไว้เป็นเงินของหมู่บ้านตลอดไป เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
เมืองสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต
จากหลักการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกองทุนให้สามารถเข้าถึง
เงินทุนในการพัฒนาอาชีพนั้น กองทัพบกได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพบกและครอบครัว ให้มีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเทียบเท่ากับสังคมทั่วไป โดยได้มีการมุ่งเน้นในการพัฒนาชุมชนทหารให้กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถ
ที่จะพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ซึ่งการดาเนินงานที่ผ่านมานั้น ถือได้ว่าประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง
แต่ยังคงพบปัญหาบางประการ เนื่องจากกองทัพบกนั้นเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีที่ตั้งหน่วยกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ อีกทั้งยังมีข้อจากัดในเรื่องของงบประมาณจึงเป็นปัจจัยที่ทาให้กองทุนชุมชนทหารเกิดขึ้นภายใต้กรอบความคิ ด
ดังกล่าว โดยเห็นได้จากการที่พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติให้เสนอข้อมูลชุมชนกองทัพบกทั้งหมดทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย จานวน 557 ชุมชน ให้กับสานักงานคณะกรรมการกองทุนชุมชนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและอนุมัติสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนชุมชน กองทัพบก จัดตั้งกองทุน ๆ
ละ 1,000,000 บาท ซึ่งต่อมารัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้อนุมัติให้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติให้กับกองทุนชุมชนกองทัพบก ทั้ง 557 กองทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 557,000,000 บาท โครงการกองทุน
ชุมชนกองทัพบกจะทาให้ข้าราชการกองทัพบกและครอบครัวได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า หรืออาจได้ไม่ต้องเสีย
ดอกเบี้ย เพื่อนาไปเป็นกองทุนหมุนเวียนในการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างชุมชนให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล
จากการดาเนิน งานของกองทุน ชุม ชนของหน่ว ยทหารของกองพันทหารช่า งที่ 302 กรมทหารช่า งที่ 3 จังหวั ด
พิษณุโลก ซึ่งเป็นหน่วยทหารในสังกัดกองทัพบก และเป็นกองทุนชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็น แหล่งเงินทุนหมุนเวียน และ
สวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เป็นทหาร เพื่อนาไปสร้างงาน สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ผู้วิจัยใน
ฐานะสมาชิกของกองทุนฯ และการได้พูดคุยกับสมาชิกกองทุนฯท่านอื่นๆ พบว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนฯ
ยั งไม่ เ ป็ น ไปตามแผนการด าเนิ น งานกองทุ น ฯ ทั้ งหมด 6 ด้ า น (แผนการด าเนิ น งานกองทุ น ชุ ม ชนทหาร ช.3 พั น .302
(ประจาปี)) ดังนี้
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1. ด้านการประชุมสมาชิก
2. ด้านการประชุมคณะกรรมการ
3. ด้านการพิจารณาปล่อยกู้
4. ด้านการตรวจสอบสัญญากู้เงิน
5. ด้านการรายงานผลการดาเนินการ
6. ด้านการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ
จากปัญหาข้างต้น จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะสิ่งที่สมาชิกกองทุนฯ
ได้คาดหวังต่อประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
อย่างแท้จริง เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุ นชุมชนและคณะกรรมการกองทุน
ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้คณะกรรมการกองทุน และกองทุนชุมชนฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการกองทุน
และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯอย่างถูกต้องต่อไป
สมมุติฐานของการวิจัย
1. สมาชิกของกองทุนมีความคาดหวังต่อประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302
กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลกที่อยู่ในระดับมาก
2. ความต้องการของสมาชิกกองทุนที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความคาดหวังต่อประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนชุมชน
ทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลกที่แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
-

-

ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
อาชีพ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนชุมชนทหาร
กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่าง ที่ 3 จังหวัด
พิษณุโลก ประกอบด้วย
1. ด้านการประชุมสมาชิก
2. ด้านการประชุมคณะกรรมการ
3. ด้านการตรวจสอบสัญญากู้ยมื
4. ด้านการพิจารณาปล่อยกู้
5. ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน
6. ด้านการติดตามลูกหนี้คา้ งชาระ

ความต้องการในการกู้ยมื
เพื่อนาไปประกอบอาชีพ
เพื่อนาไปสร้างงาน
เพื่อนาไปสร้างและเพิ่มรายได้
เพื่อลดรายจ่าย
เพื่อเป็นการบรรเทาเหตุฉุกเฉิน
และจาเป็นเร่งด่วน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกกองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่าง ที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัด
พิษณุโลก จานวน 136 คน และคณะกรรมการกองทุนชุมชน จานวน 9 คน และการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group)
จานวน 2 กลุ่ม ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้แก่ 1. ระยะเวลา 1 – 5 ปี จานวน 6 คน และ 2. ระยะเวลา
5 – 10 ปี จานวน 6 คน รวม 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย ได้แ ก่ 1. แบบสอบถามเกี่ ยวกับความคาดหวั งของสมาชิก กองทุ น ชุมชนที่มีต่ อ
ประสิทธิภาพสภาพการบริหารงานกองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ให้บรรลุ
ตามแผนการดาเนินงานของกองทุน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการประชุมสมาชิก, ด้านการประชุมคณะกรรมการ,
ด้านการตรวจสอบสัญญาเงินกู้, ด้านการพิจารณาปล่อยกู้, ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน และด้านการติดตามลูกหนี้ค้าง
ชาระ 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้นาสภาพที่ไม่มีการบริหารงานในแต่ละด้าน
โดยวิเคราะห์ข้อที่ไม่มีการบริหารงานร้อยละมากที่สุด แล้วนามาสร้างแบบคาถามในการสนทนาแบบกลุ่ม (คาถามปลายเปิด)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เชิงปริมาณ
1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละ ซึ่งนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศึ ก ษาความคาดหวั ง ของสมาชิ ก กองทุ น ชุ ม ชนทหารที่ มี ต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
1.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใช้สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย t-test และ F-test เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
1.4 สรุปและเขียนรายงาน
2. เชิงคุณภาพ นาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) มาวิเคราะห์ โดยนาข้อมูลจาก
เครื่องบันทึกเสียงมาถอดเป็นข้อความ จากนั้นทาการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ด้วยการจาแนกข้อความเข้ากลุ่ม
และจัดกลุ่มข้อมูล นาเสนอข้อค้นพบพร้อมทั้งแปลความหมาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อ
การวิจัย
2. นาแบบสอบถามลงพื้นที่ไปสารวจในพื้นที่กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก โดยขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และอธิบายขั้นตอนในการกรอกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบ
3. ผู้วิจัยจะไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ผลการวิจัย
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีผลการวิจัยดังนี้
1.1 จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งตามเพศแล้ว พบว่า เพศชายมากกว่า
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84.6 รองลงมาคือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 15.4 จาแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
41-50 ปี มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมาตามลาดับอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.5 อายุ
ต่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.1 และอายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.9 จาแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่า สถานภาพ
สมรส มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.1 รองลงมาตามลาดับคือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 25.0 และสถานภาพ
หย่าร้าง/หม้าย คิดเป็นร้อยละ 5.9 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่อยู่ ม.6 หรือเทียบเท่า มีจานวนมาก
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ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมาตามลาดับคือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31.6 และระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.7 จาแนกตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก พบว่า ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 1-5 ปี มีจานวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.9 และระยะเวลาการเป็นสมาชิก 5-10 ปี คิดเป็นร้ อยละ 44.1 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชี พ
ข้าราชการทหาร มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.6 และอาชีพ อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 15.4 จาแนกตามความต้องการใน
การกู้ยืม พบว่า ความต้องการในการกู้ยืมเพื่อนาไปสร้างงานและเพิ่มรายได้ มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมา
ตามลาดับคือความต้องการในการกู้ยืมเพื่อนาไปประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 18.4, ความต้องการในการกู้ยืมเพื่อเป็นการ
บรรเทาเหตุฉุกเฉินและจาเป็นเร่งด่วน คิดเป็นร้อยละ 14.7, ความต้องการในการกู้ยืมเพื่อนาไปสร้างงาน คิดเป็นร้อยละ 13.2
และความต้องการในการกู้ยืมเพื่อลดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 11.0
1.2 การวิเคราะห์ความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุมชนทหารที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนชุมชน
ทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุมชนทหารที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 6 ด้าน สรุป
ได้ว่า
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
S.D.
แปรผล
̅
กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302
กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
1. ด้านการประชุมสมาชิก
4.42
0.469
มาก
2. ด้านการประชุมคณะกรรมการ
4.47
0.460
มาก
3. ด้านการตรวจสอบสัญญากู้ยมื
4.32
0.374
มาก
4. ด้านการพิจาณาปล่อยกู้
4.40
0.487
มาก
5. ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน
4.37
0.400
มาก
6. ด้านการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ
4.48
0.447
มาก
รวม
4.41
0.392
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุมชนทหารที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.41 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ มีค่าเฉลี่ย 4.48
รองลงมา คือ ด้านการประชุมคณะกรรมการ มีค่าเฉลี่ย 4.47, ด้านการประชุมสมาชิก มีค่าเฉลี่ย 4.42, ด้านการพิจารณา
ปล่อยกู้ มีค่าเฉลี่ย 4.40, ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 4.37 และด้านการตรวจสอบสัญญากู้ยืม มีค่าเฉลี่ย
4.32 ตามลาดับ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1
1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุมชนทหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 สรุปได้ว่า
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ตารางที่ 2 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุมชนทหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ในด้านต่างๆ จาแนกตามเพศ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302
Sig.
F
Sig.
t
Df
กรมทหารช่างที่ 3
(2-tailed)
จังหวัดพิษณุโลก
1. ด้านการประชุมสมาชิก
0.056
0.814
-0.504
134
0.615
-0.546
29.960
0.589
2. ด้านการประชุมคณะกรรมการ
4.013
0.047
-0.797
134
0.427
-0.928
21.477
0.360
3. ด้านการตรวจสอบสัญญากู้ยืม
2.232
0.137
-1.815
134
0.072
-2.156
33.345
0.038
4. ด้านการพิจารณาปล่อยกู้
1.773
0.185
-0.633
134
0.528
-0.739
32.624
0.465
5. ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน
2.146
0.145
-1.580
134
0.116
-1.873
33.240
0.070
6. ด้านการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ
3.097
0.081
-0.980
134
0.329
-1.196
34.580
0.240
-1.129
134
0.261
-1.345
33.468
0.188
จากตารางที่ 2 พบว่าเพศที่แตกต่างกันของสมาชิกกองทุนชุมชนทหาร ส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ในด้านการ
ประชุมคณะกรรมการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
รวม

3.125

0.079
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของปัจ จัย ที่ส่ งผลต่ อความคาดหวั งของสมาชิ กกองทุน ชุม ชนทหารที่ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลกในด้านการ
ประชุมคณะกรรมการ จาแนกตามความต้องการในการกู้ยืม
(I)
(J)
Mean Difference
Std. Error
Sig.
ความต้อการในการกู้ยืม
ความต้องการในการกู้ยืม
(I-J)
เพื่อนาไปประกอบ
เพื่อนาไปสร้างงาน
0.13908
-0.19778
0.157
อาชีพ
เพื่อนาไปสร้างและเพิ่มรายได้
0.10764
-0.30966*
0.005
เพื่อลดรายจ่าย
0.14694
-0.20000
0.176
เพื่อเป็นการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและ
0.13497
-0.06000
0.657
จาเป็นเร่งด่วน
เพื่อนาไปสร้างงาน
เพื่อนาไปประกอบอาชีพ
0.19778
0.13908
0.157
เพื่อนาไปสร้างและเพิ่มรายได้
-0.11188
0.12139
0.358
เพื่อลดรายจ่าย
-0.00222
0.15729
0.989
เพื่อเป็นการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและ
0.13778
0.14617
0.348
จาเป็นเร่งด่วน
เพื่อนาไปสร้างและเพิ่ม เพื่อนาไปประกอบอาชีพ
0.30966*
0.10764
0.005
รายได้
เพื่อนาไปสร้างงาน
0.11188
0.12139
0.358
เพื่อลดรายจ่าย
0.10966
0.13032
0.402
เพื่อเป็นการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและ
0.24966*
0.11667
0.034
จาเป็นเร่งด่วน
เพื่อลดรายจ่าย
เพื่อนาไปประกอบอาชีพ
0.20000
0.14694
0.176
เพื่อนาไปสร้างงาน
0.00222
0.15729
0.989
เพื่อนาไปสร้างและเพิ่มรายได้
-0.10966
0.13032
0.402
เพื่อเป็นการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและ
0.1400
0.15367
0.364
จาเป็นเร่งด่วน
เพื่อเป็นการบรรเทาเหตุ เพื่อนาไปประกอบอาชีพ
0.06000
0.13497
0.657
ฉุกเฉินและจาเป็น
เพื่อนาไปสร้างงาน
-0.13778
0.14617
0.348
เร่งด่วน
เพื่อนาไปสร้างและเพิ่มรายได้
-0.24966*
0.11667
0.034
เพื่อลดรายจ่าย
-0.14000
0.15367
0.364
จากตารางที่ 3 พบว่าความต้องการในการกู้ยืมที่แตกต่างกันของสมาชิกกองทุนชุมชนทหาร ส่งผลต่อความ
คาดหวังที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
ด้านการประชุมคณะกรรมการ มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ เพื่อนาไปประกอบอาชีพ กับ เพื่อนาไปสร้างและเพิ่มรายได้ ,
เพื่อเป็นการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจาเป็นเร่งด่วน โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.4 คาถามแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
1. ถ้ากองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก สามารถบริหารงานตาม
ข้อแบบสอบถามได้ทุกข้อ จะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก
2. กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ควรเน้นการให้กู้ยืมจาก
กลุ่มอาชีพแม่บ้าน (ทาขนม – ตัดเย็บผ้า ฯลฯ)
3. กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ควรตรวจสอบเอกสารของ
ผู้กู้ และผู้ค้าให้มากที่สุด ว่าถูกต้องหรือไม่ และสามารถส่งคืนภายในระยะเวลาที่กาหนดได้หรือไม่
4. กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ควรมีกฎระเบียบในการกู้
เงินของสมาชิกอย่างชัดเจน
5. กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ควรมีการแจ้งเตือนสมาชิก
ให้ทราบล่วงหน้าว่าต้องเตรียมชาระหนี้เงินกู้ ก่อน 1 เดือน
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1.5 ผลการสั มภาษณ์ คณะกรรมการกองทุ นชุ มชนทหาร กองพั นทหารช่ างที่ 302 กรมทหารช่ างที่ 3 จั งหวั ด
พิษณุโลกจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุน จานวน 9 คน พบว่า
1. ด้านการประชุมสมาชิก พบว่าควรมีการจัดการประชุมสมาชิกของกองทุนเพิ่มขึ้น (มากกว่าปีละ 1 ครั้ง)
เพื่อให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไข และพัฒนาในการดาเนินงานของกองทุนชุมชนให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านการประชุมคณะกรรมการ ไม่พบว่ามีการประชุม ไม่ได้มีการจัดการแต่อย่างใด ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญมาก
งานวิจัยนี้จะสมบูรณ์ได้
3. ด้านการตรวจสอบสัญญากู้ยืม พบว่ามีการตรวจสอบโดยมีเพียง 2 ตาแหน่ง คือ ประธานกรรมการ และ
เลขานุการกองทุน ซึ่งทาให้แผนการดาเนินงานคลาดเคลื่อน
4. ด้านการพิจารณาปล่อยกู้ พบว่า ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการประชุมเพียงประธานกรรมการ และ
เลขานุการกองทุนเป็นผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น
5. ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน พบว่ามีการรายงานผลจริง แต่เป็นการรายงานผลในการจัดประชุม
ประจาปีเท่านั้น และสมาชิกไม่มีความใส่ใจที่จะตรวจสอบผลการดาเนินงานอีกด้วย
6. ด้านการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ พบว่าไม่มีการแจ้งเตือนสมาชิกให้ทราบถึงวันที่จะต้องชาระหนี้ ทาให้ล่าช้า
และไม่มีการกาหนดบทลงโทษแก่สมาชิกที่ผิดนัดการชาระอย่างชัดเจน
1.6 ผลการสนทนาแบบกลุ่มของสมาชิกกองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัด
พิษณุโลก จากการสนทนากลุ่มจานวน 2 กลุ่ม โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 1 – 5 ปี จานวน 6 คน และ กลุ่ม
ที่ 2 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 5 – 10 ปี จานวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 12 คน พบว่า
1. ด้านการจัดประชุมสมาชิก พบว่ามีการจัดประชุมประชุมสมาชิกเพียงปีละ 1 ครั้ง โดยอยากให้มีการจัด
ประชุมสมาชิกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจจะประมาณช่วงเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. เพื่อจะได้ทราบการถึงการดาเนินงานของชุมชน
ทุกๆ 6 เดือน และอยากให้สมาชิกมีส่วนในการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ และมีการลงโทษสมาชิกกองทุนที่ไม่เข้าร่วมประชุม
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. ด้านการประชุมคณะกรรมการ พบว่ายังไม่มีการประชุมของคณะกรรมการ ทาให้คณะกรรมการที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ามาปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
3. ด้านการตรวจสอบสัญญากู้ยืม พบว่าคณะกรรมการยังคงดาเนินการล่าช้า มีการทางานเพียงแค่ 2 ตาแหน่ง
คือประธานกรรมการ และเลขานุการกรรมการ การตรวจสอบสัญญากู้ยืมยังไม่มีความถี่ถ้วน จนทาให้เกิดความล่าช้ าในการ
ดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป
4. ด้านการพิจารณาปล่อยกู้ พบว่ามีคณะกรรมการในการร่วมพิจารณาเพียงแค่ 2 ตาแหน่ง คือ ประธาน
กรรมการ และเลขานุการกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาการชาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ยังไม่เป็นไปตามความเหมาะสม ให้สิทธิผู้กู้
เลือกวิธีที่จะชาระเองตามความต้องการของตนเอง
5. ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน พบว่ามีการรายงานผลการดาเนินงานจริง แต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกรับทราบตามระเบียบ เป็นรายงานในวันที่ประชุมกองทุนเท่านั้น ซึ่งมีเพียงปีละ 1 ครั้ง
6. ด้านการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ พบว่าไม่มีการแจ้งเตือนต่อสมาชิกให้ทราบถึงวันที่จะต้องชาระเงิน ทาให้
สมาชิกไม่ทราบว่าต้องชาระในวันที่เท่าไหร่ของเดือนไหน จึงทาให้เกิดความล่าช้า และเกิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีหนี้
เพิ่มขึ้น และไม่แก้ไขปัญหากับสมาชิกที่ไม่ชาระหนี้ให้ตรงต่อเวลาตามที่กาหนดไว้
อภิปรายผล
1. ความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุมชนทหารที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนชุมชนทหาร กองพัน
ทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนชุมชนทหารยังไม่เป็นไปตามระเบียบและแผนการดาเนินงานของ
กองทุนชุมชนทหารที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตภัค ชุนนะวรรณ์ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นที่มี
ต่ อ แนวทางในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนเทศบาลต าบลศรี น คร อ าเภอศรี น คร จั งหวั ด สุ โ ขทั ย พบว่ า
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบล
ศรีนคร อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อยู่ในระดับมากทุกด้าน และงานวิจัยของ จริยา วงศ์กาแหง (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี มีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ 10.44 ประสิทธิภาพปานกลาง ร้อยละ 19.28 และ
ประสิทธิภาพต่า ร้อยละ 70.28
อนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุมชนทหารที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนชุมชน
ทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้
1.1 ด้านการประชุมสมาชิก มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก โดยคาดหวังให้ กองทุนชุมชนควรให้สมาชิกปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับกองทุนชุมชนอย่างเคร่งครัด เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการกู้ยืม การค้าประกัน วงเงินในการอนุมัติ และ
หลักเกณฑ์ข้อยกเว้นต่างๆ เป็นต้น และ กองทุนชุมชนควรบทลงโทษสมาชิกกองทุนที่ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีเหตุจาเป็นอัน
สมควรตามระเบียบกองทุนฯอย่างจริงจัง อยู่ในระดับมากที่สุด
1.2 ด้านการประชุมคณะกรรมการ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก โดยคาดหวังให้ กองทุนชุมชนทหารควรมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการตามแผนการดาเนินงานประจาปีอย่างแท้จริง และการประชุมคณะกรรมการกองทุนควรมีคณะกรรมการ
ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการกองทุนทั้งหมด
1.3 ด้านการตรวจสอบสัญญากู้ยืม มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก โดยคาดหวังให้กองทุนชุมชนทหารในการ
ตรวจสอบสัญญากู้ยืมควรให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
และการตรวจสอบสัญญากู้ยืมควรเป็นไปตามแผนการดาเนินงานของกองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหาร
ช่างที่ 3
1.4 ด้านการพิจารณาปล่อยกู้ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก โดยคาดหวังให้คณะกรรมการควรพิจารณาความคุ้ม
ทุนของโครงการจากปัจจัยการผลิต เช่น เงินลงทุน บุคคล เวลาที่ใช้ในการดาเนินโครงการ เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่จะ
ได้รับ เช่น ผลกาไร และคณะกรรมการควรพิจารณาการกู้เงินของผู้กู้ตามหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินของกองทุนชุมชน
1.5 ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก โดยคาดหวังให้ คณะกรรมการควรปิด
ประกาศผลการดาเนินงานของกองทุนชุมชน โดยเปิดเผยต่อชุมชน ณ ที่ทาการกองทุนชุมชน เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบทั่วกัน
และคณะกรรมการควรทาบันทึกรายงานผลการตรวจสอบบัญชี พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณชน ภายใน
15 วัน หลังการตรวจสอบแล้ว
1.6 ด้านการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก โดยคาดหวังให้ กองทุนชุมชนทหารควรมีการ
แจ้ งเตือ นสมาชิก ให้ท ราบล่ วงหน้ า ว่ าต้ องเตรีย มชาระหนี้ เงิ นกู้ เมื่ อถึ งระยะเวลาที่ ก าหนด ควรมีก ารพิ จารณาก าหนด
ระยะเวลาในการชาระหนี้เงินกู้ ตามความเหมาะสมของสัญญาเงินกู้แต่ละราย และคณะกรรมการควรมีการกาหนดมาตรการ
ในการลงโทษ ในกรณีที่สมาชิกชาระหนี้ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างแท้จริง
2. ปัจจัยที่มีต่อความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุมชนทหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน กองทุนชุมชน
ทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการในการกู้ยืมที่แตกต่างกัน
ของสมาชิกกองทุนฯ ส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302
กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ด้านการประชุมคณะกรรมการแตกต่างกัน คือ ความต้องการในการกู้ยืมเพื่อนาไป
ประกอบอาชีพ กับ เพื่อนาไปสร้างและเพิ่มรายได้ กับ เพื่อเป็นการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจาเป็นเร่งด่วน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จั งหวัด
พิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการกองทุนควรยึดถือการปฏิบัติงานให้ตรงตามระเบียบ และแผนการดาเนินงานของ
กองทุนที่ได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหน้าที่การรับผิดชอบต่องานของคณะกรรมการที่ได้เข้ามา
บริหารงานกองทุน ถ้าหากคณะกรรมการทุกคนได้ปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง และชัดเจนตรงตาม
ระเบียบที่กาหนดไว้ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง 6 ด้าน หรือรวมถึงด้านอื่นๆ จะน้อยลง เพราะการทางานด้วยความสามัคคี และการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้น จะทาให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
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สรุปผลการวิจัย
1. ความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุมชนทหารที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนชุมชนทหาร กองพัน
ทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก พบว่าระดับความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ รองลงมา คือ ด้านการประชุมคณะกรรมการ ,
ด้านการประชุมสมาชิก, ด้านการพิจารณาปล่อยกู้, ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน และ ด้านการตรวจสอบสัญญากู้ยืม
2. ปัจจัยที่มีต่อความคาดหวังของสมาชิกกองทุนชุมชนทหาร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน กองทุนชุมชน
ทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วย ปัจจัยด้านความต้องการในการกู้ยืมที่
แตกต่างกันของสมาชิกกองทุน ฯร ส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน กองทุนชุมชนทหาร กองพั น
ทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ในด้านการประชุมคณะกรรมการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน กองทุนชุมชนทหาร กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า ควรปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนชุมชนทหารที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การพัฒนาการบริหารงาน
ของกองทุนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ วิทยาลัยการจัดการ
และพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้ คาปรึกษา และข้อแนะนา
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทาให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องใน
การทาวิจัยครั้งนี้ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กาลังใจมาโดยตลอด
เอกสารอ้างอิง
กฤตภัค ชุนนะวรรณ์. (2552). การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบล ศรีนคร อาเภอศรีนครจังหวัด
สุโขทัย. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น)
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จริ ย า วงศ์ ก าแหง. (2551). ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการดาเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้ า น จั ง หวัด ปั ต ตานี .
วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
แผนการดาเนินงานกองทุนชุมชนทหาร ช.3 พัน.302 (ประจาปี). 2561. เอกสารสรุปผลการดาเนินงาน กองทุนชุมชนทหาร
ช.3 พัน.302 ประจาปี 2560 (1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60). พิษณุโลก.
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ปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
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งานวิ จัย นี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เ พื่อ ศึ กษาระดั บ ปัจ จัย คุณ ลั กษณะด้า นการสื่ อสาร ระดับ ภาวะผู้ นาเชิงวิสั ยทั ศ น์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารกับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ และปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารที่
ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษา 32 คน และครูผู้สอน 285 คน รวมจานวน 317 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Enter ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารของผู้บริ หารสถานศึกษา
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารกับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารทั้ง 6 ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ได้ร้อยละ 73.90
คาสาคัญ : การสื่อสาร ภาวะผู้นา ผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษา
Abstract
The objectives of this study were to study the level of the communication characteristic
factors, the visionary leadership, the relationship between the communication characteristic factors and
the visionary leadership and the communication characteristic factors that affected to visionary
leadership of school administrators under the office of Phitsanulok Primary Educational Service Area 3.
The samples were 32 school administrators and 285 teachers. The total samples were 317. The research
instrument was the questionnaire. Statistics used were mean, standard deviation, Pearson Correlation,
Coefficient and Enter Multiple Regression Analysis. The research findings found that the communication
characteristic factors of school administrators in overall and aspects were at a high level. The factors of
visionary leadership of school administrators in overall and aspects were at a high level. The
relationship between the communication characteristic factors and the visionary leadership was
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positively associated at a high level with statistical significance at .01. The 6 communication
characteristic factors affected to visionary leadership of school administrators level with statistical
significance at .05. Moreover, these were able to forecast the visionary leadership of school
administrators under the office of Phitsanulok Primary Educational Service Area 3 at 73.90 percent.
Keywords : communication, leadership, visionary leadership, school administrators
บทนา
กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและมีความ
สลับซับซ้อน การหลั่งไหลของข้อมูลผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ทาให้สิ่งเหล่านี้ได้กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อน การพัฒนาสังคม
และองค์การต่าง ๆ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือกับปัญหาที่ตามมา ด้วยเหตุนี้ผู้นาองค์การยุคใหม่ ต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเอง จากเดิมไปสู่ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ (ชัยยนต์ เพาพาน, 2559)
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์การบริหารองค์การเป็นเรื่องที่สาคัญและเป็นสิ่งที่ท้าทายสาหรับคนที่เป็นผู้บริ หาร ดังนั้น
ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ภ าวะผู้ น า มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ชั ด เจน และมี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร เพื่ อ ถ่ า ยทอดนโยบาย แผนงาน
แนวความคิด และภาพฝันให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตรงกัน มีการปรับตัว กล้าคิดนอกกรอบ กล้าเสี่ยงและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่
เสมอ (อุไรวรรณ ภูชาดา, ภิญโญ มนูศิลป์ และ ยุพร ริมชลการ, 2558) มีนักการศึกษาหลายคน ได้ให้ความสาคัญกับภาวะ
ผู้นาของผู้บริหาร โดยเฉพาะภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ เนื่องจากประสิทธิผลขององค์การ เกิดจากผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ สอดคล้อง
กับ ปราณี โพธิ์จาด และสมชาย เทพแสง (2559) พบว่า ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์เป็นคุณลักษณะของผู้นาที่มีประสิทธิผล เป็น
รูปแบบผู้นาที่สาคัญ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสังคมไทยในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และในทานองเดียวกัน
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนโรงเรียนให้ประสบความสาเร็จภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยเหตุที่ผู้นาเชิงวิสัยทัศน์มีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญในการนาการเปลีย่ นแปลงและสร้างวัฒนธรรมเชิง
บวกในการทางาน
การที่ผู้บริหารจะเป็นผูน้ าที่มีภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ได้นั้น ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดเป็นภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะการสื่อสาร เพราะการสื่อสารเป็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้รับสาร ซึ่งผู้บริหาร
ต้องเลือกใช้ถ้อยคาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร มีทักษะการสื่อสารที่ดี เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้รับสาร
ยอมรับ สามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศน์นั้นได้ด้วยความเต็มใจ (สมัชชา จันทร์แสง, 2558) นอกจากนั้นการสื่อสารยังเป็น
เครื่องมือที่สาคัญ ที่ผู้บริหารใช้ติดต่อประสานงาน ให้กับผู้อื่นได้เข้าใจตรงกัน ดั งนั้นผู้บริหารต้องมีความสามารถเรื่องการ
สื่อสาร มีช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และที่สาคัญผู้บริหารต้องยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ฝ่าย สอดคล้องกับฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2559) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารถือเป็นส่วนหนึ่งทางการบริหาร หากปราศจากการ
สื่อสาร ผู้บริหารก็ไม่สามารถวางแผน จัดองค์การ ควบคุมหรือการนาได้ การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะใช้เป็นเครื่องมือที่จูงใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรับผิดชอบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีในอนาคต แต่การสื่อสารจะได้ผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจั ยต่าง ๆ ที่
นามาใช้ในการสื่อสาร ซึ่งผู้บริหารจาเป็นต้องรู้และเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์
ในการสื่อ สารมี ปัจ จัย ที่เ กี่ย วข้ องหลายประการที่ส่ งผลให้ก ารปฏิ บัติ งานของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาประสบ
ผลสาเร็จตามภาพฝันที่วาดไว้ นิกัญชลา ล้นเหลือ (2554) พบว่า การมีทักษะในการสื่อสาร การใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย การใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมโดยเฉพาะการสื่อสารแบบสองทาง และการสร้างแรงบันดาลใจก่อให้เกิ ด
การปฏิบัติตามแนวทางที่คาดหวัง เป็นปัจจัยการสื่อสารซึ่งนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยการสื่อสาร
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อื่น ที่นักการศึกษายอมรับว่าส่งผลให้การปฏิบัติงานของผู้นาที่มีวิสัยทัศน์เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การ คือ ความน่าเชื่อถือ
ของผู้ส่งสาร ความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เนื้อหาสาระ ความชัดเจนของข่าวสาร ความสามารถของผู้รับสาร
ช่องทางในการสื่อสาร และความต่อเนื่องสม่าเสมอ สอดคล้องกับ ยิ่งลักษณ์ ระรวยทรวง (2557) พบว่า ความน่าเชื่อถือ
บริบทสถานการณ์ เนื้อหา ความชัดเจน ความสามารถในการรับและส่งสาร ช่องทางการติดต่อสาร และความต่อเนื่อง
สม่าเสมอ เป็นตัวแปรที่สาคัญที่ใช้พัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผล
การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติภารกิจให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่มุ่งหวังผู้บริหารต้องรวมพลังทาง
กาย ความคิ ด และความพยายาม ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า งคล่ อ งตั ว การสื่ อ สารวิ สั ย ทั ศ น์ จึ ง มี
ความสาคัญต่อการบูรณาการให้เข้ากับปรัชญา นโยบาย แผนงาน และโครงสร้างของสถานศึกษา (อุไรวรรณ ภูชาดา, ภิญโญ
มนูศิลป์ และ ยุพร ริมชลการ, 2558) แต่การสื่อสารวิสัยทัศน์กลับเป็นปัญหาหลักของผู้บริหาร เนื่องจากผู้บริหารบางคนไม่
สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ยิ่งลักษณ์ ระรวยทรวง (2557) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
บางคนขาดทักษะการสื่อสารวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะเมื่ อมีการมอบหมายภาระงานให้กับครูที่ มีประสบการณ์ทางาน และอยู่
โรงเรียนแห่งนี้มานานกว่าตน มักจะไม่ได้รับความร่วมมือที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ และการทางานของบุคลากรเกิดความ
สับสน เนื่องจากผู้บริหารสั่งให้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในทานองเดียวกัน จากผลการประเมิน
การทางานของผู้บริหารสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวม พบว่า
ผู้บริหารบางโรงเรียนขาดความมุ่งมั่นในการทางาน ไม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนหรือไปเพียงสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง และ
ขาดภาวะผู้นา ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ใช้อานาจสั่งการ สื่อสาร หรือมอบหมายงานให้ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานของครู (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3, 2556)
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสาร ระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะด้านการ
สื่อสารกับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ และปัจจัยคุณลักษณะด้ านการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประชากรในการวิจัย ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2560 คือผู้บริหารสถานศึกษา 173
คนและครูผู้สอน 1,540 รวมทั้งหมด 1,713 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน และใช้วิธีการ
สุ่ม แบบแบ่ งชั้น โดยใช้ อ าเภอเป็ นชั้ นในการสุ่ม และทาการสุ่ มอย่ างง่ ายด้ว ยวิธี จั บฉลาก ได้ ก ลุ่ม ตั วอย่ าง 317 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 32 คน และครูผู้สอน 285 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม จานวน 62 ข้อ แบ่งเป็น 2
ตอน มีลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ (ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 และได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .937) เก็บรวบรวมข้อมูลได้รับกลับคืน 311 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.11 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Enter
การวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอในรูปตารางและความเรียง
ตอนที่ 1 หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.1.วิเคราะห์ระดับปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดับ กาหนดการแปลผล โดยใช้ค่าเฉลี่ยของช่วงคะแนน ตามเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2556 : 121)
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1.2.วิเคราะห์ระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
กาหนดการแปลผล โดยใช้ค่าเฉลีย่ ของช่วงคะแนน ตามเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2556 : 121)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ
2.1.วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารกับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา แล้วนาค่าที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2556 : 102)
2.2.วิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ ตามวิธีการของ กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์
บัญชา (2559 : 323)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวม
ปัจจัยคุณลักษณะด้านการสือ่ สารของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D. แปลผล ลาดับ
X
1 ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและแหล่งข่าว
4.15
0.50
มาก
2
2 ความเหมาะสมกับสถานการณ์
3.81
0.29
มาก
6
3 ความต่อเนื่องสม่าเสมอ
4.07
0.55
มาก
4
4 ช่องทางการสื่อสาร
4.05
0.54
มาก
5
5 ความสามารถของผู้รับสาร
4.19
0.52
มาก
1
6 ความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร
4.11
0.55
มาก
3
รวม
4.07
0.41
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียง 3 ลาดับแรกจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่าสุด ได้แก่ คุณลักษณะด้านความสามารถของผู้รับสาร
( X = 4.19) คุณลักษณะด้านความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและแหล่งข่าว ( X = 4.15) และคุณลักษณะด้านความชัดเจนของ
ข้อมูลข่าวสาร ( X = 4.11) ตามลาดับ ส่วนคุณลักษณะด้านความเหมาะสมกับสถานการณ์ ( X = 3.81) อยู่ลาดับสุดท้าย
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวม
ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D.
แปลผล
ลาดับ
X
1 การสร้างวิสัยทัศน์
4.12
0.55
มาก
3
2 การเผยแพร่วิสยั ทัศน์
4.09
0.57
มาก
4
3 การปฏิบัตติ ามวิสัยทัศน์
4.18
0.59
มาก
2
4 การเป็นแบบอย่างที่ดี
4.22
0.49
มาก
1
รวม
4.16
0.48
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียง 3 ลาดับแรกจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่าสุดได้แก่ การเป็นแบบอย่างที่ดี ( X = 4.22) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
( X = 4.18) และการสร้างวิสัยทัศน์ ( X = 4.12) ตามลาดับ ส่วนการเผยแพร่วิสัยทัศน์ ( X = 4.09) อยู่ในลาดับสุดท้าย
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารกับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X
Y
X1
1.000
X2
.658**
1.000
**
X3
.672
.636**
1.000
**
**
X4
.677
.607
.660**
1.000
**
**
**
X5
.555
.496
.605
.627**
1.000
**
**
**
**
X6
.638
.607
.617
.747
.623**
1.000
**
**
**
**
**
X
.871
.766
.840
.876
.779
.836**
1.000
**
**
**
**
**
**
Y
.751
.563
.681
.723
.700
.739
.844** 1.000
**p < .01 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารกับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง (rX,Y = .844) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะด้านการสือ่ สารกับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารสถานศึกษา รายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง ถึงค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เรียงตามลาดับ คือ คุณลักษณะด้านความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและแหล่งข่าว (rX1,Y = .751) คุณลักษณะ
ด้านความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร (rX6,Y = .739) คุณลักษณะด้านช่องทางการสื่อสาร (rX4,Y = .723) คุณลักษณะด้าน
ความสามารถของผู้รับสาร (rX5,Y = .700) คุณลักษณะด้านความต่อเนื่องสม่าเสมอ (rX3,Y = .681)และคุณลักษณะด้านความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ (rX2,Y = .563) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ผลการวิเ คราะห์ สัมประสิทธิ์ การถดถอยพหุคู ณปัจจัยคุณลั กษณะด้านการสื่อสารที่ ส่งผลต่อ ภาวะผู้นาเชิ ง
วิสัยทัศน์ ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
β
ตัวแปรพยากรณ์
B
SEb
t
Sig t
ค่าคงที่ (a)
ด้านความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและแหล่งข่าว (X1)
ด้านความเหมาะสมกับสถานการณ์ (X2)
ด้านความต่อเนื่องสม่าเสมอ (X3)
ด้านช่องทางการสื่อสาร (X4)
ด้านความสามารถของผู้รับสาร (X5)
ด้านความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร (X6)
R = .860 , R2 = .739 , R2adjusted = .734 , F = 143.776

.591
.339
-.152
.106
.102
.228
.228

.189
.045
.070
.040
.045
.038
.043

.352
-.092
.120
.115
.245
.258

3.131
7.589
-2.159
2.625
2.285
5.970
5.359

.002
.000
.032
.009
.023
.000
.000
*P < .05

จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรคุณลักษณะด้านการสื่อสารทั้ง 6 ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ อย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .860 โดยมีค่าอานาจการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .739 หมายถึง
ปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารสามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ได้ร้อยละ 73.90 หรืออีกร้อยละ 26.1 เป็นปัจจัยด้านอื่น เรียงลาดับอานาจ
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การพยากรณ์ ตามค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β ) จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านความน่าเชื่อถือ
ของผู้ส่งสารและแหล่งข่าว (X1) (β = .352) ด้านความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร (X6) (β = .258) ด้านความสามารถของ
ผู้รับสาร (X5) (β = .245) ด้านความต่อเนื่องสม่าเสมอ (X3) (β = .120) ด้านช่องทางการสื่อสาร(X4) (β = .115) และ ด้าน
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ (X2) (β = -.092) ตามลาดับ สามารถเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
ZY = 0.352ZX1– 0.092ZX2+ 0.120ZX3 + 0.115ZX4 + 0.245Z X5+ 0.258ZX6
อภิปลายผล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.1.ระดั บ ปัจ จั ย คุ ณลั ก ษณะด้ า นการสื่ อสารของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษา ให้
ความสาคัญกับการสื่อสารในองค์การ มีการมอบหมายงานเหมาะกับความรู้ ความสามารถ และชี้แจงเป้าหมายของงานได้
ชัดเจน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานรู้บทบาทหน้าที่ของตน การสื่อสารของผู้บริหารแต่ละครั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูและบุคลากรเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการทางาน เห็นความสาคัญของผู้รับสารที่ต้องการได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อมูล เข้าใจง่าย
และน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง โดยเลื อ กใช้ ก ารสื่ อ สารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หลากหลายช่ อ งทาง และค านึ งถึ งความเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร สอดคล้องกับ ชโลบล นับแสน, ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ,์ ธีรพงษ์ บุญรักษา และนันทิยา ดวงภุม
เมศ (2560) พบว่า การสื่อสารเพื่อจูงใจของผู้นาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้วยเหตุที่ ผู้นาต้องจูงใจให้คนใน
องค์การเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทางาน รวมทั้งสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การที่คนในองค์การได้ทราบข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน จะช่วยให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมซึ่งจะนาไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการทางาน สอดคล้องกับ ปราณี โพธิ์จาด และสมชาย เทพแสง (2559) พบว่า คุณลักษณะด้าน
การสื่อสาร ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ด้วยเหตุที่การสื่อสารของผู้บริหาร แสดงถึง คุณลักษณะของผู้นาที่มีประสิทธิผล
เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติไปสู่บุคคลอื่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ตรงกัน ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับนนทิพร สาน้อย (2557) พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก ด้วยเหตุที่ปัจจัย
การสื่อสารเป็นคุณสมบัติของผู้นาที่มีประสิทธิผล ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จักจูงใจคณะครู และบุคลากรที่อยู่ใต้การดูแล
ให้ทุ่มเทในการทางาน โดยใช้ทักษะการสื่อสารอันที่จะทาให้พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน
1.2.ระดับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 3 พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญกับ
การส่งเสริมตนเองให้มีภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงวิชาการและ
ประชุมเชิงปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองมีความรู้ และความสามารถซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้นาด้านการแบบอย่างที่ดี อีกทั้งยัง
สามารถนาวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง สามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพที่ควรเป็นในอนาคตขององค์การ
ได้ มีการวางแผนในภาพรวมเพื่อพัฒนาองค์การไปสู่อนาคตที่ประสบความสาเร็จ สร้างการทางานเป็นทีมแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และสามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์ให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
วัชรีพรรณ จันทร์หอม, จินตนา จันทร์เจริญ และวีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ (2560) พบว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน ในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้วยเหตุที่ผู้บริหารสามารถนาวิสัยทัศน์ที่สร้างไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยการหลอมรวม
วิสัยทัศน์ไปสู่ปรัชญา นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้วิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นดาเนินไปบรรลุผล
สาเร็จ สอดคล้องกับนนทิพร สาน้อย (2557) พบว่า ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและราย
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ด้านอยู่ในระดับมาก ด้วยเหตุที่ ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องมีภาวะผู้นา มีความสามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพ
ที่ควรเป็นในอนาคตขององค์การ โดยเริ่มจากการสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตัว แล้วหลอมรวมให้กลายเป็นวิสัยทัศน์ส่วนรวม และ
สอดคล้องกับ จิราภรณ์ เกษวิริยการณ์ (2556) พบว่า สภาพวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาแพงเพชรเขต 2 ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ด้วยเหตุที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
และนาวิสัยทัศน์มาผลักดันนาองค์การไปสู่เป้าหมาย อีกทั้งมีการสร้างขวัญกาลังใจ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้า
รับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาศักยภาพ ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ
2.1.ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารกับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 พบว่า ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีต้องมีศิลปะการสื่อสาร การจูงใจ
ให้คณะครูและบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมให้พวกเขาได้แสดงออกถึงความสามารถ
อย่างเต็มที่ โดยการใช้ทักษะในการสื่อสาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด และปรับการทางานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ การ
สื่อสารที่ดีมีประโยชน์ จะก่อให้เกิดกระบวนการคิดที่นาพาไปถึงวิสัยทัศน์ การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะใช้เป็นเครื่องมือที่จูง
ใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรับผิดชอบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับ สมัชชา จันทร์แสง (2558) พบว่า ตัวแปร
สังเกตได้ด้านการสื่อสาร กับ ตัวแปรด้านภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยเหตุที่การสื่อสารที่ดีมีประโยชน์
จะก่อให้เกิดกระบวนการคิดที่นาพาไปถึงวิสัยทัศน์ ผู้บริหารต้องแสดงออกถึงการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารที่ชัดเจนเหมาะสม
โดยช่องทางการพูด การเขียนที่กระชับ ตรงประเด็น สามารถพูดโน้มน้าวให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเห็นด้วย และ
ยอมรับความคิดเห็น จนนาไปสู่การปฏิบัติจนบรรลุวิสัยทัศน์ได้ สอดคล้องกับ นนทิพร สาน้อย (2557) พบว่า ปัจจัยด้านการ
สื่อสาร กับ ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับค่อนข้างสูง ด้วยเหตุที่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีต้องมีความสามารถในการจูงใจ
คณะครู และบุคลากรที่อยู่ใต้การดูแล ให้ทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมให้พวกเขาได้แสดงออก
ถึงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยการใช้ทักษะในการสื่อสาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด และปรับการทางานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับ แนวคิดของเจษฎา นกน้อย (2559) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารเป็นสิ่งจาเป็นต่อการทางานใน
องค์การ เพราะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ทางการบริหาร อันได้แก่ การวางแผน การจัด องค์การ การจัดคนเข้าทางาน การนา และ
การควบคุม เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
2.2.ปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารทั้ง 6 ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะ
ผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ร้อยละ 73.90 ดังนี้
2.2.1.คุณลักษณะด้านความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและแหล่งข่าวส่งผลทางบวกต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ( β = .352) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
คุณลักษณะด้านความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและแหล่งข่าว เป็นคุณลักษณะของการสื่อสารที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้อง
มี หากต้องการให้องค์การประสบความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับ กฤษฎา สว่างงาม, ชญาพิมพ์ อุสาโห
(2557 : 485) กล่าวไว้ว่า ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของการสื่อสารในองค์การ ถือเป็นหัวใจที่สาคัญที่สุด ที่จะทาให้
องค์การนั้นบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือยุทธศาสตร์ขององค์การ อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางนาความต้องการ ความคิด
ความรู้สึก ไปสู่ความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกัน สอดคล้องกับ ยิ่งลักษณ์ ระรวยทรวง (2557) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
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สังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีบุคลิกภาพเป็นผู้ใหญ่ จริงใจ มีความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้รับสาร ทาให้ผู้รับสารเชื่อมั่น
ยอมรับฟัง และยอมรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารด้วยความตั้งใจ โดยผู้บริหารเลือกใช้เทคนิควิธีการสื่อสารได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ในขณะที่ต้องการสื่อสารให้ประสบความสาเร็จ ผู้บริหารต้องสามารถอธิบายขยายความในเรื่องที่ต้องการสื่อสาร
ให้ผู้รับสารเข้าใจยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะปฏิบัติตามให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือ
2.2.2.คุ ณลั กษณะด้ านความชั ด เจนของข้ อมู ล ข่า วสาร ส่งผลทางบวกต่อ ภาวะผู้ นาเชิงวิสั ย ทัศ น์ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ( β = .258) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ คุณลักษณะ
ด้านความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร เป็นคุณลักษณะอันสาคัญที่ผู้บริ หารสถานศึกษาต้องมี เพราะความชัดเจนของข้อมูล
ข่าวสารและวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ ทาให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การตัดสินใจมีความคงเส้นคง
วา ส่งผลให้การดาเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับยิ่งลักษณ์ ระรวยทรวง (2557) พบว่า เนื้อหาสารที่
ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารออกไปนั้น สื่อความหมายได้ตรงกับที่ผู้บริหารมุ่งหวัง มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
จนเกินไป ข้อความที่ใช้สื่อสารจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรที่มีขนาดเหมาะสม อ่านง่าย ผู้บริหารสื่อสารด้วยน้าเสียงที่แจ่มใส ออก
เสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธี จึงทาให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่าย ไม่สับสน อีกทั้งผู้บริหารกาหนดให้แหล่งของข่าวสารนั้นมาจาก
แหล่ งเดีย วกั นเพื่ อความเป็น เอกภาพ และการน าเสนอการสื่ อสารมีค วามคงที่ ไม่ เปลี่ยนไปเปลี่ย นมา ท าให้ผู้ รับ สาร
ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับ ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ (2558) กล่าวไว้ว่า ความชัดเจนของ
ข้อมูลข่าวสารและวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ ทาให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การตัดสินใจมีความคง
เส้นคงวา ทาให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ าย เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์ ลดคา
วิพากษ์วิจารณ์ว่าการบริหารไม่มีหลัก ให้ทิศทางความชัดเจนในการดาเนินงาน ส่งผลให้การดาเนินงานบรรลุตามที่กาหนดไว้
2.2.3.คุณลักษณะด้านความสามารถของผู้รับสาร ส่งผลทางบวกต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ( β = .245) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ คุณลักษณะด้าน
ความสามารถของผู้รับสารเป็นคุณลักษณะของการสื่อสารที่สาคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้ความสาคัญกับความสามารถ
ของผู้รับสาร จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการมอบหมายงานให้เหมาะกับความถนัดและความสามารถของผู้รับสาร ให้
สามารถดาเนินไปอย่างเหมาะสมและประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ สอดคล้องกับ
ยิ่งลักษณ์ ระรวยทรวง (2557) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครให้ความสาคัญกับความสามารถของ
ผู้รับสารเป็นอย่างมาก โดยคานึงถึงเจตคติของผู้รับสารที่มีต่อเนื้อหาหรือเรื่องราวที่ได้รับฟัง เมื่อผู้บริหารจะสื่อสารเรื่องใด
ผู้บริหารได้คานึงถึงความรู้พื้นฐานของผู้ที่จะสื่อสารด้วยเสมอ เพื่อประโยชน์ในการมอบหมายงานให้เหมาะกับความถนัดและ
ความสามารถของผู้รับสาร อีกทั้งผู้บริหารยังคานึงถึงความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจของผู้รับสาร ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์และบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของการทางานมากที่สุด
2.2.4.คุณลั กษณะด้ านความต่อเนื่อ งสม่ าเสมอส่ งผลทางบวกต่อ ภาวะผู้ นาเชิงวิ สัย ทัศน์ ของผู้บริ หาร
สถานศึกษาโดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ( β = .120) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ คุณลักษณะด้านความ
ต่อเนื่องสม่าเสมอเป็นคุณลักษณะของการสื่อสารที่ผบู้ ริหารสถานศึกษาต้องมี เพราะผู้บริหารต้องใช้การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ และทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ครูและบุคลากรเข้าใจถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ ระเบียบ กฎ หรือข้อตกลงร่วม
ขององค์การ การสื่อสารวิสัยทัศน์ ถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญ ที่จะช่วยให้การบริหารองค์ก ารสามารถก้าวเดินไปสู่จุดหมายได้
สอดคล้องกับ ของศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ (2558 : 1) กล่าวไว้ว่า องค์การที่ประสบความสาเร็จทั้งภาครัฐและเอกชน จะ
พบว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการสื่อสาร ใช้การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ มีกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีให้สามารถบริหารงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงต้องใช้การสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงนโยบาย การสื่อสารระดับกลยุทธ์ ถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญ ที่จะช่วยให้การบริหารองค์การ
สามารถก้าวเดินไปสู่จุดหมายได้
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2.2.5.คุณลักษณะด้านช่องทางการสื่อสารส่งผลทางบวกต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (β = .115) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ คุณลักษณะด้านช่องทางการสื่อสาร
เป็นคุณลักษณะที่สาคัญต่อการสื่อสารในองค์การ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเลือกใช้การสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย มี
ความเหมาะสมและมากพอที่จะทาให้ผู้รับสารสามารถเลือกรับสารได้จากหลายช่องทางตามความสะดวกกับวิถีชีวิตของผู้รับ
สาร เพื่อส่งผลต่อประสิทธิผลความก้าวหน้าขององค์การ สอดคล้องกับ ธนัสสรณ์ พลอยทับทิม และนงลักษณ์ ใจฉลาด
(2560) กล่าวไว้ว่า ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผู้บริหารควรนาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านช่องทางที่หลากหลาย นั้น
แสดงให้เห็นว่า ช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน มีผลต่อความน่าเชื่อถือของผู้บริหารและต่อผลงานวิชาการ และสอดคล้อง
กับ ยิ่งลักษณ์ ระรวยทรวง (2557) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารมีความ
เหมาะสมกับการเผยแพร่วิสยั ทัศน์ โดยมีการกาหนดช่องทางการสื่อสารไว้ชัดเจน และช่องทางการสื่อสารมีความหลากหลาย
มากพอที่จะทาให้ผู้รับสารสามารถเลือกรับสารได้จากหลายช่องทางตามความสะดวกกับวิถีชีวิตของผู้ รับสาร ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องการสื่อสารผ่านทางประกาศ คาสั่ง ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการลงชื่อรับทราบคาสั่ง มากกว่าช่องทางอื่น
2.2.6.คุณลักษณะด้านความเหมาะสมกับสถานการณ์ส่งผลทางลบต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน (β = -.092) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถาม
คิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ให้ความสาคัญกับความ
เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากในบางสถานการณ์เป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วน เช่น นโย บาย ภารกิจ หรือ
โครงการที่ต้องทาทันทีทันใด จึงต้องใช้สื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ข้ามลาดับชั้นและไม่ใช้วิธีการสื่อสารแบบสองทาง ไม่
เลือกใช้เครื่องมือประกอบการสื่อสารเข้ามาสนับสนุน หรือเสริมคาพูด ซึ่งอาจทาให้ผู้รับสารมองว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขาด
การวางแผนที่จะนาไปสู่การเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับ ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์ และธีระวัฒน์ จัน
ทึก (2559 : 913 - 914) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญเรื่องความเหมาะสมกับสถานการณ์และแน่ใจว่าบุคลากรใน
องค์การสามารถใช้การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งผู้บริหารต้องเข้าใจหน้าที่ของการสื่อสาร คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมของกระบวนการบริหาร ทิศทางของการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการ
สื่อสาร และแนวทางการป้องกันหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ และสอดคล้องกับ
ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ (2558 : 1) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญและศึกษาถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ของ
การสื่อสาร ซึ่งจะทาให้ผู้บริหารทราบถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในทุกด้านขององค์การ ที่จะส่งผล
กระทบต่อการวางนโยบายด้านการสื่อสารในองค์การ ประกอบด้วย รูปแบบการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร กลยุทธ์การ
สื่อสาร บรรยากาศการสื่อสาร และเครือข่ายการสื่อสาร
สรุปผลการวิจัย
1.ปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่าสุด ได้ดังนี้ ความสามารถของ
ผู้รับสาร ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและแหล่งข่าว ความชัด เจนของข้อมูลข่าวสาร ความต่อเนื่องสม่าเสมอ ช่องทางการ
สื่อสาร และความเหมาะสมกับสถานการณ์
2.ภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต
3 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่าสุด ได้ดังนี้ การเป็นแบบอย่างที่ดี การปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ การสร้างวิสัยทัศน์ และการเผยแพร่วิสัยทัศน์
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3.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะด้านการสื่อสารกับภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.ปัจจัยคุ ณลักษณะด้านการสื่ อสารทั้ง 6 ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิ สัยทัศน์ ของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ภาวะ
ผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ร้อยละ 73.90
ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
คุณลักษณะด้านความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและแหล่งข่าว ส่งผลทางบวกต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในอันดับ 1 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความสาคัญกับความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและแหล่งข่าวมากที่สุด เพื่อให้สถานศึกษา
มีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความสาเร็จ
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษาเกี่ยวกั บโมเดลสมการโครงสร้ างเชิงผลคุณลัก ษณะด้านความน่า เชื่ อถือ ของผู้ส่งสารและ
แหล่งข่าวของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3
กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา
แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง รวมทั้งให้องค์ความรู้แนวทางในการศึกษาค้นคว้ามาโดยตลอด อาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ
อาจารย์ ดร.สมหมาย อ่าดอนกลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญา
ลักษณ์ อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ท่านได้มอบความรู้ในด้านวิชาการต่าง ๆ
และผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
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การศึกษาเสียงอ่านของอักษรคันจิประเภทเคเซที่ปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ
N1-N5 ตามหลักการกาหนดเสียง
THE STUDY OF KEISEI KANJI CHARACTERS’ PRONUNCIATION APPEARED IN KANJI
CHARACTER TABLES FOR JAPANESE LANGUAGE PROFICIENCY TEST N1-N5
ACCORDING TO THE SOUND PRINCIPLE
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเสียงอ่านของอักษรคันจิประเภทเคเซ ที่ปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัด
ระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1-N5 ตามหลักการกาหนดเสียง แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับ
ภาษาญี่ปุ่นระดับ N1-N5 จานวน 2,040 ตัว เครื่อ งมือที่ใ ช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูล โดยสร้างเป็นรูปแบบตาราง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถีแ่ ละค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า อักษรคันจิประเภทเคเซมีมากกว่าประเภทอื่น ๆ คิดเป็น ร้อยละ
52.11 อักษรคันจิประเภทเคเซระดับ N1 มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.43 รองลงมา คือ ระดับ N2-N3 และ N4 คิดเป็นร้อย
ละ 57.72 และ 61.32 ตามลาดับ อักษรคันจิที่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียง (ร้อยละ 31.89) มีน้อยกว่าอักษรคันจิที่ไม่
เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียง (ร้อยละ 68.11)
คาสาคัญ: เสียงอ่านอักษรคันจิประเภทเคเซหลักการกาหนดเสียง
Abstract
The purpose of this research was to study Keisei Kanji characters’ pronunciation appeared in Kanji
character tables for Japanese Language Proficiency Test N1-N5 according to the sound principle. The
2,040 kanji characters were collected from kanji character tables for Japanese Language Proficiency Test
N1-N5. The data were analyzed by using frequency and percentage. The findings showed that there were
1,063 Keisei Kanji characters (52.11%). The N1 Keisei Kanji characters were found most (48.43%). The
followings were N2-N3 and N4 (57.72%) and (61.32%) respectively. Kanji characters according to the sound
principle (31.89%) were less than Kanji characters not according to the sound principle (68.11%).
keywords: pronunciation keisei kanji characters sound principle
บทนา
ภาษาญี่ปุ่นมีอักษร 3 ชนิด คือ อักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ และอักษรคันจิ ซึ่งอักษรคันจินั้น เป็นอักษรที่
ประเทศญี่ปุ่นรับอิทธิพลมาจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาของประเทศจีนพร้อม ๆ กับนาเสียงอ่านตามภาษาจีน ที่เรียกว่า “เสียง
อง”แต่เนื่องจาก เสียงองไม่สามารถแทนเสียงอ่านในภาษาญี่ปุ่นได้ทั้งหมด จึงนาอักษรคันจิมาใช้แทนคาในภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า
“เสียงคุน” ดังนั้นอักษรคันจิจึงมีเสียงอ่านมากกว่าหนึ่งเสียง
อักษรคันจิเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญในการเรียนภาษาญี่ปุ่น เพราะนอกจากต้องจาความหมายแล้ว ผู้เรียนต้องจาเสียง
อ่านและวิธีเขียนที่ซับซ้อนของอักษรคันจิที่มีเป็นจานวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากอักษรคันจิมีลักษณะพิเศษ คือ อักษรหนึ่งตัวจะ
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นรากคาซึ่งบอกความหมาย และส่วนที่แทนเสียงซึ่งเป็นเสียงอ่านแบบจีน (เสียงอง) จากการสารวจพบว่า
อักษรคันจิที่มีส่วนที่แทนเสียงเหมือนกันมักจะมีเสียงอ่านแบบองเหมือนกัน ซึ่งอาจใช้เป็นหลักในการเดาเสียงอ่านแบบจีน
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(เสียงอง) ของอักษรคันจิที่ไม่รู้จัก รวมถึงเดาความหมายคร่าว ๆ ได้ อักษรคันจิมี 6 ประเภทและอักษรคันจิที่พบมากที่สุดคือ
อักษรคันจิประเภทเคเซ ซึ่งเกิดจากการรวมกันของอักษรที่แสดงรูปร่าง (ความหมาย) และอักษรที่แสดงเสียง เกิดเป็นอักษรคัน
จิตัวใหม่ขึ้นมา ดังนั้นหากผู้เรียนนาหลักดังกล่าวมาใช้ในการจาเสียงอ่านแบบองของอักษรคันจิประเภทเคเซโดยจัดหมวดหมู่
อักษรคันจิที่มีส่วนที่แทนเสียงเหมือนกันไว้ด้วยกันก็จะช่วยให้จาเสียงอ่านได้ดียิ่งขึ้น (วันชัย สีลพัทธ์กุล, 2555 น. 7-8) ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์สาหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นและนาไปใช้ในการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น
การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นเป็นการสอบเพื่อวัดผลและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของ
ผู้เรียนชาวต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นภายในและนอกประเทศ โดยเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจและความสามารถ
ทางด้านภาษา ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ N1-N5 ในข้อสอบแต่ละระดับจะแบ่งเป็นความรู้ทางด้านภาษาและการฟัง ความรู้
ทางด้านภาษาจะประกอบไปด้วยคาศัพท์ ไวยากรณ์และการอ่าน อักษรคันจิจะอยู่ในส่วนของคาศัพท์และการอ่าน ซึ่งล้วนเป็น
อักษรคันจิที่พบและใช้บ่อยในชีวิตประจาวัน ดังนั้น ถ้าผู้เรียนรู้และจาเสียงอ่านของอักษรคันจิที่ใช้บ่อยๆ ได้ก็จะเป็นประโยชน์
ในการทาข้อสอบ สามารถจาเสียงอ่านของอักษรคันจิที่ใช้บ่อยๆ ได้
จากความเป็นมาและสาคัญของอักษรคันจิดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเสียงอ่านของอักษรคันจิประเภทเคเซ
โมจิ (形声文字) ที่ปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1-N5 ว่าเป็นไปตามหลักการกาหนดเสียง
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในการเดาและจาเสียงอ่านอักษรคันจิ รวมถึงนาไปใช้ประโยชน์ใน
การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นต่อไป
けいせい も じ

วิธดี าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษาอักษรคันจิประเภทเคเซ ที่ปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1N5 จานวน 1,063 จากจานวน 2,040 ตัว เท่านั้นและนาข้อมูลอักษรคันจิประเภทเคเซจากเว็บไซต์ 家庭学習レシピ และ
หนังสือ“จาให้ได้ ใช้ให้เป็น คันจิ 1,023 ตัว” มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบบันทึกข้อมูล มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดและหลักการออกเสียงของอัก ษรคันจิประเภทเคเซ จากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งเพื่อ กาหนด
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. สร้างแบบบันทึกข้อมูลโดยสร้างเป็นรูปแบบตารางการวิเคราะห์ข้อมูล
3. นาตารางการวิเคราะห์ข้อ มูลเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อ งและครบถ้วนของเกณฑ์การ
วิเคราะห์
4. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนาไปใช้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับ

ลาดับ

อักษรคันจิ
ประเภท
เคเซ

เสียงอ่าน
ของอักษร
คันจิ

ส่วนที่แสดง
ความหมาย

ส่วนที่
แสดง
เสียงอ่าน

N1
N2-N3

1
2

韻

いん

音

員

囲

い

囗

井

N4
N5

3
4

意

い

心

音

話

わ

言

舌
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ตาแหน่ง
ของส่วนที่
แสดงเสียง
อ่าน
ด้านขวา
ด้านใน

เป็นไปตาม
หลักการ
กาหนด
เสียง
✓
✓

ด้านขวา
ด้านขวา

✓
✓
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คัดเลือกอักษรคันจิประเภทเคเซ จากตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1-N5 ซึ่งมี 2,040 ตัว
โดยพิ จ ารณาจากเว็ บ ไซต์ 家庭学習レシピ และหนั ง สื อ “จ าให้ ไ ด้ ใช้ ใ ห้ เ ป็ น คั น จิ 1,023 ตั ว ” ได้ จ านวนอั ก ษรคั น จิ
ประเภทเคเซดังนี้
N1
1,018 ตัว
N2-N3
738 ตัว
N4
181 ตัว
N5
103 ตัว
รวมทั้งหมด 1,063 ตัว
2. บันทึกอักษรคันจิที่คัดเลือกได้ลงในตารางที่สร้างไว้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์อักษรคันจิประเภทเคเซตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1.1 ใส่เสียงอ่านของอักษรคันจิ
1.2 แยกส่วนที่แสดงความหมายของอักษรคันจิ
1.3 แยกส่วนที่แสดงเสียงอ่านของอักษรคันจิ
1.4 ใส่ตาแหน่งของส่วนที่แสดงเสียงอ่านของอักษรคันจิ
1.5 วิเคราะห์อักษรคันจิประเภทเคเซว่าเป็นไปตามหลักการกาหนดเสียงหรือไม่เป็นไปตามหลั กการกาหนด
เสียง โดยใส่เครื่องหมายดังต่อไปนี้
✓ แสดงอักษรคันจิที่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียง
*
แสดงอักษรคันจิที่มีเสียงต่างไปจากเสียงเดิม
△
แสดงอักษรคันจิที่มีส่วนประกอบเป็นบุชุกับบุชุ
#
แสดงอักษรคันจิที่มีเสียงอ่านแบบญี่ปุ่น (เสียงคุน)
□
แสดงอักษรคันจิที่เป็นทั้งคันจิและบุชุ
+
แสดงอักษรคันจิที่แยกส่วนประกอบไม่ได้
X
แสดงอักษรคันจิที่มีส่วนที่แทนเสียงแต่ไม่มีเสียงอ่าน
2. หาค่าร้อยละของอักษรคันจิที่มีเสียงอ่านเป็นไปตามหลักการกาหนดเสียงและไม่ เป็นไปตามหลักการกาหนด
เสียง
3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอในรูปแบบตารางและภาพประกอบการพรรณนา
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนาเสนอดังตารางและภาพต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนอักษรคันจิประเภทเคเซที่ปรากฏในตารางคันจิสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
ระดับ N1- N5 ในภาพรวม
จานวนอักษรคันจิ (ทั้งหมด)
2,040

อักษรคันจิประเภทเคเซ
1,063

อักษรคันจิประเภทอืน่ ๆ
977

ร้อยละ

52.11

47.89

จากตารางที่ 1 พบว่า อักษรคันจิประเภทเคเซที่ปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1- N5
ในภาพรวมมีจานวน 1,063 ตัว คิดเป็นร้อยละ 52.11 ซึ่งมากกว่าอักษรคันจิประเภทอื่น ๆ
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงค่าร้อยละของอักษรคันจิประเภทเคเซที่ปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ
N1- N5 แยกตามระดับ
50

46.38

45

40.08

40
35
30
25

ร้ อยละ

20
15

10.44

10

3.10

5
0
N1

N2-N3

N4

N5

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าอักษรคันจิประเภทเคเซที่มีค่าร้อยละสูงที่สุด คือ ระดับ N1 รองลงมาคือ ระดับ N2-N3
และ N4 ตามลาดับ
ภาพที่ 2 แผนภูมิแท่งแสดงค่าร้อยละของอักษรคันจิประเภทเคเซทุกระดับที่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียงและไม่เป็นไป
ตามหลักการกาหนดเสียง

3.45
2.36

N5

11.61
7.96

N4

37.29

N2-N3

ไม่เป็ นไปตามหลักการ
กาหนดเสียง
เป็ นไปตามการกาหนดเสียง

46.02

47.65
43.66

N1
0

10

20

30

40

50

60

จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าอักษรคันจิประเภทเคเซทุกเกือบทุกระดับ ยกเว้นระดับ N2-N3 มีเสียงอ่านที่เป็นไปตาม
หลักการกาหนดเสียง มีมากกว่าเสียงอ่านที่ไม่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียง
จานวนอักษรคันจิประเภทเคเซที่มีเสียงอ่านไม่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียงแสดงดังตาราง 2-7
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ตารางที่ 2 แสดงอักษรคันจิที่มีเสียงต่างไปจากเสียงเดิม (*)
ระดับ
N1
N2-N3
N4
N5

จานวน
165
101
35
3

ร้อยละ
54.28
33.22
11.51
0.99

รวม

304

100

จากตารางที่ 2 พบว่าอักษรคันจิที่มีเสียงต่างไปจากเสียงเดิมที่มีจานวนมากที่สุด คือ ระดับ N1 คิดเป็นร้อยละ 54.28
รองลงมาคือ ระดับ N2-N3 และ N4 คิดเป็นร้อยละ 33.22 และ 11.51 ตามลาดับ
ตัวอย่าง
稼 อ่านว่า か
禁 อ่านว่า きん
ตารางที่ 3 แสดงอักษรคันจิที่มีส่วนประกอบเป็นบุชุกับบุชุ (△)
ระดับ
N1
N2-N3
N4
N5
รวม

จานวน
16
42
20
17
95

ร้อยละ
16.84
44.22
21.05
17.89
100

จากตารางที่ 3 พบว่า อักษรคันจิที่มีส่วนประกอบเป็นบุชุกับบุชุที่มีจานวนมากที่สุด คือ ระดับ N2-N3 คิดเป็นร้อย
ละ 44.22 รองลงมาคือ ระดับ N4 และ N5 คิดเป็นร้อยละ 21.05 และ 17.89 ตามลาดับ
ตัวอย่าง
－+ 巾 =市
广 +ム= 広

ตารางที่ 4 แสดงอักษรคันจิที่มีเสียงอ่านแบบญี่ปุ่น (เสียงคุน) (#)
ระดับ
N1
N2-N3
N4
N5
รวม

จานวน
13
1
14

ร้อยละ
92.86
7.14
100

จากตารางที่ 4 พบว่า อักษรคันจิที่มีเสียงอ่านแบบญี่ปุ่น (เสียงคุน)ที่มีจานวนมากที่สุด คือ ระดับ N1 คิดเป็นร้อยละ
92.85 รองลงมาคือ ระดับ N2-N3 คิดเป็นร้อยละ 7.14
ตัวอย่าง
嵐
箱

อ่านว่า
อ่านว่า

あらし
はこ
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ตารางที่ 5 แสดงอักษรคันจิที่เป็นทั้งคันจิและบุชุ (□)
ระดับ
N1
N2-N3
N4
N5

จานวน
1
4
2
1

ร้อยละ
12.5
50
25
12.5

รวม

8

100

จากตารางที่ 5 พบว่า อักษรคันจิที่เป็นทั้งคันจิและบุชุที่มีจานวนมากที่สุดคือ ระดับ N2-N3 คิดเป็น ร้อยละ 50
รองลงมาคือ ระดับ N4 คิดเป็นร้อยละ 25
ตัวอย่าง
比 อ่านว่า
ひ
谷 อ่านว่า こく
ตารางที่ 6 แสดงอักษรคันจิที่แยกส่วนประกอบไม่ได้ (+)
ระดับ
N1
N2-N3
N4
N5
รวม

จานวน
116
98
20
4
238

ร้อยละ
48.74
41.18
8.40
1.68
100

จากตาราง 6 พบว่า อักษรคันจิที่แยกส่วนประกอบไม่ได้ที่มีจานวนมากที่สุดคือ ระดับ N1 คิดเป็น ร้อยละ 48.74
รองลงมาคือ ระดับ N2-N3 และ N4 คิดเป็นร้อยละ 41.18 และ 8.40 ตามลาดับ
ตัวอย่าง
達 อ่านว่า たつ
段 อ่านว่า だん
ตารางที่ 7 แสดงอักษรคันจิที่มีส่วนที่แทนเสียงแต่ไม่มีเสียงอ่าน (x)
ระดับ
N1
N2-N3
N4
N5
รวม

จานวน
34
24
7
65

ร้อยละ
52.31
36.92
10.77
100

จากตารางที่ 7 พบว่า อักษรคันจิที่มีส่วนที่แทนเสียงแต่ไม่มีเสียงอ่านที่มีจานวนมากที่สุด คือ ระดับ N1 คิดเป็นร้อย
ละ 52.30 รองลงมาคือ ระดับ N2-N3 และ N4 คิดเป็นร้อยละ 36.92 และ 10.77 ตามลาดับ
ตัวอย่าง
演 อ่านว่า えん แยกส่วนที่แสดงความหมาย 氵 และส่วนที่แสดงเสียง 寅 ไม่มีเสียงอ่าน
快
อ่านว่า かい แยกส่วนที่แสดงความหมาย 忄 และส่วนที่แสดงเสียง 夬 ไม่มีเสียงอ่าน
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ภาพที่ 3 แผนภูมิแท่งแสดงค่าร้อยละของอักษรคันจิประเภทเคเซที่ไม่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียงจากตาราง 2-7

8.98

อักษรคันจิที่มีส่วนที่เสียงแต่ไม่มีเสียงอ่าน

32.87

อักษรคันจิที่แยกส่วนประกอบไม่ได้
อักษรคันจิที่เป็นทั้งคันจิและบุชุ

1.11

อักษรคันจิที่มีเสียงแบบญี่ปุ่น (เสียงคุน)

1.93

ร้อยละ

13.12

อักษรคันจิที่มีส่วนประกอบเป็นบุชุกับบุชุ

41.99

อักษรคันจิที่มีเสียงต่างไปจากเสียงเดิม
0

10

20

30

40

50

จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าอักษรคันจิที่มีเสียงต่างไปจากเดิมมีค่าร้อยละมากที่สุด รองลงมา คือ อักษรคันจิที่แยก
ส่วนประกอบไม่ได้ และส่วนที่มีค่าร้อยละน้อยที่สุด คือ อักษรคันจิที่เป็นทั้งอักษรคันจิและบุชุ
ตารางที่ 8 แสดงตาแหน่งส่วนที่แสดงเสียงที่พบมากที่สุดในอักษรคันจิประเภทเคเซที่ปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับ
3 อันดับ
ระดับ
N1
N2- N3
N4
N5

ตาแหน่งที่พบ
มากที่สุด
อันดับ 1
ด้านขวา
ด้านขวา
ด้านขวา
ด้านขวา

จานวน
269
177
47
7

ตาแหน่งที่พบ
มากที่สุด
อันดับ 2
ด้านบน
ด้านซ้าย
ด้านล่าง
ด้านใน, ล่าง

จานวน
32
28
12
2

ตาแหน่งที่
พบมากที่สุด
อันดับ 3
ด้านซ้าย
ด้านซ้าย
ด้านซ้าย
-

จานวน
21
27
9
-

จากตารางที่ 8 พบว่า ตาแหน่งของส่วนที่แสดงเสียงที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในอักษรคันจิประเภทเคเซ คือ
ด้านขวา ตาแหน่งที่พบมากเป็นอันดับ 2 คือ ด้านบน ด้านซ้าย ด้านล่าง และด้านใน และตาแหน่งที่พบมากเป็นอันดับ 3 คือ
ด้านซ้าย
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยข้างต้น มีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายได้ดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า อักษรคันจิประเภทเคเซที่ปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1N5 มีจานวน 1,063 ซึ่งมากกว่าอักษรคันจิประเภทอื่นๆ นั้น สอดคล้องกับ ปราณี จงสุจริตธรรม (2552, น. 6-8) และทัศนีย์
เมธาพิสิฐ (2556, น.16) ทีไ่ ด้กล่าวไว้ว่าเป็นอักษรคันจิที่พบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80-90 จากจานวนอักษรคันจิทั้งหมด แต่
ในงานวิจัยนี้พบร้อยละ 52.11 ทั้งนี้เนื่องจากว่า เป็นการศึกษาจากตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับภาษญี่ปุ่นระดั บ N1-N5
เท่านั้น
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า อักษรคันจิประเภทเคเซที่มีเสียงอ่านไม่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียงมีจานวนมากกว่า
อักษรคันจิที่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียงนั้น เนื่องจากมีความแตกต่างของระบบเสียง ในภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นซึ่งอาจมี
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การเปลี่ยนเสียงเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น เช่น อักษรคันจิ 各 อ่านว่า かく เมื่อไปผสมกับบุชุ 宀 กลายเป็นอักษรคันจิ 客 จะอ่านว่า
きゃく(วันชัย สีลพัทธ์กุล 2558, น. 2)
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า อักษรคันจิที่ไม่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียง เป็นอักษรคันจิที่มีเสียงต่างไปจากเสียง
เดิม เนื่องจากว่ามีความแตกต่างของระบบเสียงในภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะเหมือนกับ ข้อ 2 ที่กล่าวไว้ข้างต้น
4. จากผลการวิจัยที่พบว่า อักษรคันจิที่ไม่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียง เป็นอักษรคันจิที่มีส่วนประกอบเป็นบุชุ
กับบุชุเช่น 関 อ่านว่า かん นั้น อาจเป็นเพราะ ตอนที่ญี่ปุ่นประดิษฐ์คาขึ้นมานั้นไม่ได้นึกถึงส่วนประกอบของตัวอักษรคันจิ
คิดเพียงแค่ว่าจะนาอักษรคันจิตัวนั้นมาแทนความหมายในภาษาของตัวเอง หรืออาจเป็นเพราะว่ามีกฎบางกฎในการประดิษฐ์
อักษรคันจิที่ทาให้อักษรคันจิมีส่วนประกอบเป็นบุชุกับบุชุ
5. จากผลการวิจัยพบว่าอักษรคันจิที่ไม่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียง เป็นอักษรคันจิที่มีเสียงอ่านเป็นเสียงอ่าน
แบบญี่ปุ่น (เสียงคุน) เช่น 箱 อ่านว่า はこ เนื่องจากว่าเป็นอักษรคันจิที่ญี่ปุ่นประดิษฐ์ขึ้นเองส่วนใหญ่มักเป็นอักษรที่เกิดจาก
ส่วนที่แทนความหมายตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป อักษรเหล่านี้จะไม่มีเสียงอ่านแบบจีน (เสียงอง) (วันชัย สีลพัทธ์กุล 2555, น. 8)
6. จากผลการวิจัยที่พบว่า อักษรคันจิที่ไม่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียง เป็นอักษรคันจิที่เป็นทั้งคันจิและบุชุเช่น
歯 อ่านว่า は อาจเป็นเพราะว่า บุชุตัวนั้น ๆ เป็นได้ทั้งส่วนที่แสดงเสียงและส่วนที่แสดงความหมาย
7. จากผลการวิจัยที่พบว่า อักษรคันจิที่ไม่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียง เป็นอักษรคันจิที่แยกส่วนประกอบไม่ได้
เช่น 怪 อ่านว่า かい นั้นอาจเป็นเพราะ ส่วนที่แสดงเสียงอ่านเป็นอักษรจีนที่ญี่ปุ่นนามาผสมกับบุชุ แต่อักษรจีนตัวนั้นไม่ได้ถูก
บันทึกไว้ในภาษาญี่ปุ่น หรือ อาจเป็นเพราะ ส่วนที่แสดงเสียงตัวนั้น ไม่ได้เป็นอักษรคันจิ จึงไม่สามารถแยกส่วนประกอบได้
8. จากผลการวิจัยพบว่า อักษรคันจิที่ไม่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียง เป็นอักษรคันจิที่มีส่วนที่แทนเสียงไม่มี
เสียงอ่านเช่น 歌 ส่วนที่แทนเสียง คือ 哥 ไม่มีเสียงอ่าน อาจเป็นเพราะว่าอักษรคันจิตัวนั้นเป็นอักษรคันจิในภาษาจีนจึงไม่มี
เสียงในภาษาญี่ปุ่น
สรุปผลการวิจัย
1. อักษรคันจิประเภทเคเซที่ปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1-N5 ในภาพรวมมีจานวน
1,063 ตัว คิดเป็นร้อยละ 52.11 ซึ่งมากกว่าอักษรคันจิประเภทอื่น ๆ
2. อักษรคันจิประเภทเคเซระดับ N1 มีมากที่สุด จานวน 493 ตัว คิดเป็นร้อยละ 46.38 รองลงมา คือ ระดับ N2-N3
และ N4 จานวน 426 ตัว และ 111 ตัว คิดเป็นร้อยละ 40.08 และ 10.44
3. อักษรคันจิประเภทเคเซที่ไม่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียงมีมากกว่าอักษรคันจิที่เป็นไปตามหลักการกาหนด
เสียง คิดเป็นร้อยละ 68.11 เมื่อพิจารณาแยกตามระดับ พบว่ามีเพียง อักษรคันจิระดับ N2-N3 เท่านั้นที่มีเสียงอ่านเป็นไปตาม
หลักการกาหนดเสียงมากกว่าที่ไม่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียง ส่วนอักษรคันจิระดับอื่น ๆ มีเสียงอ่านที่ไม่เป็นไปตาม
หลักการกาหนดเสียงมากกว่าเสียงอ่านที่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียง
4. อักษรคันจิที่ไม่เป็นไปตามหลักการกาหนดเสียงมีข้อค้นพบดังนี้
4.1 อักษรคันจิที่มีเสียงต่างไปจากเสียงเดิมที่มีจานวนมากที่สุดคือ ระดับ N1 คิดเป็นร้อยละ 54.28 รองลงมาคือ
ระดับ N2-N3 และ N4 คิดเป็นร้อยละ 33.22 และ 11.51 ตามลาดับ
4.2 อักษรคันจิที่มีส่วนประกอบเป็นบุชุกับบุชุที่มีจานวนมากที่สุดคือ ระดับ N2-N3 คิดเป็นร้อยละ 44.22
รองลงมาคือ ระดับ N4 และ N5 คิดเป็นร้อยละ 21.05 และ 17.89 ตามลาดับ
4.3 อักษรคันจิที่มีเสียงอ่านแบบญี่ปุ่น (เสียงคุน) ที่มีจานวนมากที่สุด คือ ระดับ N1 คิดเป็นร้อยละ 92.86
รองลงมาคือ ระดับ N2-N3 คิดเป็นร้อยละ 7.14
4.4 อักษรคันจิที่เป็นทั้งคันจิและบุชุที่มีจานวนมากที่สุดคือ ระดับ N2-N3 คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ระดับ
N4 คิดเป็นร้อยละ 25
4.5 อักษรคันจิที่แยกส่วนประกอบไม่ได้ที่มีจานวนมากที่สุดคือ ระดับ N1 คิดเป็นร้อยละ 48.74 รองลงมาคือ
ระดับ N2-N3 และ N4 คิดเป็นร้อยละ 41.18 และ 8.40 ตามลาดับ
4.6 อักษรคันจิที่มีส่วนที่แทนเสียงแต่ไม่มีเสียงอ่านที่มีจานวนมากที่สุดคือ N1 คิดเป็นร้อยละ 52.30 รองลงมา
คือระดับ N2-N3 และ N4 คือ 36.92 และ 10.77 ตามลาดับ
5. ตาแหน่งของส่วนที่แสดงเสียงที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในอักษรคันจิประเภทเคเซ คือ ด้านขวา ตาแหน่งที่พบ
มากเป็นอันดับ 2 คือ ด้านบน ด้านซ้าย ด้านล่าง และด้านใน และตาแหน่งที่พบมากเป็นอันดับ 3 คือ ด้านซ้าย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตตาบลหนองบัว
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 2) ศึกษาประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอยในเขตตาบลหนองบัว 3) พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของตาบลหนองบัว และ 4) เปรียบเทียบความรู๎ เจตคติและ
การปฏิบัติ ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชน จาแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษาเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยแบํงการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้น
ที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตตาบลหนองบัว กลุํมตัวอยําง คือ ประชาชนที่เป็นตัวแทน
ครัวเรือนที่มีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตาบลหนองบัว จานวน 124 คน ทาการสุํมตัวอยํางโดยใช๎การสุํม
อยํางงําย ด๎วยวิธีจับฉลากแบบไมํทดแทน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบมีคําความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทํากับ 0.82
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการจัดเวทีประชาคม คือ ผู๎นา
ชุมชน โดยเลือกแบบเจาะจง จานวน 37 คน เครื่องมือเป็นแบบบันทึกการจัดเวที ประชาคม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา ขั้นที่ 2 ศึกษาประเภท และ ปริมาณ ของขยะมูลฝอยในเขตตาบลหนองบัว กลุํมตัวอยําง คือ ผู๎ที่มีบทบาทในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของบ๎านรํองดูํ หมูํที่ 13 โดยเลือกแบบเจาะจง จานวน 30 คน เครื่องมือเป็นแบบสารวจประเภทและ
ปริมาณขยะมูลฝอย วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎คําร๎อยละ ขั้นที่ 3 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยของตาบลหนองบัว กลุํมตัวอยําง คือ ผู๎ที่มีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของบ๎านรํองดูํ
หมูํที่ 13 โดยเลือกแบบเจาะจง จานวน 30 คน เครื่องมือเป็นแบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกการสนทนากลุํม คําดัชนีความ
สอดคล๎องเทํากับ 1.00 วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นที่ 4 ทดลองใช๎รูปแบบและศึกษาเปรียบเทียบความรู๎
เจตคติ และการปฏิบัติ ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชนและเปรียบเทียบความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ ในการจัดการขยะมูลฝอยหลังการจัดการเรียนรู๎ จาแนก
ตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา กลุํมตัวอยํางคือ ผู๎ที่มีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของบ๎านรํองดูํ หมูํที่ 13
โดยเลือกแบบเจาะจง จานวน 30 คน เครื่องมือเป็นแบบวัดความรู๎ มีคําอานาจจาแนกเทํากับ 0.25 ขึ้นไป มีคําความยากงําย
เป็นรายข๎ออยูํระหวําง 0.60-0.76 คําดัชนีความสอดคล๎องเทํากับ 1.00 และมีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.84 แบบวัดเจตคติ คํา
ดัชนีความสอดคล๎องเทํากับ 0.97 และมีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.89 แบบวัดการปฏิบัติ คําดัชนีความสอดคล๎องเทํากับ 1.00
และมีคําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.88 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคําที และการทดสอบคําเอฟ
ผลการวิจัยพบวํา
1) สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
โดยรวมมีสภาพปัญหาอยูํในระดับสูง ( X = 14.02, S.D. = 0.34) และข๎อที่มีปัญหาสูงที่สุด ได๎แกํ ขยะมูลฝอยในชุมชนสํวน
ใหญํมาจากขยะในครัวเรือน รองลงมาคือชุมชนมีการทิ้งเศษขยะมูลฝอยตามริมถนนหนทาง หนอง คลอง บึง หรือที่สาธารณะ
และในชุมชนของทํานครัวเรือนสํวนใหญํนาขยะมูลฝอยทิ้งบริเวณบ๎าน ตามลาดับ
2) การศึกษาประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอยในเขตตาบลหนองบัว ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ที่ศึกษาพบวํา ใน
ภาพรวม มีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 2,728.95 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของขยะมูลฝอยปริมาณมากที่สุด คือ
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ขยะยํอยสลายเองตามธรรมชาติ จานวน 1,376.40 กิโลกรัม รองลงมาได๎แกํ ขยะนากลับมาใช๎ใหมํได๎ จานวน 990.10 กิโลกรัม
ขยะทั่วไป จานวน 213.70 กิโลกรัม และขยะอันตราย จานวน 149.65 กิโลกรัม ตามลาดับ
3) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของประชาชน ใช๎รูปแบบการเรียนรู๎ เชิงปฏิบัติการแบบมี
สํวนรํวม ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการรับรู๎ ขั้นการคิดวิเคราะห์ ขั้นการวางแผนแก๎ปัญหา ขั้นปฏิบัติตามแผน และขั้นการ
ประเมินผล โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎ 4 แบบ ได๎แกํ (1) แผนที่ความคิด (2) แผนภูมิก๎างปลา (3) การมองภาพอดีตปัจจุบันและ
สิ่งที่อยากให๎เกิดขึ้นในอนาคต และ (4) การวางแผนแบบมีสํวนรํวม โดยใช๎แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 7Rs ได๎แกํ
(1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลํงกาเนิด (2) การนาวัสดุมาใช๎ซ้า (3) การนามาซํอมแซม (4) การนามาแปรสภาพ
หมุนเวียนกลับมาใช๎ใหมํ (5) การนามาบรรจุใหมํ (6) การนามาใช๎ประโยชน์กลับคืน (7) การหลีกเลี่ยงการใช๎วัสดุที่ทาลายยาก
และผลการวิเคราะห์รูปแบบพบวํา มีคําความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด ( X = 4.82, S.D = 0.70)
4) ความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตตาบลหนองบัว หลังการจัดการ
เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมสูงกวํากํอนจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมในการจัดการ ขยะมูลฝอย อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หลังการจัดการเรียนรู๎ในภาพรวมมีคะแนนความรู๎อยูํในระดับสูง ( X = 18.43, S.D. = 1.07) คะแนนเจตคติอยูํในระดับดี ( X =
4.80, S.D. = 0.31) และคะแนนการปฏิบัติอยูํในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.21) หลังการจัดการเรียนรู๎ประชาชนที่มีเพศ
ตํางกันมีความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ ไมํแตกตํางกัน ประชาชนที่มีอายุตํางกัน มีความรู๎ เจตคติ ไมํแตกตํางกันแตํประชาชนที่มี
อายุตํางกัน มีการปฏิบัติ แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุํมอายุ 61 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติในการ
จัดการขยะมูลฝอยน๎อยที่สุด ( X = 4.02, S.D. = 0.15) และประชาชนที่มีการศึกษาตํางกัน มีความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ
ไมํแตกตํางกัน
คาสาคัญ : ผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม การจัดการขยะมูลฝอย ตาบลหนองบัว
Abstract
The objectives of this research were to 1) study the state of the problem of the garbage
management of Nong Bua subdistrict, Nong Bua district, Nakhon Sawan province 2) study the categories
and amount of garbage in Nong Bua subdistrict, 3) develop a participatory learning model for people in
the garbage management of Nong Bua subdistrict, and 4) compare the knowledge, attitudes and practices
of people in garbage management before and after participatory learning classified by gender, age and
education level. This research used mixed methods and was divided into 4 stages. Stage1; the state of
the problems of the garbage management of Nong Bua subdistrict, Nong Bua district, Nakhon Sawan
province. The sample consisted of 124 respondents taken from the representatives of household who
played a role in garbage management. It was selected by simple random sampling. The tool for data
collection was a questionnaire with a reliability of 0.82 and the statistics used for the data analysis were
percentage, mean and standard deviation. The sample for the public hearing consisted of 37 community
leaders who were selected by purposive sampling. The tool used was the form of public hearing and the
data was analyzed by content analysis. Stage 2; studying the categories and amount of garbage with a
sample of 30 people taken from the role players in village 13. They were selected by purposive sampling
and the tool used was a survey form. The data were analyzed using percentages. Stage 3; developing the
model by studying the 30 people from village 13 which were selected by purposive sampling. The tools
used were observation forms and focus group discussion forms at the IOC of 1.00. The data were
analyzed using content analysis. Stage 4; try out the model and compare the knowledge, attitudes and
practices in the garbage management using the same sample of 30 people from village 13 The tool for
data collecting was a questionnaire with aspect of knowledge and a discriminant power of more than 0.25
and a difficulty value between 0.60-0.76, IOC of 1.00, and reliability of 0.84. The aspect of attitude had an
IOC of 0.97, and a reliability of 0.89, and the aspect of practices had an IOC of 1.00, and a reliability of
0.88. The statistics used for the data analysis were mean, standard deviation,t-test and F-test.
The research results as follows:
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1) The state of the problems of the garbage management of Nong Bua subdistrict, Nong Bua
district, Nakhon Sawan province was found to be, overall, at a high level ( X = 14.02, S.D. = 0.34). Most
problems such as garbage in the community came from households, followed by discarding trash on the
roads in pools canals and public areas. But most of the garbage was discarded at the people’s own
homes.
2) The amount of garbage produced in Nong Bua subdistrict, Nong Bua district, Nakhon Sawan
province within 8 weeks averaged 2,728.95 kilograms. Considered the categories, or types of garbage, most
of it was natural disposable garbage (1,376.40 kilograms), followed by recycled garbage (990.10 kilograms),
general garbage (213.70 kilograms) and dangerous garbage, 149.65 kilograms.
3) The development of the participatory learning management model for people in the
garbage management of Nong Bua subdistrict, was composed of 5 stages: perception, analytical thinking,
problem planning, implementation and evaluation.The learning management consisted of 4 type: (1)
mind mapping (2) fish bone diagram (3) the Future Search Conference (F.S.C.) and (4) participatory
planning and the concepts of garbage management based on the 7Rs; (1) reduce (2) reuse (3) repair (4)
recycle (5) refill (6) recovery and (7) reject. The suitable model was rated at the highest level ( X = 4.82,
S.D = 0.70).
4) Comparisons of the knowledge, attitudes and practices in the garbage management of
people after the participatory learning management showed higher scores than for before training at a
statistical significance of 0.05. Overall, the knowledge score was at a high level ( X = 18.43, S.D. = 1.07),
the attitude score was at the good level ( X = 4.80, S.D. = 0.31) and the practices score was at a high
level ( X = 4.26, S.D. = 0.21). The comparison factor gender produced no difference in the knowledge,
attitudes and practices of garbage management. Age showed no difference for knowledge and attitudes
but did show a difference for the practices aspect with a statistical significance of 0.05. People aged 61
years old or more had practices rated at the lowest level as classified by gender, age and education level
( X = 4.02, S.D. = 0.15) finally, education level did not produce any difference in the knowledge, attitudes
and practices concerning garbage management.
keywords : effects of participatory learning management model the garbage management nong bua
subdistrict
บทนา
ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีอยํางรวดเร็ว
เชํนเดี ยวกับหลายประเทศทั่ วโลก เกิดการขยายตัวของชุมชนและมีจานวนประชากรเพิ่มขึ้น อยํางรวดเร็ว มีการนาเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎อยํางมากมาย ในกระบวนการผลิตตํางๆ ผลที่ตามมาคือทาให๎เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเชํนเดียวกับนานาประเทศทั่วโลก ในชีวิตประจาวันของคนล๎วนกํอให๎เกิดขยะมูลฝอยทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อม โดยขยะมูลฝอยนั้นมีทั้งที่สามารถยํอยสลายได๎เอง ซึ่งต๎องใช๎เวลานานและบางอยํางไมํสามารถยํอยสลาย
ได๎ ทุกวันนี้คนไทยกวํา 60 ล๎านคน ผลิตขยะมูลฝอยได๎มากถึง 26.85 ล๎านตันตํอปี แตํความสามารถในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
กลับมีไมํถึง 70 % (กรมควบคุมมลพิษ, 2558)
สาหรับประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอย 3 ปีย๎อนหลังตั้งแตํปี 2556-2558 พบวํา ปี พ.ศ. 2558
มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 26.85 ล๎านตัน ปี พ.ศ.2557 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนประมาณ
26.19 ล๎านตัน และ ปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 26.77 ล๎านตัน (ยังไมํรวมข๎อมูล
ปริมาณขยะมูลฝอยกํอนนามาทิ้งในถัง ) ปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ประมาณ 0.66 ล๎านตัน และปี พ.ศ. 2556
ประมาณ 0.08 ล๎านตัน ปริมาณขยะมูลฝอยตํอคนตํอวันเฉลี่ยทั่วประเทศอยูํที่ประมาณ 1.13 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน กาจัดอยําง
ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาลประมาณ 13.28 ล๎านตันตํอปี คิดเป็นร๎อยละ 49 เทํานั้น สํวนการนาขยะมูลฝอยเพื่อนากลับมาใช๎
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ประโยชน์ใหมํมีประมาณ 4.94 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 18 ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการกาจัดจึงเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2558)
การแก๎ ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยจึ งต๎ อ งแก๎ ไ ขโดยการจั ด การเรี ย นรู๎ แ กํ ป ระชาชน เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ความตระหนั ก และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย การปฏิบัติซึ่งถือวําเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของคนในสังคมเพื่อให๎เกิด
พฤติกรรมที่มีความยั่งยืนจาเป็นต๎องให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวม เพื่อเรียนรู๎การกระทา (Learning by Doing) การสํงเสริม
ประสบการณ์ให๎แกํประชาชนได๎รู๎จักคิดเป็น ทาเป็น โดยอาศัยกระบวนการในการพั ฒนาจาก “ไมํรู๎” เป็น “รู๎” จาก “รู๎” เป็น
“รู๎สึก” จาก “รู๎สึก” เป็น “คิดจะทา” และจาก “คิดจะทา” ไปสูํ “การลงมือกระทา” จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมในที่สุด
นอกจากนี้ยังมีสํวนชํวยให๎ประชาชนมีความรู๎สึกหวงแหนเป็นเจ๎าของกิจกรรมนั้น ๆ (Sense of Belonging) (ลัดดาวัลย์ กัณห
สุวรรณ, 2548; วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546; กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม, 2548)
จังหวัดนครสวรรค์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ
วันละ 754.02 ตัน/วัน คิดเป็นอัตรา 0.90 กิโลกรัม/คน/วัน พื้นที่เขตเทศบาลเกิดขยะมูลฝอยประมาณวันละ 214.80 ตัน/วัน
โดยพื้นที่ที่มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยมากที่สุดคือ เขตองค์การบริหารสํวนตาบล เกิดขยะมูลฝอยประมาณวันละ 539.22 ตัน/วัน
ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยยังไมํมีประสิทธิภาพ ยังคงเกิดขยะมูลฝอยตกค๎างในปริ มาณมากในแตํละวัน (สานักงานสิ่งแวดล๎อม
ภาค 4,2558) อาเภอหนองบั วเป็ นอาเภอหนึ่ ง ที่มีจ านวนประชากรมาก มี การสํงเสริ มด๎ านอุ ตสาหกรรมในอ าเภอ เชํ น
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ โรงงานผลิตฝ้าเพดาน โรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแรํ โรงงานรับซื้อของเกํา และโรงงานรับซื้อผลิตผล
ทางการเกษตรอยูํหลายแหํง และมีอัตราการบริโภคสูงสํงผลให๎เกิดปริมาณขยะมูลฝอยจานวนมาก โดยมีอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอย 46.29 ตัน/วัน ในเขตอาเภอหนองบัว มีองค์การบริหารสํวนตาบล 9 แหํง เทศบาล 1 แหํง แตํมีการจัดการขยะมูลฝอย
อยูํเพียง 1 องค์การบริหารสํวนตาบล และ 1 เทศบาล โดยมีการจัดการขยะมูลฝอยเพียง13 ตัน/วัน เทํานั้น ที่เหลือไมํมีการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ชัดเจน โดยสํวนใหญํให๎ประชาชนจัดการขยะมูลฝอยกันเองโดยวิธีการเผา ตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งหมด 113,467 ไรํ หรือประมาณ 181.55 ตารางกิโลเมตร มีหมูํบ๎าน
ทั้งหมด 20 หมูํบ๎าน จานวนหลังคาเรือน 2,057 หลังคาเรือน และประชากร 8,860 คน (ฝ่ายทะเบียนอาเภอหนองบัว, 2558)
จากข๎อมูลการสารวจระบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตตาบลหนองบัว โดยสารวจจากตัวแทนครัวเรือนในชุมชน
และหนํวยงานราชการในเขตตาบลหนองบัว พบวํา ประชาชนและหนํวยงานตํางๆ มีการดาเนินการรวบรวมและกาจัดขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนและหนํวยงานด๎วยตนเอง โดยเฉลี่ย 3 กิโลกรัมตํอครัวเรือนตํอวัน หรือ เฉลี่ย 0.99 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน คิดเป็น
ภาพรวมทั้งหมดของตาบลหนองบัวได๎ประมาณ 10.65 ตัน/วัน โดยสํวนใหญํประชาชนจัดการขยะมูลฝอยกันเองโดยวิธีการเผา
และที่สาคัญพื้นที่เขตรับผิดชอบตาบลหนองบัวมีอาณาเขตติดตํอกับหลายตาบลในอาเภอหนองบัว ติดตํอกับอาเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเป็นเหตุให๎การกาจัดขยะมูลฝอยใน แตํละวันไมํหมดสร๎างความราคาญเป็นแหลํงที่เพาะพัน ธุ์ของสัตว์นา
โรค ซึ่งสํงผลกระทบด๎านสุขภาพ ตลอดจนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดที่สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารและโรคติดตํอ จาก
สถานการณ์โรคไข๎เลือดออกพบวําตาบลหนองบัวเป็นตาบลที่พบผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออกสูงถึง 14.91 ตํอแสนประชากร แตํยังไมํ
มีผู๎เสียชีวิต อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู๎ ขาดจิตสานึก และความตระหนักที่ดีใน การจัดการขยะมูลฝอย (องค์การ
บริหารสํวนตาบลหนองบัว, 2558)
ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไมํเหมาะสมในชุมชน ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ประเภท ปริมาณ ของขยะมูลฝอย การเรียนรู๎การจัดการขยะมูลฝอย ความรู๎
เจตคติ และการปฏิบัติ ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน และใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมด๎วยกระบวนการกลุํม
ซึ่งกระบวนการกลุํมจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมสูงสุด และทาให๎บรรลุงานสูงสุดจนกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ความรู๎
เจตคติ และการปฏิบัติตน มีแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนและทรัพยากรที่มีอยูํของชุมชนเพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย ชุมชนมีสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมและเอื้อตํอการดารงชีวิตและความเป็นอยูํที่ดีอยําง
ยั่งยืน
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช๎รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยผู๎วิจัยได๎ออกแบบการ
วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) แบํงออกเป็น 5 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) และจัดประชุมเวทีประชาคมกับผู๎นาชุมชน จานวน 37 คน โดยใช๎
กระบวนการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยตํางๆ ที่สํงผลให๎เกิดสภาพปัญหา
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ขยะมูลฝอยที่เป็นอยูํ และแนวคิดของชุมชน เพื่อนาข๎อมูลมาใช๎ในการจัดกิจกรรมและแก๎ปัญหาได๎ตรงตามสภาพและบริบท
ของชุมชน และเพื่อเป็นฐานข๎อมูล กํอนการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ใช๎พื้นที่เป้าหมายเป็นภาพรวมของชุมชนในเขตตาบล
หนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 จะนาไปสูํการออกแบบการวิจัยและ
แนวทางการคัดเลือกพื้นที่วิจัยในระยะที่ 2, 3 และ 4
ระยะที่ 2 ศึกษาประเภท ปริมาณ ของขยะมูลฝอยในเขตตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ใช๎แบบสารวจปริมาณขยะมูลฝอยที่สร๎างขึ้น ศึกษาประเภท ชนิด ปริมาณของขยะมูลฝอย จากผู๎ที่มีบทบาทในการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนของบ๎านรํองดูํ หมูํที่ 13 ตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 30 คน เป็นเวลา 8
สัปดาห์
ระยะที่ 3 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของตาบล
หนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research:
PAR) แบํงเป็น 5 ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นการรับรู๎(ขั้นเตรียมชุมชน) โดยการจัดประชุมให๎ประชาชนในชุมชนบ๎านรํองดูํที่เป็นกลุํม
ตัวอยําง จานวน 30 คน ได๎เข๎ามารํวมรับรู๎ในการวิจัย และการให๎ความรู๎แกํชุมชนในรูปแบบตํางๆ ขั้นการคิดวิเคราะห์ (ขั้น
ศึกษาปัญหา) โดยให๎ประชาชนได๎เข๎ารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา กาหนด
เป้าหมาย การแสวงหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหา ขั้นการวางแผน โดยให๎ประชาชนได๎เข๎ารํวมในการกาหนดแนวทางในการ
แก๎ไขปัญหา วางแผนในการดาเนินงาน และกาหนดแนวทางการประเมินผลในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ขั้นการ
ดาเนินการ โดยให๎ประชาชนได๎รํวมในการลงมือปฏิบัติ การปรับปรุงแก๎ไข และการดาเนินการตามแผนในการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน ขั้นการประเมินผล โดยให๎ประชาชนได๎เข๎ารํวมในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในอนาคตโดยชุมชนและผู๎เกี่ยวข๎อง
ระยะที่ 4 ศึกษาความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนบ๎านรํองดูํ ตาบลหนองบัว
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยสร๎างเครื่องมือแบบวัด KAP (Knowledge Attitude Practice) แล๎วนามาทดลองใช๎
กับกลุํมตัวอยําง จานวน 30 คน ซึ่งเป็นผู๎นาที่มีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ๎านรํองดูํ หมูํที่ 13 ตาบลหนองบัว
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ระยะที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ประยุกต์มาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง แบํงเป็น 4
ประเภท คือ
1. เครื่องมือที่ใช๎ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเป็นสอบถามแบบเลือกตอบและแบบ
บันทึกการจัดเวทีประชาคม
2. เครื่องมือที่ใช๎ศึกษาประเภท ปริมาณ ของขยะมูลฝอยในเขตตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
เป็นแบบสารวจปริมาณขยะมูลฝอย
3. เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยของตาบลหนองบัว มีดังนี้
3.1 แบบบันทึกการสังเกตการเรียนรู๎และการมีสํวนรํวมของประชาชนในกระบวนการกลุํมการจัดการขยะ
มูลฝอยของตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
3.2 แบบบันทึกการสังเกตผู๎รํวมกิจกรรมในการศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
ตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
3.3 แบบบันทึกการศึกษาดูงานสาหรับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
3.4 การประชุมกลุํม ในรูปแบบการระดมสมอง (Brain Storming) รํวมกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชน เพื่อหาทางออกในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยเน๎นให๎เกิดการรับรู๎ผลกระทบและแนวทางใน
การแก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน
3.5 การสนทนากลุํมแบบเข๎ม (Focus Group Discussion) เป็นการประชุมรํวมกับกลุํมตัวอยํางโดยเน๎น
ให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการรับรู๎ผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย แนวทางการแก๎ไขปัญหาอุปสรรค การทดลองปฏิบัติตลอดจน
การติดตามประเมินผลในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
3.6 เทคนิคการวางแผนแบบมีสํวนรํวม (Appreciation Influence Control: A-I-C) เป็นเทคนิคในการ
ระดมความคิด การวางแผน และทางานรํวมกัน
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3.7 เทคนิคแผนที่ความคิดและแผนภูมิก๎างปลา (Mind Mapping and Fish Bone Diagram) โดยใช๎
แผนผังความคิดในกรณี การระดมสมองเพื่อให๎มองภาพรวมและภาพยํอยของปัญหาไปพร๎อมๆกัน และใช๎เทคนิคแผนภูมิ
ก๎างปลาในกรณี เพื่อหามาตรการที่ดีที่สุดจากหลายๆ มาตรการในการเลือกแนวทางการแก๎ไขปัญหาให๎ตรงตามเป้าหมายและ
ปฏิบัติได๎จริง
4. เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนโดยใช๎
แบบสอบถามแบํงออกเป็น 4 สํวน ประกอบด๎วย สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป เป็นข๎อมูลลักษณะของประชากรของผู๎ตอบแบบสอบถาม
สํวนที่ 2 แบบสอบถามวัดความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย สํวนที่ 3 แบบสอบถามวัดเจตคติในการจัดการขยะมูลฝอย
สํวนที่ 4 แบบสอบถามวัดการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ประชาชนสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 59.68 เพศชาย ร๎อยละ 40.32 อายุอยูํในชํวง 41-60 ปี ร๎อยละ 54.03
รองลงมา 20-40 ปี ร๎อยละ 37.90 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา ร๎อยละ 42.74 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนต๎น ร๎อยละ
29.84 อาชีพเกษตรกรรม ร๎อยละ 50.81 รองลงมา อาชีพรับจ๎าง ร๎อยละ 42.74 สภาพปั ญ หาการจั ด การขยะมู ล ฝอยใน
ภาพรวม มีคําเฉลี่ย 14.02 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 จากกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย คําเฉลี่ยระหวําง 13.3520.00 มีสภาพปัญหาอยูํในระดับสูง
ตอนที่ 2 ผลการศึ ก ษาประเภท และปริ ม าณของขยะมู ล ฝอยในเขตต าบลหนองบั ว อ าเภอหนองบั ว จั งหวั ด
นครสวรรค์
ปริมาณขยะมูลฝอยจาแนกตามประเภทของขยะมูลฝอยในภาพรวม มีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 2,728.95
กิโลกรัม 8 สัปดาห์ ประเภทที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด ได๎แกํ ประเภทขยะยํอยสลายเองตามธรรมชาติ มีปริมาณจานวน
1,376.40 กิโลกรัม รองลงมา ประเภทขยะรีไซเคิล มีปริมาณจานวน 990.10 กิโลกรัม ประเภทขยะทั่วไป มีปริมาณจานวน
213.70 กิโลกรัม และประเภทขยะอันตราย มีปริมาณจานวน 148.75 กิโลกรัม ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของตาบล
หนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ปัจจัยที่สํงผลให๎การดาเนินการยังคงความตํอเนื่องได๎แกํ 1) การมีผู๎นาชุมชนที่เข๎มแข็ง 2) การได๎รับข๎อมูลขําวสาร
ที่ถูกต๎อง ชัดเจน 3) ประชาชนสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยและนามาใช๎ประโยชน์ได๎จริง 4) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนของ
นักวิจัย 5) การยกยํองเชิดชูเพื่อสร๎างขวัญกาลังใจ 6) เครือขํายตําง ๆ เล็งเห็นความสาคัญของการจัดการขยะมูลฝอย และปัจจัยที่
สํงผลให๎เกิดอุปสรรคในการดาเนินงาน ได๎แกํ ความพร๎อมขององค์การบริหารสํวนตาบล ซึ่งพบวําองค์การบริหารสํวนตาบลมี
ข๎อจากัดทั้งในด๎านบุคลากร เวลา และงบประมาณ
ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความรู๎ เจตคติ การปฏิบัติ ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน กํอนและหลังการจัดการ
เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ระดับความรู๎ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ในภาพรวม กํอนการจัดการเรียนรู๎ มีคําเฉลี่ย 13.07 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.25 จากกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย
คําเฉลี่ยระหวําง 6.68-13.34 มีความรู๎อยูํในระดับปานกลาง หลังการจัดการเรียนรู๎ มีคําเฉลี่ย 18.43 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.07 จากกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย คําเฉลี่ยระหวําง 13.35-20.00 มีความรู๎อยูํในระดับสูง
เจตคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ใน
ภาพรวม กํอนการจัดการเรียนรู๎ มีคําเฉลี่ย 3.59 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 จากกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย
คําเฉลี่ยระหวําง 2.34-3.66 มีเจตคติอยูํในระดับปานกลาง หลังการจัดการเรียนรู๎ มีคําเฉลี่ย 4.80 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31
จากกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย คําเฉลี่ยระหวําง 3.67-5.00 มีเจตคติอยูํในระดับดี
การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ในภาพรวม กํอนการจัดการเรียนรู๎ มีคําเฉลี่ย 3.49 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 จากกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย
คําเฉลี่ยระหวําง 2.34-3.66 มีการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลาง หลังการจัดการเรียนรู๎ มีคําเฉลี่ย 4.26 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.21 จากกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย คําเฉลี่ยระหวําง 3.67-5.00 มีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก
50

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของตาบลหนองบัว
พบวํา
1. ชุมชนบ๎านรํองดูํ มีความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม และรายด๎าน
เพิ่มขึ้น เป็นผลจากการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมโดยใช๎รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม และกระบวนการกลุํมในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม ขั้นตอนการรับรู๎ (เตรียมการ) ได๎สํงผลให๎ผู๎ปฏิบัติงานเกิดการรับรู๎ เรียนรู๎สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกันมีการบูรณาการความรู๎ ขั้นตอนการวิเคราะห์และศึกษาปัญหา เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎นาความรู๎
และประสบการณ์ที่ได๎มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและการกาหนดทางเลือกในการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนาสูํการ
จัดทาแผนปฏิบัติการในขั้นตอนการจัดทาแผนและการทดลองปฏิบัตจิ ริงในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติเพื่อแก๎ไขปัญหาซึ่งกิจกรรม
เหลํานี้ชํวยให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎นาเอาความรู๎ใหมํไปทดลองหรือประยุกต์ไปสูํการปฏิบัติภายใต๎การสนับสนุนของกลุํมสมาชิก
แก๎ไขปัญหาได๎สาเร็จ ผู๎ปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตน มีการยกยํองชมเชยเกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติ
จึงเกิดการยอมรับนาไปปฏิบัติจนเป็นนิสัยได๎ สํวนขั้นตอนการประเมินผลนั้นเป็นขั้นตอนที่ชํวยให๎ผู๎ปฏิบัติงานได๎รับทราบผลของ
การแก๎ไขปัญหารํวมกันได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ กํอให๎เกิดความภูมิใจในผลสาเร็จรํวมกัน เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ของ
กลุํม (Social Constructivism) (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2551) ทาให๎ผู๎ปฏิบัติงานแตํละคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู๎ และ
ประสบการณ์ระหวํางกัน แตํละคนเป็นแรงจูงใจให๎แกํกันและกัน จนนาไปสูํการแก๎ไขปัญหาและเป็นการสร๎างประสบการณ์ให๎
ผู๎ปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู๎ เกิดแนวคิด เจตคติ และการปฏิบัติด๎วยตนเอง ผู๎วิจัยได๎นาแนวคิดกระบวนการกลุํมมาใช๎ในการจัด
กิจกรรมตามแนวทางการจัดกระบวนการกลุํม โดยให๎สมาชิกระดมความคิด เพื่อหาเหตุผลรํวมกันสูํการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม
พร๎อมทั้งมีการอภิปรายเหตุผลรํวมกัน นอกจากนั้นได๎นารูปแบบการถํายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วยเทคนิคที่แตกตําง
ออกไปหลายรูปแบบ ทาให๎เกิดความนําสนใจมากยิ่งขึ้นสาหรับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม แสดงให๎เห็นวํากิจกรรมในขั้นตอนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยที่สํงเสริมให๎ชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมทุกขั้นตอนการมี
ปฏิสัมพันธ์โดยการสร๎างความคุ๎นเคยกับชุมชนชํวยกระตุ๎นให๎เกิดความไว๎วางใจในชุมชนการให๎ข๎อมูลขําวสารที่ใช๎วิธีการสื่อสาร
แบบสองทาง ทาให๎ให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมตื่นตัวและให๎ความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ได๎นาหลักการเสริมแรง
ทางบวกและหลักการเสริมแรงทางลบ (อดิศักดิ์ สิงห์สีโว, 2554) ที่แตกตํางจากที่เคยได๎รับจากหนํวยงานหรือองค์กรอื่นๆ
รวมถึงผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีแรงจูงใจที่ต๎องการพัฒนาตนเองให๎มีความรู๎ เกิดความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนด๎วย
ตนเอง สอดคล๎องกับ สุรศักดิ์ หันชัยศรี (2554) ได๎ศึกษากระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตาบลฆ๎องชัยพัฒนา อาเภอฆ๎องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบวํา ประชาชนมีความรู๎ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดย
รวมอยูํในระดับสูง มีเจตคติ การปฏิบัติ และมีสํวนรํวม อยูํในระดับปานกลาง กระบวนการเรี ยนรู๎แบบมีสํวนรํวมโดยใช๎แนวคิด
การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 5Rs และใช๎รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
โดยรวมทุกด๎านเพิ่มขึ้นกวํากํอนจัดกระบวนการเรียนรู๎ สอดคล๎องกับ สมโชค ศรีหารักษา (2554) ได๎ศึกษาและพัฒนาชุด
ฝึกอบรมสิ่งแวดล๎ อมศึกษา เรื่อง ขยะมูลฝอยในชุมชน สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูํบ๎าน ในเขตอาเภอเมือง
สกลนคร พบวํา อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูํบ๎าน โดยรวมที่เข๎าอบรมโดยใช๎ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล๎อมศึกษา หลังฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นจากกํอนฝึกอบรมอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูํบ๎าน ที่มี อายุ ประสบการณ์
หรือสถานที่ทางานตํางกัน หลังฝึกอบรม มีความรู๎ มีสํวนรํวม และทักษะปฏิบัติโดยรวมและรายด๎าน ไมํแตกตํางกัน และมี
ความพึงพอใจตํอการฝึกอบรม อยูํในระดับมากที่สุด และสอดคล๎องกับ Minn & et al. (2010) ได๎ศึกษาการสํงเสริมการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศพมํา พบวํา การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย มี
แนวโน๎มมากขึ้นโดยสํวนใหญํเป็นการสร๎างความตระหนักและการให๎ความรู๎ในด๎านสิ่งแวดล๎อมศึกษา แตํยังขาด การสร๎าง
แรงจูงใจที่กว๎างขวางเพื่อให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงได๎นาข๎อเสนอและผลการวิเคราะห์รวมถึงปัจจัยที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมเน๎น และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู๎โดยการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติจริง ที่สอดคล๎องกับ
สภาพปัญหาของชุมชน โดยใช๎เนื้อหาตามหลักการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการลดปริมาณขยะมูลฝอยด๎วยหลัก 7Rs
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2. การศึกษาประเภท ปริมาณ ของขยะมูลฝอยในเขตตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พบวํา
ปริมาณขยะมูล ฝอยจาแนกตามประเภทของขยะมูล ฝอยในภาพรวม มีปริ มาณขยะมู ลฝอยทั้งหมด 2,728.95 กิโ ลกรั ม
ประเภทที่มีปริมาณมากที่สุด ได๎แกํ ขยะยํอยสลายเองตามธรรมชาติ มีปริมาณจานวน 1,376.40 กิโลกรัม รองลงมาประเภท
ขยะรีไซเคิล มีปริมาณจานวน 990.10 กิโลกรัม ประเภทขยะทั่วไป มีปริมาณจานวน 213.70 กิโลกรัม และประเภทขยะอันตราย
มีปริมาณจานวน 148.75 กิโลกรัม จากปริมาณขยะมูลฝอยดังกลําว พบวํา เมื่อพิจารณาเป็นรายสัปดาห์แล๎วมีจานวนปริมาณ
ขยะมูลฝอยในแตํละประเภทลดลง ซึ่งสอดคล๎องกับเวชมนต์ แสนโคตร (2550) ได๎ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมี
สํวนรํวม ของผู๎นาชุมชนในองค์การบริหารสํวนตาบลในเขตอาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีกลุํมทดลอง และกลุํม
เปรียบเทียบ พบวําในกลุํมทดลองมีสํวนรํวมในในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมจากระดับปานกลางเป็นระดับมาก โดย
มากกวํากํอนทดลองและกลุํมเปรียบเทียบอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู๎นาชุมชนในกลุํมทดลองมีสํวนรํวมใน
ขั้นตอนการวางแผน การดาเนินงาน และการประเมินผล เพิ่มขึ้นมากกวํากํอนทดลองและกลุํมเปรียบเทียบอยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งสํงผลให๎ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนลดลง จากการได๎เป็นผู๎มีสํวนในการคิดตั้งแตํเริ่มต๎นจนนาไปสูํการปฏิบัติได๎จริง
โดยการจัดทาแผนแบบมีสํวนรํวม (A-I-C) ซึ่งสามารถแก๎ไขปัญหาตามที่ผลการวิเคราะห์ที่ได๎ตั้งแตํต๎น แสดงให๎เห็นวําชุมชนได๎เกิด
ความตระหนักและมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมมากขึ้น
3. หลังจากการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม พบวํา ชุมชนบ๎านรํองดูํ เพศชายและเพศหญิง มีอาชีพเกษตรกรรม
มีความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ ในการจัดการขยะมูลฝอย สูงกวํากํอนการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม อยํางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 การเพิ่มขึ้นดังกลําวเป็นผลมาจากการทากิจกรรมกลุํม ในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางแก๎ไข ผู๎ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์มากได๎นาเสนอประสบการณ์ที่หลากหลายให๎เพื่อสมาชิกรับรู๎ พร๎อมทั้งแนะนาความรู๎
และข๎อคิดเห็นที่เหมาะสม จึงเกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพตามทฤษฎีสร๎างสรรค์ความรู๎เชิงสังคม (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม,
2551) ตัวอยํางเชํน กิจกรรมการทาปุ๋ยหมัก การทาน้าหมักชีวภาพ การทาน้ายาอเนกประสงค์ และการทาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช๎ ซึ่งชุมชนได๎ทดลองและลงมือปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นสอดคล๎องกับแนวคิดและเป้าหมายของสิ่งแวดล๎อม
ศึกษาที่มเี ป้าหมายเพื่อการพัฒนามนุษย์ให๎ลงมือกระทาเพื่อสิ่งแวดล๎อมที่ดีขึ้น การปฏิบัติซึ่งถือวําเป็นพฤติกรรมที่มีความยั่งยืน
จาเป็นต๎องให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อเรียนรู๎การกระทา (Learning by Doing) การสํงเสริมประสบการณ์ให๎แกํ
ประชาชนได๎รู๎จักคิดเป็น ทาเป็น โดยอาศัยกระบวนการในการพัฒนาจาก “ไมํรู๎” เป็น “รู๎”, จาก “รู๎” เป็น “รู๎สึก” จาก
“รู๎สึก” เป็น “คิดจะทา” และจาก “คิดจะทา” ไปสูํ “การลงมือกระทา”จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมในที่สุด นอกจากนี้ยัง
มีสํวนชํวยให๎ประชาชนมีความรู๎สึกหวงแหนเป็นเจ๎าของกิจกรรมนั้นๆ (Sense of Belonging) (ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ, 2548;
วินัย วีระวัฒนานนท์, 2546; กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม, 2548)
4. ประชาชนที่มีเพศตํางกัน มีความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ ไมํแตกตํางกัน โดยเพศหญิงมีสํวนรํวมมากกวําเพศชาย
ประชาชนที่มีอายุตํางกัน มีความรู๎ เจตคติ ไมํแตกตํางกัน ประชาชนที่มีอายุตํางกัน มีการปฏิบัติ แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเป็นกลุํมอายุ 61 ปีขึ้นไป ประชาชนที่มีการศึกษาตํางกัน มีความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ ไมํ
แตกตํางกัน การที่ผลการวิจัยเป็นเชํนนี้ จากการศึกษาชุมชนบ๎านรํองดูํ เป็นชุมชนที่ยังคงสภาพประเพณีและวัฒนธรรมทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพศชายจะออกไปทามาหากิน สํวนเพศหญิงจะเป็นแมํศรีเรือนดูแลครอบครัวภายในบ๎าน มีบทบาท
ในการดูแลเตรียมอาหาร เลี้ยงดูบุตร การทาความสะอาดบ๎านเรือน ซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยมากกวํา
บุ คคลอื่ น สํ งผลให๎ มี สํ วนรํ วมในการจั ดการขยะมู ล ฝอยมากกวํ า เพศชาย การสร๎ า งการมี สํ ว นรํ ว มของประชาชนโดยใช๎
กระบวนการ เอไอซี (A-I-C) ชํวยกระตุ๎นให๎เกิดบรรยากาศและเปิดโอกาสรํวมแสดงความคิดเห็นและรํวมตัดสินใจในการพัฒนา
หมูํบ๎าน ถือวํากระบวนการวางแผนแบบมีสํวนรํวม (A-I-C) เป็นเครื่องมือที่ชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ รํวมกันเกิดกระบวนทัศน์
(Paradigm)
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของตัวแทนครัวเรือนที่มีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 124 คน จาก 124 ครัวเรือน สํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ
59.68 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา ร๎อยละ 42.74 อาชีพเกษตรกรรม ร๎อยละ 50.81 มีระดับปัญหาด๎านการจัดการขยะ
มูลฝอยอยูํในระดับสูง ( X = 14.02, S.D. = 0.33)
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2. ปริมาณขยะมูลฝอยจาแนกตามประเภทของขยะมูลฝอยในภาพรวม มีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 2,728.95
กิโลกรัม ปริมาณขยะมูลฝอยที่พบมากที่สุด ได๎แกํ ประเภทขยะยํอยสลายเองตามธรรมชาติ มีปริมาณขยะมูลฝอย จานวน
1,376.40 กิโลกรัม รองลงมา ประเภทขยะรีไซเคิ ล มีปริมาณจานวน 990.10 กิโลกรัม ประเภทขยะทั่วไป มีปริมาณจานวน
213.70 กิโลกรัม และประเภทขยะอันตราย มีปริมาณจานวน 148.75 กิโลกรัม
3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู๎ เจตคติ การปฏิบัติ ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน กํอนและหลังการ
จัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ความรู๎กํอนการจัดการเรียนรู๎ ในภาพรวมมีความรู๎ด๎านการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับปานกลาง ( X = 13.07,
S.D. = 2.25) หลังการจัดการเรียนรู๎ในภาพรวมมีความรู๎ด๎านการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับสูง ( X = 18.43, S.D. = 1.07)
เจตคติกํอนการจัดการเรียนรู๎ ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ( X = 3.59, S.D. = 0.49) หลังการจัดการเรียนรู๎ในภาพรวม
อยูํในระดับดี ( X = 4.80, S.D. = 0.31) การปฏิบัติกํอนการจัดการเรียนรู๎ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ( X = 3.49,
S.D. = 0.55) หลังการจัดการเรียนรู๎ ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.21) หลั ง การจั ด การเรี ย นรู๎ มี ค วามรู๎
เจตคติ และการปฏิบัติ ในการจัดการขยะมูลฝอยสูงกวํากํอนจัด การเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูลฝอย อยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปรียบเทียบความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ หลังการจัดการเรียนรู๎ ที่มีเพศตํางกัน มีความรู๎ ไมํ
แตกตํางกัน ความรู๎และเจตคติ ที่มีอายุตํางกัน มีความรู๎ ไมํแตกตํางกัน สํวนการปฏิบัติ ที่มีอายุตํางกัน มีการปฏิบัติ แตกตํางกัน
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การปฏิบัติ ที่มีอายุตํางกัน มีการปฏิบัติแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ระดับการศึกษาตํางกัน ความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ ไมํแตกตํางกัน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ สาเร็ จ ลุ ลํ ว งสมบู ร ณ์ ด๎ ว ยความชํ ว ยเหลื อ อยํ า งดี ยิ่ ง จาก ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์
เบาใจ ดร.สุนทรี จีนธรรม ดร.สนอง ทองปาน ดร.พระครูพิทักษ์ชินรัตน์ และ ดร.ศักดา ตุ๎ยหล๎า ที่ได๎กรุณาให๎คาปรึกษาชี้แนะ
แนวทางและตรวจแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ ของการวิจัยมาโดยตลอด ผู๎วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารสํวนตาบลหนองบัว กานันตาบลหนองบัว ผู๎ใหญํบ๎านทุกหมูํ เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูํบ๎าน ในเขตโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลบ๎านหนองไผํ ผู๎อานวยการโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพตาบลบ๎านคลองกาลัง ตาบลหนองบัว อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ที่ให๎ความอนุเคราะห์และอานวยความสะดวก
ในการเก็บข๎อมูลเป็นอยํางดี
คุณคําและประโยชน์ของวิ จัยฉบับนี้ ขอมอบบู ชาพระคุ ณ คุณพํอ ธวัช ทองกันทา คุณแมํจงรักษ์ วงศ์พานิชย์
อาจารย์สุภัทธา ทองกันทา ครูอาจารย์ตลอดจนผู๎มีพระคุณทุกทํานที่ให๎คาแนะนาเพื่อให๎งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติเป็นปรากฎการณ์พิเศษอย่างหนึ่งในการใช้ภาษาจีนและภาษาไทย งานวิจัย
นี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติระหว่างภาษาไทยและภาษาจีน วิเคราะห์
ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาจีนที่ส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนไทย ผลการวิจัยพบว่า
การใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนมักใช้คําเรียกญาติฝ่ายพ่อ แต่ในภาษาไทยมักใช้คําเรียกญาติฝ่ายแม่ ใน
ภาษาจีนมีรูปแบบการเรียกโดยเรียกนามสกุลตามด้วยคําเรียกญาติ แต่ไม่ภาษาไทยไม่มีการเรียกในรูปแบบนี้ ทั้งภาษาไทย
และภาษาจี น ต่ า งมี รู ป แบบการเรี ย กที่ แ ตกต่ า งและค่ อ นข้ า งซั บ ซ้ อ น ส่ ง ผลให้ ผู้ ที่ เ รี ย นภาษาไทยหรื อ ภาษาจี น เป็ น
ภาษาต่างประเทศได้รับผลกระทบ ไม่สามารถแยกแยะและนําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
คาสาคัญ : ภาษาจีน ภาษาไทย คําเรียกญาติที่ใช้กับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ วัฒนธรรมทางภาษา
Abstract

Fictive kinship terms are special phenomena in Chinese and Thai languages. This
research was conducted to study and compare the using of relatives to call non-relatives
between Thai and Chinese Language, analyze the impact of differences between Thai and
Chinese language that affect Chinese language learning of Thai students. The results show
that, Chinese Fictive kinship terms is often used to refer to the father’s relatives of, But Thai
Fictive kinship term is often used to refer to the mother's relatives. In Chinese, there is a
form called surname followed by the relative call, but there is no calling in Thai form. Both
Thai and Chinese Fictive kinship term are different and complex patterns. Causing those who
learn Thai or Chinese language to be a foreign are affected, Sometime the can not apply
correctly.
keywords : chinese thai fictive kinship terms language culture
บทนา
ภาษาต่างๆในโลก หลังจากผ่านการพัฒนาและวิวัฒนาการเป็นระยะเวลานาน มักจะมีระบบการเรียกขานที่เป็น
ลักษณะเด่นของตนเอง ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวและวงศ์ตระกูลที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้คําเรียกญาติแต่
ละภาษามีความแตกต่างกัน โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายๆด้าน เช่น ศาสนา เพศ อายุ เชื้อชาติ สถานที่เกิด ระดับ
การศึกษา และตําแหน่งทางสังคม เป็นต้น เนื่องจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จํานวนและประเภทของคําเรียกขาน
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รวมถึงรูปแบบและขอบเขตการใช้ จึงมีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป การใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีน
ถือเป็นรูปแบบการแสดงออกทางภาษาอย่างหนึ่ง คนจีนมักจะนําคําเรียกญาติบางส่วนมาใช้กับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติหรือบุคคลที่
ไม่รู้จักกันเพื่อแสดงถึงความสนิทสนมหรือการให้เกียรติ ทําให้การสื่อสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น เรียกผู้หญิงวัย
กลางคนที่เป็นแม่ค้าว่า“阿姨”(คุณน้า) เพื่อแสดงถึงความถ่อมตนและให้เกียรติผู้สูงวัย 冉海勇 กล่าวว่า “บนโลกใบนี้ แต่
ละเชื้อชาติต่างก็มีระบบคําที่ใช้เรียกญาติของตัวเอง เนื่องจากภูมิหลังด้านวัฒนธรรม ขอบเขตจํานวนคําที่ใช้เรียกขานหรือชี้
เฉพาะของแต่ละเชื้อชาติต่างก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง การใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติเป็นการแสดงออกทางภาษา
อย่างหนึ่งของคนจีน ซึ่งเริ่มมาจากครอบครัวซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมที่สืบทอดมาและส่งผลต่อพฤติกรรมของคนใน
สังคมอย่างลึกซึ้ง การสื่อสารในสังคม ผู้คนมักคุ้นชินกับการนับบุคคลในสังคมเป็นเหมือนคนในครอบครัวและเรียกขานคู่
สนทนาในสังคมเหมือนเป็นคนในครอบครัวเช่นเดียวกัน ” (Ran Haiyong, 2011) ในภาษาไทยก็มีการใช้คําเรียกญาติเรียก
บุคคลที่ไม่ใช่ญาติเช่นกัน รูปแบบทางภาษาในลักษณะนี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคม เช่น เรียกผู้หญิงวัยกลางคนที่อยู่ข้าง
บ้านว่า “ป้า” เรียกพนักงานร้านอาหารที่มีอายุไม่ต่างกับตนเองมากนักว่า “พี”่ หรือ“น้อง”
ปัจจุบัน มีการวิจัยและเปรียบเทียบคําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม และ
ภาษาอื่นๆ อย่างกว้างขวาง แต่ทว่าการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านความเหมือนและความแตกต่างของการใช้คําเรียกญาติเรียก
บุคคลที่ไม่ใช่ญาติ ระหว่างภาษาจีนและภาษาไทยมีค่อนข้างน้อย ความแตกต่างของการใช้คําเรียกญาติในภาษาจีนและ
ภาษาไทยเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศจีนและประเทศไทยมี ความ
แตกต่างกัน ทําให้รูปแบบการใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติของทั้งสองภาษาเกิดความแตกต่างกัน
วิธดี าเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมข้อมู ล และวิเคราะห์ ลั กษณะเด่นของการใช้คํา เรียกญาติเ รียกบุ คคลที่ไ ม่ใช่ญ าติในภาษาจีนและ
ภาษาไทย
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนและภาษาไทย
4. สรุปผล ข้อเสนอแนะ และนําเสนอผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า การใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนและภาษาไทยมีทั้งความเหมือนและความ
แตกต่างกัน ดังตาราง
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคําเรียกญาติที่ใช้กับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติระหว่างภาษาไทยและภาษาจีน
คู่สนทนา
ภาษาไทย
ภาษาจีน
ผู้ชายที่มีอายุรุ่นราวใกล้เคียงกับปู่

爷

(ไม่ม)ี

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและมีอายุรุ่นราวใกล้เคียงกับย่า

奶奶

(ไม่ม)ี

ผู้ชายที่มีอายุรุ่นราวใกล้เคียงกับปู/่ ตา

(ไม่ม)ี

ตา

ผู้หญิงทีม่ ีอายุรุ่นราวใกล้เคียงกับย่า/ยาย

(ไม่ม)ี

ยาย

伯

ลุง

ผู้ชายที่มีอายุมากกว่าพ่อ
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ผู้ชายที่มีอายุรุ่นราวใกล้เคียงกับพ่อ

(ไม่ม)ี

พ่อ

ผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่าพ่อ

叔

อา น้า

ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าแม่

(ไม่ม)ี

ป้า

妈、娘

แม่

伯母

ป้า

姨

น้า

婶儿

อา

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วที่อายุมากกว่าหรือใกล้เคียงกับตนเอง

嫂

(ไม่ม)ี

ผู้ชายที่แต่งงานแล้วและมีมากกว่าหรือใกล้เคียงกับตนเอง

哥、兄

พี่

ผู้ชายทีอ่ ายุน้อยกว่าตนเอง

兄弟、弟

น้อง

ผู้หญิงที่อายุมากกว่าตนเอง

姐

พี่

ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าตนเอง

妹

น้อง

เด็กหรือวัยรุ่นผู้หญิงรุ่นถัดจากตนเอง

姑娘

(ไม่ม)ี

ผู้ที่มีอายุใกล้เคียงกับลูกชายหรือลูกสาวของตนเอง

(ไม่ม)ี

ลูก

16

11

ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและมีอายุรุ่นราวใกล้เคียงกับแม่
ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและมีอายุรุ่นราวใกล้เคียงหรือมากกว่าแม่
ผู้หญิงที่มีอายุรุ่นราวใกล้เคียงกับแม่
ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและมีอายุน้อยกว่าแม่

รวม

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ ในภาษาจีนและภาษาไทย พบว่าทั้งภาษาจีน
และภาษาไทยมีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้
1. ลักษณะที่เหมือนกันในการใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนและภาษาไทย
1.1 ภาษาจีนและภาษาไทยล้วนนําคําเรียกญาติมาใช้เรียกผู้คนที่ไม่ใช่ญาติหรือคนแปลกหน้า เช่น ในภาษาจีนจะใช้
คําว่า 阿姨、奶奶、叔叔、姐姐、哥哥 มาใช้เรียกบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติหรือคนที่ไม่รู้จัก ซึ่งในภาษาไทยก็นําคํา
เรียกญาติจํานวนหนึ่ง เช่น ตา,ยาย,ลุง,ป้า,น้า,พี,่ น้อง มาใช้เรียกผู้คนที่ไม่ใช่ญาติหรือคนแปลกหน้าเช่นกัน เช่น
阿姨，苹果怎么卖？

น้าค่ะ แอ๊ปเปิ้ลขายอย่างไรคะ?

(เรียกคนขายผลไม้ว่า “น้า” (หญิง))

姐，你今天怎么不来上班呢？

พี่ ทําไมวันนี้พไี่ ม่มาทํางานละ?
(เรียกเพื่อนร่วมงานที่อายุมากกว่าว่า “พี่ (หญิง)” เป็นต้น
1.2 ภาษาจีนและภาษาไทยจะเน้นถึงความสําคัญของครอบครัวและมิตรภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้ ง
ภาษาจีนและภาษาไทยล้วนนําคําเรียกญาติมาใช้เรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติรวมไปถึงบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
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เครือข่ายครอบครัว แสดงให้เห็นว่าทั้งคนไทยและคนจีนให้ความสําคัญกับมิตรภาพระหว่างครอบครัว ปฏิบัติกับคนรอบข้าง
หรือคนแปลกหน้าดั่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
1.3 ในภาษาจีนและภาษาไทย การสนทนาต้องคํานึงถึงอายุ ระดับความอาวุโส รวมทั้งสถานะของทั้งสองฝ่าย วัย
หรืออายุที่ต่างกันมักจะเลือกใช้คําเรียกญาติที่แตกต่างกัน ทั้งไทยและจีนมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ผู้ที่อาวุโสกว่า อายุน้อยกว่าหรือรุ่นเดียวกัน ก็ต้องใช้คําเรียกญาติที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและความอ่อน
น้อม คนที่อาวุโสกว่าจะใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติเพื่อแสดงความเมตตาและเอ็นดู เช่น ในภาษาไทย ผู้ใหญ่สามารถ
เรียกเด็กที่พบว่า “ลูก” ได้ ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็จะเรียกเสมือนกับเป็นลูกของตัวเอง บางครั้งเราอาจจะพบครูอาจารย์
เรียกนักเรียนหรือนักศึกษาว่า “ลูก” ได้เช่นกัน ในทํานองเดียวกัน คําว่า “พี่” และ “น้อง” ก็สามารถใช้เรียกระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน และคู่สมรสได้ แม้กระทั่งระหว่างลูกค้าและพนักงานบริการก็สามารถใช้ได้เช่นกัน
2. ลักษณะที่แตกต่างกันในการใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนและภาษาไทย
2.1 ภาษาจีนจะเน้นไปทางญาติฝ่ายบิดาหรือฝ่ายชายมากกว่า ในขณะที่ภาษาไทยจะมีทั้งทางญาติฝ่ายบิดาและ
มารดา แต่จะเน้นญาติทางฝ่ายหญิงมากกว่า คํายืมเรียกญาติมีทั้งหมด 16 คํา (You Huicai, 2010) ซึ่งเห็นได้ว่าจากคํายืม
เรียกญาติในภาษาจีนทั้งหมด 16 คํา มี 15 คําที่เป็นคําเรียกญาติทางฝ่ายบิดา ซึ่ง 16 คํานี้เป็นคําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่
ญาติทนี่ ํามาเรียกกลุ่มเป้าหมายโดยแยกเพศออกอย่างชัดเจน เช่น ปู่ ย่า ลุง อา พี่ชาย พี่สาว น้องชาย
2.2 ในภาษาไทยมีคําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติที่พบได้บ่อย 11 คํา นอกจาก "ตา", "ยาย" ที่แบ่งระหว่างญาติ
ฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาอย่างชัดเจน ส่วนคําอื่น ๆ อีก 9 คํา ไม่ได้ระบุชี้ชัดความแตกต่างระหว่างญาติฝ่ายบิดาและมารดา
แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยมีสถานะเท่าเทียมกัน ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และการใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่
ญาติมักเน้นไปทางญาติฝ่ายมารดา
2.3 รูปแบบของการใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนจะปรากฏรูปแบบการใช้คําว่า “老/ 小/ 大
+ คําเรียกญาติ” โดยเน้นแนวคิดทางวัฒนธรรมจีนตามลําดับความอาวุโส เช่น
大哥，吃饭了吗？

พี่ (ชาย อายุมากกว่า) กินข้าวหรือยัง?

小妹，图书馆在哪儿？

น้อง (หญิง อายุน้อยกว่า) ห้องสมุดอยู่ที่ไหน?

2.4 ภาษาจีนมีรูปแบบการใช้ “นามสกุล + คําเรียกญาติ” เช่น เรียกเพื่อนบ้านเพศชายนามสกุล 张 ซึ่งมีอายุรุ่น
ราวคราวเดียวกับพ่อว่า“张叔叔”(คุณอาจาง) เรียกรุ่นพี่ผู้หญิงที่นามสกุล 林 ว่า“林姐”(พี่หลิน) เป็นการเน้นแนวคิดทาง
วัฒนธรรมจีนตามสถานะของตระกูล ซึ่งในภาษาไทยไม่มีรูป แบบการเรียกญาติโดยการเพิ่ม นามสกุล เหมือนภาษาจี น
เนื่องจากตั้งแต่สมัยโบราณคนไทยมีเพียงชื่อแต่ ไม่มีนามสกุล ทั้งนี้เนื่องจากเกือบทุกคนในหมู่บ้านเดียวกัน มาจากครอบครัว
เดียวกัน จึงไม่จําเป็นต้องใช้นามสกุล (Qi Shengzhong, 1995) ซึ่งคนไทยเริ่มใช้นามสกุลในปี พ.ศ.2456 ดังนั้น คํายืมเรียก
ญาติหรือการใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ ในภาษาไทยจึงไม่ปรากฏรูปแบบ "คําเรียกญาติ+นามสกุล" เหมือนใน
ภาษาจีน
2.5 ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่น เป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยวัฒนธรรมของ
ชาวพุทธและวัฒนธรรมจีน ในอดีตคนไทยไม่เคยละทิ้งความเชื่อทางศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณ บูชาเทพเจ้าและบูชาบรรพบุรุษ
ต่อมาศาสนาพุทธสืบทอดมาจนถึงประเทศไทย พุทธศาสนาเริ่มมีรากฐานมาจากราชวงศ์แรกของราชวงศ์สุโขทัยยังเกี่ยวข้อง
กับความเคยชินในการใช้ชีวิตและความคิด ทําให้พระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับของวัฒนธรรมไทยและสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ทางศาสนาแบบดั้งเดิมสะท้อนให้เห็นถึง การใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ ทําให้ภาษาไทยมีรูแบบการเรียกโดยใช้
“หลวง + คําเรียกญาติ” คําชนิดนี้ใช้กับพระสงฆ์ เช่น หลวงตา หลวงพี่ หลวงพ่อ หลวงลุง นอกจากนี้ วัฒนธรรมไทยยังเข้า
กันได้กับวัฒนธรรมจีน และชื่อของญาติในภาษาไทยยังได้ปรากฏเป็นคํายืมเรียกในภาษาจีนเป็นจํานวนมาก เช่น อาแปะ อา
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ซิ้ม อาเฮีย อาเจ๊ อาตี๋ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนโบราณต่อวัฒนธรรมไทยค่อนข้างชัดเจน ในขณะที่การ
ใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมขงจื๊อหรือวัฒนธรรมจีนมีความเข้มแข็ง ไม่ได้มีการรับ เอา
คําที่มาจากภาษาอื่นเข้ามาใช้ร่วมมากเหมือนในภาษาไทย
อภิปรายผล
คําเรียกญาติ กับบุคคลที่ไ ม่ใช่ญาติในภาษาจีนและภาษาไทยมีค วามแตกต่า งกัน ซึ่งในความแตกต่า งนั้นก็ยังคงมี
ลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันอยู่ ความซับซ้อนและลักษณะที่ต่างกันส่งผลให้นักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีนเกิดความสับสน
เนื่องจากนักศึกษาไทยได้รับผลกระทบมาจากภาษาแม่ คุ้นชินกับการเรียกขานในรูปแบบภาษาไทยมากกว่า ทําให้การเรียนรู้
และนําคําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนไปใช้ได้อย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก เช่น ในภาษาไทยเราสามารถ
เรียกพ่อหรือแม่ของเพื่อนร่วมชั้นว่า “พ่อ” “แม่” ได้ แต่ในภาษาจีนหากไม่สนิทสนมกัน เราควรเรียกพ่อหรือแม่ของเพื่อนว่า
叔叔 หรือ 阿姨 ความแตกต่างของทั้งสองภาษาอาจก่อให้เกิดการผิดพลาดในการสื่อสารได้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองภาษาจะทําให้เกิดการนําไปใช้ที่ถูกต้องได้ จากการวิเคราะห์
และเปรียบเทียบคําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติทั้งในภาษาจีนและภาษาไทย พบว่าวิธีการที่ทําให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการใช้
และลักษณะพิเศษของคําเรียกญาติ กับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนนั้น ควรต้องให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทของทั้งสองภาษาก่อน
ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องการใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ
ในภาษาจีนได้ ดังนี้
1. ผู้สอนเป็นปัจจัยสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีน ผู้สอนควรออกแบบวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่น่าสนใจ ควรหาวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนของนักศึกษาอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ภาษา
และวัฒนธรรมร่วมกันในกระบวนการเรียนการสอน เช่น อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจการใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ
ระหว่างภาษาจีนและภาษาไทยอย่างชัดเจน ใช้วิธีการแปลและเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยและภาษาจีนควบคู่ไปกับการ
เรียนการสอน รวมถึงการยกตัวอย่างที่ชัดเจนและนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง
2. วัฒนธรรมและแนวความคิดของจีนและไทยมีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่
ญาติ เมื่อนักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีนใช้คําเรียกญาติ กับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ มักจะนํา ความคุ้นชินของภาษาไทยมาร่วมด้วย
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและใช้ผิดพลาด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
ผู้เรียนควรจะต้องให้ความสําคัญกับปัจจัยดังต่อไปนี้
2.1 ในกระบวนการเรียนภาษาจีน ผู้เรียนควรใช้วิธีการเปรียบเทียบทั้งภาษาจีนและภาษาไทยเพื่อทําความเข้า
ใจความเหมือนและความต่างของทั้งสองภาษา เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและการเข้าใจผิด
2.2 ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อให้มี
ความเข้าใจในวัฒนธรรมการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม เข้าใจมุมมองการใช้คําเรียกขานของแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งจะทําให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการในการใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติได้อย่างถูกต้องแม่นยํามากขึ้น
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีน
และภาษาไทย พบว่า ในภาษาจีนและภาษาไทยต่างก็มีการใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติหรือคนแปลกหน้า ลักษณะที่
เหมือนกันของภาษาจีนและภาษาไทยคือ ใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้ความสําคัญกับ
มิตรภาพระหว่างครอบครัว ปฏิบัติกับคนรอบข้างหรือคนแปลกหน้าดั่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งต้องคํานึงถึงอายุ ระดับ
ความอาวุโส รวมทั้งสถานะของทั้งสองฝ่าย วัยหรืออายุที่ต่างกันมักจะเลือกใช้คําเรียกญาติที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงออกถึง
ความเคารพและความอ่อนน้อมต่อผู้อาวุโสหรือแสดงถึงความเมตตาและเอ็นดูต่อผู้ที่อ่อนวัยกว่า ทั้งนี้ เนื่องจากวัฒนธรรมที่
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ต่างกันของทั้งสองประเทศทําให้การใช้คําเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนและภาษาไทยยังคงมีลักษณะบางอย่างที่
แตกต่างกัน เช่น คําที่นํามาใช้เรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนมักเน้นไปทางญาติฝ่ายพ่อ แต่ในภาษาไทยญาติฝ่ายพ่อหรือ
ญาติฝ่ายแม่จะสําคัญเท่ากัน แต่จะเน้นไปทางญาติฝ่ายแม่มากกว่า ในภาษาจีนมีรูปแบบการเรียกโดยเรียกนามสกุลตามด้วยคํา
เรียกญาติ แต่ไม่ภาษาไทยไม่มีการเรียกในรูปแบบนี้ เนื่องจากสมัยก่อนคนไทยยังไม่ใช้นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนต่าง
มีรูปแบบการเรียกที่แตกต่างและค่อนข้างซับซ้อน ส่งผลให้ผู้ที่เรียนภาษาไทยหรือภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศได้รับ
ผลกระทบ ไม่สามารถแยกแยะและนําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ผู้สอนควร
อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจการใช้คําเรียกญาติกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติระหว่างภาษาจีนและภาษาไทยอย่างชัดเจน ใช้วิธีการแปล
และเปรียบเทียบระหว่างภาษาไทยและภาษาจีนควบคู่ไปกับการเรียนการสอน รวมถึงการยกตัวอย่างที่ชัดเจนและนําไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง ผู้เรียนควรใช้วิธีการเปรียบเทียบทั้งภาษาจีนและภาษาไทยเพื่อทําความเข้าใจความเหมือนและความต่างของ
ทั้งสองภาษา เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและการเข้าใจผิด หมั่นฝึกฝนและแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งจะทําให้สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
THE EFFECTS OF ACTIVE LEARNING METHOD ON STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT IN
ENGLISH FOR HOTEL
ณัฐกานต์ เส็งชื่น
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม
*
corresponding author e-mail: ajnattakan@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning และ เพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ENG 173 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 ภาคการศึกษา 2/2559 ใช้วิธีสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 45 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการทดลอง คือ กิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบการเรียนรู้
แบบ Active Learning แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการเรียน
การสอนแบบ Active Learning วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ
ผลการวิจัย พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม (Active Learning) โดยรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42
คาสาคัญ : ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม การสอบแบบ Active Learning
Abstract
This research aimed to examine the learning achievement based on active learning method and
to study the students’ satisfaction towards active learning method. Using purposive sampling, the sample
were 45 Business English program students that were registered in English for Hotel 2 ZENG 173X second
semester of the year 2016. The research instruments included teaching plan of active learning, pre-test
and post-test examination and questionnaire on the students’ satisfaction towards learning management
based on active learning method. The data of this study was analyzed by using mean ( X ), standard
deviation (S.D.) and percentage. The study found that the mean score of the leaning achievement
posttest was higher than that of the leaning achievement pretest at the .05 level of significance and the
students’ satisfaction towards learning by the active learning method was at a high level ( X =4.42)
keywords : english for hotel Active Learning method
บทนา
การศึกษากับสังคมเป็นสิ่งที่ส่งผลกันและกันตลอดเวลา เมื่อสังคมเปลี่ยนไป การจัดการศึกษาย่อมเปลี่ยนไปด้วย ทุก
วันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน การจัดการศึกษาแบบเดิมย่อมไม่สามารถสนองความต้องการของสังคม ไม่
สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพให้กับสังคมได้ การปรับเปลี่ยนการศึกษาจึงเป็นสิ่งจาเป็น และการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นย่อมส่งผล
ต่อองค์ประกอบต่าง ๆของการเรียนการสอน นับตั้งแต่ครู ผู้เรียน จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรมการสอน สื่อ การวัดผล
บรรยากาศในห้องเรียน บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งแนวทางในการปรับเปลี่ยน คือ การปรับเปลี่ยนจากครูเป็นศูนย์กลาง
มาเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (อรุณี สถิตภาคีกุล , 2542) ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี , 2556 ที่กล่าวว่า ในอดีตการ
จัดการเรียนการสอนนั้นจะเน้นไปที่ผสู้ อนเป็นหลัก คือ ผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ผู้สอนเป็นผู้แสดง ผู้เรียนทา
หน้าที่เป็นผู้รับ ซึ่งต่อมาวิทยาการทางการศึกษาก้าวหน้าขึ้นตามลาดับ แนวคิดทางการสอนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิดที่ให้

62

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

ครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน มาเป็นแนวคิดใหม่ที่ว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีจากการกระทา ดังนั้นในการสอนจึง
ควรเน้นที่ตัวผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการกระทา
ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) จะต้องออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การอานวยความสะดวกและการเสนอแนะเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน Technology ทาให้
ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น โดยเราเรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (Student-centered) (กิตติภูมิ มีประดิษฐ์, 2560) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็น
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไป
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการนาเอา
วิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอน
ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม student
engagement, enhance relevance, and improve motivation ของผู้เรียน ซึ่งหลักสาคัญของการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning คือ การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วย
เทคนิคหรือกิจกรรมต่าง ๆ ผู้สอนมีบทบาทอานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง
จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (2558)
จากการศึก ษาและสังเกตพฤติก รรมในการเรี ยนของนั ก ศึก ษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่ องานโรงแรม พบว่ า
นักศึกษาควรได้รับการฝึกฝนในด้านการปฏิบัติให้มากขึ้น นอกจาการเรียนด้านทฤษฎี การได้ลงมือปฏิบัติจริงถือว่ามีส่วนสาคัญ
อย่างยิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้และนาความรู้ที่ได้เรียนได้ปฏิบัติในชั้นเรียนไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง
เมื่อต้องออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการโรงแรม ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยการ
นาเอาวิธีการสอนแบบ Active Learning มาใช้จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้น มีความคิดใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในชั้นเรียน ที่จะสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้จริง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม สาหรับ
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยทาการศึกษาเอกสาร ตาราต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning และวิเคราะห์เนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 เพื่อเลือกหน่วยการเรียนมาเพื่อ
จัดการเรียนการสอน โดยผู้วิจัยได้นาเนื้อหาในเรื่องของสิ่งอานวยความสะดวกมาทาการวิจัยในครั้งนี้เนื่องจากนักศึกษา
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ จากนั้นได้ทาการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือ กิจกรรมการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบ Active Learning ในหัวข้อ Hotel Facilities ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 Vocabulary Log Sheet กิจกรรมที่ 2 Think – Pair – Share กิจกรรมที่ 3 Role
Play กิจกรรมที่ 4 และกิจกรรมที่ 5 Project โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ คือ อาจารย์ในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม จานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จานวน 1 ท่าน ช่วยตรวจสอบเนื้อหาและ
ความถูกต้อง และออกแบบแบบทดสอบก่อน และหลังเรียน เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังการเรียนการ
สอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวกับรายวิชาภาษาเพื่องานโรงแรม ในหัวข้อ Hotel
Facilities จานวน 30 ข้อ ลักษณะแบบทดสอบก่อน และหลังเรียน เป็นแบบอัตนัย โดยนาเสนอต่ อผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้
ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง และทดสอบคุณภาพ ซึ่งแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันโดยใช้
วิธีการสลับ ข้อ และสุ ดท้าย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึก ษาที่ เรียนด้วยวิ ธีการเรีย นการสอนแบบ Active
Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตาม
แบบของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านบรรยากาศ 2 ด้านกิจกรรมการเรียน
และ 3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการวิจัยด้วยตัวผู้วิจัยเอง โดยการดาเนินการสอนตามแผนกิจกรรมที่ได้วาง
ไว้ ให้นักศึกษาทาแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลัง และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินการ
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ทดลอง นาผลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้แบบ Active Learning
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
สาหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามแบบแผนการวิจยั One Group Pretest – Posttest
Design ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการวิจยั และดาเนินการดังนี้
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 2/2559
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จานวน 45 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ENG 173
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 ภาคการศึกษา 2/2559
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ โรงแรม 2 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ลงทะเบียนในรายวิชา ENG 173 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 และความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้แบบ Active Learning
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การโรงแรม 2

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบ
Active Learning

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) กิจกรรมการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบ Active
Learning 2) แบบทดสอบก่อน และหลังเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม 2 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มี
ขั้นตอนดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบ Active Learning
แผนกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning สาหรับรายวิชาภาษาเพื่องานโรงแรม ในหัวข้อ Hotel Facilities ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 Vocabulary Log Sheet กิจกรรมที่ 2 Think – Pair – Share กิจกรรมที่ 3 Role Play กิจกรรมที่ 4 และ
กิจกรรมที่ 5 Project โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ คือ อาจารย์ในสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่องานโรงแรม จานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จานวน 1 ท่าน ช่วยตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง
2. แบบทดสอบก่อน และหลังเรียน
แบบทดสอบก่อน และหลังเรียน เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังการ
เรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวกับรายวิชาภาษาเพื่องานโรงแรม ในหัวข้อ
Hotel Facilities จานวน 30 ข้อ ลักษณะแบบทดสอบก่อน และหลังเรียน เป็นแบบอัตนัย โดยนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้
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ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง และทดสอบคุณภาพ ซึ่งแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันโดยใช้
วิธีการสลับข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Active Learning
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิ
เคิร์ท (Likert) 3 ตอน คือ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านบรรยากาศ 2 ด้านกิจกรรมการเรียน และ 3 ด้านประโยชน์ที่
ได้รับ โดยใช้วิธีกาหนดคะแนนของคาตอบแต่ละข้อ ดังนี้
มากที่สุด ให้ค่าน้าหนักคะแนนเท่ากับ 5
มาก
ให้ค่าน้าหนักคะแนนเท่ากับ 4
ปานกลาง
ให้ค่าน้าหนักคะแนนเท่ากับ 3
น้อย
ให้ค่าน้าหนักคะแนนเท่ากับ 2
น้อยที่สุด
ให้ค่าน้าหนักคะแนนเท่ากับ 1
ใช้วิธีการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 9)
คะแนนเฉลี่ย
4.51-5.00
แปลความว่า
พอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.51-4.50
แปลความว่า
พอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.51-3.50
แปลความว่า
พอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.51-2.50
แปลความว่า
พอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00-1.50
แปลความว่า
พอใจน้อยที่สุด
สถิติในใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อน-หลังเรียนด้วยการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่องานโรงแรม 2
การทดสอบ
S.D.
D
S.D
t
Sig.(1-tailed)
X
ก่อนเรียน
10.42
2.62
2.82
2.20
8.61*
0.0000
หลังเรียน
13.24
2.42
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.42 คะแนน และ 13.24 คะแนน ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยการสอนแบบ Active Learning
ตารางที่ 2.1 ผลความพึงพอใจ ด้านบรรยากาศ
ข้อที่

รายการ

ด้านบรรยากาศ
1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
2 บรรยากาศของการเรียนทาให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุม่
3 บรรยากาศของการเรียนทาให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียน
4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษาทากิจกรรมได้อย่างอิสระ
เฉลี่ยรวม
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แปรผล

4.44
4.24
4.53
4.27
4.37

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2.1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยรวม
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.37 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยหัวข้อ บรรยากาศของการเรียนทาให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นใน
การเรียน มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และหัวข้อ บรรยากาศของการเรียนทา
ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ตารางที่ 2.2 ผลความพึงพอใจ ด้านกิจกรรม
ข้อที่
รายการ
ด้านกิจกรรม
1 ส่วนที่ 1 : Vocabulary Log Book
2 ส่วนที่ 2 : Think Pair Share
3 ส่วนที่ 3 : Game
4 ส่วนที่ 4 : Project

ผลการประเมิน

แปรผล

4.33
มาก
4.27
มาก
4.43
มาก
4.45
มาก
เฉลี่ยรวม
4.37
มาก
จากตารางที่ 2.2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.37 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยส่วนที่ 4 : Project มีความพึงพอใจมากที่สุด มีคา่ เฉลี่ย 4.45 มีความพึง
พอใจในระดับมาก และส่วนที่ 2 : Think Pair Share มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.27 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ตารางที่ 2.3 ผลความพึงพอใจ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ข้อที่
รายการ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
1 การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
2 การจัดการเรียนรู้ทาให้จาเนื้อหาได้นาน
3 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้
4 การจัดการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดทีส่ ูงขึ้น
5 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทาให้ได้ทางานร่วมกับผู้อื่น
เฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน

แปรผล

4.62
4.53
4.47
4.40
4.51
4.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2.3 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.51 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยหัวข้อ การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย มีความ
พึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และการจัดการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิด
ที่สูงขึน้ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.40 มีความพึงพอใจในระดับมาก
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนด้วยการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่องานโรงแรม 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.42 คะแนน และ 13.24 คะแนน ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และผลความพึง
พอใจของนักศึกษาเรียนด้วยการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม 2 พบว่า นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ENG 173 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 ภาคการศึกษา 2/2559
ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.42 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.51 และอีก 2 ด้าน มีความพึง
พอใจเท่ากันในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.37 ตามลาดับ
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องาน
โรงแรม สามารถอภิปรายและวิจารณ์ ผล คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยการสอนแบบ Active
Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งในระหว่างการ
เรียนการสอนด้วยวิธีนี้ช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากกว่าการเรียนการสอนแบบปกติที่เคยสอน เนื่องจากนักศึ กษา
ได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมที่หลากหลายมีการใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม มีการกระตุ้นให้
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับการสอนตลอดเวลา และเมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจจากนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติกร รักษาพล ที่ได้
ทาการศึกษาการพัฒนากิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ( Active
Learning) สาหรับนั กศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี ที่ 2 โดยมีจุด ประสงค์เ พื่อพัฒ นากิ จกรรมฝึก ทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
และเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พบว่า กิจกรรมฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้เชิง รุก (Active Learning) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ
82.58/76.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ใน
ส่วนของผลความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบ Active Learning พบว่า มีผลความพึงพอใจสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ
เพชรอุไร ที่ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้แบแอคทีฟในรายวิชา การแปรรูปยาง ซึ่งผลวิจัยพบว่า การเรียนแบบ
Active Learning โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 โดยกิจกรรมที่มีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง Social Media
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้สาเร็จและสมบูรณ์ตามขั้นตอนได้ด้วยความกรุณาและการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์และนักศึกษา สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้ให้คาแนะนา คาปรึกษา และความร่วมมือในการเก็บข้อมูล รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างยิ่งตลอดจนการจัดทารายงานเล่มนี้สาเร็จสมบูรณ์ ผู้เขียนขอกราบขออบ
พระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่อ้างอิงให้งานวิจัยฉบับนี้ได้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพื่อนาไปแก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสมและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นต่อไป
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของประเพณีชนควายในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ว่ามีความเป็นมาในอดีตอย่างไร เจ้าของหรือผู้เลี้ยงควายชนมีกระบวนการในการเตรียมควายให้มีความพร้อมทั้งก่อนและ
หลังแข่งขันอย่างไร ในการพนันชนควายในปัจจุบันมีการกําหนดสถานที่ กติกาในการตัดสินแพ้-ชนะ ขั้นตอนในการวางเงินเดิม
พันอย่างไร ผลการศึกษาพบว่า การชนควายเป็นผลมาจากคําสัง่ ของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชผู้ปกครองเกาะสมุยในอดีตที่ออก
คําสั่งห้ามไม่ให้ใช้แรงงานควายนอกเหนือฤดูกาลเกษตรอันเป็นเหตุให้ควายเกิดความคึกคะนองกระทั่งเกิดการต่อสู้กัน ชาว
เกาะสมุยเก็นดังนั้นจึงจับควายมาชนกันเพื่อความสนุกสนาม การเตรียมควายจะใช้เวลา 90 วัน มีการรักษาความปลอดภัยและ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับควายเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดในการแข่งขัน และจะจัดแข่งที่สนามชนควายที่ได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนเท่านั้น ในการแข่งขันหากควายตัวใดวิ่งก่อนถือว่าแพ้และนักพนันชนควายมีแบ่งได้ 2 ประเภท คือ นักพนันที่เป็น
เจ้าของควายกับนักพนันทั่วไปที่มารับชมการแข่งขัน มูลค่าการเดิมพันในปัจจุบัน (2561) สูงสุดอยู่ที่ 4,000,000 บาทต่อคู่
คาสาคัญ: การพนัน ประเพณีชนควาย เกาะสมุย
Abstract
This article aims to study the history of buffalo traditions in Koh Samui. Surat Thani That there is
a history in the past The owner or rancher has the process of preparing the buffalo to be ready both
before and after the competition. In gambling, the buffalo in the current location is determined. Rules for
losing - winning How to place bets The study indicated that The buffalo crash was caused by the order of
the ruler of Nakhon Si Thammarat, the former Koh Samui ruler who issued an order prohibiting the use of
buffalo labor beyond the agricultural season. The preparation of the buffalo will take 90 days, with
security and strength to the buffalo in order to have maximum readiness in the competition. And will be
held at the buffalo field that is licensed by the registrar only In the competition, if any buffalo runs before
it is considered a loser and the bettor bumping into the buffalo has 2 types Is a gambler who owns a
buffalo and a general gambler who comes to watch the match The current betting value (2561) is the
highest at 4,000,000 baht per match.
keywords : gambling, buffalo fighting, koh samui
บทนา
แม้ว่าภูมิประเทศของเกาะสมุยจะเป็นภูเขาสูงชันมีพื้นที่ราบเรียบที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเพียงเล็กน้อย แต่การ
ดํารงชีพด้วยการเกษตร เช่น ทํานาและสวนมะพร้าวก็เป็นอาชีพหลักของชาวเกาะสมุยมาแต่โบราณ ทัศนียภาพของทุ่งนาเขียว
ขจีที่ตัดสลับกับสวนมะพร้าวสูงลิ่วเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและผู้คน ในอดีตการทํานาเป็นอาชีพที่พบ
ได้ทั่วไปในเกาะสมุย จากการศึกษาพบว่า เกาะสมุยมีพื้นที่ทํานาขนาดใหญ่มีอยู่ 3 แห่งด้วยกัน
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1. ทุ่งใหญ่ หรือทุ่งหน้าเมือง ตั้งอยู่ที่ ตําบลหน้าเมืองคาบเกี่ยวกับตําบลมะเร็ต
2. พรุกระจูด ตั้งอยู่ที่ ตําบลลิปะน้อยคาบเกี่ยวกับตําบลตลิ่งงาม
3. ทุ่งบ้านเหยา ตั้งอยู่ที่ ตําบลแม่น้ํา
สําหรับทุ่งนาผืนเล็กก็กระจัดกระจายกันไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ตามแต่ภูมิประเทศจะอํานวย เมื่อการทํานาเป็นอาชีพ
หลักที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดํารงชีพในพื้นที่โดดเดี่ยวกลางทะเลกว้าง ประสิทธิภาพของการเพาะปลูกจึงเป็นสิ่งสําคัญ
เพราะคุณภาพและปริมาณของผลผลิตในแต่ละครั้งอาจส่งผลต่อชีวิตอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงมีการนําควายปลักซึ่งใน
ประเทศไทยพบว่ามีควายปลักมี 2 สี คือ ควายสีดํา และควายสีขาว ซึ่งมักเรียกกันว่า ควายเผือก มาเป็นเครื่องมือเพื่อช่ว ยใน
กระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตร ส่งผลให้ควายกลายเป็นสัตว์ที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของชาวเกาะสมุยและส่งผล
ต่อวัฒนธรรมของชาวเกาะสมุยในเวลาต่อมา
ประเพณี ชนควาย เป็ น วัฒ นธรรมเฉพาะถิ่น ที่ ป รากฏให้เ ห็ น ได้ บ นพื้น ที่ อํ าเภอเกาะสมุ ย จังหวั ดสุ ร าษฎร์ ธ านี
ประเพณี นี้ มี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาที่ ย าวนานนั บ ตั้ ง แต่ ส มั ย ที่ อํ า เภอเกาะสมุ ย ยั ง คงอยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของเจ้ า เมื อ ง
นครศรีธรรมราชในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ หลักฐานที่แสดงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเพณีชนควายปรากฏในหนังสือ
ชีวิวัฒน์ ประพันธ์เมื่อปี พ.ศ.2427 โดยสมเด็จเจ้าฟูาภานุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภานุฟันธุวงศ์วรเดช ทรงแต่งหนังสือเป็น
รายงานการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ ทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า
" ในเกาะนั้นมีกระบือเลี้ยงบ้าง เพริดบ้าง เป็นอันมาก แต่กระบือที่ราษฎรใช้สอยนั้น น้อย เพราะว่าไม่ มีการจะทํา
เป็นต้นว่า จะได้ใช้กระบือเทียมเกวียนบรรทุก มะพร้าวลงท่า ผู้ว่าราชการ ข้อห้ามไม่ให้ทําเกวียนต้องใช้คนแบกหามมะพร้าว
ทั้งนั้น กระบืออยู่ว่างเปล่าจากการ ราษฎรต้องปล่อยเลี้ยงเป็นเพริด อยู่เป็นอันมาก ราคากระบือเลี้ยง 4-5 บาท กระบือเพริด
ราคาตัวหนึ่ง 1 บาทจนถึง 2 สลึง กระบือเหล่านี้ ผู้ว่าราชการ ห้ามไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดทําอันตราย ถ้าผู้ใดลอบทําอันตราย ก็ปรับ
ไหมแรง และห้ามไม่ให้ซื้อขายออกจากเกาะ กระบือจึงมีราคาถูกยิ่งนักในหนึ่งได้ข่าวว่า พระยากาญจนดิฐแต่งเรือมาซื้อบรรทุก
ไปคราวหนึ่งเป็นอันมาก ครั้นกระบือนั้นไปอยู่ฝั่งก็เป็นอันตรายไปต่างๆ ไม่เจริญเหมือนอยู่ในเกาะนี้ ส่วนกระบือนั้นก็เลี้ยงง่าย
ที่เกาะสมุยเองอันตรายสิ่งใดก็ไม่มี ขายออกไม่ได้ ฆ่าไม่ได้และไม่มีการจะใช้ ราคาจึงถูกที่สุดดังนี้"
จากข้อความที่ปรากฏบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวเกาะสมุยในสมัยนั้นที่มีความผูกพั นกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ทั้งการ
หาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกเพื่อผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อส่งขายยังต่างถิ่น การเลี้ยงสัตว์ใหญ่เพื่อใช้แรงงาน เช่น ควาย
แม้ว่าปัจจุบันยังมิอาจสรุปได้ว่าควายที่อาศัยอยู่บนเกาะสมุยนั้นมีความเป็นมาอย่างไร แต่จากข้อความข้างต้นก็บอกถึงสาเหตุ
และจุ ด เริ่ ม ต้ น ของประเพณี ช นควายบนเกาะสมุ ย ที่ สื บ ทอดมาอย่ า งยาวนานจนถึ ง ปั จ จุ บั น คื อ คํ า สั่ ง จากเจ้ า เมื อ ง
นครศรีธรรมราชที่สั่งห้ามมิให้ชาวเกาะสมุยทําร้ายหรือใช้แรงงานควายในกิจกรรมใด ๆ ภายหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ทําให้
เกษตรกรผู้เลี้ยงควายจําเป็นต้องปล่อยควายให้ เป็นอิสระตามท้องทุ่งเพื่อลดภาระในการเลี้ยงดู กระทั่งถึงฤดูกาลเกษตรรอบ
ใหม่จึงจะไปลากจูงเอาควายของตนเองกลับคืนมา การปล่อยให้ควายเลี้ยงในสังกัดของตนเองรวมฝูงหากินโดยเสรีตาม
ธรรมชาตินั้นเรียกว่า “เพริด” เมื่อควายเพริดทั้งหลายไม่ถูกบังคับใช้แรงงานและมีอิสระในการใช้ชีวิตส่งผลให้พละกําลังที่เคย
ถดถอยกลับฟื้นฟู ส่งผลต่อความคึกคะนองตามประสาสัตว์ เกิดความต้องการแสดงแสนยานุภาพอันนําไปสู่การประลองกําลัง
เพื่อหาผู้ชนะ และการต่อสู้นั้นถูกจับตาโดยมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เสมอ เมื่อชาวเกาะสมุยเห็นดังนั้นจึงนําควายมาชน
กันเพือ่ สร้างความสําราญในกลุ่มของตนและเพื่อตัดกําลังควายให้ลดลงเพื่อให้สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นก่อนนําควายเหล่านั้น
เข้าสู่ช่วงฤดูกาลเกษตรอีกครั้ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาขั้นตอนการเตรียมควายทั้งก่อนและหลังการแข่งขันชนควาย รวมถึงศึกษารูปแบบการพนันชนควายใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น สถานที่ในการจัดแข่งขัน ประเภทของนักพนัน ขั้นตอนการวางเดิมพันระหว่างนักพนันและกติกาในการ
ตัดสิน
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ผลการศึกษา
การชนควาย เป็นการนําเอาควายที่มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องชั่งน้ําหนักและไม่กําหนดสายพันธุ์ใน
การแข่งขันที่แน่นอน การชนควายแต่ล ะครั้งจะเริ่มจากนายหน้าของแต่ละบ่อนหรือเจ้าของบ่อนติดต่อเจ้าของควายชนที่มี
ควายสภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีความพร้อมที่จะเข้าสูก่ ารแข่งขัน เพื่อความเสมอภาคในการแข่งขันจะมีการนําควายทั้ง 2 ตัว
ที่ทาบทามไว้แล้วมาเปรียบเทียบขนาดกันว่ามีรูปร่างหรือขนาดใกล้เคียงกันหรือ ไม่ หากเจ้าของควายทั้ง 2 คนพึงพอใจและ
ตอบรับการแข่งขัน จะมีการนําควายตัวนั้นไปเก็บตัวเพื่อสร้างความแข็งแรงทางร่างกายบริเวณบ่อนชนควาย เพื่อให้เกิดความ
คุ้นชินกับสนามแข่งขันไม่ตื่นตระหนกเมื่อเจอกับคู่ต่อสู้ในวันแข่งจริง การเก็บตัวฝึกซ้อมควายจะใช้เวลาประมาณ 70 – 90 วัน
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้การเตรียมควายเพื่อเข้าแข่งขันในแต่ละครั้งใช้เวลานานกว่า 90 วัน คือ อัตราเงินเดิมพันที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น
การพนันชนควายในแต่ละครั้งจึงต้องมีการเตรียมควายพร้อมให้กับควายอย่างรัดกุม การเตรียมควายก่อนเข้าแข่งขันชนควาย
นั้นมีขั้นตอนและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการรักษาความปลอดภัยให้กับควายมากมาย สามารถจําแนกการเตรียม
ควายเป็น 2 ระยะ คือ 1) ก่อนแข่งขัน และ 2) หลังการแข่งขันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ก่อนการแข่งขัน
การศึกษาเรื่องการพนันชนควาย : เกาะสมุย ผู้เขียนลงพื้นที่อําเภอเกาะสมุย จั งหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันชนควาย ผู้เขียนลงพื้นที่ตําบลตลิ่งงาม อําเภอเกาะสมุยเพื่อพบกับผู้รับจ้างเลี้ยงควาย คือ นายธีร
ศักดิ์ มีศรี หรือพี่หมู ผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงควายชนเพื่อการแข่งขันมานานกว่า 10 ปีได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ
เตรียมควายเพื่อให้มีความสมบูรณ์สูงสุด ว่า
การเตรียมร่างกายของควายให้มีความแข็งแรง ปราศจากอาการบาดเจ็บรบกวน มีความคึกคะนองมีการอารักขา
ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อคุ้มครองควายให้มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้มีความพร้อมสําหรับการต่อสู้ถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้เลี้ยง
ควายชนต้องคํานึงถึง ผู้เลี้ยงต้องวางมาตรการคุ้มครองให้ควายชนปลอดภัยจากการโดนวางยาพิษหรือลอบทําร้ายในลักษณะ
ต่าง ๆ อย่างรอบคอบ อีกทั้งผู้เลี้ยงยังต้องปรับตารางการใช้ชีวิตของตนเองและทีมงานให้สอดคล้องกับธรรมชาติของควาย
สําหรับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับควายชนนั้น จะเริ่มขึ้นเมื่อเจ้าของควายรับข้อเสนอและตกลงเงื่อนไข
เกี่ยวกับ การแข่ งขันชนควายเป็นที่เรี ยบร้อย ทีมงานผู้เลี้ยงควายจะเดินทางไปยังบ่อนชนควายที่ กําหนดไว้เพื่อ สํารวจดู
สภาพแวดล้อมโดยรอบของบ่อนชนควายนั้นว่ามีพื้นที่ใดที่เหมาะสมกับการสร้างเพิง พักสําหรับควายชนและผู้เลี้ยง ตลอดจน
แผ้วถางพื้นที่โดยรอบเพื่อกําจัดความเสี่ยงจากผู้ไม่หวังดีที่อาจลอบเข้ามาทําอันตรายต่อควายของตน พี่หมูกล่าวถึงการการ
เตรียมควายก่อนเข้าสู่การแข่งขันว่า
“แม้ว่าควายจะมีสัญชาติญาณของการต่อสู้ตามประสาสัตว์ แต่การส่งควายที่ไม่เคยผ่ านการเตรียมความพร้อมทั้ง
ร่างกายและจิตใจลงสู่สนามก็ไม่ต่างอะไรกับการส่งมือสมัครเล่นลงสนามต่อสู้กับนักมวยเจนเวทีโอกาสแพ้จะสูงมาก ดังนั้นจึง
ต้องมีการเก็บตัวควายเหมือนอย่างกับนักกีฬาทีมชาติทีเดียว”
การเตรียมร่างกายของควายให้พร้อมต่อการแข่งขันทําได้โดยการนําควายออกเดินเพื่อเสริมสร้างพละกําลังควบคู่กับการจัด
อาหารเสริมที่มีคุณค่าให้กับควาย ดังที่ผู้เขียนกล่าวไว้ข้างต้นว่าเมื่อมีการนําควายมาเก็บตัวเพื่อเข้าแข่งขัน ทีมงานผู้เลี้ยง
จะต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกับธรรมชาติของควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความตื่น ตัวในเวลาพลบค่ําถึงรุ่ง
สาง ดังนั้นการพาควายเดินออกกําลังกายจึงเป็นกิจกรรมในยามเย็นถึงรุ่งขึ้นของอีกวันหนึ่ง การนําควายออกกําลังกายจะเริ่ม
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ผู้เลี้ยงจะต้องกําหนดเส้นทางการเดินออกกําลังให้เหมาะสมกับควายแต่ละตัว อีกทั้งต้องระมัดระวังมิให้
คนแปลกหน้า ผู้เลี้ยงคนอื่น ๆ หรือควายตัวอื่นเข้ามาใกล้เกินไปเนื่องจากอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นอันนําไปสู่การลอบ
ทําร้ายหรือเข้าปะทะกันได้ จากการสังเกตของผู้เขียนพบว่า หากมีการนําควายเดินออกกําลังกายในเวลาเดียวกัน ผู้เลี้ยงแต่ละ
คนจะนําควายออกเดินในระยะห่างไม่น้อยกว่า 30 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงที่ควายทั้ง 2 ตัวจะเข้าห้ําหั่นกันก่อนเวลาอันสมควร
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การนําควายเดินออกกําลังกายนี้นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกําลังให้กับควายและยังเป็นการเสริมสร้างกําลังใจของ
ควายให้ฮึกเหิมด้วยการใช้เทคนิคต่าง ๆ ด้วย เช่น หากควายที่เข้ามาเก็บตัวยังไม่ถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระบริเวณคอกเลี้ยง
หรือเส้นทางเดิน ผู้เลี้ยงจะรู้ได้ทันทีว่าเนื่องจากควายตัวดังกล่าวยั งคงมีความหวาดระแวงต่อสภาพแวดล้อ มที่เปลี่ยนแปลงไป
จากถิ่นเดิมที่เคยอาศัย ผู้เลี้ยงจะสร้างเส้นทางการเดินออกกําลังกายให้อยู่ห่างจากสังเวียนชนควายก่อนเพื่อให้ความเกิดความ
ผ่อนคลายจากนั้นจะค่อย ๆ เปลี่ยนเส้นทางเดินให้กระชับมากขึ้นกระทั่งควายขับถ่ายได้เป็นปกติจึงนําควายนั้นเดินรอบสนาม
ชนควายเพื่อให้ขับถ่ายแสดงอาณาเขตพร้อมทั้งซึมซับกลิ่นสาบของควายตัวอื่นเพื่อมิให้เกิดความตื่นตระหนกหรือหวาดกลัว
ควายตัวอื่น ๆ เมื่อเข้าปะทะกันในสนาม อีกกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้เลี้ยงนิยมใช้ในช่วงใกล้ถึงวันแข่งขันเพื่อให้ควายเกิดความคึก
คะนองสูงสุด คือ การนําเอาควายสาวในวัยเจริยพันธุ์มาเดินนําหน้าควายชนและล่อให้ควายเกิดอารมณ์ทางเพศ แต่ผู้เลี้ยงจะ
ไม่ปล่อยให้ควายนั้นได้ผสมพันธุ์กันเนื่องจากต้องการให้ควายชนมีพลังงานเต็มเปี่ยมและเกิดความคึกคะนองพร้อมสําหรับการ
ต่อสู้เท่านั้น และในกรณีที่ควายชนตัวใดที่มีความดุร้ายเป็นพิเศษ การเดินนําควายเดินออกกําลังกายเพียงลําพังคนเดียวเป็นสิ่ง
ที่ไม่สมควรทําอย่างยิ่ง เนื่องจากควายอาจแว้งกลับมาขวิดผู้เลี้ยงกระทั่งเสียชีวิตหรือวิ่งเตลิดหนีไป การนําควายดุร้ายออกเดิน
จึงต้องมีผู้จูง 2 คน คนหนึ่งนําหน้าและอีกคนหนึ่งเดินตามหลังเพื่อรั้งควายไม่ให้พุ่งไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ถนัดนัก

ภาพที่ 1 : การจูงควายดุร้าย
อาหารของควายชนที่มาเก็บตัวนอบสนามชนควายเป็นหญ้าที่พบได้ทั่วไปบนเกาะสมุย เช่น ใบไผ่ หญ้าขน และหญ้าคา ซึ่ง
หญ้าคาจะไม่เป็นที่นิยมของควายมากนักเนื่องจากความคมระคายเคืองของใบหญ้าที่มีมากเกินไปแต่การนําหญ้ามาเป็นอาหาร
ให้กับควายนั้นผู้เลี้ยงจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากในบางครั้งหญ้าที่ไปตัดมีการฉีดพ่ นสารเคมีทางการเกษตรทิ้งไว้หรือ
อาจมีผู้ไม่หวังดีลอบวางยาพิษสําหรับควายไว้ ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่จึงส่งทีมงานของตนเองไปตัดหญ้ามาเลี้ยงควายด้วยตนเองเพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว หรือหากรับซื้อหญ้าจากคนรับจ้างตัดหญ้าเลี้ยงควายก็จะต้องเป็นคนที่มีประวัติในการทํางานดีและ
สามารถเชื่อถือได้ นอกจากหญ้าสดแล้วผู้เลี้ยงจะนําอาหารเสริมที่หาได้ตามร้านขายยาทั่วไปมาบํารุงกําลังและสุขภาพของ
ควาย เช่น วิตามินรวมยี่ห้อต่าง ๆ มาสลับกับข้าวสวย ไข่สด เป็นต้น
เมื่อมูลค่าในการพนันชนควายมีจํานวนมหาศาล การรักษาความปลอดภัยให้กับความจึงไม่ใช่แค่การสร้างคอกปูองกันควายเดิน
เพ่นพ่านหลุดหายไป แต่ต้องมีการวางมาตรการอย่างเข้มข้น คือ เมื่อกําหนดพื้นที่สร้างคอกสําหรับเก็บตัวควายบริเวณสนาม
ชนควายได้แล้ว ทีมงานเลี้ยงควายจะขึงแสลนรอบคอกและเพิงพักทั้งด้านข้างและด้านบนเพื่อปูองกันการโยนสิ่งของเข้ามาเพื่อ
มุ่งหวังทําร้ายควาย จะมีการกําหนดผู้เฝูาดูควายตลอด 24 ชั่วโมงคอยผลัดเปลี่ยนกันทั้งกลางวันและกลางคืน หากทีมงานเลี้ยง
ควายคนใดเดินทางไปทําธุระที่ต้องคลาดสายตาจากควายจะต้องมีผู้มารับช่วงแทนเสียก่อน ดังนั้นทีมงานเลี้ยงควายจึงมี 5 คน
เป็นอย่างน้อย สําหรับควายคอกใดที่มีชื่อเสียงและมีมูลค่าการพนันสูงจะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เช่น
การติดตั้งกล้องวงจรปิด การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุเพื่อเผ้าระวัง เช่น สุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ (Rottweiler) หรือ สุนัขพันธุ์พิตบูล
(Pitbull) เป็นต้น
หลังการแข่งขัน
เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ควายชนจะถูกจูงกลับคอกเพื่อเคลื่อนย้ายกลับไปยังบ้านพักของเจ้าของควายให้เร็วที่สุด เพื่อ
รักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการต่อสู้ แต่ในกรณีที่ควายชนวิ่งเตลิดพังรั้วสนามชนควายออกไปทีมงานผู้เลี้ยงควายจะต้องวิ่ง
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ตามไปจูงกลับมาให้เร็วที่สุดเนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากการถูกรถชนหรือเตลิดลงทะเลจนจมน้ําตายไปดังที่เคยเกิดขึ้นมาใน
อดีต ทีมงานผู้เลี้ยงควายจะรักษาอาการบาดเจ็บของควายด้วยการให้กินยาแก้ปวดและทายาฆ่าเชื้อและสมานแผลตามจุดต่าง
ๆ ของควาย หากควายได้รับบาดเจ็บอย่างรุงแรงจนไม่อาจกลับมามีชีวิตปกติได้ เจ้าของควายในปัจจุบันอาจตัดสินใจขายควาย
ให้กับโรงฆ่าสัตว์ แต่หากเป็นในสมัยอดีตที่ควายมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เจ้าของควายจะเลี้ยง
ควายไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะล้มไปเอง แต่ในกรณีที่สภาพร่างกายยังสมสบูรณ์ดี เจ้าของควายอาจทดสอบพลังใจของควายชนว่า
ยังสามารถนําไปแข่งขันได้อีกหรือไม่ด้วยการนําควายตัวอื่นมาล่อเพื่อดูปฏิกิริยาของควายชน หากควายชนที่เคยแพ้มาแล้ววิ่ง
หนีปรือไม่ยอมเข้าชนแสดงว่าควายตัวนั้นหมดพลังใจที่จะต่อสู้แล้ว เจ้าของควายอาจเปลี่ยนบทบาทของควายตัวนั้นไปเป็น
ควายล่อ เลี้ยงไว้หรืออาจขายต่อให้โรงฆ่าสัตว์ก็ได้
การพนันชนควาย
การพนันในประเพณีชนควายเริ่มตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด เพื่อศึกษาเรื่องการพนันชนควายอย่างถ่องแท้
ผู้เขียนจึงขอสัมภาษณ์คุณศักรินทร์ วัชรสิงห์ เจ้าของสนามชนควายเขาร่อน ตําบลแม่น้ํา ซอย 1 อําเภอเกาะสมุยให้ข้อมูลที่
น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการบ่อนและการพนันชนควายซึ่งสามารถจําแนกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
สถานที่ในการแข่งขัน
การแข่งขันชนควายต้องจัดในพื้นที่ที่มีการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนโดยถูกต้อง สถานที่จัดการ
ชนควายในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก ในอดีตการชนควายจะจัดในพื้นที่โล่งเรียบบริเวณสวนมะพร้าว
เพื่อให้ควายทั้ง 2 ตัวมีพื้นที่มากพอสําหรับการต่อสู้ สําหรับผู้เข้าชมการแข่งขันทั้งที่เป็นเจ้าของควายและนักพนันจะยืน
ล้อมรอบควายคู่นั้นเพื่อคอยเฝูาดูอย่างใกล้ชิด คนที่ไม่กล้าพอจะหลบหลังต้นมะพร้าวหรือบนจอมปลวกเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อควายเตลิดมาทางตน แต่ปัจจุบันมีการกั้นคอกสนามชนควายเพื่อปูองกันไม่ให้ควายหลุดออกมาทําอันตราย
ต่อผู้ชมได้ แต่ในบางครั้งก็หักพังเนื่องจากมิอาจทนต่อแรงกระแทกของควายที่พุ่งหนีอย่างสุดกําลัง นอกจากนี้จะมีการกั้นวิ
กไว้รอบสนามชนควายเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันลักลอบเข้าพื้นที่ สําหรับบัตรเข้าชมการแข่งขันชนควายในแต่
ละครั้งแม้จะกําหนดว่าเด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท แต่มักจะเก็บ 500 บาทโดยไม่จําแนกเด็กหรือผู้ใหญ่ การกั้นวิกและ
การเก็บค่าเข้าชมการแข่งขันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้มูลค่าการพนั นควายชนของนักพนันเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเจ้าของ
บ่อนควายชนที่ไปทาบทามควายชนจําเป็นต้องจ่ายค่าตัวควายเพื่อให้เข้าแข่งขันในบ่อนของตนเอง ทําให้ต้องกั้นวิกเพื่อคืนทุน
ค่าจ้างควายชนให้กับตนเอง ส่งผลโดยตรงต่อนักพนันรายย่อยที่จะวางเดิมพันโดยมีฐานคิด ว่า ลงเดิมพันทั้งทีอย่างน้อยต้องได้
ค่าตั๋วคืน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมูลค่าขั้นต่ําในกลุ่มนักพนันรายย่อยจึงอยู่ที่ 500 บาท

ภาพที่ 2 : สนามชนควายและผู้เข้าชมการแข่งขัน
ขั้นตอนการวางเดิมพัน
การวางเดิมพันของนักพนันสามารถจําแนกประเภทของนักพนันได้ 2 ประเภท คือ 1) นักพนันที่เป็นเจ้าของควายชน 2) นัก
พนันทั่วไปที่มาชมการแข่งขัน
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การพนันระหว่างเจ้าของควายชน
ผู้เขียนพบว่าการพนันระหว่างเจ้าของควายชนนี้จะมีฐานคิดเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 90 วันที่ต้องเตรียมควาย
ให้มีความพร้อมเป็นตัวตั้ง ค่าใช้จ่ายเหล่านั้น เช่น ค่าจ้างทีมงานเลี้ยงควายและรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ค่าสิ่ง
ปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะมีมูลค่าประมาณ 75,000 – 150,000 บาทต่อการเตรียม
ควายเพื่อเข้าแข่งขันในแต่ละครั้ง ดังนั้นการวางเดิมพันระหว่างเจ้าของควายชนทั้ง 2 คนจึงไม่น้อยกว่า 300,000 บาท จาก
การสัมภาษณ์พบว่าในปัจจุบัน (2561) อัตราการเดิมพันควายชนต่อคู่สูงสุดอยู่ที่ 3,000,000 บาท
การพนันระหว่างนักพนันรายย่อย
เป็นการพนันระหว่างนักพนันที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมควาย นักพนันเหล่านี้อยู่ในฐานะผู้ชมการแข่งขันชนควายซึ่ง
มีทั้งขาประจําและขาจร การพนันของนักพนันรายย่อยจะเริ่มขึ้นก่อนการแข่งขันประมาณ 30 นาที จากการสังเกตของผู้เขียน
พบว่า นักพนันเหล่านี้จะยืนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามจุดต่าง ๆ รอบสังเวียนการแข่งขัน โดยจุดที่รวมกลุ่มกันนั้นจะเป็นจุดที่
สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้โดยไม่มีสิ่งใดบดบังเพื่อสังเกตอากัปกิริยาที่เกิดขึ้นกับควายทั้ง 2 ตัวว่ามีอาการผิดปกติอันอาจ
ส่งผลต่อการแข่งขันหรือไม่ หลังจากรู้อัตราต่อรองของควายชนในคู่นั้นแล้วนักพนันเหล่านี้จะรวมเงินกันเป็นก้อนใหญ่ แล้ว
นําไปประกบกับผู้วางเดิมพันที่วางเดิมพันกับควายฝั่ งตรงกันข้าม เงินเดิมพันนั้นจะถืออยู่ในมือของนักพนันที่ถือควายตัวที่มี
อัตราเดิมพันเป็นต่อเนื่องจากหากควายตัวที่อัตราเดิมพันเป็นต่อชนะตามการคาดคะเนนักพนันที่ชนะจะสามารถเดินทางออก
จากสนามแข่งขันได้เลย แต่หากผลปรากฏว่าควายที่มีอัตราเดิมพันเป็นรองพลิกชนะนักพนัน ที่ชนะผลการแข่งขันจะเป็นผู้ได้
เงินเดิมพันดังกล่าวไปแทน ซึ่งการหลีกเลี่ยงการคืนเงินเดิมพันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากทางเข้าออกสนามชนควายใน
วันแข่งขันจริงมีเพียงทางเดียวเท่านั้น จากการศึกษาพบว่ามูลค่าของเงินเดิมพันที่สูงที่สุด (2561) อยู่ที่ 4,000,000 บาทต่อคู่
กติกาการตัดสิน
ในวันแข่งขันผู้ที่มีสิทธิได้เข้าไปอยู่ภายในรั้วไม้ไผ่กั้นสังเวียนต่อสู้ของควายจะมีเพียง เจ้าของควายชน ทีมงานผู้เลี้ยงและ
เจ้าของสนามชนควายเท่านั้น เมื่อถึงเวลาที่กําหนดประมาณ 17.00 น. ผ้าม่านสีขาวที่บังตาควายทั้งคู่จะถูกปลดออกพร้อมกับ
เชือกจูงจมูก เมื่อควายที่กําลังคึกคะนองถูกปลดจากพันธนาการมันจะพุ่งเข้าปะทะกันอย่างเดือดดาล สําหรับกติกาในการ
ตัดสินแพ้-ชนะควายชนมีดังนี้
1. เมื่อเริ่มการแข่งขัน หากควายตัวใดหันหลังวิ่งหนีก่อนจะถือว่าควายตัวนั้นเป็นฝุายแพ้
2. หากเริ่มการแข่งขันแล้วควายทั้ง 2 ตัวไม่เข้าปะทะกันนานเกินกว่า 30 นาที จะถือว่าเสมอ เงินเดิมพันของนักพนันจะถูก
ส่งคืนกลับไปยังเจ้าของเงินเต็มจํานวน
3. เมื่อรู้ผลแพ้-ชนะแล้ว จะมีการเปิดประตูคอกด้านหนึ่งให้เฉพาะควายตัวที่แพ้วิ่งออกนอกสนามไป เจ้าของควายตัวดังกล่าวก็
มีหน้าที่ไปตามควายกลับมาเข้าคอกให้ได้ ส่วนตัวที่ชนะก็จะปล่อยให้เดินอยู่ในคอกอีกสักพักหนึ่งเพื่อลดอาการคึกคะนอง
อภิปรายผล
แรกทีเดียวนั้นการชนควายเป็นเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงและเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะโดยอาศัยความคึกคะนองของควายเป็นเครื่องมือ หลัก การพนันในหมู่ผู้ชมในอดีตเป็นเพียงการวางเดิมพัน
ติดปลายนวมเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้น แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไ ทยและต่างชาติที่มี
จํานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลโดยตรงต่อพื้นที่ทางการเกษตรที่ถูกนายทุนจากต่างถิ่นกว้านซื้อไปเป็นจํานวนมากเพื่อ
สร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุนหนาจากต่างชาติ พื้นที่ทางการเกษตรที่หายไปส่งผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับควายด้วยเช่นกัน จากวิถีการเกษตรในอดีตที่ส่งผลให้ควายมีความสําคัญและเปรียบได้กับสมาชิกคนสําคัญใน
ครอบครัวถูกลดสถานะเป็นเพียงสัตว์ใหญ่ที่ถูกใช้เพื่อการต่อสู้ในสังเวียนรั้วไม้ไผ่เท่านั้น เมื่อรวมเข้ากับความต้องการของนัก
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พนันที่ต้องการให้การแข่งขันชนควายมีเพิ่มมากขึ้น ควายยิ่งถูกนํามาใช้เพื่อการต่อสู้เกิดความขาดแคลนจนต้องนําเข้าควาย
จากตลาดค้าควายโดยเฉพาะตลาดค้าควายชายแดนไทย-พม่ามาทดแทนเพื่อขึ้นต่อสู้ในสังเวียน เมื่อควายมีมูลค่าจากการซื้อ
ขายที่สูงค่าตัวของควายที่เจ้าของบ่อนต้องจ่ายเพื่อดึงตัวมาชนในสนามของตนเองจึงเพิ่มขึ้น นําไปสู่การปรับอัตราค่าตั๋วเข้าชม
และอั ต ราการเดิ ม พั น ที่ สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สามารถแสดงความสั ม พั น ธ์ ข องกระบวนการดั ง กล่ า วได้ ดั ง นี้

แผนภาพที่ 1 : ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลให้มลู ค่าเงินเดิมพันสูงขึ้น
จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้ง 3 มีความสัมพันธ์กับ คือ เมื่อค่าตัวควายที่นําเข้ามาแข่งขันชนควายเพิ่มขึ้นจะ
ส่งผลต่อการเตรียมควายที่ต้องมีความพิถีพิถันและมีมาตรการที่เข้มข้น จึงส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการเตรียมควายโดยตรง เมื่อถึง
เวลาแข่งขันนักพนันจึงต้องวางเงินเดิมพันสูงเพื่อให้ตนเองสามารถถอนทุนค่าดูแลควายตลอด 90 วันที่ผ่านมาด้วย
แม้ว่าการชนควายจะมีการพนันอย่างโจ่งแจ้ง แต่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นได้เนื่องจาก การพนันชนควาย
ชนถือเป็นการพนันอันระบุไว้ตามบัญชีข. มีเนื้อหาว่า การพนันตามบัญชีข. มีทั้งสิ้น 28 ชนิด คือ การเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้
หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก. ทําให้การพนันควายชน
เป็นการพนันที่
กฎหมายอนุญาตให้เล่นได้โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเป็นครั้ง ๆ ไป แม้ว่าในปัจจุบันการชน
ควายจะกลายเป็นกิจกรรมเพื่อการพนันอย่างเต็มรูปแบบ แต่ก็ยังคงมีเจ้าของควายชนหรือผู้เลี้ยงบางกลุ่มตลอดจนนักวิชาการ
ท้องถิ่นพยายามอนุรักษ์ประเพณีควายชนแบบดั้งเดิมเอาไว้ด้วยการรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทั้งจากคําบอกเล่าของผู้
เฒ่าในพื้นที่ จากสมุ ดบันทึกหรือคําเล่าขานตํานานเรื่องควายชนของเกาะสมุย แต่ก็มิอาจดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล
เนื่องจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีนี้หลงเหลืออยู่ไม่มากอีกทั้งเอกสารเช่นสมุดหรือจารึกโบราณเกิดการสูญหายหรือเลอะ
เลือนจนยากจะศึกษา แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนรุ่นใหม่สนใจจะสืบทอดประเพณีชนควายนี้ให้ดํารงอยู่ต่อไป แม้ว่าไม่อาจรักษา
เอกลักษณ์ดั้งเดิมของประเพณีชนควายไว้ได้ทั้งหมด แต่ผู้เขียนเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเพณีนี้ไม่มีทางสูญหายไปจากอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างแน่นอน เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลง มีการลดหรือเพิ่มเติมกิจกรรมอะไรในอนาคต มีเพียงชาว
เกาะสมุยเท่านั้นที่จะเป็นผู้กําหนด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลที่ให้คําปรึกษา ตรวจสอบและชี้แนะแนวทางในการเขียนบทความวิชาการเรื่อง การพนัน
ชนควาย : เกาะสมุย คือ อาจารย์เอี่ยม ศรีแสง อดีตข้าราชการครูผู้มอบหนังสือสมุยที่ รักพร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ประเพณีชนควาย คุณธีรศักดิ์ มีศรีและคุณศักรินทร์ วัชรสิงห์ ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพนันและการจัดการบ่อนควายชนอันเป็น
ฐานข้อมูลสําคัญและยังมีอีกหลายท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้บทความวิชาการฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ณ ที่นี้ผู้ เขียนมิอาจ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 75 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจานวน 37 คน และกลุ่ม
ควบคุมจานวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของคูเปอร์สมิท และแผนการสอนโดยใช้
กิจกรรมแบบร่วมมือร่วมใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติ ttest ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยภาพรวมและโดย
รายด้านแตกต่างจากนักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทาการวิเคราะห์
คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็นรายบุคคล พบว่าก่อนดาเนินการทดลองระดับการเห็นคุณค่า
ในตนเองของทั้งสองกลุ่มอยู่ในช่วงคะแนนค่อนข้างน้อยและค่อนข้างมากในระดับที่ใกล้เคียงกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ขณะที่หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีระดับคะแนนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากและระดับมากที่สุดถึงร้อย
ละ 54.05 และ 5.40 ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนและหลังเรียนไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การเรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ การเห็นคุณค่าในตนเอง
Abstract
The research aimed to study the result of using cooperative learning for developing the students’
self-esteem, studying in Community Development Program. 75 students participated as a sample group,
which was classified into 2 groups: 37 in an experimental group and 38 in a control group. The research tools
were a Coopersmith self-esteem inventory form and the lesson plan conducted with cooperative learning.
The statistical data analysis consisted of percentage, means, standard deviation, and T-test. As for the result,
it was found that there was significantly statistical difference at 0.05 between the students in cooperative
learning classroom and the students in ordinary classroom, in terms of both overall image and individual
aspects. According to individual analysis of the students’ scores in 2 groups before the experiment, it was
found that the range of the students’ self-esteem in both groups was in the level of fairly low to fairly high,
with similar ranges of levels. After the experiment, the students in the control group had higher scores of selfesteem at high level and very high level; 54.05 and 5.40 respectively; on the other hand, the scores of the
students in control group had no difference.
keywords : learning, cooperative learning, self-esteem
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บทนา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเริ่มต้นที่ตัวของเด็กและเยาวชนนั้นถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพราะ
เด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่สาคัญอย่างหนึ่ง การอบรมสั่งสอนที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองในทุกๆ ด้าน ให้เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณภาพจึงเป็นเรื่ องสาคัญ ดังนั้นถือเป็นหน้าที่สาคัญของอาจารย์
ผู้สอนที่ต้องมีการจัดองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาซึ่งถือเป็นกาลังสาคัญในอนาคตของชาติ
ความภาคภูมิใจในตนเองหรือการเห็นคุณค่าในตนเองนั้นเป็นความจาเป็นพื้นฐานสาหรับมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์มีการ
พัฒนาหรือดาเนินชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า ซึ่งความรู้สึกความคิดหรือพฤติกรรมต่างๆ ที่บุคคลแสดงออกในชีวิตประจาวันนั้นล้วน
ขึ้นอยู่กับความภาคภูมิใจในตนเองทั้งสิ้น ผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเองจะสามารถกาหนดการสื่อสารของตนเองได้และความ
ภาคภูมิใจในตนเองจะเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล เมื่ อบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นก็จะมีความเคารพในตนเองและแผ่
ขยายไปสู่ผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเองหรือการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสาคัญยิ่งในการที่บุคคลจะดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข (พรพรรณ มากบุญ, 2555) ทั้งนี้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551) ก็ได้กล่าวถึงสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญได้แก่ ด้านความสามารถทางด้านการ
สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต ซึ่งแต่ละด้านมีความสอดคล้องกับการเห็นคุณค่าในตนเองทั้งสิ้นอีกด้ วย นัก
การศึกษาต่างก็ได้ให้ความสาคัญกับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยกล่าวถึงความสาเร็จของการศึกษาที่ต้องการก่อให้เกิดการเรียนรู้
ตามความคาดหวังของสังคม การสร้างประชากรที่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข นอกจากจะต้องมีการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรมควบคู่กัน ยังต้อ งมีการส่งเสริมความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อเติมเต็ม
ความสาเร็จในการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองได้นั้น ต้องทาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับรู้และ
เรียนรู้ความเป็นจริงในโลกว่าไม่มีสิ่งไหน ถูก ผิด ดี เลว ตลอดเวลา ทุกสิ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้เสมอ ทุกคนมี
สิทธิเสรีภาพที่จะเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ยอมรับในการกระทาของตนเองอย่างกล้าหาญ ภูมิใจในความเป็น
ตนเองเพื่อวางรากฐานทางบุคลิกภาพ และเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ความสาคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นรากฐานของบุคลิกภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลายประการนัก
การศึกษาจึงนาเสนอว่าการปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถกระทาได้หลายวิธี ซึ่ง Coppersmith (1981) กล่าวไว้ว่า
บุคคลจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับประสบการณ์ ดังนี้ การได้รับประสบการณ์ความสาเร็จตาม
เป้าหมาย การได้รับประสบการณ์ที่แสดงถึงอานาจ การได้รับประสบการณ์ที่ทาให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าหรือได้รับความสาคัญ และ
การได้มีโอกาสในการแสดงพฤติก รรมที่สอดคล้องกับค่านิยมที่สาคัญของตนเองซึ่งจะเป็นสถานการณ์ที่ทาให้เกิดพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับการเห็นคุณค่าในตนเอง (ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา, มปป.)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทดลองการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการวิจัยกับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชาธรรมภิบาลและจริยธรรมนักพัฒนา ใน
ภาคการศึกษา 2/2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้มาโดยการสุ่มตามแบบแผนการการวิจัยทดลอง
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ได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1 ชั้นปีที่ 1 เป็นกลุ่มทดลองที่ใช้การเรียนแบบร่วมมือร่วมใจ และนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2 ชั้นปีที่ 1 ที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบปกติ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองโดยเก็บข้อมูลระหว่างการสอนในรายวิชาธรรมาภิบาลและจริยธรรมนักพัฒนา ซึ่งทา
การสอนในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี คาบที่ 1-3 โดยมีขั้นตอนในการทดลองดังนี้
1. ให้นักศึกษาทั้งสองกลุ่มทาแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งปรับมาจากแบบสารวจการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของคูเปอร์สมิท
2. ดาเนินกิจกรรมโดยใช้แนวคิดของการร่วมมือร่วมใจกล่าวคือ การทางานเป็นทีม ความมุ่งมั่นอุดมการณ์
ร่วมกัน การจัดการกลุ่ม ทักษะการทางานร่วมกัน หลักการพื้นฐานร่วม และกิจกรรมในการทางานกลุ่ม
3. หลังจากจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกิจกรรมเสริมจานวนทั้งหมด 15 สัปดาห์
ทาการประเมินเพื่อวัดพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองอีกครั้งโดยใช้แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองชุดเดิมเพื่อทาการเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของคูเปอร์สมิท ฉบับโรงเรียน (Coppersmith SelfEsteem Inventory-School Form) โดยผู้วิจัยใช้แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองที่ผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วของยุพดี
ธรรมชาติ (2546) ซึ่งเป็นแบบวัดที่ประกอบด้วยข้อความทั้งหมด 42 ข้อความและมีลักษณะเป็นประโยคบอกเล่าบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเองทั้งด้านบวกและด้านลบ แบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ตั้งแต่น้อยที่สุด น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก มาก และมากที่สุด ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ด้านด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง
ข้อความด้านบวก
ข้อความด้านลบ
การเห็นคุณค่าใน
จานวนข้อ
ตนเอง
ข้อที่
จานวนข้อ
ข้อที่
จานวนข้อ
26
9
3 6 8 9 10 12 14
17
1 4 15 20 28 29
ด้านตนเองโดยทั่วไป
18 19 22 23 25 26
32 34 35
37 40 41 42
ด้านการศึกษา
8
24 27 31
3
2 13 17 33 39
5
ด้านสังคม
8
5 7 11 21 30
5
16 36 38
3
รวมทุกด้าน
42
รวม
17
รวม
25
1. วิธีการตอบ ผู้ตอบแบบวัดจะต้องตอบโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความรู้สึก /ความคิดเห็นที่มีตั้งแต่น้อย
ที่สุด น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก มาก และมากที่สุด ช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความรู้สึกนึกคิดของตนมากที่สุด
2. เกณฑ์การให้คะแนน เนื่องจากแบบวัดนี้ประกอบด้วยข้อความที่บรรยายเกี่ยวกับตนเองทั้งด้านบวกและด้านลบ มี
คาตอบให้ผู้ตอบแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น ของตนว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยประยุกต์ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิ
เคิร์ท ซึ่งแบ่งเป็น 6 ระดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนระหว่างข้อความด้านบวกกับด้านลบ
การให้คะแนนระดับความรู้สึก/ความคิดเห็น
ข้อความ
น้อยที่สุด
น้อย
ค่อนข้างน้อย
ค่อนข้างมาก
มาก
มากที่สุด
ข้อความด้านบวก
1
2
3
4
5
6
ข้อความด้านลบ
6
5
4
3
2
1
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การจัดระดับคะแนนจะใช้เกณฑ์คา่ เฉลี่ยเลขคณิตในการคานวณดังนี้
คะแนนช่วงชั้น

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด

=
จานวนชั้น
= 6 - 1 คะแนน = 0.83 คะแนน
การแปรผลเพื่อจัดระดับการเห็นคุณค่าในตนเองให้พิจารณาจากเกณฑ์ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เกณฑ์การจัดระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง
คะแนน
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง
1.00 – 1.83
ต่าที่สุด
1.84 – 2.66
ต่า
2.67 – 3.50
ค่อนข้างต่า
3.51 – 4.33
ค่อนข้างสูง
4.34 – 5.16
สูง
5.17 – 6.00
สูงที่สุด
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ แบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของ ยุพดี ธรรมชาติ (2546) มีกระบวนการ
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1) หาค่าความตรงตามโครงสร้างของแบบวัดฉบับดัดแปลงกับแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของคูเปอร์สมิธ ฉบับ
ภาษาไทยด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .86 แสดงว่าแบบวัดทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.1
2) หาความเที่ยงของแบบวั ดทั้งฉบั บ ด้วยวิธีการหาค่าสั มประสิ ทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
coefficient) ได้ค่าความเที่ยง .79
วิธีดาเนินการในกลุ่มทดลอง
1) ก่อนดาเนินการทดลอง ผู้วิจยั แนะนาตวและแนะนาวิธีการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจให้นักศึกษาเข้าใจก่อนการทดลอง
2) ในการทดลองผู้วิจัยดาเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบร่วมมือร่วมใจ จานวน 15 สัปดาห์ ใช้เวลาครั้งละ 150 นาที
ดาเนินการสอนตามขั้นตอนแบบร่วมมือดังนี้
2.1) ขั้นเตรียม ผู้สอนให้นัก ศึกษานั่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ร่วมกับสมาชิกประจากลุ่ม บางครั้งให้รวมสองกลุ่มย่อย
เป็นหนึ่งกลุ่มเพื่อความเหมาะสมในการทากิจกรรมและทบทวนเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในแต่ละสัปดาห์
2.2) ขั้นสอน ผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียน แนะนาสาระการเรียนรู้ มอบหมายงาน และอธิบายขั้นตอนในการทา
กิจกรรม
2.3) ขั้นทากิจกรรมกลุ่ม ผู้สอนให้นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อยด้วยการอภิปรายหาคาตอบ การเล่นเกม
การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ ภายใต้บรรยากาศที่สนับสนุนให้กาลังใจช่วยเหลือกัน โดยผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสดึงเอาศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ และป้องกันมิให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
2.4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ผู้สอนตรวจสอบผลงานนักศึกษาทั้งที่เป็นกลุ่มและรายบุคคลตาม
ลักษณะของกิจกรรม หากพบข้อบกพร่องระหว่างทากิจกรรม จะให้คาแนะนาแก้ไข นอกจากนี้มีการทดสอบเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรู้
2.5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทางานกลุ่มผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปบทเรียนและข้อคิดที่ได้
จากการทากิจกรรม ส่วนการประเมินผล ทาการประเมินใน 2 ลั กษณะ คือ ถ้าเป็นการงานกลุ่มล้วนๆ ทุกคนในกลุ่มได้คะแนน
เท่ากัน แต่ถ้าเป็นงานกลุ่มที่มีการทาเป็นงานเดี่ยวด้วยหรือเป็นการทดสอบ จะประเมินให้คะแนนทุกคนเป็น 2 ส่วน คือ ครึ่งหนึ่ง
ของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มรวมกับครึ่งหนึ่งของคะแนนที่แต่ละคนทาได้
3) ในกลุ่มทดลองที่เรียนแบบร่วมมือ มีการกาหนดหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มย่อยเพื่อทางานกลุ่มร่วมกัน ดังนี้
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3.1) ประธานกลุ่ม มีหน้าที่เป็นผู้นากลุ่ม เป็นผู้จัดดาเนินการให้มีการทางานเกิดขึ้นในกลุ่ม คอยกระตุ้นให้
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทากิจกรรมและแก้ปัญหาเพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย
3.2) เลขานุการกลุ่ม มีหน้าที่ควบคุมการทางานให้อยู่ในเวลาที่กาหนด และจดบันทึกคาตอบที่ได้จากการทา
กิจกรรมภายในกลุ่ม
วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 2 ช่วง ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง (Pre-Test)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง (Post-Test)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีเรียนแบบร่วมมือร่วมใจกับ
กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีเรียนแบบปกติ โดยวิเคราะห์ทดสอบค่า t (t-test) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
2. วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนแต่ละวิธี โดยวิเคราะห์ทดสอบค่า
ที (t-test) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3. ประมวลผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็น
ความถี่
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีดังนี้
ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือกับกลุ่มที่
เรียนโดยใช้การเรียนแบบปกติ ปรากฏผลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของการเห็นคุณค่าในตนเองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยภาพรวมและจาแนก
เป็นรายด้าน
การเห็นคุณค่าในตนเอง
ด้านตนโดยทั่วไป
ด้านการศึกษา
ด้านสังคม
รวมทุกด้าน

กลุ่มเป้าหมาย

n

x

S.D.

ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม
ทดลอง
ควบคุม

37
38
37
38
37
38
37
38

122.74
111.75
39.88
33.66
41.02
32.53
203.64
177.94

10.22
11.37
3.41
3.52
2.68
2.82
13.77
16.52

t
2.135*
2.344*
2.872*
2.615*

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองโดย
ภาพรวมแตกต่างจากนักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธีการ
เรียนแบบปกติในทุกด้าน
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจานวนและร้อยละของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม จาแนกตามระดับการเห็นคุณค่าในตนเองโดย
ภาพรวมก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง (n=37)
กลุ่มควบคุม (n=38)
ระดับการเห็นคุณค่าใน
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ตนเอง
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
น้อยที่สุด
น้อย
2
5.40
3
7.89
ค่อนข้างน้อย
11
29.73
13
34.22
11
28.95
ค่อนข้างมาก
21
56.76
15
40.55
19
50.00
22
57.89
มาก
3
8.11
20
54.05
3
7.89
4
10.53
มากที่สุด
2
5.40
1
2.63
ตารางที่ 2 เป็นการวิเคราะห์คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็นรายบุคคล
สามารถสรุปจานวนและร้อยละของระดับการเห็นคุณค่าในตนเองได้โดยพบว่าก่อนดาเนินการทดลองระดับการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของนักศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยู่ในช่วงคะแนนค่อนข้างน้อยจนกระทั่งระดับค่อนข้างมาก ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
แสดงว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง ขณะที่ผลหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีระดับ
คะแนนมาก ถึงร้อยละ 54.05 และมีระดับคะแนนมากที่สุด ร้อยละ 5.40
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
ความคิดเห็น

จานวน (37 คน)

ลักษณะของกิจกรรม
1. นักศึกษาได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรูค้ วามคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. บรรยากาศการเรียนการสอนผ่อนคลาย ไม่เครียด ไม่กดดัน
4. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย
5. การเรียนการสอนมีความสนุกสนาน อาจารย์ให้ความเป็นกันเอง
6. กระบวนการสอนเน้นให้รู้จักการทางานเป็นทีม และเน้นทักษะ
การทางานร่วมกัน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ดีขึ้น
2. มีความรักความสามัคคีกันมากขึ้น
3. ช่วยกันทางานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
4. ทาให้กล้าแสดงออกมากขึ้น
5. รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวและมีเพื่อน
6. มองโลกในแง่ดีมากขึ้น
7. รู้ระดับความสามารถของตนเองดีขึ้น
8. มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
9. มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
10. เข้าใจตัวเองและเพื่อนมากขึน้
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผู้วิจัยได้พบประเด็นที่ควรค่าแก่การอภิปราย ดังนี้ นักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจมี
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยภาพรวมแตกต่างจากนักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า รูปแบบของกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยร่วมมือร่วมใจกันทางานในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใด ผู้เรียนจะได้ใช้ความคิดและต้องมีการปฏิบัติด้วย แล้วจึงแสดงความคิดของตนเองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่ม กับเพื่อน
ต่างกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจจึงทาให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด ทักษะในการสื่อสาร ทักษะทางสังคม รวมทั้งการ
จัดการ จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่กล่าวมาแล้ว กิจกรรมส่วนใหญ่ภายในห้องเรียนจะดาเนินไปด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดย
ผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นการเรียนรู้ วางแผนจัดกิจกรรม และจัดหาแหล่งข้อมูลที่จะให้เกิดการเรียนรู้รวมทั้งเป็นผู้ขยายความรู้
ความคิดของผู้เรียนให้สมบูรณ์ ผู้สอนจึงมีบทบาทสาคัญหลายประการมากกว่าเป็นผู้สอนอย่างเดียว จากการวิจัยพบว่า การจัดการ
เรียนแบบร่วมมือร่วมใจนี้ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกคนพัฒนาก้าวหน้าขึ้น และสิ่งสาคัญที่ตามมาคือการเห็น
คุณค่าในตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจต้องเริ่มจากการพัฒนาตนเองก่อนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ดังนั้น
ผู้เรียนจึงเกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ คือการพัฒนาสติปัญญา มีทักษะการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา การพัฒนาทักษะ
ทางสังคม เช่น การร่วมมือ การช่วยเหลือ การปฏิสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ ความอดทนต่อความแตกต่าง เรียนรู้ในการพึ่งพาผู้อื่น
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทางานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง เช่น ควบคุมตนเองในการเรียน เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ การยอมรับในความเท่าเทียมกัน ยอมรับว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมี ความแตกต่างในเรื่องใด สอดคล้อง
ตามแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ของสเปนเซอร์ เคแกน (Spenser Kagan, 1994) ซึ่งการ
เรียนเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจสามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองได้จากองค์ประกอบของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก
แบ่งปันสิ่งที่ตนมีอยู่แก่กันและกัน ต้องรู้จักแบ่งงานกันทาตามบทบาท ตามความถนัด และความเชี่ยวชาญของตน นอกจากนี้ยัง
ช่วยพัฒนาความรับผิดชอบส่วนบุคคล เมื่อผู้เรียนอยู่ในกลุ่มได้ดาเนินการตามขั้นตอนของการสร้างความคุ้นเคย การกาหนด
บทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้ความร่วมมือกับกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ยอมรับสนับสนุน คัดค้านด้วยเหตุผล รวมทั้งการควบคุมตนเอง การสร้างแรงจูงในตนเองในด้านความคาดหวัง ในความสาเร็จ
สิ่งเหล่านี้จะสั่งสมตลอดระยะเวลาการทางานกลุ่ม จนในที่สุดเกิดเป็นค่านิ ยมของผู้เรียนในด้านความรับผิดชอบส่วนบุคคลขึ้นมา
โดยมีผลการศึกษาที่สนับสนุนในแนวคิดนี้อีกหลากหลายดังการศึกษาของยุพดี ธรรมชาติ (2546) ที่ศึกษาพบว่า นักศึกษาที่
เรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ โดยภาพรวมเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างจากนักศึกษาที่เรียนโดยใช้การเรี ยนแบบปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีเรียนแบบร่วมมือเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติ นอกจากนี้
นักศึกษาที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือและนักศึกษาที่เรียนโดยการเรียนแบบปกติเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกันระหว่างก่อน
และหลังการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยหลังการทดลองกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีเรียนแบบร่วมมือและกลุ่มที่เรียน
โดยการเรียนแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์
(2544) ที่พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กในโรงเรียนสามารถพัฒนาได้โดยการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน ความเชื่อและ
ความคาดหวังในตัวนักเรียนของครู และการใช้เทคนิคที่เสริมสร้างความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง เช่น การมีตัวแบบ การช่วย
พัฒนาวิธีการจัดการ การรักษาความรู้ สึกนับถือตนเองของเด็ก หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ตระหนักถึงความแตกต่าง
การยอมรับความรู้สึกสนับสนุนการแสดงออก ซึ่งทั้งหมดสามารถทาได้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือร่วมใจ
หากอภิปรายเป็นรายด้านของการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือร่ วมใจที่มี การจัดการเรียนการสอนโดยการแบ่ง
นักศึกษาเป็นกลุ่ม ทาให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการทางานเป็นทีม การจัดการกลุ่ม ทักษะการทางานร่วมกัน กิจกรรมใน
การทางานกลุ่ม ภายใต้หลักการพื้นฐานร่วม ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ร่วมกัน กล่าวคือได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทางานเป็ นทีม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทาให้นักศึกษามีความสนิทสนมกันมากขึ้น กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง
ช่วยเหลือให้คาแนะนาภายในกลุ่ม นอกจากนี้นักศึกษาได้มีโอกาสพึ่งพากันในทางบวกมากขึ้น กล่าวคือนักศึกษาสนับสนุน
ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เพื่อความสาเร็จของกลุ่ม ทาให้นักศึกษาที่มีความสามารถต่ากว่าหรือเห็นคุณค่าในตนเองต่ากว่ามีโอกาสได้
เรียนรู้วิธีเรียนหรือการทากิจกรรมจากนักศึกษาที่มีความสามารถสูงกว่าหรือเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่า ขณะเดียวกันนักศึกษาที่มี
ความสามารถสูงกว่าได้มีโอกาสช่วยเหลื อนักศึกษาที่มีความสามารถต่ากว่า ดังนั้นจึงทาให้นักศึกษาทั้งสองกลุ่มได้พัฒนาตนเอง

84

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

และเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ พรสีมา (2540), Johnson & Johnson (2002)
และ Taylor & Ross (1989) ที่พบว่าการที่นักเรียนที่เรียนเก่งได้ช่ วยอธิบายเพื่อนที่เรียนระดับปานกลางและอ่อนนั้น ความคิด
ของเขาจะกระจ่างมากขึ้นและมีความจาที่ดีขึ้น และการช่วยเหลือกันแบบร่วมมือร่วมใจยังเกิดทักษะกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา
ให้ตนเองและเพื่อนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในตนเองด้วย นอกจากนี้จากการวิจัยของ Johnson
& Johnson (1989) , Jacqueline (2000) อ้างใน มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2556), Carroll (1991 cited in Metheny, 1997) ยัง
พบว่าการที่นักศึกษาที่เรียนแบบร่วมมือร่วมใจภายใต้กระบวนการกลุ่มได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในการทางานเป็นทีม ได้มีการ
วางแผนร่วมกัน มีการระดมความคิดเห็น เรียนรู้วิธีที่จะจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ ทาให้บุคคลมีทักษะทางสังคม
เห็นคุณค่าในตนเอง และมีสุขภาพจิตที่ดี กลายเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น มีความสนุกสนานในการเรียน
ส่งผลให้มีพัฒนาการทางด้านวิชาการ สังคมและ การเห็นคุณค่าในตนเอง
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองโดยภาพรวมและ
โดยรายด้านแตกต่างจากนักศึกษาที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบปกติ และเมื่อทาการวิเคราะห์คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของ
นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็นรายบุคคล สามารถสรุปจานวนและร้อยละของระดับการเห็นคุณค่าในตนเองได้โดย
พบว่าก่อนดาเนินการทดลองระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอยู่ในช่วงคะแนนค่อนข้าง
น้อยจนกระทั่งระดับค่อนข้างมาก ในระดับที่ใกล้เคียงกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการ
ทดลอง ขณะที่ผลหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีร ะดับคะแนนมาก ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีระดับคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง
ก่อนและหลังเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยถือได้ว่าสนับสนุนแนวคิดเรื่องการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาตนเองใน
หลายด้าน แม้แต่ในเรื่องของการเห็นคุณค่าในตนเอง ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการสอดแทรกกระบวนการ
สอนที่เน้นให้รู้จักการทางานเป็นทีม และเน้นทักษะการทางานร่วมกัน ภายใต้บรรยากาศที่ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ เพื่อให้
นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ โดยการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นกระบวนเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็น สาคัญ โดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือแก้ปัญหาโดยการศึกษาค้นคว้า ทดลองตามขั้นตอนและส่วนประกอบของโครงงาน
เมื่อปฏิบัติการโครงงานเสร็จแล้วต้องได้องค์ความรู้ ใหม่และสามารถน าความรู้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมได้
(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2551 : 99)และการเรียนรู้แบบใฝุรู้ (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิด
ระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินข้อมูลในสถานการณ์ใหม่ได้ดีในที่สุดจะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจจนสามารถชี้นาตลอดชีวิตในฐานะผู้ฝักใฝุการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่ หลักสูตรดนตรีสากล หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรภาษาญี่ปุน และหลักสูตรภาษาไทย ปี
การศึกษา 2559 จานวน 210 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการสอน
รายวิชาเอก(มคอ.3) ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หรือใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแต่ละรายวิชา โดยวิธีสุ่มตัวอย่างจากตัวแทนของรายวิชาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน จานวน 1 รายวิชา
และตัวแทนรายวิชาที่ใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ จานวน 1 รายวิชา 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
4) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใฝุรู้
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้แบบใฝุรู้ตามกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
Abstract
The purpose of this research were to: 1) develop the ability of Bachelor’s Degree Students in
Humanites and Social Sciences Faculty using Project Based Learning and Active Learning, 2) study the
satisfaction in learning through Project Based Learning and Active Learning. The participants were the
Bachelor’s Degree Students in Humanities and Social Sciences Faculty for 200 at Pibulsongkram Rajabhat
University. The instruments used to collect the data were; a lesson plan, gradings of evaluation by the
teachers, and satisfaction questionnaire. The result of this research revealed that the students after learning
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by using Project Based Learning and Active Learning activity can improve their learning competencies with the
level of significance at .01. Furthermore, the result of satisfaction in learning through Project Based Learning
and Active Learning is good level.
keywords : project based learning, active learning, bachelor’s degree students
บทนา
สถานการณ์ของโลกปัจจุบันปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคสมัยที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สังคมยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่
21 จึงส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคม รวมถึงส่งผลต่อระบบการศึกษาด้วยเช่นกัน ผู้สอนจึงจาเป็นต้องปรับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนรู้จึงต้อง
มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทางานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล ได้ทาการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการวางแผนการทางาน ฝึกการเป็นผู้นาผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง
และการประเมินตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนาความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการทากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตัวเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน ชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ จนเกิด
เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการเรียนรู้ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 จึงส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็น
ฐาน (Project-Based Learning) เป็นกระบวนเรียนรู้แบบบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบซึ่งมุ่งส่งเสริม กระบวนการคิดวิเคราะห์ ร่วมกันวางแผน เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือแก้ปัญหาโดยการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
ตามขั้นตอนและส่วนประกอบของโครงงาน เมื่อปฏิบัติการโครงงานเสร็จแล้วต้องได้องค์ความรู้ ใหม่และสามารถน าความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมได้ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2551 : 99)และการเรียนรู้แบบใฝุรู้ (Active Learning) เป็น
การเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิดระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินข้อมูลในสถานการณ์
ใหม่ได้ดีในที่สุดจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจจนสามารถชี้นาตลอดชีวิตในฐานะผู้ฝกั ใฝุการเรียนรู้ ซึ่งแม้ว่าการส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบนี้ ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการวิจัยถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ในราย วิชาตาม
หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการวิจัยในหัวข้อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใฝุรู้ตาม กรอบแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใฝุรตู้ ามกรอบแนวคิดของการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ในครั้ง
นี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน หรือใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาตามลาดับ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 200 คน โดยบูรณาการกับรายวิชา
ดังต่อไปนี้
-

หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วิชาการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ และวิชาบริการการอ่าน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น วิชาการเขียนภาษาญี่ปุนเลื้องต้น1 การใช้ภาษาญี่ปุน 1 และวิชาการแปลภาษา
ญี่ปุน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน วิชาภาษาจีนธุรกิจ และวิชาหัวข้อเฉพาะจีนศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย วิชาสัมมนาภาษาไทย และวิชาพัฒนาการเขียน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิชาค่ายภาษาเพื่อพัฒนาภาษาและบุคลิกเชิงธุรกิจ และวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการโรงแรม 2
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชารูปและการใช้
ภาษาอังกฤษสมัยใหม่1
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล วิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น และวิชาดนตรีปฏิภาณ1

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ประเภท ได้แก่
1. แผนการสอนรายวิชาเอก(มคอ.3) ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หรือใช้การ
เรียนรู้แบบใฝุรู้
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชา
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยั ได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือโดยแบ่งออกเป็น 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการสอนที่ใช้กิจกรรมที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หรือใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้
(มคอ.3) โดยมีวิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
การสร้างเครื่องมือ
1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนการสอนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หรือใช้
การเรียนรู้แบบใฝุรู้
1.2 ดาเนินการสร้างแผนการสอนที่เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน หรือใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 ผู้วิจัยนาแผนการสอนไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและความถูกต้องของการใช้ภาษา
1.2 ผู้วิจัยนาแผนการสอนมาปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา เพื่อนามาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ โดยมีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้น
ไป
1.3 นาแผนการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ดาเนินการทดลองต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้เกณฑ์ในการ
ประเมินคุณภาพงานเขียนจาก Jacobs และคณะ (1981)
- แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและใช้การเรียนรู้
แบบใฝุรู้ ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การสร้างเครื่องมือ
1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องเกี่ยวกับที่เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน หรือใช้การเรียนรู้
แบบใฝุรู้
1.2 ดาเนินการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หรือใช้การเรียนรู้
แบบใฝุรู้
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 ผู้วิจัยนาแบบวัดและแบบประเมินไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและความถูกต้องของ
การใช้ภาษา
1.2 ผู้วิจัยนาแบบวัดและแบบประเมินมาปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิและนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา เพือ่ นามาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
โดยมีคา่ ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป
1.3 ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ หาค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเที่ยง ก่อนเก็บข้อมูลจริง
1.4 ผู้วิจัยนาแบบวัดและแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลัง (One group pretest –
posttest design) โดยมีแบบแผนการทดลอง ดังนี้

T1

X
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T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง โดยใช้แบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานและใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ ก่อนและหลังเรียน
X แทน การจัดกระทาหรือการให้ตัวแปรทดลอง (Treatment) ด้วยการสอนโดยใช้กิจกรรมทางการเรียนทีเ่ รียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐานและใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ โดยดาเนินการตามวิธกี ารสอนแบบเน้นกระบวนการ
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง โดยใช้แบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานและใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ ก่อนและหลังเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนั้ ตอนดังนี้
1. ดาเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานและใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ ก่อนเรียน
2. ดาเนินการทดลองตามแผนการสอน โดยใช้กิจกรรมทางการเรียนที่เรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐานและใช้การเรียนรู้
แบบใฝุรู้ โดยดาเนินการสอนแบบเน้นกระบวนการ เป็นเวลา 15 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 โดย
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละหลักสูตร จานวน 7 หลักสูตร
3. เมื่อดาเนินการสอนครบตามแผนแล้ว ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานและใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ ก่อนเรียน โดยใช้แบบวัดชุดเดียวกับที่ใช้ก่อนการเรียน
4. ผู้วิจัยนาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไปวิเคราะห์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1. ค่าความถี่และค่าร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใฝุรู้ตามกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ดาเนินการวัดผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการเรียนรู้
แบบใฝุรู้ก่อนการเรียน
2. ดาเนินการทดลองตามแผนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบใฝุรู้ ซึ่งดาเนินการตามวิธีการสอน
แบบเน้นกระบวนการ เป็นเวลา 15 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหลักสูตร
จานวน 7 หลักสูตร
3. เมื่อดาเนินการสอนครบตามแผนแล้ว ให้ผู้เรียนทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบใฝุรู้ โดยใช้แบบวัดชุดเดียวกับที่ใช้ก่อนเรียน ต่อจากนั้นผู้วิจัยนาผลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ และนาเสนอข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก่อนและหลังเรียน
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ ก่อนและหลังเรียน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน และใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 210 คน
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ดังผลการทดลองต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบใฝุรู้
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบใฝุรู้ แสดง
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ก่อนและหลังเรียน
คะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียน

n
46

x
17.13

SD
1.83

d

t

Sig.(2-tailed)

7.09

32.63**

0.00

หลังเรียน
46
24.22
2.78
**P < .01
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 17.13 คะแนน และ 24.22 คะแนน ตามลาดับ และเมือ่ เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า
คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้
โดยใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ ก่อนและหลังเรียน
คะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียน

n
45

x
10.38

SD
1.85

d

t

Sig.(2-tailed)

6.29

20.67**

0.00

หลังเรียน
45
16.67
1.28
**P < .01
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ มี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 10.38 คะแนน และ 16.67 คะแนน ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า
คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้
แสดงดังตาราง 3 (โดยใช้แบบสอบถามโดยสุมตัวอย่างแบบเจาะจง ห้องละ 30 ชุด รวม 7 ห้อง จานวน 210 คน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เรียนรูโ้ ดยวิธีการจัดการเรียนรูท้ ั้ง 2 วิธีในภาพรวม
ของคณะ ทั้ง 7 หลักสูตร)
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ (จากจานวนนักศึกษา 210 คน)
ที่
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และใช้การเรียนรู้แบบใฝ่รู้
1. ด้านกิจกรรมการเรียน
กิจกรรมการเรียนรูม้ ีความเหมาะสมกับเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรูส้ ่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลีย่ น
ความคิด
กิจกรรมการเรียนรูส้ ่งเสริมการคิดและตัดสินใจ
กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักศึกษามีความคิดริเริ่ม
กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักศึกษามีโอกาสแสดงความ
คิดเห็น
กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหามาก
ขึ้น
กิจกรรมการเรียนรูส้ ่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
รวมกิจกรรมการเรียน
2. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
การจัดการเรียนรู้ทาให้จดจาเนื้อหาได้นาน
การจัดการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้วยตนเองได้
การจัดการเรียนรู้ทาให้นักศึกษานาวิธีการไปใช้ในวิชา
อื่น ๆ
การจัดการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการคิด
ที่สูงขึ้น
การจัดการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
มากขึ้น
การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น
การจัดการเรียนรู้ทาให้ได้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
รวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ
รวมทั้งหมด

S.D.

ระดับ

4.20

0.68

มาก

3.93
4.22
4.20

0.61
0.66
0.74

มาก
มาก
มาก

4.04

0.64

มาก

4.17
3.70
4.07

0.72
0.82
0.46

มาก
มาก
มาก

4.15
3.91

0.71
0.81

มาก
มาก

3.87

0.85

มาก

3.80

0.74

มาก

3.76

0.89

มาก

3.80
3.72
4.04
3.88
3.97

0.79
0.83
0.87
0.39
0.33

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
และใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทั้ง 2 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ 3.88 ตามลาดับ
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อภิปรายผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการเรียนรู้แบบใฝุรู้ตามกรอบแนวคิดของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการเรียนรู้แบบใฝุรู้ พบว่า
คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การเรียนรู้แบบ
โครงงาน เป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่มีผใู้ ห้ความสนใจมากในปัจจุบัน ดังที่ McDonell ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
รูปแบบหนึ่งของ Child- centered Approach ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทางานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเรื่องที่สนใจและ
รู้สึกสบายใจที่จะทา ผู้เรียนได้รับสิทธิในการเลื อกว่าจะตั้งคาถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการทางานชิ้นนี้ โดยครูทา
หน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน รวมทั้ง
การเรียนรู้แบบโครงงานยังมีแนวคิดสอดคล้องกับ John Dewey เรื่อง “learning by doing” ซึ่งได้กล่าวว่า “Education is a
process of living and not a preparation for future living.” (Dewey John, 1897: 79 cite in Douladeli Efstratia,
2014) ซึ่งเป็นการเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน เพื่อให้นักเรี ยนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักพัฒนาการคิดของ Bloom ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู้ความจา (Remembering) ความเข้าใจ (understanding) การ
ประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินค่า (Evaluating) และ การคิดสร้างสรรค์ (Creating) ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน นั้นจึงเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่างๆ ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้, มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน, ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนและการ
แก้ปัญหา, ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง คิดเป็น ทาเป็น และถ่ายทอดเป็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
(2558) เรื่ อง ผลการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ แบบโครงงาน ตามโครงการบริ การวิ ชาการ คณะศิ ลปศาสตร์แ ละวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพัฒนาครูตามโครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานได้ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า
ครูผู้สอนและคณาจารย์ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน สามารถทาโครงงานได้จนประสบความสาเร็จ ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและความมั่นใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ้น
ส่วนการเรียนรู้แบบใฝุรู้นั้น เนื่องมาจากเน้นการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย ให้ ความสาคัญกับผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกันเอง เน้นการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติจริงและใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอ งและสามารถ
นาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา ยลสิริธัม (2557) เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้
แบบใฝุรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝุรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) โดยการออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชา
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2. ควรได้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning)ไปทดลองและปรับใช้
กับนักศึกษาในชั้นอื่นๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
17.13 คะแนน และ 24.22 คะแนน ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบใฝุรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
10.38 คะแนน และ 16.67 คะแนน ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และใช้การเรียนรู้
แบบใฝุรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ 3.88 ตามลาดับ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงตราม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ในด้านทุนพัฒนาการเรียนการสอน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วิชุรา วินัยธรรม และอาจารย์สุดธิดา พ่วงเฟื่อง ที่กรุณาให้คาแนะนา ตรวจแก้ไข
และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณนักศึ กษาทุกสาขาวิชา ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้ความร่วมมือในการทาวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกสาขาวิชา ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่ให้ โอกาสและสนับสนุนในการทาาวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทาวิจัยครั้งนี้ ทุกท่านที่ได้กรุณาให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้กาลังใจมาโดยตลอด ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทาง
การศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการใช้บริการยืมคืนระหว่างนั กศึกษาคณะครุศาสตร์
และนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจ
ในการใช้ บริ ก าร และปั ญ หาการใช้ บ ริ ก ารยื ม คื น โดยพิ จ ารณาจากสถิ ติ ใ นการใช้ จ านวนและประเภทของสารสนเทศ
เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการยืมคืน ระหว่างการยืมจากเคาน์เตอร์และตู้ยืม -คืนอัตโนมัติ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการยืม-คืนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยในครั้งนี้
ได้ ส ารวจจากนั ก ศึ ก ษา 2 คณะ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ แ ละนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
จานวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมสารสนเทศคือแบบสอบถามการเปรียบเทียบการใช้บริการยืม -คืนและสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์สารสนเทศได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนอยู่ในระดับ มาก และเมื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาทั้งสองคณะไม่มีความแตกต่างกัน
คาสาคัญ: บริการยืมคืน เปรียบเทียบการใช้บริการ บริการของห้องสมุด
Abstract
This research aims to 1) Compare the satisfaction with the use borrowing in between the Faculty
of Education and the Faculty of Humanities and Social Science Pibulsongkram Rajabhat University.
Comparing in the of service satisfaction and the problem of borrowings 2) To study the information needs
of the statistics from the use. Numbers and types of information to study the needs of the borrowers
were considered between borrowing from the counter and automatic borrowing. 3) To study
the suggestion and guidelines for improving the quality of loan service provided by the Office of Academic
Resources and Information Technology. This study was conducted by two Faculties. Faculty of Education
and Faculty of Humanities and Social Sciences Pibulsongkram Rajabhat University from 350 sampling.
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The instrument to collect the information were at a questionnaires. The statistics were from percentage

mean, and standard deviation
keywords : circulation services, comparison, library service
บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และ คอมพิวเตอร์ยังมีบทบาทมากมาย
ต่อชีวิตประจาวันของมนุษย์ ในสถานศึกษาส่วนใหญ่ก็มีการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในองค์กรซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิ บูล
สงครามเป็ น สถานศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและมี ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ บ ริ ก าร
โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา มีการทางานที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการดูแล การเก็บข้อมูล การยืมคืนหนังสือ ทาให้เกิด
ปัญหายุ่งยากตามมาไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลของตัวนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรที่ ให้ยืมหนังสือ บางครั้งหนังสือ
อาจสูญหายได้ นอกจากนี้การยืมหนังสือยังมีขั้นตอนการทางานต่างๆมากมายเช่นการยืมคืนหนังสือ การติดตามทวงคืน
หนังสือ ซึ่งขั้นตอนการทางานดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับสารสนเทศจานวนมาก บ่อยครั้งเกิดความผิดพลาดในการบันทึก
สารสนเทศ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้นาระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ม าช่ ว ยในการท างาน ทาให้ ก ารท างานมี ค วามสะดวก สามารถใช้ งานได้ อ ย่า งรวดเร็ ว และแม่ น ยามากขึ้ น
ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของผู้ใช้ลงได้ ทาให้ผู้ใช้งานสามารถประหยัดเวลา และประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ
บริการยืมคืน (Circulation Service) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าบริการจ่ายรับ ทั้งสองคานี้มีความหมาย
เชิงบริการเหมือนกัน คือการบริการที่จัดขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกและประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ในการใช้วัสดุ ห้องสมุด
ที่ห้ อ งสมุ ด จั ด หามาไว้ มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบคื อ การให้ บ ริก ารยื ม การรั บ คื น บริ ก ารจอง บริ ก ารยื ม ต่ อ บริ การตรวจสอบ
สารสนเทศ การจัด การระเบี ย นสมาชิก การให้ บ ริ ก ารท าบั ต รสมาชิ ก การต่อ อายุ ส มาชิ ก การติด ตามทวงถามหนี้ สิ น
บริ ก ารตรวจสอบและรั บ รองการปลอดหนี้ สิ น เช่ น กรณี นั ก ศึ ก ษา ลาพั ก ลาออก จบการศึ ก ษา การเก็ บ เงิ น ค่ า ปรั บ
และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระบบยืมคืนอัตโนมัติหมายถึงระบบยืมคืนอัตโนมัติพร้อมประตูอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจจับหนังสือที่นาออกจากห้องสมุด
โดยไม่ได้รับอนุญาต ช่วยประหยัดเวลาสมาชิกที่ยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษ์ตรวจนับและจัดหนังสือขึ้นชั้นได้ง่าย
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากห้องสมุดทั่วไป คือ มีเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ ให้สมาชิก ทาการยืม
ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องผ่านบรรณารักษ์ซึ่งการยืมหนังสือและสื่อต่างๆโดยทาระบบยืมคืนผ่า นทางเครื่องยืมคืนอัตโนมัติ
จอคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส ที่แนะนา ขั้นตอนและวิธีการยืมที่ใช้งานง่าย เพียงแค่ใช้บัตร เช่น สมาร์ทการ์ด แถบแม่เหล็ก
บาร์โค้ด นาไปสแกนรหัสและหยิบหนังสือที่ยืมวางลงบนแท่นยืมของเครื่อง โดยให้บริการยืมหนังสือได้ครั้งละ 1 ถึง 30 เล่ม
จากนัน้ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ใบยืนยันการยืมให้โดยอัตโนมัติ โดยใบยืมดังกล่าวจะบอก ชื่อหนังสือ วันเวลาที่ยืม และวันกาหนด
คืนหนังสือ การคืนหนังสือสามารถทาได้ง่ายและรวดเร็ว โดยสมาชิกสามารถนาหนังสือมาคืนห้องสมุดได้ที่บริเวณที่มีจุดรับคืน
หนังสือ โดยเพียงแค่นาหนังสือวางลงบนเครื่องอ่านรหัสที่ตดิ ตั้งไว้ เมื่อเครื่องดังกล่าวอ่านรหัสหนังสือจากแผงวงจรคลื่นความถี่
วิทยุ จากนั้นจะออกใบยืนยันการคืน ให้โดยอัตโนมัติ อีกทั้งหมวดหมู่และลาดับที่ของหนังสือ เพื่อให้บรรณารักษ์เก็บหนังสือ
ไปเข้าชั้นหนังสือได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง (ชลลดา แสนเกียง, 2554)
คุณภาพบริการ คือ การจัดและส่งมอบบริการที่ดีและเหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และ ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดจาการได้รับบริการนั้น
ซึ่งผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ตัดสิน โดยจะนาประสบการณ์จากการบริการที่ได้จริงมาเปรียบเทียบความคาดหวัง โดยเชื่อว่าบุคลากร
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ม าของการบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งสมุ ด ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารคื อ ใคร
และมี ค วามต้ อ งการอย่ า งไร เพื่ อ สามารถให้ บุ ค คลบริ ก ารได้ ส อดคล้ อ งกั บ ความคาดหวั ง ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร หากบริ ก าร
ที่ได้รับเป็นไปตามความคาดหวังหรือเหนือกว่าที่คาดหวังย่อมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการเช่นกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับทรรศนะ
ของผู้ใช้บริการแต่ละคน (สายธาร สุเมธอธิคม, 2556, น. 14)
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ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญ ของการใช้บริการและการให้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งทางผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการจัดทาระบบการยืมคืนที่ดี
สะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ ใ นส านั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
ด้วยจึงสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนระหว่างนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์และนักศึกษาคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม เนื่ อ งจากคณะครุ ศ าสตร์ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย ง
กั บ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จึ ง อาจจะมี ปั ญ หาในเรื่ อ งของการยื ม คื น หนั ง สื อ รวมถึ ง ปั ญ หา
ในเรื่อ งของการเดินทางมาใช้ บริ การและอาจส่งผลให้ หนั งสือ ไม่ ได้ ถูก ใช้ งานหรื อถู กยื มคื นจากนักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์
มากเท่าใดนัก ในทางตรงกันข้าม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้กับสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าก็อาจใช้บริการยืมคืนหนังสือได้สะดวกกว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์
ทั้งนี้การทาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จึ งมี วั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสภาพการใช้ บริ ก ารยื มคื น เปรีย บเที ย บความพึ งพอใจการใช้ บ ริ ก าร
และ ปัญหาการใช้บริการยืมคืน ศึ กษาความต้องการใช้สารสนเทศโดยพิจารณาจากสถิติในการใช้ จานวนและประเภท
ของทรัพ ยากรสารสนเทศ ศึ กษาความต้อ งการของผู้ ใช้บ ริการยืม คืนระหว่างการยืมจากเคาน์ เตอร์ กั บตู้ยื มคืน อัตโนมั ติ
และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research ) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึง 5 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุด
2.2 สร้างแบบสอบถาม
3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ด าเนิ น การแจกแบบสอบถามไปยั ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ น ผู้ เ รี ย นที่ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก ารยื ม คื น ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
ครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.2 ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม เมื่ อ ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ผู้ วิ จั ย
นาแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนที่จะนามาวิเคราะห์ข้อมูล
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
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เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
และดาเนินการแจกแจงนับคะแนน วิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยายโดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ข้ อมูล ที่ไ ด้จากค าถามแบบเลือ กตอบและเติม คานามาวิ เคราะห์ข้อ มูล โดยนามาแจกแจงความถี่
และคานวณหาค่าร้อยละ
4.2 ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากค าถามแบบประเมิ น ค่ า 5 ระดั บ น ามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยน ามาหาค่ า เฉลี่ ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และให้ค่าน้าหนักคะแนนแต่ละระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 น.103)
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้คอมพิวเตอร์คานวณหาสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.104-106)
6. สถานที่วิจัย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการวิจัย
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ในครั้งนี้ สรุปผลได้ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสต ร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 350 คน สามารถจาแนกตามตัวแปรได้ดังนี้
ตารางที่ 1.1 เพศ
นักศึกษา
นักศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
77
44.0
40
22.8
หญิง
98
56.0
135
77.1
รวม
175
100.00
175
100.00
จากตารางที่ 1.1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ ทั้ งหมดจ านวน 350 คน ส่ วนใหญ่เ ป็น เพศหญิ ง จานวน 98 คน คิ ดเป็น ร้อ ยละ 56.0 และ 135 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.1 และเป็นเพศชาย จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 และ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 จะเห็นได้ว่า
การเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาทั้งสองคณะมีการเข้าใช้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างกัน
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ตารางที่ 1.2 ชั้นปี
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
จานวน

ร้อยละ

นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน
ร้อยละ

32
18.2
41
23.4
ปี 1
51
29.1
58
33.1
ปี 2
ปี 3
68
38.8
64
36.5
ปี 4
24
13.7
12
6.8
รวม
175
100.00
175
100.00
จากตารางที่ 1.2 ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ทั้งหมดจานวน 350 คน ส่วนใหญ่เห็นได้ว่าผู้เรียนชั้นปีที่ 3 นั้น จะมีการเข้าใช้ บริการมากกว่าชั้น ปีอื่นๆ
ถัดลงมาจะเป็นชั้นปีที่ 2 จะมีการเข้าใช้น้อยกว่าชั้นปีที่3 ถัดจากชั้นปีที่ 2 จะลองมา เป็นชั้น ปีที่ 1 และ ชั้น ปีที่ 4 ที่มี
การใช้บริการน้อยกว่าชั้น ปีอื่นๆ จากการที่ผู้ตอบแบบประเมินแล้วจะเห็นได้ ว่านักศึกษาทั้ง 2 คณะ มีการใช้บริการยืมคืน
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่างกัน
ตารางที่ 1.3 ประเภทสาขาวิชา
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
จานวน

ร้อยละ

นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน
ร้อยละ

ประเภทสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
26
14.8
0
0
การศึกษาปฐมวัย
30
17.1
0
0
ภาษาไทย
31
17.7
0
0
ดนตรีศึกษา
21
12
0
0
พลศึกษา
12
6.85
0
0
คณิตศาสตร์
12
6.85
0
0
สังคมศึกษา
15
8.57
0
0
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
28
16
0
0
ภาษาไทย
0
0
11
6.28
ภาษาอังกฤษ
0
0
34
19.4
อังกฤษธุรกิจ
0
0
15
8.57
ดนตรีสากล
0
0
5
2.8
ภาษาจีน
0
0
20
11.4
ภาษาญี่ปุ่น
0
0
41
23.4
บรรณารักษาศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
0
0
49
28
รวม
175
100.00
175
100.00
จากตารางที่ 1.3 สาขาวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ทั้งหมดจานวน 350 คน จะเห็นได้ ว่า นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการเข้าใช้เป็นจานวน 49 คนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 28 มากกว่าทุกสาขา และสาขา
ที่มีการ เข้าใช้จานวนน้อยที่สุดสาขาดนตรีสากลมีการเข้าใช้จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาสาขา
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ภาษาไทยเข้ า ใช้ บ ริ ก ารยื ม คื น ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ม ากที่ สุ ด และสาขาที่ มี ก ารเข้ า ใช้ น้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่
สาขาคณิตศาสตร์และสาขาพลศึกษา มีจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.85 ดังนั้นพบว่านักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จาก 175 คน มีการเข้าใช้บริการยืมคืน 49 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 28
ในขณะที่ มีนั กศึ กษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศ าสตร์ เข้ าใช้เ ป็น จานวนน้ อ ยกว่า คณะมนุษ ยศาสตร์ จานวน 31 คน
คิด เป็ นค่ าเฉลี่ ย 17.7 จากการตอบแบบสอบถามจานวน 175 คน จากการตอบแบบสอบถามจะเห็ นได้ว่ า แต่ ละสาขา
จะมีการเข้าใช้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 1.4 อายุ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป
จานวน

ร้อยละ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
จานวน

ร้อยละ

อายุต่ากว่า 20 ปี
40
22.8
44
25.1
21 ถึง 22 ปี
115
65.7
125
71.4
23 ถึง 24 ปี
20
11.4
6
3.4
มากกว่า 25 ปีขึ้นไป
0
0
0
0
รวม
175
100.00
175
100.00
จากตารางที่ 1.4 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ทั้งหมดจานวน 350 คน จะเห็นได้ว่าช่วงอายุ 21-22 ปี ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีการเข้าใช้บริการมาก มีจานวน 125 คน คิดค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.4 และนักศึกษาช่วงอายุ 23 – 24 ปี มีการเข้าใช้บริการน้อย
ที่สุด มีจานวน 6 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.4 โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในช่วงอายุ 21- 22 ปี มีการเข้าใช้บริการมาก
ที่ สุ ด ผู้ เ ข้ า ใช้ จ านวน 115 คน คิ ด เป็ น ค่ า เฉลี่ ย 65.7 และมี ผู้ เ ข้ า ใช้ น้ อ ยที่ สุ ด ในช่ ว งอายุ 23 – 24 ปี จ านวน 20 คน
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 11.4 จากผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นได้ว่าผู้เรียนทั้งสองคณะมีการใช้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความแตกต่างกัน
2. ความพึ ง พอใจของผู้ ต อบแบบสอบถามของผู้ ต อบแบบสอบถามการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจ
ในการใช้ บ ริ ก ารยื มคื น ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศระหว่า งนั ก ศึ ก ษาคณะครุศ าสตร์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 350 คน
ตารางที่ 2.1 ด้านสภาพการใช้บริการยืมคืนสารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษา
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ด้านสภาพการใช้บริการยืมคืน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สารสนเทศของสานักวิทยบริการ
เบี่ยงเบน
ระดับ
เบี่ยงเบน ระดับความ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน ความพึง
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
พึงพอใจ
(S.D.)
พอใจ
(S.D.)
สถานที่ให้บริการยืมคืน
เคาน์เตอร์การให้บริการยืมคืน
ตู้ให้บริการยืมคืนอัตโนมัติ
ขั้นตอนการให้บริการยืมคืน

4.25
4.26
4.25
4.21

0.64
0.67
0.66
0.72

102

มาก
มาก
มาก
มาก

4.15
4.22
4.27
4.33

0.71
0.77
0.80
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
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ด้านสภาพการใช้บริการยืมคืน
สารสนเทศของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ค่าเฉลี่ย

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ
ความพึง
พอใจ

นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบี่ยงเบน ระดับความ
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
พึงพอใจ
(S.D.)

ระยะทางและความสะดวกการมา
4.11
0.73
มาก
4.37
0.76
มาก
ใช้บริการยืมคืน
รวม
4.21
0.68
มาก
4.27
0.76
มาก
จากตารางที่ 2.1 พบว่ าความพึงพอใจของผู้ต อบแบบสอบถามระหว่า งนั กศึก ษาคณะครุ ศาสตร์และนั กศึ กษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในเรื่องสถานที่ให้บริการยืมคืน , เคาน์เตอร์การให้บริการยืมคืน , ตู้ให้บริการยืมคืน ,
ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารยื ม คื น และระยะทางและความสะดวกมาใช้ บ ริ ก ารยื ม คื น เห็ น ได้ ว่ า นั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองคณะ
ที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดมีความพึงพอใจในระดับมาก จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 350 คน จึงเห็นว่าระหว่า ง
นัก ศึ ก ษาทั้ งสองคณะไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น กั บ ความต้ อ งการด้ า นด้ า นสภาพการใช้ บ ริ ก ารยื ม คื น สารสนเทศของส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 2.2 ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการ
สังคมศาสตร์
ยืมคืนของสานักวิทยบริการและ
เบี่ยงเบน
ระดับ
เบี่ยงเบน ระดับความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน ความพึง
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
พึงพอใจ
(S.D.)
พอใจ
(S.D.)
การให้บริการยืมคืนมีความถูกต้อง
การให้บริการยืมคืนมีความสะดวก
รวดเร็ว

4.16
4.16

0.67
0.66

มาก
มาก

4.32
4.33

0.72
0.71

มาก
มาก

ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน

4.14

0.69

มาก

4.23

0.76

มาก

รวม
4.15
0.67
มาก
4.30
0.73
มาก
จากตารางที่ 2.2 พบว่ าความพึงพอใจของผู้ต อบแบบสอบถามระหว่า งนั กศึก ษาคณะครุ ศาสตร์และนั กศึ กษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการใช้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก จึงทาให้เห็นว่านักศึกษาทั้งสองคณะมีการเข้าใช้บริการยืมคืนของนักศึกษาทั้งสองคณะไม่มีความแตกต่างกัน
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ตารางที่ 2.3 ด้านจานวนประเภทสารสนเทศที่ให้บริการ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์

ด้านจานวนประเภทสารสนเทศที่
ให้บริการ

จานวนทรัพยากรมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
มีทรัพยากรสารสนเทศตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
มีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมทุก
สาขาวิชา

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่าเฉลี่ย

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับความ
พึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับความ
พึงพอใจ

4.26

0.79

มาก

4.17

0.84

มาก

4.14

0.82

มาก

4.24

0.82

มาก

4.05

0.83

มาก

4.28

0.77

มาก

มีจานวนทรัพยากรและประเภท
4.00
0.88
มาก
4.37
0.77
มาก
ทรัพยากรที่ทันสมัย
ประเภทสารสนเทศตรงต่อความ
4.12
0.80
มาก
4.29
0.76
มาก
ต้องการของผู้ใช้
รวม
4.11
0.83
มาก
4.27
0.79
มาก
จากตารางที่ 2.3 พบว่ าความพึงพอใจของผู้ต อบแบบสอบถามระหว่า งนั กศึก ษาคณะครุ ศาสตร์และนั กศึ กษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านจานวนประเภทสารสนเทศที่ให้บริการเมื่อพิจารณาแล้วมีความพึงพอใจในระดับมาก
และไม่มีความแตกต่างระหว่างสองคณะ
ตารางที่ 2.4 ด้านการใช้บริการยืมคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน
นักศึกษาคณะครุศาสตร์

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่าเฉลี่ย

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับความ
พึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับความ
พึงพอใจ

บรรณารักษ์มีความสุภาพ/อัธยาศัยดี
และเต็มใจให้บริการ
บรรณารักษ์มีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ
บรรณารักษ์มมี ีความรู้และช่วยชี้แจง/
แนะนาขั้นตอนได้ถูกต้อง

3.99

0.76

มาก

4.01

0.63

มาก

3.90

0.76

มาก

4.17

0.80

มาก

3.94

0.88

มาก

4.29

0.79

มาก

ขั้นตอนการให้บริการสะดวกรวดเร็ว

3.97

0.84

มาก

4.20

0.79

มาก

3.95

0.81

มาก

4.17

0.76

มาก

ด้านการใช้บริการยืมคืนที่เคาน์เตอร์
บริการยืมคืน

รวม
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จากตาราง 2.4 พบว่ า ความพึ งพอใจของผู้ ต อบแบบสอบถามระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการใช้บริการยืมคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน เมื่อพิจารณาแล้วมีความพึงพอใจ
ในระดับมากและไม่มีความแตกต่างระหว่างสองคณะ
ตารางที่ 2.5 ด้านการใช้บริการยืมคืนที่ตู้ยืมคืนอัตโนมัติ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่าเฉลี่ย

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับความ
พึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับความ
พึงพอใจ

ขั้นตอนการให้บริการสะดวกรวดเร็ว
สามารถยืมคืนทรัพยากรห้องสมุดได้
ด้วยตนเอง
มีป้ายแนะนาขั้นตอนการใช้บริการยืม
คืนที่ชัดเจน
จุดบริการตู้ยมื คืน

4.19
4.22

0.59
0.62

มาก
มาก

4.26
4.37

0.71
0.70

มาก
มาก

4.10

0.71

มาก

4.30

0.79

มาก

4.11

0.66

มาก

4.33

0.77

มาก

ตู้ยืมคืนที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ
รวม

4.07
4.14

0.69
0.66

มาก
มาก

4.32
4.32

0.77
0.75

มาก
มาก

ด้านการใช้บริการยืมคืนที่ตยู้ ืมคืน
อัตโนมัติ

จากตาราง 2.5 พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการใช้บริการยืมคืนที่ตู้ยืมคืนอัตโนมัติ เมื่อพิจารณาแล้วมีความพึงพอใจในแล้วมีความพึง
พอใจในระดับมากและไม่มีความแตกต่างระหว่างสองคณะ
อภิปรายผล
จากการให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบ เรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนของสานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ แ ละนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบู ลสงคราม โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก เมื่อ พิจารณาจาแนกพบว่า ในการเข้า ใช้บ ริก ารยื มคื น
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ในระดับมาก โดยมีการเรียงลาดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านสภาพการใช้บริการยืมคืนสารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านจานวนประเภทสารสนเทศ
ที่ให้บริการ ด้านการใช้บริการยืมคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ด้านการใช้บริ การยืมคืนที่ตู้ยืมคืนอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วงเดือน เจริญ (2553) ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อบริการ
สารสนเทศ ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศึกษาบริการด้านต่าง ๆ 8 ด้าน ได้แก่ บริการยืมคืน บริการหนังสือจอง
บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด บริการวิทยานิพนธ์ บริการหนังสืออ้างอิง บริการรับฝาก
ของ และการจัดที่นั่งอ่านหนังสือ เมื่อทาการศึกษาความพึงพอใจการเข้าใช้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามแล้ว มีความสอดคล้อ งกับงานวิ จัยของ สุ รพล ขัน ทแพทย์ (2557) ซึ่ งได้ศึกษาและเปรีย บเทียบความพึงพอใจ
ต่อ การให้ บ ริก ารห้ องสมุด ประชาชนอ าเภอวั งจัน ทร์ ของนัก ศึก ษาสายสามั ญ ศู น ย์ก ารศึ กษานอกระบบและการศึก ษา
ตามอั ธยาศั ย อ าเภอวั งจัน ทร์ จั งหวัด ระยอง พบว่ า ความพึ งพอใจต่อ การให้ บ ริ การห้ องสมุ ดประชาชนอ าเภอวังจั น ทร์
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ของนั ก ศึ ก ษาสายสามั ญ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อ าเภอวั ง จั น ทร์ จั ง หวั ด ระยอง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการใช้บริการยืมคืนด้วยตนเองของนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ozoh, Ruphina N. (2007) ที่ได้
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบยืมคืนหนังสือด้วยตนเองของห้องสมุด The Robert W. Woodruff Library of
Emory University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบการยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ เปรียบเทียบสถิติ
การยืมคืนหนังสือในระหว่างปี ค.ศ. 1997-2004 และสถิติการใช้บริการยืมคืนในช่วงเวลาทาการของห้องสมุด การศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษาเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูล โดยกาหนดมาตรวัดระดับความพึงใจของลิเกต
สเกล 5 ระดับ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์
พนักงาน ศิษย์เก่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้ น 46,454 คนโดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบเครื่องมือ จานวน 150 คน
ส าหรั บ ระบบการยื ม คื น หนั งสื อ อั ต โนมั ติ เ ป็ น ระบบที่ ใ ห้ บ ริ ก ารมากว่ า 7 ปี ผลการวิ จั ย พบว่ า โดยภาพรวมผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
มีความ พึงพอใจต่อบริการดังกล่าวในระดับมาก มีสถิติการยืมหนังสือที่สูงขึ้น และมีความเห็นว่าระบบดังกล่าวเป็นระบบ
ที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาการนาเทคโนโลยีมาใช้ก่อนดาเนินการ
จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง
นักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิ จารณาจาแนกพบว่า ในการเข้าใช้บริก ารยืม คืนของสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี ก ารเรี ย งล าดั บ จากค่ า เฉลี่ ย มากไปหาน้ อ ยดั ง นี้
ด้า นสภาพ การใช้ บ ริ ก ารยื ม คืน สารสนเทศด้ า นความพึ งพอใจในการใช้ บ ริ ก ารยื ม คื น ด้า นจ านวนประเภทสารสนเทศ
ที่ใ ห้ บ ริ ก าร ด้ า นการใช้ บ ริ ก ารยื ม คื น ที่ เ คาน์ เตอร์ บ ริ ก ารยื ม คื น ด้ า นการใช้ บ ริ ก ารยื ม คื น ที่ ตู้ยื ม คื น อั ต โนมั ติ ของส านั ก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วงเดื อ น เจริ ญ (2553) ได้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจ
และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อบริการสารสนเทศ ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มี ต่อบริการสารสนเทศ ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้ศึกษา
บริการด้านต่าง ๆ 8 ด้าน ได้แก่ บริการยืมคืน บริการหนังสือจอง บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า บริการแนะนาการใช้
ห้องสมุด บริการวิทยานิพนธ์ บริการหนังสืออ้างอิง บริการรับฝากของ และการจัดที่นั่งอ่านหนังสือ
สรุปผลการวิจัย
สรุปได้ว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่ใช้บริการยืมคืนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความต้องการ
บรรณารักษ์ ที่ยิ้มแย้มเต็มใจให้บริการมากกว่านี้ ต้องการให้ทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มหนังสือ
ภาษาญี่ปุ่นให้มากกว่านี้ เพื่อใช้ในการประกอบการเรียน ต้องการให้อัพเดทหนังสือใหม่ๆ ตลอด เพื่อเป็นการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรสิ่งพิมพ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และต้องการให้ตู้ยืม-คืนทางานอย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรต่อการใช้งาน ให้ใช้งานได้
อย่างรวดเร็วไม่มีปัญหาในเรื่องของการทารายการไม่สาเร็จ ใบสลิปไม่ออก หรือมีปัญหาก็ให้ทาการรีบแก้ไข หรือถ้าเสีย
ก็ให้รีบซ่อม ควรสร้างสิ่งที่ดูน่าสนใจ และเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้เข้าใช้บริการยืม -คืนสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เกิดความสนใจในการใช้บริการให้มากขึ้น เพราะมีบุคคลที่ไม่เคยเข้าใช้บริการยืม-คืนเลย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาที่ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้ ให้ความกรุณาและอนุเคราะห์ในการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้าน
การทาวิจัยรวมทั้งนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณทุกๆท่านทีไ่ ด้ให้ความช่วยเหลือและให้กาลังใจในการทาวิจัยฉบับนีใ้ ห้สาเร็จด้วยดี
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การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของสายผลิตภัณฑ์ผ้าทอลาย
ดอกปีบชุมชนบ้านม่วงหอม ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
THE DEVELOPMENT OF SOCIAL MEDIA PROMOTION STRATEGIES FOR HANDWOVEN MUDMEE COTTON IN THE DOK-PEEB PATTERN OF MUANGHOM COMMUNITY,
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอลาย
ดอกปีบชุมชนบ้านม่วงหอม ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ลูกค้า
และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจานวน 30 ราย ในประเด็นการส่งเสริมการตลาดด้วยการสร้างเนื้อหา การแบ่งปันข้อมูล และการ
ส่งเสริมการขายด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการสัมภาษณ์ แบบเชิงลึก ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
และนามาวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกับประธานกลุ่มและตัวแทนผู้ประกอบการทอผ้าชุมชนบ้านม่วงหอม พบว่าการพัฒนากลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ของผลิตภัณฑ์ผ้าลายดอกปีบของชุมชน เรียงลาดับตามความสาคัญคือ 1) การ
นาเสนอในรูปแบบวีดีโอถ่ายทอดสด 2) การจัดกิจรรมพิเศษผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ 3) การส่งเสริมการขายด้วยภาพ/วีดีโอ
คาสาคัญ: กลยุทธ์การตลาด สื่อสังคมออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายดอกปีบ
ABSTRACT

The study is a qualitative research with purpose to develope social media promotion strategies for
handwoven Mud-Mee cotton in the Dok-Peeb pattern of Muanghom Community, Tambon Kaeng Sopha,
Wang Thong District, Phitsanulok Province. The data were collected by in-depth interview from 30
cutomers and target group from September to Novenber, 2018. In this study, content analysis method was
used as a tool to analyze. According to the analysis, social media promotion strategies for handwoven
Mud-Mee cotton was created by the community president and members with regard to 1) live video
streaming content 2) special activity content and 3) sales promotion by picture/video content respectively.
keywords: marketing strategy, social media, handwoven Mud-Mee cotton
บทนา
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปัจจุบัน ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนคือ การส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการทาหั ตถกรรม โดยเป็น การร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในลักษณะการประกอบอาชี พ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งจากเดิมเป็นการผลิตเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้น แต่เมื่อมีนโยบายของรัฐ และมีการส่งเสริมการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทาให้อุตสาหกรรมในครัวเรือนได้รับการพัฒนา และขยายตัวไปยังชุมชน ตลอดจนมี
การพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยมีการรวมกลุ่มในการเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม และมี
การจัดการในรูปของธุรกิจชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มหัตถกรรมในรูปแบบอื่นๆ โดยการยึดการรวมกลุ่มทา งเศรษฐกิจในภูมิ
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ปัญญาของท้องถิ่น เพื่อสามารถพึ่งพาตนเอง และเน้นการส่งเสริมการตลาดชุมชนด้วยการผลิต และการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่นให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ (ประเวศ วะสี, 2542) ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ และเป็นรากฐานการพัฒนา
ที่เริ่มจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสาน
องค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย ดังนั้นภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่
ต่อท้องถิ่นและคนเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยองค์
ความรู้ทเี่ กิดจากกระบวนการสั่งสม สืบทอด กลั่นกรองอย่างยาวนาน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์แนวทางแก้ปัญหาในแต่ละเรื่อง
แต่ละประสบการณ์ แต่ละสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมีเงื่อนไขปัจจัยเฉพาะแตกต่างกันไป และนามาใช้แก้ไขปัญหาโดยอาศัย
ศักยภาพที่มีอยู่โดยชาวบ้านเอง เป็นความรู้ที่สร้างสรรค์ และมีส่วนเสริมสร้างการผลิตหรือ เป็นความรู้ของชาวบ้านที่ผ่านการ
ปฏิบัติมาแล้วอย่างชานาญ และที่สาคัญยิ่งคือช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิตอยู่รอด สร้างสรรค์การผลิตทาให้ก่อรายได้ และความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ดังนั้นการพัฒนาการกินดีอยู่ดีของประชาชนจึงเริ่มมาจากการพัฒนาประชาชนระดับรากหญ้า โดยส่งเสริมให้แต่ละ
ชุมชนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนและเพื่อช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
รัฐบาลจึงมีการสนับสนุนทั้ งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนา แต่ชุมชนก็ยังคงประสบปัญหาในด้านการพัฒนาธุรกิจให้เกิด
ความเข้มแข็งเนื่องจากมีข้อจากัดหลายด้าน อาทิเช่น สินค้าและผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน และการเข้าถึงตลาด เป็นต้น
(สานักงานมาตรฐานการศึกษา, 2545)
โครงการของภาครัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนให้ประเทศเกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้เกิดการเติบโต และต้องการ
ให้ประชาชนทุกระดับโดยเฉพาะประชาชนระดับรากหญ้าสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อจะ
ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น ได้แก่ โครงการ “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ซึ่งถือเป็นแนวทางประการหนึ่งที่ช่วยสร้างความ
เจริญแก่ชุมชนให้เกิดความสามารถที่จะยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในชนบทต่างๆ เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึงพาตนเองได้ โดยการผลิตและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ภายในขุมชนตามท้องถิ่น เพื่อให้
กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยูแ่ ละวัฒนธรรมที่มอี ยู่ในชุมชนของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้
เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศและยังสามารถกระจายออกนอกประเทศได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแลรักษาและเกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มีการต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ คิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นเองโดยคนในท้องถิ่นโดยอาศัยความรู้ความสามารถของคนใน
ชุมชนให้มีความร่วมมือกันรับผิดชอบเพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มคี ุณภาพ มีจุดเด่น และจุดขายที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
เพื่อขยายโอกาสออกสู่เครือข่ายท้องถิ่นทั่วทุกเขตและขยายไปทั่วประเทศหรือทั่วโลก
จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผ้าทอ จึงมีการสรรหากลุ่มอาชีพที่
เป็นผู้ทอผ้าเพื่อให้แต่ละชุมชนได้รับโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนของตนเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพื่อให้มีผลิตผลที่มีชื่อ เสียง
ของจังหวัดพิษณุโลก โดยเริ่มต้นด้วยการสรรหากลุ่มอาชีพผู้ผลิตสินค้าในแต่ละตาบลที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะ
สามารถผลิตสินค้าชองตนมุ่งสู่ตลาดโลกได้ ซึ่งกลุ่มทอผ้าที่กาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้คือ ผ้าทอมัดหมี่ของกลุ่ม
ทอผ้าบ้านม่วงหอม ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชุมชนใกล้เคียง และผู้นิยมผ้าทอของ
ไทยจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัด และที่ต่างๆ การทอผ้ามัดหมี่จะทอ
ด้วยกี่กระตุก วัสดุที่ใช้เป็นด้ายสาเร็จรูปหรือไหมประดิษฐ์ ย้อมด้วยสีเคมี เอกลักษณ์ลวดลายผ้าที่สาคัญคือ ลวดลายดอกปีบที่
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ส่วนลวดลายดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา ได้แก่ ลายข้าวหลามตัดใหญ่ ลายดาวกระจาย เป็นต้น
ซึ่งมีจุดเด่นคือ การเป็นผลิตภัณฑ์ “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ที่ทาให้หมู่บ้านม่วงหอมมีชื่อเสียง และผ้าทอที่ทามาสวยงามใส่
สบายไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ปลอดภัย มีราคาไม่สูงมากนัก สามารถตัดเย็บเพื่อสวมใส่ หรือซื้อไปเป็นของฝาก การดูแลรักษา
ง่าย สีไม่ตก ไม่หด เนื้อแน่น ทอได้สม่าเสมอ และมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์สะดุดตา สวมใส่แล้วรู้ได้ทันทีว่าเป็นผ้าทอลาย
ดอกปีบของจังหวัดพิษณุโลก แต่ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังให้ความสนใจไม่มากนัก เนื่องจากตลาดเสื้อผ้าสาเร็จรูปมีการ
ผลิตขึ้นมามากมาย และยังมีลวดลายที่ทันสมัยเป็นที่นิยม รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นการผลิตในรูปแบบเดิมๆ ไม่มีความหลากหลาย
การกาหนดราคาสินค้าไม่เป็นมาตรฐานเนื่องจากผู้ผลิตไม่มีความรู้ และคุณภาพการผลิตมีคุณภาพที่แตกต่างกันจึงทาให้การ
กาหนดราคาสินค้ามีความแตกต่างกัน และที่สาคัญในด้านการส่งเสริม การตลาดไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการดาเนินการ

109

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

กิจกรรมทางการตลาดไม่ต่อเนื่อง ตลอดจนกลุ่มสมาชิกไม่มีองค์ความรู้ในด้านการส่งเสริมการตลาดซึ่งจะเพียงแต่รอเทศกาลจึง
มีการไปจาหน่าย หรือเพียงประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มหน่วยงานราชการการ เพื่อนาไปตัดเย็บเป็นการรณรงค์ด้านภูมิปั ญญาให้
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ผ้าทอมัดหมี่ที่เป็นสัญญาลักษณ์ของชาวจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น
การตลาดในปัจจุบันการขายผลิตภัณฑ์นั้นต้องอาศัยการสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากยิ่งขึ้น (Chauhan & Pillai, 2013; Lipsman, Mudd, Rich, & Bruich, 2012; Sashi, 2012).
ดังนั้นการที่จะทาให้ผ้าทอลายดอกปีบของชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้และเป็นที่รู้จักต้องเติมเต็มทั้งด้านความรู้และ
วิธีการในการทากลยุทธ์การส่งเสริมตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอลายดอกปีบ
ของชุมชนไว้ และให้ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกทั้งกลุ่มสมาชิกผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายดอกปีบของชุมชนบ้าน
ม่วงหอมมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จัก เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์และตรง
กับความต้องการของตลาด จึงจาเป็นต้องกาหนดกลยุทธ์การตลาดด้านการสร้างเนื้อหาและแบ่งปันข้อมูลด้วยสื่อสังคมออนไลน์
ให้สอดคล้องกับ ผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย (Goh, Heng & Lin, 2013; Laroche, Habibi, Richard &
Sankaranarayanan, 2012; Meske & Stieglitz, 2013)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาถึงการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ลายดอกปีบ ชุมชนบ้านม่วงหอม ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์ที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคมากที่สุด และยังเป็นแนวทางในการจัดการผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลทาให้ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตลอดจนสามารถพัฒนาอาชีพของคนภายในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายดอกปีบ ชุมชนบ้านม่วงหอม
ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอลาย
ดอกปีบชุมชนบ้านม่วงหอม ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ให้ข้อมูลหลักสาหรับการวิจัยคือ ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายดอกปีบจากชุมชุนบ้านม่วงหอม
จานวน 30 ราย ในประเด็นการส่งเสริมการตลาดด้วยการสร้างเนื้อหา การแบ่งปันข้อมูล และการส่งเสริมการขายด้วยสื่อสังคม
ออนไลน์ ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง และทาการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview)
การเก็บข้อมูลครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
เครื่องมือและวิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผู้ วิ จั ย ท าการสั ม ภาษณ์ แ บบเชิ ง ลึ ก กั บ ลู ก ค้ า และกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ทอลายดอกปี บ ซึ่ ง
ประกอบด้วยประเด็นคาถาม 1) ผลิตภัณฑ์และภาพรวมการสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 2) รูปแบบการสื่อสารทางการตลาด
ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 3) แนวคิดหรือหลักการในการดาเนินกลยุทธ์เชิงเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ 4) การส่งเสริมการขายในสื่อ
สังคมออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
2. การสังเกตการณ์และทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติมหากเกิดข้อสงสัยในประเด็นอื่นๆ ที่ได้รับข้อมูลเพิ่ม มาจากการ
สังเกตการณ์ เพื่อให้ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และทาความเข้าใจกับปรากฏการณ์นั้นๆ
3. การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาต่างๆ กัน จากข้อมูล
หลายๆ แหล่ง (Data Triangulation) เพื่อนามาอธิบายสภาพการณ์ และมิติทแี่ ตกต่างกัน จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึกกับลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยการเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern Matching) ตามแนวทางของ Miles และ
Huberman (2014) ด้วยการลดทอนข้อมูล การจัดรูปแบบของข้อมูล ร่างข้อสรุปและการยืนยัน เพื่อนาเสนอต่อประธานกลุ่ม
และตัวแทนผู้ประกอบการทอผ้าชุมชนบ้านม่วงหอม
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5. ทีมผู้วิจัย ร่วมกับ ประธานกลุ่ม และตัวแทนผู้ประกอบการทอผ้า ชุมชน ดาเนินการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ผ้าลายดอกปีบของชุมชนบ้านม่วงหอม ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย สามารถนาเสนอผลการวิจัยดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก สามารถสรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องรูปแบบ
การนาเสนอที่ต้องมีเนื้อหาน่าสนใจ มีคุณค่า และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความ
สนใจ ซึ่งจะควรมีลักษณะดังนี้
1.1 การนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค โดยการนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในความสนใจของลูกค้า
และกลุ่มเป้าหมายก่อน แล้วจึงสอดแทรกเนื้อหาของผลิตภัณฑ์เข้าไปในเนื้อหามากกว่าการเน้นไปที่ข้อความเพื่อขายผลิตภัณฑ์
แบบตรงไปตรงมา
1.2 การนาเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลาย โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสรรค์เนื้อหา ซึ่ง กลุ่มและตัวแทน
ผู้ประกอบการทอผ้าชุมชนต้องมีทีมงานที่ดูแลในส่วนของเนื้อหาโดยเฉพาะ และควรวางแผนเนื้อหาในการเล่าเรื่อง ที่เป็นเรื่อง
ของการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เรื่องของชุมชน เรื่องของแหล่งท่องเที่ยว เรื่องอาหารการกิน หรือการนาเสนอกิจกรรมที่
น่าสนใจ เพื่อดึงดูดลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งควรให้ความสาคัญกับเนื้อหาในทุกรูปแบบทั้งภาพ บทความหรือ วิดีโอ
1.3 การนาเสนอที่เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยเน้นเนื้อหาการมีส่วนร่วมของสังคมออนไลน์ เพื่อเกิดการแชร์และ
บอกต่อ เพื่อการทาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายกับตราสินค้ามากขึ้น
1.4 การนาเสนอโดยอาศัยผู้ทรงอิทธิพลหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยคัดสรรบุคคลและศิลปินที่เป็นที่รู้จักหรือมี
ประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดวิธีคิด การใช้ชีวิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน รวมถึงการเชิญชวนในการลองใช้ผลิตภัณฑ์
และร่วมทากิจกรรมต่างๆ เช่น ลงภาพศิลปิน หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มายังชุมชน คลิปวีดีโอให้ร่วมกิจกรรม
1.5 การนาเสนอที่เน้นเนื้อหาที่เสริมความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ โดยชุนชุนจะต้องมีแนวคิดที่ว่า “หากจะให้
ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในสิ่งที่ชุมชุนทา หรือวิธีคิดของชุมชน จะต้องมีการให้ความรู้ก่อน” ซึ่งการดาเนินการในลักษณะ
นี้ควรใช้ควบคู่ไปกับการนาเสนอโดยอาศัยผู้ทรงอิทธิพลหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่บอกเล่าเรื่องราวให้ความรู้ และแรงบันดาลใจ
ผ่านความคิดของคนในชุมชนที่คัดสรรมาเป็นบุคคลต้นแบบ ในรูปแบบวิดีโอ รวมถึงการทาบทความที่เล่าเกี่ยวกับเนื้อหาของ
ศิลปินแต่ละท่านที่ร่วมงานกับชุมชน
2. ผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ผ้าลายดอกปีบของชุมชน
บ้านม่วงหอม ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2.1 การน าเสนอในรู ปแบบวี ดีโอถ่า ยทอดสด โดยเครื่ อ งมื อนี้เ ป็น คุณสมบัติ ใหม่ของเฟซบุ๊ ก โดยสามารถ
ถ่ายทอดสดคือ สามารถออกอากาศได้ทันที ซึ่งทางชุมชนสามารถถ่ายทอดสดกิจกรรม เช่น การทอผลิตภัณฑ์ การออกร้าน
กิจกรรมเสวนา ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
2.2 การจัดกิจรรมพิเศษผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเครื่องมือสร้างงานกิจกรรมนี้เป็นคุณสมบัติใหม่ของเฟซบุ๊ก ซึ่ง
สามารถกาหนดวันกิจกรรม กดเชิญเพื่อน หรือติดตามให้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างรายละเอียดของกิจกรรม และโพสต์เนื้อหาอื่นๆ
รวมถึงอัพเดทแจ้งเตือนผู้ที่กดเข้าร่วมกิจกรรมแล้วอีกด้วย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
2.3 การส่งเสริมการขายด้วยภาพ/วีดีโอ เป็นรูปแบบการส่งเสริมการขายใช้การนาเสนอภาพและวิดีโอเป็นหลัก
โดยจะมีการโพสต์ภาพพร้อมคาบรรยายใต้ภาพ อาจเป็น ภาพเดียวหรือจานวนหลายภาพ เพื่อความต่อเนื่องกัน หรือเป็นภาพ
บรรยากาศในบรรยากาศหลายๆ แบบ สาหรับการนาเสนอในรูปแบบวิดีโอ เป็นภาพเคลื่อนไหวที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
3. การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ผ้าลายดอกปีบของชุมชนบ้านม่วงหอม
ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้วิจัยร่วมกับประธานกลุ่ม และตัวแทนผู้ประกอบการผ้าทอลายดอกปีบ
ของชุมชนบ้านม่วงหอม จัดสร้างเพจเฟซบุ๊ก โดยใช้ชื่อเพจว่า “ผ้าทอลายดอกปีบ ชุมชนบ้านม่วงหอม” ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ผา้ ลายดอกปีบของชุมชนบ้านม่วงหอม
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มผู้ประกอบการทอผ้าชุมชนบ้านม่วงหอมนั้น
ต้องมีการนาเสนอในรูปแบบ 1) การนาเสนอในรูปแบบวีดีโอถ่ายทอดสด 2) การจัดกิจรรมพิเศษผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ 3)
การส่งเสริมการขายด้วยภาพ/วีดีโอ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและกลุม่ เป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาณมุก
บุญญพิเชษฐ (2554) เรื่องประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ทั้งนี้การนาเสนอ
รูปแบบต่างๆ ดังกล่าวต้องมีเนื้อหาที่น่าสนใจ มีคุณค่า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้ โดยสามารถ
พิจารณาได้จากระดับความสาคัญของการมีส่วนร่วมของลูกค้า/เป้าหมาย หรือสังคมออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นจากน้อยไปมาก คือ 1)
การมีส่วนร่วมประเภทการคลิกดูภาพ/วีดีโอ 2) การมีส่วนร่วมประเภทการกดถูกใจ 3) การมีส่วนร่วมประเภทการแชร์ และ 4)
การมีส่วนร่วมประเภทการแสดงความคิดเห็น
รูปแบบการนาเสนอที่มีเนื้อหาน่าสนใจ มีคุณค่า และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความ
สนใจได้นั้นจะต้องมีลักษณะที่ 1) การนาเสนอที่เน้นเนื้อหาที่เสริมความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ 2) การนาเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 3) การนาเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลาย 4) การนาเสนอที่เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และ 5) การ
นาเสนอโดยอาศัยผู้ทรงอิทธิพลหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร ธีรกุลวาณิชย์ (2560) เรื่องกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาด และการมีส่วนร่วมของแฟนเพจบน Facebook Fanpage ช่างชุ่ย
การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มผู้ประกอบการทอผ้าชุมชนบ้านม่วงหอม ตาบล
แก่งโสภา อาเภอวังทอง จังหวั ดพิษณุโลก ตามที่กล่าวมานั้นเป็น การสร้างให้เกิดปฏิสัม พันธ์ และสร้างการตระหนักรู้ต่ อ
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้ าที่เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้การเกิดความต้องการ ส่งเสริม ให้เกิดการทดลองซื้อใช้ รวมถึงการสร้างความ
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จงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จนเกิดเป็นกระแสการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) และการสื่อสารแบบไวรัส
ทางการตลาด (Viral Marketing)
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งสาหรับกลุ่มผู้ประกอบการทอ
ผ้าชุมชนบ้านม่วงหอม ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก แต่การที่กลุ่มผู้ประกอบการฯ จะประสบความสาเร็จได้
นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิต ความสามารถในการบริหารจัดการ และการใช้เครื่องมือในการบริหาร
จัดการต่างๆ ตลอดจนการกาหนดราคาที่เป็นธรรม และมีความเหมาะสมกับทั้งผู้ประกอบการฯ และลูกค้าหรือผู้บริโภค
นอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบการฯ ยังต้องรู้จักการประยุกต์ใช้และบูรณาการเครื่องมือด้านการบริหารจัดการต่างๆ ร่วมกันอย่าง
เหมาะสม และถูกต้องกับสถานการณ์ เพื่อจะได้ สร้างความยั่งยืนให้กับชุนชุนและเป็นการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้า
ทอลายดอกปีบของชุมชนไว้ตลอดไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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“การเล่าเรื่องผ่านตัวละครเอกเพศหญิงในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ”
“THE ANIMATION STORYTELLING THROUGH FEMALE PROTAGONISTS OF STUDIO GHIBLI”
ภัทราภรณ์ มณีวัลย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
*
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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ และศึกษาลักษณะตัวละครเอกเพศ
หญิงในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ
จํานวน 9 เรื่อง และเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจารณ์ภาพยนตร์
ผลการวิจัยพบว่า การเล่าเรื่องในภาพยนตร์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับตัวละครเอกเพศหญิงทุกเรื่อง และลักษณะตัวละครเอกเพศ
หญิงส่วนใหญ่เป็นตัวละครที่ไม่ได้เข้าข่ายการเป็นสตรีนิยม เป็นเพียงสถานะของการเป็นผูน้ ํา และอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเพศชายใน
ทุกด้าน ทั้งความกล้าหาญ การมองโลก และสติปัญญา เนื่องจากตัวละครเอกเพศหญิงเหล่านี้ไม่แสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องความ
เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย หรือการเรียกร้องสิทธิสตรีให้มีอํานาจเหนือกว่าผู้ ชายให้เห็นอย่างเด่นชัด นอกจากนี้
พบว่าตัวละครเอกเพศหญิงมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป เกิดจากปัจจัยจากภายนอกที่มาจากสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวละคร กับปัจจัยภายในที่เกิดจากสัญชาตญาณเป็นตัวกําหนด ส่วนเรื่องฐานะทางสังคมของตัวละครเอกเพศ
หญิงส่วนใหญ่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงฐานะตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเรื่อง
คาสาคัญ : การเล่าเรื่อง ตัวละครเอกเพศหญิง ภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ
Abstract
The purpose of this research was to study storytelling of animated films by Studio Ghibli and to
study characterization of female protagonists in animations of Studio Ghibli by means of qualitative research
methods. Data were collected from 9 animated films by Studio Ghibli, relevant documents, and related
studies as well as depth interviews from experts, academics, and film critics. The results indicated that the
storytelling in all films was directly related with female protagonists. Most characters of female protagonists
were not feminism although female protagonists were determined as leaders and were in upper status than
male in every aspect, including bravery, viewpoint, and intelligence because female protagonists did not
claim for equality between female and male or obviously demand women’s rights to have more power than
men. In addition, characterization of female protagonists was varied which was caused by external factors,
including society and environment surrounding the characters, and by internal factors from their own
instincts. With regard to the social status aspect, most female protagonists’ social status did not change
throughout the stories.
keywords : storytelling, female protagonists, the animation of studio Ghibli
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บทนา
ภาพยนตร์แอนิเมชันเป็นภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่นิยมสร้างกันมายาวนาน และเป็นศิลปะที่สร้างความบันเทิงให้กับคน
ทุกเพศทุกวัย ขณะเดียวกันได้มีการสอดแทรกสาระความรู้ด้วย คําว่า “แอนิเมะ” (Anime) เป็นคําที่ใช้เรียกแอนิเมชันที่เกิดจาก
ผู้สร้างชาวญี่ปุ่น ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตของคนญี่ปุ่น ดังจะเห็นได้จากแอนิเมะหลายเรื่องได้โด่งดัง
ในญี่ปุ่นและทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Astro Boy Akira Tiger Mask Doraemon Dragon Ball ฯลฯ จนทําให้กลายเป็น
อุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้ ส่วนสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) เป็นสตูดิโอผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันที่ประสบ
ความสําเร็จทัง้ ด้านรายได้และรางวัลในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย ฮายาโอะ มิยาซากิ (Hayao Miyazaki) และ อิซาโอะ ทากาฮาตะ
(Isao Takahata) ซึ่งความสําเร็จวัดได้จากผลงานเรื่องแรกของสตูดิโอ คือ Laputa : Castle in the Sky (1986) ที่สามารถขายตั๋ว
ชมภาพยนตร์ได้ถึง 774,271 ใบ (เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ, ม.ป.ป. : 17) และเรื่อง Porco Rosso (1992) ได้รับเกียรติให้ฉายใน
โรงภาพยนตร์ในประเทศฝรั่งเศสมากถึง 60 โรง จนมาถึง Spirited Away (2001) ที่ได้รับรางวัลออสการ์ครั้งที่ 75 ในสาขา
ภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม ในปี 2002 ซึ่งนับว่าเป็นภาพยนตร์เรื่อ งแรกและเรื่องเดียวของประเทศญี่ปุ่นและทวีปเอเชียที่
สามารถคว้ารางวัลนี้มาครองได้สําเร็จ (เกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ, ม.ป.ป. : 21)
หากพิจารณาถึงผลงานส่วนใหญ่ของสตูดโิ อจิบลิที่ประสบความสําเร็จ จะพบว่าผลงานเหล่านี้เป็นฝีมือของ ฮายาโอะ มิยา
ซากิ ซึ่งเชื่อว่าแนวคิดและผลงานของเขานั้น ได้มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของสตูดิโอจิบลิและผู้สร้างรุ่นหลังเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างตัวละครเอกเพศหญิง กล่าวคือผู้สร้างจะเลือกสร้างตัวละครเอกเพศหญิงให้อยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 18
ปี เพราะมาจากเหตุผลที่ว่า ผู้สร้างเชื่อว่าผู้ หญิงในวัยนี้เป็นวัยที่สามารถจะแต่งเติมจินตนาการได้มากกว่าผู้ชายในวัยเดียวกัน
ขณะเดียวกันวัยนี้กําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตหลายอย่าง ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะก้าวข้ามจากความเป็นเด็กไปสู่
วัยรุ่น จึงรู้สึกอ่อนไหวได้ง่าย (นับทอง ทองใบ, 2548 : 113) ซึ่งผู้สร้างเชื่อว่าตัวละครในวัยนี้สามารถที่จะเรียกร้องอารมณ์และการ
ลุ้นเอาใจช่วยจากผู้ชมได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะของตัวละครเอกเพศหญิงนั้น จะไม่เน้นความสวยงามของใบหน้า
และร่างกาย โดยเฉพาะดวงตาที่กลมโตเหมือนกับตัวการ์ตูนแอนิเมชันของญี่ปุ่นทั่วไป ซึ่งฮายาโอะมักจะสร้างตัวละครที่เป็นผู้หญิง
ทุกตัวให้มีหน้าตาที่สมจริงและมีสัดส่วนที่เหมือนกับมนุษย์ให้มากที่สุด โดยเฉพาะขนาดดวงตา ซึ่งพบว่าตัวละครผู้หญิงจะมีดวงตา
ขนาดเล็ก ใบหน้าธรรมดา ไม่ได้ดูน่ารักจนเกินไป มีรูปร่างที่ผอม ไม่เน้นตรงส่วนเว้าส่วนโค้งของสรีระเหมือนกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่น
ทั่วไป (นับทอง ทองใบ, 2548 : 167) ซึ่งการออกแบบที่เรียบง่ายนี้ได้สอดคล้องกับแนวคิดที่มองว่าผู้หญิงไม่ใช่วัตถุทางเพศของ
ผู้ชายได้เป็นอย่างดี
ในเรื่องการสร้างตัวละครเอกเพศหญิงตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ น่าสนใจและแปลกใหม่สําหรับ
งานด้านแอนิเมชัน รวมถึงเป็นประเด็นที่ปรากฏชัดเจนที่สุดประเด็นหนึ่งในผลงานส่วนใหญ่ในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงนําประเด็นดังกล่าวมาทําการวิจัยร่วมกับการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ (Film Narrative) เพื่อศึกษาว่าตัวละครเอกเพศ
หญิงเหล่านี้จะมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกับตัวละครเอกเพศชายในภาพยนตร์แอนิเมชันทั่วไปหรือไม่อย่างไร และเพราะเหตุ
ใดตัวละครเอกเพศหญิงเหล่านี้ถึงได้มีลักษณะนิสัยและแสดงพฤติกรรมออกมาเช่นนั้น รวมถึงตัวละครมีแรงจูงใจอะไรที่ทําให้
ตัดสินใจที่จะกระทําการเช่นนั้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ
2. เพื่อศึกษาลักษณะตัวละครเอกเพศหญิงในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ
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สมมติฐานของการวิจัย
ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานของการวิจัยว่า ตัวละครเอกเพศหญิงในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดโิ อจิบลิที่ได้เลือกมาศึกษาทั้งหมด
ในครั้งนี้ ที่ตัวละครมักจะแสดงให้เห็นถึงการอยู่ในสถานะของการเป็นผู้นํา มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ฉลาด รวมถึงมีความเป็นตัว
ของตัวเองนั้น จะมีลักษณะที่เข้าข่ายการเป็นสตรีนิยม (Feminism) หรือไม่และอย่างไร
วิธดี าเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากตัวบท
(Textual Analysis) และนําเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องผ่านตัว
ละครเอกเพศหญิงในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ ในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth
Interview) จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ รวมถึงนักวิจารณ์ด้านภาพยนตร์ ซึ่งนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
มาประกอบกับการวิเคราะห์ร่วมกับตัวภาพยนตร์ด้วย
1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
1.1. ประเภทภาพยนตร์ ได้แก่ ภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ ซึ่งเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยาวที่เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์เท่านั้น โดยคัดเลือกภาพยนตร์แอนิเมชันจากสตูดิโอจิบลิมาจํานวน 9 เรื่อง โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจากการ
ได้รับรางวัลทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ซึ่งได้นําข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลจากผู้
กํากับ และนักวิจารณ์ทางด้านภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในทางภาพยนตร์ จากเว็บไซต์ www.imdb.com ซึ่ง
ภาพยนตร์แอนิเมชันดังกล่าวสามารถหาชมได้ในรูปแบบของดีวีดีและจากเว็บไซต์
1.2 ประเภทเอกสาร ได้แก่ บทความ บทสัมภาษณ์ผู้สร้าง บทวิเคราะห์ และบทวิจารณ์ภาพยนตร์จากนิตยสาร หนังสือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
1.3 ประเภทข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ คื อ การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในลั ก ษณะเชิ งลึ ก ( Depth
Interview) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ รวมถึงนักวิจารณ์ด้านภาพยนตร์
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิที่คัดเลือกมาจํานวน 9 เรื่อง เพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ Laputa :
Castle in the Sky (1986), My Neighbor Totoro (1988), Kiki’s Delivery Service (1989), Only Yesterday (1991),
Princess Mononoke (1997), Spirited Away (2001), Howl’s Moving Castle (2004), The Borrower Arrietty / The
Secret World of Arrietty (2010) และ The Tale of the Princess Kaguya (2013)
2.2 โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาถึงข้อมูลและเนื้อหาของ
ภาพยนตร์
2.3 สมุดจดบันทึก ใช้เป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างๆ ในระหว่างการศึกษาเนื้อหาของเอกสารและภาพยนตร์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การเก็บข้อมูลประเภทภาพยนตร์ จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากดีวีดีและเว็บไซต์ ด้วยการชมภาพยนตร์และถอด
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งชมเบื้องหลังการสร้างอย่างละเอียด
3.2 การเก็บข้อมูลประเภทเอกสาร จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนิตยสารทางภาพยนตร์ หนังสือ
งานวิจัย บทความ และเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อหาข้อมูลเบื้องลึกสําหรับการวิเคราะห์
3.3 การเก็ บ ข้ อ มู ล ประเภทการสั ม ภาษณ์ จะทํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเชิ งลึ ก ( Depth
Interview) ด้วยการถอดใจความสําคัญที่ได้จากเครื่องบันทึกเสียงออกมาเขียนเป็นข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษร
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
สําหรับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3
ขั้นตอน ดังนี้
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4.1. ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน คือ การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญทั้งหมด เพื่อให้พร้อมสําหรับการทําวิจัย
โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้
4.1.1 ข้อมูลประเภทภาพยนตร์ ได้แก่ ภาพยนตร์แอนิเมชันจํานวน 9 เรื่องของสตูดิโอจิบลิ โดยผู้วิจัยจะทําการ
ดูภาพยนตร์ทั้งหมดอย่างน้อย 1 รอบ เพื่อเก็บรายละเอียดแบบคร่าวๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ เมื่อดูจบหนึ่ง
เรื่อง จะทําการจดสรุปอย่างย่นย่อด้วยตัวเอง และทําแบบนี้จนครบทุกเรื่อง เพื่อให้ง่ายต่อการนํากลับมาค้นคว้าในภายหลัง
4.1.2 ข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ เนื้อเรื่องย่อ บทความ บทวิเคราะห์และบทวิจารณ์ภาพยนตร์ บทสัมภาษณ์
หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสตูดิโอจิบลิ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยทําการอ่านเอกสารที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องและจําเป็นทั้งหมดก่อน เพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นความรู้พื้นฐานที่จะใช้ในการทํางานวิจัยต่อไป
4.1.3. ข้อมูลประเภทการสัมภาษณ์ คือ มีการเตรียมคําถามที่จะนําไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้กล่าวมาข้างต้น
และลงไปเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) เพื่อนําข้อมูลที่ได้ดังกล่าวมาใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวบท
ต่อไป
4.2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวบท การวิเคราะห์ตัวบทในที่นี้ คือภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ โดยผู้วิจัยทําการชม
ภาพยนตร์แอนิเมชันทั้งหมด 9 เรื่อง ด้วยการดูซ้ํามากกว่าหนึ่งครั้ง และใช้หลักเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น นํามาช่วยใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ
4.2.1 ทําการแยกแยะรายละเอียด (Segmentation) ซึ่งหมายถึง การดูภาพยนตร์แอนิเมชันทั้งหมด 9 เรื่อง
อย่างละเอียด โดยทําการพิจารณาตามองค์ประกอบต่างๆ ของการเล่าเรื่องทั้งโครงเรื่อง ความคิดหลักของเรื่อง ตัวละคร ความ
ขัดแย้ง ฉาก และมุมมองในการเล่าเรื่อง และทําการแยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อศึกษาถึงความหมายในแต่ละส่วน
4.2.2 ทําการหาความสัมพันธ์ (Relationship) หลังจากทําการแยกแยะรายละเอียดของภาพยนตร์แอนิเมชัน
เรื่องนั้นๆ แล้ว ผู้วิจัยทําการหาความสัมพันธ์ของแต่ละรายละเอียดที่ได้แยกแยะไว้ เพื่อให้ทราบถึงความหมายต่างๆ ที่แฝงอยู่
ภายใน ที่นําไปสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งๆ นั้ น ความหมายต่างๆ ถูกประกอบ
ขึ้นจากองค์ประกอบย่อยๆ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นล้วนมีความหมายในตัวเอง และเมื่อนํามาประกอบเข้าด้วยกัน จะทําเกิดความหมายใหม่ที่
แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้สร้างต้องการนําเสนอ ดังนั้นในการค้นหาความหมายที่ถูกสร้างไว้ภายในเรื่อง จําเป็นต้องพิจารณาและ หา
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นอย่างละเอียดด้วย
4.3. ขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ คือ การนําเอาข้อมูลพื้นฐานจากขั้นตอนที่ 1 และข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์ตัวบทในขั้นตอนที่ 2 มาทําการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาหาความหมายที่แ ท้จริงที่นําไปสู่ประเด็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกประกอบสร้างอยู่ในภาพยนตร์แอนิเมชันอีกครั้ง หลังจากทําการเชื่อมโยงข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
เข้าด้วยกัน ผู้วิจัยนําสิ่งที่ศึกษาได้มาทําการตรวจสอบและสรุปผลการวิจัย เพื่อให้พร้อมสําหรับการนําเสนอข้อมูลในลําดับถัดไป
ผลการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิมาทําการศึกษาทั้งหมด 9 เรื่อง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้สามารถ
แบ่งการวิเคราะห์ออกได้เป็นสองส่วนสําคัญ ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ
ภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิทั้งหมด 9 เรื่อง ที่นํามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ในส่วนของการเล่าเรื่อง
โดยแบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ โครงเรื่อง ความคิดหลักของเรื่อง ตัวละคร ความขัดแย้ง ฉาก และมุมมองในการเล่า
เรื่อง ได้ดังต่อไปนี้
1.1 โครงเรื่อง (Plot)
จากการศึกษาโครงเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชันทั้งหมด 9 เรื่อง พบว่าโครงเรื่องในแต่ละเรื่องมีลักษณะเป็นแบบโครงเรื่อง
หลัก (Archplot) ที่มีความเป็นสากล และพบได้ในภาพยนตร์ทั่วไป สําหรับภาพยนตร์แอนิเมชันทั้งหมดที่นํามาวิเคราะห์นี้ ส่วน
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ใหญ่เป็นเรื่องราวของตัวละครเอกเพศหญิงที่ต้องออกไปผจญภัยในสถานที่ที่ตนเองไม่คุ้นเคยมาก่อน และการผจญภัยในครั้งนี้ทําให้
พวกเธอต้องพบกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เกิดจากภายในจิตใจหรืออุปสรรคจากภายนอก ซึ่งในบางเรื่องตัว
ละครเอกอาจจะต้องยอมเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งเห็นได้ว่าโครงเรื่องส่วนใหญ่ของสตูดิโอจิบลิมีความ
ซับซ้อนทางด้านอารมณ์แฝงอยู่อย่างชัดเจน และเป็นจุดเด่นของสตูดิโอจิบลิที่มักจะเล่นกับอารมณ์ของผู้ชมเสมอ แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ยาก
และซับซ้อนจนเกินไปสําหรับผู้ชม เพราะเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นอย่างมีเหตุและผลที่เหมาะสม
นอกจากนี้พบว่ามีการใช้เทคนิคในการเดินเรื่องที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ การเล่าเรื่องราวแบบเรียงลําดับเหตุการณ์
(Linear Narrative) และการเล่าเรื่องราวแบบไม่เรียงลําดับเหตุการณ์ (Nonlinear Narrative) กล่าวคือ การเล่าเรื่องราวแบบ
เรียงลําดับเหตุการณ์ เป็นการเล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมา เรียงตามลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีการตัดสลับเหตุการณ์แต่อย่าง
ใด สําหรับแอนิเมชันทั้ง 9 เรื่องนั้น ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแบบนี้ ยกเว้นเพียงเรื่องเดียวที่มีลักษณะการเล่าเรื่องเป็นแบบที่สอง คือ
การเล่าเรื่องราวแบบไม่เรียงลําดับเหตุการณ์ ซึ่งก็คือเรื่อง Only Yesterday เนื่องจากเรื่องนี้ได้มีการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ ใน
ลักษณะที่มีการตัดสลับระหว่างเหตุการณ์ในอดีตกับเหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
และเมื่อได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะโครงเรื่องตามการจัดแบ่งประเภทของภาพยนตร์แอนิเมชันในประเทศญี่ปุ่น
แล้ว พบว่าผลงานของสตูดิโอจิบลิที่ได้คัดเลือกมาทั้งหมดนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ ประเภทแรกคือ
ประเภท Fantasy and Fairytales กล่าวคือ ภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิสว่ นใหญ่ถูกจัดอยูใ่ นประเภทนี้ ซึ่งเป็นโลกสมมติ
ที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการของผู้สร้างเอง เช่น การใช้เวทมนต์ มีเทพเจ้าและวิญญาณ มีพ่อมดแม่มด หรือมีชนเผ่าต่างๆ ที่ไม่มีอยู่
จริง เป็นต้น และตัวละครเอกเพศหญิงของเรื่องมักจะมีการผจญภัยไปในสถานที่ที่แปลกใหม่เสมอ จนต้องพานพบเรื่องราวต่างๆ
มากมาย และสุดท้ายก็เกิดการเรียนรู้ขึ้นมา ซึ่งภาพยนตร์แอนิเมชันที่ถูกจัดอยู่ในประเภทนี้มีทั้งหมด 6 เรื่อง คือ Laputa : Castle
in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service, Princess Mononoke, Spirited Away และ The Borrower
Arrietty
ประเภทที่สองคือ ประเภท History / Politics / Life กล่าวคือ เรื่อง The Tale of the Princess Kaguya ถูกจัดอยู่ใน
ประเภท History เนื่องจากเป็นการหยิบยืมตํานานเก่าแก่ของญี่ปุ่นมาสร้างใหม่ เป็นเรื่องราวของคนตัดไผ่สองสามีภรรยานําเจ้า
หญิงน้อยจากกระบอกไม้ไผ่มาเลี้ยงดูให้มีชีวิตราวกับเจ้าหญิงจริง และเมื่อเจ้าหญิงอายุได้ 15 ปี ก็ถูกรับตัวกลับดวงจันทร์ไปในคืน
เดือนเพ็ญ ส่วนเรื่อง Only Yesterday ถูกจัดอยู่ในประเภท Life เนื่องจากเป็นการเล่าถึงเรื่องราวชีวิตของตัวละครทาเอโกะตั้งแต่
วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการได้นั่งดูอัลบั้มชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่จะได้เห็นทุกช่วงอารมณ์ของแต่
ละวัยในชีวิต และประเภทสุดท้ายคือ ประเภท Love and Death ซึ่งมีเพียงเรื่องเดียวคือเรื่อง Howl’s Moving Castle ที่จัดอยู่ใน
ประเภท Love เนื่องจากเป็นเรื่องราวความรักระหว่างพ่อมดหนุ่มฮาวล์ กับ โซฟี เด็กสาววัย 18 ปี ที่ถูกสาปให้เป็นหญิงชราวัย 90
ปี เมื่อทั้งสองได้พบกันและใช้ชีวิตร่วมกันในปราสาทเคลื่อนที่ได้ของฮาวล์ จึงทําให้เกิดเป็นความรักระหว่างพ่อมดและมนุษย์
ธรรมดาขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่แปลกและแตกต่างจากแอนิเมชันทั่วไป ที่มักจะเป็นความรักระหว่างเจ้าหญิงกับเจ้าชาย หรือ
มนุษย์กับมนุษย์เท่านั้น
1.2 ความคิดหลักของเรื่อง (Theme)
เมื่อแบ่งความคิดหลักของเรื่องตามเกณฑ์จากแนวคิดการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ (Film Narrative) ที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้เป็น
กรอบในการศึกษาวิเคราะห์ สามารถแบ่งได้ เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง เน้นการมองโลก (Focus on World View) ที่
ตัวละครจะยึดถืออุดมคตินิยม (Idealism) ที่จะอยู่ในลักษณะของการการมองโลกในแง่ดีและสร้างความหวังในชีวิตให้เกิดขึ้นใน
ตอนจบ ถึงแม้ว่าเรื่องราวในตอนจบของบางเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวละครคิดไว้เสมอไป แต่ว่าตัวละครก็ได้เรียนรู้ที่จะมีชีวิต
อยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป เช่น เรื่อง Howl’s Moving Castle ในตอนจบของเรื่องถึงแม้ว่าโซฟีจะไม่สามารถกลับมาเป็นเด็กสาวอายุ
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18 ได้เหมือนเดิม แต่โซฟีก็มีความสุขที่จะอยู่ในร่างของหญิงชราวัย 90 ปีต่อไป เพราะเธอได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่
ที่รูปลักษณ์ภายนอก หากแต่อยู่ที่จิตใจ ซึ่งการมองโลกในแง่ดีของโซฟีนี้ทําให้เธอสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เธอรักอย่างพ่อมด
ฮาวล์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภาพยนตร์แอนิเมชันส่วนใหญ่จะถูกจัดอยู่ในประเภทนี้
ประเภทที่สอง คือความคิดหลักของเรื่องที่เน้นแง่คิด (Focus on Ideas) ซึ่งมีอยู่สองเรื่องที่จัดอยู่ในประเภทนี้คือ เรื่อง
Princess Mononoke ที่เป็นการเน้นความคิดด้านคุณธรรม (Moral) มีการชักจูงให้มนุษย์ตระหนักถึงการดําเนินชีวิตที่ดี โดยมักจะ
ชี้ให้เห็นถึงความโลภ การคดโกง หรือการทรยศหักหลังของมนุษย์ที่สุดท้ายมีแต่จะนําพาแต่ความโชคร้ายมาสูต่ น ซึ่งในเรื่องนี้ได้ชี้ให้
มนุษย์ทุกคนตระหนักถึงการร่วมใจกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ดังเช่นตัวละครเจ้าหญิงโมโนโนเกะและเจ้าชายอะชิทากะกระทํามาตลอด
ทั้งเรื่อง ส่วนอีกเรื่องคือ The Tale of the Princess Kaguya เป็นแบบเน้นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) การที่
คางุยะถูกพ่อบงการชีวิตมาตลอด โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกคู่ครองให้นั้น ถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบกว่าพ่อ (ผู้ชาย)
แต่เธอก็ไม่เคยที่จะยอมเสียศักดิ์ศรีของความเป็นคนไป ดังจะเห็นได้จากการที่คางุยะปฏิเสธการแต่งงานกับผู้ชายเหล่านั้นทุกวิถีทาง
ถึงแม้ว่าจะต้องยอมแลกด้วยชีวิตก็ตาม ซึ่งการกระทํานี้ของคางุยะแสดงให้เห็นว่าเธอรักเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นอย่างมาก
1.3 ตัวละคร (Character)
จุดเด่นของตัวละครในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิที่เ ห็นได้ชัดเจน มีอยู่ 2 ประการคือ ประการแรก ผู้สร้างได้
สร้างให้ตัวละครเอกของเรื่องเป็นผู้หญิงแทนที่จะเป็นผู้ชาย ซึ่งมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับแอนิเมชันทั่วไป จากภาพยนตร์แอนิเมชัน
ของสตูดิโอจิบลิที่ได้เลือกมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ พบว่าส่วนใหญ่มีตัวละครเอกของเรื่องเป็นผู้หญิงและอยู่ในสถานะของผู้นํา ที่มีความ
แข็งแกร่ง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และฉลาด ซึ่งได้สลับตําแหน่งให้ผู้ชายต้องอยู่ในสถานะที่รองลงไป หรือคอยทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
ให้ตัวละครเอกเพศหญิงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากผลงานส่วนใหญ่ที่ได้คัดเลือกมานี้เป็นผลงานของฮายาโอะ มิยาซากิ ที่เขา
ได้สนับสนุนผู้หญิงในทุกๆ เรื่องมาโดยตลอด จึงเชื่อว่าสิ่งนี้ได้ส่งผลมาถึงผลงานของเขาในทุกเรื่องด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าตัวละคร
หลักๆ ที่สําคัญของเรื่องก็มักจะเป็นผู้หญิงอีกเช่นกัน เช่น ท่านหญิงอีโบชิ แม่มดยูบาบะ หรือแม่ของซัทสึกิและเมย์
ประการที่สองคือ ผู้สร้างได้สร้างให้ตัวละครผู้ร้ายของเรื่องไม่ได้มีลักษณะที่ตายตัวในแบบเดียวกันตลอดทั้งเรื่อง กล่าวคือ
ตัวละครผู้ร้ายในแอนิเมชันทั่วไปได้ถูกสร้างให้มีลักษณะที่ขี้โกง เจ้าเล่ห์ หรือเห็นแก่ตัว ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเท่านั้ น
หรือเรียกว่าเป็นตัวละครที่มีลักษณะแบน หรือ Flat Character แต่ตัวละครผู้ร้ายของสตูดิโอจิบลิไม่ได้มีลักษณะเช่นนั้น เพราะ
ผู้สร้างทุกคน โดยเฉพาะฮายาโอะแล้ว ได้คํานึงถึงการสร้างตัวละครที่ต้องการความสมจริงมากที่สุด ดังนั้นผู้สร้างจึงได้สร้างให้ตัว
ละครผู้ร้ายมีลักษณะที่หลากหลายมิติ ซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับมนุษย์จริงมากที่สุด ที่มีทั้งด้านดีและไม่ดีอยู่ในตัว ดังจะเห็นได้ใน
ช่วงแรกของเรื่องว่าผู้ร้ายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือขี้โกงมาโดยตลอด แต่เมื่อเรื่องราวได้ดําเนินต่อไปเรือ่ ยๆ จะพบว่าตัวละครผู้ร้ายจะ
ค่อยๆ เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากที่ได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง และในตอนจบจะเห็นว่าเขาหรือเธออาจจะกลับตัวเป็น
คนดีคนหนึ่งก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวละครผู้ร้ายของสตูดิโอจิบลิไม่ได้มีลักษณะที่ร้ายที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะ
กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีได้เช่นกัน ซึ่งมีลักษณะเดียวกับมนุษย์จริงๆ ที่ว่า ไม่มีใครจะเป็นคนที่ดีที่สุด โดยที่ไม่เคยทําผิดมาก่อน ดัง
จะเห็นได้จากตัวละครท่านหญิงอีโบชิ ที่ตอนสุดท้ายได้กลับใจมาเป็นคนดี ด้วยการเลิกอาชีพผลิตอาวุธและหันมาทําอาชีพเกตรก
รรมแทนหลังจากที่ได้รับบทเรียนครั้งสําคัญจากเทพชิชิ ใน Princess Mononoke หรือแม่มดยูบาบะ ที่สุดท้ายได้เรียนรู้ที่จะเป็น
ผู้ให้บ้าง หลังจากที่เป็นคนที่โลภมากมาตลอดทั้งเรื่อง ด้วยการยอมปล่อยให้จิฮิโระและครอบครัวก ลับมาเป็นอิสระอีกครั้งใน
Spirited Away
1.4 ความขัดแย้งของเรื่อง (Conflict)
เมื่อวิเคราะห์ความขัดแย้งของเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชันที่ได้คัดเลือกมาทั้งหมด ผู้วิจัยพบว่าความขัดแย้งของเรื่องในแต่
ละเรื่องมีลักษณะที่แตกต่างและโดดเด่นต่างกันออกไป แต่เมื่อหาจุดร่วมโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งแยกความขัดแย้งของเรื่องตาม
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แนวคิดการเล่าเรื่อง (Film Narrative) ที่นํามาเป็นกรอบในการวิจัยแล้ ว พบว่าความขัดแย้งที่มีความโดดเด่นมากที่สุดของ
ภาพยนตร์แอนิเมชันในแต่ละเรื่อง จะมีความขัดแย้งของเรื่องอยู่ 2 ประเภท คือ ความขัดแย้งภายในจิตใจ กับความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล กล่าวคือ ความขัดแย้งภายในจิตใจ ถือว่าเป็นความขัดแย้งหลักที่ตัวละครเกือบจะทุกคนต้องพบเจ อและไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากว่าความขัดแย้งนี้อยู่ในรูปของสื่อประสาทตามหลักการของจิตวิทยา ที่มักจะส่งผลโดยตรงต่อความคิดและ
พฤติกรรมของตัวละคร ทั้งในแบบที่ตัวละครรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ซึ่งในบางเรื่องอาจจะมีผลต่อชีวิตของตัวละครในระดับที่
มากกว่าความขัดแย้งอื่นๆ เช่น ในเรื่อง Spirited Away ที่จิฮิโระอยากจะช่วยพ่อกับแม่ให้หายจากการเป็นหมูให้ได้ แต่ในความเป็น
จริงแล้วเธอไม่สามารถที่จะทําได้เช่นนั้น ดังนั้นจิฮิโระจึงเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจตลอดเวลาจนเอาไปฝัน ซึ่งความขัดแย้งในจิตใจของจิฮิ
โระนี้ได้แปลงไปอยู่ในสภาพของสื่อประสาทที่ถูกเก็บไปไว้อยู่ในรูปของความฝันนั่นเอง
ส่วนความขัดแย้งระหว่างบุคคลนั้น เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวละครเอกกับบุคคลที่เข้ามามีอิทธิพลและขัดขวางต่อ
ความสําเร็จของตัวละครเอกโดยตรง ซึ่งบุคคลประเภทนี้บางครั้งอาจจะไม่ใช่ผู้ร้ายในลักษณะที่โหดร้ายทารุณแบบที่คนส่วนใหญ่
มักจะเข้าใจกัน แต่อยู่ในลักษณะของการเป็นคนที่มาทําให้ตัวละครเอกต้องขาดความเชื่อมั่นไป หรือทําให้รู้สึกกลัวจนไม่สามารถไป
ถึงเป้าหมายได้ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อตัวละครเอกเพศหญิงในเรื่องโดยตรง เช่น เรื่อง Kiki’s Delivery Service เมื่อกีกิได้ฟังคําพูด
ของหลานสาวของคุณย่าท่านหนึ่งที่เป็นลูกค้าคนสําคัญ ที่เธอได้พูดถึงคุณย่าของตนในทางที่ไม่ดี จนทําให้กีกิรู้สึกเศร้าและผิดหวัง
จนต้องเสียความมั่นใจไป และทําให้กีกิไม่สามารถที่จะขี่ไม้กวาดและสื่อสารกับจีจิแมวเพื่อนซี้ได้อีกต่อไป จะเห็นได้ว่าความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลนี้ บุคคลที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของกีกินั้น ไม่ได้มีลักษณะที่น่ากลัวหรือโหดร้ายแต่อย่างใด ในทางกลับกันบุคคลนั้น
กลับเป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่มีความคิดในด้านลบต่อคนอื่นเพียงเท่านั้น ซึ่งไม่ได้มีพิษสงที่น่ากลัวแต่อย่างใด
นอกจากนี้ยังพบว่ามีภาพยนตร์แอนิเมชันอยู่เพียงเรื่องเดียวที่มีความขัดแย้งเป็นแบบความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ คือเรื่อง Princess Mononoke เพราะตลอดทั้งเรื่องจะได้เห็นความขัดแย้งที่เกิดจากมนุษย์ที่คอยจะทําลายธรรมชาติอยู่
ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากการกระทําของท่านหญิงอีโบชิ ที่เป็นตัวแทนของฝ่ายมนุษย์ที่ชั่วร้าย ที่คอยแต่จะขุดสินแร่จากหน้ าดิน
ไปผลิตอาวุธ ซึ่งขัดแย้งกับฝ่ายธรรมชาติที่มีเจ้าหญิงโมโนโนเกะ เจ้าชายอะชิทากะ รวมถึงเทพชิชิ คอยต่อต้านการกระทําดังกล่าว
ของท่านหญิงอีโบชิอยู่ตลอดเวลา
1.5 ฉาก (Scene)
หลังจากที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ฉากในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิครบทุกเรื่องแล้ว พบว่าสถานที่ที่เกิดเรื่องราว
ในแต่ละเรื่องนั้น สามารถแบ่งตามลักษณะของภูมิประเทศได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นในประเทศแถบ
ยุโรป ซึ่งจะเห็นได้จากฉากหลังที่สําคัญ เครื่องแต่งกาย ภาษา หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทันสมัยและบ่งบอกชัดเจนว่าเป็ น
ประเทศตะวันตกที่มีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆ หรือมีความเชื่อที่แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่น
อย่างสิ้นเชิง เช่น มีความเชื่อเรื่องพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ และในบางเรื่องอาจจะมีการใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่น หรือเป็นภาษา
ที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งส่วนใหญ่ภาษาพวกนี้ผู้กํากับเป็นคนที่แต่งขึ้นมาใหม่เอง สําหรับภาพยนตร์ที่ถูกจัดอยู่ในประเภทนี้มีอยู่ 3 เรื่องคือ
Laputa : Castle in the Sky, Kiki’s Delivery Service และ Howl’s Moving Castle
ส่วนประเภทที่สองนั้น เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด จะเห็นได้ชัดเจนจากวัฒนธรรม ภาษา ธรรมเนียม
ปฏิบัติ อาหาร รวมถึงความเชื่อต่างๆ โดยเฉพาะกับเรื่องของเทพเจ้าและวิญญาณ ที่สะท้อนให้เห็นอยู่ในเนื้อเรื่องโดยผ่านคําพูด
หรือการกระทําของตัวละคร ซึ่งเรื่องราวแบบนี้มักจะไม่ค่อยมีฉากที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่ก้า วล้ําเหมือนกับในประเภทแรก
ซึ่งภาพยนตร์ที่มีลักษณะแบบนี้ได้แก่เรื่อง My Neighbor Totoro, Only Yesterday, Princess Mononoke, Spirited Away,
The Borrower Arrietty และ The Tale of the Princess Kaguya
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1.6 มุมมองในการเล่าเรื่อง (Narrative Point of View)
ผู้วิจัยพบว่ามุมมองในการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นมุมมองบุคคลที่ 3 ใน
แบบ Objective กล่าวคือ เป็นมุมมองจากคนวงนอกอย่างผู้ชมที่มองเข้ามาในเรื่องเพื่อสังเกตการณ์เพียงเท่านั้น จึงทําให้ผู้ชม
สามารถตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเรื่องได้เองอย่างอิสระ ซึ่งภาพยนตร์แอนิเมชันที่จัดอยู่ในมุมมองแบบนี้ ได้แก่ เรื่อง
Laputa : Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service, Princess Mononoke, Spirited Away และ
Howl’s Moving Castle
และมุมมองในการเล่าเรื่องอีกแบบคือ มุมมองบุคคลที่ 1 ซึ่งเป็นมุมมองการเล่าเรื่องที่มีจํานวนภาพยนตร์รองลงมากจาก
แบบแรก กล่าวคือ เป็นมุมมองในการเล่าเรื่องที่มีลักษณะที่ตัวละครเอกของเรื่องเป็นผู้เล่าเรื่องโดยตรง ซึ่งสังเกตได้จากการปรากฏ
คําว่า “ฉัน” หรือ “ผม” อยู่ในการเล่าเรื่องเสมอ ในมุมมองนี้ผู้ชมสามารถรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เท่ากับที่ตัวละครรู้ จึงทําให้ผู้ชม
รู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลา เพราะผู้ชมจะไม่สามารล่วงรู้เหตุการณ์ได้ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครบ้าง ภาพยนตร์ที่ถูกจัดอยู่ใน
ประเภทนี้ ได้แก่ เรื่อง Only Yesterday และ The Borrower Arrietty และในมุมมองแบบสุดท้ายคือ มุมมองบุคคลที่ 3 ในแบบ
Narrator ที่เป็นการเล่าเรื่องที่มาจากการมองเรื่องราวผ่านสายตาของผู้บรรยายเรื่อง (Narrator) ซึ่งผู้บรรยายในเรื่องจะไม่สามารถ
ล่วงรู้อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของตัวละครได้เลย และทําหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้บรรยายเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดในเรื่อง เพื่อนําพา
เรื่องราวให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งภาพยนตร์ที่จัดอยู่ในมุมมองนี้มีเพียงเรื่องเดียวคือ The Tale of the Princess Kaguya
2. ผลการศึกษาลักษณะตัวละครเอกเพศหญิงในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ
สําหรับการศึกษาและวิเคราะห์ในส่วนตัวละครเอกเพศหญิงในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลินี้ สามารถที่จะ
วิเคราะห์ได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางจิตวิทยา และลักษณะทางสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ลักษณะทางกายภาพ
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของตัวละครเอกเพศหญิง พบว่าตัวละครเอกเพศหญิงเหล่านี้มีการ
แสดงสถานะของตนเองที่ได้รับอย่างชัดเจน ว่าตนเองคือผู้ที่อยู่ในสถานะของการเป็นผู้นํา หรือสถานะของการเป็นผู้ตาม ตามปกติ
แล้วโครงเรื่องจะเป็นผู้กําหนดสถานะดังกล่าวให้กับตัวละครไว้อย่างชัดเจน และพบว่าตัวละครเอกเพศหญิงส่วนใหญ่ในภาพยนตร์
แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิที่ได้คัดเลือกมา ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะของการเป็นผู้นํา กล่าวคือ ในลักษณะของการเป็นผู้นําของ ตัว
ละครเอกเพศหญิงนี้ หมายถึงการที่ตัวละครเอกเพศหญิงอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าตัวละครเพศชายในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความ
กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สติปัญญา และการมองโลก โดยที่ตัวละครเพศชายต้องให้ตัวละครเอกเพศหญิงยื่นมือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
ต่างๆ หรือเป็นแรงสนับสนุนที่สําคั ญ เพื่อจะได้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยเสมอ แต่ในบางเรื่องพบว่า ถึงแม้ว่าตัวละครเอก
เพศหญิงจะอยู่ในสถานะของผู้นําก็ตาม แต่เธอไม่ได้เป็นผู้นําของผู้ชายเสมอไป เช่น เรื่อง My Neighbor Totoro ที่ถึงแม้ว่าตัว
ละครเอกเพศหญิงอย่างซัทสึกิจะอยู่ในสถานะของการเป็นผูน้ ํา แต่ในเรื่องจะไม่ได้เห็นซัทสึกิเป็นผูน้ ําของตัวละครผู้ชายอย่างชัดเจน
เท่าเรื่องอื่น แต่เธอกลับทําหน้าที่เป็นผู้นําที่ดีให้กับคนในครอบครัวในยามที่อยู่ในสถานการณ์คับขัน ที่คอยชี้แนะและช่วยเหลือพ่อ
และน้องให้รอดพ้นเรื่องร้ายต่างๆ มาได้ ถึงแม้ว่าซัทสึกิจะมีอายุเพี ยง 10 ปี ก็ตาม และถ้าหากสังเกตให้ดีจะพบว่าภาพยนตร์
แอนิเมชันส่วนใหญ่ที่ตัวละครเอกอยู่ในสถานะของการเป็นผู้นํานี้ มักจะเป็นผลงานของฮายาโอะ มิยาซากิ เกือบทั้งหมด สาเหตุที่
เป็นเช่นนี้ล้วนเกิดขึ้นจากการที่ฮายาโอะได้มีมุมมองต่อผู้หญิงที่ดีมาตลอด ดังจะเห็นได้จากการที่เขาได้สนับสนุนประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับผู้หญิงในทุกๆ เรื่องอย่างชัดเจน รวมถึงผลงานตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงปัจจุบันที่ได้ยกย่องให้ผู้หญิงสําคัญกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัด
ส่วนตัวละครเอกเพศหญิงที่อยู่ในสถานะของการเป็นผู้ตามนั้น หมายถึงตัวละครเอกเพศหญิงได้ทําหน้า ที่เป็นผู้ตามที่ดี
หรือเป็นฝ่ายสนับสนุนที่ดีของตัวละครเอกในเรื่องที่เป็นผู้ชายเสมอ การที่พวกเธอทําหน้าที่เป็นผู้ตามหรือผู้สนับสนุนนี้ เชื่อว่าถ้า
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หากตัวละครเอกของเรื่องไม่มีพวกเธออยู่ด้วย คงจะไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ มาได้ เพราะตัวละครเอกที่เป็นผู้ชายใน
ผลงานของสตูดิโอจิบลิได้ถูกสร้างให้เป็นคนที่ไม่ได้ใช้ปัญญาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พวกเขา
อาจจะมองข้ามไป ซึ่งไม่เหมือนกับตัวละครผู้หญิงที่เก็บรายละเอียดเล็กน้อยได้ดีกว่า ซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อว่ามาจากการที่ผู้สร้างมองว่ า
ผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อน และเมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องใช้จิตใจที่อ่อนโยนกับปัญญาที่มีด้วยแล้ว ตัวละครผู้หญิงจะทําได้ดีกว่า
ผู้ชาย ถึงแม้ว่าพวกเธอจะอยู่ในสถานะของการเป็นผู้ตามก็ตาม เช่น ตัวละครโซฟี ที่ได้ช่วยเหลือพ่อมดฮาวล์ให้หลุดพ้นจากคําสาป
และกลับกลายมาเป็นคนที่ สมบูรณ์อีกครั้ง หลังจากที่เธอได้ช่วยพ่อมดฮาวล์ให้หลุดพ้นจากภาพลวงตาที่คอยกัดกินหัวใจของการ
เป็นมนุษย์ไป จนเกือบจะกลายเป็นอสูรกาย โดยที่โซฟีเป็นผู้ที่ช่วยเตือนสติพ่อมดฮาวล์อยู่เสมอ
นอกจากนี้ยังพบว่าเรื่องของการเป็นผู้นําและผู้ตามสามารถนําไปเชื่อมโยงกับการบ่งชี้ได้ว่าตัวละครเอกเพศหญิงเหล่านั้น
มีลักษณะที่เข้าข่ายการเป็นสตรีนิยม (Feminism) ตามที่ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่ ซึ่งหลังจากที่ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ออกมาอย่างละเอียดแล้ว จึงพบว่าสามารถแบ่งตัวละครเอกเพศหญิงได้เป็นสองประเภทคือ ตัวละครเอกเพศหญิงที่เข้า
ข่ายการเป็นสตรีนิยม และตัวละครเอกเพศหญิงที่ไม่เข้าข่ายการเป็นสตรีนิยม
กล่าวคือตัวละครเอกเพศหญิงส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าข่ายการเป็นสตรีนิยม ตามที่ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ เพราะ
ถึงแม้ว่าตัวละครเอกเพศหญิงเหล่านี้จะอยู่ในสถานะของการเป็นผู้นําในเรื่อง หรือเป็นผู้หญิงที่แสดงถึงความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว
ฉลาด เป็นตัวของตัวเองสูง และสามารถเป็นผู้นําให้กับตัวละครผู้ชายในเรื่องได้ก็ตาม แต่ตัวละครเอกเพศหญิงเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการ
แสดงให้เห็นถึงประเด็นการเรียกร้องความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย หรือการเรียกร้องสิทธิสตรีที่ทําให้ผู้หญิงมี
อํานาจเหนือกว่าผู้ชายให้ได้เห็นอย่างตรงไปตรงมาแต่อย่างใด เช่นเดียวกับที่ผู้ชมจะไม่เคยเห็นตัวละครเอกเพศหญิงเหล่านี้ออกมา
พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการเรียกร้องความเป็นสตรีให้เห็นผ่านคําพูดหรือแสดงผ่านการกระทําสักครั้งเดียว
ส่วนตัวละครเอกเพศหญิงที่มีลักษณะการเข้าข่ายการเป็นสตรีนิยมนั้น มีตัวละครเอกเพศหญิงจากภาพยนตร์แอนิเมชัน
เพียงแค่สามเรื่องเท่านั้น คือเรื่อง Only Yesterday, The Borrower Arrietty และ The Tale of the Princess Kaguya ซึ่ง
ผู้วิจัยพบว่า ตัวละครเอกเพศหญิงที่เ ข้าข่ายการเป็นสตรีนิยมนี้ ไม่ได้มีการออกมาเรียกร้องสิทธิสตรีที่ต้องการให้ผู้หญิงมีอํานาจ
เหนือกว่าผู้ชาย หรือพูดถึงประเด็นที่ต้องการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงกับเพศชายให้เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ซึ่ง
ผู้สร้างได้เลือกสร้างให้ตัวละครเอกเพศหญิงเหล่านี้ได้ พูดถึงประเด็นดังกล่าวในลักษณะที่อ้อม ที่แสดงผ่านทางความคิดหรือการ
กระทําของตัวละคร แทนการให้ตัวละครเหล่านี้เลือกพูดออกมาอย่างตรงๆ ที่อาจจะทําให้ผู้ชมรู้สึกว่าตนเองกําลังถูกตัวละคร
เหล่านี้เชิญชวน เรียกร้อง หรือสั่งสอน ที่อาจสร้างความรู้สึกน่าเบื่อให้เกิดขึ้นกับผู้ชมมากกว่าที่อยากจะติดตามตัวละครว่าพวกเธอ
จะแก้ปัญหาเหล่านี้ในตอนจบอย่างไร
ตัวละครเอกเพศหญิงในบางเรื่องถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ในสถานะของการเป็นผู้ตามมาก่อน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่
สามารถเป็นตัวละครที่เข้าข่ายการเป็นสตรีนิยมได้ เพราะตัวละครเหล่านั้นอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแฝงอยู่ด้วยก็ได้ แต่
การที่เธอไม่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือการกระทําที่รู้สึกขัดแย้งต่อเรื่องนั้นออกมาได้ตรงๆ และยอมที่จะเลือกเป็นผู้ตามดีกว่า
เป็นเพราะว่าสังคมเป็นผู้ตีกรอบให้พวกเธอต้องทําตัวให้อยู่ในลักษณะที่สังคมคาดหวังไว้นั่นเอง โดยตัวละครที่มีความชัดเจนในเรื่อง
นี้มากที่สุดคือ เจ้าหญิงคางุยะ จากเรื่อง The Tale of the Princess Kaguya ที่ถึงแม้ว่าคางุยะจะถูกสังคมของผู้ชายเป็นใหญ่ตี
กรอบให้เธอต้องยอมทําตามทุกอย่าง โดยเฉพาะกับผู้เป็นพ่อที่คอยบงการชีวิตของเธอมาตั้งแต่เกิดนั้น แต่ด้วยความที่คางุยะเป็นคน
ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงและเป็นคนฉลาด จึงทําให้เธอมีความคิดที่จะต่อต้านผู้เป็นพ่ออยู่ในใจตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นได้จาการที่
คางุยะได้ปฏิเสธการแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อหามาให้หมดทุกคน ทั้งๆ ที่ในช่วงกลางของเรื่องจะเห็นว่าเธอได้ปรับเปลี่ยนนิสัยจากการ
เป็นคนหัวดื้อ มาเป็นผู้หญิงหัวอ่อน เรียบร้อย และเชื่อฟังพ่อแม่อยู่เสมอ แต่สิ่งนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคางุยะจะไม่สามารถเข้าข่าย
การเป็นสตรีนิยมได้ เพราะนิสัยและการกระทําเหล่านั้นของเธอ มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เธอได้เดินตามกรอบของสังคมที่คาดหวังกับ
เธอมากกว่าการจะบอกว่าเป็นนิสัยจริงของเธอ
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2.2 ลักษณะทางจิตวิทยา
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ตัวละครเอกเพศหญิงตามลักษณะทางจิตวิทยาอย่างละเอียด พบว่าการที่ตัวละครเอก
เพศหญิงในแต่ละเรื่องมีลักษณะนิสัยใจคอ การมองโลก หรือการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปนั้น เนื่องจากปั จจัยที่สําคัญสอง
ประการคือ ปัจจัยจากภายนอก ที่มาจากสังคมที่ตัวละครอยู่ การเลี้ยงดูของครอบครัว และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวละคร กับปัจจัย
ภายใน ที่เกิดจากสัญชาตญาณภายในที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้ตัวละครต้องมีความคิดและการกระทําเช่นนั้น
กล่าวคือสําหรับตัวละครที่เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูง มีความเชื่อมั่นสูง มักจะเป็นตัวละครที่
ถูกครอบครัวเลี้ยงดูมาอย่างตามใจ จนเคยตัวและติดเป็นนิสัยมา จนเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้ไม่สามารถก้าวข้ามการเป็นคนที่
ดีหรือเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้ ถ้าหากไม่ได้รับการขัด เกลาจากประสบการณ์ในชีวิต อย่างเช่น จิฮิโระ ใน Spirited Away ที่ใน
ช่วงแรกเธอเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองมาก เพราะเธอเกิดมาในครอบครัวของพ่อแม่สมัยใหม่ ที่ถูกสังคมทุนนิยมครอบงําอยู่ เห็นเงิน
เป็นพระเจ้าและพ่อแม่ทํางานจนไม่มีเวลาที่จะใส่ใจลูก แต่สุดท้ายเมื่อจิฮิโระได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต ในโลกวิญญาณที่พลัด
หลงเข้าไป ได้ทําให้เธอกลายเป็นเด็กคนหนึ่งที่โตขึ้นอย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ยังพบการที่สังคมเป็นผู้ตีกรอบให้คนในสังคมต้องเดินตามอยู่เสมอ โดยเฉพาะกับสังคมญี่ปุ่นที่ตั้งความหวังกับ
ผู้หญิงไว้สูงว่า พวกเธอจะต้องเป็นแม่บ้านและภรรยาที่ดีนั้น ย่อมเป็นการสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นในใจกับพวกเธอเสมอ ดังเช่นที่
เจ้าหญิงคางุยะจะต้องมีความรู้สึกกดดันและขัดแย้งกับผู้เป็นพ่อและผู้ชายที่พ่อหามาให้อยู่ตลอดเวลา และวิธีเดียวที่จะทําให้เธอ
รู้สึกผ่อนคลายและกลับมาเป็นตัวของตังเองได้อีกครั้งก็คือ การที่เธอได้สร้างสวนหลังบ้านให้มีลักษณะเดียวกับบ้านเดิมของเธอ ซึ่ง
ประเด็นนี้ได้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของปัจจัยภายในอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ปัจจัยภายในนี้คือแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้ตัวละคร
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ดังที่ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เชื่อว่าจิตสํานึก (Conscious) และจิตใต้
สํานึก (Subconscious) ไม่ค่อยมีความสําคัญเท่ากับจิตไร้สํานึก (Unconscious) ที่มีอํานาจในการชักจูงใจให้เกิดเป็นพฤติกรรม
ต่างๆ ขึ้นมา และต้องการที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่ตนปรารถนาอยู่ตลอดเวลา และสิ่งนั้นก็คือ สัญ ชาตญาณ (Instinct) ของมนุษย์ที่
ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นเอง
ซึ่งในประเด็นของเจ้าหญิงคางุยะที่รู้สึกกดดันจากสังคมและผู้เป็นพ่อที่ตีกรอบและตั้งความหวังนั้น ได้ส่งผลต่อความรู้สึก
ลึกๆ จนกลายมาเป็นพฤติกรรมที่ต่อต้านทุกทาง ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การที่คางุยะได้ปฏิเสธการแต่งงานกับผู้ชายทุกคน ไม่เว้นแม้แต่
องค์จักรพรรดิ ซึ่งความรู้สึกทั้งหมดที่คางุยะมีนั้นได้ปรากฏออกมาให้เห็นในรูปของความฝัน ที่จะเห็นได้ในฉากที่คางุยะได้ยินชาย
สองคนที่มาในงานเลี้ยงนินทาว่าเธอไม่ใช่เจ้าหญิง เธอจึงวิ่งหนีไปที่บ้านหลังเก่าที่เธอรักและผูกพัน แต่ไม่นานเธอก็ตื่นขึ้นมาและรู้ว่า
สิ่งที่เธอเห็นนั้นเป็นเพียงความฝัน ซึ่งความฝันของคางุยะนี้แท้จริงก็คือความปรารถนาที่แท้จริงของเธอ ที่ได้ฝังอยู่ในใจมาตลอด แต่
การกระทําดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนองเสียที จึงทําให้ความต้องการนี้ที่ถูกเก็บอยู่ในจิตไร้สํานึกที่ได้ปรา กฏออกมาในรูปของ
ความฝัน ซึ่งสิ่งนี้ ฟรอยด์เรียกว่า พลังจูงใจไร้สํานึก (Unconscious Motive) นั่นเอง
2.3 ลักษณะทางสังคม
ลักษณะทางสังคมที่มีความชัดเจนมากที่สุดในภาพยนตร์แอนิเมชันทั้งหมดคือ ฐานะทางสังคมของตัวละครเอกเพศหญิง
ซึ่งพบว่าฐานะทางสังคมของตัวละครเอกเพศหญิงส่วนใหญ่ อยู่ในลักษณะที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคมตั้งแต่ต้น
จนกระทั่งจบเรื่อง ส่วนตัวละครเอกเพศหญิงที่การเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคมนั้น มีเพียงตัวละครเอกเพศหญิงจากเรื่อง Laputa :
Castle in the Sky และ The Tale of the Princess Kaguya เท่านั้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากเดิมที่อยู่ในฐานะของคน
ธรรมดา และในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนมาอยู่ในฐานะของ “เจ้าหญิง” แทน
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สรุปผลการวิจัย
1. การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ได้มาสนับสนุนให้ลักษณะของตัวละครเอกเพศหญิงมีความชัดเจนและโดดเด่น เพราะ
องค์ประกอบของการเล่าเรื่องทั้ง 6 องค์ประกอบ เป็นตัวกําหนดให้ตัวละครเอกเพศหญิงในแต่ละเรื่องจะต้องมีลักษณะนิสัย
พฤติกรรม และการดําเนินชีวิต ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งพบว่าตัวละครเอกเพศหญิงส่วนใหญ่มักจะถูกองค์ประกอบของการเล่าเรื่อง
มากําหนดให้พวกเธอต้องอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าตัวละครผู้ชายในทุกด้านเสมอ ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้สร้างความโดดเด่นและ
แปลกใหม่ให้กับสตูดิโอจิบลิเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นเอกลักษณ์ให้กับสตูดิโอจิบลิเสมอมา
2. เมื่อพิจารณาลักษณะตัวละครเอกเพศหญิงตามสถานะของการเป็นผู้นําหรือผู้ตาม พบว่าการที่ตัวละครจะเข้าข่ายการ
เป็นสตรีนิยมหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีสถานะเป็นผู้นําหรือผู้ตาม แต่เกิดจากการกระทําของตัวละครเอกเพศหญิงเหล่านั้น ที่
จะต้องแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการเรียกร้องสิทธิสตรีหรือความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงกับเพศชายให้เห็น เพราะ
ถึงแม้ว่าตัวละครบางตัวจะอยู่ในสถานะของการเป็นผู้นํา แต่เมื่อพิจารณาที่การกระทําโดยรวมแล้ว ถ้าไม่ได้มีการแสดงให้เห็นว่าตัว
ละครนั้นมีความต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิสตรีหรือความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายให้เห็น ตัวละครนั้นจะไม่เข้า
ข่ายการเป็นสตรีนิยมแต่อย่างใด
อภิปรายผล
การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญทั้ง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ โครงเรื่อง ความคิดหลักของเรื่อง
ตัวละคร ความขัดแย้ง ฉาก และมุมมองในการเล่าเรื่อง ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับตัวละครเอกเพศหญิงในภาพยนตร์แอนิเมชัน
ของสตูดิโอจิบลิ ทุกเรื่อง และได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาสนับสนุนสําหรับการวิเคราะห์การเล่าเรื่องผ่านตัวละครเอกเพศหญิง และ
วิเคราะห์ลักษณะตัวละคร เนื่องจากการที่จะเข้าใจลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละครได้อย่ างลึกซึ้ง จะต้องเข้าใจใน 6
องค์ประกอบของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจนก่อน จึงสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ลักษณะของตัว
ละครเอกเพศหญิงเหล่านั้นได้ว่าเพราะเหตุใดตัวละครเอกเพศหญิงตัวนั้น ถึงมีลักษณะนิสัย การมองโลก หรือการดําเนินชีวิตแบบ
นัน้ และมีอะไรเป็นแรงจูงใจสําคัญที่ทําให้ตัวละครเหล่านั้นตัดสินใจกระทําอะไรบางอย่างจนเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมา ดังนั้นจึงถือว่า
ในการวิเคราะห์การเล่าเรื่องและตัวละครเอกเพศหญิงนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด เพราะทั้งสอง
องค์ประกอบได้มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลา จนทําให้ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องหนึ่งสามารถดําเนินไปอย่างราบรื่น
สําหรับตัวละครเอกเพศหญิงในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ ตามที่ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ก่อนนั้น
พบว่าตัวละครตัวนั้นไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในสถานะของการเป็นผู้นํา หรือต้องเป็นผู้หญิงที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่ามีความกล้าหาญ
เด็ดเดี่ยว ฉลาด และเก่งกว่าผู้ชายเพียงอย่างเดียว ถึงจะเข้าข่ายการเป็นสตรีนิยม แต่ต้องวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยสําคัญทุกอย่างที่
แวดล้อมอยู่กับตัวละครในบริบทนั้นๆ ด้วย และสุดท้ายปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของตัวละครเอกเพศหญิงเหล่านี้ ล้วนมี
ความสัมพันธ์กันและเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตัวละครแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาการเล่าเรื่องผ่านตัวละครเอกเพศหญิงในภาพยนตร์แอนิเมชันของสตูดิโอจิบลิ อาจจะศึกษาลงลึกไปที่ความ
เป็นมาของการสร้างตัวละครเอกเพศหญิงในแต่ละเรื่องให้มากกว่านี้ ด้วยการเจาะลึกลงไปที่บทสัมภาษณ์ของผู้กํากับในแต่ละเรื่อง
ให้มากขึ้นอีก เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้สามารถเข้าใจถึงการกระทําและความคิดของตัวละครเอกเพศหญิ งในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างลึกซึ้งและ
ชัดเจนมากขึ้นไปอีกในระดับหนึ่ง
2. การวิเคราะห์ตัวละครเอกเพศหญิงในภาพยนตร์แอนิเมชันในครั้งนี้ ได้เน้นไปที่ตัวละครเอกเพศหญิงของสตูดิโอจิบลิ
เท่านั้น ซึ่งถ้าหากเป็นงานวิจัยในอนาคต อาจจะนําภาพยนตร์แอนิเมชันของฝั่งซีกโลกตะวันตกอย่างของค่ายวอลท์ ดิสนีย์ มาทํา
การเปรียบเทียบกับผลงานทางฝั่งซีกโลกตะวันออก อย่างเช่น ประเทศจีน เกาหลี รวมถึงไทยด้วย เพื่อที่จะได้เป็นผลดีต่อผู้ที่
ต้องการศึกษาในสื่อด้านนี้ต่อไป โดยเฉพาะกับผู้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันในประเทศไทย ที่จะได้นําความรู้เรื่องดังกล่าวมาปรับใช้
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ให้เหมาะสมกับงานด้านการเขียนบท รวมถึงการสร้างตัวละคร เพื่อที่จะได้พัฒนาคุณภาพของงานให้มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์
ต่อไป เช่นเดียวกับที่ผู้สร้างของสตูดิโอจิบลิสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้อย่างมั่นคง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแบบบูรณาการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตสื่อรณรงค์เพื่อกระตุ้นความฉลาดทาง
ดิจิทัล และ เพื่อนาไปทดลองผลการกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัยพบว่า การผลิตสื่อรณรงค์์นักศึกษานิเทศศาสตร์สามารถผลิตสื่อสื่อที่กระตุ้ น
ความฉลาดทางดิจิทัลโดยบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาการแสดงและกากับการแสดง โดยใช้กระบวนการผลิตด้วยหลัก
Three Production Step และ ใช้หลักการถ่ายภาพแบบ WEMIC และผลการนาไปทดลองใช้สาหรับกระตุ้นความฉลาดทาง
ดิจิทัล พบว่าเกิดการกระตุ้นความเข้าใจในเรื่องของ การคิดวิ เคราะห์แยะแยะสารที่ปรากฏบนโลกดิ จิทัล ที่ระดับมากที่สุด ที่
4.52 ด้าน ความเข้าใจของการทิ้งร่องรอยในโลกดิจิทัลที่ระดับ มาก ที่ 4.51 และ หลังชมสื่อรณรงค์เกิดความระมัดระวังเรื่อง
การใช้สื่อและกระตุ้นให้ตนเองใช้สื่อเทคโนโลยีทางดิจิทัลอย่างระมัดระวังมากขึ้นที่ระดับมากที่สุด ที่ 4. 53
คาสาคัญ : สื่อรณรงค์ ความฉลาดทางดิจิทัล บูรณาการ
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Abstract
This research is the research for the development in the integration form of the teaching. This
has the objective for producing the media to campaign to stimulate the digital quotient and for bringing
to have the experiment of the result of stimulating the digital quotient of 1 st year students in
Communication Arts Students , Pibulsongkram Rajabhat University. The research result is found that the
production of the media to campaign Mass Communications students; can produce the media to
stimulate the digital quotient by integrating the teaching in the subject of acting and directing of the
acting which will use the production process with the principle of Three Production Step and this will use
the principle of the photography in the WEMIC form. the result of brining to have the experiment, this
will use for stimulating the digital quotient. This is found that this has created the understanding in the
topic of thinking, analyzing, distinguishing the substance that is appeared on the digital world in the
highest level at 4.52. For understanding of dropping the trace in the digital world in the high level at 4.51
and after this has watched the media, this will campaign to create the carefulness in using the media and
this will stimulate ourselves to use the digital technology media more carefully in the highest level at
4.53.
keywords : media campaign, digital quotient , intigreted
บทนา
ยุคแห่งอุตสาหกรรมการสร้างวัฒนธรรม (Culture Industry) โดยมีสื่อสารมวลชนเป็นตัวจักรสาคัญในการสร้าง
วัฒนธรรมให้แก่สังคม สื่อมวลชนมีอิทธิพลอย่างมากกับผู้คนซึ่งตกอยู่ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเพราะสถาบันสื่อมวลชนเป็น
สถาบันทางสังคมที่มีบทบาทในการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ รวมทั้งวัฒนธรรมกับผู้คนมากกว่าสถาบัน
อื่น (กาญจนา แก้วเทพ, 2544 : 82)
สสย. แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน มีพันธกิจหลักของแผนงาน ก็คือ การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ให้เด็กเยาวชนรู้เท่าทันสื่อและใช้สื่อเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก – เยาวชนใน
ระยะยาว เช่นรายงานการสรุปผลการเรียนรู้เท่าทันสื่อของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ที่สรุปความได้ว่า เด็ก
และเยาวชนได้ตกเป็นผู้ถูกกระทาและถูกกดดันมากที่สุด และอย่างซ้าซากมากที่สุด เนื่องจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่ได้ดึงเด็ก
ออกจากฐานการเรียนรู้แบบเดิมอย่างสิ้นเชิง เข้าสู่ฐานการเรียนรู้ใหม่ในระบบการศึกษาซึ่งถ่ายทอดค่านิยมของชีวิตและ
ความสาเร็จแบบใหม่ให้กับเด็กอย่างไม่ต้องวิเคราะห์จาแนกแยกแยะใด ๆ แล้วผลิตซ้าการเรียนรู้เดิมนั้นด้วยการเรียนรู้จาก
กลุ่มเพื่อนซึ่งต่างก็เรียนรู้จากสื่อสมัยใหม่ซึ่งถ่ายทอดระบบคุณค่าแบบใหม่อย่างมีพลังที่อาจกล่าวได้ว่า ทรงอานาจมากที่สุด
เนื่องจากสามารถส่ง “สาร” (Message) ไปได้กว้างขวางมากที่สุด และสามารถสร้าง“ความจริงเสมือน” (Visual Reality) ซึ่ง
ทาให้ผู้รับสารคล้อยตามได้โดยง่ายทั้งภาพและเสียง รวมทั้งสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่ มคนได้ง่ายดาย สื่อสมัยใหม่ในสังคมที่
ปราศจากการสอนให้บุคคลคิด และปราศจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่แตกต่าง เนื่องจากสถาบันครอบครัว ชุมชน ศาสนา ต่างล่ม
สลาย จึงมีอานาจครอบงาบุคคลได้มากที่สุด โดยเฉพาะในสังคมที่ธุรกิจหรือทุนมีอานาจอย่างอิสระมากในการแสวงหา “ผล
กาไรสูงสุด” จากสังคม เด็กและเยาวชนจึงได้กลายเป็นเหยื่อของสื่อง่ายที่สุดและมากที่สุด โดยพื้นที่ซึ่งเด็กและเยาวชนตกเป็น
เหยื่อเนื่องจากถูกสื่อครอบงามากที่สุด ได้แก่ ระบบคุณค่าแบบสุขนิยมจากการบริโภควัตถุ (สิ่งของวัตถุ ชื่อเสียง ความสาเร็จ
การเป็น ที่ ยอมรั บ ความสุข ทางเพศ ฯลฯ) กระทั่งมี ความหมกมุ่น ในการแสวงหาหรือ เสพติด ความสุ ขดั งกล่ าว กระทั่ งมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปสู่การกระทาผิดโดยง่ายขาดการยับยั้งชั่งใจ และใช้ความก้าวร้าวรุนแรงเมื่อถูกขัดขวางหรือไม่ได้ดังความ
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ต้องการ ปรากฏการณ์ดังกล่าวขยายตัวทั้งทางปริมาณและระดับความวิกฤตอย่างชัดเจน จากผลการวิจัยในรอบทศวรรษที่ผ่าน
มา วิกฤตการณ์นี้กล่าวได้ว่าเป็นอันตรายที่คุกคามต่อสุขภาวะ ทั้งของเด็ก -เยาวชน และสังคมโดยรวมอย่างยิ่ง ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต (อรศรี งามวิทยาพงศ์, 2551)
นอกจากนี้ แนวคิดเรื่องเกี่ยวกับรู้เท่าทันสื่อ ได้ถูกวางบทบาทหน้าที่ ให้เป็นเครื่องมือสาคัญที่ผู้รับสารควรใช้โต้ตอบ
กับสื่อ และยังมีนักวิชาการสายวัฒนธรรมศึกษา คือ เจมส์ดับเบิลอยู่ พอตเตอร์ (James W. Potter) กล่าวว่า คนที่มีการรู้เท่า
ทันสื่อนั้นจะสามารถควบคุมสื่อได้มากกว่าคนที่ไม่รู้เท่าทัน เพราะบุคคลนั้นจะสามารถจัดการกับข้ อมูลข่าวสารมากมายที่
เปิดรับจากสื่อต่างๆได้ เช่น การตัดสินใจเชื่อข่าวไหน ด้วยเหตุผลใด และในทางตรงกันข้าม คนที่มีความรู้จากัดเกี่ยวกับสื่อจะ
ไม่สามารถสร้างความหมายที่หลากหลายจากสื่อได้ และมีแนวโน้มที่จะเชื่อหรือยอมรับโดยง่ายต่อความหมายที่สื่อประกอบ
สร้างขึ้น ดังนั้น การรู้เท่าทันจะทาให้ผู้รับสารมีทางเลือกมากขึ้นในการตีความสารต่างๆและจะนาไปสู่ความสามารถในการ
ควบคุมความเชื่อ ซึ่งตรงกันข้ามกับบุคคลที่มีความรู้เท่าทันสื่อน้อย จะถูกบังคับให้ยอมรับค่านิยมที่ถูกครอบงาในสังคม และจะ
ไม่ตั้งคาถามเกี่ยวกับค่านิยม ความเชื่อ และการตีความผ่านสื่อเลย (James W. Potter อ้างถึงใน อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ, 2549)
อีกทั้งยังพบว่า ลักษมี คงลาภ และคณะ (2561). ร่วมระบุว่า เด็กเสพและใช้ข้อมูลดิจิตอลแตกต่างจากผู้ใหญ่ จึงทา
ให้ยากที่ผู้ใ หญ่และครูจ ะเข้าใจความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เด็กเผชิญอยู่ จึงก่ อให้เกิดช่อ งว่าง ทาให้ผู้ใหญ่ไม่ สามารถให้
คาแนะนาในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างรับผิดชอบได้ จึงแนะนาว่า มีทักษะ 8 ทักษะที่เราต้องสอนเด็กๆ DQ หรือ Digital
Intelligence ความฉลาดทางดิจิตอล คือกลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้ ที่จะทาให้คนคนหนึ่งสามารถ
เผชิญกับความท้าทายของชีวิตดิจิตอล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิตอลได้ ความฉลาดทางดิจิตอลแบ่งออกเป็น 8
ด้านที่มีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่
1. Digital Identity หรือ อัตลักษณ์ทางดิจิตอล หมายถึงความสามารถในการสร้างและจัดการดูแลอัตลักษณ์และ
ชื่อเสียงทางดิจิตอลของตนเอง ซึ่งรวมถึงการจัดการบุคลิกลักษณะของตนในโลกออนไลน์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. Digital Use หรือการใช้ประโยชน์จากดิจิตอล หมายถึงความสามารถในการใช้อุปกรณ์และสื่อ รวมไปถึงการ
ควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์ และโลกภายนอก
3. Digital Safety ความปลอดภัยในโลกดิจิตอล หมายถึงความสามารถในการจัดการความเสี่ยงออนไลน์ เช่น การ
กระทาที่ทาร้ายผู้อื่น การปลุกระดมให้ลุกฮือ หรือเนื้อหาที่มีปัญหา เช่น ความรุนแรง และการผิดศีลธรรม และการหลีกเลี่ยง
หรือ จากัดขอบเขตของความเสี่ยงเหล่านี้
4. Digital Security ความมั่นคงทางดิจิตอล หมายถึงความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามทางดิจิตอล เช่น การ
แฮค หรือการลักลอบเข้าถึงข้อมูล การสแกม หรือการฉ้อโกง และ มัลแวร์ หรือการใช้ซอฟท์แวร์ที่แฝงตัวเข้ามาทาความ
เสียหาย เป็นต้น
5. Digital Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ในโลกดิจิตอล หมายถึง ความสามารถในการ เห็นอก
เห็นใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์
6. Digital Communication การสื่อสารทางดิจิตอล หมายถึงความสามารถในการสื่อสารและ ร่วมแรงร่วมใจ กับ
คนอื่นๆที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อ
7. Digital Literacy ความรู้เรื่องดิจิตอล หมายถึง มีความสามารถในการหาข้อมูล วิเคราะห์ ใช้ แชร์ (แบ่งปัน) และ
สร้างเนื้อหา รวมถึงสามารถคิดแบบคานวณได้
8. Digital Rights สิทธิทางดิจิตอล หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ และพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลและสิทธิตาม
กฎหมาย รวมถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิบัตร เสรีภาพในการพูด และการละที่จะพูดให้คนเกลียดชังกัน
ดังนั้น การวางแผนในการกระตุ้นให้นักศึกษาให้มีความฉลาดทางดิจิตอลนั้นมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในสังคม
ปัจจุบันโดยเฉพาะนักศึกษานิเทศศาสตร์ ที่จะต้องเป็นผู้ผลิตสื่อและอยู่ในวงการสื่อต่อไป จึงควรมีการกระตุ้นให้เกิดความ
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ตระหนักในการมีความฉลาดทางดิจิทัล จึงกลายเป็ นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อรณรงค์เพื่อกระตุ้นความฉลาดทาง
ดิจิทัล และ เพื่อนาไปทดลองผลการกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method) โดยมีระเบียบวิธีการดาเนินงาน 3 ขั้นตอน ด้วยการดาเนินงาน
แบบใช้เทคนิค 3 ขั้นตอนการผลิต (Three Step Production) ได้แก่ ขั้นเตรียมข้อมูล ขั้นการผลิตและตัดต่อ และขั้นตอนการ
เผยแพร่และประเมิน และใช้กระบวนการถ่ายทาชุดภาพเล่าเรื่องแบบ วีมิค (WEMIC) โดยเป็นชุดภาพเล่าเรื่องแบบกว้าง กลาง
แคบ ภาพเชื่อมโยงและภาพพิเศษพร้อมเนื้อเรื่องและตัวแสดง
1. ขั้นเตรียมข้อมูล (Pre-Production)
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้ใช้การเก็บข้อมูลแบบจากปฐมภูมิและทุติยภูมิ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)ศึกษาจากเนื้อข่าวใน
กรณีศึกษาที่เคยเป็นข่าว 2) จากการสารวจพฤติกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ 3)ศึกษาจากเอกสารและตาราที่
เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางดิจิทัล จากข้อมูลทั้ง 3 ส่วน สรุปเป็นสาระสาคัญด้านความฉลาดทางดิ จิทัล ได้เป็น 3 กลุ่มสาคัญ
ได้แก่ 1)ด้านการเข้าใจในเรื่องความเป็นส่วนตัวของตนเองและผู้อื่น (Privacy management ) เช่นการแชร์ข้อมูลต่างๆ 2)
ด้าน การสอนให้เข้าใจถึงการทิ้งตัวตนไว้บนโลกดิจิตอลซึ่งอาจถูกผู้อื่นสะกดรอยตาม (Digital otprints) 3)ด้าน การฝึกให้มี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลบนโลกดิจิทัล (Critical thinking) จากทั้งหมด 8 ด้าน
หลังจากการเก็บข้อมูลแล้ว ได้มีการวิเคราะห์และพัฒนาบทซึ่งได้พัฒนาบทเป็นลักษณะสื่อรณรงค์ทมี่ ีเนื้อเรื่อง คือ 4
ส่วน คือเรื่องของ วิชชี่ เรื่องของอิม เรื่องของกาน และเรื่องของปริม ที่ครอบคลุม 3 มิติของความฉลาดทางดิจิทัล จากนั้นได้มี
การฝึกซ้อมการแสดงก่อนลงถ่ายทาสื่อรณรงค์

วิชชี่

อิม
ภาพที่ 1 พล็อตเรื่องของสื่อรณรงค์
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ภาพที่ 2 เบื้องหลังการทางานในขั้นตอนการเตรียมงาน

2. ขั้นถ่ายทาและตัดต่อ (Production)
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการถ่ายทาและตัดต่อซึ่งได้มี กระบวนการถ่ายเรียงลาดับ 4 เรื่องสั้น ตามบทดาเนินการ
เพื่อให้เกิดการกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทัล โดยใช้เทคนิคถ่ายทาแบบชุดภาพโดยเป็นชุดภาพเล่าเรื่องแบบกว้าง (Wide) กลาง
(Medium) แคบ (Close up) ภาพเชื่อมโยง (Insert) และภาพพิเศษ (Extra) พร้อมเนื้อเรื่องและตัวแสดง ที่เรียกว่า วีมิค
(WEMIC)

ภาพที่ 3 เบื้องหลังการถ่ายทา
3. ขั้นเผยแพร่และประเมิน (Post-Production)
ขั้นตอนการเผยแพร่และประเมินผล หลังจากที่มีการตัดต่อสื่อรณรงค์เสร็จสมบูรณ์ ได้มีการนาผลงานไปเปิดให้กับ
นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 อีกครั้งที่ได้ทาการสารวจพฤติกรรมและทาการใช้แบบประเมินการกระตุ้นความฉลาดทาง
ดิจิทัลเพื่อมาสรุปค่าเฉลี่ยหลังการรับชมสื่อ
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ภาพที่ 4 นาไปทดลองเปิดสื่อและประเมินผล
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ นักศึกษานิเทศศาสตร์ จานวน 4 ชั้นปี
กลุ่มตัวอย่างคือนัก ศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งหมด
จานวน 70 คน เพราะเป็นนักศึกษาที่จะต้องมีลักษณะในการใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีตลอดจนในการพัฒนาสื่อต่อไป จึงเป็น
เหตุผลที่จะต้องมีการกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทัล เป็นพื้นฐาน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสารวจพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัล
2. แบบประเมินการกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทัลหลังการรับชม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ใช้การตรวจสอบ 3 เส้า สุภางค์ จันทวานิช (2552, หน้า 32) ได้สรุปไว้ว่า หลักของการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้า คือ การไม่ปักใจว่าแหล่งข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่งที่ได้มาตั้งแต่แรกเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ แล้ว นักวิจัยจาเป็นต้อง
แสวงหาความเป็นไปได้ว่ายังมีแหล่งอื่นใดอีกบ้าง มีวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยใช้วิธีการดังนี้
1. วิธีตรวจสอบโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ต่างกันออกไป(methodological triangulation)
2. วิธีตรวจสอบโดยใช้ผู้เก็บข้อมูลที่ต่างกันและเวลาที่ต่างกัน(investigator triangulation)
3. ใช้การทดสอบพฤติกรรมก่อน และประเมินผลหลังการรับชม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบสารวจพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัล ใช้การจัดลาดับ ซึ่งพบว่า 3 ลาดับ คือ 1)ด้านการเข้าใจในเรื่องความเป็น
ส่วนตัวของตนเองและผู้อื่น (Privacy management ) เช่นการแชร์ข้อมูลต่างๆ 2)ด้าน การสอนให้เข้าใจถึง
การทิ้งตัวตนไว้บนโลกดิจิตอลซึ่งอาจถูกผู้อื่นสะกดรอยตาม (Digital footprints) 3)ด้าน การฝึกให้ มี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลบนโลกดิจิทัล (Critical thinking)
2. แบบประเมินการกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทัลหลังการรับชม ใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทัล พบว่านักศึกษานิเทศศาสตร์ที่เป็น
ผู้ผลิตสื่อรณรงค์ด้วยการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยในรายวิชาการแสดงและการกากับการแสดง มีการพัฒนาทักษะ
การถ่ายทาสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประเมินผลจากคุณภาพของการผลิต ทั้งภาพและเสียง ดังตัวอย่างภาพ
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ภาพที่ 5 โปสเตอร์เรื่องความรับและบางส่วนภายในเรื่อง
ทั้งนี้ นักศึกษาได้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการ เขียนบทอย่างถูกวิธี การฝึกทักษะการแสดง การใช้อุปกรณ์ การจัด
แสง โดยประเมินจากผู้รับชม
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการพัฒนาทักษะกระบวนการผลิตสื่อรณรงค์โดยประเมินผลจากผู้ชม
หัวข้อ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
คุณภาพของภาพ มีความลื่นไหล ดูแล้วเกิดความประทับใจ
4.28
0.77 มาก
คุณภาพของเสียง มีความเพลิดเพลินฟังแล้วเกิดความประทับใจ
4.13
0.88 มาก
ความเข้าใจเรื่องราวและคุณภาพของบทและการลาดับภาพ
4.50
0.71 มากที่สุด
รวม
4.30
0.78 มาก
สรุปผลคือ ความเข้าใจบทและคุณภาพของการลาดับภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด คุณภาพของภาพมีความลื่นไหล ดู
แล้วเกิดความประทับใจในระดับมาก คุณภาพของเสียงมีความเพลิดเพลินฟังแล้วประทับใจในระดับมาก ตามลาดับ
ในวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อผลิตสื่อรณรงค์เพื่อกระตุ้นความฉลาดทางดิจิทัล และ เพื่อนาไปทดลองผลการกระตุ้นความ
ฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พบว่าหลังจากนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้รับชมแล้ว สามารถนาเสนอเป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางประเมินผลหลังการรับชมสื่อภาพยนตร์สั้นรณรงค์
หัวข้อ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
แปลผล
กระตุ้นตนให้ใส่ใจการคิดวิเคราะห์แยะแยะสารที่ปรากฏบนโลกดิจิทัล
4.52
0.77 มากที่สุด
กระตุ้นตนให้ใส่ใจการแบ่งเวลาในการใช้เทคโนโลยี
4.13
0.88 มาก
กระตุ้นตนให้ใส่ใจความเข้าใจของการทิ้งร่องรอยในโลกดิจิทัล
4.51
0.71 มากที่สุด
หลังชมสื่อรณรงค์เกิดความระมัดระวังเรื่องการใช้สื่อและกระตุ้นให้ตนเอง
4.42
0.71 มาก
ใช้สื่อเทคโนโลยีทางดิจิทัลอย่างระมัดระวังมากขึ้น
การใช้เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วขาดความยั้งคิดคิดว่าส่งผลต่อชีวิตมากระดับ
4.39
0.70 มาก
ใด
ประเมิ น ตนเองก่ อ นดู ภ าพยนตร์ สั้ น แล้ ว คิ ด ว่ า ตนเองใช้ ชี วิ ต บนโลก
3.95
0.97 ปานกลาง
ออนไลน์อย่างมีความเสี่ยงระดับใด
ประเมินตนเองหลังดู ภาพยนตร์สั้ นแล้ ว คิด ว่าตนเองจะใช้ ชีวิตบนโลก
4.53
0.97 มากที่สุด
ออนไลน์อย่างระมัดระวังมากขึ้นในระดับใด
นักศึกษาคิดว่าจะ ตักเตือนเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์
4.63
0.83 มากที่สุด
มากยิ่งขึ้นในระดับใด
รวม
4.38
0.81 มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาคิดว่า เกิดการกระตุ้นให้ใส่ใจการคิดวิเคราะห์แยกแยะสารที่ปรากฏบนโลกดิจิทัล
กระตุ้นให้ใส่ใจความเข้าใจของการทิ้งร่องรอยในโลกดิจิทัล ประเมินตนเองหลังดูภาพยนตร์สั้นสื่อรณรงค์แล้วจะใช้ชีวิตอย่าง
ระมัดระวังมากขึ้น และจะตักเอนคนใกล้ตัวที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบว่า หลังการรับชมแล้วคิดว่าตนเองจะใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างระมันระวังให้มากขึ้น
ตลอดจนคิดว่าจะตักเตือนเพื่อนหรือคนใกล้ตัวที่ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ ที่อยู่ในระดับมากที่สุดนั้น เป็นเพราะว่า เพื่อนมี
อิทธิพลสาคัญที่จะเป็นการสื่อสารแนวระนาบที่ทาให้เกิดความเข้าใจอันดีกันและกันมากขึ้ น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ขนิษฐา จิตแสง (2557) ในด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคลและกลุ่มบุคคลกับทักษะการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต
นั้นพบว่าการให้คาแนะนาในการใช้สื่อ อินเทอร์เน็ตของเพื่อนและโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการ
เข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และการให้คาแนะนาในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของครอบครัว
และโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถใน การทาความเข้าใจเนื้อหาบนสื่ออินเทอร์เน็ต อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนและชุดบทเรียนตลอดจนเนื้อหาที่จะอยู่ในโลกออนไลน์มีความสาคัญในการ
จะรู้เท่าทันสื่อได้มากขึ้น ดังนั้น การกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่คัดกรองแล้วจากเพื่อนและ
จากบทเรียน อาจมีนัยสาคัญทางสถิติที่ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นในการสร้างความตระหนักได้
สาหรับในประเด็นที่ โดดเด่นอีกประการคือ กระตุ้นตนให้ใส่ใจการคิดวิเคราะห์แยะแยะสารที่ปรากฏบนโลกดิจิทัล
และ กระตุ้นตนให้ใส่ใจความเข้าใจของการทิ้งร่องรอยในโลกดิจิทัล ที่อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะว่า ข้อมูลข่าวสารใน
ปัจจุบันนั้นล่องลอยอยู่ในระบบออนไลน์และระบบคลาวน์ที่เป็น ข่าวลวงล่อให้คลิก และมีการชอบระบุที่อยู่ตัวตน (Check
in) ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งก็เคยมีข่าวต่างๆ ที่พบว่า วิเคราะห์สารไม่รอบคอบ เมื่อซื้อสินค้า ก็โดนหลอก หรือแม้กระทั้งเมื่อ
เช็คอินตอนไม่อยู่บ้าน ก็มีการโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้าน จึงมีความสอดคล้องกับสิ่งที่นักศึกษารับชมแล้วรู้สึกว่า ควร
กระตุ้นตนเอง 2 ด้านนี้อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ วิทยา ดารงเกียรติศักดิ์ ที่ระบุไว้ในบทความโดยสรุปว่า ปัจจุบันมี
ตัวชี้วัดความฉลาดเกิดขึ้นมากมายแต่ในยุคนี้ ความฉลาดที่ควรพัฒนาไว้อีก 2 ด้าน คือ ความฉลาดทางการสื่อสารและความ
ฉลาดทางดิจิทัล
ถึงแม้ว่างานวิจัยนี้ มีการดาเนินการผลิตสื่อรณรงค์แค่ 3 ด้าน เพราะข้อจากัดทางด้านเงื่อนไขทรัพยากรและเวลาแต่
อย่างน้อยก็มีส่วนในการกระตุ้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กาลังจะต้องเป็นนักการสื่อสารได้ตระหนักและรับรู้ว่า ควรจะกระตุ้น
ให้ตนเองมีความฉลาดทางดิจิทัล เพิ่มมากขึ้น
สื่อที่เป็นผลงานวิจัยนี้ สามารถนาไปเปิดเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของรายวิชาการรู้เท่าทันสื่อ หรือ
สื่อดิจิทัลต่อไปได้ในอนาคตตามลิงค์ QR CODE

ภาพที่ 6 QR Code : สื่อรณรงค์เรื่อง ความ (รับ) Social
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “การสร้างสื่อโสตทัศน์ หัวข้อ ‘กลวิธีการออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง ’ ในรายวิชาดนตรีและ
ความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น” เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในชั้นเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อ 1. สร้างสื่อโสตทัศน์ที่มีรูปแบบเอื้ ออานวยกับหัวข้อบทเรียนที่มีความเป็นรูปธรรมสูง นั่นคือ หัวข้อย่อย “การ
ออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง” ในรายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น และ 2. เพื่อให้สื่อโสตทัศน์ ที่สร้าง
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบภาพและเสียง ที่สร้างขึ้นเป็นตัวช่วยผู้สอนในการอธิบายเนื้อหา , การให้ตัวอย่าง
ให้กับผู้เรียนได้แจ่มชัด สร้างความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าการสอนด้วยการบรรยายความรู้หรือใช้เอกสารประกอบการสอนแต่เพียง
อย่างเดียว และ 3. เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของสื่อโสตทัศน์ที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยในครั้ งนี้ โดยการวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ และการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สื่อโสตทัศน์ที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point
ประกอบภาพและเสียง ที่เหมาะสมกับหัวข้อการเรียนรู้เรื่อง การออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง นั้ นควรประกอบด้วย
ตัวอย่างของเสียงประกอบแต่ละชนิดให้ชัดเจน 2. สื่อโสตทัศน์ควรมีตัวอย่างของการตีความบทละครการแสดงออกมาเป็นชนิดของ
เสียงแต่ละประเภทที่ควรใช้ประกอบในการแสดงนั้น 3. สื่อโสตทัศน์ควรมีตัวอย่างการเปรียบเทียบการใช้เสียงประกอบที่แตกต่าง
กันซึ่งสร้างให้เกิดความรู้สึกของผู้ชมงานศิลปะการแสดงนั้นที่แตกต่างกันด้วย สื่อโสตทัศน์เช่นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจขั้นตอน
กระบวนการออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: สื่อโสตทัศน์ การออกแบบดนตรี ศิลปะการแสดง

137

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

Abstract
This classroom research which was granted by Pibulsongkram Rajabhat University has 2 objectives as
1. To create an instructional audio-visual media which will be suitable for an abstract chapter as ‘Music design
for Performing Arts’ in the subject of Music and Relationship with Other Kinds of Arts. 2. To use the computer
media program as Power Point with an audio and visualizations which was created in this research to support
the teacher to explain, give some examples for making the students get into the point of this actual chapter
better than teaching only by lecture or sheets and 3. Measurement the efficiency of this instructional tool.
This research was based on the research methodology of Quality research and Classroom research. The result
came out as 1. The proper instructional audio-visual media which will be match into the chapter of ‘Music
Design for Performing Arts’ should present each kinds of sound which can be used in the process of music
designing. 2. In the Power Point Instructional audio-visual Media, it is important to demonstrating an example
of how to interpret the script to design each kinds of sound or music for an actual performing arts. 3. An
example of comparing between putting different sound style in the same scene which can create the
different emotions is very effective. These would make the students gain the point of learning more
successfully.
Keywords: audio-visual media, music-design, performing arts
บทนา
รายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น เป็นรายวิชาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรสาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม และเริ่มเปิดทาการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเนื้อหารายวิชาจะครอบคลุมปรัชญา ศาสตร์และศิลป์
ของทั้งดนตรีและศิลปะแขนงต่างๆที่มีส่วนเชื่อมโยงซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในแง่มุมต่างๆ แม้ว่าตามหลักสูตรจะกาหนด
หน่วยกิตเป็นวิชาบรรยาย แต่โดยวัตถุประสงค์รายวิชาแล้ว ต้องการให้นักศึกษาสามารถนาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี
และศิลปะแขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นศิลปกรรม, วรรณกรรม, นาฏศิลป์และการแสดงทั้งไทยและสากลที่ได้เรียนนั้นไปปรับ
ใช้ในการสร้างสรรค์ดนตรีในระดับอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นจึงจัดว่า รายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่นนี้
เป็นรายวิชาที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพของนักศึกษาที่จะจบหลักสูตรไปในแต่ละปี
แต่เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชานี้มีความหลากหลาย ประกอบไปด้วยเนื้อหาทางศิลปะถึง 4 สาขา คือ ดนตรี, ศิลปกรรม,
วรรณกรรม, นาฏศิลป์และการแสดง ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในหลักทฤษฎี การนาไปวิเคราะห์ การนาไปใช้งานร่วมกัน จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้เรียนได้รับรู้ครบถ้วน ทั้งการได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง งานศิลปะที่จัดเป็นงานโสตศิลป์ไปพร้อมกันกับการฟัง
บรรยายหลักวิชาความรู้จากอาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะในหัวข้อย่อย “กลวิธีการออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง” ซึ่งเป็น
หัวข้อที่มีความเป็นนามธรรมสูง ด้วยเหตุนี้การจะสร้างบรรยากาศในการเรียนในหัวข้อบทเรียน “การออกแบบดนตรีเพื่อ งาน
ศิลปะการแสดง” ให้ได้ผลเป็นรูปธรรมดังกล่าว ไม่สามารถทาได้จากการเรียนการสอนที่อาศัยเพียงตารา เอกสารหรือการบรรยาย
ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนเพียงอย่างเดียว เพราะไม่สามารถสื่อเนื้อหารายวิชาและแสดงลาดับขั้นตอนวิธีคิด ตลอดจนตัวอย่างการ
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ออกแบบงานให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ จนสามารถตระหนักรู้และวิเคราะห์ พิจารณา กลวิธีการออกแบบงานดนตรีที่
เชื่อมโยงกับศิลปะการแสดงดังที่กล่าวมาได้สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมย์ของวัตถุประสงค์รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้
ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง “การสร้างสื่อโสตทัศน์ หัวข้อ การออกแบบดนตรีเพื่องาน
ศิลปะการแสดง ในรายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น ” จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวนี้ ให้มีเครื่องมือช่วยในการสอนประกอบการบรรยายความรู้ ในหัวข้อดังกล่าวเพื่อ
กระตุ้นความเข้าใจ ความซาบซึ้ง จนนาไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้
ผู้วิจัยคาดว่าการพัฒนาสื่อโสตทัศน์ช่วยในการเรียนการสอนในงานวิจัยครั้งนี้ จะสามารถเป็นแนวทางหลักที่ช่วยให้การเรียนการ
สอนในรายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่นดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อสร้างสื่อโสตทัศน์ที่มีรูปแบบเอื้ออานวยกับหัวข้อบทเรียนที่มีความเป็นรูปธรรมสูง คือ หัวข้อย่อย “การออกแบบ
ดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง” ในรายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น
2. เพื่อให้สื่อโสตทัศน์ ที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบภาพและเสียง ที่สร้างขึ้นเป็นตัวช่วย
ผู้สอนในการอธิบายเนื้อหา, การให้ตัวอย่างให้กับผู้เรียนได้แจ่มชัด สร้างความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าการสอนด้วย
การบรรยายความรู้หรือใช้เอกสารประกอบการสอนแต่เพียงอย่างเดียว
3. เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของสื่อโสตทัศน์ที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยในครั้งนี้
สมมติฐาน
การสร้างสื่อโสตทัศน์ หัวข้อ การออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง ในรายวิ ชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะ
แขนงอื่น ในงานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้มากกว่าการเรียนแบบบรรยายความแต่
เพียงอย่างเดียว
การทบทวนวรรณกรรม
หลักสูตร เนื้อหารายวิชา และหัวข้อย่อยของรายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น
ในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาดนตรีสากล ปีพ.ศ.2555-2559 มีบรรจุรายวิชา ดนตรีและ
ความเกี่ ย วพั น กั บศิ ล ปะแขนงอื่ น เป็ น วิชาบังคั บ เลื อ ก โดยใช้ ร หัส วิ ชา มส.ดน 352 และมีร หั ส รายวิ ชาและชื่ อ รายวิ ชาเป็ น
ภาษาอังกฤษ คือ MUS 352 Music and Relationship with Other Arts ทั้งนี้มี หน่วยกิตของรายวิชาเท่ากับ 3 (3-0-6) โดยมี
คาอธิบายรายวิชาดังนี้ “ศิลปะแขนงอื่นๆที่เกี่ยวพันกับดนตรี คือ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์และนาฏศิลป์ โดยศึกษาถึงโครงสร้าง
แนวคิด สุนทรียศาสตร์ ประวัติของศิลปะนั้นๆ ตลอดจนศึกษาความแตกต่างจากดนตรี”
ตามข้อมูลหลักสูตรของรายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น ดังที่ได้แสดงข้างต้นนี้ถือเป็นรายวิชาใหม่ที่ยัง
ไม่มีตาราเรียนเฉพาะในรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจาเป็นต้องออกแบบการเรียนการสอนและบูรณาการศาสตร์สาขาทางศิลปะทั้ง 4
แขนงนี้เข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนจึงได้เล็งเห็นว่า คาอธิบายรายวิชาดังกล่าวนั้น ยังไม่สามารถบ่งชี้ให้ผู้เรียน
ตระหนักได้ถึงความเกี่ยวพันกับดนตรี ดังนั้นจึงเห็นว่าควรมีการจัดการเรียนรู้ภายในชั้นเรียนโดยการสร้างสื่อโสตทัศน์เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้เห็นถึงความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันระหว่างการทางานของดนตรีกับงานศิลปะการแสดง จึงได้ออกแบบบทเรียนเป็น 4 บท
คือ นิยามความหมายของศิลปะแขนงต่างๆ ดนตรีกับวรรณศิลป์ ดนตรีกับทัศนศิลป์ ดนตรีกับนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ซึ่งใน
บทเรียนดนตรีกับนาฎศิลป์และศิลปะการแสดงนี้ เมื่อแตกออกมาเป็นแผนการเรียนการสอนแล้ว จะมีหัวข้อย่อยที่สาคัญหัวข้อหนึ่ง
นั่นคือ การออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง เพื่อให้นักศึกษาผู้เรียนได้มีความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการเชื่อมโยงอย่างเป็น
รูปธรรม
ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ จึงดาเนินการจากฐานข้อมูลในหลักสู ตรเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นเจาะจงไปที่หัวข้อย่อยของรายวิชา
คือ เฉพาะหัวข้อ การออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดงเท่านั้น
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ทฤษฎีการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้อาศัยกรอบการดาเนินงานตามหลักทฤษฎีวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งมีผู้รู้ได้ให้คานิยามความหมาย
และการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนไว้ดังนี้
“การวิจัยปฏิบัติการ เป็นกระบวนการวิจัยที่ครูทาการทดลองวิธีต่างๆในชั้นเรียน มีการตรวจสอบผลการใช้วิธีการ
เหล่านั้น และปรับวิธีการที่ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนมากที่สุด ” (Mclean, J.E. (1997), อ้างใน สุวิมล ว่องวานิช: 2559,
18)
“การวิจัย คือ การแก้ปัญหาแบบใหม่ การหาคาตอบแบบใหม่ โดยวิธีการที่เชื่อถือได้ หรือวิธีการที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ
... การวิจัยทุกชนิดเริ่มต้นโดยมีปัญหาที่ต้องวิจัย ซึ่งนาไปสู่การระบุสมมุติฐานของการวิจัย ชื่ อเรื่องวิจัย วิธีวิจัย และการทาวิจัย
การวิจัยในชั้นเรียนก็เช่นกัน มุ่งที่ปัญหาของนักเรียน การคาดคะเนแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นไปได้ การลงมือแก้ การสังเกต
การจดบันทึกผลการแก้ และการจัดทารายงาน” (อุทุมพร ทองอุไร จามรมาน: 2544, 20)
สาหรับรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนั้น สุวิมล ว่องวานิช (2559: 34-37) กล่าวว่ามีการจัดประเภทของรูปแบบ
ไว้อย่างหลากหลาย ได้แก่
1) รูปแบบการวิจัยปฏบัติการแบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ (Formal and Informal Reseach)
2) รูปแบบการวิจับปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis และ Zuber-Skerritt แบ่งเป็น การวิจัยปฏิบัติการเชิงเทคนิค,
การวิจัยปฏิบัติการเชิงปฏิบัติจริง, การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากย์/อิสระ
3) รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของ Calhoun แบ่งเป็น การวิจัยของครูแบบทาคนเดียว, การวิจัยปฏิบัติการ
แบบร่วมมือ, การวิจัยปฏิบัติการแบบทาทั่วทั้งโรงเรียน
4) รูปแบบการวิ จัย ปฏิ บัติ การจากการสั งเคราะห์ข องนงลัก ษณ์ วิ รัชชัย แบ่งเป็ น การวิ จัย ปฏิ บัติ การในชั้ นเรีย น
(Classroom Action Research), การวิจัยปฏิบัติการแบบรวมพลัง (Collaborative Action Research), การวิจัย
ปฏิบัติการระดับโรงเรียน (Schoolwide Action Research), การวิจัยปฏิบัติการอิงชุมชน (Community-based
Action Research)
อีกทั้งยังระบุถึงแผนแบบการวิจัย ว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น4แบบ (2559: 65-66) คือ
1) แผนแบบการวิจัยแบบมีการควบคุม (Controlling) เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) หรือ กึ่ง
ทดลอง โดยมีการแบ่งกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองเป็นต้น
2) แผนแบบการวิจัยแบบมีการถามและการทา (Asking and Doing) คือ การวิจัยแบบปฏิบัติการ (action research)
หรือแบบร่วมมือ (collaborative reseach) โดยมีมิติการควบคุมผู้เรียนในระดับต่า และมีการจัดแทรกสิ่งทดลอง
(intervation) ระหว่างการเรียนการสอน
3) แผนแบบการวิจัยแบบวัด (Measuring) เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) มีมิติการควบคุมผู้เรียนใน
ระดับสูงและไม่มีการให้สิ่งทดลองสอดแทรกระหว่างการเรียนการสอน แต่เป็นการเก็บข้อมูล การวัดลักษณะที่ครู
ต้องการจากการควบคุมกากับให้ผู้เรียนตอบสนองตามที่ครูต้องการ
4) แผนแบบการวิจัยแบบเฝ้าดู (Watching Research) ถือว่าเป็นการวิจัยเชิงธรรมชาติ (naturalistic research) มีมิติ
การควบคุมผู้เรียนในระดับต่า ให้ผู้เรียนเป็นไปตามธรรมชาติ และไม่มีการแทรกสิ่ งทดลองเข้าไป เป็นเพียงการเฝ้า
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและบันทึกผลสะท้อนกลับ และสรุปผลโดยการตีความข้อค้นพบ
การทาวิจัยในครั้งนี้ ได้ยึดรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการจากการสังเคราะห์ของนงลักษณ์ วิรัชชัย ในประเภทการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่ทาโดยครูเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน (สุวิมล ว่องวานิช : 2559, 37) โดยจัดทาแผนการวิจัยเป็นแผนแบบการวิจัย
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แบบวัด (Measuring) คือมีการควบคุมปัจจัยแวดล้อมของผู้เรียนให้เป็นในแบบเดีย วกัน และแทรกสิ่งทดลองได้แก่ สื่อโสตทัศน์ที่
ได้รับการออกแบบไว้ในหัวข้อการเรียนรู้ คือ “การออกแบบสื่อโสตทัศน์เพื่องานศิลปะการแสดง” เพื่อช่วยในการเรียนการสอน
ก่อนที่จะประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของสื่อโสตทัศน์ที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยนี้
สื่อ สื่อการสอน สื่อโสตทัศน์
ชะลูด นิ่มเสมอ (2534: 6) อ้างในเอกสารประกอบการสอน วิชาสุนทรียะของชีวิต (2559: 7) ได้กล่าวถึงความหมายของ
งานโสตศิลป์ และ โสตทัศนศิลป์ ไว้ดังนี้
โสตศิลป์ (Audio Arts) เป็นศิลปะที่สัมผัสได้ด้วยการฟัง ได้แก่ดนตรี และวรรณกรรมโดยผ่านการอ่านหรือการร้อง
โสตทัศนศิลป์ (Audio Visual Arts) เป็นศิลปะที่สัมผัสได้ด้วยการเห็นและการฟังพร้อมกัน ได้แก่ นาฏศิลป์ การแสดง
การละคร ภาพยนตร์ ซึ่งเป็นศิลปะที่ต้องใช้ศิลปะสาขาอื่นๆได้แก่ วรรณกรรม ดนตรี และทัศนศิลป์ มาผสมผสาน อันอาจเรียก
ศิลปะสาขานี้ว่า ศิลปะผสม (Mixed Arts)
ในขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร. กิดานันท์ มลิทอง กล่าวใน สื่อการสอนและฝึกอบรม : จากสื่อพื้นฐานถึงสื่อดิจิทัล
(2544: 1) ว่า...สื่อ เป็นคามาจากภาษาลาตินว่า “medium” แปลว่า “ระหว่าง” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพื่อให้ผู้ส่งและ
ผู้รับสารมารถสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เมื่อมีการใช้สื่อเพื่อเป็น “สื่อการสอนและฝึกอบรม” สื่อนั้นจึงเป็นสื่อที่บรรจุ
เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและฝึกอบรมในรูปแบบของวัสดุ อุปกรณ์และเทคนิควิธีการ โดยอาจเป็นหนังสือ แผนภูมิ รูปภาพ
สไลด์ แถบวี ดิทัศน์ แผ่นโปร่งใส เครื่องฉายภาพข้ามศรีศะ เครื่องวิชวลไลเซอร์ เครื่องเล่นวีซีดี ลาโพง ไมโครโฟน โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ รวมถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศในรูแบบเครือข่ายมาใช้
ร่วมกันในการสอนและฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้ประสิทธิผลเพิ่มพูนยิ่งขึ้นด้วย
อีกทั้งยังได้กล่าวถึงสื่อมัลติมีเดีย (2544: 13) ไว้ว่า ... สื่อมัลติมีเดีย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะทั้งการ
บันทึกและส่งข้อมูลมัลติมีเดียในรูปแบบของข้อความตัวอักษร ภาพนิ่งทั้งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน์ และเสียง ได้อย่างทรงอานุภาพยิ่ง และสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ได้ด้วย การใช้คอมพิวเตอร์
ในลั กษณะสื่ อ มั ลติ มี เดี ย ในการสอนและฝึก อบรมสามารถใช้ไ ด้ ใ น 2 ลั ก ษณะ คือ การใช้ค อมพิ ว เตอร์ เป็ น ฐานในการเสนอ
สารสนเทศ และ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้มสื่ อประสมโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ โปรแกรมสาเร็จรูป
เหล่านี้จะช่วยในการผลิตแฟ้มบทเรียนในลักษณะของสื่อหลายมิติ บทเรียนที่ผลิตเหล่านี้เรียกว่า “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน”
หรือ “ซีเอไอ” (CAI) นั่นเอง เมื่อมีการนาบทเรียนมาใช้ ผู้ใช้เพียงแต่เปิดแฟ้มเพื่อเรียนหรือเสนองานตามโปรแกรมสาเร็จรูปที่ได้
จัดทาไว้ก็จะได้เนื้อหาลักษณะต่างๆอย่างครบถ้วน
ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ ได้ดาเนินการผลิตสื่อช่วยสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปคือ โปรแกรม power point
ประกอบภาพและเสี ย ง เพื่ อ สร้ า งสื่ อ โสตทั ศ น์ ตามนิ ย ามและหลั ก การทั้ ง ทฤษฎี สุ น ทรี ย ศาสตร์ ท างศิ ล ปะการดนตรี แ ละ
ศิลปะการแสดง บนพื้นฐานของการผลิตสื่อช่วยสอนในชั้นเรียนดังข้อมูลที่ได้อ้างถึงไว้แล้วนี้
ดนตรีและการใช้เสียงประกอบสาหรับการแสดง
ปถมา เอี่ยมสอาด (2559: 15) กล่าวว่า ...คาว่า “ดนตรี ” ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า “เสียงที่ประกอบกันเป็นทานองเพลง เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทาให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก
หรือรื่นเริง” ดนตรีจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียง ดนตรีไม่ใช่ธรรมชาติแต่เป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างมี ศิลปะ และนามาใช้ในการ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก
อีกทั้งยังกล่าวอีกว่า ดนตรีเป็นภาษาของอารมณ์ (Language of Emotion) อันเกิดจากการจินตนาการ (Imagine) ของ
ผู้ฟังเองเพราะฉะนั้นขอบข่ายของการรับรู้ทางด้านดนตรีจึงเป็นไปอย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขต ผู้ฟังสามารถที่จะรับรสของดนตรีได้
อย่างอาสระโดยปราศจากข้อจากัดใดๆ
นพมาส แววหงส์ กล่าวในปริทัศน์ศิล ปะการละคร (2558: 13) ว่า...เสียงในละครหมายถึงสิ่งที่คนดูได้ยินทั้งหมดใน
ระหว่างการดูละคร เสียงในละครอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1.เสียงที่นักแสดงพูด ทั้งนี้โดยแยกออกจากความหมายของสิ่งที่พูด
2.เพลงและดนตรี ทั้งที่มีเนื่อร้องและมีแต่ทานอง
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3.เสียงประกอบเรื่อง เช่น เสียงฝนตกฟ้าร้อง เสียงเครื่องยนต์ เสียงนกร้อง เสียงนาฬิกาตี ฯลฯ
สอดคล้องกับการอธิบายนิยามและความสาคัญของเสียงในงานศิลปะการละครของ จารุณี หงส์จารุ ซึ่งกล่าวในปริทัศน์
ศิลปะการละคร (2558: 116) ว่า... “เสียงเป็นคลื่นในอากาศ เรามองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ การรับรู้เสียงต้องใช้โสตประสาท...เสียง
และดนตรีมีอิทธิพลกับละครมาตัง้ แต่แรกเริ่ม จวบจยปัจจุบันเสียงมีบทบาทมากขึ้นในการผลิตละครด้วยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสียง
สามารถสร้างบรรยากาศและเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ทาให้ผู้ชมเห็นลักษณิเศษของตัวละครนั้นๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นบุคลิก ความคิดและ
ความรู้สึกต่างๆเป็นต้น และยังได้อ้างถึงว่า อริสโตเติลให้ “เพลง” เป็นองค์ประกอบที่ 5 ของบทละคร ซึ่งหมายถึง “เสียง” ทั้งเสียง
ที่ปรากฏบนเวที เสียงของภาษา รวมถึงความเงียบระหว่างคาพูด ต่างก็นับเป็น “เพลง”ในแง่ของละคร ตามหลักของอริสโตเติลนั้น
บทเพลงที่ดีต้องเป็นส่วนหนึ่งของบทละครเช่นเดียวกับบทพูดและต้องมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆในละครด้วย
ทั้งนี้เสียงที่ใช้ในงานศิลปะการละคร ยังสามารถจัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆโดยสรุป โดยความเห็นของ จารุณี หงส์จารุ
ดังนี้ (2558: 116-128)
1.เสียงของนักแสดง ได้แก่ เสียงพูด เสียงขับร้อง เสียงกลุ่มคอรัส(ขับร้องหมู่)
2.เสียงดนตรี ที่เกิดจากการเล่นบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ
3.เสียงนามธรรม และเสียงประกอบ โดยเสียงนามธรรมนั้นคือเสียงที่ผลิตจากเครื่องดนตรี แม้ไม่เป็นทานองเพลง แต่ทา
ให้เกิดบรรยากาศต่างๆในการแสดง ส่วนเสียงประกอบหรือเสียงเอฟเฟกต์ คือ เสียงที่ใช้ประกอบการแสดง เพื่อเน้นการกระทา
หรือสื่อให้นึกถึงเหตุการณ์เฉพาะ หรือนาผู้ชมหรือผู้ฟังไปสู่สถานที่หรือเหตุการณ์โดยผ่านเสียง
จึงอนุมาณได้ว่า ดนตรีประกอบงานศิลปะการแสดง เป็นส่วนหนึ่งของ “เสียง” ในความหมายโดยรวมของศาสตร์ด้าน
ศิลปะการละคร นั่นคือ เสียงหมายรวมถึง เสียงที่เกิดจากภาษา การขับร้อง การเล่นบรรเลงดนตรี การใช้เครื่องดนตรีสร้างเสียง
ประกอบการแสดง กินความหมายไปจนถึง “เสียงเงียบ” ที่ใช้ระหว่างการนาเสนอการแสดงนั้นๆด้วย เพราะถือว่าทุกเสียงที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านการออกแบบและจัดวางตามตาแหน่งจังหวะทางการแสดงมาอย่างดีแล้วนั้น ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยให้ผู้ชมคนดูรู้สึกมีอารมณ์
ร่วมทางความรู้สึกกับเหตุการณ์ในบทละครที่กาลังเกิดขึ้นอันจะนาไปสู่ความซาบซึ้งประทับใจในภารวมของการแสดงได้ทั้งสิ้น
ซึ่งในการทาวิจัยครั้งนี้ ก็ได้ใช้หลักการทฤษฎีด้านดนตรีและเสียงประกอบการละครดังกล่าวนี้มาเพื่อเป็นเนื้อหาหลักใน
การสร้างสื่อโสตทัศน์ในหัวข้อการออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดงตามหลักการอันเป็นสากล
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาหลักสูตร เนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค์รายวิชา และวัตถุประสงค์ของหัวข้อบทเรียนย่อยเป้าหมายของการทา
การวิจัย และศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. สารวจความต้องการสื่อ การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อจัดทาสื่อโสตทัศน์ให้ ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยใช้
เครื่องมือได้แก่ แบบสารวจความต้องการสื่อโสตทัศน์ช่วยในการเรียนรู้
3. ออกแบบสื่อโสตทัศน์ที่คาดว่าจะตอบโจทย์ความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยอาศัยกรอบเนื้อหาในหัวข้อ
บทเรียนที่เป็นเป้าหมายของการทาวิจัย อิงตามหลักสูตร และเป็นไปตามเนื้อหาหลักการเชิงทฤษฎีและหลักปฏิบัติ
อันควรของการออกแบบดนตรีเพื่อศิลปะการแสดง
4. จัดให้ผู้เรียนทาแบบประเมินความรู้ก่อนเรียน
5. ทดลองใช้สื่อโสตทัศน์ในชั้นเรียน สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม พิษณุโลก
6. ประเมินประสิทธิภาพของสื่อโสตทัศน์ที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ โดยใช้เครื่องมือได้แก่ แบบประเมินความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ผ่านสื่อโสตทัศน์ที่สร้างขึ้น โดยใช้แบบประเมินความรู้หลังเรียน
7. สรุปผลการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย
1. แบบสารวจความต้องการใช้สื่อโสตทัศน์ของผู้เรียน
2. แบบประเมินความรู้ก่อนเรียน และ แบบประเมินความรู้หลังเรียน
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์พาวเวอร์พ๊อยท์เพื่อการสร้างสื่อโสตทัศน์
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาตรฐาน
ระยะเวลาในการทาการวิจัย
ระหว่าง เดือนมกราคม 2558 – มกราคม 2560
กลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัย จึงเป็นนักศึกษาสาขา
ดนตรีสากลชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น จานวน 28 คน
ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่มีขอบเขตที่จากัดในการสร้างสื่อโสตทัศน์ เพื่อช่วยในการเรียนการสอนหัวข้อย่อย “การ
ออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง” ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบภาพและเสียงเท่านั้น ไม่ใช่
การสร้างชุดการสอน
2. การวิจัยนี้ไม่ครอบคลุมการวิจัยผลการเรียนการสอนที่เป็นผลของการใช้สื่อโสตทัศน์ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ แต่ยังคงมี
ขั้นตอนในการนาสื่อโสตทัศน์ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ในการสอนจริงเพื่อทดสอบค่าการใช้งาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การเรียนการสอน ในหัวข้อ “การออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง ในรายวิชา ดนตรีและความเกี่ยวพันกับ
ศิลปะแขนงอื่น” มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการใช้สื่อโสตทัศน์ที่สร้างขึ้นในงานวิจัยครั้งนี้
2. สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีสื่อโสตทัศน์ช่วยในการ
เรียนการสอนในลักษณะนวัตกรรมทางการศึกษา สาหรับรายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น ที่จะ
ช่วยให้การเรียนการสอนในหัวข้อที่มีความเป็นนามธรรมสูง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย
การจัดหัวข้อการเรียนรู้จากการศึกษาหลักสูตร จากการศึกษาหลักสูตร ผู้วิจัยพิจารณาเลือกหัวข้อที่เห็นควรจัดทาเป็น
สื่อโสตทัศน์เพื่อช่วยในการเรียนการสอนมากที่สุดเป็นการเร่งด่วนคือ หัวข้อ “การออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง” และ
พิจารณาจัดหัวข้อการเรียนรู้ย่อยออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้ 1) ชนิดของเสียงประกอบในฐานะดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง 2) หน้าที่
ของเสียงประกอบและดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง 3) การตีความบท (Script) หรือภาพ และการจัดทาแบบฟอร์มการตี ความ
เสียงประกอบและดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง 4) การจัดทา Music Cue-sheet และ5) การจัดวางตาแหน่งของเสียงชนิดต่าง
เพื่อสื่อสารเรื่องราวและอารมณ์ในงานศิลปะการแสดง
ผลการสารวจความต้องการของผู้เรียน การทาวิจัยในครั้งนี้ได้ทาการสร้างแบบสารวจความต้องการ “สื่อโสตทัศน์
หัวข้อการออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง” จากผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเลือกสือ่ โสตทัศน์ที่เห็นว่ามีความจาเป็นและต้องการใช้
งานมากที่สุด 2 ข้อในแต่ละหัวข้อการเรียนรู้ จึงได้ผลสรุปว่า ผู้เรียนมีความต้องสื่อโสตทัศน์ช่วยในการเรียนรู้ ที่แบ่งตามหัวข้อใน 5
ประเด็นย่อย ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปความต้องการ “สื่อโสตทัศน์ หัวข้อการออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง”
หัวข้อการเรียนรู้
1) ชนิดของเสียงประกอบในฐานะดนตรีเพื่องาน
ศิลปะการแสดง

ความต้องการใช้สื่อโสตทัศน์
-คาบรรยายความหมายของเสียงแต่ละชนิด จานวนร้อยละ
31.82
-คาศัพท์เทคนิคเสียงแต่ละชนิด จานวนร้อยละ 50.0
-ตัวอย่างชนิดของเสียงที่เปิดฟังในชั้นเรียนได้ จานวนร้อยละ
54.55
-แบบฝึกหัดการแยกแยะชนิดของเสียง จานวนร้อยละ
36.36
2) หน้าที่ของเสียงประกอบและดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง -คาบรรยาย จานวนร้อยละ 22.73
-ตัวอย่างเสียงในแต่ละหน้าที่ จานวนร้อยละ 18.18
-ตัวอย่างเสียงในแต่ละหน้าที่ประกอบภาพการแสดง จานวน
ร้อยละ 72.73
-แบบฝึกหัดวิเคราะห์หน้าที่ของเสียงในงานศิลปะการแสดง
แต่ละแบบ จานวนร้อยละ 68.18
3) การตีความบท (script) หรือ ภาพ และการจัดทา
-คาบรรยายขั้นตอนการตีความ จานวนร้อยละ 40.91
แบบฟอร์มการตีความเสียงประกอบและดนตรีเพื่องาน
-ตัวอย่างบท (Script) จานวนร้อยละ 31.82
ศิลปะการแสดง
-ตัวอย่างการจัดทาแบบฟอร์มการตีความ จานวนร้อยละ
50.00
-แบบฝึกหัดการตีความและจัดทาแบบฟอร์มการตีความ
จานวนร้อยละ 50.00
4)การจัดทา Music Cue Sheet
-คาบรรยายวิธีการจัดทา จานวนร้อยละ 40.91
-ตัวอย่าง Music Cue Sheet จานวนร้อยละ 36.36
-ตัวอย่างการแสดงจากการทา Music Cue Sheet จานวน
ร้อยละ 54.55
-แบบฝึกหัดการชมการแสดงเพื่อจัดทา Music Cue Sheet
จานวนร้อยละ 40.91
5) การจัดวางตาแหน่งของเสียงชนิดต่างๆ เพื่อสื่อสาร
-คาบรรยายวิธีการจัดวางตาแหน่งของเสียง จานวนร้อยละ
เรื่องราวและอารมณ์ในงานศิลปะการแสดง
18.18
-ตัวอย่างงานศิลปะการแสดงที่เกิดจากการจัดวางตาแหน่ง
ของเสียงที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบอารมณ์ที่
แตกต่างกัน จานวนร้อยละ 72.73
-ตัวอย่างคลังของเสียงชนิดต่างๆทีส่ ามารถนามาใช้ในการจัด
วางในงานศิลปะการแสดงแต่ละเรือ่ ง จานวนร้อยละ 54.55
แบบฝึกหัดการจัดวางตาแหน่งของเสียงในงาน
ศิลปะการแสดง จานวนร้อยละ 36.36
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ผลการสร้างสื่อโสตทัศน์
ภายหลังจากที่ได้ผลการสารวจความต้องการใช้สื่อโสตทัศน์ของผู้เรียนแล้ว ผู้วิจัยได้จัดทาสื่อโสตทัศน์ หัวข้อ “การ
ออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง” ด้วยโปรแกรม power point ประกอบภาพและเสียง โดยมีการแทรกไฟล์ภาพประกอบ
เสียงลงใน power point ประกอบการสอนในแต่ละหัวข้อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่ได้ทาการสารวจ
มา ทั้งนี้ได้ใช้สื่อออนไลน์ในการช่วยสอน โดยจัดทาลิ๊งค์เชื่อมโยงไปยังเว็ปไซท์ youtube.com เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างจาก
งานระดับสากล จึงทาให้ได้สื่อโสตทัศน์ในโปรแกรมพาวเวอร์พ๊อยต์สาหรับช่วยในการเรียนการสอนหัวข้อ “การออกแบบดนตรีเพื่อ
งานศิลปะการแสดง” ในหัวข้อการเรียนรู้ 5 หัวข้อย่อย ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างสื่อโสตทัศน์หัวข้อ “การออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง”
โดยสื่อโสตทัศน์ที่ได้สร้างขึ้นมีความครอบคลุมกับเนื้อหาหัวข้อการเรียนรูค้ รบถ้วนทั้ง 5 หัวข้อ ตามที่ระบุในหลักสูตร โดย
ใช้วิธีการจัดสร้างสื่อพาวเวอร์พ๊อยท์ในลักษณะเดียวกันนี้คือการแทรกภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบไปกับการคาบรรยาย
ความหมายและการใช้งานดนตรีและเสียงประกอบสาหรับงานศิลปะการแสดง
ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโสตทัศน์
เมื่อ ได้ผ ลิต สื่อโสตทั ศน์ หัวข้ อ “การออกแบบดนตรี เพื่ องานศิล ปะการแสดง” แล้ วเสร็จ ผู้วิ จัย ได้ ว างแผนประเมิ น
ประสิทธิภาพของสื่อโสตทัศน์ที่ได้สร้างขึ้น โดยใช้เครื่องมือคือ แบบประเมินความรู้ก่อนเรียน 30 คะแนน และ แบบประเมินความรู้
หลังเรียน 30 คะแนน และได้นาสื่อโสตทัศน์ที่สร้างขึ้นไปใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งใช้เวลาในการเรียน
การสอนทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ (9 ช.ม.)
จากนั้นเมื่อจบการเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโสตทัศน์ที่ได้สร้างขึ้นและ
ผ่านการใช้งานจริง โดยให้ผู้เรียนทาแบบประเมิน ความรู้หลังเรียน ว่าสามารถสร้างให้เกิดความเข้าใจในเนื้ อหาและการปฏิบัติใน
หัวข้อย่อยสาหรับการเรียนรู้ในหัวข้อ “การออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง” ในค่าประเมินเท่าใด ซึ่งได้ผลคือ
-ผลสรุปแบบประเมินความรู้ก่อนเรียน จากจานวนผู้เรียน 28 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.571 คิดเป็นร้อยละ 69.89
-ผลสรุปแบบประเมินความรู้หลังเรียน จากจานวนผู้เรียน 28 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.678 คิดเป็นร้อยละ 98.85
จากสรุ ป ผลประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า “สื่ อ โสตทั ศ น์ หั ว ข้ อ ‘การออกแบบดนตรี เ พื่ อ งาน
ศิลปะการแสดง’” ช่วยให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการปฏิบัติในการเรียนรู้
หัวข้อ “การออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง” ที่มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
อภิปรายผล
การวิจัย หัวข้อ “การสร้างสื่อโสตทัศน์ หัวข้อ ‘กลวิธีการออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง’ ในรายวิชา “ดนตรี
และความเกี่ ย วพัน กั บ ศิ ลปะแขนงอื่ น ” ที่ ใช้ ขั้ น ตอนการด าเนิ น การวิ จั ย ตามหลั ก การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น สร้า งให้ ไ ด้
ผลการวิจัยที่มีความชัดเจนว่า การเรียนการสอนในหัวข้อ “กลวิธีการออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง” นั้นหากมีการผลิต
สื่อโสตทัศน์ช่วยในการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว จะส่งผลดีกับการเรีย นรู้ของผู้เรียนอย่างมีนัยสาคัญ ดังผลสรุปความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ที่ได้จากแบบประเมินความรู้ก่อนเรียน และหลังเรียนดังที่ได้แสดงให้เห็นข้างต้นแล้ว นับว่าการสร้างสื่อโสตทัศน์
หัวข้อ การออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง ในรายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น มีผลการวิจัยสอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้
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อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาในการจัดทาสื่อโสตทัศน์ในครั้งนี้ นั้น มีปัญหาหลักในการจัดทาสื่อโสตทัศน์คือ
ขนาดของไฟล์เสียงและภาพเป็นลักษณะของไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก ก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถแทรกไฟล์ภาพหรือไฟล์เสียงที่
ต้ อ งการลงไปในโปรแกรมพาวเวอร์ พ๊ อ ยท์ ไ ด้ จึ ง ต้ อ งมี ก ารปรั บ วิ ธี ก ารจั ด ท าสื่ อ โดยใช้ วิ ธี ก ารคั ด ลอกลิ๊ ง ค์ จ ากเว็ ป ไซท์
youtube.com มาวางลงในสื่อเพื่อใช้สาหรับการเปิดดูในระหว่างการใช้สื่อในการสอนในหัวข้อการเรียนรู้ย่อยนั้นๆ ซึ่งกลายเป็น
ผลดีสาหรับผู้เรียนนั่นคือ เมื่อผู้เรียนเข้าสู่เว็ปไซท์ยูทูปตามสื่อโสตทัศน์ที่ผู้วิจัยในฐานะของครูผู้สอนจัดทาไว้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้พบ
เห็นไฟล์ภาพใกล้เคียงกันในเนื้อหาเดียวกันปรากฏอยู่ สร้างความอยากรู้อยากเห็นและอยากค้นคว้าเพิ่มเติมให้เกิดขึ้น และส่งผลให้
ผู้เรียนได้รู้จักช่องทางในการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมด้วย ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่าอาจเป็นกลวิธีการจัดทาสื่อที่ดีกว่าที่
ผู้สอนจะจัดหาตัวอย่างเฉพาะที่ไม่เปิดช่องทางในการเรียนรู้อย่างอื่นให้กับผู้เรียนเลยก็เป็นได้ ดังนั้นการจัดทาสื่อโสตทัศน์ที่นาเสนอ
ออกมาในรูปแบบของสื่อพาวเวอร์พ๊อยท์ที่มีการใส่ลิ๊งค์สาหรับให้ผเู้ รียนได้ค้นหาตัวอย่างจากสื่อเว็ปไซท์ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องจึงทาให้
ได้ตัวอย่างที่ทันสมัย และยังเป็นหนทางการเรียนรู้ที่เข้ากับยุคสมัยของผู้เรียนด้วย
อีกทั้งงานวิจัยในครั้งนี้ พบข้อสังเกตที่น่าสนใจจากการทาการสารวจความต้องการใช้สื่อโสตทัศน์ก่อนที่ผู้วิจัยจะได้ลงมือ
สร้างสื่อโสตทัศน์ช่วยในการเรียนการสอน คือ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เรียนให้ความสนใจกับการทาแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติมากกว่าความ
ต้องการคาอธิบายบรรยายให้หลายหัวข้อ ที่อาจพลิกความเข้ าใจของผู้สอนว่าผู้เรียนคงไม่ปรารถนาที่จะทาการบ้านหรืองานนอก
เวลาเรียน แต่จากผลการสารวจความต้องการที่ได้จัดทาขึ้นในงานวิจัยในครั้งนี้ได้พบว่า ในหลายหัวข้อการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดงนั้น ผู้เรียนต้องการฝึกทาแบบฝึกหัดทั้งในหัวข้อหน้า ที่ของเสียงประกอบและดนตรีเพื่อการ
แสดง สูงถึง 68.18, และมีความต้องการแบบฝึกหัดในหัวข้อ การตีความบท (script) หรือ ภาพ และการจัดทาแบบฟอร์มการ
ตีความเสียงประกอบและดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง ในอัตราร้อยละ 50.00, อีกทั้ง เห็นความสาคัญของการทาแบบฝึกหัดใน
การจัดทามิวสิคคิวชีท (Music Cue-sheet) สูงถึงร้อยละ 40.91 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนในยุคปัจจุบันนี้มีความประสงค์ในการ
เรียนรู้ในเชิงปฏิบัติมากกว่าการเรียนรู้เชิงทฤษฎีจากการบรรยายของผู้สอน และมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติด้วยตนเองจะสร้างให้
เกิดความเข้าใจในทฤษฎีไปเองโดยปริยาย ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลที่สาคัญน่าสนใจสาหรับผู้สอนในยุคปัจจุบันที่ควรนาไปพิจารณาปรับ
ประยุกต์การเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆต่อไป โดยการทาการสารวจ สอบถามความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ได้การออกแบบ
การเรี ยนรู้ใ นรายวิ ชาหนึ่ งๆร่ วมกัน ซึ่ งน่ าจะช่ว ยสร้า งเสริม บรรยากาศการเรี ยนรู้และน ามาซึ่ งผลสัม ฤทธิ์ใ นการเรีย นรู้ ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาได้ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
ดังนั้นจึงขอสรุปว่า การทาวิจัยเรื่อง “ การสร้างสื่อโสตทัศน์ หัวข้อ ‘กลวิธีการออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง’
ในรายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น ” (The Creation of an Instructional Audio-Visual Media in the
Chapter of “The Strategy of Music-Design for Performing Arts” in the Subject of Music and Relationship with
Other Kind of Arts) ได้ดาเนินการวิจัยแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการทาวิจัยทั้ง 3 ประการ คือ
1.ได้สร้างสื่อโสตทัศน์ที่มีรูปแบบเอื้ออานวยกับหัวข้อบทเรียนที่มีความเป็นรูปธรรมสูง คือ หัวข้อย่อย “การออกแบบ
ดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง” ในรายวิชาดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่นได้สาเร็จ
2.ได้สร้างสื่อโสตทัศน์ ที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Power Point ประกอบภาพและเสียง ที่สร้างขึ้นเป็นตัวช่วย
ผู้สอนในการอธิบายเนื้อหา, การให้ตัวอย่างให้กับผู้เรียนได้แจ่มชัด สร้างความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าการสอนด้วยการบรรยาย
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ความรู้หรือใช้เอกสารประกอบการสอนแต่เพียงอย่างเดียว โดยได้จัดทาสื่อโสตทั ศน์ เป็นจานวน 5 หัวข้อการเรียนรู้ ครบถ้วน
ครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อ “การออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดง”
3.หาค่าประสิทธิภาพของสื่อโสตทัศน์ที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยในครั้งนี้ โดยพบว่า ภายหลังจากการใช้สื่อโสตทัศน์ที่สร้างขึ้น
จากงานวิจัยในครั้งนี้แล้ว ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญ ดังผลการประเมินที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้
ทั้ งนี้ ผ ลการวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ าน ที่ ไ ด้ ตั้ งไว้ ว่ า การสร้ า งสื่ อ โสตทั ศ น์ หั ว ข้ อ การออกแบบดนตรี เ พื่ อ งาน
ศิล ปะการแสดง ในรายวิ ชาดนตรี และความเกี่ ย วพั นกั บ ศิ ล ปะแขนงอื่ น ในงานวิ จั ย ครั้ งนี้ จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้มากกว่าการเรียนแบบบรรยายความแต่เพียงอย่างเดียว
จึงถือได้ว่า การวิจัยนี้ได้ดาเนินการตามหลักการ ขั้นตอน ของทฤษฎีการวิจัยในชั้นเรียนมาตามลาดับและสาเร็จเสร็จสิ้น
ได้ผลการวิจัยและข้อสรุปโดยสมบูรณ์
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอแสดงความขอบพระคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้ให้ทุนส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จนทาให้งานวิจัยในครั้งนี้สามารถจัดทาได้เป็นผลสาเร็จ และขอขอบพระคุณคณะ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ แนะนา ช่วยเหลือและประสานงานต่างๆมา
โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ที่ ได้ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้จนสาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
เอกสารอ้างอิง
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาดในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การศึกษาครั้งนี้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ วารสาร และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
ภาคเหนือตอนล่างทั้งที่ใช้งานและไม่ใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 5 กลุ่ม จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใน
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น คือ 1) ปัจจัยสินค้า 2) ปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัว 3) ปัจจัยด้านราคา 4) ปัจจัยด้าน
กระบวนการ 5) ปัจจัยด้านสถานที่หรือเว็บไซต์ 6) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย และ 7) ปัจจัยด้านการบริการแบบเจาะจง
ตามลาดับ
คาสาคัญ : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ช่องทางการตลาด
Abstract
The purpose of this research is to identify factors influencing e-commerce adaptation for small and
medium sized enterprises. In order to achieve the objectives of this research, the researcher collected data
from random sample both using and not using e-commerce. The data was comprised of the results of 5
interviews. Finally, the data were analyzed using content analysis. The result of this research indicate that the
sample agree on the important factors with influence SMEs to use e-commerce. The influencing factors are: 1)
Product 2) Privacy 3) Price 4) Process 5) Place or website 6) Promotion and 7) Specific service.
keywords : e-commerce, SMEs, marketing channel
บทนา
ในปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี
จานวนถึงประมาณร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด ซึ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไก
หลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน สอดคล้องกับข้อมูล
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ของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2550) ที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สาคัญ ได้แก่ การก่อเกิด
การจ้างงานคิดเป็นสัดส่วนถึงกว่า ร้อยละ 77 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ บทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มเฉลี่ยประมาณร้อยละ
39 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และมีมูลค่าการส่งออกโดยตรง คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่งออก
รวม แต่ทั้งนี้ก็ใช่ว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะประสบผลสาเร็ จในทุกๆ กิจการ เพราะปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจ
ค่อนข้างมาก ดังนั้น SMEs จึงต้องหายุทธวิธีในการทาให้กิจการของตนเองมีส่วนแบ่งในการตลาดให้มากขึ้น
แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญหาในด้า นช่ องทางการตลาดที่น่ าสนใจคือ การขายสิน ค้ าแบบพาณิ ชย์ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ( ECommerce) หรือธุรกิจออนไลน์ (Online Business) เข้ามาช่วยให้ทางกลุ่มสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดได้กว้างมากยิ่งขึ้น และ
ใช้ค่าใช้จ่ายต่ากว่าการไปเปิดร้านค้าใหม่ตามศูนย์การค้าทั่วไปอีกด้วย ทั้งนี้การทาธุรกรรมทางธุรกิจ E-Commerce เป็นการทา
ธุรกิจแบบอย่างง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการทางดิจิทัลบนระบบเน็ตเวิร์ก และเป็นมากกว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ
บริการเพื่อเงินบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้องค์การเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยาในการทาธุรกรรมต่าง
ๆ และยังเป็นวิธีหนึ่งสาหรับองค์การเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกั บลูกค้าและผู้ขายเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ (อุไร
วรรณ ชัยวิริยะกุล , 2544) ธุรกิจออนไลน์เป็นการดาเนินกิจกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่
กระบวนการสั่งซื้อ การชาระเงิน หรือการส่งสิ นค้า ซึ่งมีค วามแตกต่า งจากการท าการค้ าโ ดยทั่วไป นั่นคื อผู้ซื้อ และผู้ ขายไม่
จาเป็นต้องพบกันหรือเห็นหน้ากัน อรชร มณีสงฆ์ (2546) กล่าวว่า ตลาดอินเทอร์เน็ตเป็นตลาดของผู้บริโภค เนื่องจากการซื้อขาย
เกิดจากการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยธุรกิจจะประสบความสาเร็จในตลาดอินเทอร์เน็ตได้นั้นต้องสามารถทาให้ ลูกค้าพึง
พอใจมากที่สุด โดยยึดหลัก 2 ประการในการสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภค คือ ทาให้ผู้ซื้อได้ของที่ถูกใจ (Customization) และ
สามารถบริการสินค้าได้ทันใจ
ด้วยความสาคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่มีการเติบโตมากขึ้นในทุก ๆ วัน ในการสร้างความสะดวก รวดเร็ว และ
ผลประโยชน์ให้กับโลกธุรกิจได้อย่างมากมาย และเมื่อนามากผนวกกับสินค้าไทยซึ่งมีความเป็นประณีต มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่
ถูกตาต้องใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติ ทาให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า
น่าจะเป็นอี กช่ องทางหนึ่ งที่ ส ามารถสร้ างรายได้ เข้ าประเทศได้อ ย่า งมหาศาลผ่านวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม จึ งได้
ทาการศึกษาโครงการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใน
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าผลการวิจัยจะทาให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาครัฐได้รับทราบปัจจัยที่จะส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่เส้นทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น
พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงของการนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่ อเพิ่มช่องทางการตลาดในธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการกระตุ้นสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของวิสากิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาเพื่อนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เพื่อหาแนวทางการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อไปสู่ความสาเร็จ
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
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1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีการใช้งานและไม่ใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการใช้งานและ
ไม่ใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยทาการสุ่มแบบเจาะจง จานวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจากดินปั้น (บ้านไอดิน) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตาบลพันชาลี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงและ
พืชผักบ้านหนองไม้ตอก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านขนมไทยบ้านบางพะยอมใต้ และกลุ่มเย็บผ้าหมื่นฤาชัย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการทาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้า งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยทาการศึกษาความรู้
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การน าพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ปใช้ ใ นองค์ ก รและปั จ จั ย ที่ ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของการน าพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในองค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากเอกสาร ตารา และวรรณกรรม
ต่าง ๆ เพื่อนามากาหนดข้อคาถามต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาเพื่อนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม
2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย/แนวทางเพื่อไปสู่ความสาเร็จ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะจัดเก็บรวมรวมกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 กลุ่มตัวอย่าง โดย
พิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจากดินปั้น (บ้านไอดิน) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตาบล
พันชาลี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงและพืชผักบ้านหนองไม้ตอก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านขนมไทยบ้านบางพะยอมใต้
และกลุ่มเย็บผ้าหมื่นฤาชัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยเรื่องนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา และสรุปผล
ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม ได้แก่ ประธานกลุ่มอาชีพหัตถกรรมจากดินปั้น (บ้านไอดิน) ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตาบลพันชาลี รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงและพืชผักบ้านหนองไม้ตอก สมาชิกกลุ่มกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านขนมไทยบ้านบางพะยอมใต้ และสมาชิกกลุ่มเย็บผ้าหมื่นฤาชัย ผู้วิจัยทาการสรุปผลการวิจัยจาแนกตาม
ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลการเก็บข้อมูลการใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร
พบว่า กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจากดินปั้น (บ้านไอดิน) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนตาบลพันชาลี มีการนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้แต่ยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเน้นการประชาสัมพันธ์มากกว่าการสั่งซื้อออนไลน์
เนื่องจากประธานและสมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุแล้ว จึงส่งผลให้ใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์
มาใช้นั้นจะสามารถทาได้แค่ง่าย ๆ เท่านั้น ส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงและพืชผักบ้านหนองไม้ตอก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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กลุ่มแม่บ้านขนมไทยบ้านบางพะยอมใต้ และกลุ่มเย็บผ้าหมื่นฤาชัย ยังไม่ได้นาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ แต่มีการนาสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊กและไลน์ มาประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองบ้าง
2. ผลการเก็บข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาเพื่อนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พบว่า ปัจจัยต่าง ๆ มีผลต่อการนาหรืออาจจะนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในองค์กรนั้น เรียงลาดับจากมากไปน้อย
ได้แก่ 1) ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้บริหาร กล่าวคือ ควรให้การสนับสนุนในการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งาน มี
ทัศนคติที่ดีต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีเงินทุนเพียงพอในการดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง มีเงินทุนเพียงพอในการพัฒนาระบบ
2) ปัจจัยเกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้บริโภค คือ ค่านิยมของคนในสังคมเกี่ยวกับซื้อสินค้าและบริการผ่านพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์มีมากขึ้น
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในการซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 3) ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากร คือมีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านพาณิชย์ บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ 4) ปัจจัยเกี่ยวกับคู่แข่งขันทางการ
ตลาด คือ คู่แข่งทางการตลาดปรับกลยุทธ์มาใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น คู่แข่งทางการตลาดของสินค้าชนิดเดียวกันมีมาก
ขึ้น 5) ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีขององค์กร คือ ความสามารถเพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/เครือข่าย โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน โทรคมนาคมของประเทศพัฒนามากขึ้น และ 6) ปัจจัยเกี่ยวกับภาครัฐ คือ ภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุน
การลงทุนผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐมีการบังคับใช้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจน
3. ผลการเก็บข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม
พบว่า องค์กรที่นาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้โดยส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1) ปัจจัยสินค้า คือ
สินค้าต้องมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับองค์กรอื่น สะดวกต่อการขนส่งระยะไกล ไม่แตกหักง่าย เป็นสินค้าที่มี
ความเหมาะสม และง่ายต่อการซื้อขายผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2) ปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัว คือ จะเก็บข้อมูลลูกค้าเท่าที่
จาเป็นเท่านั้น และเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ 3) ปัจจัยด้านราคา คือ ตั้งราคาสินค้า/บริการไม่แพง 4) ปัจจัยด้านกระบวนการ
คือ ดูแลระบบ/แก้ไขทันที่เมื่อเกิดปัญหา ส่งอีเมล์แจ้งลูกค้าเมื่อมีการส่งสินค้าเรียบร้อย ส่งสินค้าให้ลูกค้าทันทีหรือวันทาการถัดไป
เมื่อลูกค้าสั่งสินค้า เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า/บริการจะยืนยันการสั่งซื้อกลับสู่ลูกค้าทางอีเมล์ทันที ยินยอมให้ลูกค้าเปลี่ยนสินค้า/คืน
เงินเมื่อไม่พอใจ และสามารถตอบคาถามได้อย่างรวดเร็ว เมื่อลูกค้ามีข้อสงสัย/คาถาม 5) ปัจจัยด้านสถานที่หรือเว็บไซต์ คือ แสดง
ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ชัดเจน และสร้างเว็บไซต์ที่มีความสวยงาม 6) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย คือ มี
การส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา แถม สะสมแต้ม ฯลฯ เป็นประจา และ 7) ปัจจัยด้านการบริการแบบเจาะจง สาหรับข้อนี้ยังไม่มี
ข้อเสนอแนะที่จะต้องรีบดาเนินการ แต่ถ้าในอนาคตต้องมีค่อยนามาเพิ่มในระบบต่อไป คือ แนะนาสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าโดยอ้างอิง
จากประวัติที่เคยซื้อในอดีต
4. ผลความคิดเห็นเกี่ยวกับ หาแนวทางการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อไปสู่
ความสาเร็จ มีดังนี้
4.1 สร้างองค์กรเป็นที่รู้จักของลูกค้าก่อนแล้วจะง่ายขึ้น เพราะเมื่อเปิดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลูกค้าส่วนหนึ่งจึงมาจาก
ที่เคยซื้ออยู่แล้ว จากนั้นจึงเกิดการบอกต่อ
4.2 ทุ่มเทให้กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหาร/เจ้าของ เพราะในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทยมีขนาดเล็ก บางครั้งเจ้าของตัดสินใจเองทุกอย่า ง ดังนั้นเมื่อเจ้าของให้การสนับสนุนและจริงจังกับ การทา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะสาเร็จได้
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4.3 ทาการแจ้งลูกค้าเมื่อมาซื้อสินค้ากับองค์กรว่าสามารถซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้ จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเอง ซึ่งวิธีนี้
ทาให้สามารถขายสินค้ากับลูกค้าคนเดิมได้บอ่ ยครั้งขึ้น เพราะสามารถซื้อผ่านเว็บได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาซื้อสินค้าที่องค์กร ไม่ต้องรอให้ว่างแล้วค่อยเดินทางมา
4.4 เพิ่มช่องทางการชาระเงินให้ครอบคลุม เนื่องจากว่าการดาเนินชีวิตของลูกค้ าไม่เหมือนกัน เพื่อรองรับการใช้งาน
ในรูปแบบต่าง ๆ
4.5 ทาการการกระตุ้นการซื้อสินค้า/บริการของลูกค้าด้วยการทาการส่งเสริมการขายโดยการซื้อครบตามจานวนจะมี
ของแถมโดยการเลือกของแถมที่ลูกค้าสนใจ
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใน
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนี้ ซึ่งสามารถนาผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ประสบความสาเร็จ สามารถอภิปรายผลดังนี้
ผลจากการวิจัยพบว่าธุรกิจที่มีการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขาย การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย การได้ช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ าใหม่ที่รวดเร็วขึ้น เป็นต้น โดย
องค์กรจะประสบความสาเร็จในการใช้งานได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้บริหาร ปัจจัยเกี่ยวกับลูกค้าหรือ
ผู้บริโภค ปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากร ปัจจัยเกี่ยวกับคู่แข่งขันทางการตลาด ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีขององค์กร และปัจจัยเกี่ยวกับ
ภาครัฐ ซึ่งสอคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา กาญจโนภาส (2554) ที่ได้ระบุว่าปัจจัยทีม่ ีส่งผลต่อการนา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้
ในองค์กรที่อยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการนาพาณิชย์ฯมาใช้งาน ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อระบบพาณิชย์ฯ
ค่านิยมของคนในสังคมเกี่ยวกั บซื้อสินค้าและบริการผ่านพาณิ ชย์มีมากขึ้น มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพาณิชย์ ลูกค้ า
กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในการซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์มากขึ้น คู่แข่งทางการตลาดปรับกลยุทธ์มาใช้พาณิชย์กันมากขึ้น มีเงินทุน
เพียงพอในการดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง มีเงินทุนเพียงพอในการพัฒนาระบบ คู่แข่งทางการตลาดของสินค้าชนิดเดียวกันมีมากขึ้น
บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อระบบพาณิชย์ฯ ทั้งนี้เมื่อมีการนาพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นแล้วยังมี
ปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดถือเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลือ่ นให้การนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ให้ประสบสาเร็จ ไม่ว่า
จะเป็น 1) ปัจจัยสินค้า ที่จะต้องออกแบบสินค้าให้มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับองค์กรอื่น สะดวกต่อการ
ขนส่งระยะไกล ไม่แตกหักง่าย เป็นสินค้าที่มีความเหมาะสม และง่ายต่อการซื้อขายผ่ านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2) ปัจจัยด้าน
ความเป็นส่วนตัว คือ จะเก็บข้อมูลลูกค้าเท่าที่จาเป็นเท่านั้น และเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ 3) ปัจจัยด้านราคา คือ ตั้งราคา
สินค้า/บริการไม่แพงจนเกินไป 4) ปัจจัยด้านกระบวนการ คือ มีผู้แลระบบไม่ให้ล่ม และสามารถแก้ไขทันทีเมื่อเกิดปัญหา ระบบ
สามารถส่งอีเมล์แจ้งลูกค้าเมื่อมีการส่งสินค้าเรียบร้อย ร้านค้าสามารถส่งของให้ลูกค้าทันทีหรือวันทาการถัดไปเมื่อลูกค้าสั่งสินค้า
เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า/บริการจะยืนยันการสั่งซื้อกลับสูล่ กู ค้าทางอีเมล์ทันที เป็นต้น 5) ปัจจัยด้านสถานที่หรือเว็บไซต์ คือ เว็บไซต์มี
ความสวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้า ใช้งานและมีชื่อที่อยู่ชัดเจน เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า 6) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การขาย คือ ต้องมีการจัดการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะเป็นการลดราคา แถม สะสมแต้ม หรือต่าง ๆ เป็นประจาและต่อเนื่อง และ
7) ปัจจัยด้านการบริการแบบเจาะจง คือ ระบบสามารถแนะนาสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าโดยอ้างอิงจากประวัติที่เคยซื้อในอดีต ทั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา กาญจโนภาส (2554) ที่ระบุว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสาคัญเช่นกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของทิพวรรณ พุ่มรินทร์ (2553) ที่ระบุว่าปัจจัยในการให้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประสบผลสาเร็จคือ ความง่ายต่อ
การใช้งาน การวางโครงสร้างของระบบที่ดี การที่สามารถใช้ระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เป็นต้น
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อย่างไรก็ตามการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ ประสบความสาเร็จนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรจะต้อง
ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก คือเมื่อนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้แล้วก็ไม่ควรทิ้งการบริการหน้าร้าน และ
บริการหลังการขายเพื่อที่จะได้รักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ให้กับธุรกิจของตนเอง
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาดในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการนาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 1) ปัจจัยสินค้า 2) ปัจจัย
ด้านความเป็นส่วนตัว 3) ปัจจัยด้านราคา 4) ปัจจัยด้านกระบวนการ 5) ปัจจัยด้านสถานที่หรือเว็บไซต์ 6) ปั จจัยด้านการส่งเสริม
การขาย และ 7) ปัจจัยด้านการบริการแบบเจาะจง ทั้งนี้นักวิจัยได้นาปัจจัยเหล่านี้ไปใช้ในการจัดทาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ที่
เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งนี้จะทาการเพิ่มจุดน่าสนใจของสินค้าเพื่อลดข้อด้อยของการจับต้องหรือ
ลองสินค้าไม่ได้ด้วยการนาเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงมาช่วยเพิ่มความเพิ่มโอกาสทางการตลาด เพื่อที่จะสร้างแนวทางการ
บริหารจัดการและการนาแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาโอกาสทางการตลาด ยกระดับขีด
ความสามารถของวิสาหกิจ และพัฒนาเป็นต้นแบบของการดาเนินงานของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณ ผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ากับการให้ข้อมูลแก่
นักวิจัย และบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงที่มีส่วนช่วยให้การดาเนินการวิจัยนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ของข้าราชการทหาร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรจานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ รองลงมาคือด้านการอานวยการ
ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่อันพึงประสงค์ และด้านการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ตามลาดับ ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นของประชาชนพบว่า
อายุ ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร อย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แนวแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อ
พัฒนาบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร คือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
การเชื่อมโยงข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาและเพิ่มพูนสมรรถนะการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงภายในร่วมกันระหว่างทหารกับประชาชน เพื่อปลูกฝังความ
รักความสามัคคีของคนในชาติสืบต่อไป
คาสาคัญ : ความคิดเห็น บทบาท ความมั่นคง
Abstract
The purpose of this research was to study public opinion on the role of security in the Kingdom of
Phitsanulok Province. The study was conducted by a population of 400 people. The results showed that the
public opinion on the role of maintaining security in the kingdom of the military. The overall level is very
high. When considering each side, it was found that. The highest average is Love building Unity of people in
the nation. Second, the coordination, coordination and implementation. To enhance people's awareness of
the desired function and to monitor and evaluate the trend of the situation. Comparison of personal factors
and public opinion showed that the age of dwellings in the area. Participation in different social activities.
Influence of public opinion on the role of security in the kingdom of military servicemen. There was a
statistically significant difference at .05 level. The problem solving approach was to develop the role of
maintaining the internal security of military personnel. Is the development of information technology and
intelligence linking systems. Develop and enhance the human resource management capabilities for
professional operations. And motivates the internal security function of the military and the people. To
cultivate the harmony of the people in the future.
keyword : opinion , the character , stability
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บทนา
ความมั่นคงของชาติเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกคนในประเทศ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเชื้อชาติใด หรือนับถือศาสนาใด
ก็ตาม การที่ประเทศชาติมีความมั่นคง หมายถึง ความมั่นคงทั้งในด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ตลอดจนประชาชนมี
ขวัญและจิตใจดี สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลหรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็น
ของพลเมืองทุกคนในชาติ ที่จะต้องช่วยกันสร้าง ช่วยกันทา การสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงได้นั้นจะต้องทาให้ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
การเมือง การทหาร ตลอดจนขวัญและจิตใจประชาชน มีความมั่นคงและเข้มแข็ง ซึ่งปัจจัยดังกล่าว มีความสาคัญเท่าเทียมกัน ไม่มี
ปัจจัยใดที่ด้อยกว่ากัน และจะต้องเกี่ยวข้องสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยผลการปฏิบัติการทางการเมืองเพราะการที่รัฐบาล
สามารถบริหารงานให้ประเทศเกิดความสงบเรียบร้อยได้นั้น รัฐบาลจะต้องมีเสถียรภาพและความมั่นคง เมื่อประเทศมีความมั่นคง
ทางด้านการเมือง จะช่วยส่งเสริมการค้าขายและการลงทุน ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพให้คนในประเทศมีงานทาเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจ
ของประเทศก็จะดีขึ้นตามลาดับ เมื่อประเทศมีเศรษฐกิจดีขึ้น ประเทศก็จะมีเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น เงินส่วนหนึ่งจะใช้
เพื่อการพัฒนาประเทศ เช่น การสร้างถนนหนทาง และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อสวัสดิการของประชาชน เช่น การศึกษา และ
สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีและเป็นสุข อีกส่วนหนึ่งจะใช้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทหาร เช่น การเตรียมและฝึกกาลังพล การ
จัดซื้ออาวุธและยุทโธปกรณ์เพื่อการป้องกันประเทศ เมื่อประชาชนอยู่ดีกินดี ประเทศก็ปลอดภัย (เจษฎา มีบุญลือ.2537)
เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาความมั่นคงที่เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีหลากหลายสลับซับซ้อน จนบางครั้งขยายตัวได้
อย่างรวดเร็ว รุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดความ ไม่สงบเรียบร้อยในประเทศและอาจกระทบต่อเอกราชและ
บู ร ณภาพแห่ ง อาณาเขตเป็ น ภยั น ตรายต่ อ ความสงบสุ ข ของประชาชน แนวโน้ ม ของสถานการณ์ ส ามารถเปลี่ ย นแปลง
โดยมีความผันผวนจากทั้งด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ทาให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงภายในประเทศที่
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติการขาดความสามัคคีและการกระทาที่กระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ รวมทั้งการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในขณะที่ปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ
ตลอดจนปัญหาที่เป็นเรื่องสืบเนื่องจากอดีต อาทิ ปัญหายาเสพติดและผูห้ ลบหนีเข้าเมืองยังเป็นภัยคุกคามที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบ
ในวงกว้าง รวมถึงยังจะต้องเผชิญกับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่รุนแรงมากขึ้น (กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.2559)
จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งนับว่าเป็นจังหวัดที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นศูนย์การ
คมนาคมขนส่ง การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วั ฒ นธรรมของประเทศ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกมี จ านวนประชากรผู้ อ าศั ย อยู่ อ ย่ า งมากมาย หลากหลายเชื้ อ ชาติ ศาสนา
ด้านการทหารและความมั่นคงภายใน จังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นสถานที่ จัดตั้งของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพ
ภาคที่ 3 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่ และปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยบริเวณชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน
ดังนั้น ผู้วิ จัยในฐานะข้าราชการทหารนายหนึ่ งที่ป ฏิบัติห น้าที่ พัฒนาและรักษาความมั่นคงภายใน จึงมี ความสนใจ
ที่จะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร และปัจจัย
ที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาทุกด้าน พร้อมดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
ประชาชนภายในชาติมีความสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถรักษาคุ้มครองผลประโยชน์สาคัญของชาติไว้ได้ เกิด
ความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหา เกิดการบูรณาการทางความคิดได้ตรงจุด มีความเข้าใจกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
สอดคล้องกับความคิ ดเห็นของประชาชน จนเกิดระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทการรัก ษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร ทาให้ข้าราชการทหารเข้าใจบทบาทหน้าที่อันพึงประสงค์ต่อ การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พร้อมนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาบทบาทหน้าที่อันพึงประสงค์ของข้าราชการ
ทหารต่อการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมช่วยพัฒนาให้การดาเนินงานต่างๆ เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของ
ข้าราชการทหาร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหารอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 3. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเพื่อพัฒนาบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คื อ ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ทั้ ง หมด 20 ต าบล
จานวน 291,162 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างได้จาก
กาหนดขนาดด้วยสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถาม 1 ฉบับ โดยยึดตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดใน
การวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยในพื้น ที่ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมและความต้องการความมั่นคงปลอดภัย
จากข้าราชการทหาร
ตอนที่ 2
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ ด้าน
การอานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่อันพึง ประสงค์และด้าน
การสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขเพื่ อ พั ฒ นาบทบาทการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร จากนั้นนาแบบสอบถามฉบับร่างไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอคาแนะนา
เพิ่มเติม ปรับปรุงสานวนภาษา ตัดข้อความที่สื่อความหมายไม่ชัดเจน หรือซ้าซ้อนและจัดข้อความให้สั้นกะทัดรัด เมื่ออ่านแล้ว
สามารถเข้าใจง่าย ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย และนาเครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้วไปหาคุณภาพด้วยการ
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความถูกต้องและสมบูรณ์ของเครื่องมือโดยนาเครื่องมือฉบับร่างให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจานวน 3 ท่าน
โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการหาค่า IOC ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ได้ค่าเท่ากับ 1.00
พร้อมกันนี้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงเครื่องมือให้สมบูร ณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จึงนาแบบสอบถามไปทดสอบหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) แล้ว
นามาทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร จานวน 30 คน หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงว่าเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้ ได้ค่าเท่ากับ .845
3. การเก็บ รวบรวมข้อ มูล จั ดเก็ บข้ อมู ล โดยออกท าการแจกแบบแบบสอบถามแก่ ประชาชนและกลุ่ มตั ว อย่ า ง
ในพื้นที่เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 20 ตาบล โดยจะแจกแบบสอบถามในแต่ละตาบลแตกต่างกันตามจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างของประชากร ในแต่ละตาบลตามจานวนตัวอย่างทีก่ าหนดไว้แล้วทาการเรียกเก็บทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการทาแบบสอบถาม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ไปดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่
ละฉบับ และนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 คือข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่
และการหาค่าร้อยละ (percentage) โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
ตอนที่ 2 คือระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร
โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับคะแนน ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อยและน้อยที่สุด ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ ด้านการอานวยการ
ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่อันพึงประสงค์และด้านการสร้างความรัก
ความสามัคคีของคนในชาติ
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ตอนที่ 3 คื อ การเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ คิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ บทบาทการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (mean) ตามปัจจัยส่วนบุคคล
โดยใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ ดั งนี้ กรณี ตั ว แปรอิ ส ระมี 2 กลุ่ ม ใช้ ก ารทดสอบค่ า t-test กรณี ตั ว แปรอิ ส ระมี ม ากกว่ า 2 กลุ่ ม
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวด้วยสถิติ F-test (One-Way ANOVA)
ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ ใช้การวิเคราะห์สาระเป็นรายประเด็นแต่ละด้านทั้งหมด 4 ด้าน โดยให้ความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ อ บทบาทการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร
ของข้ า ราชการทหาร อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ซึ่ ง ผู้ ต อบแบบสั ม ภาษณ์ เ ป็ น หั ว หน้ า ส านั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ
กองอานายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพภาคที่ 3 (กอ.รมน.ทภ.3) จานวน 11 ท่าน
ผลการวิจัย
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม และความต้องการความมั่นคงปลอดภัยจากข้าราชการทหาร สรุปได้ว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี มีสถานภาพสมรส จบศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท และมีระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ 20
ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมเป็นประจาและมี ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยจากข้าราชการทหาร
2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ด้าน
ความคิดเห็นของประชาชน
Mean ( X )
S. D.
แปรผล
1. ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มของ
3.386
.141
ปานกลาง
สถานการณ์
2. ด้านการอานวยการ ประสานงาน และเสริมการ
3.867
.323
มาก
ปฏิบัติงาน
3. ด้านการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่อันพึง
3.803
.435
มาก
ประสงค์
4. ด้านการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
3.962
.349
มาก
รวม
3.754
.196
มาก
จากตารางที่ 1 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการสร้างความรัก ความสามัคคีของคน
ในชาติ รองลงมาคือด้านการอานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่
อันพึงประสงค์และด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ตามลาดับ
อภิปรายผล
การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 4 ด้าน พบว่า
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พบว่ า ประชาชนมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ บทบาทการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รของข้ า ราชการทหาร
โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เนื่อ งจากปัญ หาความขั ด แย้ งและความไม่ สงบเป็ น ภัย คุก คามร้า ยแรงต่ อ ความมั่ นคงของชาติ
การปฏิบัติภารกิจเพื่อการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร จึงเป็นการปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติในด้านต่างๆ
ของประเทศ รวมถึ งประชาชนชาวจั งหวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และประชาชนในแถบภู มิ ภ าคนี้ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สมพร
คุณวิชิต (2550) ศึกษาเรื่องบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการรักษาความมั่นคงในอินโดนีเซีย : กรณีการต่อต้านการก่อการร้ายใน
อินโดนีเซีย หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 พบว่าภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 สหรัฐอเมริกาได้หันมาให้ความสาคัญ
กับภูมิภาคนี้อย่างยิ่ง เนื่องภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่ต่อต้านรัฐหรือกลุ่มแบ่งแยก
ดินแดนที่อยู่ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ อินโดนีเซียจึงเป็นเสมือนศูนย์กลางของยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่ อการร้ายของ
สหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้เพราะอินโดนีเซียมีความเกี่ยวพันกับประเทศต่างๆ ในประเด็นการก่อการร้ายดังกล่าว และการที่
สหรัฐอเมริกาพยายามเข้ามามีบทบาทด้านนี้ในอินโดนีเซียเพื่อเป็นการเข้ามาปกป้อง รักษาและส่งเสริมประโยชน์แห่งชาติในด้าน
ต่างๆ ของคนในภูมิภาคนี้อันเป็นปัจจัยพื้นฐานทั่วไปเช่นเดียวกับทุกๆประเทศในโลก
ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์
พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร ด้านการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการขาดการพัฒนาด้านระบบการเชื่อมโยง
ข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ และมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น จึงทาให้ขาดการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย อีกทั้งระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรขาด
การพัฒนาและเพิ่มพูนสมรรถนะให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ส่งผลให้บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชนก อ่าพันธุ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องโฆษกของหน่วยงานความ
มั่นคงทางทหาร : บทบาทหน้าที่ กระบวนการทางานและความน่าเชื่อถือในทัศนะของผู้สื่อข่าวและประชาชน พบว่าบทบาทหน้าที่
ที่ถูกกาหนดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี ในระดับตัวแทนของรัฐบาล คือ เป็นผู้ให้ข่าวและทาหน้าที่จัดการวิเคราะห์และเป็นผู้เผยแผ่
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งติดต่อประสานงานกันในหน่วยงานรัฐบาล และมีบทบาทในการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจต่อประชาชน ผ่านสื่อมวลชน และผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อให้เข้าใจการทางานของหน่วยงานความมั่นคงทาง
ทหาร เข้าใจนโยบายการทางานเพื่อสามารถและขับเคลื่อนนโยบายให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งยึดการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม
ระเบียบ ข้อบังคับของทหาร ภายใต้การป้องกันภัยคุกคามทางความมั่นคง ที่ สาคัญต้องทาหน้าที่ในการตอบคาถามจากผู้สื่อข่าว
และตอบประเด็นที่เป็นกระแสสังคมแทนของผู้บัญชาการเหนือตนเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน
ด้านการอานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติงาน
พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทการรักษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร ด้านการ
อานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัตงิ าน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 3 มีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน มีการบังคับใช้กฎหมายที่ รัดกุม
เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ ตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บูชิตา อารียาภรณ์ (2558) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา
เจ้าหน้าที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระดับประสิทธิผลในการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในในประเด็นที่ 2 คือการอานวยการ การ
ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ า นการเสริ ม สร้ า งให้ ป ระชาชน
ตระหนักในหน้าที่อันพึงประสงค์
พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร ด้านการ
เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่อันพึงประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการขยายผลจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนรวมถึงมีการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ พิทักษ์
รักษาชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ (2536) ศึกษาเรื่องทหารกับการพัฒนา
ทางการเมือง : ศึกษากรณีบทบาทด้านกิจการพลเรือน ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ในพื้นที่จังหวัดน่าน
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พบว่านโยบายกิจการพลเรือนของกองทัพบกมีหลักการที่มุ่งจะให้การเรียนรู้ลัทธิประชาธิปไตยแก่ประชาชนในหมู่บ้านพร้อมๆ ไป
กับการฝึกให้ให้ประชาชนตระหนักในการทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รู้จักใช้ชีวิตแบบอิสระ
การนาเอานโยบายไปปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดีในด้านการ
กระตุ้นให้ประชาชนรวมกลุ่มกัน การฝึกหัดระเบียบวินัย และการฝึกหัดป้องกันตนเอง
ด้านการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร ด้านการสร้าง
ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการดาเนินงานของผู้บังคับบัญชากองอานวยการรักษา
ความมั่งคงภายในแสดงออกถึงความมีภาวะผู้นา ที่มุ่งให้บุคลากรของ กอ.รมน. ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการเสริมสร้าง
จิตสานึกด้านความมั่นคงและความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
องค์ประมุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชชา เข็มเพชร (2555) ศึกษาเรื่องบทบาทของผู้นาทางการทหารในการสร้างความ
สมานฉันท์ของคนในชาติ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นระดับมากต่อบทบาทของผู้นาทางการทหารในการสร้างความสมานฉันท์
ของคนในชาติ ผู้นาทางการทหารมีการดาเนินการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งร่วมกันด้วยบทบาทการแสดงท่าทีที่ชัดเจน มี
การสนับสนุนการสร้างความปรองดองด้วยกลไกและเครื่องมือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่ายในสังคม
2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
เพศ ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยจากข้าราชการทหาร สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ไม่มีผลต่อความ
คิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของข้าราชการทหาร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ ด้านการอานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการเสริมสร้างให้
ประชาชนตระหนักในหน้าที่อันพึงประสงค์และด้านการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
อายุ ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการรักษา
ความมั่น คงภายในราชอาณาจั กรของข้าราชการทหาร ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้ านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้ม ของ
สถานการณ์ ด้านการอานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติงาน ด้านการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่อันพึง
ประสงค์และด้านการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เมธี เวียงคา (2555) การมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 32 พบว่าอายุ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นปัจ จัยที่ส่งผลต่อความ
คิดเห็นเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สัสดี กาแพงดี (2560) ศึกษาเรื่องความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ของกาลังพลกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่สามารถจาแนกความคิดเห็นของประชาชนต่อความทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกาลังพลกองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทยอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือตัวแปรด้าน อายุ ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนและความถี่ในการร่วมกิจกรรม
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาบทบาทการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ของข้าราชการทหาร
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
ด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มของสถานการณ์
จากความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ารัฐทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนได้ร่วมกันติดตามตรวจสอบ และ
เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันนั้น มีแนวโน้มสถานการณ์ค่อนข้างดี ทาให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบางครั้งอานาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือน ไม่เ พียงพอและครอบคลุมในการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกด้าน จึงควรมีบทบาทของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่มีผลเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมยังช่วยให้เกิดความเชื่อถือในการปฏิบัติงานต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น
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ทั้งนี้ยังช่วยให้เกิดรูปแบบการเชื่อมโยงข่าวสารของหน่ว ยงานต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งทันต่อการ
สร้างระบบกลไกในการปฏิบัติงานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทาให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น
ด้านการอานวยการ ประสานงาน และเสริมสร้างปฏิบัติงาน
ในด้านการอานวยการ ประสานงาน และเสริมสร้างการปฏิบัติงานค่อนข้างดีขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรในส่วนของพลเรือน มีหน่วยงานของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงาน
หลักที่เข้ามาบริหารงาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายทหาร ที่ทาหน้าที่ประสานงาน อานวยการในการปฏิบัติงาน จึงควรมี
ระบบการบริหารงานที่ชัดเจน มีการกระจายด้านข่าวสารที่ครอบคลุมและให้ความสาคัญกับพื้นที่พิเศษมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่
จะเกิดได้อย่างทันท่วงที เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยส่งผลให้สภาพปัญหาด้านยาเสพติดที่ลดน้ อยลง รวมถึง
ปัญหาความไม่สงบที่ไม่พบในพื้นที่ และควรที่จะสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจากรายงานผลการปฏิบัติงานได้
ด้วย
ด้านการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่อันพึงประสงค์
ด้านการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่อันพึงประสงค์ค่อนข้างดี มีบทบาทในด้านนี้มากขึ้น โดยมีการจัด
กิจกรรมที่เ สริ มสร้ างให้ป ระชาชนตระหนัก ในหน้า ที่อัน พึ งประสงค์ ลงพื้ นที่ทั้ งในระดับ หมู่ บ้า น ต าบล อ าเภอ และจังหวั ด
โดยเฉพาะแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งและการส่งเสริม ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริย์ท รงเป็น ประมุ ข การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ ดังนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
เช่น โครงการทาความดีถวายในหลวง โครงการพัฒนาแหล่งน้า คูคลอง เป็นต้น พร้อมเป็นแนวทางให้เกิดการรวมกลุ่ม ชมรมที่ทา
ประโยชน์แก่ประเทศชาติมากยิ่งขึ้น
ด้านการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
ด้านการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ถือว่าเป็นบทบาทที่ดี อย่างยิ่งที่ประชาชนมองเห็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าที่รัฐ สังเกตจากการมีระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงาน การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด จึงควรมีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น มีการส่งเสริมให้ชุมชนสร้างความเข้มแข็งจากภายในหรือจากประชาชนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนนั้นเอง โดยเจ้าหน้าที่รัฐทาหน้าที่ช่วยประสานความร่วมมือ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
และเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น
แนวทางการนาผลการดาเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ / แนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัย / ข้อเสนอแนะสาหรับการ
ทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรของ
ข้าราชการทหาร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องด้วยเมื่อทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนแล้ว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่
สามารถพัฒนาสมรรถนะในด้านที่ยังมีข้อบกพร่อง เกิดความสมบูรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของข้าราชการทหารต่อไป
2. ควรศึ กษาวิจั ยความผู กพัน กับ องค์ก ารของบุค ลากรกองอานวยการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กรของ
ข้าราชการทหาร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจะสามารถทราบถึงปัญหาที่มีภายในองค์กรของตน วิธีการแก้ปัญหาและการ
เสริมสร้างความรักความผูกพันของตนเองกับองค์กร นาไปสู่องค์กรในอุดมคติของทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
3. ควรศึกษาการนาแผนยุทธศาสตร์กองอานวยรักษาความมั่นคงภายใน พ.ศ.2560-2564 ไปปฏิบัติ เพื่อศึกษาแผนการ
พัฒนาตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปจากแผนยุทธศาสตร์ฉบับ เดิม เพื่อก่อให้เกิดแนวทางที่มีประสิท ธิภาพในการนานโยบายไป
ปฏิบัติต่อไป เพื่อจะได้นาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปปรับใช้และเป็นต้นแบบในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นต่อการ
ปฏิบัติงานในภายภาคหน้า
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี ด้วยความกรุณาจาก ผศ.ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่
ได้กรุณาให้คาแนะนา คาปรึกษาและเสียสละเวลาอันมีค่าในการช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้คาแนะนาด้วยดีตลอดมา
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คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ทุก
ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับผู้วิจัยตลอดจนตัวผู้วิจัยขอน้อมคารวะแด่ผู้เขียนตาราวิชาการที่ผู้วิจัยได้นามาประกอบใน
การศึกษาวิทยานิพนธ์และใช้ในการอ้างอิงทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้เพียงผู้เดียว ขอขอบพระคุณ
มา ณ ที่นี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสู่บัณฑิตนักปฏิบัติจานวน 160 คน
จานวน 4 ชั้นปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษดัดแปลงมาจาก Foreign
Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) ของเกศนีย์ มากช่วย และคณะฯ (2561)และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวล
ในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ มากที่สุด คือ การที่นักศึกษาต้องพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ตนเองไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า
และตนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งผลจากแบบสอบถามดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับผลที่รวบรวมได้จากการ
สัมภาษณ์นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า ตนรู้สึกวิตกกังวลมากหากต้องพูดภาษาอังกฤษแบบ
ไม่ได้เตรียมตัวมา เช่น อาจารย์เรียกให้ตอบคาถาม หรือให้พูดภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษากลัวว่าถ้าพูด
ภาษาอังกฤษแบบไม่ได้เตรียมตัวมา ตนจะพูดผิดไวยากรณ์ และนึกคาศัพท์ไม่ออก ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนว
ทางการแก้ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษและเป็นแนวทางให้อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยให้
นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : การพูดภาษาอังกฤษ, ความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ, ปัจจัยของความวิตกกังวล
Abstract
This research was conducted to study factors affecting anxiety to speak English among Business
English students in the Faculty of Humanities and Social Sciences at Pibulsongkram Rajabhat University to
develop to hands-on graduates. The participants were 160 students from first year to fourth year in
Business English program at Pibulsongkram Rajabhat University. The research instruments consisted of a
questionnaire of factors affecting anxiety in English speaking adapted from the Foreign Language
Classroom Anxiety Scale (FLCAS) of Ketsanee Makchuay et al. (2018) and a semi-structured interview.
Statistics used in the research included percentage, mean, and standard deviation. The results indicated
that factors affecting anexiety to speak English among Business English program students in the Faculty of
Humanities and Social Sciences at Pibulsongkram Rajabhat University mainly involved spontaneous
English speaking and English grammar. The interview data also revealed that the majority of the
participants were very nervous when they had to speak English instantly such as answering the questions
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and speaking in front of an audience. This was because they were afraid to make grammatical mistakes
and failed to use correct vocabularies. The results of this research can be used as a guideline for solving
problems in speaking English and served as a basic knowledge for English teachers to prepare an
appropriate plan to help their students to be more effective in speaking English.
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บทนา
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อสื่อสารด้านการศึกษา
หรือแม้แต่ด้านการทางานในปัจจุบัน โลกที่เปิดกว้างมากขึ้นทาให้บัณฑิตมีโอกาสมากขึ้นในตลาดแรงงานสากล ซึ่งการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างมากสาหรับชีวิตการทางาน ไม่ว่าจะเป็นการทางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
การทางานร่วมกันระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติอื่น ๆ มีการติดต่อสื่อสารทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน โดยส่วน
ใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งการติดต่อสื่อสารนั้นมีทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็น
ทางการในการติดต่อสื่อสาร เช่น การฟังบทสนทนาจากคู่สนทนา การฟังในที่ประชุม การสนทนาระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การพูดคุยระหว่างเพื่อนร่วมงาน การพูดในที่ประชุมของบริษัท การพูดเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ตลอดจน
ผลงานของบริษัท การอ่านคู่มือ การอ่านสาระต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการทางานการ การเขียนจดหมายเพื่อติดตามงานผ่าน
ไปรษณีย์ และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมบัณฑิตให้พร้อมที่จะแข่งขันในตลาดแรงงานสากล (กฤษณะ โฆษ
ชุณหนันท์, 2557)
เมื่อพิจารณาทักษะทั้ง 4 แล้ว ทักษะการฟังและทักษะการพูด เป็นทักทักษะที่มีความจาเป็นมีบทบาทสาคัญในการ
ใช้ชีวิตประจาวันมากกว่าทักษะอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดนทั่วไปแล้วใช้ทักษะการฟัง
45 % การพูด 30 % การอ่าน 16 % การเขียน 9 % แม้ว่าการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ ควรจะได้รับการพัฒนาทุก
ด้าน แต่อย่างไรก็ตามทักษะการฟังและทักษะการพูดถือได้ว่าเป็นจุดสาคัญของการสื่อสาร โดยทั่วไปแล้ว ทักษะการฟังและ
ทั ก ษะการพู ด เป็ น ทั ก ษะแรกของการเรี ย นภาษาหากว่ า เราสามารถพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง และทั ก ษะการพู ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพแล้วทักษะอื่น ๆ ย่อมมีพัฒนาการตามมา ในการเรียนภาษาอังกฤษปัจจุบันจะเน้นการสอนเพื่อการสื่อสารและ
คานึงถึงแนวทฤษฎีการับรู้ทางธรรมชาติของมนุษย์และให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาได้จริงในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
เพื่อให้การสื่อสารเป็นจริงตามต้องการของผู้เรียนและการสื่อสารจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การใช้ภาษา เพื่อนาไปใช้
ได้จริงในชีวิตประจาวัน (วาสนา มณีนาค, 2549)
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติออกสู่ตลาดแรงงานด้านงานบริการ ทั้ง
งานด้ า นการโรงแรม การท่ องเที่ย ว สายการบิ น และงานด้ า นอื่ น ๆ ซึ่งล้ วนแล้ว แต่ต้ อ งการนั ก ศึก ษาที่ ส ามารถสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทักษะทางด้านการพูด ในปัจจุบันสาขาวิชาพบปัญหาที่เกิดกับนักศึกษาในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน เมื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติโดยการสอบพูดพบว่ านักศึกษามีปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งที่เห็นได้ชัดคือ
นักศึกษามีความวิตกกังวลเวลาที่ออกมาพูดแม้จะทาการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี (สัมภาษณ์อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจึงทาให้ผู้วิจัยได้เห็นว่าความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนวิธีการเรียนการสอน
ให้นักศึกษา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับนักศึกษาปีที่จะป้อนสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้วิจัยได้
ดาเนินการวิจัย โดยทาการศึกษาเอกสาร ตาราต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ
จากนั้นทาการสร้างข้อถามของแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยดัดแปลงมาจาก Foreign Language Classroom
Anxiety Scale (FLCAS) ของเกศนีย์ มากช่วย และคณะฯ (2561) จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ
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ตรวจสอบเพื่อหาค่าความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์ของการวิจัย (IOC) เมื่อได้แบบสอบถามที่จะนามาเป็น
เครื่องมือในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ง นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม จ านวนทั้ งสิ้ น 160 คน ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 และใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Random Sampling) ในการเก็บข้อมูลแบบสอบ และทาการสุ่มนักศึกษาเพื่อทาการสัมภาษณ์กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 โดยแบ่งเป็นชั้นปีละ 3 คน ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลครบทุก
ด้านจากความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง และทาการสัมภาษณ์ด้วยตัวผู้วิจัยเอง รวมทั้งสิ้น 12 คน และนาผลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม สู่บัณฑิตนักปฏิบตั ิ
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพกึ่งปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตก
กังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ ผู้วิจัยออกแบบวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 และใช้วิธีการสุม่ กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Random Sampling) ชั้นปีละ
40 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน
กรอบแนวคิดวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สู่บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ

 ชั้นปี
 เกรดเฉลี่ยวิชาเอก
 เกรดเฉลี่ยรวม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแบบชนิดประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถามแบบชนิดประเมินค่า (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการ
พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยข้อคาถามได้ดัดแปลงมาจาก Foreign Language Classroom
Anxiety Scale (FLCAS) ของเกศนีย์ มากช่วย และคณะฯ (2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย ชั้นปี เกรดเฉลี่ยวิชาเอก เกรดเฉลี่ยรวม ตอนที่ 2 เป็นแบบการสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความวิ ต กกั ง วลในการพู ด ภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาสาขาภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ และ ตอนที่ 3 คือ ข้อเสนอแนะ
2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
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วิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นส่วนของผู้ถูกสัมภาษณ์ เป็นข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ชั้นปี เกรดเฉลี่ยวิชาเอก เกรดเฉลี่ยรวม และตอนที่ 2 คือ ส่วนคาถาม เป็น
ข้อคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ผู้วิจัยทาการคัดเลือกมากจาก
แบบสอบถามชนิดประเมินค่า และผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยคัวผู้วิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อปัจจัยที่สง่ ผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ มีแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองให้กับกลุ่มตัวอย่างในการตอบ
แบบสอบถามโดยก่อนการตอบแบบสอบถามผู้วิจัยทาการอธิบายจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลและอธิบายวิธีการกรอก
แบบสอบถามให้เข้าใจก่อน แล้วจึงให้กลุ่มตัวอย่างลงมือตอบแบบสอบถาม ในส่วนของการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละชั้นปี โดยแบ่งเป็นชั้นปีละ 3 คน ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลครบทุก
ด้านจากความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง และทาการสัมภาษณ์ด้วยตัวผู้วิจัยเอง
2. หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมเสร็จสมบูรณ์มาตรวจวัดการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และนา
ข้อมูลที่ได้มาคานวณ และแปลผลแบบสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถาม ใช้เกณฑ์ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550: 9)
คะแนนเฉลี่ย
4.51-5.00
แปลความว่า
ความวิตกกังวลมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.51-4.50
แปลความว่า
ความวิตกกังวลมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.51-3.50
แปลความว่า
ความวิตกกังวลปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.51-2.50
แปลความว่า
ความวิตกกังวลน้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00-1.50
แปลความว่า
ความวิตกกังวลน้อยที่สุด
สถิติในใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ คือ หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามชั้นปี
ชั้นปี

จานวน

ร้อยละ

ชั้นปีที่ 1
40
100
ชั้นปีที่ 2
40
100
40
100
ชั้นปีที่ 3
40
100
ชั้นปีที่ 4
160
100
รวม
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เป็นชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 จานวนชั้นปีละ 40 คน รวม
ทั้งสิ้น 160 คน คิดเป็นร้อย 100
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเกรดเฉลี่ยวิชาเอก
เกรดเฉลี่ยวิชาเอก
ต่ากว่า 2.00
2.00 – 2.99
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

10
95
55
160

6.25
59.38
34.38
100

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยวิชาเอกมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.00-2.99 จานวน 95
คน คิดเป็นร้อยละ 59.38 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยวิชาเอกเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38 และมี
เกรดเฉลี่ยวิชาเอกน้อยทีส่ ุดเฉลี่ยอยู่ที่ ต่ากว่า 2.00 จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเกรดเฉลี่ยรวม
เกรดเฉลี่ยวิชารวม
ต่ากว่า 2.00
2.00 – 2.99
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

3
75
82
160

1.88
46.88
51.25
100

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยรวมมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป จานวน 82 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยวิชารวมเฉลี่ยอยู่ที่ 2.00-2.99 จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 46.88 และมีเกรด
เฉลี่ยรวมน้อยที่สดุ เฉลี่ยอยู่ที่ ต่ากว่า 2.00 จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.88
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม สู่บัณฑิตนักปฏิบตั ิ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย X และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
X

1. ข้าพเจ้ารู้สึกไม่มั่นใจภาษาอังกฤษของตัวเองขณะที่พูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
2. ข้าพเจ้าคิดเสมอว่าเพื่อนร่วมชั้น มักจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าข้าพเจ้า

3.76
2.5

1.06
0.60

มาก
น้อย

3. ข้าพเจ้ากลัวว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะหัวเราะเยาะเมื่อข้าพเจ้าพูดภาษาอังกฤษ
4. ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดที่ต้องพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าอาจารย์และเพื่อน

2.98
3.5

0.50
0.85

ปานกลาง
ปานกลาง

5. ข้าพเจ้ารู้สึกประหม่า เมื่อได้มโี อกาสพบปะพูดคุยกับอาจารย์ชาวต่างชาติ
6. ข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกลัว เมื่อโดนเรียกให้ตอบคาถามในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

3.5
4.51

0.85
0.56

ปานกลาง
มากที่สุด
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X

7. เมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ข้าพเจ้าจะรูส้ ึกว่าความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของตัวเองแย่
8. ข้าพเจ้าประหม่า เมื่ออาจารย์ถามคาถามที่ข้าพเจ้าไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า

3.95

0.85

มาก

4.59

0.54

มากที่สุด

9. ข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกลัวเมื่อรู้ว่าตนเองไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์กาลังพูด
ภาษาอังกฤษ
10. ข้าพเจ้ารู้สึกกระวนกระวายและวิตกกังวลจนลืมสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยเรียนรู้มาหาก
ต้องพูดในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย
11. ข้าพเจ้ารู้สึกประหม่าและสับสนเมือ่ ทากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษใน
ชั้นเรียน
12. ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้น และตกใจกลัวเมื่อรู้ตัวว่าจะถูกเรียกชื่อให้พูดในชั่วโมงเรียน
ภาษาอังกฤษ
13. ข้าพเจ้าต้องใช้เวลาในการคิดนาน เมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ

3.73

0.99

มาก

3.88

0.90

มาก

3.81

0.93

มาก

4.57

0.58

มากที่สุด

4.54

0.51

มากที่สุด

14. ข้าพเจ้าจะมีอาการพูดติดๆ ขัดๆ เมื่อข้าพเจ้าเรียงประโยคไม่ถูก

4.55

0.60

มากที่สุด

15. เมื่อข้าพเจ้ามีอาการตื่นเต้น ข้าพเจ้ามักจะลืมในสิ่งที่ตั้งใจจะพูด

3.71

1.03

มาก

3.70

0.76

มาก

รวมเฉลี่ย

S.D.
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จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมากที่สุดสามอันดับแรก คือ ข้อ 8 “ข้าพเจ้าประหม่า
เมื่ออาจารย์ถามคาถามที่ข้าพเจ้าไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า ” มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ 12
“ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้น และตกใจกลัวเมื่อรู้ตัวว่าจะถูกเรียกชื่อให้พูดในชั่วโมงเรียน” มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด
และอันดับที่สาม คือ ข้อ 14 “ข้าพเจ้าจะมีอาการพูดติดๆ ขัดๆ เมื่ อข้าพเจ้าเรียงประโยคไม่ถูก” มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.55 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตก
กังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ มากที่สุด คือ การที่นักศึกษาต้องพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ตนเองไม่ได้เตรียมตั วมา
ล่วงหน้า และตนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งผลจากแบบสอบถามดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับผลที่รวบรวมได้
จากการสัมภาษณ์นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า ตนรู้สึกประหม่าและวิตกกังวลมากหากต้องพูด
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนในสถานการณ์ที่ถูกอาจารย์เรียกให้ตอบคาถาม หรือให้พูดภาษาอังกฤษโดยที่ตนยังไม่ได้เตรียมตัว ยัง
ไม่ได้คิดคาตอบไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษากลัวว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษแบบไม่ได้เตรียมตัวมา ตนจะพูดผิดไวยากรณ์
และนึกคาศัพท์ไม่ออก
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถอภิปรายและวิจารณ์
ผล คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คือ การที่นักศึกษาต้อง
พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ตนเองไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า และตนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งผลจาก
แบบสอบถามสอดคล้องกับผลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า ตน
รู้สึกประหม่าและวิตกกังวลมากหากต้องพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียนในสถานการณ์ที่ถูกอาจารย์เรียกให้ตอบคาถาม หรือให้พูด
ภาษาอังกฤษโดยที่ตนยังไม่ได้เตรียมตัว ยังไม่ได้คิดคาตอบไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษากลัวว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษแบบ
ไม่ได้เตรียมตัวมา ตนจะพูดผิดไวยากรณ์ และนึกคาศัพท์ไม่ออก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คัมภีรภาพ คงสารวย และคณะ
(2561) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน คือ ความกังวลว่าจะพูดผิดไวยากรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68
ซึ่งผลที่เป็นปัจจัยในด้านของเพื่อน เป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แต่ปัจจัยที่ส่งผลมาก คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวนักศึกษาเอง โดยผลวิจัยข้อนี้ต รงกันข้ามกับ
ผลการวิจัยของ เกศนีย์ มากช่วย และคณะฯ (2561) ที่ได้ทาการศึกษา เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวิจัย
พบว่า ความวิตกกังวลที่เด่นชัดที่สุ ด คือ คิดเสมอว่าเพื่อนร่วมชั้นมักจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าตนเอง และระดับความวิตก
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้สาเร็จและสมบูรณ์ตามขั้นตอนได้ด้วยความกรุณาและการได้รับสนับสนุนจากอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ให้คาแนะนา คาปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างยิ่งตลอดจนการจัดทารายงานเล่มนี้
สาเร็จสมบูรณ์ ผู้เขียนขอกราบขออบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่อ้างอิงให้งานวิจัยฉบับนี้ได้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
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การประเมินกระบวนการนานโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ
Evaluation of the implementation process of the Women Development Fund
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินกระบวนการนานโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มสตรีที่รวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นภายในอาเภอเมืองจังหวัดชัยนาท จานวน 222 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดให้การ
สนับสนุนการดาเนินงานของกองทุน และผู้นากองทุนมีการเสนอทางเลือกให้แก่สมาชิกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม มีการติดต่อประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ย วข้องอย่างเป็นระบบ และการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกได้แก่ การเปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คัดเลือก
คนที่มี คุ ณสมบัติ เหมาะสมเข้า มาท างานในแต่ ล ะต าแหน่งเพื่อ ให้ ก ารท างานมี ประสิท ธิภ าพ จัด ทาระบบบัญ ชีใ นการกู้
เงินกองทุนได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สมาชิกกองทุนฯ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความเสมอภาค
ยุติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน สมาชิกกองทุนฯ มีแรงจูงใจในการพัฒนากองทุนฯ ให้มีความเสมอภาคเป็นไปอย่างเหมาะสม
และความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้แก่สมาชิกกองทุนฯ มีความพึงพอใจในการมีรายได้เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : การประเมิน,กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ,กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
Abstract
The purpose of this research was to study the evaluation of the implementation process of the
Women Development Fund. Researchers use quantitative research. Research data collection from a group
of women in capital District, ChaiNat Province, Population and sample groups of 222 people By using a
questionnaire. The results show that Government agencies support the operation of the fund. And Fund
leader are offering options to members to participate in decision-making to encourage engagement. Have
contact with Related organizations and agencies Systematically And participation of members include
Opportunity for women Comment About the operation of the Women's Role Development Selection one
of qualified Work according to position to be effective Create an accounting system to recover funds
correctly and Current members have truly access to funding sources and Equality justice And
sustainable development the members have motivation to develop funds To have equality as
appropriate. And satisfaction in the quality of life of members include members have more satisfaction in
earning
keywords : evaluation, policy implementation process, women's development fund
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บทนา
“นโยบายสาธารณะ” คือ สิ่งใดก็ตาม ที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทาหรือเลือกที่จะไม่กระทาหรือ อาจกล่าวให้แคบลงไป
อีกได้ว่า คือแผนงานหรือโครงการที่รัฐบาลกาหนดขึ้นมา อันประกอบไปด้วยเป้าหมาย คุณค่า และการปฏิบัติการต่างๆ
สาหรับ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ” ของรัฐบาล ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวั ตร จึงมีความเกี่ยวพัน กับนโยบาย 3
ประเภท คือ นโยบายเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร นโยบายที่เกี่ยวกับการนาเอาทรัพยากรในสังคม มาใช้ และนโยบายใน
การตอบสนองความต้องการของคนในสังคม เรียกว่าเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับ การกระจายทรัพยากร (Distribution Policy) อัน
หมายถึง เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการกระจาย แจกจ่ายสินค้าและ บริการให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ อาทิ บริการทางด้าน
การศึกษา การจัดสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เป็นหนึ่งในนโยบายหรือโครงการของรัฐบาลที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน
สาระสาคัญพื้นฐานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวตั ถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบด้วย 4 ด้านหลักๆ
ได้แก่
1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน สาหรับการลงทุนเพื่อ
พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
2) เป็นแหล่งเงินทุนการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี
ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือ
สวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
3) เป็นแหล่งเงินทุน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นา การ
พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี
4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร
จากวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ด้านนั้นเมือ่ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพบว่าสภาพแวดล้อมของ
กองทุนมีจุดแข็งพบว่ากองทุนคิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ากว่ากองทุนอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน มีเป้ าหมายชัดเจน ที่มุ่งสร้าง
โอกาสให้สตรี/กลุ่มสตรีด้อยโอกาส พัฒนาศักยภาพในการดารงชีวิตและแก้ปัญหาสตรี/ชุมชน มีคณะทางานระดับตาบล /
เขตใน กทม. เป็นกลไก สาคัญในกระบวนการบริหารกองทุน ในพื้นที่ มี ข้อบังคับในการขับเคลื่อนกองทุน ที่มุ่งให้ ทุกภาค
ส่วนเกิดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมและมีกระบวนงานในพื้นที่เน้นกระบวนการแบบมี ส่วนร่วมที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของพื้นที่ได้ แต่ยังมีประเด็นที่เป็นจุดอ่อนพบว่าขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการเงินและบัญชี การจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ นิติกร ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่การบริหารกองทุนมีระบบการจัดการข้อมูล ข่าวสาร ระบบการเงิน
งบประมาณ และระบบ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพน้อยและการสื่อสารสร้างความเข้าใจใน
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของกองทุนให้แก่หน่วยงาน ในพื้นที่สมาชิกสตรี กลุ่มสตรีที่ด้อยโอกาสมีประสิทธิภาพน้อย
ในด้านวิสัยทัศน์ของกองทุนฯ พบว่า “สังคมไทยเป็นสังคมที่มสี ตรีอยู่เป็นจานวนมาก เกินครึ่งของสัดส่วนประชากร
ทั้งประเทศ และเป็นเพศที่แบกรับภาระและการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ในสังคมทั้ง ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
ประเทศ บนพื้นฐานที่สตรีเป็นผู้ที่รับรู้ เข้าใจความเจ็ บปวดและความทุกข์ยากต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ดีที่สุดและเป็นพลัง
ส่วนข้างมากของสังคม การให้ความสาคัญกับสตรี ในฐานะพลังเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันและพลังในการพัฒนาสังคมให้หลุดพ้นภัย
พิบัติและความทุกข์ยากต่างๆ ของสังคมจึงเป็นสิ่งสาคัญ แนวคิดในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งอาศัยจุดแข็งและ
วัฒนธรรมของครอบครัวไทย ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญ ในการช่วยเหลือ ดูแลสังคมและประเทศจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ควรได้รับ
การสนับสนุนอย่างเต็มที”่ (สานักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี, 2555)
ต่อมาปีพ.ศ. 2560 ได้มีการปรับเปลี่ยนวิสยั ทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้มากที่สุด
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มสตรีโดยปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของกองทุนขึ้นใหม่ “เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” มุ่งเน้นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเพื่อให้สตรีเกิดความเข้มแข็ง
เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งแนวทางยุทธศาสตร์สาคัญๆ ประกอบด้วย 4
ด้านหลักได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
ในการขับเคลื่อนกองทุนฯ นั้น หน่วยงานที่เล็กที่สุดที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนก็คืออาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน / ชุมชน (ตามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกในหมู่บ้าน / ชุมชน ทุก
แห่งทั่วประเทศ สาหรับการเข้าถึงเงินทุนนั้น ประเภทของเงินกองทุนมี 2 ประเภทคือเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) และประเภท
เงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) หากผู้ใดประสงค์จะขอรับการสนับสนุ นจะต้องเป็นสมาชิกที่รวมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือเป็น
สมาชิกประเภทองค์กรสตรี มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่ยื่นไม่น้อยกว่าหกเดือน มีการดาเนินงานหรือมีผลงาน
เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ขอรับการสนับสนุน วงเงินที่ขอรับการสนับสนุนนั้นมีวงเงินไม่เกินโครงการละสองแสนบาทอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละสามต่อปี
อย่างไรก็ดีแม้ว่านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะมุ่งเน้นให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันทาและ นาเสนอ
โครงการด้วยตนเอง กล่าวได้ว่า เป็นการสนับสนุนให้กลุ่มสตรีได้มีการวางแผนเพื่อนาไปสู่การพัฒนา คุณภาพชีวิตของตนเอง
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งทางด้านการส่งเสริมอาชีพและทางด้านสังคม ซึ่งเป็นขอบเขต ของการใช้เงินจากกองทุนฯ ที่ถือได้ว่า
เป็นการวางแผนจากรากหญ้า ให้กาหนดเส้นทางเดินของชีวิตด้วยตนเองและเพื่อตนเอง อันสอดคล้องกับหลักการที่สาคัญของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง แต่ในอีกด้านหนึ่งยังกล่าวได้ว่านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นส่วนหนึ่ง
ของการวางแผนทางสังคมโดยรัฐบาลเพื่อมุ่งแก้ปัญหาของสตรีด้วยเฉกเช่นเดียวกันตามกระบวนการที่มุ่งสู่เป้าหมายคือการ
บรรลุความจาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ หรือ จปฐ. สามารถอธิบายได้ว่า วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่กาหนดไว้เป็น 4 ประการ
ดังที่ได้นาเสนอไปแล้วข้างต้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา ที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย คือ การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมอาชีพ หรือแม้แต่ทางด้านสังคม ด้วยวิธีการให้เปล่ากับสตรีที่กาลังประสบปัญหา
มุ่งไปที่ผลลัพธ์สุดท้าย (End-Product) ก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การมีสุขภาพที่ดี การมีสวัสดิการสังคมที่ดี การอาศัยอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของความจาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มุ่งที่จะเป็นแหล่งเงินทุนสาหรับสตรีเพื่อจัดทากิจกรรมอันเป็น โครงการที่ เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางสังคม (Social
Action) มีวัตถุประสงค์เพื่อการปลดปล่อยสตรีจากการ ถูกกดขี่ ไม่ว่าจะเป็นจากเพศชายหรือจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ที่อยู่กับคนส่วนใหญ่ในสังคมขณะนี้ การมุ่งปลดปล่อยนี้ได้แฝงไปอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับการส่งเสริมอาชีพแล ะการแก้ไข
ปัญหาด้านสังคมเฉพาะหน้าของสตรี นั่นเอง
การนานโยบายไปปฏิบัตินั้น อุปสรรคของการดาเนินการกองทุน หลักๆ ก็คือ คือเงื่อนไขที่ถูกตั้งขึ้นมา ทาให้เกิด
ข้อจากัดต่อการเข้าถึงกองทุน รวมไปถึงกฎหมายที่จะรองรับการดาเนินการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทาให้เป็นเรื่อง
ยากที่จะทาให้กองทุนเดินหน้าจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ แม้ว่าจะมีความพยายามในการแก้ไข เพื่อให้เกิดการเปิดกว้าง
มากขึ้น แต่การเปิดดาเนินการปัญหาเรื่องการเข้าถึงกองทุนฯ ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนเดิมมากนัก การดาเนินการที่รวม
อานาจการตัดสินใจเป็นอุปสรรคสาคัญ เช่นเดียวกับ ความหลากหลายของกลุ่มสตรี ที่ทาให้กองทุนนี้ไม่ได้เข้าถึงสตรีทุกกลุ่ม
ตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลตั้งไว้แต่แรก
การดาเนินงานของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ปัญหาการเข้าไม่ถึง
กองทุนฯ มีหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการ และการใช้สื่อ
ต่าง ๆ ของผู้หญิงยังมีไม่มากนัก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวนโยบาย ทาให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงกองทุน นอกจากนี้
ยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งผูกขาดอานาจไว้ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมากเกินไป
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตาบลมีอานาจน้อยมาก ไม่มีอานาจออกระเบียบกองทุน ให้เหมาะสมกับชุมชนของ
ตนเอง และกลไกการทางานของคณะกรรมการระดับตาบล ก็ไม่เข้มแข็งเหมือนกองทุนหมู่บ้าน จึงทาให้คณะกรรมการระดับ
ตาบลที่มีอานาจพิจารณากลั่นกรองโครงการไม่กล้าตัดสินใจ ต้องส่งต่อมาให้อาเภอและส่งไปถึง คณะกรรมการระดับจังหวัด
คณะกรรมการระดับจังหวัดจึงต้องพิจารณาโครงการเป็นจานวนมาก
การสร้างการมีส่วนร่วมเป็นส่วนสาคัญในการทาความเข้าใจเรื่องระเบียบ วิธีการ กับประชาชน กลุ่มสตรีเป้าหมาย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านทั่วไป คือการทางานกับชาวบ้าน เพราะชาวบ้านไม่รู้เรื่องระเบียบ วิธีการ และไม่มีค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการระดับตาบล นโยบายจาก คณะกรรมการระดับจังหวัดก็ห้ามคณะกรรมการกู้เงิน ส่วนคณะกรรมการระดับตาบล
จะออกระเบียบอะไรไม่ได้ต้องให้จังหวัดเป็นคนออก ดอกเบี้ยจากเงินหมุนเวียนก็ให้นากลับไปที่คณะกรรมการระดับชาติ และ
อีกประเด็นที่สาคัญคือความไม่รู้ของกลุ่ม สมาชิก และสุดท้ายคือ เจ้าหน้าที่ทางานมีน้อย เจ้าหน้าที่ที่ทางานอยู่ในขณะนี้เป็น
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การทางานร่วมกับงานที่ทาอยู่ มีการเสนอให้เอาคนมาทางานเต็มตัว โดยตัดออกจากสังกัดเดิม เช่น กองทุนหมู่บ้าน แต่ก็ไม่
ประสบความสาเร็จ
จากกระบวนการที่ มุ่ งส่ งเสริ ม ให้ ส ตรี ก ลุ่ม เป้ า หมายเข้ ามามี ส่ วนร่ ว มในกิ จ กรรมของสังคม อธิบ ายได้ว่ า ด้ ว ย
สถานการณ์แห่งความไม่เท่าเทียมกัน (ทั้งทางเพศและทางเศรษฐกิจ) ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ยังมีอยู่บางส่วนในสังคมไทย จึง
ทาให้สตรีกลุ่ มเป้าหมาย ถูกกีดกันออกไปจนกลายเป็นคนชายขอบแห่งกระบวนการพัฒนา ดังนั้นวิธีการแก้ไขก็คือการ
เสริมสร้างพลังอานาจให้กับกลุ่มสตรี เพื่อนาไปสู่เป้าหมายของการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ซึ่ง นโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี มุ่งที่จะเสริมสร้างพลังอานาจ ด้วยการเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ต่างๆ ที่กลุ่มสตรีได้รวมตัวกันและนาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อันจะนาไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลที่
ตามมา คือเป็นการเสริมสร้างพลังอานาจของสตรีกลุ่มเป้าหมาย จนทาให้มีความรู้สึกว่าตนเองมีอานาจและได้รับการยอมรับ
ซึ่งจะนาไปสู่การเข้ามีส่วนร่วมได้ในที่สุดทั้งนี้เป้าหมายหลักในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง
และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังที่นโยบายได้กาหนด กระบวนการ ทิศทางการพัฒนาไว้อย่าง
ชัดเจนแล้ว แต่ทั้งนี้ในการนานโยบายไปปฏิบัตินั้นยังพบว่ามีปัญหาที่เป็นอุปสรรคสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาให้บรรลุยัง
เป้าหมายการดาเนินงานตามนโยบาย ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไข และพัฒนาจน
ประสบความสาเร็จ เพื่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการประเมินกระบวนการนานโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ
ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
วิธดี าเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยจาแนกขั้นตอนต่างๆ ของการดาเนินการวิจัย มี
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1.การเก็บและรวบรวมข้อมูล
เก็บและรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม เก็บข้อมูลจากกลุ่มสมาชิกที่เข้ารวมกลุ่ม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
2.การกาหนดพื้นที่
พื้นที่ที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นกลุ่มสตรีประเภทองค์กรสตรี ที่รวมกลุ่มกันตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไปในพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท รวมทั้งสิ้น 11 กลุ่ม ซึ่งเป็ นพื้นที่ตัวอย่างในการศึกษาครั้ งนี้และเมื่อได้ ผลการศึกษาจากพื้นที่ตัวอย่า ง
สามารถนาผลการวิจัยไปศึกษาในพื้นที่อาเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนทั้ง 11 กลุ่มในพื้นที่
อาเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนั้นได้ดาเนินการตามนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินทุกขั้นตอน
ในการนานโยบายไปปฏิบัติอย่างชัดเจน และทั้ง 11 กลุ่มสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง 4 ด้าน
หลัก ตามตัวชี้วัดการประเมินของสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
3.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มสตรีที่รวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นภายในอาเภอเมืองจังหวัดชัยนาท มีทั้งหมด 11
กลุ่ม ประชากรทั้งหมดรวมทั้งสิ้น จานวน 731 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างประชากรเชิง
ปริมาณ สาหรับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณนั้น กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง Taro Yamane ที่ความคลาดเคลื่อน
+- 5 % ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 222 คน และขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มสตรีต่างๆ
4.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การประเมินกระบวนการนานโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5.การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และหาความเชื่อมั่น
(reliability) ของแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
1. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มประชากรที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับ
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 30 ชุดเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1.1 วิเคราะห์รายข้อ โดยการหาความสัมพันธ์ของข้อคาถามแต่ละข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถาม โดย
เลือกข้อคาถามที่มีความสัมพันธ์สงู ไว้ใช้ในการเก็บข้อมูล
1.2 วิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (reliability) ของแบบสอบถามของแต่ละด้านโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ถ้าได้ค่ามากกว่า 0.8 ถือว่า แบบสอบถามฉบับนี้มีความน่าเชื่อถือ เมื่อหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ในภาพรวมทั้งฉบับอยู่ที่ 0.82
6.ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหา จานวน ค่าร้อยละ
ส่ ว นที่ 2 การประเมิ น กระบวนการน านโยบายกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ไ ปปฏิ บั ติ ระดั บ ของการประเมิ น
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่
5 หมายถึง มีการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง มีการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง มีการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปลผลคะแนนรายข้อ
และโดยรวม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ซึ่งผู้วิจัยกาหนดแบ่งระดับความรู้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์ ,2538
: 9)
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีการนาไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นาข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษามาสรุปให้ครบถ้วนถูกต้องตามประเด็นต่างๆที่ได้
ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ รวบรวมทั้งข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ เพื่อตรวจสอบประเด็นต่างๆ ที่ตั้งไว้ นามาสรุปโดยการพรรณนา
โวหาร
ผลการวิจัย
สาหรับผลการวิจัย ผู้วิจัยนาเสนอใน 2 ประเด็นสาคัญคือ ประเด็นที่ 1 บริบทกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาท และ
ประเด็นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม รายละเอียดนาเสนอได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 บริบทกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดชัยนาท ผลการศึกษาพบว่า
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ได้ตระหนักถึงความสาคัญของผู้นาชุมชนเป็นผู้มีบทบาทสาคัญ และเป็นแกน
หลักในการพัฒนาหมู่บ้าน ตาบล รวมทั้งสร้างสรรค์การพัฒนา และแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วยความร่วมมือจากทุ กภาคส่วน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชัยนาทอนุมัติแล้วกว่า 830 โครงการเป็นเงิน
กว่า 38 ล้านบาท ซึ่งนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถือเป็นการสร้างความเท่าเทียมในโอกาสของ
สตรี นโยบายของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สนับสนุนเงินกองทุนให้กับทุกจังหวัด โดยแบ่งจังหวัดเป็นขนาดเล็ก กลาง และ
ใหญ่ จังหวัดชัยนาทอยู่ในข่ายจังหวัดขนาดเล็กได้รับเงินสนับสนุนกองทุน 70 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน 56 ล้านบาท
เงินอุดหนุน 14 ล้านบาท จังหวัดชัยนาทมีสตรีสมัครเป็นสมาชิกกองทุนกว่า 4.8 หมื่นคน คิดเป็นร้อยละ 51 ของสตรีใน
จังหวั ด ขอเชิ ญชวนสตรี จังหวัดชั ยนาท อายุ 15 ปี ขึ้นไปสมัค รเป็ นสมาชิก กองทุ นพัฒ นาบทบาทสตรี ได้อ ย่างต่อเนื่องที่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรืออาเภอทุกแห่ง ผลการดาเนินการคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ประชุม
พิจารณาอนุมัติโครงการ 830 โครงการ เป็นเงินกว่า 38.43 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ โครงการด้านการเกษตร 598
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 เป็นเงิน 29.42 ล้านบาท ด้านอุตสาหกรรม 6 โครงการ เป็นเงิน 2.8 แสนบาท ด้านพาณิชยกรรม
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98 โครงการ เป็นเงิน 4.12 ล้านบาท ด้าน คหกรรม 110 โครงการ 3.64 ล้านบาท และด้านหัตถกรรม 27 โครงการ เป็นเงิน
9.60 แสนบาท ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 68 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
ในการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้น แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้นคือ สมาชิกกองทุนในพื้นที่สามารถ
บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่สาคัญ 4 ด้านได้แก่ 1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่า ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน สาหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและ
องค์กรของสตรี 2) เป็นแหล่งเงินทุนการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแล
และแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม 3)เป็นแหล่งเงินทุน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นา การพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของ
สตรี 4)เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร สภาพแวดล้อมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพบว่าสภาพแวดล้อมของกองทุนมีจุดแข็งพบว่ากองทุนคิดดอกเบี้ยเงินกู้
ต่ากว่ากองทุนอื่นๆ ที่มีวั ตถุประสงค์คล้ายกัน มี เป้าหมายชัดเจน ที่มุ่งสร้างโอกาสให้สตรี/กลุ่ มสตรีด้อยโอกาส พัฒนา
ศั ก ยภาพในการด ารงชี วิ ต และแก้ ปั ญ หาสตรี / ชุ ม ชน มี ค ณะท างานระดั บ ต าบล /เขตใน กทม. เป็ น กลไก ส าคั ญ ใน
กระบวนการบริหารกองทุน ในพื้นที่ มี ข้อบังคับในการขับเคลื่อนกองทุน ที่มุ่งให้ ทุกภาคส่วนเกิดกระบวนการแบบมีส่วน
ร่วมและมีกระบวนงานในพื้นที่เน้นกระบวนการแบบมี ส่วนร่วมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้ แต่ยังมี
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนพบว่าขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการเงินและบัญชี การจัดการข้อมูล สารสนเทศ นิติกร ทั้งใน
ส่วนกลางและในพื้นที่การบริหารกองทุนมีระบบการจัดการข้อมูล ข่าวสาร ระบบการเงิน งบประมาณ และระบบ การ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมิ นผลที่มีประสิทธิภาพน้อยและการสื่อสารสร้างความเข้าใจในระเบียบและแนวทางปฏิบัติของ
กองทุนให้แก่หน่วยงาน ในพื้นที่สมาชิกสตรี กลุ่มสตรีที่ด้อยโอกาสมีประสิทธิภาพน้อย
แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมกล่าวคือในพื้นที่นั้นมีความต้องการส่งเสริมด้านงบประมานจากหน่วยงานภาครัฐที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ต้องการให้มีเงินตอบแทนให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในกองทุน เหมือนกับกลุ่มสตรีอาสาสมัครอื่นๆ ที่ได้รับ
ค่าตอบแทน ซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจให้คณะกรรมการมีความกระตืนรืนร้นเข้ามาทาหน้าที่ที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันผู้ที่เข้ามาทา
หน้าที่นั้น เป็นจิตอาสา การปฏิบัติงานต้องอาศัยความเสียสละ ทั้งเวลา และทรัพย์ของตนเอง หากมีงบประมาณสนับสนุน
จากทาให้ทางานได้เต็มกาลังมากขึ้น นอกจากงบประมาณในการดาเนินการแล้ว สิ่งที่ควรให้ความสาคัญคือ ความสาคัญและ
ความต่อเนื่องของการจัดทาโครงการต่าง ๆ โดยการลงพื้นที่เพื่อสารวจและติดตามปัญหาการดาเนินงาน รับทราบปัญหาการ
ปฏิบัติ และความต้องการของประชาชนเป็นระยะ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงประเด็นและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และควร
เข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้ การฝึกอบรม การใช้งบประมาณ การบริหารจัดการเงินทุนให้กลุ่ม
สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น
ประเด็นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า
ผลการวิจัยนาเสนอตารางการประเมินกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ โดยผลการศึกษานาเสนอในข้อที่มีค่า
คะแนนการประเมินมากที่สุด และข้อคะแนนการประเมินน้อยที่สุดเท่านั้น นาเสนอได้ดังตารางดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ
การประเมิน
ระดับการนานโยบายไปปฏิบัติ
หน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ
SD
ความหมาย
X
1.กรรมการกองทุน ให้คาปรึกษากับกรรมกองทุนตาบลอื่นๆ เพื่อพัฒนาการ
2.80
.640
ปานกลาง
ดาเนินงาน
2.หน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัดให้การสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุน
3.09
.665
ปานกลาง
3.กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎเกณฑ์ ของกองทุน
2.85
.530
ปานกลาง
4. กรรมการมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนด้านการวางแผน
2.77
.560
ปานกลาง
ภาวะผู้นา
1 ผู้นากองทุนมีการเสนอทางเลือกให้แก่สมาชิกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.53
.658
มาก
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
2. ผู้นากองทุนมีทักษะด้านความคิด มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.50
.708
ปานกลาง
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3.ผู้นากองทุนมีวิสัยทัศน์ มีสติปัญญา ความมุ่งมั่น มองการณ์ไกลและมีความ
รับผิดชอบ
4. ผู้นากองทุนมีการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร
1.กองทุนฯ ของท่านมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนอย่างต่อเนื่อง
2. กองทุนฯ ของท่านมีวิธีการติดต่อสื่อสารทีร่ วดเร็ว
3. กองทุนฯ ของท่านมีการติดต่อประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวของ
อย่างเป็นระบบ
4. กองทุนฯของท่านมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการการติดต่อสื่อสาร
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
1.กองทุนฯ ของท่านได้เปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. กรรมการและสมาชิกกองทุนฯ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อจัดทาระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการบริหารกองทุนฯ ของท่านร่วมกัน
3. ท่านมีโอกาสได้ร่วมติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงานของกองทุนฯ อยู่เสมอ
4. สมาชิกกองทุนฯ มีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการ
ต่างๆ จากกองทุนฯ อย่างเป็นธรรม
บริหารจัดการทรัพยากร
1. รัฐได้จดั สรรงบประมาณให้กองทุนของท่านฯ โครงการละ200,000 บาท
2. กองทุนฯ ของท่านได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐอย่างเพียงพอ
3. กองทุนฯ ของท่านมีการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสมเข้ามาทางานในแต่ละ
ตาแหน่งเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ
4. กองทุนฯ ของท่านมีการฝึกอบรมและพัฒนาคนให้มีความสามารถในการทางาน
ให้ดีขึ้น
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1. กองทุนฯ ของท่านได้จัดทาระบบบัญชีในการกู้เงินกองทุนได้อย่างถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน
2. กองทุนฯ ของท่านได้จัดทาหลักฐานต่างๆ ในการกู้เงินกองทุนได้อย่างถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน
3. กองทุนฯ ของท่านได้คัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชีรับ จ่ายเงิน ที่เหมาะสม
ด้านความสาเร็จของนโยบาย
1. สมาชิกกองทุนฯ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างแท้จริง
2. เงินทุนกู้ยืมสามารถนามาพัฒนาอาชีพตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายได้จริง
3. เงินทุนกู้ยืมสามารถเพิ่มรายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายได้จริง
4. กองทุนฯ สร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
ด้านความเสมอภาค ยุติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. สมาชิกกองทุนฯ มีแรงจูงใจในการพัฒนากองทุนฯ ให้มีความเสมอภาค และ
เป็นไปอย่างเหมาะสม
2.สมาชิกกองทุนฯ ได้รับการพิจารณาการกูย้ ืมเงินจากคณะกรรมการกองทุนฯ ด้วย
ความเป็นธรรม
3. สมาชิกกองทุนฯ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. กองทุนฯ ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น
ด้านความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของสมาชิก
1. สมาชิกกองทุนฯ มีความพึงพอใจในการมีรายได้เพิ่มขึ้น
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2.78

.659

ปานกลาง

2.11

.698

น้อย

3.20
2.97
3.64

.901
.609
.627

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

2.17

.814

น้อย

3.68

.642

มาก

2.26

.740

น้อย

3.08
3.51

.564
.802

ปานกลาง
มาก

3.25
3.47
3.79

.622
.7.1
.522

ปานกลาง
ปนานกลาง
มาก

2.37

.774

น้อย

3.75

.695

มาก

3.20

.730

ปานกลาง

2.19

.773

น้อย

3.45
3.09
3.25
2.34

6.42
.534
.673
.720

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

3.67

.579

มาก

3.21

.630

ปานกลาง

2.53
2.80

.724
.721

ปานกลาง
ปานกลาง

3.73

.664

มาก
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2. สมาชิกกองทุนฯ มีความสุขทางจิตใจจากการมีกิจกรรมร่วมกัน
3. สมาชิกกองทุนฯ มีความรู้ดา้ นต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
4. สมาชิกกองทุนฯ มีสุขอนามัยดีขึ้น
ภาพรวมทั้งหมด

3.45
2.25
3.60
3.09

.721
.698
.703
.665

ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง

จากตารางผลการศึกษาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินกระบวนการนานโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีไปปฏิบัติ อธิบายได้ดังนี้
1.การประเมินกระบวนการนานโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติมากที่สุด ในแต่ละด้าน พบว่า
ด้านหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัดให้การสนับสนุนการดาเนินงานของ
กองทุนซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.09, SD = .665) ด้านภาวะผู้นาได้แก่ผู้นากองทุนมี
การเสนอทางเลือกให้แก่สมาชิกให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งมีระดับการนานโยบายไป
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.53, SD = .658) ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสารได้แก่กองทุนฯ ของท่านมีการ
ติดต่อประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวของอย่างเป็นระบบซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (
X = 3.64, SD = .627) ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกได้แก่กองทุนฯ ของท่านได้เปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.68, SD =
.632) ด้านบริหารจัดการทรัพยากรได้แก่กองทุนฯ ของท่านมีการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทางานในแต่ละ
ตาแหน่งเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79, SD = .522) ด้าน
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานได้แก่กองทุนฯ ของท่านได้จัดทาระบบบัญชีในการกู้เงินกองทุนได้อย่างถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.75, SD = .695) ด้านความสาเร็จของนโยบาย ได้แก่
สมาชิกกองทุนฯ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างแท้จริงซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.45, SD =
.642) ด้านความเสมอภาค ยุติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แก่สมาชิกกองทุนฯ มีแรงจูงใจในการพัฒนากองทุนฯ ให้มีความ
เสมอภาค และเป็นไปอย่างเหมาะสมซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67, SD = .579) และด้าน
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้แก่สมาชิกกองทุนฯ มีความพึงพอใจในการมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งมีระดับการนา
นโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.73, SD = .664)
2.การประเมินกระบวนการนานโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติน้อยที่สุด ในแต่ละด้าน พบว่า
ด้านหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติได้แก่ กรรมการมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนด้านการ
วางแผนซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.77, SD = .560) ด้านภาวะผู้นาได้แก่ผู้นากองทุนมี
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.11, SD = .698) ด้านการ
ประสานงานและการติดต่อสื่อสารได้แก่กองทุนฯของท่านมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทั นสมัยในการการติดต่อสื่อสารซึ่งมีระดับ
การนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.17, SD = .814) ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกได้แก่กรรมการและสมาชิก
กองทุนฯ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อจัดทาระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการบริหารกองทุนฯ ของท่านร่วมกันซึ่งมี
ระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.26, SD = .740) ด้านบริหารจัดการทรัพยากรได้แก่กองทุนฯ ของท่าน
มีการฝึกอบรมและพัฒนาคนให้มีความสามารถในการทางานให้ดีขึ้นซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ( X =
2.37, SD = .774) ด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานได้แก่กองทุนฯ ของท่านได้คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
จ่ายเงิน ที่เหมาะสมซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.19, SD = .773) ด้านความสาเร็จของ
นโยบายได้แก่กองทุนฯ สร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
( X = 2.34, SD = .720)ด้านความเสมอภาค ยุติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แก่สมาชิกกองทุนฯ มีความสามัคคี ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ( X = 2.53, SD = .724)และด้านความพึงพอใจในคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกได้แก่สมาชิกกองทุนฯ มีความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีระดับการนานโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ( X
= 2.25, SD = .698)
อภิปรายผล

179

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

การอภิปรายผลการศึกษานาเสนอตามประเด็นวัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการประเมินกระบวนการนานโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท อภิปรายผลได้ดังนี้
1.ด้านหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ
พบว่าจากการประเมินกระบวนการนานโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดให้
การสนับสนุนการดาเนินงานของกองทุน และผู้นากองทุนมีการเสนอทางเลือกให้แก่สมาชิกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนงนภั ส ไพรศรี(2560) ที่ได้ทาการศึกษาประสิทธิผลการนา
นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิ บัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจั งหวัดภาคกลางพบว่าความสาเร็จของ
นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยเพิ่มรายได้ โดยการสร้างโอกาสทางอาชีพและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และด้านความเสมอภาค ยุติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทาให้สมาชิกเกิดการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ร่วมคิด ร่วมทา และร่วมปฏิบัติ
2.ด้านการประสานงานและการติดต่อสื่อสารได้แก่กองทุนฯ มีการติดต่อประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยว
ของอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมของสมาชิกได้แก่ได้เปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนุช เรืองโพน (2559) ที่ได้ทาการศึกษานโยบายและการบริหาร
นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพบว่าการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือสมาชิกเห็นว่าการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจผลการ
ดาเนินงานมีความเหมาะสมมากเนื่องจากเป็นแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพสาหรับสตรี สมาชิกเห็นว่าการดาเนินงานด้านสังคม
ผลการดาเนินงานมีความเหมาะสมมาก เนื่องจากสมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ภายในครอบครัวดีขึ้น และสมาชิกเห็นว่าการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีผลการดาเนินงานมีความเหมาะสมมาก เนื่องจากสตรีสามารถทางานเป็นทีมสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มสตรีที่เป็นสมาชิก เปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน และ
สามารถเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้
3.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรได้แก่มีการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทางานในแต่ละตาแหน่ง
เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องงานวิจัยของ วรางคนา โพธิรักษ์ (2557) ที่ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมผู้นาสตรีที่มี
ผลต่อประสิทธิผลการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผลการศึกษาพบว่าในด้านพฤติกรรมผู้นาสตรีที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวคื อพฤติกรรมผู้นาต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจใน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการวางแผนการปฏิบัติงาน การหาแนวทางแก้ไขปัญหา การ
ควบคุมและการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานนอกจากนี้สิ่งที่สาคัญในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีใจรัก
และมีจิตอาสาอย่างแรงกล้า ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของสมาชิกในการปฏิบัติงาน เนื่องด้วยการทางานในกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจะไม่ได้รับเงินตอบแทนแต่ต้องสรรหาเพื่อมาบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.ด้านการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานได้แก่ การจัดทาระบบบัญชีในการกู้เงินกองทุนได้อย่างถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอมอร แสนภูวา (2557) ศึกษาเรื่องบทบาทกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรี
สะเกษในงานพัฒนาชุมชนที่กล่าวถึง ปัญหากลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ8nvสมาชิกขาดความรู้ในการ
เขียนโครงการ มีความรู้สึกว่างบประมาณที่ให้เป็นเงินได้เปล่าและมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ไม่มีค่าตอบแทนให้กับ
คณะกรรมการและยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน การพิจารณาโครงการมีความล่าช้าและขั้นตอนมากเกินไป การ
รวมกลุ่ มท ากิ จ กรรมมั กเกิ ดปั ญหาความคิ ดเห็ นไม่ต รงกั นสมาชิ ก กลุ่ มมี ค วามซ้ าซ้อ นกั บ กลุ่ ม อื่น ผู้ แทนกลุ่ มขาดการ
ประชาสัมพันธ์และการประสานงานให้สมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสารฝึกอบรมให้คณะกรรม การและสมาชิกเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้การเขียนโครงการและรับรู้ถึงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เพิ่มบุคลากรทางานในระดับจังหวัด โอนงบประมาณให้ระดับ
ตาบลบริหารจัดการเองรวมทั้งปัญหาในการจัดการระบบบัญชีที่ไม่ได้ทาการบันทึกอย่างถูกต้องและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
5.ด้านความสาเร็จของนโยบาย ได้แก่สมาชิกกองทุนฯ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความเสมอ
ภาค ยุติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แก่สมาชิกกองทุนฯ มีแรงจูงใจในการพัฒนากองทุนฯ ให้มีความเสมอภาค และเป็นไป
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะนุช เรืองโพน (2559) ที่ได้ทาการศึกษานโยบายและการบริหารนโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพบว่า สมาชิกเห็นว่าการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีผลการดาเนินงานมีความเหมาะสมมาก เนื่องจากสตรีสามารถทางานเป็นทีมสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มสตรีที่เป็นสมาชิกและสามารถเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ได้ ซึ่งทาให้สมาชิกเข้าถึงกองทุนได้อย่างแท้จริง เพื่อทั้งสามารถกระจายงบประมาณให้แต่ละโครงการอย่างเท่าเทียมกัน
ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และการหมุนเวียนงบประมาณ จัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้อง
6.ด้านความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของสมาชิ กได้แก่สมาชิกกองทุ นฯ มีความพึงพอใจในการมีรายได้เพิ่มขึ้ น
สอดคล้องกับงานวิจัยของเอมอร แสนภูวา (2557) ศึกษาเรื่อง บทบาทกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษในงาน
พัฒนาชุมชน ที่กล่าวไว้ว่าการเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชน คือ เป็นการส่งเสริม
อาชีพในชุมชน เสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัวทาให้สตรีรู้บทบาทของตนมากขึ้นอีกทั้งรู้จักการเสียสละและสามัคคี เข้าร่วมและ
มีบทบาทในงานพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1.ควรให้มีระบบประเมินผลการดาเนินงานกองทุนที่รัดกุม และทาการประเมินทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
2.การเบิกจ่ายเงินกองทุนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างแท้จริงเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติของกองทุนให้กับสมาชิก เป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีการตรวจสอบที่ถูกต้อง
3.อบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร ให้กับกลุ่มสมาชิกเพื่อให้กลุ่มสมาชิก รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว
4.พัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ ด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มสมาชิก ตามความถนัด ของกลุ่มสมาชิก ส่ งเสริมการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม โครงการต่างๆ รวมถึงสร้างศักยภาพของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้มีความเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
การประเมินกระบวนการนานโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ นั้นหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดให้การ
สนับสนุนการดาเนินงานของกองทุน และผู้นากองทุนมีการเสนอทางเลือกให้แก่สมาชิกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม มีการติดต่อประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวของอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมของ
สมาชิกได้แก่ได้เปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คัดเลือกคนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทางานในแต่ละตาแหน่งเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ จัดทาระบบบัญชีในการกู้เงินกองทุนได้
อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบนั สมาชิกกองทุนฯ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความเสมอภาค ยุติธรรม และ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้แก่สมาชิกกองทุนฯ มีแรงจูงใจในการพัฒนากองทุนฯ ให้มี ความเสมอภาคเป็นไปอย่างเหมาะสม และ
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้แก่สมาชิกกองทุนฯ มีความพึงพอใจในการมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผลการศึกษาควรมีการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับ ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
กองทุนด้านการวางแผน ภาวะผู้นาของผู้นากองทุนมีการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร
โดยมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการการติดต่อสื่อสาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการประชุมเพื่อจัดทาระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการบริหารกองทุนฯ การบริหารจัด การทรัพยากร ควรมีการฝึกอบรมและพัฒนาคนให้มี
ความสามารถในการทางานให้ดีขึ้น มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโดยการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีรับ จ่ายเงิน
ที่เหมาะสม ความสาเร็จของนโยบายควรสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สร้างความเสมอภาค ยุติธรรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แก่สมาชิกกองทุนฯ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและด้านความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกควรพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาการปฏิเสธการชักชวนและการขอร้องในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น
A STUDY OF REJECTING THE INVITATION AND THE REQUEST IN JAPANESE
TELEVISION DRAMA
ดนยา แย้มมาลี1 อนุชสรา เขียวกรุง2 และ สุจติ รา เลิศเสม บุณยานันต์3*
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : oil.sujitra@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการปฏิเสธในบริบทการชักชวนและการขอร้องในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น
จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ Boku, Unmei no Hito Desu (ボク、運命の人です), A LIFE: Itoshiki Hito (A LIFE 愛しき人)
และ Juuhandeki (重版出来) โดยคัดเลือกข้อมูลตามสะดวกจากละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น แนวชีวิต ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
nightsiamseries ข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า 1) มีสานวนการปฏิเสธ
ในละครโทรทั ศน์ญี่ ปุ่น รวม 44 สถานการณ์ แบ่ง ได้เ ป็น การปฏิ เสธการชั กชวน 28 สถานการณ์ (ร้อ ยละ 63.64) และ
การปฏิเสธการขอร้อง 16 สถานการณ์ (ร้อยละ 36.36) และ 2) พบสานวนการปฏิเสธ 7 รูปแบบ ได้แก่ การปฏิเสธแบบ
ไม่บอกเหตุผลทั้งหมด (ร้อยละ 25.00) การปฏิเสธแบบเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างกะทันหัน (ร้อยละ 20.46) การปฏิเสธอย่างเคารพ
(ร้อยละ 18.18) การปฏิเสธแบบบางส่วน (ร้อยละ 15.91) การปฏิเสธแบบใช้วิธีบ่ายเบี่ยง (ร้อยละ 9.09) การปฏิเสธแบบ
ใช้ถ้อยคาคลุมเครือ (ร้อยละ 6.82) และการปฏิเสธด้วยภาษาอิริยาบถ (ร้อยละ 4.54) โดยการปฏิเสธด้วยภาษาอิริยาบถพบใช้
เฉพาะการปฏิเสธในบริบทการชักชวน
คาสาคัญ : การปฏิเสธ การชักชวน การขอร้อง ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น
Abstract
This paper aims to study the forms of rejecting the invitations and rejecting the requests in 3
Japanese television dramas: Boku, Unmei no Hito Desu (ボク、運命の人です), A LIFE: Itoshiki Hito (A LIFE 愛
しき人) and Juuhandeki (重版出来) by the means of convenience sampling on nightsiamseries website.
The statistical data of them is presented as frequency and percentage. The findings reveal that 1) in
Japanese television dramas, there are 44 rejecting situations consisting of 28 rejecting the invitation
situations (63.64%) and 16 rejecting the request situations (36.36%). And 2) there are 7 styles of rejecting
forms in Japanese television dramas consisting of rejecting without telling the entire reasons (25%),
rejecting by instantly changing the topic (20.46%), rejecting with respect (18.18%), rejecting partly (15.91%),
rejecting by avoiding (9.09%), rejecting with unclear words (6.82%) and rejecting with gesture (4.54%) that
is especially used in rejecting the requests.
keywords : rejecting, invitation, request, japanese television drama
บทนา
ในการเรียนภาษาญี่ปุ่น สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องยากสาหรับผู้เรียนชาวไทยคือวัฒนธรรมการใช้ภาษา เนื่องจากวัฒนธรรม
การใช้ภาษาญี่ปุ่นในหลายบริบทมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากภาษาไทย เช่น การกล่าวปฏิเสธ ซึ่งคนญี่ปุ่นมัก จะไม่กล่าว
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ปฏิเสธผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมา ทั้งที่ในบางสถานการณ์อาจปฏิเสธได้ โดยตรงแต่กลับพยายามพูดหลีกเลี่ยงการปฏิเสธโดยตรง
นัน้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากคนญี่ปุ่นให้ความสาคัญต่อความรู้สึกและสถานภาพของผู้อื่น อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธคือสถานการณ์ที่
มนุษย์เราทุกคนต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา และการปฏิเสธไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งอาจต้องเผชิญกับปฏิกิริยาต่อต้านรุนแรงจากผู้ถูก
ปฏิ เ สธ เราจึ ง ควรมั่ น ใจในการปฏิ เ สธเพื่ อ พร้ อ มรั บ มื อ กั บ ปฏิ กิ ริ ย าโต้ ก ลั บ จากอี ก ฝ่ า ย (วิ ล เลี่ ย ม ยู รี ย์ , 2551, น. 94)
ในการเรียนหรือใช้ภาษาญี่ปุ่น ทั้งเพื่อการสื่อสารหรือการทางานย่อมหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาในบริการปฏิเสธไม่ได้ ผู้เรียนหรือ
ผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นควรมีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมการใช้ภาษาหรือการสื่อสารในบริบทการปฏิเสธเป็นอย่างดี เนื่องจาก
การสื่อสารเป็นกระบวนการในการสื่อความหมายระหว่างบุคคล และสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่สมาชิกสามารถใช้ความสามารถ
ของตนสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดยแสดงออกในรูปแบบความต้องการ ความปรารถนา ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากบุคลหนึ่งถึงบุคคลหนึ่ง (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2546, น. 159) และในการเป็นสมาชิกของชุมชนหรือสังคม
หนึ่งนั้น บุคคลจาเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามแต่ละบริบท ต้องคานึงถึง
ความสัมพันธ์ของผู้พูดและผู้ฟังสาหรับการสนทนาที่เกิดขึ้น และต้องสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันและกัน แต่สิ่งที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้คือ การปฏิเสธหรือไม่เห็นด้วย ซึ่งการปฏิเสธของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามบริบทหรือความสัมพันธ์ของ
ผู้พูดและผู้ฟัง (ธิดารัตน์ น้อมมนัส, 2546)
ที่ผ่านมา ชัญญานุช โยรภัตร (2554) ได้ศึกษากลวิธีการตอบปฏิเสธโดยไม่ใช้คาว่า “ไม่” จากตัวอย่างบทสนทนาใน
หนั งสื อ ภาษาญี่ปุ่ น โดยพบการปฏิ เ สธในสถานการณ์ การขอร้ อ งมากที่ สุ ด รองลงมา ได้ แ ก่ การปฏิ เ สธในสถานการณ์
การชักชวน และการปฏิเสธในสถานการณ์การแนะนาหรือเสนอแนะ โดยรูปแบบการปฏิเสธพบทั้งการกล่าวแสดงเหตุผล
การใช้คาศัพท์เฉพาะซึ่งแสดงความหมายปฏิเสธในตัว การขอผัดผ่อน และการแสดงความลังเล นอกจากนี้ รสิกา จิรานุกรม
(2558) ก็ได้ศึกษากลวิธีการปฏิเสธของชาวญี่ปุ่นผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง Shitsuren Shokoratie (失恋ショコラティエ) ที่
ใช้กลวิธีการปฏิเสธทั้งทางตรงแบบพูดออกมาตรง ๆ อย่างชัดเจนและการบอกความเป็นไปไม่ได้ และกลวิธีการปฏิเสธทางอ้อม
ได้แก่ การแสดงความเสียใจ การแสดงความปรารถนาว่าน่าจะทาตามความต้องการของคู่สนทนาได้ การใช้เหตุผลประกอบ
การเสนอทางเลือก การวิพากษ์วิจารณ์หรือตาหนิ การแสดงความลังเล การแสดงความรู้สึกขอบคุณหรือการให้คุณค่า และ
การขอความเห็นใจ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิเสธในภาษาญี่ปุ่นในบริบทที่ได้สัมผัสกับการใช้ภาษาที่
เสมือนในชีวิตจริงว่า ใช้รูปแบบการปฏิเสธการชักชวนและการปฏิเสธการขอร้ องซึ่งเป็นสถานการณ์การปฏิเสธที่ค่อนข้างยาก
อย่างไร การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการปฏิเสธในบริบทการชักชวนและการขอร้องในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น
ซึ่งผลวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยสารวจ
รูปแบบการปฏิเสธการชักชวนและการปฏิเสธการขอร้อง มีแหล่งข้อมูลคือ ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นแนวชีวิต จานวน 3 เรื่อง โดย
ใช้วธิ ีการคัดเลือกตามสะดวกจากละครที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ nightsiamseries โดยดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. คัดเลือกละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นจากเว็บไซต์ nightsiamseries จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ Boku, Unmei no Hito Desu
(ボク、運命の人です), A LIFE: Itoshiki Hito (A LIFE 愛しき人) และ Juuhandeki (重版出来) เรื่องละ 10 ตอน รวม
30 ตอน
3. รวบรวมข้อมูลการปฏิเสธในบริบทการชักชวนและการขอร้องจากละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น ได้สถานการณ์การปฏิเสธ
ทั้งหมด 44 สถานการณ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามบริบทการชักชวนและการขอร้อง
4. วิเคราะห์รูปแบบการปฏิเสธในบริบทการชักชวนและการขอร้อง ตามแนวคิดของอธิคม สวัสดิญาณ (2548) ซึ่ง
จาแนกรูปแบบของสานวนปฏิเสธออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1) ปฏิเสธโดยไม่ปฏิเสธ 2) ปฏิเสธอย่างเคารพ 3) ปฏิเสธแบบใช้
วิธีบ่ายเบี่ยง 4) ปฏิเสธแบบไม่บอกเหตุผลทั้งหมด 5) ปฏิ เสธแบบเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างกะทันหัน 6) ปฏิเสธแบบบางส่วน
7) ปฏิเสธแบบใช้ถ้อยคาคลุมเครือ และ 8) ปฏิเสธด้วยภาษาอิริยาบถ
5. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาด้านบริบทและ
รูปแบบการปฏิเสธ
6. สรุป และนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและแผนภาพประกอบการบรรยาย
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ผลการวิจัย
การศึกษาการปฏิเสธการชักชวนและการปฏิเสธการขอร้องในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น พบสถานการณ์ การปฏิเสธ
จานวน 44 สถานการณ์ แบ่งได้เป็นการปฏิเสธการชักชวน 28 สถานการณ์ (ร้อยละ 63.64) และการปฏิเสธการขอร้อง 16
สถานการณ์ (ร้อยละ 63.64) รูปแบบการปฏิเสธการชักชวนและการปฏิเสธการขอร้อง แสดงในตาราง 1
ตารางที่ 1 รูปแบบการปฏิเสธการชักชวนและการปฏิเสธการขอร้องทีป่ รากฏในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น
รูปแบบการปฏิเสธ

บริบทการชักชวน บริบทการขอร้อง
ความถี่
ความถี่
1. การปฏิเสธโดยไม่ปฏิเสธ
0
0
2. การปฏิเสธอย่างเคารพ
5
3
3. การปฏิเสธแบบใช้วิธีบ่ายเบี่ยง
3
1
4. การปฏิเสธแบบไม่บอกเหตุผลทั้งหมด
8
3
5. การปฏิเสธแบบเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างกะทันหัน
5
4
6. การปฏิเสธแบบบางส่วน
3
4
7. การปฏิเสธแบบใช้ถ้อยคาคลุมเครือ
2
1
8. การปฏิเสธด้วยภาษาอิริยาบถ
2
0
รวม
28
16

รวม
ความถี่
0
8
4
11
9
7
3
2
44

ร้อยละ
0.00
18.18
9.09
25.00
20.46
15.91
6.82
4.55
100.00

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เ ห็น รู ปแบบการปฏิ เ สธการชั ก ชวนและการปฏิ เ สธการขอร้อ งในละครโทรทั ศน์ ญี่ ปุ่ น
ในภาพรวม โดยพบใช้ เ พี ย ง 7 รู ป แบบ รู ป แบบที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ การปฏิ เ สธแบบไม่ บ อกเหตุ ผ ลทั้ ง หมด จ านวน 11
สถานการณ์ (ร้อยละ 25.00) รองลงมาคือ การปฏิเสธแบบเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างกะทันหัน จานวน 9 สถานการณ์ (ร้อยละ
20.46) ส่วนรูปแบบที่พบน้อยที่สุดคือ การปฏิเสธด้วยภาษาอิริยาบถ จานวน 2 สถานการณ์ (ร้อยละ 4.55) โดยไม่พบใช้
รูปแบบการปฏิเสธโดยไม่ปฏิเสธแต่อย่างใด
เมื่อพิจารณารูปแบบการปฏิเสธแยกตามบริบทการชักชวนและบริบทการขอร้อง ปรากฏผลดังนี้
1. การปฏิเสธการชักชวน จานวน 28 สถานการณ์ พบใช้ทั้ง 7 รูปแบบ โดยรูปแบบที่พบมากที่สุดคือการปฏิเสธแบบ
ไม่บอกเหตุผลทั้งหมด จานวน 8 สถานการณ์ (ร้อยละ 28.57) รองลงมาคือ การปฏิเสธอย่างเคารพและการปฏิเสธแบบเปลี่ยน
เรื่องคุยอย่างกะทันหัน ในจานวน 5 สถานการณ์เท่ากัน (ร้อยละ 17.86) และการปฏิเสธแบบใช้วิธีบ่ายเบี่ยงและการปฏิเสธ
แบบบางส่วน ในจานวน 3 สถานการณ์เท่ากัน (ร้อยละ 10.71) ส่วนรูปแบบที่พบน้อยที่สุดคือ การปฏิเสธแบบใช้ถ้อยคา
คลุมเครือและการปฏิเสธด้วยภาษาอิริยาบถ ในจานวน 2 สถานการณ์เท่ากัน (ร้อยละ 7.14)
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อย่างเคารพ
6.25

ใช้วิธีบ่ายเบี่ยง

18.75

25

ไม่บอกเหตุผลทั้งหมด

6.25

เปลี่ยนเรื่องคุยอย่างกะทันหัน

18.75

บางส่วน

25

ใช้ถ้อยคาคลุมเครือ

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการปฏิเสธการชักชวน
ตัวอย่างสานวนการตอบปฏิเสธการชักชวน 7 รูปแบบ
1.1 การปฏิเสธการชักชวนแบบไม่บอกเหตุผลทั้งหมด
(1)
A:
Juudou?
柔道？

B:

ยูโดเหรอ
Juudou o shita koto ga atta. Ayu-chan ga kyoumi?
柔道をしたことがあった。

A:

アユちゃんが興味？

ฉันเคยเล่นยูโด อายุสนใจไหม
Iya.
いや。

ไม่ล่ะ
[Juuhandeki]
1.2 การปฏิเสธการชักชวนอย่างเคารพ
(2)
A:
Otsuka-san.
オツカさん。

B:

คุณโอสึกะ
Are dou shitano?
あれどうしたの？

มีอะไรเหรอ
A:

ippai doko ni nan to nonde?
いっぱいどこに何と飲んで？

B:

ฉันว่าจะชวนไปดื่มสักหน่อย
Gomen. Watashitachi kureta nomi ni ikunda.
ごめん。私たちくれた飲みに行くんだ。

ขอโทษนะ ฉันกาลังไปดื่มกับเพื่อนน่ะ
[Boku, Unmei no Hito Desu]
1.3 การปฏิเสธการชักชวนแบบเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างกะทันหัน
(3)
A:
Korekara ippai nomi kana?
これからいっぱい飲みかな？
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B:

ไปดื่มกันหน่อยไหม
Iya. Mata.
いや。また。

ไม่ล่ะ ไว้พบกันนะ
[Boku, Unmei no Hito Desu]
1.4 การปฏิเสธการชักชวนแบบใช้วิธีบ่ายเบี่ยง
(4)
A:
Futari de shokuji o gaishutsusuruno?
二人で食事を外出する？

B:

งั้นเราสองคนออกไปทานข้าวนอกบ้านกันไหม
Iiwayo. Kyou yasai ga takusan morattakana.
いいわよ。今日野菜がたくさんもらったかな。

ดีกว่า วันนี้ได้ผักมาเยอะ
[Boku, Unmei no Hito Desu]
1.5 การปฏิเสธการชักชวนแบบบางส่วน
(5)
A:
Haha o Hawai ni tsurete itte miyou.
母をハワイに連れて行ってみよう。

B:

ลองพาแม่ไปฮาวายสิ
Iie. Hawai ni yokunai.
いいえ。ハワイに良くない。

ที่ฮาวายไม่ดีหรอก
[Boku, Unmei no Hito Desu]
1.6 การปฏิเสธการชักชวนแบบใช้ถ้อยคาคลุมเครือ
(6)
A:
Kissaten demo, ikemasenka.
喫茶店でも、行けませんか。

B:

ไปนั่งร้านกาแฟใกล้ ๆ กันไหมครับ
Kono hito ni komararete irundesukedo.
この人に困られているんですけど。

ผู้ชายคนนี้กาลังรบกวนฉันอยู่ค่ะ
[Boku, Unmei no Hito Desu]
1.7 การปฏิเสธการชักชวนด้วยภาษาอิริยาบถ
(7)
A:
Nagata Haku-sandesune.
Boku Otsuka yokattara, korekara isshoni ohiru ikimasenka?
ナガタハクさんですね。
僕オツカよかったら、これから一緒にお昼行きませんか？

คุณนากาตะ ฮาคุใช่ไหมครับ
ผมโอสึกะครับ ถ้ายังไงไปทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมครับ
B:
(ปิดลิฟต์หนี)
[Juuhandeki]
2. การปฏิเสธการขอร้อง จานวน 16 สถานการณ์ พบใช้เพียง 6 รูปแบบ โดยรูปแบบที่พบมากที่สุดคือ การปฏิเสธ
แบบเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างกะทันหันและการปฏิเสธแบบบางส่วน ในจานวน 4 สถานการณ์เท่ากัน (ร้อยละ 25.00) รองลงมาคือ
การปฏิเสธอย่างเคารพและการปฏิเสธแบบไม่บอกเหตุผลทั้งหมด ในจานวน 3 สถานการณ์เท่ากัน (ร้อยละ 18.75) และ
การปฏิเสธแบบใช้วิธีบ่ายเบี่ยงและการปฏิเสธแบบใช้ถ้อยคาคลุมเครือ ในจานวน 1 สถานการณ์เท่ากัน (ร้อยละ 6.25) ส่วน
รูปแบบการปฏิเสธด้วยภาษาอิริยาบถไม่พบใช้แต่อย่างใด
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6.25

อย่างเคารพ

18.75

ใช้วิธีบ่ายเบี่ยง

25

6.25

ไม่บอกเหตุผลทั้งหมด
เปลี่ยนเรื่องคุยอย่างกะทันหัน

18.75

บางส่วน
ใช้ถ้อยคาคลุมเครือ

25

แผนภูมิที่ 2 รูปแบบการปฏิเสธการขอร้อง
ตัวอย่างสานวนการตอบปฏิเสธการขอร้อง 6 รูปแบบ
2.1 การปฏิเสธการขอร้องแบบเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างกะทันหัน
(8)
A:
Tonkatsu!
豚カツ！

B:

ขอหมูทอดทงคัทสึ
Haa, ima shigotochuu nara.
はあ、いま仕事中なら。

ฮ้า ทางานอยู่ไม่เห็นเหรอ
[A LIFE: Itoshiki Hito]
2.2 การปฏิเสธการขอร้องแบบบางส่วน
(9)
A:
Taihen no ope ni narisouda kara
Shibata-san nimo haite morainaikana.
たいへんのオペになりそうだから
柴田さんにもはいてもらいないかな。

B:

ดูเป็นการผ่าตัดที่ยากมาก คุณชิบาตะช่วยหน่อยได้ไหม
Ope houhou wakaranai Okita-sensei ni soudansureba
オペ方法分からないオキタ先生に相談すれば

A:

ผมไม่รู้วิธีการผ่าตัด ลองปรึกษาคุณหมอโอกิตะดูไหม
Iya. Zettai jibun de mitsukeruga.
いや。ぜったい自分で見つけるが。

ไม่ล่ะ จะหาวิธีด้วยตัวเอง
[A LIFE: Itoshiki Hito]
2.3 การปฏิเสธการขอร้องอย่างเคารพ
(10) A :
Sukoshi ojikan ni itadakemasenka.
少しお時間にいただけませんか。

B:

ขอเวลาผมสักนิดได้ไหมครับ
Okotowari shimasu.
お断りします。
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ขอปฏิเสธค่ะ ขอโทษค่ะ
[Boku, Unmei no Hito Desu]
2.4 การปฏิเสธการขอร้องแบบไม่บอกเหตุผลทั้งหมด
(11) A :
Owarimasu kara, kao o misete itadakenaideshou ka?
終わりますから、顔を見せていただけないでしょうか？

B:

หลังเสร็จธุระแล้ว ช่วยไปเจอเขาหน่อยได้ไหมครับ
Watashi, ikanaiwayo.
私、行かないわよ。

ไม่ไปค่ะ
[Boku, Unmei no Hito Desu]
2.5 การปฏิเสธการขอร้องแบบใช้วิธีบ่ายเบี่ยง
(12) A :
Sono ninjin o tabete itadakenaideshouka?
そのニンジンを食べていただけないでしょうか？

B:

แครอทนั่น ช่วยทานมันหน่อยได้ไหมครับ
Muri. Ohara ga ippai.
むり！お腹がいっぱい。

ไม่ไหว อิ่มแล้ว
[Boku, Unmei no Hito Desu]
2.6 การปฏิเสธการขอร้องแบบใช้ถ้อยคาคลุมเครือ
(13) A :
Orera menbaa ganbatte kurete iwarete.
おれらメンバーがんばってくれていわれて。

พยายามให้เต็มที่ และพยายามในส่วนของฉันด้วย
B:

Muri desu. Boku-wa boku-de tannin-ni narimasen-ga.
むりです。僕は僕で他人になりませんが。

ทาอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับ ผมก็คือผม ผมไม่สามารถเป็นอื่นได้
[Juuhandeki]
อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายได้ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการปฏิเสธที่พบใช้มากที่สุดคือ การปฏิเสธแบบไม่บอกเหตุผลทั้งหมด ซึ่งเป็น
การปฏิเสธที่ไม่กล่าวถึงเหตุผลของตนเอง หรือกล่าวเหตุผลออกไปไม่ทั้งหมด หรือกล่าวเฉพาะเหตุผลบางประการตาม
ความเหมาะสมนั้น อาจด้วยลั กษณะเฉพาะของคนญี่ปุ่นที่มักไม่กล่าวปฏิเสธตรง ๆ ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับที่
ชัญญานุช โยรภัตร (2553) ได้ศึกษากลวิธีการตอบปฏิเสธโดยไม่ใช้คาว่า “ไม่” ในภาษาญี่ปุ่นไว้ว่า การกล่าวแสดงเหตุผล
โดยอธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถตอบรับการชักชวน การขอร้อง เป็ นรูปแบบที่พบใช้มากที่สุด โดยการปฏิเสธแต่ละรูปแบบ
จะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าควรใช้กับบริบทใดบริบทหนึ่ง
นอกจากนี้ การปฏิเสธทั้ง 7 รูปแบบที่พบในงานวิจัยนี้ ยังสอดคล้องตามที่ อธิคม สวัสดิญาณ (2548) ได้กล่าวถึง
รูปแบบการปฏิเสธไว้ว่าประกอบด้วย การปฏิเสธแบบไม่บอกเหตุผลทั้งหมด การปฏิเสธแบบเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างกะทันหัน
การปฏิเสธอย่างเคารพ การปฏิเสธแบบบางส่วน การปฏิเสธแบบใช้ถ้อยคาคลุมเครือ และการปฏิเสธด้วยภาษาอิริยาบถ
ยกเว้นรูปแบบการปฏิเสธโดยไม่ปฏิเสธ ซึ่งเป็นเพียงรูปแบบเดียวที่ในงานวิจัยนี้ไม่พบตามที่อธิคม สวัสดิญาณได้กล่าวไว้ ทั้งนี้
การตอบปฏิเสธในที่นี้หมายถึง การแสดงความเห็นขัดแย้ง การไม่คล้อยตาม การไม่ยอมรับ หรือการแสดงในเชิงตรงข้ามกับ
คู่สนทนา และการแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้พูดใช้สานวนหรือรูปไวยากรณ์ –n desu/–n da (~んです/~んだ) สาหรับการปฏิเสธ
ในบริบทการชักชวนมากที่สุดนั้น อาจเนื่องมาจากสานวนดังกล่าวใช้ในการบอกข้อมูลหรืออธิบายเหตุผล ซึ่งถือเป็นการปฏิเสธ
ที่นุ่มนวล และแสดงถึงความเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผู้ฟังที่ผู้พูดจาเป็นต้องปฏิเสธการชักชวนหรือการขอร้องนั้ น ๆ ส่วน
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การปฏิเสธในบริบทการขอร้องซึ่งพบในจานวนน้อยกว่านั้น มักใช้เป็นคาศัพท์เฉพาะที่มีความหมายแสดงถึงการปฏิเสธอยู่ในคา
เช่น kotowaru (断る) “ปฏิเสธ” อาจเป็นไปได้ว่าต้องการหลีกเลี่ยงความรู้สึกอึดอัดใจ ซึ่งจะทาให้ผู้ฟังหรือคู่สนทนาเข้าใจได้
ในทันทีว่ากาลังถูกปฏิเสธอยู่
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่งานวิจัยนี้พบการปฏิเสธในบริบทการชักชวนมากกว่าบริบทการขอร้องนั้น แตกต่างกับ ที่
ชัญญานุช โยรภัตร (2553) ได้ศึกษากลวิธีการตอบปฏิเสธโดยไม่ใช้คาว่า “ไม่” ในภาษาญี่ปุ่นไว้ว่า พบการปฏิเสธในบริบท
การขอร้องมากที่สุด โดยพบการปฏิเสธในบริบทการชักชวนรองลงมาตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
1. ในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น พบการปฏิเสธในบริบทการชักชวน มีจานวนมากกว่าในบริบทการขอร้อง กล่าวคือ ร้อยละ
63.64 และร้อยละ 36.36 ตามลาดับ
2. ในละครโทรทั ศ น์ ญี่ ปุ่ น รู ป แบบการปฏิ เ สธในบริ บ ทการชั ก ชวนและบริ บ ทการขอร้ อ งที่ พ บใช้ บ่ อ ย ได้ แ ก่
การปฏิเสธแบบไม่บอกเหตุผลทั้งหมด (ร้ อยละ 25.00) การปฏิเสธแบบเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างกะทันหัน (ร้อยละ 20.46)
การปฏิเสธอย่างเคารพ (ร้อยละ 18.18) และการปฏิเสธแบบบางส่วน (ร้อยละ 15.91)
3. รูปแบบการปฏิเสธด้วยภาษาอิริยาบถพบใช้เฉพาะในบริบทการชักชวน ไม่พบในบริบทการขอร้องแต่อย่างใด
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ด้ ว ยดี ด้ ว ยการสนั บ สนุ น จากสาขาวิ ชาภาษาญี่ ปุ่ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจนทาให้งานวิจัยนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือและคาปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อสารวจสภาพการใช้คาว่า“突然”และ“忽然”ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตภาคเหนือของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างและวิธีการใช้ที่ถูกต้องของคาเหล่านี้ ทราบถึงความสามารถ
ในการใช้คา ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผิดหรือถูกของนักศึกษา โดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามใน
การรวบรวมข้อมูล ผลวิจัยพบว่าแม้ว่า“突然”และ“忽然”จะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันและมีบางสถานการณ์ที่สามารถใช้แทน
กันได้ แต่ว่าชนิดของสองคานี้ไม่เหมือนกัน ดังนั้นวิธีการใช้ที่ถูกต้องจึงแตกต่างกัน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือของไทย ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะความแตกต่างของสองคานี้ได้ ทาให้นาไปใช้ไม่ถูกต้อง
นักศึกษาที่สามารถเข้าใจและใช้ได้อย่างถูกต้องนั้น ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการไปศึกษาที่ประเทศจีน และ มีนักศึกษา
บางส่วนใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับคนในครอบครัว
คาสาคัญ : ภาษาจีน ความหมาย

ฉับพลัน
Abstract

The research aims to explore the use of the words "突然" and "忽然" of Chinese major students of
Rajabhat University in Northern Thailand. The purpose is to study the differences and correct use methods of
these words. the ability to use the words, the error that occurred, Including factors that affect students'
misuse or abuse. The method is questionnaire to collect informations. The results show that although "突然
" and "忽然" have similar meanings, and some situations that can be used interchangeably, but these two
types of words are not the same. So it’s different to use. Most Chinese’s Major students of Rajabhat
University in Northern Thailand unable to distinguish this two words, causing improper use. Students who
understand and use it correctly have had studied in studying in China, And some students use Chinese
language to communicate with family members.
keywords : Chinese, Meaning, suddenly
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บทนา
ปัญหาสาคัญอย่างหนึ่งที่พบบ่อยสาหรับนักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีน คือ การใช้คาที่มีความหมายคล้ายกัน ซึ่งคาที่มี
ความหมายคล้ายกันเหล่านี้ เมื่อนาไปใช้ในรูปแบบประโยคที่ใช้ในการสนทนา ต่างก็มีวิธีการใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งหาก
มิใช่เจ้าของภาษาอาจจะทาให้เกิดการสับสนในความหมายที่แท้จริงและเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ได้ คาว่า“突然”และ“忽然” เป็น
คาที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาก ต่างก็มีความหมายว่าฉับพลัน แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที แต่เมื่อศึกษาอย่าง
ละเอียดแล้วจะพบว่าถึงแม้ทั้งสองคานี้จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน แต่วิธีการใช้และความหมายโดยละเอียดยังคงมีความ
แตกต่างกันอยู่
คาว่า “突然” ทาหน้าที่เป็นคาคุณศัพท์และคาวิเศษณ์ ได้ แต่คาว่า “忽然” ถือเป็นคาวิเศษณ์เท่านั้น ซึ่ง หน้าที่ทาง
ไวยากรณ์ของคาวิเศษณ์ภาษาจีนจะใช้เป็นบทขยาย พจนานุกรมสมัยปัจจุบัน《现代汉语词典》ได้อธิบายไว้ว่า “突然”
หมายถึง การใช้แสดงการเกิดเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และใช้ในเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกินความคาดหมาย “忽然”
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังไม่คาดคิดมาก่อ น ซึ่งเป็นการให้ความหมายที่ใกล้เคียงกันมาก ไม่สามารถ
แยกแยะความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 吕叔湘 (2002) ได้ทาการเปรียบเทียบวิเคราะห์คาว่า “突然”และ“忽然” ไว้ว่า“突
然”และ “忽然”ต่างก็เป็นคาวิเศษณ์เหมือนกัน ปกติ สามารถใช้แทนกันได้ แต่ คาว่า “突然”จะค่อนข้างเน้นสถานการณ์ที่ไ ม่
คาดคิดมากกว่าคาว่า“忽然” ส่วนคาว่า“忽然”จะใช้ในภาคประธานค่อนข้างน้อย (Lu Shuxiang，2002)
คาว่า“突然” และ “忽然” มีความหมายที่ใกล้เคียงกันมาก อีกทั้งวิธีการใช้ค่อนข้างซับซ้อน แต่มีความถี่การใช้ใน
ภาษาจีนค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาจีน การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างและวิธีการใช้ที่ถูกต้องของคาเหล่านี้และเพื่อสารวจสภาพการใช้คาว่า “突然”และ “忽然”ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน ชั้น ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภั ฏในเขตภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อทราบถึงความสามารถในการใช้ค า
ข้อ ผิ ด พลาดที่เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ งปั จ จั ย ที่ ส่งผลต่ อ การใช้ ผิ ด หรื อ ถู ก เพื่ อ เป็ น แนวทางในการจั ด การเรีย นการสอนภาษาจี น ให้ มี
ประสิทธิภาพ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยสารวจสภาพการ
ใช้คาว่า“突然”และ“忽然”ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือของไทย จานวน 7
แห่ง จานวนนักศึกษา 100 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบในการเก็บข้อมูล การดาเนินการวิจัยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลวิธีการใช้คาว่า“突然”และ“忽然”
3. สร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามและแบบทดสอบและนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่า งที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
จริง จานวน 10 ชุด
4. สารวจข้อผิดพลาดของแบบสอบถามและแบบทดสอบ ก่อนนาไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย
5. รวบรวมแบบสอบถามและแบบทดสอบเพื่อทาการสารวจสภาพการใช้คาว่า“突然”และ“忽然”ของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
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6. วิเคราะห์ สภาพการใช้และสาเหตุทาให้นักศึกษากลุ่มเป้า หมายไม่ส ามารถใช้คาว่า “突然”และ “忽然”ได้
อย่างถูกต้อง
7. สรุปและเสนอผลการวิจัย
ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการสารวจครั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้มีการทาแบบทดสอบข้อสอบจานวนทั้งสิ้น 20 ข้อ โดยมีแบบทดสอบที่มีผล
ทั้งหมด 100 ฉบับ สามารระบุคะแนนได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการทาแบบทดสอบทั้งหมด 100 คน
คาถาม
1.我的手机(突然/忽然)响了。
2.门(突然/忽然)开了，一个陌生人走进来。
3.他说着说着，(突然/忽然)大笑起来。
4.这个决定太(突然)了。
5.他收到的这个消息太(突然)了。
6.这件事发生得太(突然)了。
7.病来得很(突然)，不知道怎么办。
8.有一天，我 (突然/忽然)发现自己很喜欢她，很想念她。
9.这种(突然)事件，是很难预料的。
10.情况发生了(突然)的变化。
11.这是一场(突然)事故，真没想到！
12. 他(突然/忽然)站起来说话，把大家都吓了一跳。
13.他走得太(突然)了。
14.我正要出去, (突然/忽然)下起了一阵大雨。
15.我的自行车刚才还在这儿,怎么(突然/忽然)不见了。
16.有一个(突然)的消息要告诉你们。
17.天气的变化很(突然)。
18.这个(突然)的打击让他接受不了。
19.这个消息来得很(突然)。
20. 外面(突然)下起雨来，我(忽然)感到一股凉意。
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ผลคะแนน
จานวนคนที่
จานวนคนที่
ตอบถูก
ตอบผิด
30
70
40
60
37
63
74
26
80
20
80
20
63
37
20
80
60
40
52
48
50
50
27
73
65
35
22
78
20
80
61
39
69
31
53
47
69
31
57
43
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จากตารางที่ 1 แสดงผลได้ว่า ในจานวนข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ ผู้ที่ทาแบบทดสอบส่วนมากที่สามารถเลือกตอบได้ถูกต้อง
มากที่สุดคือข้อที่ 5 และข้อ 6 โดยมีทั้งหมดข้อละ 80 คนที่สามารถตอบถูก โดยคิดเป็นร้อยละ 80% อันดับรองลงมาคือจานวนข้อ
ที่ 4 มีจานวนคนที่ตอบถูกทั้งสิ้น 74 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 74% จานวนข้อที่มีคนตอบถูกน้อยที่สุด คือข้อที่ 8 และข้อที่ 15 ใน
จานวนผู้ที่ทาแบบทดสอบจานวน 100 คน มีเพียงแค่จานวนผู้ที่ตอบถูกเพียงแค่ 20 คน อันดับรองลงมาคือข้อที่ 14 มีทั้งหมด 22
คน โดยคิดเป็นร้อยละ 22%
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ว่าเหตุผลที่ทาให้นักศึกษาส่วนมากตอบข้อที่ 5 และ ข้อที่ 6 ได้ถูกต้องได้มากที่สุดนั้นมาจากที่ผู้ที่
ทาแบบทดสอบอาจจะทราบชนิดของคาว่า“太”(tài) ซึ่งมีความหมายว่าเกินไป จากคาถามข้อที่ 4 และ ข้อที่ 5 ล้วนมีคาว่า “太”
ซึ่งมีชนิดของคาเป็นคาวิเศษณ์ ซึ่งตามหลักไวยากรณ์ภาษาจีนแล้วถ้าในประโยคมีคาวิเศษณ์อยู่จะต้องตามด้วยคาคุณศัพ ท์ และที่
นักศึกษาส่วนมากเลือกตอบ “突然”เพราะคาว่า“突然”เป็นคาคุณศัพท์จึงทาให้นักศึกษาเลือกตอบออกมาอย่างถูกต้อง ในทาง
กลับกันในส่วนของข้อที่ 8 และ 15 นั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่านักศึกษาอาจจะยังไม่สามารถแยกแยะว่าสถานการณ์ควรจะใช้ “突然”และ
“忽然”เพราะว่าในสองข้อนี้สามารถตอบได้ทั้งสองคาตอบและนอกจากนี้นักศึกษาอาจจะรู้เพียงแค่ความหมายและวิธีการใช้ของ
คาว่า“突然”เท่านั้นแต่ไม่รู้ความหมายและวิธีการใช้คาว่า“忽然”ดังนั้นจึงทาให้นักศึกษาส่วนมากเลือกที่จะตอบเพียงแค่ “突然
”เท่านั้น ทาให้นักศึกษาตอบถูกในข้อนี้ค่อนข้างน้อย
ตารางที่ 2 สรุปผลช่วงคะแนน ในวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งช่วงคะแนนไว้เป็น 4 ช่วงคะแนนไว้ดังนี้
ช่วงคะแนน （20）

จานวนคน （100）

ร้อยละ （%）

1-5

12

12%

6-10

42

42%

11-15

32

32%

16-20

14

14%

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ช่วงคะแนนที่ 1-5 มีทั้งหมด 12 คน คิดเป็น 12% ในจานวนทั้งหมด 12 คนนี้สามารถแบ่ง
ออกได้ดังนี้ : มีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจานวน 6 คน คิดเป็น 50% มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจานวน 3 คน คิด
เป็น 25% มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2 คน คิดเป็น 17% มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จานวน 1 คน คิดเป็น 8% ในกลุ่มนี้ที่
ทาแบบทดสอบกลุ่มนี้ล้วนเป็นคนไทย มีนักศึกษาจานวน 10 คนที่ยังไม่เคยไปศึกษาที่ประเทศจีน พื้นฐานทางครอบครัวล้วนใช้
ภาษาไทย มีการสอบผ่านการวัดระดับภาษาจีนระดับสี่ (HSK4) นักศึกษาส่วนใหญ่ล้วนเรียนภาษาจีนมา 3 ปีขึ้นไป
ช่วงคะแนนตั้งแต่ 6-10 ซึ่งมีทั้งสิ้น 42 คน คิดเป็น 42% ซึ่งในจานวน 42 คนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ : มีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจานวน 13 คน คิดเป็น 31% มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจานวน 13 คน คิดเป็น 31% มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จานวน 6 คน คิดเป็น 14% มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จานวน 3 คน คิดเป็น 7% มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จานวน 3 คน
คิดเป็น 14% มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จานวน 3 คน คิดเป็น 14% มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางจานวน 2 คน คิดเป็น 5%
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จานวน 2 คน คิดเป็น 5% โดยนักศึกษากลุ่มนี้ล้วนเป็นคนไทยทุกคน มีนักศึกษาจานวน 27 คนที
ยังไม่เคยไปศึกษาที่ประเทศจีน พื้นฐานครอบครัวใช้ภาษาไทย มีการสอบผ่านการวัดระดับภาษาจีนระดับสี่ (HSK4) นักศึกษาส่วน
ใหญ่ล้วนเรียนภาษาจีนมา 3 ปีขึ้นไป
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ช่วงคะแนนตั้งแต่ 11-15 ซึ่งมีทั้งสิ้น 32 คน คิดเป็น 32% ซึ่งในจานวน 32 คนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ : มีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจานวน 16 คน คิดเป็น 50% มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจานวน 6 คน คิดเป็น 19% มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์จานวน 3 คน คิดเป็น 10% มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางจานวน 2 คน คิดเป็น 6% มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จานวน 2 คน คิดเป็น 6% มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจานวน 2 คน คิดเป็น 6% มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จานวน 1 คน
คิดเป็น 4% โดยนักศึกษากลุ่มนี้ล้วนเป็นคนไทยทุกคน มีนักศึกษาจานวน 18 คนที่เคยไปศึกษาที่ประเทศจีน พื้นฐานครอบครัวใช้
ภาษาไทย มีการสอบผ่านการวัดระดับภาษาจีนระดับสี่ (HSK4) นักศึกษาส่วนใหญ่ล้วนเรียนภาษาจีนมา 3 ปีขึ้นไป
ช่วงคะแนนตั้งแต่ 16-20 ซึ่งมีทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็น 14% ซึ่งในจานวน 14 คนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ : มีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจานวน 10 คน คิดเป็น 72% มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จานวน 2 คน คิดเป็น 14% มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามจานวน 2 คน คิดเป็น 14% โดยนักศึกษากลุ่มนี้ล้วนเป็นคนไทยทุกคน มีนักศึกษาจานวน 13 คนที่เคยไปศึกษาที่ประเทศ
จีน พื้นฐานครอบครัวใช้ภาษาไทย มีการสอบผ่านการวัดระดับภาษาจีนระดับสาม (HSK3) นักศึกษาส่วนใหญ่ล้วนเรียนภาษาจีนมา
3 ปีขึ้นไป

1%

2% 3% 2%1% 6%

2%

ไม่ได้ระบุ
ไม่เคยเรียนคาว่า“突然”และ“忽然”
ไม่รู้วิธีการใช้
ไม่สามารถแยกแยะได้ชัดเจนและสับสนการใช้
ไม่ชอบเรียนภาษาจีน
ลืมวิธีการใช้
พบคาว่า“突然”และ“忽然”ค่อนข้างน้อย
พบวิธีการใช้“忽然”ค่อนข้างน้อย
ไม่ตั้งใจเรียน

18%

65%

กราฟที่ 1 ผลการสารวจสาเหตุทที่ าให้นักศึกษาราชภัฏภาคเหนือไม่เข้าใจการใช้คาว่า“突然”และ“忽然”
จากกราฟที่ 1 แสดงให้เห็นได้ว่าในจานวนผู้ที่ทาแบบทดสอบทั้งหมด 100 คน มีจานวนคนที่ไม่สามารถแยกแยะความ
แตกต่างของคาว่า “突然”และ “忽然”ได้อย่างชัดเจนและเกิดการใช้อย่างสับสนซึ่งเป็นสาเหตุทาให้ไม่เข้าใจสองคานี้ โดยมี
จานวนทัง้ สิ้น 63 คน คิดเป็น 65% เหตุผลรองลงมาคือไม่ทราบวิธีการใช้ มีจานวน 17 คน คิดเป็น 18% มีผู้ที่ไม่ได้ระบุจานวน 6
คน คิดเป็น 6% และนอกจากนี้ยังพบว่ามีสาเหตุอื่นๆซึ่งมีจานวนค่อนข้างน้อย มีดังนี้ 1) พบคาว่า “突然”และ“突然
”ค่อนข้างน้อย 2) ไม่เคยเรียนคาว่า“突然”และ“突然”3) ลืมวิธีการใช้ 4) พบวิธีการใช้“忽然”ค่อนข้างน้อย 5) ไม่ได้ตั้งใจเรียน
และ 6) ไม่ชอบเรียนภาษาจีน ซึ่งคิดเป็น 3% 2% 2% 2% 1% และ1% ตามลาดับ และพบว่ามีผู้ที่สามารถเข้าใจและใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเป็นจานวน 2 คน แสดงให้เห็นว่าว่าเหตุผลหลักๆที่ทาให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือไม่เข้าใจ
การใช้คาว่า“突然”และ“忽然” ส่วนใหญ่มาจากไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสองคานี้ได้และเกิดการใช้อย่างสับสนใน
การทาแบบทดสอบจึงทาให้ได้คะแนนค่อนข้างน้อยและยังใช้ไม่ถูกต้อง และนอกจากนี้ยัง มีอีกหนึ่งเหตุผลก็คือผู้เรียนไม่เข้าใจ
วิธีการใช้ของสองคานี้ ไม่ทราบว่าบริบทไหนต้องใช้คาไหนมาตอบ ในการทาแบบทดสอบของผู้วิจัยจานวน 20 ข้อนั้น นักศึกษาส่วน
ใหญ่เลือกตอบ“突然”มากกว่าและคิดว่าเป็นคาตอบที่ถูกต้องที่สุด มีการเลือกตอบ“忽然”ค่อนข้างน้อยเนื่องจากการพบเจอคานี้
เป็นอัตราที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคาว่า“突然”
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อภิปรายผล
จากการสารวจสภาพการใช้คาว่า“突然”และ“忽然”ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตภาคเหนือของไทย พบว่าสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาแต่ละคนมีความเข้าใจต่อการใช้คาทั้งสองคานี้แตกต่างกัน คือ
1. ปัจจัยพื้นฐานของผู้เรียน ได้แก่ สัญชาติ พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการเรียน ภาษาที่ใช้ในครอบครัว ผล
การสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) และประสบการณ์ในการไปศึกษาที่ประเทศจีน ซึ่งปัจจัย เหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจแตกต่างกัน จากผลการทาแบบทดสอบ พบว่ากลุ่มนักศึกษาที่ได้คะแนนในช่วง 11-20 คะแนน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การไปศึกษาที่ประเทศจีน เคยผ่านสอบวัดระดับทางภาษามาก่อน นอกจากนี้ยังพบว่า สภาพแวดล้อมและพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ก็มีส่วนต่อการเรียนรู้ด้านภาษาจีน จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่ทาคะแนนได้มากที่สุดเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่ง
ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ มีสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาจีนมากที่สุด เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอีก 6 แห่ง เพราะมีอัตราคนจีนที่อาศัย
อยู่บริเวณนั้นค่อนข้างมาก และมีนักศึกษาบางส่วนที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารกับคนในครอบครัว อีกทั้งภาษาชนเผ่าที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับภาษาจีนกลาง ต่างก็เป็นปัจจัยสาคัญที่สามารถเรียนรู้และใช้ภาษาจีนได้ดีกว่า
2. ปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจวิธีการใช้คาว่า“突然”และ“忽然” คือ ผู้เรียนยังไม่สามารถ
แยกแยะความแตกต่างของสองคานี้ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทางด้านความหมายและวิธีการใช้ เนื่องจากความหมายใกล้เคียงกัน
มาก ทาให้เกิดความสับสนในการใช้ ทั้งนี้ในการจัดเรียนการสอนภาษาจีน ผู้สอนควรเริ่มจากการอธิบายความแตกต่างทางด้าน
ความหมายของสองคานี้ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจความหมายเมื่อต้องเจอประโยคที่เป็นรูปแบบเฉพาะเจาะจง อีกทั้งควร
ยกตัว อย่างให้เ ข้าใจความหมายแฝงของทั้งสองคานี้ ให้ชัดเจน และอธิบ ายวิธี การใช้ที่แ ตกต่า งกัน ของทั้ งสองคานี้ โดยมีการ
ยกตัวอย่างประโยคที่ชัดเจน ตัวอย่างประโยคที่หยิบมาใช้ควรเป็นประโยคที่มักจะพบเห็นได้ง่ายและใช้บ่อยในชีวิตประจาวันของ
ผู้เรียน เพื่อให้เกิดความคุ้นชินและนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า คาว่า“突然”และ“忽然”ล้วนหมายถึงฉับพลัน เป็นคาที่มีความหมายแสดงถึงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
ที่เ กิ ด ขึ้ น อย่า งทั น ที ทั นใด แต่ เ นื่อ งจากทั้ งสองค าจั ดอยู่ ใ นประเภทของค าที่ แ ตกต่ า งกั น วิ ธี ก ารใช้ จึ งต่ างกั น “突然”ถื อ เป็ น
คาคุณศัพท์ นอกจากสามารถเป็นตัวช่วยขยายกริยา （状语） แล้ว ยังสามารถทาหน้าที่ขยายคานาม （定语）ขยายภาค
แสดง（谓语）และเป็นบทเสริม（补语）ได้อีกด้วย ในขณะที่คาว่า“忽然”ถือเป็นคาวิเศษณ์ สามารถใช้เป็นตัวขยายกริยา
（状语）เท่านั้น ซึ่งคาว่า“突然”จะถูกใช้ในประโยคที่หลากหลายมากว่า เช่น “突然 + 的 + 名词”“很 + 突然”“突
然+极了”“突然 + 得很” เป็นต้น นอกจากนี้ทั้งสองคายังมีความแตกต่างกันในเรื่องของการแสดงถึงช่วงเวลาอีกด้วย คาว่า“
突然”ส่วนมากจะแสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ทาให้ผู้คนรู้สึกประหลาดใจ ไม่สามารถ

รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่คาว่า“忽然”นั้นจะมีความหมายในเชิงการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการเชื่อมโยง
กันของเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งเมื่อเทียบกับคาว่า“突然”แล้วระดับที่ทาให้คนรู้สึกประหลาดใจค่อนข้างน้อยกว่า
ผลการสารวจสภาพการใช้คาว่า“突然”และ“忽然”ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสองคานี้ได้ อย่างชัดเจนและเกิดการสับสนใน
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วิธีการใช้ นักศึกษาบางส่วนยังไม่เข้าใจวิธีการใช้ที่ถูกต้อง นักศึกษาส่วนน้อยที่เข้าใจและสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการไปศึกษาที่ประเทศจีนและเป็นนักศึกษาที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับคนในครอบครัว
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์สาขาวิชา
ภาษาจีนทุกท่านที่กรุณาให้คาปรึกษาและชี้แนวทางที่ถูกต้องให้ ตลอดจนช่วยตรวจทานข้อผิดพลาดจนทาให้งานวิจัยฉบับนี้ถูกต้อง
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ประเทศไทยทั้ง 7 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูลในการทาวิจัย ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือจนทาให้งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครู ในจังหวัดชลบุรี
THE CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF HAPPINESS AT WORK FOR TEACHER IN CHONBURI
PROVINCE
สุธีรา สีมา1* ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์2 และ สุรีพร อนุศาสนนันท์3
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
*
corresponding author e-mail: sutira.smtt@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความสุขในการทางานของครูและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี 2) พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี
จานวน 31 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) จานวน 600 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่ าความโด่ง ) โดยใช้โปรแกรม SPSS โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในการทางานของครู ในจังหวัดชลบุรีโดยใช้โปรแกรมลิสเรล 8.72 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสุขใน
การทางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.12, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสุขในการทางานแต่ละปัจจัยพบว่าปัจจัยในด้านความพึงพอใจในการทางาน อยู่ในระดับมาก ( X =4.10, S.D. =
0.50) ปัจจัยในด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน อยู่ในระดับมาก ( X =4.08, S.D. = 0.52) ปัจจัยในด้านภาวะผู้นา อยู่ในระดับมาก (
X =4.09, S.D. = 0.47) ปัจจัยในด้านบรรยากาศองค์กรอยู่ในระดับมาก ( X =4.15, SD = 0.55) และปัจจัยในด้านบรรยากาศ
ในครอบครัว อยู่ในระดับมาก ( X =4.19, S.D. = 0.56) 2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ที่พัฒนาขึ้นพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง ได้แก่ ความพึงพอใจในการทางาน ภาวะ
ผู้นา บรรยากาศองค์กร และบรรยากาศในครอบครัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ภาวะผู้นา และสัมพันธภาพในที่ทางาน
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 219.51 ค่า p-value มีค่าเท่ากับ .00 ที่
องศาอิสระ มีค่าเท่ากับ138 CFI มีค่าเท่ากับ 0.99 RMSEA มีค่าเท่ากับ .03 GFI มีค่าเท่ากับ .96 NFI มีค่าเท่ากับ .98 ค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ตัวแปรตาม (R2) มีค่าเท่ากับ .40 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ความสุขในการทางานของครู ในจังหวัดชลบุรีได้ร้อยละ 40 โดยสามารถเขียนเป็นสมการดังต่อไปนี้
HAPPINES = 0.33*ORGCLIM + 0.72*SATISFAC – 1.85*LEADERSH + 0.25*FAMCLIM, Errorar. = 0.60, R2 = 0.40
คาสาคัญ: องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ความสุขในการทางานของครู
Abstract
The purposes of this research were; (1) to study the teacher’s happiness at work and factor that effect the
happiness at work for secondary school teacher in Chonburi (2) to develop the causal relationship model of
happiness at work for secondary school teacher in Chonburi. The sample consisted of 600 secondary school’s
teachers in Chonburi from 31 schools by stratified random sampling. The research instrument was
questionnaire of 5-rating scale created by the researcher. The data were analyzed by descriptive statistic
(Frequency, Percentage, Arithmetic Mean, Standard Deviation, Skewness, Kurtosis) by using SPSS program. The
causal relationship model of happiness at work for teacher in Chonburi using LISREL program with 8.72. The
research result revealed that 1) Happiness at work of secondary school’s teacher in Chonburi was at a high
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level ( X =4.12, S.D. = 0.52). Considering factor that effect the happiness at work in each aspect revealed that
factor of job satisfaction was at a high level ( X =4.10, S.D. = 0.50). A factor of relationship at work was at a
high level ( X =4.08, S.D. = 0.52). A factor of leadership was at a high level ( X =4.09, S.D. = 0.47). Organization
Environmental factor was at a high level ( X =4.15, SD = 0.55) and family environmental factor was at a high
level ( X =4.19, S.D. = 0.56). 2) The causal relationship model of Happiness at work for secondary school’s
teacher in Chonburi revealed that the direct influence factors were job satisfaction, leadership, organization
environment, and family environment. The indirect influence factors were leadership and relationship at
work. The model congruence with empirical data at a good level considering the chi-square (2) = 219.51, the
p-value = .00, the degree of freedom (df) = 138, CFI = 0.99, RMSA = .03, GFI = .96, NFI = .98, and Coefficient of
Multiple Determination (R2) = .40. The percentages of the variance in happiness at work for teacher in
Chonburi explained the variable within the model was at 40 by written in equation as;
HAPPINES = 0.33*ORGCLIM + 0.72*SATISFAC – 1.85*LEADERSH + 0.25*FAMCLIM, Errorar. = 0.60, R2 = 0.40
keywords: confirmatory factor analysis, causal relationship model, happiness at work
บทนา
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่ตลอดเวลารวมถึงความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ และผลกระทบต่อหน่วยงาน การปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง รวมไปถึงการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน และสาคัญที่จะต้องมีความสุขในการทางาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหล่งชาติจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนเพื่อให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ทุกมิติ
อย่างเป็นองค์รวม มาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ต่อเนื่องฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545
– 2549) ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศให้เกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน
และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและพัฒนา
อย่างมีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนในสังคมมีความสุขถ้วนหน้า สามารถพึ่งตนเอง
และก้าวตามโลกได้อย่างรู้เท่าทัน โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมียุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ การเปลี่ยนแปลง” (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2556, หน้า 8) เพราะมนุษย์ทุกคนต่างก็ต้องการมีชีวิตที่ดี สมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ ซึ่งการทางานเป็นวิธีการอันดับแรกที่จะ
นามาซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ ดังนั้นการทางานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของการดารงชีวิต (พรพนา พัวรักษา, 2554, หน้า 1)
ความสุขเป็นสิ่งทุกคนแสวงหา และปรารถนา เป็นสิ่งสาคัญที่เป็นรากฐานของการดารงชีวิต ซึ่งมนุษย์ทั่วไปจะต้องมี
องค์ประกอบ คือ ความสุขในตนเอง ความสุขในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ความสุขในการเรียนและความสุขในการทางาน การ
ประกอบอาชีพจึงถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญของการดาเนินชีวิตที่ใช้เวลายาวนานกว่าการทากิจกรรมอื่นๆ ความสุขในการทางานจึง
เป็นองค์ประกอบสาคัญของการมีชีวิตที่เป็นสุข (ปิยะพร วงษ์อุดม, 2559, หน้า 1)
การสร้างความสุขในการทางาน ถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้องค์กรดาเนินไปด้วยความราบรื่น เนื่องจากการที่คน
ในองค์กรมีความสุขจะเป็นการเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพในการทางาน ก่อ ให้เกิดความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม ลด
ความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร จะช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ธัญยา
กร อัญมณีเจริญ, 2555, หน้า 3) ความสุขในการทางาน เป็นเรื่องของจิตใจ หากมีความพึงพอใจต่องาน ไม่ว่างานนั้นจะมี
ลักษณะอย่างไร ก็รักและพอใจที่จะทาเต็มความสามารถ หากเริ่มต้นด้วยความพอใจก็จะทางานได้ดี และไม่เบื่องาน แม้จะมี
อุปสรรคก็ไม่ท้อถอย (ภูริชญา ยิ้มแย้ม, 2556, หน้า 1) และหากองค์กรใดแสวงหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน
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และสามารถดึงดูด สร้างแรงจูงใจในงานให้เกิดการคงอยู่นานที่สุด ย่อมทาให้องค์กรนั้นมีความมั่นคง และประสบความสาเร็จได้
ง่าย ที่สาคัญที่สุดการมีความสุขในการทางานคือเลือกงานที่ชอบ ก็จะมีวิธีทางานให้มีความสุขความพึงพอใจ กาหนดเป้าหมาย
เพื่อเห็นหนทางสู่ความสาเร็จละลงมือปฏิบัติด้วยความสุขความสาเร็จก็จะตามมา (ธานิชา มุลอามาตย์, 2557, หน้า 2)
จากการรายงานการวิจัยและติดตามสภาวการณ์ครูรายจังหวัด (Teacher watch) พบว่า ครูมีความสนใจเข้าร่วม
โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement) ประมาณร้อยละ 61 ส่วนผู้บริหารสนใจเข้าร่วมประมาณร้อยละ 44 และ
ยังพบว่าครูร้อยละ 48 ผู้บริหารร้อยละ 35 ต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ ทั้งยังไม่ส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนต่อในวิชาชีพครู
เนื่องจากครูส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในวิชาชีพของตนเอง อันเป็นผลมาจากสภาพการทางานหนัก และขาดแรงจูงใจในรูปแบบ
ของผลตอบแทน ประกอบกับในปัจจุบันวิชาชีพครูมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนอกจากนี้ยังพบว่า ครูในปัจจุบันประสบปัญหาภาวะงานที่
ขาดสมดุล ความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ปัญหา
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ปัญหาการใช้เทคโนโลยี ปัญหาการ
ดูแลผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง รวมไปถึงปัญหาการเป็นหนี้ของครู พบว่ามากถึงร้อยละ 65 และผู้บริหารร้อยละ 74 ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสุขในการทางานของครู (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา, 2550)
ครูเป็นบุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ในสถานศึกษา หากครูมีความกดดัน หรือไม่มีความสุขในการทางาน เกิดความเบื่อหน่ายและไม่มีแรงจูงใจในการทางาน
จะส่งผลให้การสอนไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพได้ไม่เต็มที่ และยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่ต่ากว่ามาตรฐานจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อความสุขในการทางานของครู
ทาให้ครูไม่มีความสุขในการทางาน เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการ เพื่อสนองความต้องการของผู้อื่น เช่นเดียวกับ
อาชีพบริการอื่นๆ ครูต้องทางานหนักและคร่าเคร่งกับงาน ครูเกิดความเครีย ด ซึ่งเมื่อเกิดความเครียดไม่ได้รับการผ่อนคลาย
หรือได้รับการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง จะทาให้เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่ายในการทางาน เกิดความอ่อนล้าทางอารมณ์ การที่ครูเกิด
ปัญหาทางอารมณ์และไม่มีความสุขในการทางาน มีสาเหตุมาจากการทางาน สภาพการทางาน บทบาทของบุคค ล ความไม่
สมหวัง ในผลสาเร็จของตน ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงาน การทางานที่มีกฎระเบียบมากเกินไป การทางานที่ไม่ได้รับ
ความยุติธรรม ไม่มีอิสระในการทางาน ขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ถูกจากัดขอบเขตและหน้าที่การทางาน ไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากโรงเรียน มีการใช้อานาจในทางที่ผิด ทาให้เกิดความขัดแย้งในองค์การ ทาให้ครูมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ต่า ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดน้อยลง เกิดความเหนื่อยหน่าย ผลที่ตามมา คือ
ครูขาดความกระตือรือร้นในการทางาน ทางานอย่างไม่มีความสุข ในที่สุดจะมีการขาดงาน เฉื่อยชา ขอย้ายสถานที่ทางาน มี
การลาศึกษาต่อ เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนสนใจ เกษียณอายุราชการก่อนกาหนด หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ โดยหวังว่าจะมี
โอกาสก้าวหน้าและพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ ส่งผลให้การสอนด้อยประสิทธิภาพลง โรงเรียนขาดครู นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตกต่า (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2550)
จากการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดชลบุรีถึงสภาพปัญหา พบว่า ครูมีภาระงานที่ไม่ใช่ภาระด้านการสอน เช่น
งานการเงิน พัสดุ และยังมีงานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" และโครงการของหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ เช่น โรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) ทาให้ครูมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นในเวลาที่จากัด และทุกภาระงานถูกกดดันด้วยการ
ประเมิน นอกจากนี้บางโรงเรียนมีอัตราขาดแคลนครูสูงทาให้ภาระงานครูไม่สมดุล ครูสอนไม่ตรงสาขาที่เรียนมาและสอนมากกว่า
1 ชั้นเรียน มีจานวนคาบสอนเยอะ ครูบางคนลาบ่อย ทาให้ต้องมีการจัดสอนแทนในบางครั้งไม่สามารถจัดสอนแทนได้เนื่องจาก
ครูแต่ละคนมีภาระสอนของตนเอง ทาให้ต้องทิ้งนักเรียน และยังมีโครงการติวโอเนตให้กับนักเรียนเพื่อที่จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา ทาให้ภาระงานครูเพิ่มและความเครียดสะสมจากการทางานต่าง ๆ รวมถึงการจัดระบบงานครูที่ไม่เหมาะ ครูบางคนมี
ภาระงานที่นอกเหนือจากงานสอนแต่ครูบางคนไม่มี ครูบางคนขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่ทางานตามภาระหน้าที่ที่ตน
ได้รับเป็นภาระให้เพื่อนร่วมงานต้องรับผิดชอบแทน ภาระงานครูที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ครูไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเองด้านงาน
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สอน และมีเวลาพักผ่อนน้อยลง ในปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีมีบทบาทมาก เมื่อมีข่าวเกี่ ยวกับพฤติกรรมระหว่างครูกับเด็ก จนเกิด
กระแสการวิพากษ์วิจารณ์ครูที่รุนแรง ทาให้เป็นการบันทอนกาลังใจในการทางานของครู
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนจึงสนใจที่จะศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการวิจัยจะเพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมความสุขใน
การทางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี เพื่อจะช่วยให้ครูมีความสุขในการทางานเพิ่มขึ้น เพราะครูเป็นกาลังสาคัญใน
การพัฒนาการศึกษา อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาร่วมถึงคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป โดยการวิจัยในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการทางานของครูและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชลบุรีและเพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข ในการทางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชลบุรี
กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังรูป
เพศ

ภาวะผู้นา
ความพึงพอใจใน
การทางาน

ความสุข
ในการทางาน

ความรักในงาน
ความสาเร็จในงาน

บรรยากาศ
องค์กร
สัมพันธภาพใน
การทางาน

การติดต่อสัมพันธ์

ครอบครัว

การเป็นที่ยอมรับ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี จานวน 31 โรงเรียน
จานวนครู 2,613 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี จานวน 31 โรงเรียน
ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) จานวน 600 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความสุขในการทางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ชลบุรี ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามรูปแบบของคาถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) และแบบเติมคา เกี่ยวกับข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้
ประสบการณ์การทางานในวิชาชีพครู ตาแหน่ง/วิทยฐานะ
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2) แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุขในการทางาน เป็นการให้คะแนนน้าหนักความสาคัญของตัวบ่งชี้ โดยรูปแบบของข้อ
คาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scaie) 5 ระดับ จานวน 4 ด้าน มีข้อคาถาม จานวน 24 ข้อ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมี
ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และมีค่าความเที่ยง (reliability) ด้วยวิธีการหาความสอดคล้องภายใน
ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.89
3) แบบทดสอบเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางาน เป็นการให้คะแนนน้าหนักความสาคัญของตัวบ่งชี้ โดย
รูปแบบของข้อคาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scaie) 5 ระดับ จานวน 4 ด้าน มีข้อคาถาม จานวน 97 ข้อ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และมีค่าความเที่ยง (reliability) ด้วยวิธีการหา
ความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.99
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ท าจดหมายเพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากภาควิ ชาสถิ ติ วิ จั ย และวั ด ผลการศึ ก ษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปถึงผู้อานายการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี
2. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อม
3. ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
4. หลั ง จากเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เสร็ จ สิ้ น ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามทุ ก ฉบั บ เพื่ อ พิ จ ารณา
แบบสอบถามมาลงรหัสผลการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนาไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของครู ในจังหวัดชลบุรี ตามโมเดล
สมมติฐาน พบว่า โมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการทดสอบ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 699.39 ค่า pvalue เท่ากับ .00 ที่องศาอิสระเท่ากับ 175 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2 /df) เท่ากับ 3.99 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (CFI)
เท่ากับ 1.00 ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .07 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .90
ค่า NFI เท่ากับ .93 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ตัวแปรตาม คือความสุขในการทางานของครู ในจังหวัดชลบุรี มีค่าเท่ากับ .29
แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความสุขในการทางานของครู ในจังหวัดชลบุรีได้ร้อยละ 29
จากผลการวิเคราะห์โมเดลสมมติฐาน พบว่าโมเดลไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จึงนาไปสู่การปรับโมเดลเส้นทางและ
ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตเพื่อให้สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชลบุรี ที่พัฒนาขึ้นพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง ได้แก่ ความพึงพอใจในการทางาน ภาวะผู้นา บรรยากาศองค์กร และ
บรรยากาศในครอบครัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ภาวะผู้นา และสัมพันธภาพในที่ทางาน โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 219.51 ค่า p-value มีค่าเท่ากับ .00 ที่องศาอิสระ มีค่าเท่ากับ138
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่า
เท่ากับ .03 ค่าดัชนีวัดระดับความความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .96 NFI มีค่าเท่ากับ .98 ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทางานของครูในจังหวัดชลบุรี โมเดลประหยัด
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ตามโมเดลที่พัฒนาขึ้นมา คือโมเดลประหยัด แสดงว่าตัวแปรที่เป็นสาเหตุของความสุขในการทางานของ
ครู ในจังหวัดชลบุรี มีเพียง 3 ตัวแปร ได้แก่ ความพึงพอใจในการทางาน บรรยากาศองค์กรและบรรยากาศในครอบครัว โดย
ความพึงพอใจในการทางานเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความสุขในการทางานของครู ในจังหวัดชลบุรี โดยมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความสุขในการทางานของครูของครู ในจังหวัดชลบุรี เรียงตามลาดับค่ าอิทธิพลรวม ได้แก่ ความพึงพอใจในการทางาน
สัมพันธภาพในที่ทางาน บรรยากาศองค์กร บรรยากาศในครอบครัวและภาวะผู้นา ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามข้อค้นพบใน
โมเดลประหยัดที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา ดังนี้
1. ตัวแปรความพึงพอใจในการทางาน ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ ปัจจัยด้าน
ความพึงพอใจในการทางาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในการทางานของครู แสดงว่า เมื่อครูได้รับงานในหน้าที่การสอนที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่จบมา มีงานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับหากตรงตามความสามารถและมีการจัดอบรมเพื่อให้ค วามรู้เพิ่มเติม ครูได้
โอกาสในการลาศึกษาต่อเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แสดงหาความรู้ใหม่ๆ และเข้ารับการอบรมเพื่อต่อยอดงานการสอนและงานสาย
สนับสนุนมีอย่างทั่วถึง มีการจัดสรรบ้านพักและบารุงบ้านพักให้น่าอยู่และปลอดภัย มีส่วนกลางที่คอยดูและในส่วนที่เป็นสาธารณ
เช่น ไฟถนน บริเวณที่ทิ้งขยะ เป็นต้น และมีที่จอดรถทั้งในบริเวณโรงเรียนหรือตัวบ้านพักที่เพียงพอต่อความต้องการของครู และมี
การจัดทาให้ห้องทางานและห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทได้ดี ห้องน้าห้องส้วมสะอาดมีสุขาภิบาลที่ดี ภายในโรงเรียนมีความร่มรื่น มี
ที่นั่งเพียงพอสาหรับนักเรียนใช้ทากิจกรรม ทางานร่วมกัน มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อม ทันสมัยและสะดวกในการใช้งาน
ส่งผลให้ครูมีความสุขในการทางานมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ จินดาวรรณ รามทอง (2558) ศึกษาความสุขในการทางานของ
บุคคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงชลนครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ผู้บริหารหรอหัวหน้างานควรปรึกษาหารือในการ
มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน ให้มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร และให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน เพราะ
จะทาให้บุคลากรทางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีความสุข และความเหมาะสมของสถานที่ทางาน ประสิทธิภาพข องวัสดุ
อุปกรณ์ในการทางาน การเตรียมผลงานเพื่อการประเมินและความก้าวหน้าและมั่งคงในตาแหน่ง ส่งผลต่อสัมพันธภาพภายใน
โรงเรียนของครู ซึ่งหาองค์กรใดมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการปฏิบัติด้วยความราบรื่น องค์กรนั้นก็จะประสบความสาเร็จ
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2. ตัวแปรภาวะผู้นา ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ มีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขใน
การทางานของครูและมีอิทธิพลอ้อมผ่านปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทางานและปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร แสดงว่า ผู้บริหาร
สามารถให้คาแนะนาหรือสอนงานบุคลากรในโรงเรียน ช่วยเหลือในเรื่ องงานได้เป็นอย่างดี มีการวางแผนการทางานที่ชัดเจน
รวมถึงการติดตามและประเมินผลในการทางานอย่างต่อเนื่อง และยังมีความเป็นกันเอง สามารถพูดคุยปรึกษาได้ทั้งเรื่องงานและ
เรื่องส่วนตัว รับฟังความคิดเห็นและคอยให้กาลังใจในการทางานอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลต่อความสุขในการทางานของครู ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้นาส่งอิทธิพลทางลบต่อความสุขในการทางาน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สาเหตุที่ภาวะผู้นาส่ง
อิทธิพลทางลบต่อความสุขในการทางาน เนื่องจาก ผู้บริหารโรงเรียนมีการกระตุ้นครูในการปฏิบัตงิ านให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้
ครูร่วมวางแผน กาหนดนโยบายในองค์กร ส่งผลให้ครูที่มีความสามารถในการสอน แต่ไม่มีความถนัดในการบริหาร เกิด
ความเครียดในการทางาน ทาให้ภาวะผู้นามีอิทธิพลทางลบต่อความสุขในการทางาน ส่งผลให้บรรยากาศในการทางานไม่ดี
สอดคล้องกับ ปิยะรัตน์ นิคมรัตน์ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับความสุขในการทางานของบุคลากร สังกัด
สานักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นาเป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ไม่สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ความสุขในการทางานได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์พบว่า ภาวะผู้นา มีความสัมพั นธ์ทางบวกกับความสุขในการ
ทางาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ภาวะความสุขเป็นการสร้างสมดุลของอารมณ์และความรู้สึกในด้านบวกกับด้านลบของแต่ละบุคคลใน
แต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกัน
3. ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศ
องค์ ก ร มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความสุ ข ในการท างานของครู แ ละมี อิ ท ธิ พ ลอ้ อ มผ่ า นปั จ จั ย ด้ า นความพึ งพอใจในการท างาน
ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์กรส่งอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในการทางานไม่ส่งอิทธิพลอ้อมผ่านความพึงพอใจในการทางาน
เนื่องจาก โรงเรีย นมีการกาหนดตาแหน่งงานที่ชัดเจน โดยมีการกาหนดหน้าที่ในแต่ละฝ่ายแต่ละงานให้รับ ทราบถึงขอบเขตและ
หน้าที่รับผิดชอบมีการวิเคราะห์นโยบายก่อนนามาใช้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการดาเนินงานตามนโยบายนั้นๆ ให้มีมาตรฐาน
ในการทางานที่แน่นอน เพื่อให้งานออกมาตามเป้าหมาย และทุกคนรับทราบบทบาทการทางานในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนจะได้
สะดวกต่อการประสานงาน และมีการสร้างวัฒนธรรมที่ทาให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในงานที่
ทา เปิดใจรับคาวิพากวิจารณ์ในการทางานได้โดยยึดหลักเหตุผลและความถูกต้อง สอดคล้องกับ ธานิชา มุลอามาตย์ (2557) ได้
ศึก ษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ ความสุ ขในการท างานของข้ า ราชการครูโ รงเรีย นประถมศึก ษา สั งกัด สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบว่า การที่ข้าราชการครูได้รับขวัญและกาลังใจในการทางานจากทุกคนในองค์การและได้รับการตอบ
แทนเมื่อทางานประสบความสาเร็จ ทั้งในรูปเงินรางวัล การยกย่องชมเชยย่อมส่งผลให้ข้าราชการครูทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุขในการทางานตามมา
4. ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ ปัจจัยด้าน
สัมพันธภาพในที่ทางาน มีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในการทางานของครูและมีอิทธิพลอ้อมผ่านปัจจัยด้านความพึงพอใจในการ
ทางานและปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน มีอิทธิพลอ้อมผ่านปัจจัยด้านความ
พึงพอใจในการทางานและปัจจัยด้านบรรยากาศ แสดงว่า โรงเรียนมีการทางานแบบมีส่วนร่วม มีการประชุมเพื่อหาแนวทางใน
การทางาน โดยที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการพูดคุยกันอยู่เสมอเพื่อให้งานมีคุณภาพและได้งานที่สร้างสรรค์
มากขึ้น บุคลลากรมีความจริงใจ อัธยาศัยดี ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น มีจิตสาธารณะและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกเพื่อนร่วมงาน
อยู่เสมอ ผู้บริหารเป็นคนใจกว้าง พูดคุยและรับฟังปัญหาอย่างเป็นกันเอง เอาใจใส่ต่อทุกคนและให้ความยุติธรรมแก่ทุกๆ ฝ่าย มี
ความห่วงใยและเป็นที่ปรึกษาได้ดีไม่เฉพาะแต่เรื่องงาน ซึ่งส่งผลต่อความสุขในการทางานของครู สอดคล้องกับ จินดาวรรณ ราม
ทอง (2558) ศึกษาความสุขในการทางานของบุคคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบว่า ผู้ที่
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่นจะประสบความสาเร็จในการทางานและมีความสุขมากกว่าผู้ที่ขาดสัมพันธภาพในการทางาน
5. ปัจจัยด้านบรรยากาศในครอบครัว ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ ปัจจัยด้าน
บรรยากาศในครอบครัว มีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในการทางานของครู แสดงว่า ใช้เวลากับครอบครัวในช่วงหลังเลิกงานหรือ
วันหยุดเพื่อทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ได้มีโอกาสพูดคุยกันอยู่เสมอ และได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอยู่เสมอ มี
ความรู้สึกผูกพัน เป็นความรูสึกที่ดีต่อตนในครอบครัว รวมถึงครอบครัวชื่นชมยินดีที่ได้ประกอบอาชีพครู ทาให้รู้สึกว่าครอบครัว

204

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

ภาคภูมิใจกับอาชีพนี้ และคอยเป็นกาลังใจเป็นที่ปรึกษาเมื่อ มีปัญหาเกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับ ธานิชา มุลอามาตย์ (2557) ได้
ศึก ษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อ ความสุ ขในการท างานของข้ า ราชการครูโ รงเรีย นประถมศึก ษา สั งกัด สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบว่า การสนับสนุนจากครอบครัวคือส่วนสาคัญในการปลูกฝังให้ข้าราชการครูรู้จกั รักเข้าใจ เห็นใจซึ่งกัน
และกัน มีน้าใจเอื้ออาทรต่อเพื่อร่วมงาน การทางานมีบรรยากาศที่ดี เพื่อนร่วมงานมีการทางานเป็นทีม มีความรัก มีความ
สามัคคี สนิทสนมและเป็นกันเองเหมือนเครือญาติสนิท เมื่อมีปัญหาในการทางานให้ความช่วยเหลือกัน มีความเชื่อมั่นกล้าเผชิญ
ปัญหาสามารถตัดสินใจแก้ปัญหา มีความกระตือรือร้นปรับตัวเข้ากับสังคมที่ทางาน การมีจิตวิญญาณดี มีความศรัทธาในวิชาชีพ
และศรัทธาในศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต มีความรู้และความสามารถในการทางานปฏิบัติตามนโยบาย มี
ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น สามารถแก้ปัญหาจนงานมีความสาเร็จตามเป้าหมายและมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ เงินเดือนเพียงพอที่จะสร้างความมั่นคงและครอบครัว การได้รับสิทธิประโยชน์มีความเหมาะสม
และเพียงพอกับความต้องการเป็นปัจจัยสาคัญ ส่งผลทาให้ข้าราชการครูมีความสุขในการทางาน
สรุปผลการวิจัย
ในการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ชลบุรี ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอสรุปผลวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ปัจจัยด้านความพึงพอใจใน
การทางานพบว่าค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 0.78; p = .37757 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน(GFI)
เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.99 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI)
เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์
มากนั่นแสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในที่ทางาน พบว่า ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ
0.01; p = .92846 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน(GFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของ
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากนั่นแสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยด้านภาวะผู้นา พบว่า ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 0.00; p = 1.00000 ที่องศาอิสระเท่ากับ 0 และ ค่า
ดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากนั่นแสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรพบว่า ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 0.06; p = .80885 ที่
องศาอิสระเท่ากับ 1 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน(GFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ
1.00 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากนั่นแสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ปัจจัยด้านบรยากาศในครอบครัวพบว่า ไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ 0.07; p = .79633 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 และดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน(GFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 1.00 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000
ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากนั่นแสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) ผลการตรวจสอบความตรงหรือความ
สอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีค่าไค-สแควร์ (𝜒2 ) 219.51 ค่า p-value เท่ากับ .00 ที่องศาอิสระเท่ากับ
138 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2 /df) เท่ากับ 1.59 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.99 ดัชนี
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .03 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .96 ค่า NFI เท่ากับ .98
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ตัวแปรตาม มีค่าเท่ากับ .40 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ความสุขในการทางานของครู ในจังหวัดชลบุรีได้ร้อยละ 40
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของภาครัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พื้นที่จังหวัดตราด ด้าน 1)นโยบายและกฎหมาย 2)ปัญหาภาครัฐไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตราด
3)ปัญหาการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพและ4)ปัญหาด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เน้นการศึกษาเอกสาร (Documentary study) รวมไปถึงข้อมูลภาครัฐ เอกชน งานวิจัย
ตาราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนการ
วิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In – Depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า 1).
ปัญหาด้านนโยบายและกฎหมายขาดความชัดเจนและต่อเนื่องในการกาหนดนโยบาย การวางแผน การผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 2). ปัญหาภาครัฐไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่การไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ได้ จึงขาดการประสานและเชื่อมโยงกัน 3).ปัญหาการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ ในการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสะท้อนใน
ข้อจากัดการดาเนินการด้านสถานที่ งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ และ4).ปัญหาด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย รัฐมีความจาเป็นต้องดูแลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริง จังในพื้นที่ให้ตระหนักเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาการต่อต้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ :การพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปัญหาและอุปสรรค
Abstract
The purpose of the study was to study the problems and obstacles of the government in the
development of special economic zones in Trat province. 1) Policy and Law 2) Public sector problems can
not be integrated in Trat province 3) Delayed management problems. And 4) the problem of allowing people
to participate in the determination. Qualitative research focuses on documentary studies. Including public
sector information, research papers and related texts for information on the development of special
economic zones. Data collection as well as data analysis and interpretation. Use in-Depth Interview method.
The study indicated that 1) Policy and legal issues are lacking in clarity and continuity in policy formulation,
policy advocacy, and ongoing policy. 2) .The problem of government can not integrate the cooperation in the
area can not coordinate with various agencies, so the lack of coordination and coherence. 3). Delayed
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management problems. The establishment of an integrated service center reflects the constraints on
location. Budget for the establishment of an integrated service center And 4). The problem of allowing
people to participate in policy making. The state needs to actively promote the participation of people in the
area. To realize the importance of developing areas for special economic zones. This will solve the problem
of resistance in the area as well.
keywords : development, special economic zones, problems and obstacles
บทนา
ภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีกาหนดเสร็จสมบูรณ์ ทุกภาคส่วนย่อมได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
การขยายตัวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค อีกทั้งผลกระทบของความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ กรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS) และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้าอิระวะดี -เจ้าพระยา-แม่โขง
(ACMECS) ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นที่เขตการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นประตูรองรับ
การเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสิ้น(ชาติรส สัมมะวัฒนา, 2557)
โดยประเทศไทยนั้ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ได้ เ ริ่ ม ขึ้ น จากการผลั ก ดั น ของธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาเอเชี ย (Asian
Development Bank : ADB) ภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ (economic corridors) โดย
ADB ได้บรรจุแผนการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไว้เป็นแผนปฏิบัติการ (action plan) เพื่อการเปลี่ยนระเบียงการขนส่ง (transport
corridors) ให้ เ ป็ น ระเบี ย งเศรษฐกิ จ (ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ พ.ศ. 2556,ข้ อ
7,10,13,14,18,19,21) ซึ่งทาง ADB ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อเสนอในเชิงเทคนิคและกลยุทธ์ในการสร้างและดาเนินการเขต
เศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาค ตลอดจนให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นในการเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจ
พิเศษต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคเข้าด้วยกัน รวมถึงการเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษไปยังท่าเรือ จุดกระจายสินค้าและตลอดปลายทาง
ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบททางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอันส่งผลผลักดันให้มีการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน รวมถึงผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อาจมีทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบเกิดขึ้นตลอดมา (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2557, หน้า 23)
จุดเริ่มต้นในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มในปี 2558 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) จึงได้
กาหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 ระยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ( FDI) เพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหา
ความมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1). สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 2). สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 3). สนับสนุน
SMEs และการลงทุนต่อเนื่อง และ4). จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ซึ่งประเทศไทยได้กาหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1
ไว้ใน 5 จังหวัด 6 พื้นที่เขตได้แก่ เศรษฐกิจพิเศษตาก เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา และเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ซึ่งในพื้นที่ตราดนั้นครอบคลุมพื้นที่อาเภอคลองใหญ่ มีด่านบ้ านหาดเล็กเป็นจุดผ่าน
แดนเชื่อมจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ กิจการเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริการพื้นฟูสุขภาพ การเดินเรือท่องเที่ยว การค้าชายแดนปลอดภาษี คลังสินค้า การขนส่งทางบก
ทางทะเล ทางอากาศ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและยานพาหนะ คลังสินค้า ห้องเย็น และแปรรูปสินค้าเกษตร อาหาร ประมง(คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ, 2557, หน้า 11-12, สานักงานเลขาวุฒิสภา, 2551, หน้า 12) ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคจะได้รับจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ คือ การส่งเสริมการลงทุนในประเทศ การ
ส่งเสริมการส่งออก การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาค ส่งผลให้
เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยใน
ตลาดภายในภูมิภาค (สานักนายกรัฐมนตรี, 2556, หน้า29)
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ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศยกระดับด่านถาวร 5 แห่งของประเทศไทย ซึ่ง 1 ใน 5 แห่งนั้น มี
จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด รวมอยู่ด้วย ซึ่งจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศ
ยกระดับจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กดังกล่าว จึงถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากว่า จุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้มีจุดเด่น คือ สามารถค้าขาย
ได้ทั้งทางน้าและทางบก รวมทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวระหว่าง 3 ประเทศ คือ กัมพู ชา เวียดนาม และไทย โดยมี
มูลค่าการค้ากว่า 26,000-27,000 ล้านบาท/ปี และมีแนวโน้มถึง 30,000 ล้านบาท ภายใน 1-2 ปีนี้ (ไทยรัฐออนไลน์, 2557; อาคม
สุวรรณกันธา, 2556)
และเมื่อพิจารณาลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดตราด จะพบว่า เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมากในเรื่องการค้าชายแดน
เพราะมีช่องทางค้ากับกัมพูชาถึง 3 ด้าน 3 จังหวัด แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาเป็นไปด้วยความล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาที่
สาคัญ คือ การขาดการดาเนินนโยบายและการนานโยบายมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเตรียมความพร้อม
ทั้งทางสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยี ต่ าง ๆ เพื่ อ จะใช้ ใ นการอานวยความสะดวกให้ แ ก่นั ก ลงทุ น และ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อมีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one - stop service) (ชรินทร์ หาญสืบสาย, 2556)
ซึ่งถ้าหากภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมในการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้จังหวัดตราดมีศักยภาพและมีความพร้อมดังกล่าวแล้ว จังหวัด
ตราดจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกแห่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล
การพัฒนาจังหวัดตราดด้วยแนวคิด การพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น จังหวัดตราดนอกจากจะมี
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออานวยและได้รับการสนับสนุนจากนโยบายทางการเมืองที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่แล้วนั้น ยังต้องมองไป
ถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้วย หากเมื่อมีนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เกิดขึ้นแล้ว การพัฒนาหน่วยงานในพื้นที่
จาเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยนาคาสั่งทางการเมืองเข้ามาบังคับใช้ให้หน่วยงานภาครัฐ ใน
จังหวัดตราดดาเนินการอย่างเร่งด่วนนั้น ก็มีส่วนสาคัญในการลดขั้นตอนการดาเนินการให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติพบว่า ยังมีปัญหาในดาเนินการอยู่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินงานตามนโยบายที่ไม่ต่อเนื่อง หรือมีการ
ดาเนินการแล้วแต่หยุดชะงักไปเนื่องจากการปรับเปลี่ยนผู้นาในพื้นที่ จังหวัดตราดหรือการเปลี่ยนคณะผู้บริหารในพื้นที่นั้นๆ
รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน ในเขตพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่นปัญหาเกี่ยวขยะ การวางผังเมือง
ใหม่ การเวนคืนที่ดิน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในอนาคตเมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้น (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ,
2557, หน้า 12)
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้านสถานะบุคคลและการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญของจังหวั ดพื้นที่ชายแดนที่ต้องคานึงถึง
เป็นอย่างมาก และสุดท้าย คือ ปัญหาด้านนโยบายสาธารณสุขและการประกันสุขภาพ ซึ่งปัญหาด้านสาธารณสุขและการประกัน
สุขภาพนั้น มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้ าวเข้าเมืองผิดกฎหมายใน
ประเทศ โดยการขายบัตรประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ซึ่งแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ คือ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
เช่น กิจการประมง คนรับใช้ในบ้าน หรือแรงงานต่าง ๆ ในขณะที่แรงงานในระบบตามสถานประกอบการที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย
โดยหลักการแล้วจะต้องประกันตนในระบบประกันสังคม ซึง่ ปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้นนั้นในพื้นที่จังหวัดตราดสรุปเป็นประเด็นสาคัญ
ๆ พบว่ามี ปัญหาใหญ่ๆ อยู่ 4 ด้าน คือ ปัญหาด้านนโยบายและกฎหมาย ปัญหาภาครัฐไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือ
หน่วยงานในพื้นที่ ปัญหาการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพล่าช้า และปัญหาด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดนั้น การดาเนินงาน
การผลักดันของภาครัฐ จาเป็นอย่างยิ่งต้องบูรณาการความร่วมมือกันทุกส่วนราชการภายในจังหวัดและประสานไปยังหน่วยงาน
ภายนอกจังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วย และยังรวมไปถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ จุดอ่อน จุดแข็งปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพของการพัฒนาพื้นที่ไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรค เพื่อนาไปสู่การ
ส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ในพื้นที่ให้มากที่สุด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของภาครัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ในด้าน 1)นโยบายและกฎหมาย
2 )ปัญหาภาครัฐไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ 3)ปัญหาการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพล่าช้า และ4)
ปัญหาด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเน้นการศึกษาเอกสาร (Documentary study)
รวมไปถึงข้อมูลภาครัฐ เอกชน งานวิจัย ตาราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In – Depth Interview) ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ ได้แก่ บุคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น นักวิชาการ
ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหาร / ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ จานวน 5 คน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ จานวน 5 คน และ
ตัวแทนภาคประชาชน จานวน 5 คน ในอาเภอคลองใหญ่ ได้แก่ ตาบลคลองใหญ่ ตาบลหาดเล็ก และตาบลไม้รูดตัว และแทน
นักการเมืองในพื้นที่จังหวัดตราด จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อพูดคุยและเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ให้ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ในเรื่องที่ต้องการศึกษา ขออนุญาตบันทึกเสียงและภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึกและขออนุญาตบันทึกข้อมูลในประเด็น
ต่างๆ ที่น่าสนใจ
2. นาผลการสั มภาษณ์เ ชิงลึ กที่ไ ด้รับ มาสรุป ให้ค รบถ้ วน ถูกต้ องตามประเด็น ต่างๆ ที่ ได้ตั้ งวัต ถุประสงค์ไว้ รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อตรวจสอบประเด็นต่างๆ ที่ตั้งไว้ หากพบขาดประเด็นหรือไม่
ชัดเจนประเด็นไหน ต้องลงไปสัมภาษณ์อีกจนกว่าได้ประเด็นและผลการศึกษาที่ครบถ้วนตามต้องการ ผู้วิจัยสรุปข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษา เพื่ออภิปรายผลต่อไป
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
1.การนาเสนอรูปแบบงานวิจัยได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์จะเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจด
บันทึก ใช้ การตีความสร้างข้อสรุ ปแบบอุป นัย (Induction) จากเอกสาร คาสัมภาษณ์ โดยพยายามค้นหา วิ เคราะห์ และ
ตีความหมายที่แฝงอยู่ในข้อความเหล่านั้น แล้วนามาสรุปเป็นข้อความบรรยาย
2.ใช้การเขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและชัดเจน พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างคาพูดประกอบคาหลักสาคัญทีไ่ ด้ เพื่อ
แสดงความชัดเจนการพัฒนา
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของรัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากปัญหาและอุปสรรคของ
ภาครัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษผลการศึกษาในแต่ละด้านพบว่า
1.ปัญหาด้านนโยบายและกฎหมายพบว่าการดาเนินการตามนโยบายที่ได้พัฒนาพื้นที่จังหวัดตราดให้เป็นพื้ นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษนั้น การดาเนินนโยบายได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งส่วนราชการจังหวัดตราดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดใน
ขณะนั้นพยายามผลักดันให้พื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่เนื่องจากมีปัญหาด้านความพร้อมด้านสถานที่ การกาหนดนโยบายเพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน การดาเนินงานจึงหยุดชะงักลงไป และต่อมารัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
ตราดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมี คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 72/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ให้ดาเนินต่อได้ ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ ดร. ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2 สิงหาคม 2560) ที่กล่าวว่า “สาหรับจังหวัดตราด ได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปลายยุค น.ส.เบญจ
วรรณ อ่านเปรื่อง และนายณรงค์ ธีระจันทรางกรู ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ที่ได้วางยุทธศาสตร์ และวางตาแหน่งของเขต พัฒนา
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พื้นที่พิเศษไว้ว่า จังหวัดตราด ให้เป็น นิคมอุสาหกรรมด้านลอจิสติกส์และธุรกิจบริการ ใช้พื้นที่กว่า 880 ไร่ใน ตาบลไม้รูด ที่เคย
เป็นที่ตั้งของศูนย์อพยพของชาวกัมพูชา มาดาเนินการจัดตั้ง ซึ่งในปัจจุบันได้ให้ทางกรมธนารักษ์ นาที่ดินไปดาเนินการรังวัด และ
ทาเป็นทีด่ ินราชพัสดุ เพื่อให้ทางการนิคมอุสาหกรรมนาไปพัฒนา” แต่เนื่องจากนโยบายของไทยนั้นมักจะเปลี่ยนตามรัฐบาลแต่ละ
ยุค และหากอายุรัฐบาลที่ใกล้จะหมดลงตามวาระแล้ว สิ่งที่กาหนดไว้เป็นโรดแมป และการเลือกตั้งจะมีขึ้นปี 2560 และหากรัฐบาล
นีจ้ ะได้อยู่ต่อหรือไม่ และ ข้อกังวลต่อนโยบายนี้จะไปทางไหน จะมีการดาเนินการต่อหรือสิ้นสุดตามอายุของรัฐบาล ซึ่งหากสิ้นสุด
ลงตามอายุของรัฐบาลแล้ว นโยบายนี้ก็จะขาดความต่อเนื่องลงทันที
นอกจากนี้แล้วสิ่งที่ต้องตระหนักถึงเมื่อมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งตามระเบียบต้องดาเนินการตามกฎหมาย
กาหนดไว้เป็นเหมือนเงื่อนไขบังคับให้รัฐบาลต่อจากนี้ต้องดาเนินการตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัตินั้น นายอุทัย ตันชัย ประธาน
หอการค้าจังหวัดตราด (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 20 สิงหาคม 2560) ได้ตั้งข้อสงสัยไว้ว่า “เป็นคาถามของนักลงทุนบางคนยังมี
อยู่ โดยเฉพาะความกังวลเรื่อง “ความต่อเนื่องของโครงการจะมีขึ้นจริงหรือไม่”ทั้งนี้ นางวาสนา บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ชานาญการ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 20 สิงหาคม 2560) ได้ให้ข้อสังเกตว่าปัญหาหลายอย่าง
ทางจังหวัดสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งเรื่อง“การจัดทาผังเมือง การสร้างศูนย์วันสต๊อปเซอร์วิส หรือ การดาเนินการก่อสร้างโครงการ
พื้นฐานที่รัฐบาล” ได้มีการดาเนินการรองรับมาแล้ว ส่วนเรื่ องความล่าช้ าที่ภาคเอกชนเป็นห่วงนั้ น ไม่น่าจะมี ปัญหาเพราะ
นายกรัฐมนตรีให้ความสาคัญในเรื่องนี้มาก และน่าจะแก้ปัญหาให้ได้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเป็นห่วงขอให้ภาคเอกชนมั่นในในนโยบาย
รัฐบาล นายสุพจน์ เลียดประถม (สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตราด ปี 2551 – 2557) (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 20 สิงหาคม
2560) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต่อเนื่องของนโยบายไว้ว่า “เงื่อนไขความสาเร็จของโครงการนี้ ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเร่ง
ผลักดันความคืบหน้าได้มากน้อยแค่ไหน เพราะยิ่งถ้าทาได้คืบหน้ามากเพียงใด โอกาสที่จะยุบทิ้งหรือไม่สานต่อก็เป็นไปได้ยาก
เท่านั้น”
2.ปัญหาภาครัฐไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ จากการดาเนินงานภาครัฐไม่สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ปัญหาหลักๆ ที่เกิดจากการบูรณาการคือการไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ ปัญหาหลักที่พบได้แก่การไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดตราด พบว่าในการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง
ตราด พ.ศ. 2558 ควบคู่กันซึ่งจังหวัดตราดจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเมื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้น
แล้ว ประชาชนก็จะมีการขยายตัวมากขึ้น อาเภอคลองใหญ่สามารถรองรับการเติบโตได้ จึงได้เกิดแนวคิดว่าจะต้องขยายพื้นที่
เพื่อให้มีการลงทุนทางด้านภาคบริการ ที่อยู่อาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารต่าง ๆ แต่ก็จะมีข้อจากัดคือ ในเรื่องของผัง
เมืองที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากผังเมืองของจังหวัดตราด เป็นกฎกระทรวงบังคับใช้แล้วมีอยู่จานวน 2 ผัง คือ 1).
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 และ 2). กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตราด พ.ศ. 2558
ซึ่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 ได้ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ขณะนี้กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองมีนโยบายในการจัดทาผังแบบใหม่ จึงได้มีการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดและขั้นตอนในขณะนี้ได้ผ่านขั้นตอนของ ส่วน
ราชการจั งหวั ด และน าเข้ า ไปสู่ ก ารประกาศ 90 วั น ซึ่ งอยู่ ร ะหว่ า งที่ ก รมโยธาธิ ก ารและผั งเมื อ งยกร่ า งเพื่ อ น าเสนอ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอกฤษฎีกา ทั้งนี้ นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด (การสัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, วันที่ 12 กันยายน 2560) ให้ความเห็นในส่วนนี้ไว้ว่า “ผังเมืองรวมเมืองตราดโดยได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2558 และขณะนี้ก็ใช้เป็นผังเมืองรวมเมืองตราดผังล่าสุดที่บังคับใช้ในปัจจุบัน แต่ว่ากระบวนการในการจัดทาผังเมืองรวมเมือง
ตราดที่ประกาศเมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งผังเมืองได้หมดอายุ และข้อมูลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์นั้นมีข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งแนวคิดในการวางผังเมือง ในการกาหนดการขยายตัวทั้งในด้านประชากร ทั้งใน
ด้านของการขยายตัวของเมืองรองรับระยะเวลา 20 ปี ซึ่งจะหมดอายุเมื่อปี พ.ศ. 2570 แต่ด้วยกาหนดการผังเมืองที่มีขั้นตอน
มากมาย จึงทาให้การประกาศผังดังกล่าวเพิ่งประกาศเมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งถ้านับจานวนแล้วจะทาให้ระยะเวลากระชั้นชิดไป และ
ขณะเดียวกันในการวิเคราะห์ผังดังกล่าวนั้นอยู่ในกรอบของข้อมูลที่ยังไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในวันนี้ เพราะฉะนั้น ในเมื่อ
สถานการณ์ของจังหวัดตราดเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีการเจริญเติบ โตของ
ประชากรเมืองที่กาลังจะเจริญเติบโตมากขึ้น”
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โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 (ตราด – หาดเล็ก) ของกรมทางหลวงชนบท โดยจังหวัดตราดได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างทางหลวงเลข 3 (ตราด – หาดเล็ก) (กม. 454 + 390 – กม 472 + 590) ระยะทาง
18.60 กิโลเมตร ซึ่งหากได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าวเร็วจะทาให้จังหวัดสามารถพัฒนาทางหลวงได้พร้อมกัน
ทั้งหมด และการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตราดจะมีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว กรมทางหลวงชนบท จึงเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น “โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายเลี่ยง อ.คลองใหญ่ กับจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด” ครั้งที่ 2 (วันที่25 กรกฎาคม 2559) ตามที่กรมทางหลวงชนบทได้จัดทาแผนแม่บทพัฒนาโครงการข่ายทางหลวง
ชนบท สนับสนุนเมืองชายแดน เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ประตูการค้า บริเวณจุดผ่า นแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางของถนนเลี่ยงตัวอาเภอคลองใหญ่ที่มีความเหมาะสมเพื่อนาข้อมูลเสนอต่อ
กรมทางหลวงชนบทในการวงแผนการศึกษาและออกแบบก่อสร้างอย่างละเอียดและขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจริง
จากการดาเนินงานพบว่ายังมีปั ญหาด้านการดาเนินการ ซึ่ง นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อานวยการแขวงทางหลวงตราด(การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 20 สิงหาคม 2560) ได้กล่าวว่าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด – หาดเล็ก ตอนทางแยก
เข้าบ้านไม้รูด – คลองจาก ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 55+ 300 – กม.ที่ 78 +750.00 รวมระยะทางประมาณ 23.450 กิโลเมตร มูลค่า
โครงการ 990 ล้านบาท “นับเป็นส่วนที่ขาดจากการดาเนินการขยายทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 3” (ถนนสุขุมวิท ช่วงตราด –
หาดเล็ก ) เป็น 4 ช่องทางจราจรตลอดเส้นทาง ซึ่งจะช่วยรองรับการขนส่งสินค้า ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เป็นการช่วยเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะเป็นการรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดได้เป็นอย่างดีกรมทางหลวงได้มีการ
แก้ปัญหาโดยการเสนอ “ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2560” เพื่อขยายทางหลวงดังกล่าวเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว และ
หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ กรมทางหลวงจะได้เร่งดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป “แต่ทั้งนี้ยังมีปัญหาอยู่
ระหว่างการขออนุมัติจากกรมป่าไม้ เพื่อตัดไม้และนาไม้สองข้างทางออก โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และติดปัญหาเรื่องการ
เคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง” นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเคลื่อนย้าย
สาธารณูปโภคและการปรับปรุง / ขยาย การไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด นายธวัช ร้อยศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัดตราด (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 20 สิงหาคม 2560) ได้กล่าวว่า “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ได้
ดาเนินการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูง จากบ้านคลองใหญ่ – บ้านหาดเล็ก (ฝั่งขวา) ระยะทางรวม 15วงจร –
กม. ก่อสร้างปรับปรุงระบบจาหน่ายแรงสูง ปรับปรุงระบบจาหน่าย สฟฟ คลองใหญ่ (วงจร2) บ้านไม้รูด ระยะทางรวม 10 วงจร
– กม ในปัจจุบันการดาเนินการอยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี” และปัญหาการก่อสร้างท่าเทียบเรือ โครงการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ตาบลคลองใหญ่ ขนาดกลาง 500 ตันกรอส โดยกรมเจ้าท่าดาเนินการก่อสร้างท่า
เทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราดงบประมาณ 1,256.10 ล้านบาท (งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 – 2559) การ
ก่อสร้างอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียด และข้อบกพร่องของเนื้องานบางส่วน ปัญหาอุปสรรคหากดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ยัง
ไม่มีผู้บริหารท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ และบริเวณถนนทางเข้าท่ าเทียบเรือ ฯ มีความคับแคบ การพัฒนาถนนบริเวณ
ทางเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ขั้นตอนในปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตที่ดินในบริเวณพื้นที่ที่จะเวนคืน ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาถนนบริเวณทางเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ อาเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด
3.ปัญหาการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพในการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จซึ่งปัญหาที่พบคือเกิดความล่าช้าในการ
ดาเนินงานของภาครัฐ ขาดการติดต่อประสานงาน ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการดาเนินงาน ระบบการสั่งการและสายการ
บังคับบัญชาที่ โดยเฉพาะปัญหาการจัดหาสถานที่ดาเนินงาน ซึ่งนายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดตราด (การสัมภาษณ์ส่วน
บุคคล,วันที่ 18 กันยายน 2560) ให้ความเห็นว่าการจัดหาสถานที่ดาเนินงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ในระยะแรกของการดาเนินงาน
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขการศึกษา และความมั่นคงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด“ใช้ศูนย์ราชการ
ชายแดน ณ บ้านหาดเล็กตาบลหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด” เป็นที่ตั้ง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากด่านถาวรบ้านหาดเล็ ก
ประมาณ 300 เมตร หากมีการอาคารคลังสินค้าและศูนย์เจรจาทางการค้า ซึ่งตั้งในพื้นที่ตาบลไม้รูด อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
แล้วเสร็จ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานจะย้ายเข้ามาให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างถาวรต่อไป เหตุผลในการจัดตั้ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จนายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดตราดให้เหตุผลว่า “อยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อชายแดนระหว่างราชอาณาจักร
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ไทย” (อาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด) กับราชอาณาจักรกัมพูชา (อาเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง) เป็นช่องทางที่มีประชาชน
สัญจรผ่านแดนเป็นจานวนมากในแต่ละวัน เป็นจุดเชื่อมต่อสาคัญในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ไทย – กัมพูชา หรือการพัฒนาเส้นทาง R 10 และเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศ (ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม) ที่สาคัญใน
ด้านแรงงานนั้นมีการดาเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว ในการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
นั้นสานักงานจัดหางานจังหวัดตราด ได้ดาเนินการ “เช่าอาคารสาหรับจัดตั้งศูนย์บริการด้านแรงงานต่างด้าว จานวน 2 แห่งคือ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด และศูนย์บริหารแรงงานต่างด้าว
ในเขตพื้นที่ชายแดน” ทั้งสองศูนย์ ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชน ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
โดยศู นย์ บ ริก ารแรงงานต่า งด้ า วในเขตพื้ นที่ ชายแดน เปิด ดาเนิน การทุ ก วัน พฤหั สบดี ในเวลา 08.30 – 16.30 น.” ซึ่ งการ
ดาเนินการดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาการให้บริการได้ในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
4.ปัญหาด้านการกาหนดนโยบายโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้น การที่รัฐยังขาดบทบาทในการชี้แจงและ
นาประชาสังคมเข้าร่วมการตัดสินนโยบายต่าง ๆ ตามที่ประชาชนในท้องที่ต้องการซึ่งนายอาคม ภูติภัทร์ ผู้แทนภาคประชาสังคม
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2 สิงหาคม 2560) ให้ความเห็นในเรื่องนี้ไว้ว่า “แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจาเป็นที่
จะต้องใช้เวลามากและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ภาครัฐจะมีการตัดสินใจจากรัฐเพียงฝ่ายเดียวก็ตาม แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่
คานึงถึงความต้องการแท้จริงของประชาชนนั้น อาจนามาซึ่งการโต้แย้งคัดค้าน อันทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว จะทาให้
เกิดความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการในพื้นที่ได้ในที่สุด” ซึ่งรัฐมีความจาเป็นต้องดูแลทั้งนี้หากส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างจริงจังในพื้นที่ให้ตระหนักเห็นความสาคัญของการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว จะสามารถแก้ปัญหา
การต่อต้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะเป็นผู้มีบทบาท
สาคัญในการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุนการจ้างแรงงาน ต้องผ่านการศึกษาการวางยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่ก็ต้อง
ไม่ลืมว่าในการพัฒนานั้นแม้จะนามาซึ่งโอกาสอันเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันก็นามาซึ่งผลกระทบในหลายมิติ
โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมที่จาต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วย
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของภาครัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอภิปรายผลในประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1.ปัญหาด้านนโยบายและกฎหมายที่ภาครัฐกาหนดขาดความชัดเจนและต่อเนื่องปัญหาด้านนโยบายและการวางแผน อัน
เกิดจากการขาดความชัดเจนและต่อเนื่องของนโยบาย ซึ่งบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ การกาหนดนโยบาย การ
วางแผน การผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลกลาง รัฐบาลในฐานะผู้มีอานาจในการ
บริหารและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ส่งผลให้เอกชนขาดความเชื่อมั่นต่อโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิด
จากความไม่ชัดเจนทาให้ยากต่อการปฏิบั ติ ในขณะที่ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ตอบสนองนโยบายจากภาครัฐ
จาเป็นต้องรอและปฏิบัติตามคาสั่งและนโยบายจากรัฐบาล อีกทั้งภาครัฐยังสมควรเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นของเอกชนต่อนโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นศูนย์กลางทางการค้ าการลงทุนชายแดน สร้างประโยชน์ให้ประชาชน
และประเทศชาติต่อไป ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ได้เป็นไปตามแนวคิดของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(2557) ที่ได้กล่าวไว้ว่าแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการกระจายการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย
เป็นตัวกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่เฉพาะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะต้องพัฒนา
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นนั้นๆ ให้มีความเจริญ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนภายในประเทศโดยมีกฎเกณฑ์
แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ ที่ใช้ บังคับปกติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประตู
การค้า ในฐานการผลิต และระบายสินค้าของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพื้นที่ โดยรอบทั้ง
ภายในและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่อนคลายกฎระเบียบที่กีดขวางทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศและปรับปรุงกฎหมาย
นโยบายสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การผ่อนปรนใช้
แรงงานต่างด้าว และการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชนในฐานรากให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการเพิ่ม
ปริมาณการค้า การลงทุน การผลิต โดยเฉพาะการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมชนบท และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาด
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ระดับภาคและประเทศ นาไปสู่การจ้างงานลดปัญหาการว่างงาน เพิ่มรายได้และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ จะช่วยให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น
2.ปัญหาภาครัฐไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ จากการดาเนินงานภาครัฐไม่สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือหน่วยงานในพื้ นที่ได้อย่ างชัดเจน เนื่อ งจากการดาเนินงานในแต่ ละส่วนนั้ นเป็นการดาเนิน งานในลั กษณะของ
“เจ้าภาพ” ที่ดาเนินการในแต่ละส่วน ปัญหาหลักๆ คือการไม่สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เนื่องจากมีหน้าที่หลักอยู่
แล้ ว จึ งขาดการประสานและเชื่ อ มโยงกั น ซึ่งจากผลการศึ ก ษานั้ นขั ด แย้ งกับ ผลงานวิ จั ยของนุ ศ รา ตัณ ลาพุ ฒ (2548) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาเรื่องศักยภาพในการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจังหวัดเชียงราย พบว่า ศักยภาพในการจัดการเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะเกิดขึ้นได้ต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่ง การพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ตลอดจนวั ต ถุ ดิ บ จึ งต้ อ งอาศั ย การค้ า ระหว่ า งเพื่ อ นบ้ า น เป็ น จุ ด เชื่ อ มโยงในสี่ เ หลี่ ย มเ ศรษฐกิ จ และ
ภายในประเทศ รัฐบาลยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น ให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือการทางานให้สอดคล้องกัน
3.ปัญหาการบริห ารจัดการขาดประสิท ธิภาพในการจัดตั้งศู นย์บริก ารเบ็ด เสร็จ นั้น ซึ่งต้องผลั กดันให้ เกิดการจัดตั้ ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสาหรับแรงงานต่างด้าว เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวด้านแรงงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่กาลังเกิดขึ้น และเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศที่สาคัญในด้านแรงงานนั้นมีการดาเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One
Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว ซึ่งปัญหาที่พบคือเกิดความล่าช้าในการดาเนินงานของภาครัฐ ขาดการติดต่อประสานงาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการดาเนินงาน ระบบการสั่งการและสายการบังคับบัญชาที่ล่าช้าให้เกิดความล่าช้ายิ่งขึ้น จากผล
การศึกษาที่กล่าวมานั้นขัดแย้งกับแนวคิดของ Manor ( 1999, หน้า 4-12) ที่กล่าวไว้เกี่ยวกับ หลักการกระจายอานาจ
(decentralization of powers) ซึ่งเป็นการให้ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ใช้อานาจการปกครองบางอย่างได้ หรือมีอานาจหน้าที่
ในการบริหารกิจการบางอย่างเพื่อประโยชน์สุขของตนเองได้ตามที่ปรารถนา หรือกล่าวสั้น ๆ ได้ว่า การกระจายอานาจ คือ การให้
ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆมีอานาจปกครองตนเองนั่นเอง โดยองค์กรการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอานาจที่จะทากิจการต่าง ๆได้เองทาให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ สามารถจัดกิจการสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นได้ตามที่ปรารถนาอย่างรวดเร็ว ทาให้ประชาชนมีโอกาสได้ปกครองตนเอง อันเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีประสบการณ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถปฏิบัติ การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในระดับชาติได้ง่าย ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ มีโอกาสช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นของตน และคิด
พึ่งตนเองมากกว่าที่จะพึ่งเจ้าหน้าที่ของส่วนกลาง และ ทาให้รัฐบาลในส่วนกลางมีภาระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ น้อยลง และมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่สาคัญ ๆ ของรัฐได้อย่างเต็มที่ อาทิ หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
หน้าที่ในการรักษาเอกราชของชาติ เป็นต้น ซึ่งจากผลการศึกษานั้นหากมีการดาเนินการกระจายอานาจในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
จะทาให้การดาเนินกิจการต่างๆ ในพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น
4.ปัญหาด้านการกาหนดนโยบายการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รัฐยังขาดบทบาทในการชี้แจงและนาประชา
สังคมไปร่วมตัดสินนโยบายต่าง ๆ ตามที่ประชาชนในท้องที่ต้องการ ทั้งนี้หากส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจังใน
พื้นที่ให้ตระหนักเห็นความสาคัญของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว จะสามารถแก้ปัญหาการต่อต้าน
ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการ
กระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุนการจ้างแรงงาน ในการพัฒนานั้นแม้จะนามาซึ่งโอกาสอันเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจ แต่
ในทางกลับกันก็นามาซึ่งผลกระทบในหลายมิติโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมที่จาต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วย
จากผลการศึกษานั้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของม.ล. พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์ และศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2542) ที่ได้ศึกษาถึง
ผลกระทบโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจต่อประเทศไทย พบว่า โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อ
ทุกประเทศในโครงการรวมทั้งประเทศไทยส่งผลกระทบทางบวกมากกว่า กล่าวคือ เศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัว การส่ง
สินค้าออกจะคล่องตัวขึ้นประชาชนจะมีงานทา การใช้แรงงานต่างชาติจะเป็ นสิ่งที่จาเป็น และถูกต้องมากขึ้น แรงงานไทยจะต้อง
ปรับตัวแข่งขันกับแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานพม่า ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันคนไทยจะ
ไปท่องเที่ยวในเขตอนุภูมิภาคมากขึ้น ส่วนผลกระทบทางลบต่อประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของยาเสพ
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ติดแรงงานข้ามชาติ โสเภณีข้ามชาติ อาชญากรรม และปัญหาทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคติดต่อตามชายแดนและโรคเอดส์
จะมีมากขึ้น ในด้านวัฒนธรรมประชาชนจะหันไปรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมอันดีงามของ
ประเทศไทย ซึ่งได้เสนอว่าทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือป้องกันและหาหนทางแก้ไขเพื่อความก้าวหน้าและยั่งยืนของโครงการ
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ คือไม่ควรเน้นแต่ความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรเน้นแนวทางพหุมิติ
ของความสัมพันธ์ นั่นคือ ต้องให้ความสัมพันธ์กับมิติทางด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ควบคู่กันไปด้วย
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1.ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและกฎหมายที่ควรคานึงถึงคือความชัดเจนด้านนโยบายเพื่อให้การนานโยบายไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการดาเนินการ กาหนดมาตราการด้านกฎหมายในพื้นที่เป็นการเฉพาะให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุน รวมทั้งกาหนดกฎหมายและนโยบายที่สอดคล้องกับ การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาการลงทุนในธุรกิจของประชาชนเป็นจานวนมาก
2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาครัฐไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือควรมีการร่วมกันวางแผนการดาเนินงาน และประสาน
ความร่วมมือก่อนการลงมือปฏิบัติในพื้นที่ การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ เพื่อสร้าง
ประโยชน์จากความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตหลักของประเทศ ดึงดูดการลงทุนจากในและต่างประเทศ
3.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพพบว่าควรดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่เป็น
การถาวรเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน และเกิดการเชื่อมโยงการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ตามมาเช่น การ ดาเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งให้สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตและเชื่อมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาในด้านการกาหนดนโยบายการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมควรส่งเสริมภาคประชา
สังคมเข้าร่วมตัดสินนโยบายต่าง ๆ ตามที่ประชาชนในท้องที่ต้องการ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่ต่างๆ ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพื้นที่เพื่อนาเสนอทางเลือกและ
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
2.ควรมีการศึกษาความพร้อมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการเจรจาเพื่อส่งเสริมพื้นที่ชายแดนให้มีการยกระดับ
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อื่นๆ
3.ควรมีการศึกษาและติดตามการดาเนินงานการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ตามเป้าหมายที่ รัฐบาลได้
กาหนดนโยบายไว้ และทาการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบ
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของภาครัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดในแต่ละด้านดังนี้
1.ปัญหาด้านนโยบายและกฎหมาย การดาเนินการของภาครัฐในจังหวัดตราดขาดความชัดเจนและความต่อเนื่องของ
นโยบายในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญในการกาหนดนโยบาย การวางแผน การผลักดัน
นโยบายเพื่อนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2. ปัญหาภาครัฐไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ เนื่องจาก การดาเนินงานในแต่ละส่วนนั้นเป็นการ
ดาเนินงานในลักษณะของหน้าที่หลัก ที่ดาเนินการอยู่แล้ว อุปสรรคสาคัญคือหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั้นมีหน้าที่หลักอยู่แล้ว
จึงทาให้การบูรณาการ หรือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เป็นไปได้ยากซึ่งการบูรณาการนั้น เชื่อมโยงไปถึงงบประมาณของ
หน่วยงานด้วยเนื่องจากไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเข้าร่วมในการดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นได้
3.ปัญหาการบริหารจัดการทีข่ าดประสิทธิภาพในการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
อุปสรรคสาคัญคือจากัดในการดาเนินการด้านสถานที่ งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ซึ่งส่งผลต่อระบบการบริหาร
จัดการ และการให้บริการเป็นอย่างมาก หากพื้นที่ได้พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไปแล้ว
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4.ปัญหาด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย อุปสรรคสาคัญคือการที่รัฐยังขาดบทบาทใน
การชี้แจงและนาประชาสังคมไปร่วมตัดสินนโยบายต่าง ๆ ตามที่ประชาชนในท้องที่ต้องการ ฉะนั้นรัฐต้องดูแล ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนอย่างจริงจังในพื้นที่ให้ตระหนักเห็นความสาคัญของการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว จะสามารถ
แก้ปัญหาการต่อต้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความถี่ของคากริยาวิเศษณ์ในส่วนการอ่านของหนังสือ TOEIC โดย
เก็บข้อมูลจากหนังสือ TOEIC BARRON จานวน 2 เล่ม โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ส่วนการอ่านจากหนังสือ TOEIC BARRON ปี
พ.ศ 2554 จานวน 2 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คากริยาวิเศษณ์ โดยทฤษฏีที่ใช้ในงานวิจัยเป็นทฤษฏีของ
ไพบูลย์ เปียศิริ (2552) ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้ค่าสถิติร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าในหนังสือ TOEIC BARRON ในส่วนการ
อ่ า นสามารถแบ่ ง ประเภทของการอ่ า นได้ 6 ประเภท คื อ การสื่ อ สารโต้ ต อบกั น ทั้ ง ทางจดหมายและโทรศั พ ท์
(Correspondence) บทความและคานาหน้า (Passage and Articles) ป้ายและสัญญาณสัญญาณ (Notices and signs) การ
โฆษณา (Advertisement) แบบคาพูดและแบบ (Forms) และกราฟ แผนภูมิ ตาราง (Graph, Charts, and Tables) เมื่อ
พิจารณาการใช้ความถี่ของคากริยาวิเศษณ์พบว่าทั้ง 6 ประเภทการอ่านมีการใช้คากริยาวิเศษณ์ประเภท กริยาวิเศษณ์แสดง
เวลา (Adverb of time) มากที่สุดในทุกประเภท เมื่อพิจารณาตามประเภทการอ่านพบว่าการสื่อสารโต้ตอบ ทั้งทางจดหมาย
และโทรศัพท์ (Correspondence) มีการใช้คากริยาวิเศษณ์แสดงเวลามากที่สุดคือและพบว่า เรื่องกราฟ แผนภูมิ ตาราง
(Graph, Charts, and Tables) มีการใช้คากริยาวิเศษณ์แสดงเวลาน้อยที่สุด
คาสาคัญ: ข้อสอบโทอิก การอ่าน คากริยาวิเศษณ์
Abstract
The objective of this study was to investigate the frequency of adverb from two TOIEC BARRON
(2011). The focus was placed on the different types of adverb, particularly used the theory of Pibul Paesiri
(2009). The statistical devices that were applied in this study was frequency and percentage. The finding
was found that Reading Part could be divided into six main types: they were Correspondence, Passage
and Articles, Notices and signs, Advertisement, Forms, and Charts, Tables and Graph. From every six main
types in Reading Part, Adverb of Time occurred at the highest frequency. In Reading Part, it is found out
that Adverb of Time was found at the highest frequency in Correspondence while it was occurred at least
frequency in Charts, Tables and Graph.
key words: toeic, reading part, and adverb
บทนา
ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาสากลที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ทั่วโลก (Post and
Rather 1996: 12) ประเทศต่างๆได้ให้ความสาคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อความเจริญก้าวหน้าในด้าน
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาให้ภาษาอังกฤษมีความสาคัญและมีความจาเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตประจาวันโดยมี
ความสาคัญทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน อีกทั้งปัจจุบันการสื่อสารต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและ
รวดเร็วเพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น อินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งส่วนใหญ่ภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าหากผู้ใช้เครื่อง
มือในการสื่อสารไม่มีความรู้ด้านภาษาดังกล่าว ย่อมทาให้เกิดปัญหาในการสื่อสารติดขัดล่าช้า นอกจากนี้ ภาษาอัง กฤษยัง
แทรกอยู่ตามสื่อต่างๆที่พบเห็นได้ทั่วไป ทุกคนต้องเรียนรู้และสัมผัสอยู่ทุกวัน ฉะนั้น การเรียนภาษาอังกฤษจึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้และสามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวัน (ประพันธ์ จูมคามูล, 2544)
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ส่วนใหญ่ในสถานประกอบการจาเป็นที่จะต้องหาบุคลากรที่มีความรู้และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เช่น ทักษะ
ในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน มักจะนาข้อสอบหรือผลคะแนน TOEIC (Test of English for International
Communication) เป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยมีการพัฒนาข้อสอบขึ้นจากสถาบัน Education Test
Service (ETS) จะเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน เพื่อมาใช้พิจารณาการับสมัครพนักงาน ปรับเงินเดือน เลื่อน
ตาแหน่ง โดยเฉพาะ ธุรกิจการบิน โรงแรม สถาบันการเงิน การท่องเที่ยว รวมถึงบริษัทข้ามชาติต่างๆ (ณัฐวิกา วิริยา, 2556)
และจากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พ.ศ.2549 – 2553 ที่ยังคงถูกใช้มาจนถึงปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558: online) และข้อมูลออนไลน์ผลการจัดอันดับ
ทักษะความสามารถทางด้านภาษาอัง กฤษของประชากรที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในประชาชนวัยแรงงานจาก 63
ประเทศทั่วโลกของบริษัท Education First (Education First, 2558: online) จึงทาให้รู้ปัญหา ว่าระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษมีความสาคัญต่อศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
สื่อสารของบุคลากรวัยทางานของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ามาก (Very low proficiency) ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน
ในส่วนข้อสอบ TOEIC แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนการฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ และแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ รูปภาพและบทสนทนาสั้นๆ และการอ่าน (Reading Part) มี 100 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อยคือ
การอ่านข้อความทางธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลาย โดยจุดเด่นของข้อสอบ TOEIC มีทั้งบทความเดี่ยว บทความคู่ และมีการใช้
คาศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับสายงานต่างๆ (นเรศ สุรสิทธิ์, 2558) จึงทาให้เกิดปัญหาในการทาข้อสอบ คือ ผู้อ่านไม่เข้าใจความหมาย
ของคาศัพท์ เพราะคาศัพท์มีหลากหลายประเภท โดยเฉพาะ คากริยาวิเศษณ์ (Adverb) นิยมใช้ในภาษาอังกฤษมากเมื่อ
ต้องการนาคาศัพท์ มาทาหน้าที่ขยายคากริยา คาคุณศัพท์หรือคากริยาวิเศษณ์ เพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์แ ละมีความหมาย
ชัดเจนยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ คากริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb of time) คาวิเศษณ์แสดงสถานที่ (Adverb of
place) คาวิเศษณ์แสดงความถี่ (Adverb of frequency) คาวิเศษณ์แสดงระดับ (Adverb of degree) คาวิเศษณ์แสดง
อาการ ( Adverb of manner) และคาวิเศษณ์ที่ทาหน้าที่แสดงเป็นคาเชื่อมอนุประโยค (Conjunctive Adverb) (นเรศ
สุรสิทธิ์, 2554) จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นที่ผู้อ่านจะต้องมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ดีระดับหนึ่ง กล่าวคือ จะมีความเข้าใจและมี
ความรู้ด้านคาศัพท์ต่างๆ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ จาเป็นต้องเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญและเป็นส่วนสาคัญใน
องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถทางภาษาที่สอง เพราะการเรียนรู้คาศัพท์ทาให้สามารถนาไปใช้ในการฟัง พูด
อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้อง แม่นยา และคล่องแคล่ว การที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีนั้น นอกจากจะรู้หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษอันเป็นเสมือนรากฐานแล้ว การรู้คาศัพท์ยังเป็นสิ่งจาเป็นยิ่งและยิ่งรู้คาศัพท์มากจาได้แม่นยา และสามารถ
นามาใช้ได้อย่างถูกต้อง Harmer ได้กล่าวว่า คาศัพท์กับโครงสร้างภาษาว่า ถ้าโครงสร้างภาษาเป็นร่างกาย คาศัพท์ก็เปรียบ
เหมือนอวัยวะ และเนื้อของภาษา ถ้าไม่รู้คาศัพท์ที่ถูกต้องจะไม่สามารถแสดงศักยภาพของการใช้โครงสร้างภาษาได้ (Harmer
1991: 153)
สมสวรรค์ พันธุ์เทพ (2540) กล่าวโดยสรุปไว้ว่า คาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคาทุกคาที่มนุษย์ใช้ในการถ่ายทอด
ความหมายที่แสดงถึงความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนถึงสิ่งของหรือ ลักษณะอาการต่างๆ และความหมายของคาศัพท์นั้นก็เป็นที่
เข้าใจกันได้เฉพาะในกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกันในทางใดทางหนึ่ง จะเห็นได้ว่าคาศัพท์เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีความสาคัญต่อ
การเรียนภาษาต่างประเทศเพราะคาศัพท์เป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจในการรู้ความหมายในการอ่าน การเขียน การพูด
ภาษาต่างประเทศ
คาศัพท์จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดความคิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคนที่รู้คาศัพท์มากจะสามารถพูด
และคิดได้อย่างประณีตและซับซ้อนมากกว่าคนรู้คาศัพท์ในวงจากัด ที่กล่าวว่าคาศัพท์เป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้นักศึกษาเข้ าใจ
ภาษาได้ดี นักศึกษาคนใดรู้ความหมายคาศัพท์มากก็จะมีแนวโน้มที่จะอ่านและได้ยินมากกว่านักศึกษาที่รู้คาศัพท์น้อย สาหรับ
ในการสื่อสารนั้น คาศัพท์นับว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่ง และปัจจัยพื้นฐานที่ทาให้มนุษย์สื่อสารได้อย่างเข้าใจ ความรู้
เรื่องคาศัพท์อย่างมีประโยชน์ต่อทั้งทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการเขียนและทักษะด้านอื่นๆด้วย (ณัฏฐพล คุปต์ธน
โรจน์, 2554)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการวิเคราะห์ความถี่ของคาศัพท์ที่เป็นกริยาวิเศษณ์ในหนังสือ
TOEIC ในส่วนของการอ่าน (Reading part) เพื่อได้ทราบและนาคาศัพท์ที่มีความถี่สูงมาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในข้อสอบ TOEIC และนาความรู้ไปสอบให้ได้ผลคะแนนเพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความถี่ของคากริยาวิเศษณ์ในส่วนของการอ่านของหนังสือ TOEIC
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความถี่คากริยาวิเศษณ์ ในส่วนการอ่านของหนังสือ TOEIC เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพกึ่ง
ปริมาณ โดยคณะผู้วิจัยดาเนินการออกแบบวิธีการดาเนินงานดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คาศัพท์ที่ปรากฏในส่วนของการอ่าน (Reading Part) ของหนังสือ
TOEIC BARON ปี พ.ศ. 2554 จานวน 2 เล่ม โดยหนังสือ TOEIC BORRON เป็นหนังสือที่รับความนิยมในเรื่องของเนื้อหาที่ใช้
ในการสอบและยังมีวางจาหน่ายในร้านหนังสืออย่างแพร่หลาย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คากริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่ปรากฏในหนังสือ TOEIC BARON ในส่วน
ของการอ่าน (Part reading) ของหนังสือ TOEIC BARON ปี พ.ศ. 2554 จานวน 2 เล่ม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คากริยาวิเศษณ์จานวน 6 ประเภท คือ คากริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb of
time) คาวิเศษณ์แสดงสถานที่ (Adverb of place) คาวิเศษณ์แสดงความถี่ (Adverb of frequency) คาวิเศษณ์แสดงระดับ
(Adverb of degree) คาวิเศษณ์แสดงอาการ ( Adverb of manner) และคาวิเศษณ์ทาหน้าที่แสดงเป็นคาเชื่อมอนุประโยค
(Conjunctive Adverb) ซึ่งเมื่อเรียนภาษาอังกฤษระดับสูงขึ้นไป จะพบประโยคที่มีคาเป็นส่วนขยายมากขึ้น โดยเฉพาะ
คากริยาวิเศษณ์ที่มีความสาคัญค่อนข้างมาก โดยทฤษฏีที่ใช้ในงานวิจัยเป็นทฤษฏีของ ไพบูลย์ เปียศิริ (2552)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิเคราะห์โครงสร้างกรรมวาจก ผู้วิจัย ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิเคราะห์จากส่วนการ
อ่านจากหนังสือ TOEIC BARRON ปี 2554 จานวน 2 เล่ม รายละเอียดในการเก็บข้อมูลมีดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อสอบในหนังสือ TOEIC BARRON ปี 2554 จานวน 2 เล่มและจาแนกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนการฟัง และ ส่วนการอ่าน
2. ผู้วิจัยได้นาข้อสอบในส่วนการอ่านมาจาแนกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การโฆษณา (Advertisement), กราฟ
แผนภูมิ ตาราง (Graph, Charts, and Tables), แบบคาพูดและแบบพิมพ์ (Forms), ป้ายและสัญญาณ
(Notices and signs),บทความและคานาหน้า (Passage and Articles) และ การสื่อสารโต้ตอบกันทั้งทาง
จดหมายและโทรศัพท์ (Correspondence)
3. ผู้วิจัยลงมือวิเคราะห์ข้อสอบในส่วนการอ่านที่ได้จาแนกออกเป็น 6 ประเภทตามข้างต้นโดยยึดตามหลัก คากริยา
วิเศษณ์ ทฤษฏีของ ไพบูลย์ เปียศิริ (ไวยากรณ์อังกฤษ) และนาคากริยาวิเศษณ์ที่ได้จากการนับแล้วนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจานวนและนับความถี่ของคากริยาวิเศษณ์แต่ละประเภทที่ปรากฏในส่วนการอ่าน ในหนังสือ
TOEIC และบันทึกผลลงตาราง
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ใช้สถิติร้อยละโดยใช้สูตรดังนี้
1. การหาค่าความถีร่ ้อยละของจานวนคากริยาวิเศษณ์ที่ปรากฏในส่วนการอ่านที่จาแนก
จานวนคากริยาวิเศษณ์ที่ปรากฏในส่วนการอ่านที่จาแนก

100

จานวนคาศัพท์ทั้งหมดที่ปรากฎในส่วนการอ่าน
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2. การหาค่าความถีร่ ้อยละของคากริยาวิเศษณ์แต่ละประเภทที่ปรากฏในแต่ละส่วนการอ่านที่จาแนก
จานวนคากริยาวิเศษณ์แต่ละประเภทที่ปรากฏในแต่ละส่วนการอ่านที่จาแนก
จานวนคากริยาวิเศษณ์ทั้งหมดที่ปรากฏในแต่ละส่วนการอ่านที่จาแนก

100

ผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 พบว่าในหนังสือ TOEIC ในส่วนการอ่าน (Reading Part) มีการจาแนกประเภทของส่วนของการอ่าน
ได้จานวน 6 ประเภทนั้น พบว่าประเภทของส่วนของการอ่านที่มีการใช้คากริยาวิเศษณ์มากที่สุดคือ การสื่อสารโต้ตอบกันทั้ง
ทางจดหมายและโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 32.17 จานวน 105 คา อันดับที่สองคือบทความและคานาหน้า คิดเป็นร้อยละ
30.21 จานวน 97 คา อันดับที่สามคือป้ายและสัญญาณ คิดเป็นร้อยละ13.70 จานวน 44 คา อันดับที่สี่คือการโฆษณา คิดเป็น
ร้อยละ 13.39 จานวน 43 คา อันดับที่ห้าคือแบบคาพูดและแบบพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 8.09 จานวน 26 คา และอันดับที่หกคือ
กราฟ แผนภูมิ ตาราง คิดเป็นร้อยละ 1.86 จานวน 6 คา
ตารางที่ 1 ร้อยละของคากริยาวิเศษณ์ที่ปรากฏในส่วนการอ่าน (Reading Part) ที่จาแนกในหนังสือ TOEIC
ประเภทของส่วนการอ่าน
จานวนคากริยาวิเศษณ์ที่พบ
จานวนร้อยละ
1. การสื่อสารโต้ตอบกันทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์
105
32.71
2. บทความและคานาหน้า
97
30.22
3. ป้ายและสัญญาณ
44
13.71
4. การโฆษณา
43
13.40
5. แบบคาพูดและแบบพิมพ์
26
8.10
6. กราฟ แผนภูมิ ตาราง
6
1.87
รวม
321
100
จากตารางที่ 2 พบว่าในหนังสือ TOEIC ในส่วนการอ่าน (Reading Part) เรื่องการโฆษณา (Advertisement) มีการ
ใช้คากริยาวิเศษณ์ (Adverb) จานวน 43 คา ประเภทคาที่ใช้มากคือ กริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb of time) จานวน 16
คา คิดเป็นร้อยละ 37.20 อันดับที่สอง คือ คากริยาวิเศษณ์ที่ใช้อธิบายลักษณะ (Adverb of manner) จานวน 10 คา คิดเป็น
ร้อยละ 23.25 อันดับที่สามคือกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of place) จานวน 7 คา คิดเป็นร้อยละ 16.27 อันดับที่สี่ มี
จานวนเท่ากันคือ คากริยาวิเศษณ์บอกระดับปริมาณ (Adverb of degree) และคาเชื่อมประเภทกริยาวิเศษณ์ (Conjunctive
Adverb) จานวน 5 คา คิดเป็นร้อยละ 11.62 และไม่พบ 1 ประเภทคือคากริยาแสดงความถี่ (Adverb of frequency)
ตารางที่ 2 ร้อยละของคากริยาวิเศษณ์ (Adverb) ในส่วนการอ่าน (Reading Part) เรื่องการโฆษณา (Advertisement)
ในหนังสือ TOEIC
การใช้คากริยาวิเศษณ์ในการโฆษณา
จานวนคากริยาวิเศษณ์ที่พบ
จานวนร้อยละ
1. กริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb of time)
16
37.21
2. คากริยาวิเศษณ์ที่ใช้อธิบายลักษณะ (Adverb of manner)
10
23.26
3. กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of place)
7
16.28
4. คากริยาวิเศษณ์บอกระดับปริมาณ (Adverb of degree)
5
11.63
คาเชื่อมประเภทกริยาวิเศษณ์ (Conjunctive Adverb)
5
11.63
รวม
43
100
จากตารางที่ 3 พบว่าในหนังสือ TOEIC ในส่วนการอ่าน (Reading Part) เรื่องกราฟ แผนภูมิ ตาราง (Graph,
Charts, and Tables) มีการใช้คากริยาวิเศษณ์ (Adverb) จานวน 6 คา โดยประเภทที่ใช้มากที่สุดคือ คากริยาวิเศษณ์แสดง
เวลา (Adverb of time) จานวน 3 คา คิดเป็นร้อยละ 50 อันดับที่สอง มีจานวนเท่ากันคือคากริยาวิเศษณ์บอกสถานที่
(Adverb of place) คากริยาวิเศษณ์ที่ใช้อธิบายลักษณะ (Adverb of manner) และคากริยาวิเศษณ์บอกระดับปริมาณ
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(Adverb of degree) จานวนประเภทละ 1 คา คิดเป็นร้อยละ 16.66 และไม่ปรากฏคากริยาวิเศษณ์ประเภทการแสดงความถี่
(Adverb of frequency) และคาเชื่อมประเภทกริยาวิเศษณ์ (Conjunctive Adverb)
ตารางที่ 3 ร้อยละของคากริยาวิเศษณ์ (Adverb) ในส่วนการอ่าน (Reading Part) เรื่องกราฟ แผนภูมิ ตาราง
(Charts, Tables and Graph) ในหนังสือ TOEIC
การใช้คากริยาวิเศษณ์ในกราฟ แผนภูมิ ตาราง
จานวนคากริยาวิเศษณ์ที่พบ
จานวนร้อยละ
1. กริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb of time)
3
50
2. กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of place)
1
16.67
คากริยาวิเศษณ์ที่ใช้อธิบายลักษณะ (Adverb of manner)
1
16.67
คากริยาวิเศษณ์บอกระดับปริมาณ (Adverb of degree)
1
16.67
รวม
6
100
จากตารางที่ 4 พบว่าในหนังสือ TOEIC ในส่วนการอ่าน (Reading Part) เรื่องแบบคาพูดและแบบพิมพ์ (Forms) มี
การใช้คากริยาวิเศษณ์ (Adverb) จานวน 26 คา โดยประเภทที่ใช้มากที่สุดคือ คากริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb of time)
จานวน 11 คา คิดเป็นร้อยละ 42.31 อันดับที่สองคือคากริยาวิเศษณ์ที่ใช้อธิบายลักษณะ (Adverb of manner) จานวน 8 คา
คิดเป็นร้อยละ 30.77 อันดับที่สามคือคากริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of place) จานวน 5 คา คิดเป็นร้อยละ 19.23
อันดับที่สี่มีจานวนเท่ากันคือคากริยาวิเศษณ์บอกระดับปริมาณ (Adverb of degree) และคาเชื่อมประเภทกริยาวิเศษณ์
(Conjunctive adverb) จานวนประเภทละ 1 คาคิดเป็นร้อยละ 3.85 และไม่ปรากฏคากริยาวิเศษณ์ประเภทคากริยาแสดง
ความถี่ (Adverb of frequency)
ตารางที่ 4 ร้อยละของคากริยาวิเศษณ์ (Adverb) ในส่วนการอ่าน (Reading Part) เรื่องแบบคาพูดและแบบพิมพ์ (Forms)
ในหนังสือ TOEIC
การใช้คากริยาวิเศษณ์ในแบบพิมพ์
จานวนคากริยาวิเศษณ์ที่พบ
จานวนร้อยละ
1. กริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb of time)
11
42.31
2. คากริยาวิเศษณ์ที่ใช้อธิบายลักษณะ (Adverb of manner)
8
30.77
3. กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of place)
5
19.23
4. คากริยาวิเศษณ์บอกระดับปริมาณ (Adverb of degree)
1
3.85
คาเชื่อมประเภทกริยาวิเศษณ์ (Conjunctive adverb)
1
3.85
รวม
26
100
จากตารางที่ 5 พบว่าในหนังสือTOEIC ในส่วนการอ่าน (Reading Part) เรื่องป้ายและสัญญาณ (Notices and
signs) มีการใช้คากริยาวิเศษณ์ (Adverb) จานวน 41 คา โดยประเภทที่ใช้มากที่สุดคือคากริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb of
time) จานวน 15 คา คิดเป็นร้อยละ 34.09 อันดับที่สอง คือคากริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of place) จานวน 9 คา
คิดเป็นร้อยละ 20.45 อันดับที่สามคือ คาเชื่อมประเภทกริยาวิเศษณ์ (Conjunctive adverb) จานวน 7 คา คิดเป็นร้อยละ
15.91 อันดับที่สี่คือคากริยาวิเศษณ์บอกระดับปริมาณ (Adverb of degree) จานวน 6 คา คิดเป็นร้อยละ 13.64 อันดับที่ห้า
คือคากริยาแสดงความถี่ (Adverb of frequency) จานวน 4 คา คิดเป็นร้อยละ 6.82 อันดับที่หกคือ คากริยาวิเศษณ์ที่ใช้
อธิบายลักษณะ (Adverb of manner) จานวน 3 คา คิดเป็นร้อยละ 9.09
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ตารางที่ 5 ร้อยละของคากริยาวิเศษณ์ (Adverb) ในส่วนการอ่าน (Reading Part) เรื่องป้ายและสัญญาณ (Notices
and signs) ในหนังสือ TOEIC
การใช้คากริยาวิเศษณ์ในป้ายและสัญญาณ
จานวนคากริยาวิเศษณ์ที่พบ
จานวนร้อยละ
1. กริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb of time)
15
34.09
2. กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of place)
9
20.45
3. คาเชื่อมประเภทกริยาวิเศษณ์ (Conjunctive adverb)
7
15.91
4. คากริยาวิเศษณ์บอกระดับปริมาณ (Adverb of degree)
6
13.64
5. คากริยาแสดงความถี่ (Adverb of frequency)
4
9.09
6. คากริยาวิเศษณ์ที่ใช้อธิบายลักษณะ (Adverb of manner)
3
6.82
รวม
41
100
จากตารางที่ 6 พบว่าในหนังสือ TOEIC ในส่วนการอ่าน (Reading Part) เรื่องบทความและคานาหน้า (Passage
and Articles) มีการใช้คากริยาวิเศษณ์ (Adverb) จานวน 97 คา โดยประเภทที่ใช้มากที่สุดคือคากริยาวิเศษณ์แสดงเวลา
(Adverb of time) จานวน 43 คา คิดเป็นร้อยละ 44.33 อันดับที่สองคือคากริยาวิเศษณ์ที่ใช้อธิบายลักษณะ (Adverb of
manner) จานวน 21 คา คิดเป็นร้อยละ 21.65 อันดับที่สามคือคาเชื่อมประเภทกริยาวิเศษณ์ (Conjunctive adverb)
จานวน 11 คา คิดเป็นร้อยละ 11.34 อันดับที่สี่ มีจานวนเท่ากันคือคากริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of place) และ
คากริยาวิเศษณ์บอกระดับปริมาณ (Adverb of degree) จานวน 9 คา คิดเป็นร้อยละ 9.28 อันดับที่ห้า คือ คากริยาแสดง
ความถี่ (Adverb of frequency) จานวน 4 คา คิดเป็นร้อยละ 4.12
ตารางที่ 6 ร้อยละของคากริยาวิเศษณ์ (Adverb) ในส่วนการอ่าน (Reading Part) เรื่องบทความและคานาหน้า
(Passage and Articles) ในหนังสือ TOEIC
การใช้คากริยาวิเศษณ์ในบทความและคานาหน้า
จานวนคากริยาวิเศษณ์ที่พบ
จานวนร้อยละ
1. กริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb of time)
43
44.33
2. คากริยาวิเศษณ์ที่ใช้อธิบายลักษณะ (Adverb of manner)
21
21.65
3. คาเชื่อมประเภทกริยาวิเศษณ์ (Conjunctive adverb)
11
11.34
4. กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of place)
9
9.28
คากริยาวิเศษณ์บอกระดับปริมาณ (Adverb of degree)
9
9.28
5. คากริยาแสดงความถี่ (Adverb of frequency)
4
4.12
รวม
97
100
จากตารางที่ 7 พบว่าในหนังสือ TOEIC ในส่วนการอ่าน (Reading Part) ของหนังสือTOEIC เรื่องการสื่อสารโต้ตอบ
กันทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์ (Correspondence) มีการใช้คากริยาวิเศษณ์ (Adverb) จานวน 105 คา โดยประเภทที่ใช้
มากที่สุดคือคากริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb of time) จานวน 48 คา คิดเป็นร้อยละ 45.71 อันดับที่สอง คือคากริยา
วิเศษณ์ที่ใช้อธิบายลักษณะ (Adverb of manner) จานวน 16 คา คิดเป็นร้อยละ 15.23 อันดับที่สามคือคาเชื่อมประเภท
กริยาวิเศษณ์ (Conjunctive Adverb) จานวน 14 คา คิดเป็นร้อยละ 13.33 อันดับที่สี่คือคากริยาวิเศษณ์บอกระดับปริมาณ
(Adverb of degree) จานวน 13 คา คิดเป็นร้อยละ 12.38 อันดับที่ห้าคือคากริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of place)
จานวน 11 คา คิดเป็นร้อยละ 10.47 อันดับที่หกคือคากริยาแสดงความถี่ (Adverb of frequency) จานวน 3 คา คิดเป็น
ร้อยละ 2.85
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ตารางที่ 7 ร้อยละของคากริยาวิเศษณ์ (Adverb) ในส่วนการอ่าน (Reading Part) เรื่องการสื่อสารโต้ตอบกันทั้งทาง
จดหมายและโทรศัพท์ (Correspondence) ในหนังสือ TOEIC
การใช้คากริยาวิเศษณ์ในการสื่อสารโต้ตอบกันทางจดหมาย
จานวนคากริยาวิเศษณ์ที่พบ
จานวนร้อยละ
และโทรศัพท์
1. กริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb of time)
48
45.71
2. คากริยาวิเศษณ์ที่ใช้อธิบายลักษณะ (Adverb of manner)
16
15.24
3. คาเชื่อมประเภทกริยาวิเศษณ์ (Conjunctive adverb)
14
13.33
4. คากริยาวิเศษณ์บอกระดับปริมาณ (Adverb of degree)
13
12.38
5. กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of place)
11
10.48
6. คากริยาแสดงความถี่ (Adverb of frequency)
3
2.86
รวม
105
100
อภิปรายผล
จากการวิจัยพบว่าในหนังสือ TOEIC ในส่วนการอ่าน (Reading Part) สามารถจาแนกประเภทของส่วนของการอ่าน
ได้จานวน 6 ประเภทคือ การโฆษณา (Advertisement), กราฟ แผนภูมิ ตาราง (Graph Charts, and Tables), แบบพิมพ์
(Forms), ป้ายและสัญญาณ (Notices and signs), บทความและคานาหน้า (Passage and Articles), การสื่อสารโต้ตอบกัน
ทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์ (Correspondence) โดยพบว่าประเภทของส่วนของการอ่านที่มีการใช้คากริยาวิเศษณ์มากที่สุด
คือ การสื่อสารโต้ตอบกันทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์ (Correspondence) คิดเป็นร้อยละ 32.17 จานวน 105 คา เมื่อ
พิจารณาคากริยาวิเศษณ์แต่ละประเภทที่ปรากฏในแต่ละส่วนการอ่านที่จาแนกพบว่ามีการคากริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb
of time) มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งทั้ง 6 ประเภทการอ่าน และจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาคากริยาวิเศษณ์ประเภทต่างๆนี้ ทาให้
ผู้วิจัยทราบว่า คากริยาวิเศษณ์มีผลต่อความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ดังที่ Rutledge & Fitton (2015) กล่าวถึง
ความสาคัญของคากริยาวิเศษณ์ว่าเป็นชนิดคาที่ช่วยเพิ่มทักษะการใช้ภาษาเชิงโวหารสานวนเชิญชวน กรณีขาดทักษะการใช้
คากริยาวิเศษณ์อาจมีผลต่อการเป็นนักภาษามืออาชีพ
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า ในหนังสือ TOEIC ในส่วนการอ่าน (Reading Part) ประเภทการสื่อสารโต้ตอบกันทั้งทาง
จดหมายและโทรศัพท์ (Correspondence) มีการใช้คากริยาวิเศษณ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.17 จานวน 105 คา และพบ
การใช้คากริยาวิเศษณ์น้อยที่สุดคือกราฟ แผนภูมิ ตาราง คิดเป็นร้อยละ 1.86 จานวน 6 คา เมื่อพิจารณาคากริยาวิเศษณ์แต่
ละประเภทที่ปรากฏในแต่ละส่วนการอ่านที่จาแนกพบว่ามีการใช้คากริยาวิเศษณ์แสดงเวลา (Adverb of time) มากที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยฉบับนี้สาเร็จและสมบรูณ์ตามขั้นตอนได้ด้วยความกรุณาและการได้รับสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้
คาแนะนา คาปรึกษาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆอย่างยิ่งตลอดจนการจัดทารายงานเล่นนี้สาเร็จสมบรูณ์ คณะผู้วิจัยขอ
กราบขอพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่อ้างอิงให้งานวิจัยฉบับ
นี้ได้มีความสมบรูณ์มากขึ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาและกาลังใจเสมอมา ที่ได้รับคาปรึกษาและคาแนะนาแก่
คณะผู้วิจัยที่ไม่กล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย สุดท้ายนี้ หากมีข้อบกพร่องในลักษณะใดที่เกิดขึ้น คณะผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่างสูงและหวัง
ว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาของความหมายของการตั้งชื่อจังหวัด และศึกษาการสร้างคาของชื่อจังหวัด
ผลการศึกษาการตั้งชื่อจังหวัดจาแนกออกเป็น 6 ลักษณะ โดยพบว่าการตั้งชื่อจังหวัดที่พบมากที่สุด คือ ชื่อจังหวัดที่ตั้งตาม
สภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่อยู่ในจังหวัด ร้อยละ 36.36 รองลงมาคือชื่อที่ตั้งชื่อตามความหมายประจาคา ร้อยละ 24.67 อันดับ
สามมีสองลักษณะ คือ ชื่อจังหวัดที่ตั้งตามตาแหน่งหรือที่ตั้งและตั้งตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้อยละ 14.29 ตั้งชื่อตามบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 6.49 และที่พบน้อยที่สุดคือไม่พบประวัติหรือที่มาในการตั้งชื่อจังหวัด ร้อยละ 3.90 โดยการศึกษาการสร้าง
คาของชื่อจังหวัดนั้นพบว่า ชื่อจังหวัดที่สร้างจากคาสมาส ร้อยละ 51.95 รองลงมาคือการสร้างคาจากคามูล ร้อยละ 20.78
อันดับสามคือการสร้างคาจากคาประสม ร้อยละ 18.18 และที่พบน้อยที่สุดคือการสร้างคาจากคาสนธิ ร้อยละ 9.09
คาสาคัญ: การตั้งชื่อ , จังหวัด , ความหมาย , การสร้างคา
Abstract
The purposes of this research are to study origin and word formation in provinces naming in
Thailand. The results of the study indicate that there are 6 criteria in naming provinces in Thailand i.e.,
environment (36.36%), sense (24.67%), location and history (14.29%), important person (6.49%) and
naming without criteria (3.90%). According to the process of word formation, there are 4 criteria found in
this research as follows; Samasa words (51.95%), basic words (20.78%), compound words (18.18%), and
Sandhi (9.09%) respectively
Keywords : บทนา
ชื่อ คือสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเป็นคาต่าง ๆ เพื่อใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมที่สามารถสัมผัสหรือ
รู้สึกได้ เพื่อนามาเรียกหรืออ้างถึง ประจักษ์ ประพิทยากร (2524 : 19- 22) ได้กล่าวถึงความสาคัญของชื่อว่าสามารถบ่งบอก
สิ่งต่างๆได้ คือ บ่งบอกภูมิหลังของบุคคล เช่น ชื่อ จุก จ้อย ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของเด็กวัด บ่งบอกที่มาของบุคคล เช่น คน
ภาคเหนือมักจะมีชื่อเล่นว่า หล้า คา คนอีสานมักมีชื่อเล่นว่า สี สา อ้าย อี่ เป็นต้น
การตั้งชื่อถือได้ว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานที่ ในโลกนี้มีอยู่มากมาย การตั้งชื่อให้กับสถานที่ไม่ว่า
จะเป็น ชื่อประเทศ ชื่อจังหวัด รวมไปถึงสถานที่สาคัญต่างๆ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสาคัญกับสถานที่นั้นว่ามีที่มาเกี่ยวข้อง
กับพื้นที่และผู้คนที่อาศัยอยู่ ในสถานที่นั้นอย่างไร การตั้งชื่อเป็นกลวิธีในการใช้ภาษาลักษณะหนึ่งที่ทาให้การสื่อสารเกิด
ประสิทธิภาพ มนุษย์ได้ตั้งชื่อให้กับสิ่งต่างๆเพื่อระบุหรือจาแนกของต่างๆได้อย่างถูกต้องเมื่อจะสื่อความหมายระหว่างกัน
ชื่อจึงเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งต่างๆและสื่อความรู้สึก ความคิดระหว่างกัน
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จังหวัดเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมท้องที่หลาย ๆ อาเภอเข้าด้วยกันและมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครอง (โบ) เมือง หัวเมือง ถิ่น เขต บริเวณ และกว่าจะมีจังหวัดหรือแผ่นดินไทยอย่างที่เห็นกันอยู่
ทุกวันนี้ บรรพบุรุษได้หลอมละลายเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อสร้างบ้านเมืองขึ้นมาจากชุมชนขยายเป็นเมือง เป็นแว่นแคว้น สู่รัฐ
และเป็นอาณาจักรในเวลาต่อมา ปัจจุบัน ประเทศไทยแบ่งอาณาเขตออกเป็น 77 จังหวัด กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศ อันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ซึ่งในแต่ละภูมิภาครวมถึงแต่ละ
จังหวัดย่อมมีประวัติความเป็นมาแตกต่างกัน ขนบธรรมเนียม ประเพณี สภาพทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการตั้งชื่อด้วย เมื่อ เมือง
ทั้งหลายได้พัฒนาจนกลายเป็น 77 จังหวัด ของไทยในวันนี้จึงมีเรื่องราวต่างๆ มากมายที่น่าสนใจ รวมถึงการตั้งชื่อจังหวัด
สมควรที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ และทาความเข้าใจ (เกียรติประวัติ ธรรัฐลือสกล, 2555 : 5 )
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการตั้งชื่อจังหวัด เพราะพบว่ามีแหล่งที่มาเกี่ยวกับการตั้งชื่อจังหวัดหลากหลายและ
แตกต่างกัน ทาให้หลายคนเกิดความสับสนว่าแท้จริงแล้วที่มาของความหมายของชื่อจังหวัด นั้นมีความเป็นมาอย่างไร ผู้วิจัยจึง
จะรวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาและนาข้อมูลที่มีที่มาของความหมายที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันมากที่สุด มาสรุปเป็นข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาที่มาของความหมายของการตั้งชื่อจังหวัด
2. เพื่อศึกษาการสร้างคาของชื่อจังหวัด
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อ รวมทั้งหนังสือที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องจังหวัด
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ จากนั้นผู้วิจยั ได้คัดเลือกหนังสือที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเลือกจากผู้เขียนที่มี
ประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ จานวน 4 เล่ม คือ
- หนังสือประวัติศาสตร์ไทย 77 จังหวัด (เกียรติประวัติ ธนรัฐลือสกล : 2555)
- หนังสือ77 จังหวัด (ประชิด สกุณะพัฒน์และอุดม เชยกีวงศ์ : 2554)
- ชื่อนี้มีที่มา ประวัติศาสตร์ 77 จังหวัด (วรางคณา สิริยุตตะและปิน่ ขนิษฐ์ มณีพรหม : 2554)
- ประวัติศาสตร์และความเป็นมาประเทศไทย 76+1 จังหวัด (ดาณุภา ไชยพรธรรม : 2560)
ในกรณีที่ชื่อจังหวัดมีแหล่งที่มาขัดแย้งกันจากแหล่งอ้างอิงต่างๆที่หลากหลาย ผู้วิจัยจะสรุปที่มาจากข้อมูลที่มีการให้
นิยามที่คล้ายกันมากที่สดุ ใน 4 เล่มนี้ ข้อมูลที่ซ้ากันมากทีส่ ุดแสดงว่าเป็นที่ยอมรับและเป็นข้อมูลที่นิ่งที่สุด
2. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 1
เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้ว พบว่างานวิจัยนี้มีที่มาของความหมายของชื่อจังหวัด แบ่งออกเป็น
ทั้งหมด 6 กลุ่ม คือ
4.1 ตั้งชื่อตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4.2 ตั้งตามสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่อยู่ในจังหวัด
4.3 ตั้งตามตาแหน่งหรือที่ตั้ง
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4.4 ตั้งตามเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้น
4.5 ตั้งชื่อตามความหมายประจาคา
4.6 ไม่พบประวัตหิ รือที่มาในการตั้งชื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 2
วัตถุประสงค์นี้เพื่อวิเคราะห์การสร้างคาของชื่อจังหวัด การสร้างคาเกิดจากการรวมหน่วยคาตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป มา
รวมเป็นคาคาเดียว มีทั้งคาเดียวกันและต่างชนิดกัน และไทยได้รับวิธีการสร้างคาบาลี-สันสฤต มาใช้ดว้ ย คือวิธีสมาสและวิธี
สนธิ
การสร้างคาที่ใช้ในการตั้งชื่อจังหวัดมีดังนี้
- คามูล
- คาประสม
- คาสมาส
- คาสนธิ
3. สรุปผลการวิจยั
4. อภิปรายผล
ผลการวิจัย
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าที่มาของความหมายของชื่อจังหวัดที่พบมากที่สุด คือ ชื่อจังหวัดที่ตั้งตามสภาพแวดล้อม
หรือสิ่งที่อยู่ในจังหวัด (36.36%) รองลงมาคือชื่อที่ตั้งตามความหมายประจาคา ร้อยละ 24.67 อันดับสามมีสองลักษณะคือชื่อ
จังหวัดที่ตั้งตามตาแหน่งหรือที่ตั้งและตั้งตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละ 14.29 ตั้งชื่อตามบุคคลที่เกีย่ วข้อง ร้อยละ 6.49และ
ที่พบน้อยที่สุดคือไม่พบประวัตหิ รือที่มาในการตั้งชื่อจังหวัด ร้อยละ 3.90
จะเห็นได้ว่าที่มาของความหมายของชื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือการนาสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่อยู่ในบริเวณจังหวัด
มาตั้งเป็นชื่อ ที่มาของความหมายของชื่อจังหวัดทาให้ทราบถึงลักษณะพื้นที่หรือภูมิประเทศ เช่น ตาก ลาปาง สระแก้ว และยัง
ทาให้ทราบถึงทรัพยากรหรือธรรมชาติที่อยู่ในจังหวัดต่างๆด้วย เช่น กาญจนบุรี ปทุมธานี
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการตั้งชื่อตามความหมายประจาคา เป็นการตัง้ ชื่อเพื่อแสดงลักษณะเฉพาะของจังหวัดนั้นๆ
เช่น เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย และยังมีความหมายที่แสดงถึงความเป็นความมงคล เช่น บุรรี ัมย์ นนทบุรี นครศรีธรรมราช
นอกจากนีย้ ังพบว่าการตั้งชื่อจังหวัดโดยตั้งตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มักเป็นเหตุการณ์ที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ทาให้ได้รู้ว่ามีเรื่องใดหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ส่วนการตั้งตามตาแหน่งหรือที่ตั้งนั้นทาให้เราทราบว่า
จังหวัดส่วนใหญ่จะตั้งขึ้นริมน้า ปากแม่น้า บึงหรือสระ เช่น สระบุรี ชลบุรี อุตรดิตถ์
การตั้งชื่อตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประกาศคุณความดีและยกย่องให้เกียรติแก่บุคคลเหล่านัน้ เช่น สงขลา
พิษณุโลก และการตั้งชื่อที่ไม่พบทีม่ าของความหมายก็มีหลายจังหวัด เพราะไม่มีการบันทึกหรือไม่ทราบประวัติที่มาอย่าง
ชัดเจน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ที่มาของความหมายของชื่อจังหวัด
ที่มาของความหมายของชื่อ
จานวนจังหวัด
คิดเป็นร้อยละ
1.ตั้งชื่อตามบุคคลที่เกีย่ วข้อง
5
6.49
2.ตั้งตามสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่อยู่ในจังหวัด

28

36.36

3.ตั้งตามตาแหน่งหรือที่ตั้ง

11

14.29
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ที่มาของความหมายของชื่อ
4.ตั้งตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จานวนจังหวัด
11

คิดเป็นร้อยละ
14.29

5.ตั้งชื่อตามความหมายประจาคา

19

24.67

6.ไม่พบประวัติหรือที่มาในการตั้งชื่อ

3

3.90

รวมจานวนจังหวัด

77

100

การสร้างคา
ผลการวิจัยเรื่องของการสร้างคา มีการใช้คาสมาสมากที่สุด ร้อยละ 51.95 รองลงมาคามูล ร้อยละ 20.78 คาประสม
ร้อยละ 18.18 และคาสนธิ ร้อยละ 9.09
คามูล
โครงสร้างคาที่ใช้ในการตั้งชื่อจังหวัด ที่มีลักษณะเป็นคามูล คือคาทีม่ ีความหมายเดียวหรือ
หน่วยคาเดียว อาจมีมากกว่าหนึ่งพยางค์ แต่ต้องมีความหมายเดียว ดังตัวอย่าง ตาก ตรัง แพร่ น่าน เป็นต้น จากข้อมูลพบว่า
ชื่อของจังหวัดในประเทศไทยจานวน 77 จังหวัด เป็นคามูลมีจานวน 16 ชื่อ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.78 ได้แก่
ตาก
น่าน
พะเยา
พิจิตร
แพร่
ลาปาง
ลาพูน
ตราด
ระยอง
เลย
กระบี่
ตรัง
พังงา
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
คาประสม
จากการศึกษาชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่มีโครงสร้างเป็นคาประสม พบว่าลักษณะการสร้างคา
มีการนาคามูลตั้งแต่สองคาขึ้นไปมารวมกัน มักมีความหมายที่ต่างกัน เกิดเป็นคาใหม่ แต่ยังมีเค้าโครงของความหมายเดิม เป็น
การประสมคาระหว่างคาไทยกับคาไทยแต่อาจมีคาประสมบางคาทีป่ ระสมระหว่างคาไทยกับคาภาษาอื่น ดังตัวเอย่าง บุรีรัมย์
สระแก้ว เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น ชื่อของจังหวัดในประเทศไทยมีการสร้างคาแบบคาประสม โดยการนาคาภาษาไทยมา
ประสมกัน ตัวอย่างเช่น เชียงราย เชียงใหม่ อ่างทอง ต่อมาได้รับคาภาษาอื่นเข้ามาใช้มากขึ้น จึงมีการนาคาบาลี-สันสกฤตมา
ประสมกับคาไทย ดังตัวอย่าง สระแก้ว เป็นต้น การตั้งชื่อของจังหวัดที่มีลักษณะเป็นคาประสม มีจานวน 14 จังหวัด หรือคิด
เป็นร้อยละ 18.18
กาแพงเพชร
เชียงราย
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
อ่างทอง
สระแก้ว
ขอนแก่น
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อานาจเจริญ
ชุมพร
คาสมาส
การสร้างคาโดยการใช้วิธีสมาส คือการย่อคาศัพท์หลายศัพท์ลงเป็นศัพท์เดียว มีความหมายถึง
สิ่งเดียวใช้ในบาลี-สันสกฤตเท่านั้น (ผะอบ โปษะกฤษณะ,2526:34) ได้ให้หลักในการสังเกตต่อไปนี้
คาสมาสต้องเป็นคาบาลี-สันสกฤตเท่านั้น
คาหลังไม่ได้ตั้งต้นด้วยสระ
อ่านออกเสียงต่อเนื่องกัน
เมื่อเขียนไม่ประวิสรรชนีย์ในระหว่างคา ยกเว้นบางคา เช่น พระ ที่ประกอบ
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หน้าคาอืน่ ตัวอย่างเช่น พระหัตถ์ พระบาท พระอู่ นับเป็นคาสมาส
เรียงกลับกันกับภาษาไทยคือ คาที่ขยายอยู่ข้างหน้า
จากผลของการศึกษาการตั้งชื่อจังหวัดในประเทศไทย พบการสร้างคาโดยวิธสี มาสจานวน 40 ชื่อ คิดเป็น
ร้อยละ 51.95 ได้แก่
นครสวรรค์
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
อุทัยธานี
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
จันทบุรี
ชลบุรี
ปราจีนบุรี
กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
สกลนคร
อุดรธานี
อุบลราชธานี
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี
คาสนธิ
การสร้างคาโดยวิธีการสนธิ คือ วิธเี ชื่อมคากับคาให้ติดเป็นคาเดียวกัน คาที่จะสนธิกันได้ต้องเป็นคาบาลีสันสกฤตเท่านั้น การสร้างคาในภาษาไทยได้ใช้วิธีสนธิอย่างง่าย จึงนามาเฉพาะวิธี สระสนธิ เท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ของสระ
สนธิคือ คาที่จะสนธิกันได้นั้น พยางค์ต้นของคาท้ายต้องเป็นสระที่มี อ เป็นทุ่น เช่น อากาศ อาราม เมือ่ + คาต้น ซึ่งพยางค์
ท้ายนั้นเป็นสระเช่น วร (วะระ) + โอกาส จึงเป็น วโรกาส ชีว + อาตม์ เป็น ชีวาตม์ (ผะอบ,2526:32)
การตั้งชื่อจังหวัดในประเทศไทยมีการสร้างคาโดยวิธีสนธิจานวน 7 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ได้แก่
สุโขทัย
พัทลุง
ตารางที่ 2 การสร้างคา
การสร้างคา
1. คามูล
2. คาประสม
3. คาสมาส
4. คาสนธิ
รวม

อุตรดิตถ์
สงขลา

ฉะเชิงเทรา
สตูล

จานวนจังหวัด
16
14
40
7
77

สุรินทร์

คิดเป็นร้อยละ
20.78
18.18
51.95
9.09
100

อภิปรายผล
ภาษาสะท้อนให้เห็นถึงประวัติความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอดี ตหรือวัฒนธรรมของชาติ เพราะภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นตามความจาเป็นของสังคมนั้นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เมื่อพิจารณาภาษาจะพบร่องรอยของวัฒนธรรม ชื่อ
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นับว่าเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม เพราะชื่อ
สามารถสะท้อนลักษณะของสิ่งนั้นได้ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ความรู้สึกนึกคิด และวิถีชีวิตของคนในสังคม
(เปรมศรีรัตน์ และสุขุมาวดี ขาหิรัญ ,2527:คานา) ได้กล่าวว่า ชื่อมักจะเป็นสิ่งแรกที่สะดุดความสนใจ ทั้งนี้เพราะชื่อเป็น
ตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบอกความสาคั ญของสิ่งนั้น ๆ ดังนั้น การศึกษาของการตั้งชื่อสถานที่ต่าง ๆ เช่น ชื่อแม่น้า ชื่อ
หมู่บ้าน ชื่อตาบล รวมถึงชื่อของจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งทาให้เห็นลักษณะสาคัญเฉพาะสถานที่นั้น ๆ จากการตั้งชื่อ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตั้งชื่อจั งหวัดในประเทศไทย ว่ามีที่มาของความหมายของการตั้งชื่อจังหวัด
และการสร้างคาของชื่อจังหวัดอย่างไร จังหวัดในประเทศไทย จานวน 77 จังหวัด ผลการศึกษาแสดงด้วยร้อยละ
ผลการวิจัยการตั้งชื่อจังหวัดในประเทศไทยพบว่า มีที่มาหรือความหมายในการตั้งชื่อแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มคือ 1. ตั้ง
ชื่อตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. ตั้งตามสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่มีอยู่ในจังหวัด 3. ตั้งตามตาแหน่งหรือที่ตั้งของจังหวัด 4. ตั้งตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 5. ตั้งชื่อตามความหมายประจาคา 6. ไม่พบประวัติหรือที่มาในการตั้งชื่อ โดยการตั้งชื่อจังหวัดในประเทศ
ไทย นิยมตั้งชื่อตั้งตามสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่มีอยู่ในจังหวัดมากที่สุดร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ ตั้งชื่อความหมายประจาคา
ร้อยละ 24.67 ตั้งตามตาแหน่งหรือที่ตั้งของจังหวัด และตั้งตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้รับความนิยมเท่ากัน ร้อยละ 14.29 ตั้ง
ชื่อตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 6.49 ส่วนไม่พบประวัติหรือที่มาในการตั้งชื่อ ร้อยละ 3.90
ผลการวิจัยเรื่องของการสร้างคา มีการใช้คามูล คาประสม คาสมาสคาสนธิ ในการตั้งชื่อจังหวัด พบการตั้งชื่อโดยใช้
คามูลคิดเป็นร้อยละ 20.78 คาประสมคิดเป็นร้อยละ 18.18 คาสมาสคิดเป็นร้อยละ 51.95 คาสนธิคิดเป็นร้อยละ 9.09
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์หลายๆท่าน ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใน
ความกรุณาและกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
กราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ยอมสละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อตรวจทาน
ให้ข้อคิดและให้คาแนะนา อันเป็นประโยชน์ต่อ งานวิจัยฉบับนี้ ทาให้งานวิจัย ฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมและสมบูรณ์มากที่สุด
รวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย อีกทั้งยังคอยห่วงใย เอาใจใส่ และถามไถ่ทุกข์สุขเสมอมา ผู้วิจัย ขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูง
ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ ผู้เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษาและให้ความสนับสนุนอย่างสุดความสามารถ
อีกทั้งมอบความรัก ความห่วงใย พลังใจ และแบบอย่างที่ดี ที่มีให้ลูกคนนี้เสมอมา ตากับยายที่คอยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนหลาน
คนนี้ให้เป็นเด็กดี ขอขอบคุณความห่วงใยจากญาติพี่น้องทุกคน
งานวิจัยฉบับนี้จะสาเร็จขึ้นไม่ได้หากปราศจากบุคคลเหล่านี้ คุณค่าที่เกิดจากการวิจัยนี้ขอมอบให้แก่ท่านผู้มีพระคุณ
ทุกท่านด้วยความสานึกในบุญคุณของท่าน และขอมอบประโยชน์ทั้งหมดนี้ให้กับการพัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชนไทยได้มี
โอกาสนาพาประเทศไปสู่ความเจริญ รุ่งเรื่องอย่างสงบสุขสืบต่อไป
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําเร็จในการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการลักลอบ
ขนยาเสพติดขามประเทศมาใชในดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย และเพื่อเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการนํานโยบาย
ดังกลาวไปปฏิบัติโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล รวมทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางในการนํานโยบายการปองกันและปราบปราม
การลั ก ลอบขนยาเสพติ ด ข า มประเทศไปปฏิ บั ติ ใ ห ป ระสบความสํ า เร็ จ ยิ่ ง ขึ้ น ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาคื อ เจ า หน า ที่
ผูปฏิบัติงานในดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย จํานวน 53 ราย กําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 45 คนดวยวิธีการของยามาเน
ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชใน
การวิจัยคือ คาความถี่ รอยละ สถิตเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอางอิง ไดแก t-test และ Ftest
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 51 ปขึ้นไป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สวนใหญมีระดับตําแหนงอยูในระดับชํานาญการ/ชํานาญงานมากที่สุด และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 25 ปขึ้น
ไป กลุมตัวอยางมีความเห็นวาความสําเร็จในการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดขาม
ประเทศมาใช ใ นด า นศุ ล กากรจั ง หวั ด หนองคายไปใช ใ นภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก โดยเห็ น ว า ด า นบริ บ ทของนโยบายมี
ความสําเร็จมากที่สุด รองลงมาคือ ดานปจจัยนําเขา ดานผลผลิต และดานกระบวนการ ตามลําดับ ขอเสนอแนะที่ไดจากการ
วิจัย ไดแ ก จัด สรรหรือ บริ หารจัด การกํ าลั งเจา หน าที่ และงบประมาณให เพี ยงพอ การจัดอบรมแลกเปลี่ย นความรู และ
ประสบการณเกี่ยวกับทางเทคนิคในการตรวจคนยาเสพติด การจัดตั้งศูนยประสานงานเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงาน การ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบายและการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน
คําสําคัญ: ความสําเร็จ, นโยบาย, การลักลอบขนยาเสพติด, ศุลกากรหนองคาย
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Abstract
This research aims to study the success of the implementation of the smuggling drugs prevention
and suppression policy in the Nong Khai Customs, to compare the opinions by personal factors, and to
find the suggestions to improve the policy. The samples of this study were 45 officers selected from 53
officers working at the Nong Khai Custom. Questionnaires were used to collect quantitative data and indepth interviews were employed to collect qualitative data. The data were analyzed by using frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test.
The results show that most of the sample were male, more than 51 years old, married, bachelor
degree, professional/experienced level, more than 25 years’ experience. The samples had a high level of
opinion on the success of the smuggling drugs prevention and suppression policy implementation in the
Nong Khai especially on the context of the policy, following by the input, production and the process
factors in order. The hypothesis testing revealed that the samples who were different on age and experience had a significant difference in the opinion on the success of the policy implementation at a significance level of 0.05. Some suggestions of the study were to properly manage budgets and human resources, training and coaching on working experience, setting a coordinating center, promoting public relationship and strengthening of the villages along the border.
Keywords: Success, Policy, drug smuggling, Nong Khai Customs
บทนํา
ปญหายาเสพติด ถือเปนปญหาสําคัญของประเทศ ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาในดานตางๆ
ของประเทศเปนอยางมาก ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่บอนทําลายกําลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ปญหายาเสพติดเปนปญหา
ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและซับซอนขึ้นอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ปญหายาเสพติดถือเปนปญหาที่รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยตางใหความสําคัญ โดยกําหนดใหเปนวาระระดับชาติ มี
การกําหนดยุทธศาสตรในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว ไปจนถึง การกําหนดนโยบายในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแกหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง สําหรับการปองกันแกไขปญหายาเสพติดขามชาติ พบวา
ในชวงป พ.ศ. 2560-2561 ที่ผานมา ประเทศไทยไดดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกรวมกับประเทศเพื่อนบานในการแกไขปญหายา
เสพติดในภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคํา 6 ประเทศ ไดแก จีน เมียนมาร ลาว กัมพูชา เวียดนามและประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติ
การแมน้ําโขงปลอดภัย พ.ศ. 2559-2561 นําไปสูการทําลายแหลงผลิต จับกุม สกัดกั้นยาเสพติดและสารเคมีในประเทศเพื่อน
บานไดเปนจํ านวนมาก อยางไรก็ต ามยังคงมีก ารลักลอบผลิตและลักลอบนําเขายาเสพติด เคมีภัณฑและสารตั้งตนจาก
ตางประเทศเขาสูประเทศไทยในพื้นที่ภูมิภาคตางๆ อยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด,
2560) ทั้งนี้พบวา มีการนําเขายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดน ถึงรอยละ 56.59 ซึ่งมากกวาครึ่งหนึ่งของปริมาณยาเสพติด
ทั่วประเทศ โดยพื้นที่ชายแดนที่มีการจับกุมไดมากที่สุดคือ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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การลักลอบขนยาเสพติดและสารเคมีตางๆ ที่เกี่ยวของถือเปนแหลงที่มาของยาเสพติดแหลงสําคัญที่จะเขาสูประเทศ
ไทย ในป 2560 รัฐบาลจึงไดกําหนดแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป พ.ศ. 2560 ขึ้น หนึ่งในนั้นคือ แผนใน
การปรามปรามยาเสพติด โดยมีเปาหมาย คือ ผูคายาเสพติด และเครือขายทั้งในและนอกประเทศถูกจับกุมและดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเสริมสราง พัฒนาและยกระดับความรวมมือในการแกไขปญหายาเสพติดระหวางประเทศ โดย
มีแนวทางในการดําเนินงานคือ บูรณาการหนวยงานตางๆ สกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนและตอนใน เพื่อควบคุมการลักลอบ
ลําเลียง และนําเขายาเสพติดทางชายแดน โดยใหมีการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ดานศุลกากร ทาอากาศยานนานาชาติ และทาเรือ
ระหวางประเทศ โดยเพิ่มความเขมงวดในการตรวจคนการลักลอบนําเขาและสงออกยาเสพติด เคมีภัณฑสารตั้งตน ณ ดาน
ศุลกากร
เพื่อประสานงานดานการขาวระหวางประเทศ และจัดทําระบบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการลักลอบนําเขาและ
สงออกยาเสพติดระหวางประเทศ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อชวยในการตรวจคนยาเสพติด ฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการซุกซอนยาเสพติด และตัวยาเสพติดชนิดตางๆ ใหแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสกัดกั้นยาเสพติดตามทาอากาศ
ยานนานาชาติ ภายใตโครงการ ASEAN Airport Interdiction Task Force (AAITF) เพื่อมุงหมายใหมีความรวมมือดานการ
ปราบปรามยาเสพติ ด ระหว า งทา อากาศยานนานาชาติใ นกลุ ม ประเทศอาเซี ย น (สํ า นัก งานคณะกรรมการป องกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด, 2560)
กรมศุลกากร นอกจากจะมีบทบาทหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากรและอํานวยความสะดวกในการนําเขา-สงออก
สินคา ปองกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ณ จุดนําเขา-สงออกตางๆ แลว ยังมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งคือ บทบาทในการปกปองสังคมจากอาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการสืบสวนและปราบปรามการ
ลักลอบขนยาเสพติด ซึ่งกรมศุลกากรใหความสําคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับการสืบสวนและปราบปรามยาเสพติด ดวยการจัดตั้ง
หนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการสืบสวนและปราบปรามยาเสพติดโดยตรง คือ สวนสืบสวนปราบปราม 3 ปฏิบัติงาน
สืบสวนและปราบปรามการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับยาเสพติดและสารตั้งตนที่ใชในการผลิตยาเสพติดตลอดจนการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั่วราชอาณาจักรเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในการปราบปรามอาชญากรรม โดยมีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดทางทาอากาศยาน
นานาชาติและดานศุลกากรที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศ (กรมศุลกากร, 2557)
ดานศุลกากรหนองคายเปนหนวยงานหนึ่งในกรมศุลกากร ที่มีความจริงจังและเขมงวดในการปฏิบัติตามนํานโยบาย
ในการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศ จนถูกคัดเลือกจากสํานักงานปองกันและปราบปรามยา
เสพติด ใหเปนองคกรดีเดน ดานการปราบปรามยาเสพติด ประจําป 2557 เนื่องในโอกาสวันตอตานยาเสพติดโลก (26
มิถุน ายน) โดยมีผ ลงานในการป องกัน และแก ไขปญ หายาเสพติ ดทั้ ง 7 ดา น ไดแ ก ดา นการสกั ดกั้ นยาเสพติด ด านการ
ปราบปรามยาเสพติด ดานการยึดทรัพยสินคดียาเสพติด ดานการปองกันยาเสพติด ดานการบําบัดฟนฟูและพัฒนาผูติดยาเสพ
ติด และดานการสงเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการการแกไขปญหายาเสพติด (ดานศุลกากรหนองคาย, 2561) ทําใหจํานวน
การลักลอบขนยาเสพติดผานดานศุลกากรหนองคายมีจํานวนลดลง
อยางไรก็ตาม ถึงแมจะดานศุลกากรหนองคายจะประสบความสําเร็จในดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แตปญหาการลักลอบขนยาเสพติดและสารเคมีที่เกี่ยวของผานดานศุลกากรดังกลาวก็ยังไมหมดไป เนื่องจากจุดผานแดน
จังหวัดหนองคาย เปนพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงในการลักลอบนําเขา-สงออกยาเสพติดสูง จึงทําใหศุลกากรหนองคาย มีสถิติการ
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จับคุมการลักลอบขนยาเสพติดในแตละปจํานวนมากมาอยางตอเนื่อง โดยในชวงป พ.ศ. 2553-2560 ที่ผานมาพบวา มีการ
จับกุมคดีการลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศเฉลี่ย 42 คดีตอเดือน โดยสามารถจับกุมยาบาไดมากที่สุด รองลงมาคือ ยาไอซ
ฝนและโคเคน
ความสําเร็จการนํานโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติดมาใชเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศ
ของดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย มีปจจัยที่เขามาเกี่ยวของจํานวนมาก โดยเทาที่ผานมายังไมไดมีการประเมินถึงผลสําเร็จ
ของการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวแตอยางใด ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการประเมินถึงความสําเร็จในการนํา
นโยบายดังกลาวมาปฏิบตั ิ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อสงผลใหการนํานโยบายไปใชใหเกิด
ความสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย มีดังตอไปนี้
1.เพื่อศึกษาระดับความสําเร็จในการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศมา
ใชในดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย
2.เพื่อเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดขาม
ประเทศมาใชในดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศไป
ปฏิบัติใหประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยเปนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ที่ผสมผสานวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขาไวดวยกัน เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและมีความละเอียดลึกซึ้งมาใชสําหรับการวิเคราะห
เพื่อใหไดขอเสนอแนะทางในการในปรับปรุงการดําเนินการตามนโยบาย ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) จะทําการรวบรวมขอมูลจากประชากร คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีจํานวน
53 ราย (ไมรวมเจาหนาที่ฝายบริหารและลูกจางที่ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับงานดานสืบสวนปราบปราม และเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานชวยราชการในดานศุลกากรแหงอื่นๆ) กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดตัวอยางที่ตองรวบรวมทั้งสิ้น 45 ราย เพื่อรวบรวมขอมูลใหครบถวนในการศึกษาครั้งนี้ สามารถ
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดมากกวาที่กําหนดไว เปนจํานวนทั้งสิ้น 50 ราย
สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) ที่เกี่ยวของ ไดแก นายดานศุลกากรหนองคาย หัวหนาฝายควบคุม
ศุลกากรหนองคาย หัวหนาฝายสืบสวนและปราบปรามศุลกากรหนองคาย นักวิชาการศุลกากรชํานาญการศุลกากรหนองคาย
และนิติกรชํานาญการศุลกากรหนองคาย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาคนควารวบรวมขอมูล แลวสรางเปนเครื่องมือสําหรับการวิจัยโดย
จําแนกออกเปน 2 สวน ดังนี้
1) แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นมีรายละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 6 ขอ ประกอบไปดวยคําถาม ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ และระยะเวลาที่รับราชการ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบเพื่อประเมินระดับความสําเร็จในการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติด
ขามประเทศมาใชในดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย
2) แบบสัมภาษณ โดยแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นไดนําแนวคิดในการประเมินผลตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) มาใชซึ่งเปนแบบจําลองตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 1983) ที่ประเมินผลครอบคลุมตั้งแตบริบทของ
นโยบาย ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตของนโยบาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอที่ 1 ดานบริบทนโยบาย (Context Evaluation ) ประกอบดวยประเด็น ความจําเปนเรงดวนของนโยบาย
ความสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น นโยบายมีวัตถุประสงค/เปาหมายที่ชัดเจน และนโยบายสามารถดําเนินการไดหรือมี
ความเปนไปไดในการดําเนินการ
ขอที่ 2 ดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ประกอบดวยประเด็น งบประมาณมีความเพียงพอ บุคลากร
ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามนโยบาย ความคิดเห็นหรือความเห็นดวยกับนโยบายดังกลาว
ขอที่ 3 ดานกระบวนการ (Process Evaluation) ประกอบดวยประเด็น คิดเห็นเกี่ยวกับความชัดเจน และรวดเร็ว
ในการประชาสัมพันธนโยบาย การนํานโยบายมาใชอยางเปนไปตามแผนงานที่รัฐบาลไดกําหนดไว ขั้นตอนการดําเนินการตาม
นโยบายดังกลาวมีความชัดเจน เปนรูปธรรม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเอื้อตอการดําเนินการตามนโยบาย และปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบาย
ขอที่ 4 ดานผลิตผล (Product Evaluation) ประกอบดวยประเด็น ผลการดําเนินนโยบายดานการลดการลักลอบ
ขนยาเสพติดขามประเทศ ผลการดําเนินนโยบายดานการลดการใชยาเสพติดภายในประเทศ ผลการดําเนินนโยบายดานความ
ยั่งยืนในการแกไขปญหายาเสพติด
ขอที่ 5 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการตามนโยบาย
ขอที่ 6 แนวทางในการพัฒนาเพื่อใหการดําเนินการตามนโยบายประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
สําหรับการสรางเครื่องมือวิจัยไดมีการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับนโยบายการปองกันและปราบปรามการลักลอบ
ขนยาเสพติดขามประเทศไปใช ขอมูลการดําเนินงานดานยาเสพติดของดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย รวมทั้งแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวของประกอบดวย แนวคิดทฤษฎีอาชญากรรมองคกร แนวคิดทฤษฎีอาชญากรรมขามชาติ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ปองกันอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดลอม แนวคิดทฤษฎีการลงโทษเพื่อขมขูยับยั้ง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการนํานโยบายไปปฏิบัติและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดประเด็นของ
คํา ถามด ว ยการจั ดเก็ บ หมวดหมูใ ห ส อดคล องกั บ วั ตถุ ป ระสงค ของการศึ ก ษา ก อนมี ก ารตรวจสอบความเที่ ย งตรงของ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณโดยผูเชี่ยวชาญจึงนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
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ผลการวิจัย
1) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศ
หญิง มีอายุ 51 ปขึ้นไป มากที่สุด รองลงมาคือ อายุไมเกิน 30 ป กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส คือ สมรส มากที่สดุ
รองลงมาคือ โสด สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี ดานระดับตําแหนง
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับตําแหนงอยูในระดับชํานาญการ/ชํานาญงานมากที่สดุ รองลงมาคือ อยูในกลุมลูกจาง สวน
ผลการศึกษาดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานศุลกากร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 25 ปขึ้น
ไป มากที่สุด คิดเปนรองลงมาคือ ไมเกิน 5 ป 5-10 ป และ 11-20 ป ซึ่งมีจํานวนเทากัน
ซึ่งเมื่อประเมินผลความสําเร็จของนโยบายดวย CIPP Model พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นวาความสําเร็จในการ
นํานโยบายการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศมาใชในดานศุลกากรจังหวัดหนองคายไปใช ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเห็นวาดานบริบทของนโยบายมีความสําเร็จมากที่สุด รองลงมาคือ ดานปจจัยนําเขา ดานผลผลิต
และดานกระบวนการ ตามลําดับ
สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระดับความสําเร็จในการนํานโยบายการปองกันและ
ปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศมาใชในดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย โดยสามารถสรุปโดยจําแนกเปนราย
ดานดังตอไปนี้
1.ดานบริบท ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันไมวาจะเปนเพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงหรือประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน พบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสําเร็จของนโยบายดานบริบทไมแตกตางที่ระดับนัยสําคัญสําคัญทางสถิติแตอยางใด
2.ดานปจจัยนําเขา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของนโยบายดานปจจัยนําเขาแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมที่มีอายุ 41-50 ป
จะมีระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําเร็จดานปจจัยนําเขา สูงกวากลุมที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป สวนผูที่มีเพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงหรือประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน พบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของ
นโยบายดานปจจัยนําเขาไมแตกตางกันแตอยางใด
3.ดานกระบวนการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของนโยบายดานกระบวนการแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมที่มีอายุไมเกิน 30
ป จะมีระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําเร็จดานกระบวนการ สูงกวากลุมที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป สวนผูที่มีเพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงหรือประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน พบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของ
นโยบายดานกระบวนไมแตกตางกันแตอยางใด
4.ดานผลผลิต ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะสวนบุคคลดานประสบการณการทํางานที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของนโยบายดานผลผลิตแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมที่มี
ประสบการณการทํางาน 11-20 ปจะมีระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําเร็จดานผลผลิต สูงกวากลุมที่มีประสบการณการ
ทํางาน 21 ปขึ้นไป สวนผูที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับตําแหนงที่แตกตางกัน พบวามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของนโยบายดานผลผลิตไมแตกตางกันแตอยางใด
5.ความสําเร็จของนโยบายในภาพรวม ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะสวนบุคคลดานอายุที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของนโยบายในภาพรวมแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดยกลุมที่มีอายุไม
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เกิน 30 ป จะมีระดับความคิดเห็นที่มีตอความสําเร็จในภาพรวม สูงกวากลุมที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป สวนผูที่มีเพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงหรือประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน พบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของ
นโยบายในภาพรวมไมแตกตางกันแตอยางใด
2) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทั้งนี้ในสวนของผลการวิจัยเชิงคุณภาพมีดังนี้
- ความสําเร็จของนโยบายดานบริบท
1.ความจําเปนเรงดวนของนโยบาย กลุมตัวอยางใหความเห็นตรงกันวาการนํามาตรการการปองกันและ
ปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศมาใชในดานศุลกากรจังหวัดหนองคาย เปนนโยบายที่มีความจําเปนเรงดวนที่
ตองรีบดําเนินการ เนื่องจากปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในปจจุบันนี้ที่ยังคงเปนปญหาที่รุนแรง สงผลกระทบตอ
ประเทศในหลายๆ ดานและรอการแกไขอยางตอเนื่อง
2.ความสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกลุมตัวอยางใหความเห็นตรงกันวามาตรการดังกลาว มีความ
สอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด สวนหนึ่งเกิดจากการลักลอบขนยาเสพ
ติดเขามาในประเทศ ทําใหยาเสพติดแพรกระจายเขาสูประเทศ สงผลใหเกิดการใชและการเสพยาเสพติดจํานวนมากตามมา
3.วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน กลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกันวาวัตถุประสงคและเปาหมายของ
มาตรการมีความชัดเจน โดยมีเปาหมายเพื่อสกัดกั้น ปราบปราม จับกุมและหยุดยั้งการแพรระบาดของยาเสพติด และมี
วัตถุประสงคที่ชัดเจน ไดแก การลดจํานวนผูคายาเสพติดลง การลดจํานวนผูเสพยาเสพติด การลดปญหาอาชญากรรมและลด
คาใชจายของรัฐในการปราบปรามยาเสพติด รวมถึงงบประมาณในการรักษาผูปวยและปญหาสังคมอันเนื่องมาจากยาเสพติด
4.ความเปนไปไดในการดําเนินนโยบาย กลุมตัวอยางใหความเห็นวาการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวมี
ความเปนไปได ดังจะเห็นไดจากสถิติการจับกุมที่ผานมา อยางไรก็ตามหากจะดําเนินการใหมีผลสัมฤทธิ์มากกวานี้ ตองการ
อาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการประสานความรวมมือกันอยางจริงจัง
- ความสําเร็จของนโยบายดานปจจัยนําเขา
1.ความเพียงพอของงบประมาณ กลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกันวางบประมาณในการดําเนินการตาม
นโยบายดังกลาวยังไมเพียงพอที่จะทําใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก งบประมาณสําหรับการจัดหาและ
ซอมบํารุงเครื่อง X-RAY เปนตน
2.ความรูความเขาใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายเปนอยางดี แตทั้งนี้ก็มีสวนหนึ่งที่คิดวาผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการตรวจจับสิ่งเสพติด
ที่ปฏิบัติงานในดานศุลกากรหนองคายยังมีจํานวนนอย เนื่องจากตองอาศัยทักษะในการสังเกตและจับพิรุธ ซึ่งตองอาศัยการสั่ง
สมประสบการณและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานนี้มากเปนพิเศษ
3.การอบรมให ความรูห รือ การแลกเปลี่ย นความรู และประสบการณข องผูป ฏิบั ติง าน กลุม ตัว อย างมี
ความเห็นตรงกันวาไดมีการสงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไปอบรมเพื่อเพิ่มเติมทักษะ ความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ มาอยางตอเนื่อง
4.เครื่องมือและอุปกรณตา งๆ ในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวาไดมีการนําเครื่องมือหรือ
อุปกรณตางๆ มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชน เครื่อง X-RAY เพื่อหาสารเสพติดที่ผูลักลอบขนยาเสพติดแอบ
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กลืนหรือซุกซอนอยูในจุดตางๆ ของรางกาย หรือเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบชนิดของสารเสพติด แตทั้งนี้ก็มีสวนหนึ่งที่คิด
วาการนํา เครื่อง X-RAY มาใชในการปฏิบัติงาน อาจทําใหเกิดปญหาขึ้นได
5.การจัดตั้งศูนยประสานงานเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกันวาที่ผานมายัง
ไมไดมีการจัดตัง้ ศูนยประสานงานอยางเปนทางการ โดยสวนใหญใหขอเสนอแนะวาควรมีการจัดตั้งศูนยประสานงานในพื้นที่
จังหวัดหนองคาย โดยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
6.การประชาสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ นโยบาย กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เ ห็ น ด ว ยว า มาตรการดั ง กล า วนี้ มี ก าร
ประชาสัมพันธเชิงรุกใหแกประชาชนทั่วไปไดรับทราบผานสื่อตางๆ เชน เสียงตามสายของหมูบาน การติดปายประชาสัมพันธ
ของหนวยงานราชการตางๆ ในพื้นที่ พรอมทั้งมีการแถลงผลการจับกุม
7.การประสานงานกับเครือขายในตางประเทศ กลุมตัวสวนใหญอยางเห็นดวยวามาตรการดังกลาวไดมีการ
ประสานงานกับเครือขายในตางประเทศ โดยมีฝายสืบสวนปราบปรามยาเสพติด สวนสืบสวนปราบปรามที่ 3 สํานักสืบสวน
และปราบปราม กรมศุลกากร เปนหนวยงานที่คอยประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ ประสานงานดานการขาว
สรุปผลงาน รวมกันอยูแลว แตทั้งนี้ก็มีกลุมตัวอยางสวนนอยบางรายแสดงความคิดเห็นที่แตกตางออกไปวาชองทางการติดตอ
ยังมีไมมากพอ
- ความสําเร็จของนโยบายดานกระบวนการ
1.การคิด วิเคราะหและวางแผนกอนการดําเนินนโยบาย กลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกันวากอนที่จะมีการ
นํามาตรการดังกลาวมาใช ทางภาครัฐไดทําการคิด วิเคราะหและวางแผนการดําเนินนโยบายมากอนหนานี้แลวเปนอยางดีโดย
จะเห็นไดจากนโยบายที่นําใชจะมีความทันสมัยและเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว จึงทําใหนโยบายที่นํามาใชนั้นมี
ศักยภาพ
2.การดําเนินมาตรการเปนไปตามแผนงานที่กําหนด กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาการดําเนินการตาม
นโยบายดังกลาวเปนไปตามแผนงานที่ไดมีการกําหนดไว ทําใหในชวงเดือนแรกที่นํามาตรการมาใชทําใหเจาหนาที่สามารถทํา
การจับกุมไดมากกวารอยละ 50 ของเปาหมายที่กําหนด แตทั้งนี้ก็มีสวนหนึ่งที่คิดวามีการดําเนินการไปตามแผนงาน แตยังไม
เปนไปตามแผนทุกประการ เนื่องจากแนวชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายมีความยาวกวา 600-700 กม. มีชองทางการ
ลักลอบขนสินคาและยาเสพติดตลอดแนวแมน้ําโขง จึงยังคงมีการลักลอบขนยาเสพติดอยูบาง
3.ขั้นตอนการดําเนินนโยบายมีความชัดเจน เปนรูปธรรม กลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกันวาการดําเนินการ
ตามนโยบายมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม เชน การมีการจัดทําแผน มีการกําหนดตัวชี้วัด และมีการกําหนดบทบาทหนาที่
และกระบวนการในการดําเนินการอยางชัดเจน
4.กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งเอื้ อ ต อ การดํ า เนิ น นโยบาย กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามเห็ น ตรงกั น ว า
กฎระเบียบหรือขอบังคับตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน เอื้อตอการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว เชน พระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษที่มีการแกไขเพิ่มเติมฉบับลาสุดหรือฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560
- ความสําเร็จของนโยบายดานผลผลิตของนโยบาย
1.การดําเนินนโยบายดังกลาว สงผลใหการลักลอบลําเลียงยาเสพติดขามประเทศลดลง กลุมตัวอยางมี
ความเห็นตรงกันวาการดําเนินมาตรการดังกลาว จะทําให ปญหาการลักลอบลําเลียงยาเสพติดขามประเทศบริเวณดา น
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พรมแดนมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 จังหวัดหนองคายลดลงแตอาจมีการลักลอบขนยาเสพติดเขามาในประเทศผานจุดอื่นๆ
แทน
2.การดําเนินนโยบายดังกลาว สงผลใหการซื้อขายยาเสพติดในประเทศลดลง กลุมตัวอยางมีความเห็น
ตรงกันวาการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวมีสว นชวยใหการซื้อขายยาเสพติดในประเทศลดลงบางแตก็ไมมากนัก เนื่องจาก
ชองทางการแพรระบาดของยาเสพติดมีจํานวนมากอีกทั้งยังมีความหลากหลายซับซอน
3.การดําเนินการตามมาตรการดังกลาว มีสวนชวยลดจํานวนผูเสพยาเสพติดภายในประเทศ กลุมตัวอยาง
มีความเห็นตรงกันวาการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว มีสวนชวยลดจํานวนผูเสพยาเสพติดลงไดบาง ซึ่งหากสามารถสกัด
กั้นการลักลอบขนยาเสพติดเขามาในประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.การดําเนินนโยบายดังกลาว มีสวนชวยใหปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุนลดลง กลุม
ตัวอยางมีความเห็นตรงกันวาการดําเนินการตามมาตรการมีสวนชวยลดจํานวนวัยรุนที่ติดยาเสพติดลงไดบางสวน แตการลด
ปญหายาเสพติดในวัยรุนไดอยางมีประสิทธิภาพมีปจจัยอื่นๆ เขามาเกี่ยวของจํานวนมาก เชน สถาบันครอบครัว ชุมชน
โรงเรียนและการดําเนินการปองกันและปราบปรามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.การดําเนินนโยบายดังกลาว มีสวนชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน
ตางๆ ได กลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกันวาการดําเนินการตามมาตรการสวนชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชน
ตามแนวชายแดนในพื้นที่ใกลเคียงได เนื่องจากการดําเนินการเนนการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและชุมชนในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ
6.การดําเนินนโยบายดังกลาว มีสวนชวยแกปญหายาเสพติดไดอยางยั่งยืน กลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกัน
วาการนํามาตรการดังกลาวมาใชเปนสวนหนึ่งที่จะชวยแกปญหายาเสพติด แตการจัดการปญหาเสพติดไดอยางยั่งยืนนั้นตอง
อาศัยปจจัยที่เกี่ยวของหลายดาน ไดแก ความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของระบบขอมูลขาวสาร การควบคุมตนตอแหลง
ผลิตยาเสพติด การติดตามพฤติกรรมของผูเสพไมใหพัฒนาไปเปนผูคา และการสกัดกั้นยาเสพติดในทุกชองทาง
7.การดําเนินนโยบายดังกลาว มีสวนชวยใหเกิดความเชื่อมั่นในการแกไขปญหายาเสพติดของภาครัฐ กลุม
ตัวอยางมีความเห็นตรงกันวาการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวนี้ มีสวนชวยใหประชาชนและนานาประเทศทั่วโลกเกิด
ความเชื่อมั่นในการแกไขปญหายาเสพติดของภาครัฐ
8.ความพึ ง พอใจต อ นโยบายในภาพรวม กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามเห็ น ตรงกั น ว า มี ค วามพึ ง พอใจต อ การ
ดําเนินการตามมาตรการดังกลาว เนื่องจากเห็นวาการดําเนินการตามมาตรการจะชวยจัดการกับปญหายาเสพติดใหทุเลาเบา
บางลงได
ดัง นั้น จึง สรุป ขอ มู ลจากการสัม ภาษณเ ชิง ลึ กไดว า โดยภาพรวมแล วการนํ านโยบายการป อ งกั นและ
ปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศมาใชในดานศุลกากรจังหวัดหนองคายอยูระดับที่มีความสําเร็จอยูในระดับที่
มาก โดยจะเห็นไดจากประชากรผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้มีความคิดเห็นตรงกันทั้งในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน
กระบวนการ ดานผลผลิต โดยจะมีความคิดเห็นแตกตางบางกันบางจํานวน 4 ประเด็น ซึ่งก็คือ 1.ความรูความเขาใจของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 2.เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในการปฏิบัติงาน 3.เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในการปฏิบัติงาน 4.การ
ดําเนินมาตรการเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
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อภิปรายผล
ดานบริบท จากการศึกษาเชิงปริมาณพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของนโยบายในดาน
บริบ ทของนโยบายอยู ในระดั บมากที่ สุด โดยประเด็น ที่ก ลุม ตัวอยา งเห็ นว ามีค วามสํ าเร็ จมากที่ สุด คื อ หนว ยงานมี การ
กําหนดใหการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศเปนมาตรการที่มีความจําเปนเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการ ดังที่ไดกลาวมาแลววาปญหายาเสพติดเปนปญหารายแรงที่ของประเทศที่หากไมสามารถกําจัดใหหมดสิ้นไปไดก็
จําเปนตองเรงหามาตรการดําเนินการใหปญหาทุเลาเบาบางลงไป ซึ่งภาครัฐและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตางใหความสําคัญใน
การดําเนินการในลําดับตนๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ สวนประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นมี
ระดับความสําเร็จต่ํากวาประเด็นอื่นๆ คือหนวยงานมีการกําหนดแนวทางในการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพ
ติดขามประเทศ ที่สามารถดําเนินการไดหรือมีความเปนไปไดในการดําเนินการ ทั้งนี้ การที่ปญหายาเสพติดเปนปญหาใหญที่
รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยตองการกําจัดใหหมดไปแตก็ไมสามารถทําได ทําใหกลุมตัวอยางเห็นวาถึงแมวาหนวยงานจะมีการ
กําหนดแนวทางในการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศไวเปนอยางดีแลว แตอาจจะไมสามารถ
หยุดยั้งการลักลอบดังกลาวไดทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของอาชญากรรมยาเสพติด เปนอาชญากรรมที่มีผลประโยชนเขา
มาเกี่ยวของจํานวนมหาศาล รวมทั้งอาจมีบุคคลผูมีอํานาจหรืออิทธิพลเขามาเกี่ยวของ (เภา สารสิน, 2522) จึงอาจทําใหการ
ดําเนินการตามมาตรการไมเปนไปตามที่คาดหวังไว
ดานปจจัยนําเขา จากการศึกษาเชิงปริมาณพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของนโยบาย
ในดานปจจัยนําเขาของนโยบายอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่กลุมตัวอยางเห็นวามีความสําเร็จมากที่สุด คือ หนวยงานมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงโทษภัยของยาเสพติดและมีการแถลงขาวการจับกุมใหประชาชนทราบอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากภายใตการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว หนวยงานมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูรับทราบ
ถึงพิษภัยของยาเสพติดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการแถลงขาวการจับกลุมและการลงโทษผูลักลอบขนยาเสพติดขาม
ประเทศใหมาใหเห็นอยางตอเนื่อง ซึ่งการลงโทษในคดียาเสพติดมีโทษคอนขางหนักเมื่อเทียบกับการกระทําผิดโดยทั่วไป ทํา
ใหผูที่คิดจะกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัว ไมกลาทําความผิดซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการลงโทษเพื่อขมขูยับยั้ง
(Deterrence) ทั้งนี้ การแถลงขาวการจับกุมและการลงโทษถือเปนการลงโทษเพื่อขมขูยับยั้งโดยทั่วไป (General Deterrence) เพื่อเปนตัวอยางใหสังคมเกิดความเกรงกลัวและไมคิดที่จะกระทําผิดขึ้นอีก (เสกสัณ เครือคํา, 2558) สวนประเด็นที่
กลุมตัวอยางเห็นวามีความสําเร็จต่ํากวาประเด็นอื่นๆ คือหนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศ มีความเพียงพอ กลาวคือ งบประมาณในการดําเนินการตามมาตรการ
ดังกลาวยังไมเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณที่ไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการลักลอบขนยา
เสพติดเกิดขึ้นจํานวนมากในพื้นที่เปาหมายตามแนวแมน้ําโขงซึ่งมีความยาวหลายรอยกิโลเมตร จึงจําเปนตองมีบุคลากร
จํานวนมากในการตรวจสอบติดตาม ในขณะที่เทคนิควิธีการในการปดบังซุกซอนยาเสพติดก็มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น จึงมี
ความจําเปนตองใชเครื่องมือหรือเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยในการตรวจจับหาสารเสพติดเหลานั้น บุคลากรและเครื่องมือที่
ทันสมัยเหลานี้จําเปนตองใชงบประมาณในการจัดหา (มยุรี อนุมานราชธน, 2547) ซึ่งปจจุบันพบวายังมีไมเพียงพอตอความ
ตองการ โดยปญหาดานงบประมาณนี้ถือเปนอุปสรรคตอความสําเร็จของนโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติดอื่นๆ ที่ผาน
มาเชนกัน เชน ความสําเร็จของการปราบปรามยาเสพติดของเจาหนาที่ชุดปราบปรามยาเสพติด ตํารวจภูธร จังหวัดยะลา
(สุนทรีพรรณ กําปนทอง, 2551) หรือการนํานโยบายสาธารณะดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไปปฏิบัติของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี (ตอสกุล มีศิริ, 2559)
ดานกระบวนการ จากการศึกษาเชิงปริมาณพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของนโยบาย
ในดานกระบวนการอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยมากที่สุด คือ หนวยงานสามารถนํานโยบาย
ดังกลาวมาใชในการปฏิบัติไดอยางถูกตองตามขั้นตอนทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในการดําเนินการตามมาตรการใดๆ เจาหนาที่
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ผูปฏิบัติงานยอมตองมีการศึกษาถึงระเบียบ วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการมาเปนอยางดีแลวกอนเริ่มลงมือปฏิบัติ จึงทํา
ใหกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูปฏิบัติมั่นใจวาไดปฏิบัติอยางถูกตองตามขั้นตอนในการดําเนินการแลวอยางไรก็ตาม ประเด็นที่กลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นต่ํากวาประเด็นอื่นๆ คือ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินมาตรการดังกลาว คอนขางนอย
อยูในระดับที่สามารถยอมรับไดทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปญหายาเสพติดเปนปญหาใหญที่รัฐบาลในยุคตางๆ พยายามขจัดใหหมด
สิ้นไป แตก็ทําไดเพียงทําใหทุเลาเบาบางลงเทานั้น เนื่องจากการตอสูกับปญหายาเสพติดดังกลาวมีปจจัยที่เปนอุปสรรคที่เขา
มาเกี่ยวของจํานวนมาก ดังผลที่ไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพไดระบุไวไดแก ความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของระบบ
ขอมูลขาวสาร การควบคุมตนตอแหลงผลิตยาเสพติด การติดตามพฤติกรรมของผูเสพไมใหพัฒนาไปเปนผูคา และการสกัดกั้น
ยาเสพติดในทุกชองทางเปนตน นอกจากนี้ ลักษณะที่เปนธรรมชาติของอาชญากรรมยาเสพติด ก็ทําใหการแกไขปญหา
ดังกลาวใหหมดไปเปนเรื่องที่มีความทาทายเชนกัน เชน อาชญากรรมยาเสพติด มักดําเนินการในรูปแบบองคกร มีขอบขายที่
เปนระบบ มีผูกระทําผิดรวมกันหลายคนและยึดถือเปนอาชีพ มีการดําเนินการในลักษณะปกปดเปนความลับและสลับซับซอน
ใหผลตอบแทนสูงแกผูกระทําผิด และมักมีอิทธิพลของนักการเมืองหรือเจาหนาที่บานเมืองใหคุมครองในการดําเนินการ (เภา
สารสิน, 2522)
ดานผลผลิต จากการศึกษาเชิงปริมาณพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จของนโยบายใน
ดานผลผลิตอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยมากที่สุด คือ การดําเนินการตามนโยบายดังกลาว มี
สวนชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว
อาศัยความรวมมือจากหมูบานและชุมชนเปนหลัก ดังที่ปรากฏในผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่ระบุวา การดําเนินการตาม
มาตรการเนนการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและชุม ชนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จะเปนสวนหนึ่งในการชว ย
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดนได สวนประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นต่ํากวาประเด็น
อื่นๆ คือ การดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ทําใหปญหาการลักลอบลําเลียงยาเสพติดขามประเทศในพื้นที่ลดลง และ
ประเด็นการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว มีสวนชวยใหปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และในประเทศลดลง
ทั้งนี้ ดังที่กลาวมาแลววา ปญหายาเสพติดมีปจจัยตางๆ เขามาเกี่ยวของจํานวนมาก การจะขจัดปญหาใหสิ้นไปจึงตองอาศัย
ปจจัยและความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและการดําเนินการในดานตางๆ อยางจริงจัง ซึ่งการดําเนินการในปจจุบัน
ยังไมสามารถทําใหการลักลอบลําเลียงยาเสพติดขามประเทศและการแพรระบาดของยาเสพติดลดลงเทาที่ควร
ซึ่งทั้งนี้ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามนโยบายสวนใหญจะเกิดจากจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน เนื่องจากงานหลักของเจาหนาที่กรมศุลกากรคือการจัดเก็บภาษี ตรวจสินคาตามใบขน ซึ่งก็มีภาระงานจํานวนมาก
อยูแลว นอกจากนี้พื้นที่ตรวจสอบเฝาระวังการลักลอบขนยาเสพติดยังมีความยาวจํานวนมากเมื่อเทียบกับจํานวนเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน และความไมเพียงพอของงบประมาณในการดําเนินการ เชน งบประมาณในการจัดหาเครื่อง X-RAY เปนตน รวม
ทั้งปจจุบันขบวนการคายาเสพติดสวนใหญจะหลบเลี่ยงไปใชเสนทางสัญจรตามธรรมชาติท่ีชาวบานใชเดินเทาขามไปมา
ระหวางชายแดนแทน
โดยมีขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดําเนินการตามนโยบายใหประสบความสําเร็จ ไดแก การเพิ่มจํานวน
บุคลากรใหเพียงพอตอการดําเนินงาน การเพิ่มระดับการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดระบบขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับยาเสพติดใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถใชขอมูลรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ การรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของภายในจังหวัดและการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการตามมาตรการโดยการสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัย เปนตน
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สรุปผลการวิจัย
จากการประเมินผลความสําเร็จของนโยบายดวย CIPP Model พบวาการนํานโยบายการปองกันและปราบปราม
การลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศมาใชในดานศุลกากรจังหวัดหนองคายไปใช ในภาพรวมมีความสําเร็จอยูในระดับมากโดย
เห็นวาการดําเนินมาตรการสามารถตอบสนองในดานดานบริบทของนโยบายมากที่สุด รองลงมาคือ ดานปจจัยนําเขา ดาน
ผลผลิต และดานกระบวนการ ตามลําดับทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปญหายาเสพติดถือเปนปญหาอาชญากรรมองคกร (Original
Crime) ที่มีผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ เขามาเกี่ยวของ (อัจฉรียา ชูตินันท, 2557) ถือเปนปญหาระดับชาติ
ที่สงผลกระทบรายแรงตอสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงถือเปนปญหาใหญและมีความจําเปนเรงดวนที่ตองไดรับ
การแกไข ซึ่งรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยตางใหความสําคัญกับการแกไขปญหาดังกลาวมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาความสําเร็จของนโยบายในดานกระบวนการ พบวามีระดับความสําเร็จต่ํากวาดานอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
กระบวนการดําเนินการตามมาตรการอาจมีหนวยงานหรือปจจัยที่เขามาเกี่ยวของจํานวนมาก ทําใหการดําเนินมาตรการตาม
กระบวนการอาจไมรวดเร็ว ทันใจหรืออาจไมเปนไปตามความคาดหวังของกลุมตัวอยางเทาที่ควร
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเรื่องความสําเร็จในการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดขามประเทศมา
ใชในดานศุลกากรจังหวัดหนองคายสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากไดรับความชวยเหลืออยางดียิ่ง ทั้งดานวิชาการและดาน
ดําเนินงานวิจัย จากบุคคลและกลุมบุคคลหลายฝาย
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รศ.พ.ต.อ.โสรัตน กลับวิลา คณบดีคณะสังคมศาสตร โรงเรียนนายรอยตารวจผูที่ใหคําแนะนํา
แนวทางตางๆ ในการทําวิทยาพิพนธใหแกศิษยผูนี้มาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณ ผศ.พ.ต.ท.ดร.เสกสัณ เครือคํา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจน
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารยเปน
อยางยิ่ง
ขอขอบพระคุณ รศ.พ.ต.อ.ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิริ อาจารยผูใหความรู ใหกําลังใจ ดูแลเอาใจศิษยผูนี้ และคอยแนะนํา
แนวทางในการทําวิทยาพนธนี้ใหไปไดอยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ
ขอขอบพระคุณ นายนิมิตร แสงอําไพ นายดานศุลกากรหนองคาย ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในดาน
ศุลกากรจังหวัดหนองคายทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากในการ
ทํางานวิจัยนี้ จนทําใหผูวิจัยไดขอมูลที่ครบถวน
อนึ่ง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอยแกผูที่เกี่ยวของ และทั้งนี้ขอมอบความกตัญูกตเวทิตคุณ
แดบิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทาน สําหรับขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียงผูเดียว และยินดี
รับฟงคําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามาศึกษาเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจัยตอไป
เอกสารอางอิง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศโดยผ่า น
การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ชื่อ The Walking Dead Season 2 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้คาศัพท์ผ่านการเล่น เกม
คอมพิวเตอร์ และความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์และผลสัมฤทธิ์ทางคาศัพท์ของผู้เรียน เครื่องมือวิจัย
ได้แก่ แบบทดสอบคาศัพท์ จากเกมก่อนและหลังเล่นเกม แบบทดสอบการคงอยู่ของคาศัพท์ และแบบสอบถามกลวิธีการ
เรียนรู้คาศัพท์ซึ่งปรับปรุงจาก Schmitt (2002) กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จานวน 20 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง นักศึกษาทาแบบทดสอบคาศัพท์ก่อนการเล่นเกมและทาแบบทดสอบหลังจากการเล่น
เกมพร้อมกับแบบสอบถามกลวิธี จากนั้นจึงทาแบบทดสอบเพื่อทดสอบการคงอยู่ของคาศัพท์อีกครั้งหลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้คาศัพท์หลังเล่นเกมสูงกว่าก่อนเล่นเกมอย่างมีนัยสาคัญ และพบว่ากลวิธีที่
กลุ่มตัวอย่างใช้บ่อยที่สุดคือ กลวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามด้วยกลวิธีด้านสังคม กลวิธีด้านปัญญา กลวิธีด้านการจา และ
กลวิธดี ้านอภิปัญญา ตามลาดับ พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์และผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้
คาศัพท์ ทั้งนี้ กลวิธดี ้านอภิปัญญา กลวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกลวิธดี ้านการจา มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางคาศัพท์
ของผู้เข้าร่วมงานวิจัยในระดับปานกลาง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผู้ที่ใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์เหล่านี้จะสามารถเรียนรู้คาศัพท์จาก
การเล่นเกมได้มากกว่าผู้ทไี่ ม่ได้ใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์ หรือผู้ที่ใช้กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์เพียงเล็กน้อยในการเล่นเกม
คาสาคัญ : กลวิธีการเรียนรู้คาศัพท์, คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้คาศัพท์, ผลสัมฤทธิ์ด้านคาศัพท์
Abstract
This study investigated the Vocabulary Learning Strategies (VLS) used by EFL students through
playing the computer game; The Walking Dead Season 2. It also explored the vocabulary learning
achievement of students in playing the computer game as well as the relationship between the students’
vocabulary strategies and vocabulary achievement. The vocabulary achievement tests (pre-test, post-test,
and delayed test) based on the target vocabulary from the game and the VLS questionnaire adapted
from Schmitt (2002) were employed as main research instruments. Using the purposive sampling
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technique, the participants were 20 undergraduate students of Rajamangala University of Technology
Lanna Nan. The participants were given the vocabulary pre-test before playing the game. After that, the
post-test, the questionnaire, and the delayed test were employed 2 weeks later. The results of
vocabulary achievement revealed that the post-test scores were significantly higher than the pre-test
scores. Determination strategies were most frequently used by the participants followed by social
strategies, cognitive strategies, memory strategies, and metacognitive strategies respectively. Additionally,
it was found that there was a positive relationship between the use of VLS and the vocabulary
achievement in the computer-assisted vocabulary learning environment. Metacognitive, determination,
and memory vocabulary learning strategies were correlated at moderate level which indicated that these
strategies had a moderate contribution to the participants’ vocabulary achievement. In other word, the
participants who used these three categories of vocabulary learning strategy in game playing were
exposed to greater chances of vocabulary learning comparing to those who used few or did not use
strategies while playing game.
Keywords: vocabulary learning strategies, computer-assisted vocabulary learning, vocabulary achievement
Introduction
In 21st century, the widespread use of mobile devices, social media and Internet resources
addresses the beginning of digital age. The coming of digital revolution is repositioning the process of
teaching and learning second or foreign languages since the technology appliances are being used widely
to promote effective learning and enhance student learning experiences. Adopting technology into
language learning can increase students’ social interactions and participation in learning which is opposed
to the rote memorization. Indeed, the social procedure has extended the educational setting by urging
students to interchange opinions, investigate new learning, co-develop new meanings, and create
common understanding. (Vygotsky, 1978; Harris, Jones & Baba, 2013). Additionally, researches and studies
demonstrate that the well-planned learning conditions are important for students' motivation in forming
work cooperation and learning society, where they can join the abilities, reflect ideas and build up their
own rendition for problem-solving. (Vygotsky, 1978; Cecez-Kecmanovic & Webb, 2000; Johnson & Johnson,
2008; Chiong & Jovanovic, 2012). Among computer assisted language learning, an expanding number of
second language researchers and educators have concentrated on the potential of utilizing computer
games as one sort of computer assisted language learning (Zhao, 2005). (Zhao, 2005). In recent years,
researchers and educators are paying attention to Game-Based Learning (GBL) for vocabulary acquisition
enhancement because of its motivational and engaging feature to learners. The literature on computer

247

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

games discussed so far (Becta, 2001; Gee, 2003; Prensky, 2001) mainly looks at the mental activities that
players engage in while playing computer games for entertainment. Learning in these situations tends to
be accidental rather than intentional.
Vocabulary learning and strategies
According to Krashen’s Input Hypothesis (Krashen & Terrel; 1983, Krashen, 1985), people acquire
languages only in a single way - by understanding messages or by receiving “comprehensible input”.
Knowledge of vocabulary is an essential and a constructive factor in comprehension (De Guzman, 2005).
In order to acquire vocabulary, Nation (2001) states that it is important for learners to acquire vocabulary
with the help of vocabulary learning strategies. When language learners have effective strategies, they can
learn new words more autonomously in the language. Researchers refer to vocabulary learning strategies
as actions, set of techniques, or language learning behaviors adopted by learners to understand and
remember the meaning of new words (Cameron, 2001; Intraprasert, 2004). As Nation (2001) states, the
main advantage of VLS is to give students more control of their own learning. Students must have more
responsibilities for their own learning of vocabulary since it is difficult for English teacher to choose useful
words related to their needs. Hence, VLS play important roles in acquiring larger vocabulary. In this
manner, Schmitt (1997, 2002) proposed the VLS taxonomy describing how second and foreign language
learners apply strategies when they are learning a new word. According to Schmitt (1997, 2002), VLS can
be arranged into five groups: social (SOC): utilizing collaboration with other speakers to improve the
learning procedure; memory (MEM): relating new material to past information; cognitive (COG):
manipulation and transformation of the target language by the learner; metacognitive (MET): monitoring,
arranging, observing and assessing the learning procedure. The fifth category, determination (DET)
strategies include lexically focused strategies, for example, the strategies learners apply when they are
confronted with new words without extra help (Schmitt, 1997, p.205).
Previous studies have provided evidence supporting that the use of vocabulary strategy is closely
related to vocabulary learning achievement. Fan (2003) stressed that students who use strategies more
regularly are the ones who displayed high proficiency in vocabulary tests. Students apply these or
develop their own strategies to improve their vocabulary skills. In the same direction, Sanaoui (1995)
argued that the adoption of strategies directly affects the vocabulary acquisition of students. This was
also supported by Kojic-Sabo & Lightbrown (1999) who emphasized that students tend to achieve higher
levels of vocabulary learning with more frequent and elaborate use of the strategy. Regarding the
importance of VLS, Schmitt (2002) concluded that four vocabulary learning partners - students, teachers,
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writers of materials and researchers must facilitate an adequate vocabulary learning process that leads to
improved performance and skills targeting the VLS of students.
Vocabulary learning through game playing
In the context of computer-assisted language learning, the possibility of using computer games to
facilitate language learning has been focused on an increasing number of second or foreign language
researchers and educators (Zhao, 2005). Researchers and educators have been paying attention to using
of Game-Based Learning (GBL) to improve the acquisition of vocabulary due to its motivational and
engaging features for learners. In other words, games seem to motivate people by creating a challenging,
interesting, and demanding atmosphere where people get the chance to interact, to fulfil their needs.
Since playing games stands as a basic and natural action of human beings that is carried out intrinsically
and willingly, it should be possible to determine that the motivation it creates must be also reinforced by
the motivation of individuals towards playing games (Squire, 2006). Franciosi (2011) explained that
technology and games seem to create an intrinsic motivation; therefore, players are often feel motivated
to join in. Kickmeier-Rust and Albert (2010) proposed that utilizing of the motivational potential of games
for educational purposes might open up new learning opportunities for young people. However, GBL
might not necessarily result in positive learning outcomes (Rankin et al., 2006). Since number of games are
not designed for educational purposes, there is a need for more study and research to investigate the
impact of games in various aspects of learning among the new ages as well as learners in the EFL
environments.
According to Ang and Zaphiris (2006), the learning processes in GBL are considered facilitating to
learning engagement. Although many types of games could also be utilized in an academic setting,
educational games are cautiously designed to enhance certain subjects, broaden ideas, strengthen
development, perceive a historical event or culture, or assist learners in developing skills. Educational
games are games that are explicitly designed for educational purposes or have an incidental or secondary
value in education. Despite the advantages of gaming on learning, this educational tool has not yet
become mainstream in language learning due to a small amount of evidence from research studies,
particularly in Thai academic contexts.
Rationale
According to Nation (1993), a necessary part of learning language is vocabulary. It plays and
important role in the effective use of language. Adequate vocabulary knowledge can have an effect on
students’ language performance. However, leaning English vocabularies by means that of rote learning
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might be boring due to lacking of motivation for learners who have to continue memorizing vocabularies.
In the 21st century, people are living in a digital world dominated by computers and the internet. The use
of digital media has shaped people lives and their way of living and interacting with others and their
environment. Today’s teenagers live in a highly media-influenced environment with access to a variety of
digital electronic devices which are accessible both from home and elsewhere including academic
institutes.
Many researches on VLS have been carried out in the gaming environment. For example, Tang,
Chung, Li, & Yeung (2016), created a vocabulary learning platform, VLearn, in response to the limited
vocabulary size of its undergraduates in a university in Hong Kong. The vocabulary learning platform was
created to provide users with appropriate vocabulary expansion knowledge and skills as an e - learning
environment that supports learners ' self - directed vocabulary learning. By using the vocabulary learning
platform for eight weeks, participants in this research learn new words and related learning strategies.
Participants were likely to use effective VLS instead of of of remembering or consolidating in learning of
new words. The study demonstrated the potential for improving vocabulary learning in the digital native
generation using technology.
For Thai education context, the integration of digital games with English language learning
appears to be in accordance with Thailand's 4.0 agenda. Playing computer games, in particular point-andclick games in English, exposes players to loads of vocabulary, since they contain English words that
trigger game playing by clicking or tapping on them (in touchscreen devices). If players understand many
words, they are likely to complete game missions. There are chances, however, that players may not
understand a few words. In this case, players must learn and try to infer the unknown words in order to
continue the game mission. To fulfill the task in the game, they should use appropriate strategies to
understand words represented in the game environment. Therefore, it is beneficial for students in the
21st century to acquire effective language learning strategies in the digital environment, as they need to
develop learning autonomy. As Nation (2001) states, VLS's main advantage is that students have more
control over their own learning. Students must have more responsibility for their own vocabulary learning,
as it is difficult for English teachers to select useful words related to their needs. Therefore, in the digital
era, VLS is important in acquiring greater vocabulary. This research was therefore carried out to investigate
strategies used by students in a computer game environment and to explore how Thai EFL students
acquire vocabulary by playing a computer game.
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Research questions
1. What strategies are used by the students in learning vocabularies through game playing?
2. To what extent do the students acquire vocabulary by playing the computer game?
3. Is there a relationship between vocabulary strategies and vocabulary achievement?
Methodology
Setting and participants
The setting of this research was in Rajamangala University of Technology Lanna Nan in the 2018
academic year in the first semester. Using the purposive sampling, the sample included 20 participants
who were computer-literate learners of English as a foreign language. These 20 English-major
undergraduates were from Faculty of Business Administration and Liberal Arts. The researchers had
already employed a preliminary survey if all participants had experiences in playing games on computers
or mobile devices to ensure that they were not zero learners. They had never played The Walking Dead
Season

2.
For the selection of the game, the pilot group of students were asked to try playing three a

point-and-click adventure computer games: Secret of The Lost Manor, The Great Fusion, and The Walking
Dead Season 2. Since there were a lot of still pictures and puzzles in Secret of The Lost Manor to be
solved, most of students were not interested. Because of less movement as the game developed, the
students felt bored. For The Great Fusion, the graphic design of the game were not interest the students.
They mentioned that there were many things to be read such as long conversations. There was nothing
exciting or encouraging for them to keep the game playing. For The Walking Dead Season 2, most of the
students were excited at the opening introduction story in the game. They liked the game 3D graphic
design and the game environment. They were added that the game control was easy that they could
only click on objects and look for clues or instant responses to play the game. Many students liked the
inserted cutscenes during the gameplay which made them wanted to know about what was going to
happen next and what they should do to get through some situations. Among these three point-and-click
adventure games, The Walking Dead Season 2 had the highest vote in the pilot group with interesting
characteristics of point-and-click game as it generally consisted of many objects with indicated word
captions which could be seen in educational game for vocabulary learning. Therefore, The Walking Dead
Season 2 was chosen as the game for this research.
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Instruments
To investigate the vocabulary learning achievement and strategies, the following instruments
were developed.
1. The Vocabulary Tests
The vocabulary tests (pre-test, post-test, and delayed test) were developed based on a set of
vocabulary from the game. The vocabulary tests were given to language teaching experts to check the
content validity. After receiving comments from the experts which were about the word selection, the
language, and the clarification of instructions, the researchers improved the vocabulary tests and
conducted the pilot testing with a group of non-sample students.
2. The Vocabulary Learning Strategy Survey Questionnaire
The survey questionnaire containing 25 items of 5-point Likert-scale questions about students’
VLS was constructed based on Schmitt’s VLS taxonomy (2007). To ensure the validity of the
questionnaire, the three experts were asked to give advice on the content. The survey questionnaire was
modified again according to suggestions from the experts before administering to the pilot group to
investigate the possible difficulties in doing the survey questionnaire.
Data collection procedures
The pretest scores were collected two weeks before beginning of the gameplay. The participants
were required to play the game; The Walking Dead Season 2, for two hours (3 game chapters). The scores
of the post-test and vocabulary learning strategy survey questionnaires were collected once participants
complete the gameplay. The scores of the delayed post-test were collected two weeks after the game
session.
Data analysis
For the quantitative data, descriptive statistics including the mean scores (x), the standard
deviations (S.D.), the frequency, and the percentages of vocabulary learning strategy were used to analyze
the data. To compare the vocabulary achievement of the participants between the pre-test, the posttest,
and the delayed test, the t-test was used determine the probability of difference between the test
scores. To investigate relationship between the use of VLS and vocabulary learning achievement, the
correlation coefficient was applied.
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Findings
Research Question1: What strategies are used by the students in learning vocabularies through game
playing?
Table 1 Frequency of vocabulary strategy use
Strategies
DET
SOC
COG
MEM
MET
Overall

Mean
3.06
2.86
2.67
2.38
2.14
2.62

S.D.
0.74
0.90
0.58
0.56
0.69
0.69

Level of Use
Medium
Medium
Medium
Low
Low
Medium

According to Table 1, the participant used the all kinds of vocabulary learning strategies at a
medium level with the mean score of 2.62 (S.D. = 0.69). Determination strategies were the most
frequently used strategies by the students (mean = 3.06, S.D. = 0.74), followed by social strategies (mean
= 2.86, S.D. = 0.90), cognitive strategies (mean = 2.67, S.D. = 0.58), memory strategies (mean = 2.38, S.D. =
0.56), and metacognitive strategies (mean = 2.14, S.D. = 0.69), respectively. In terms of levels of use, the
participants employed the determination, social, and cognitive strategies at a medium level while
memory and metacognitive strategies at a low level.
Table 1.2 Frequency of vocabulary strategy use: (DET)
Strategies
Mean S.D. Level of Use
1. Use a bilingual dictionary to look for meaning of new words.
3.67 0.58
High
2. Analyze part of speech to learn a new word.
3.17 0.75
Medium
3. Use available pictures or gestures to analyze meaning of new words.
3.00 0.82
Medium
4. Guess textual context in the game to get the meaning of a new word. 3.00 0.82
Medium
5. Consider affixes and roots to analyze meaning of new words.
2.75 0.50
Medium
6. Check for L1 cognate to get meaning of new words.
2.75 0.96
Medium
7. Use a monolingual dictionary to look for meaning of new words.
Overall 3.06 0.74
Medium
In Table 1.2, the participants used the overall determination vocabulary learning strategies at a
medium level with the mean score of 3.06 (S.D. = 0.74). The students were found to be medium strategy
users for the overall determination vocabulary learning strategies. “Use a bilingual dictionary to look for
meaning of new words” (Item 1) was the most frequently used strategies by the students (mean = 3.67,
S.D. = 0.58), followed by 5 strategies (Items 2, 3, 4, 5, and 6) which were moderately used by the
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participants. One out of 7 determination vocabulary learning strategies which was not used by the
participants was “use a monolingual dictionary to look for meaning of new words” (Item 7).
Table 1.3 Frequency of vocabulary strategy use: (SOC)
Strategies
1. Ask friends for meaning of new words.
2. Study and practice meaning of vocabulary in a group.
3. Ask native speakers to get meaning of new words.

Mean
2.86
Overall 2.86

S.D. Level of Use
0.90
Medium
0.90
Medium

Table 1.3 shows the frequency of social vocabulary learning strategies which were employed by
the participants. The participants used the overall social vocabulary learning strategies at a medium level
with the mean score of 2.86 (S.D. = 0.94). The students were found to use the overall social vocabulary
learning strategies moderately. “Ask friends for meaning of new words” (Item 1) was the most frequently
used strategies by the students (mean = 2.86, S.D. = 0.90) at a medium level. Two out of 3 social
vocabulary learning strategies which were not used by the participants were “study and practice meaning
of vocabulary in a group” and “ask native speakers to get meaning of new words”.
Table 1.4 Frequency of vocabulary strategy use: (MEM)
Strategies
1. Use personal experience to connect a word with the meaning.
2. Use affixes and roots to remember words.
3. Use part of speech to remember words.
4. Connect the word to its synonyms and antonyms.
5. Use Peg Method.
6. Use Loci Method.
7. Group words together to study them.
8. Group words together within a storyline.
Overall

Mean
2.60
2.50
2.40
2.00
2.38

S.D.
0.70
1.00
0.55
0.00
0.56

Level of Use
Low
Low
Low
Low
Low

According to Table 1.4, the participants employed used the overall memory vocabulary learning
strategies at a low level with the mean score of 2.38 (S.D. = 0.56). The students were found to be low
strategy users for the overall memory vocabulary learning strategies. “Use personal experience to
connect a word with the meaning” (Item 1) was the most frequently used strategies in memory
vocabulary learning strategies by the students (mean = 2.60, S.D. = 0.70), followed by 3 strategies (Items
2, 3, and 4). However, the most frequently used strategy in memory category was still at a low level. Four
out of 8 memory vocabulary learning strategies (Items 5, 6, 7, and 8) were not used by the participants.
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Table 1.5 shows the frequency of cognitive vocabulary learning strategies which were employed
by the participants.
Table 1.5 Frequency of vocabulary strategy use: (COG)
Strategies
1. Take notes during gameplay to learn new words.
2. Keep a vocabulary notebook to learn new words.
Overall

Mean
2.67
2.67

S.D.
0.58
0.58

Level of Use
Medium
Medium

In Table 1.5, the participants used the overall cognitive vocabulary learning strategies at a
medium level with the mean score of 2.67 (S.D. = 0.58). The students were found to be medium strategy
users for the overall cognitive vocabulary learning strategies. “Take notes during gameplay to learn new
words” (Item 1) was the most frequently used strategy by the students (mean = 2.67, S.D. = 0.58) at a
medium level. One of 2 strategies which was not used by the participants was “Keep a vocabulary
notebook to learn new words.”
Table 1.6 Frequency of vocabulary strategy use: (MET)
Strategies
Mean S.D. Level of Use
1. Skip new word to go forward and get the meaning while continue
2.14 0.69
Low
2.
Use English language media such as songs, movies, and news to help
playing.
3.
Test oneself
with word tests.
learning
new words.
4. Practice vocabulary using spaced word practice.
5. Continue to study words over time.
Overall 2.14 0.69
Low
As shown in Table 1.6, the participants used the overall metacognitive vocabulary learning
strategies at a low level with the mean score of 2.14 (S.D. = 0.69). The students were found to use the
overall metacognitive vocabulary learning strategies at low level. “Skip new word to go forward and get
the meaning while continue playing” (Item 1) was the most frequently used strategy by the students
(mean = 2.14, S.D. = 0.69) at a low level. Four out of five metacognitive vocabulary learning strategies
(Items 2, 3, and 4) were not used by the participants.
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Research Question2: To what extent do the students acquire vocabulary by playing the computer game?
Table 2.1 Comparison of vocabulary pre-test and post-test scores

Pre-Test
Post-Test
** p < .05

N
20
20

Total Score
48
48

Mean
14.45
21.50

S.D.
7.12
9.36

t-statistics
-5.524

Sig. (2-tailed)
0.001
(.000)

From Table 2.1, it showed that the participants’ average pretest score (mean=14.45, S.D.=7.12)
was lower when compared to their scores in the posttest (mean=21.50, S.D.=9.36). A paired samples t-test
indicated that the difference between the students’ test results in both tests were different at a
statistically significant level t= -5.524, p> 0.001, which suggested that playing computer game; The Walking
Dead Season 2, contributed positively to the L2 vocabulary acquisition of the participants.
Table 2.2 Comparison of vocabulary post-test scores and delayed post-test scores
Post-Test
Delayed-Test
** p < .05

N
20
20

Total Score
48
48

Mean
21.50
17.15

S.D.
9.36
8.20

t-statistics
2.589

Sig. (2-tailed)
0.018

From Table 2.2, it showed that the participants’ average delayed-test score (mean=17.15,
S.D.=8.20) was lower than posttest score (mean=21.50, S.D.=9.36). A paired samples t-test indicated that
the difference between the students’ test results in both tests were statistically different at t= 2.589, p>
0.001. Although the retention rate of vocabulary decreased, however the result of delayed-test was
higher than the pre-tests. This indicated that the participants learned new vocabulary by playing game in
only two hours and still remember these target words after two weeks later.
Research Question 3: Is there a relationship between vocabulary strategies and vocabulary achievement?
The correlations between the participants’ use of vocabulary learning strategies and their
vocabulary achievement are shown in Table 3.1. The interpretation of the correlation coefficient was
based on Ratner (2011). The values 0 to 0.3 indicate a weak relationship, 0.3 to 0.7 a moderate
relationship, and 0.7 to 1.0 a strong relationship.
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Table 3.1 Correlation between vocabulary learning strategies and vocabulary achievement
Strategies
MET
DET
MEM
COG
SOC
Overall

r
.551*
0.444
0.381
0.288
0.011
0.281

Sig
0.012
0.050
0.097
0.217
0.962
0.268

Level of Correlation
Moderate Correlation
Moderate Correlation
Moderate Correlation
Weak Correlation
Weak Correlation
Weak Correlation

** p < .01
In Table 3.1, the correlation between the participants’ use of the overall vocabulary learning
strategies was slightly correlated with their vocabulary achievement at (r=0.281, p = 0.268). It was found
that there were two levels of relationships of between the VLS categories and participants’ vocabulary
achievement: a moderate level and a low level. Three out of five vocabulary learning strategy categories;
metacognitive, determination, and memory strategies, were correlated at moderate level which indicated
that these strategies have moderately positive contribution to the participants’ vocabulary achievement.
In other word, the participants who used these three categories of vocabulary learning strategy in game
playing were exposed to greater chances of vocabulary learning comparing to those who used less or did
not use strategies while playing game.
Discussion and limitation of the study
In this study, participants employed the overall vocabulary learning strategies at a medium level.
The most frequently used strategies were determination strategies, followed by social strategies, memory
strategies, cognitive strategies, and metacognitive. The finding showed that the most frequently used VLS
used by the participants in this study were “Use a bilingual dictionary to look for meaning of new words”,
“Analyze part of speech to learn a new word”, “Use available pictures or gestures to analyze meaning of
new words”, and “Guess textual context in the game to get the meaning of a new word” respectively.
These strategies were from determination category. This is in line with the results of Hong Kong University
students ' previous study of Tang, Chung, Li, & Yeung (2016). Participants tended to use effective strategies
to learn new words, in this case, determination strategies played a major role in the learning process of
vocabulary. This has also implied that, in a digital environment of language learning, the use of
determination strategies is highly required in the process on vocabulary learning.
Even though “Use a bilingual dictionary to look for meaning of new words” was moderately used
among determination category, it might be useful to address the important of this strategy in computer

257

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

game playing environment. In this environment, technology also reinforced the participant’s choice as the
online dictionaries and dictionary applications on mobile have greatly enhanced the readiness and
availability of the resource. Most participants reported that they looked up words in dictionaries during
gameplay, because it was the most straightforward and effective method to gain vocabulary meaning.
Therefore, it would be interesting to enchant students with dictionary strategies once learning English
language in digital environments.
Apart from determination category, one of the VLS in Social strategy category moderately used
by the participants was “Ask friends for meaning of new words”. In addition, one of participants reported
that he wanted to know the meaning of new word in order to get through further stage of a computer
game so he talked to his friends who played the same game to get the meaning and understand the
word. Another participant added that he was searching for words and techniques on the internet to
master his game skills. This computer game engagement characteristic could be taken into account in the
study of vocabulary in digital generation, which most people can easily find a computer and smart device
or even access the internet and computer game to support intention to study vocabulary outside the
classroom.
According to Squire (2006) and Franciosi (2011), educational games have the potential to facilitate
language learning since the environment on the digital platform is created to engage and motivate
learners. For vocabulary achievement shown in Table 2.1, the result of the post-test after playing game
was higher than the pre-test at a significant level. This could be claimed that the participants learned
vocabulary by playing the computer game; the researcher of this research used point-and-click game,
which had similar characteristic of many educational games. The participants gradually absorb English
input during gameplay and keep facing L2 input while repeating game sessions to achieve the game
challenge. The result of vocabulary achievement was in line with Bakar and Nosratirad (2013), which
showed positive effects of game playing on aspect of vocabulary acquisition. Three adult low-level
English proficiency participants independently acquired words and improved their vocabulary scores from
pre-test to post-test through The Sims after two months of playing for approximately 4.5 hours per week.
The advantage of game playing is known for interaction and fun, according to Ang & Zaphiris
(2006), these features can lead to players' concentration on game playing and extensive learning of
vocabulary. Additionally, The Walking Dead Season 2 was made based on popular TV series, thus it
offered entertainment as well as L2 input for game players in this research. Some participants in this
research have stated that they have learned new vocabulary from the game, such as flick, smash, lurk,
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pick up and promise, by looking at actions represented in the game. Moreover, the participants who used
used several strategies to play game had higher scores than those who used fewer strategies. As Fan
(2003), Kojic-Sabo & Lightbrown (1999), and Sanaoui (1995) emphasized, students who use strategies more
often are likely to perform better in vocabulary learning. In different environments and conditions of
learning, it is necessary for students to apply a variety of strategies or develop their own techniques in
learning new words. That is to say, students’ vocabulary acquisition is directly affected by the adopted
strategies. With more frequent and elaborated use of the strategy, the students will have the tendency to
have higher levels of achievements in vocabulary learning. Therefore, students should be informed of the
benefits of vocabulary learning strategies, and teachers should encourage students to apply them in
vocabulary acquisition.
Since games can reach a diverse group of players in this digital generation, especially the major
groups of players are teenagers and young adults, this research has shown the great potential of using
technology; a computer game, to develop vocabulary learning experiences, and promote self-directed
learning experience in this digital native generation. The particular genre of the computer game used in
this research; point-and-click game, could as well be a beneficial clue for further study on developing of
effective computer-assisted vocabulary learning. As well as vocabulary learning strategies which showed
positive contribution to the vocabulary achievement after playing game, L2 learners should be informed
the importance of using vocabulary learning strategies. The advantage of game playing is known for
interaction and fun; these features can lead to an extensive concentration of players on game playing and
learning vocabulary (Ang & Zaphiris, 2006). Thus, integrating vocabulary learning strategies with online
learning environment to assist and encourage L2 learners for vocabulary learning is a challenge.
Developing of effective computer-assisted vocabulary learning platform to engage learners and at the
same time accelerate vocabulary learning which is fun and not too much of an educational feeling
environment while playing could be taken for consideration as an interesting challenge for academics,
teachers, and course-designers for the improvement of vocabulary learning.
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สังคีตลักษณ์ของเพลงปลาทอง เถา
MUSICAL FORM OF THE “PLA THONG THAO” SONG
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บทคัดย่อ
การศึกษาบทเพลงปลาทอง เถา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และสังคีตลักษณ์ของเพลง
ปลาทอง เถา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และหลักการวิเคราะห์ดนตรี ไทย ผลจากการวิจัยพบว่า เพลงปลาทอง เถา
เป็นการนาเพลงเต่ากินผักบุ้ง สองชั้น มาประพันธ์ขยายและตัดทอนทานองเพลงเพื่อให้ครบเป็นโครงสร้างของลักษณะเพลง
เถา และมีการประพันธ์บทร้องเพิ่มเติมจากของเก่าด้วย ส่วนสังคีตลักษณ์ นั้น เป็นเพลงเถาที่มีอัตราสามชั้น สองชั้น และชั้น
เดียว ประกอบด้วยทานองเพลง 3 ท่อน ท่อนที่ 1 ยาว 4 จังหวะ ท่อนที่ 2 และท่อนที่ 3 ยาวท่อนละ 2 จังหวะหน้าทับปรบไก่
มีการใช้บันไดเสียง 2 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงโด เสียงหลักได้แก่ ด ร ม ซ ล และบันไดเสียงซอล เสียงหลักได้แก่ ซ ล ท ร ม
มีช่วงเสียงสูงสุดและต่าสุดอยู่ในอัตราสามชั้น
คาสาคัญ : สังคีตลักษณ์ เพลงปลาทอง เพลงเถา เพลงลา
Abstract
The purpose of this research aims to study the history and musical form of the “Pla Thong Thao”
song. Qualitative research methodology was used for collecting data and musical analyzed by principles
of Thai music analysis. The research results found that the Pla Thong Thao was developed from the song
called “Tao Kin Pak Boong Song Chan” by arranging technique was melodic augmentation and diminution
to be a style of Thao song (one type form in Thai traditional music that has three movements in one
suite). There was a new lyrics composition in some part of the song that was extended from Tao Kin Pak
Boong Song Chan. The musical form of this song compounded with three movements; first movement
used four Prop Krai rhythmic patterns, second and third movement used two patterns. There are two
scales were used in this song that was C Pentatonic and G Pentatonic. The range of song started from G1
to A2; that was more than one octave.
keywords : musical form, pla thong song, thao song, la song
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บทนา
เพลงไทยที่ครูอาจารย์ได้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นมาใช้บรรเลงในโอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตทั้งในรูปแบบที่ใช้
ในพิธีกรรมและรูปแบบด้านความบันเทิงนั้นมีจานวนมากและมีความหลากหลาย ซึ่งเพลงไทยที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์
ขึ้นเหล่านี้มีการจัดลักษณะของเพลงไทยออกด้วยกันเป็นหลายประเภท ได้แก่ เพลงโหมโรง เพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่อง เพลง
ตับ เพลงสามชั้น เพลงสองชั้น เพลงชั้นเดียว เพลงเถา เพลงลา เป็นต้น
เพลงลา เป็นเพลงไทยประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญและความน่าสนใจ ซึ่งในการบรรเลงดนตรีไทยที่มีความเกี่ยวข้อง
กับความบันเทิงทีม่ ีผู้ฟังและผู้ชมนั้นต้องมีขั้นตอนในการบรรเลงเพลงลาทุกครั้งก่อนสิ้นสุดการบรรเลง โดยเพลงลาเป็นเพลงที่
ใช้บรรเลงและขับร้องในลาดับสุดท้าย เพื่อเป็นการสื่อความหมายว่าการบรรเลงและขับร้องในครั้งนั้นกาลังจะสิ้นสุดลง และถือ
เป็นธรรมเนียมของการบรรเลงสาหรับวงดนตรีไทย
ลักษณะของเพลงลา เป็นการบอกกล่าวให้ผู้ฟังได้ทราบถึงการจบการแสดงดนตรีไทย เนื้อหาสาระของเพลงเป็นการ
กล่าวขอบคุณ การอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคล การบอกลาอาลัยและเชิญชวนให้ติดตามฟังการบรรเลงดนตรีไทยในโอกาส
ต่อไป เนื้อร้องของเพลงมีความหมายในทางอาลัยลา มีความเสียดายที่จะต้องจากกัน และการอวยพร โดยเนื้อร้องมักจะมี
สร้อย กล่าวคือ มีการว่าดอกเลียนแบบอย่างลีลาของการเล่นสักวา วิธีการว่าดอกของเพลงลานี้สันนิษฐานว่าคงจะมีขึ้นในราว
ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 หรือต้นรัชกาลที่ 4 ลักษณะของการบรรเลงเมื่อผูข้ ับร้องได้ขับร้องมาถึงเนื้อร้องตอนที่เป็นสร้อยหรือดอก
ไปจนจบวรรคแล้ว จะใช้เครื่องดนตรีชิ้นใดชิ้นหนึ่งบรรเลงรับเลียนเสียงขับร้องทั้งทานองเอื้อนและเนื้อร้องให้ มีความใกล้เคียง
ที่สุดจานวน 2 เที่ยว ซึ่งภาษาของนักดนตรีไทย เรียกว่า “ว่าดอก” เครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงว่าดอกมีอยู่ด้วยกัน 2
ประเภท คือ เครื่องเป่า ได้แก่ ปี่ในและขลุ่ยเพียงออ เครื่องสี ได้แก่ ซอสามสายและซออู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงดนตรีไทยที่บรรเลง
ขณะนั้นว่าเป็นวงประเภทใด
ดังนั้ น ในการบรรเลงและขั บ ร้ อ งเพลงลา นอกจากเพื่ อ เป็น การอวยพรอาลัย ลาแก่ ผู้ฟั งแล้ ว ยั งเป็ น การแสดง
ความสามารถในการอวดฝีมือของผู้บรรเลงเครื่องดนตรีไทยในการว่าดอก ว่าจะสามารถบรรเลงเลียนเสียงขับร้องทานองเพลง
ให้เหมือนและคล้ายคลึงได้มากเพียงไร เพลงลาที่ได้รับความนิยมนามาบรรเลง ได้แก่ เพลงเต่ากินผักบุ้ง เพลงพระอาทิตย์
ชิงดวง เพลงนกขมิ้น เพลงอกทะเล และเพลงปลาทอง
จากที่มาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกเพลงปลาทอง เถา มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์สังคีต ลักษณ์ในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และสังคีตลักษณ์ของเพลงปลาทอง เถา เนื่องจากเพลงดังกล่าวเป็นเพลงที่
ผู้ประพันธ์ได้มีการนาทานองเพลงเต่ากินผักบุ้ง สองชั้น มาแต่งขยายและตัดทอนทานองเพลงให้ครบถ้วนตามรูปแบบลักษณะ
ของเพลงเถา ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลการศึกษาจะทาให้ผู้ที่สนใจเข้าใจลักษณะของเพลงดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และสามารถนาไป
เป็นแนวทางในการศึกษาลักษณะของเพลงประเภทอื่น ๆ ได้ต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
ในการศึกษาสังคีตลักษณ์ของเพลงปลาทอง เถา ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจียต่าง ๆ มีขั้นตอนการวางแผนและดาเนินการในการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
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1. การวางแผนงานเบื้องต้น ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งสารวจข้อมูลเบื้องต้น แล้วจึงกาหนด
เพลงปลาทอง เถา เป็นเพลงที่ใช้ในศึกษา
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาเชื่องโยงกัน
3. การจัดกระทาข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการเรียบเรียงไปตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ความเป็นมาโดยใช้ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา และวิเคราะห์บทเพลงโดย
ใช้หลักทฤษฎีการวิเคราะห์ดนตรีไทย
6. การสรุปผลและนาเสนอข้อมูล ผู้วิจัยสรุปผลตามประเด็นวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และนาเสนอข้อมูลด้วยวิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
1. ประวัติความเป็นมาของเพลงปลาทอง เถา
เพลงปลาทอง มีที่มาจากการนาเอาเพลงเต่ากินผักบุ้ง สองชั้น ประพันธ์ขยายทานองเพลงขึ้นเป็นทานองเพลงใน
อัตราสามชั้น โดยครูเพ็ง เป็นผู้แต่งขึ้นใช้บรรเลงในวงดนตรีไทยเรียกชื่อเพลงใหม่ว่า เพลงปลาทอง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2475
นายมนตรี ตราโมท ได้ทาการตัดทอนทานองเพลงลงเป็นทานองชั้นเดียวเพื่อให้ครบเป็นโครงสร้างของลักษณะเพลงเถา ซึ่ง
ต้องประกอบด้วย ทานองเพลงอัตราสามชั้น อัตราสองชั้น และอัตราชั้นเดียว พร้อมกับประพันธ์บทร้องต่อจากของเก่าเพิ่มเติม
เพื่อให้เหมาะสมกับทานองเพลงที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ และได้ต่อเพลงปลาทองให้กับนางเจริญใจ สุนทรวาทิน ขับร้องและบรรเลง
ดนตรีไทยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุวังพญาไทในปีเดียวกันนั้น
เพลงปลาทอง เถา เป็นเพลงประเภทที่ใช้หน้าทับปรบไก่ ประกอบด้วยทานองเพลง 3 ท่อน ทานองเพลงท่อนที่ 1 มี
ความยาว 4 จังหวะ ทานองเพลงท่อนที่ 2 และท่อนที่ 3 มีความยาวท่อนละ 2 จังหวะ
ที่มาของเพลงปลาทอง มีอีกนัยหนึ่งว่า หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์ ทรงอธิบายว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงนาเอาเพลงเต่ากินผักบุ้ง อัตราสองชั้น มาแต่งขยายขึ้นเป็นทานองเพลงอัตราสามชั้น แล้ว
ทรงตั้งชื่อว่า เพลงปลาทอง ให้แตรวงมหาดเล็กบรรเลงถวายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อ มานาย
มนตรี ตราโมท ได้ดัดแปลงตัดทอนทานองเพลงลงเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถา พร้อมทั้ง ประพันธ์บทร้องในอัตราชั้น
เดียวเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์อีกด้วย แต่บทร้องในอัตราสองชั้นและอัตราสามชั้นนั้นเป็นของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์
2. สังคีตลักษณ์ของเพลงปลาทอง เถา
2.1 รูปแบบของเพลง มีอัตราจังหวะ 3 อัตรา คือ สามชั้น สองชั้น และชั้นเดียว ซึ่งแต่ละอัตราจังหวะนั้น
มีทานองเพลงเป็นอัตราจังหวะละ 3 ท่อน
2.2 ทานองเพลงในอัตราสามชั้น ท่อน 1 นี้มีความยาว 4 จังหวะหน้าทับปรบไก่ มีประโยคเพลงจานวน 8
ประโยคเพลง หรือเท่ากับ 16 วรรคเพลง ในประโยคเพลงที่ 1 นั้น เป็นทานองเท่า เรียกว่า เท่าเต็ม กล่าวคือ เป็นเท่าในอัตรา
สามชั้น ซึ่งขยายมาจากทานองเท่าสองชั้นที่เรียกว่า เท่าครึ่ง
ทานองเพลงปลาทอง อัตราสามชั้น ท่อน 1
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- - -ด

- รรร

- - -ม

- รรร

- ซ - ท

ล ซ - ร

- ซ ล ท

ด ร - ร

-ด ร ม

ร ม ฟ ซ

ฟ ล ซฟ

ซ ฟ ม ร

ด ล ซ ม

ล ซ ม ร

ซ ม ร ด

ม ร ด ทฺ

- - - ท

- ท - ท

- ร - ท

- ล - ซ

- ม - ร

ร ร - ซ

ซ ซ - ล

ล ล - ท

- ล ซ ม

ซ ม ร ด

ด ด - ร

ร ร - ม

- ซ - ล

- ซ - ม

ม ม - ร

ร ร– ด

- ฟ ซ ล

- ด-ร

- ม–ร

- ด - ล

- ล - ซ

ซ ซ - ล

ลล - ด

ด ด - ร

-ด ร ม

ร ม ฟ ซ

ฟ ล ซฟ

ซ ฟ ม ร

ด ล ซ ม

ล ซ ม ร

ซ ม ร ด

ม ร ด ทฺ

- - - ท

- ท - ท

- ร - ท

- ล - ซ

- ม - ร

ร ร - ซ

ซ ซ - ล

ล ล - ท

- ซ ล ท

- ร – ม

- ซ - ม

ร - ท

- ร - ม

- ร - ท

ท ท - ล

ล ล– ซ

และถ้าเปรียบทานองเท่าที่ขยายขึ้นจากทานองเพลงสองชั้นของเดิมจะเห็นว่า ลูกตกห้องที่ 2 ของทานอง
สองชั้น ตกที่เสียง เร และห้องที่ 4 ก็ตกที่เสียง เร เมื่อแต่งขยายขึ้นเป็นอัตราสามชั้น ลูกตกห้องที่ 4 และห้องที่ 8 ก็จะตกที่
เสียง เร เช่นกัน ดังนี้
ทานองเพลงอัตราสองชั้น
- - -ด
- ร ร ร
- - - ม
ขยายเป็นทานองเพลงอัตราสามชั้น
- - -ด

- ร ร ร

- - - ม

- รรร
- รรร

- ร - ท

ล ซ - ร

- ซ ล ท

ด ร - ร

2.3 ทานองเพลงในอัตราสามชั้น ท่อน 2 นี้มีความยาว 2 จังหวะหน้าทับปรบไก่ มีประโยคเพลงจานวน 4
ประโยคเพลง หรือเท่ากับ 8 วรรคเพลง
ทานองเพลงสามชั้น ท่อน 2
- ท - ร

- ท–ล

ล ล–ซ

ซซ - ม

- ม– ร

ร ร - ม

มม - ซ

ซ ซ - ล

-ซ ล ท

ล ท ด ร

ด ม ร ด

ร ด ท ล

ร ม ร ท

ม ร ท ล

ร ท ล ซ

ท ล ซ ม

-ล ซ ม

ซ ม ร ทฺ

- ลฺ - ทฺ

ม ร - ม

- ม - ทฺ

ม ร - ม

- ล - ซ

ซ ซ - ล

- ร - ท

- ล – ซ

ซ ซ - ล

ล ล - ท

- ร - ม

- ร - ท

ท ท - ล

ล ล– ซ

2.4 ทานองเพลงในอัตราสามชั้น ท่อน 3 นี้มีความยาว 2 จังหวะหน้าทับปรบไก่ มีประโยคเพลง 4 ประโยค
เพลง หรือเท่ากับ 8 วรรคเพลง เช่นเดียวกับท่อน 2
ทานองเพลงสามชั้น ท่อน 3
- ซ - ม

- ร–ด

ด ด–ร

ร ร - ม

- ด– ร

-ม - ซ

-ล - ซ

- ม - ร

- ซ - ม

- ร–ด

ด ด–ร

ร ร - ม

- ด– ร

-ม - ซ

-ล - ซ

- ม - ร

- ท - ล

ล ล - ท

ทท -ด

ด ด - ร

- ม - ซ

- ม - ร

ร ร - ด

ด ด - ท

- ร - ท

- ล – ซ

ซ ซ -ล

ล ล -ท

- ร - ม

- ร - ท

ท ท - ล

ล ล– ซ
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2.5 ทานองเพลงในอัตราสองชั้น คือ เพลงเต่ากินผักบุ้ง ซึ่งเป็นทานองหลักที่ใช้ในการแต่งขยายขึ้นเป็น
อัตราสามชั้น ดังนั้นจึงมีจานวนความยาวของจานวนห้องน้อยกว่าอัตราสามชั้นอยู่จานวน 1 เท่าของจานวนโน้ตเพลงอัตราสาม
ชั้น และจากการวิเคราะห์โน้ตเพลงปลาทอง เถา ตามหลักการประพันธ์เพลง โดยการแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้น และตัด
ทานองเพลงลงเป็นอัตราชั้นเดียว พบทานองที่มเี สียงลูกตกไม่ตรงเสียงอยู่บ้าง
ทานองอัตราชั้นเดียว ท่อน 2 บรรเลง ดังนี้
-

ท -ล

- ซ–ม

- ด รม

- ซ - ล

ร–ซ

-ล–ท

- ร–ท

- ล - ซ

ท- ร
- ร -ซ

- ท- ล
- ล–ท

ลล -ซ
- ร –ท

ซ ซ -ม
-ล -ซ

-

ทานองที่ยกมานี้ ตัดทอนมาจากอัตราสองชั้น ดังนี้
- ม– ร
- ม- ร

ร ร– ม
ร ร–ม

ม ม– ซ
มม- ซ

ซ ซ -ล
ซซ - ล

-

ทานองลูกตกปลายวรรคของอัตราชั้นเดียว ควรจะตกที่เสียง มี แต่กลับไปตกที่เสียง ลา ซึ่งมีความประสงค์
ในการเลี่ยงเสียงลูกตกจากเสียง มี ไปเป็นเสียง ลา แต่ถ้าหากมองดูลูกตกของอัตราสามชั้นก็จะตกที่เสียง มี
2.6 เพลงปลาทอง เถา ใช้บันไดเสียง ดังนี้
สามชั้น ท่อน 1 ใช้บันไดเสียงโด เสียงหลัก คือ ด ร ม ซ ล เสียงรอง คือ ที และฟา เป็นเสียงผ่านใน
ทานองเท่า ในประโยคที่ 2 เสียงที เป็นเสียงสาคัญ คือ เป็นเสียงลูกตก และเป็นเสียงที่ใช้เชื่อมเพื่อเปลี่ย นบันไดเสียงไปเป็น
บันไดเสียงซอล ในประโยคที่ 3 แต่ในประโยคที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงบันไดเสียงโดยไม่มีเสียงใดมาเชื่อม ในประโยคที่ 6 ก็ใช้
เสียงที เป็นเสียงลูกตกและเป็นเสียงเชื่อมเข้าหาบันไดเสียงซอลอีกครั้ง ในประโยคที่ 7 ท่อน 1 จบลงด้วยบันไดเสียงซอล
สามชั้น ท่อน 2 ใช้บันไดเสียงซอลทั้งหมด เสียงหลัก คือ ซ ล ท ร ม มีเสียงรอง คือ โด เป็นเสียงผ่านใน
ประโยคที่ 2
สามชั้น ท่อน 3 ใช้บันไดเสียงโดใน 2 ประโยคแรก เสียงหลัก คือ ด ร ม ซ ล แต่ในประโยคที่ 3 นั้น อาจ
เป็นได้ทั้ง 2 บันไดเสียง คือ โด และซอล พบมีการใช้เสียง ล ท ด ร ม ซ เมื่อวิเคราะห์แยกเสียงออกมาสามารถเป็นได้ทั้ง 2
บันไดเสียง คือ ด ร ม ซ ล และ ซ ล ท ด ร แต่ลูกตกของประโยคนี้ตกที่เสียงที เพื่อเชื่อมกับประโยคที่ 4 ซึ่งเป็นบันไดเสียง
ซอล
เพลงปลาทอง เถานี้ มีการเปลี่ยนบันไดเสียง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนภายในท่อน คือ ท่อน 1 และท่อน 3 ส่วน
ท่อน 2 ไม่มีการเปลี่ยนบันไดเสียง สาหรับในอัตราสองชั้น และชั้นเดียวนั้น บันไดเสียงที่ใช้จะเหมือนกับอัตราสามชั้น ทานอง
ตอนจบเพลงในอัตราชั้นเดียว ท่อน 3 จบด้วยบันไดเสียงซอล เสียงลูกตก คือ เสียงซอล การออกลูกหมดจึงออกที่เสียงซอลนั้น
มีความเหมาะสมในการบรรเลง
2.7 ความกว้างของช่วงเสียง
เพลงปลาทอง เถา นี้ จะมีช่วงเสียงสูงสุดและต่าสุดอยู่ในอัตราสามชั้น ดังจะแยกออกให้เห็นแต่ละท่อน
ดังนี้ ท่อน 1 เสียงสูงสุด คือ เสียงลา เสียงต่าสุด คือ เสียงที ท่อน 2 เสียงสูงสุด คือ เสียงมี เสียงต่าสุด คือ เสียงลา ท่อน 3
เสียงสูงสุด คือ เสียงลา เสียงต่าสุด คือ เสียงซอล
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2.8 จังหวะหน้าทับ
เพลงนี้เป็นเพลงประเภทหน้าทับปรบไก่ ลักษณะของจังหวะหน้าทับปรบไก่ มีดังนี้
โน้ตอัตราจังหวะหน้าทับสามชั้น
- - ติง ติง

- โจ๊ะ – จ๊ะ

- โจ๊ะ – จ๊ะ

- โจ๊ะ – จ๊ะ

- - - -

- โจ๊ะ - จ๊ะ

- โจ๊ะ - จ๊ะ

- โจ๊ะ - จ๊ะ

- ติง – ติง

- ทั่งติงทั่ง

ติงทั่ง – ติง

- โจ๊ะ – จ๊ะ

- ติง – ทั่ง

- ติง – ติง

- ทั่ง – ติง

- ติง – ทั่ง

โน้ตอัตราจังหวะหน้าทับสองชั้น
- - - -

- โจ๊ะ - จ๊ะ

- โจ๊ะ - จ๊ะ

- โจ๊ะ – จ๊ะ

- ติง – ทั่ง

- ติง – ติง

-ทั่ง – ติง

- ติง - ทั่ง

ติงทั่ง - ติง

- โจ๊ะ - จ๊ะ

- ติง – ทั่ง

- ติง – ติง

-ทั่ง – ติง

- ติง - ทั่ง

ติงทั่ง - ติง

- ทั่งติงทั่ง

โน้ตอัตราจังหวะหน้าทับสองชั้น เที่ยวหลัง
- ติง – ติง

- ทั่งติงทั่ง

โน้ตอัตราจังหวะหน้าทับชั้นเดียว
- - ติง ทั่ง

- ติง - -

สรุปผลและอภิปรายผล
เพลงปลาทอง เถา เป็นการนาเอาเพลงเต่ากินผักบุ้ง สองชั้น ประพันธ์ขยายทานองเพลงขึ้นเป็นทานองเพลงในอัตรา
สามชั้น โดยครูเพ็งเป็นผู้ประพันธ์แล้วเรียกชื่อเพลงใหม่ว่า เพลงปลาทอง เถา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2475 นายมนตรี ตราโมท ได้
ทาการตัดทอนทานองเพลงลงเป็นทานองชั้นเดียวเพื่อให้ครบเป็นโครงสร้างของลั กษณะเพลงเถา พร้อมทั้งประพันธ์บทร้อง
เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับทานองเพลง สอดคล้องกับณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ (ม.ป.ป.: 154) ทีก่ ล่าวว่า เพลงปลาทอง เถา เป็นเพลงที่
มีครูทางดนตรีไทยได้ประพันธ์ขยายทานองและตัดทอนทานองจนครบเป็นเพลงเถา
เพลงปลาทอง เถา เป็นเพลงประเภททางพื้น ใช้บรรเลงเป็นเพลงลา หมายถึง เพลงที่ใช้ขับร้องและบรรเลงเมื่อสิ้นสุด
การบรรเลงดนตรีไทย ลักษณะของเพลงลานิยมใช้เพลงที่มีดอก มีสร้อย หรือมีการร้องสอดดนตรี ลีลาของเพลงปลาทองนี้มี
ลักษณะเรียบ ๆ ระดับเสียงค่อนข้างไปทางเสียงสูง ให้ความรู้สึกอ่อนหวานตามรูปแบบลักษณะของทานองเพลงลา เนื้อร้อง
กล่าวถึงความอาลัยอาวรณ์ในการที่จะต้องลาจากกันไป และในท่อนที่ 2 มีบทร้องที่ให้เครื่องดนตรี “ว่าดอก” เลียนเสียงของ
ทางร้อง ซึ่งผู้บรรเลงต้องมีฝีมืออย่างยิ่งในการเลียนเสียงให้คล้ายคลึงที่สุด การว่าดอกนี้จึงเป็นการอวดฝีมือกันด้วยอีกนัยหนึ่ง
สาหรับสังคีตลักษณ์ของเพลงปลาทอง เถา มีอัตราจังหวะ 3 อัตรา คือ สามชั้น สองชั้น และชั้นเดียว ใช้หน้าทับปรบ
ไก่ในการบรรเลง ทานองเพลงของแต่ละอัตราจังหวะมีทานองเพลงจานวน 3 ท่อน ท่อนที่ 1 มีความยาว 4 จังหวะหน้าทับ
ท่อนที่ 2 มีความยาว 2 จังหวะหน้าทับ และท่อนที่ 3 ความยาว 2 จังหวะหน้าทับเช่นกัน ทานองเพลงในอัตราสองชั้น คือ
เพลงเต่ากินผักบุ้ง และจากการวิเคราะห์โน้ตเพลงปลาทอง เถา มีการประพันธ์ขยายเป็นอัตราสามชั้น และตัดทานองเพลงลง
เป็นอัตราชั้นเดียว ซึ่งพบทานองที่มีเสียงลูกตกไม่ตรงเสียงอยู่บ้างตามหลักการประพันธ์เพลงไทย ซึ่งสอดคล้องกับมานพ วิสุทธิ์
แพทย์ (2533: 48-54) ที่ได้กล่าวว่า การประพันธ์เพลงไทยให้ยึดตามลูกตกหลักและลูกตกรอง แต่ลูกตกรองสามารถมีความ
แตกต่างได้บ้างในกรณีทกี่ ลอนเพลงจาเป็นต้องลงเสียงนั้น ๆ
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เพลงปลาทอง เถา ใช้บันไดเสียง ดังนีค้ ือ สามชั้น ท่อน 1 ใช้บันไดเสียงโด เสียงหลักคือ ด ร ม ซ ล สามชั้น ท่อน 2
ใช้บันไดเสียงซอล เสียงหลักคือ ซ ล ท ร ม สามชั้น ท่อน 3 ใช้บันไดเสียงโด เสียงหลักคือ ด ร ม ซ ล เพลงนี้มีการเปลี่ยน
บันไดเสียง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนภายในท่อน คือ ท่อน 1 และท่อน 3 ส่วนท่อน 2 ไม่มีการเปลี่ยนบันไดเสียง ส่วนทานองอัตรา
สองชั้น และชั้นเดียวนั้น บันไดเสียงที่ใช้จะเหมือนกับอัตราสามชั้น ความกว้างของช่วงเสียงจะมีช่วงเสียงสูงสุดและต่าสุดอยู่ใน
อัตราสามชั้น ดังจะแยกออกให้เห็นแต่ละท่อน ดังนี้ ท่อน 1 เสียงสูงสุด คือ เสียงลา เสียงต่าสุด คือ เสียงที ท่อน 2 เสียงสูงสุด
คือ เสียงมี เสียงต่าสุด คือ เสียงลา ท่อน 3 เสียงสูงสุด คือ เสียงลา เสียงต่าสุด คือ เสียงซอล
เอกสารอ้างอิง
ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์. (ม.ป.ป.) สารานุกรมเพลงไทย. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2547). สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประทีป นักปี่. (2537). ดนตรีพื้นบ้านไทย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ประทีป นักปี่. (2539). ดนตรีไทย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
มานพ วิสุทธิแพทย์. (2533). ดนตรีไทยวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.
ยศ สันตสมบัติ. (2537). มนุษย์กบั วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2537). สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมิก จากัด.

268

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการใช้ รู ป ไวยากรณ์ ภ าษาญี่ ปุ่ น พื้ น ฐานที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น (ระดั บ N4)
จากอนิเมะ เก็บรวบรวมข้อมูลรูปไวยากรณ์จากอนิเมะเรื่อง ซาซาเอะซัง サザエさん (sazaesan) ตอนที่ 16 เรื่องโอะโมะฮิ
เดะ โปะโระโปะโระ おもひでぽろぽろ (omohideporoporo) และเรื่องคิมิโนะนาวะ 君の名は (kiminonawa) นา
เปรียบเทียบกับรูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยศึกษาในประเด็นความถี่ที่ปรากฏการใช้ และ การใช้
สอดคล้องหรือ ไม่สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือเรีย น ผลการวิจั ย พบรูปไวยากรณ์จานวน 70 รูป เรื่อ งซาซาเอะซั ง
(sazaesan) ตอนที่ 16 พบรูปไวยากรณ์การใช้มากที่สุดจานวน 54 รูป ความถี่ที่ปรากฏทั้งหมด 367 ครั้ง การใช้สอดคล้องกับ
คาอธิบายในหนังสือเรียนจานวน 278 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.75 ลาดับที่ 2 เรื่องคิมิโนะนาวะ (kiminonawa) การใช้
จานวน 38 รูป ความถี่ที่ปรากฏทั้งหมด 157 ครั้ง การใช้สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือเรียนจานวน 145 ครั้ ง คิดเป็น
ร้อยละ 92.36 และลาดับที่ 3 เรื่องโอะโมะฮิเดะ โปะโระโปะโระ (omohideporoporo) การใช้จานวน 21 รูป ความถี่ที่
ปรากฏทั้งหมด 73 ครั้ง การใช้สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือเรียนจานวน 63 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.30
คาสาคัญ : รูปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน (ระดับ N4), อนิเมะ, ความถี่
Abstract
This research aimed to study the use of basic Japanese grammar in daily life (level N4) from
anime. Data were collected from three animations: Sazaesan EP 16, Omohideporoporo and Kiminonawa
and were compared with the grammar explanations in textbooks. The results revealed that there were 70
grammars used in three animations. In Sazaesan, it found 54 grammars with 367 times of usage frequency,
and found 278 times of usage correlating to the grammar explanations. In Kiminonawa, it found 38
grammars with 157 times of usage frequency, and found 145 times of usage correlating to the grammar
explanations. In Omohideporoporo, it found 21 grammars with 73 times of usage frequency, and found 63
times of usage frequency correlating to the grammar explanations.
keywords : basic Japanese grammar in daily life (level N4), animations, usage frequency3
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บทนา
เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่จากัดแต่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นและมีการเกิดอุตสาหกรรมต่าง ๆ บน
พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจากัดนักลงทุนชาวญี่ปุ่นจึงเข้ามาลงทุนในประเทศต่าง ๆ ข้อมูลสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่งมียอดเงินลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559
จานวน 57,466 ล้านบาทรองลงมาได้แก่ประเทศสิงคโปร์ 37,728 ล้านบาท และประเทศจีน 32,537 ล้านบาท (หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ, 2560)
ในปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นทาให้จานวนผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่น
เพิ่มขึ้นมากเรื่อย ๆ แน่นอนว่าการที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้องจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับความถูกต้องของรูปไวยากรณ์
(พัชร์หทัย สุกใส, 2553) จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้ที่กาลังเตรียมตัวเพื่อทดสอบความรู้และความสามารถกับการสอบวัดระดับ
ความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น หรือ JLPT (บุษบา บรรจงมณี, 2558, น. 3)
การสอบ JLPT คือการสอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ใช้ใน
การยื่นเพื่อสมัครเข้าทางานในบริษัทที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารเพื่อเป็นการยืนยันความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของ
ผู้สมัครรวมถึงการยื่นประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นสถานศึกษาบางแห่งรับผลสอบ JLPT นอกจากนี้
สาหรับในประเทศไทยสามารถนาผลสอบ JLPT ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT)
ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) และนักศึกษาวิจัย (research student) (องค์การสนับสนุน
นักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น JASSO, 2547) การสอบ JLPT แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ N5 สามารถเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นได้ใน
ระดับหนึ่ง N4 สามารถเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น N3 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้ในระดับหนึ่ง N2
สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจาวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ใน
ระดับหนึ่ง และ N1 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้างได้ (Japan Foundation, 2517)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยคิดว่าผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นควรที่จะเข้าใจพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ซึ่งควรที่จะต้องสอบ
JLPT เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่รับรองความสามารถทางภาษาญีป่ ุ่นของผู้เรียน ดังนั้นจึงควรสอบวัดระดับ N4 ให้ผ่าน ผู้วิจัยซึ่งเรียนอยู่
ในสาขาภาษาญี่ปุ่น และนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสอบผ่านระดับ N4 ได้เนื่องจากเวลาของการทา
ข้อสอบ JLPT นั้นมีจากัด และเนื้อหาของข้อสอบมีความยากอีกทั้ง ถ้าไม่เข้าใจรูปไวยากรณ์ที่ปรากฏก็ไม่สามารถเข้าใจ
ความหมายของประโยคบทสนทนาได้ จึงเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ที่สอบทาให้ส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน ด้วยปัญหาที่กล่าวมานั้น
ผู้วิจัยจึงคิดว่าถ้ารู้และใช้รูปไวยากรณ์พื้นฐานได้อย่างถูกต้องก็จะช่วยให้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้น และนาไปประยุกต์ใช้ในการ
สอบ JLPT ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย การเลือกอนิเมะเรื่องเหล่านี้มาเนื่องจากเป็นเรื่องที่ใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน และใช้
คาที่สื่อสารออกมาฟังเข้าใจได้ง่าย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการฝึกการฟังรูปไวยากรณ์ให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาการใช้รูปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน (ระดับ N4) จากอนิเมะ เป็นการศึกษาการใช้
จากเอกสาร ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย
1. หนังสือภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน จานวน 5 เล่ม ศึกษาเฉพาะระดับ N4 ได้แก่
1.1 หนังสือเตรียมสอบวัดระดับ N4 ไวยากรณ์และการอ่าน
1.2 หนังสือไวยากรณ์ญี่ปุ่นสาหรับ JLPT ระดับ N5-N4-N3
1.3หนังสือ TRY เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N4
1.4 หนังสือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
1.5 หนังสือพิชิตข้อสอบวัดระดับ JLPT N4 ไวยากรณ์
2. อนิเมะจานวน 3 เรื่อง ได้แก่
2.1 ซาซาเอะซัง サザエさん (sazaesan)
2.2 โอะโมะฮิเดะ โปะโระโปะโระ おもひでぽろぽろ (omohideporoporo)
2.3 มิโนะนาวะ 君の名は (kiminonawa)
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1. สารวจรูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในหนังสือไวยากรณ์ญี่ปุ่นสาหรับ JLPT ระดับ N5 - N4 - N3 หนังสือเตรียมสอบวัด
ระดับ N4 ไวยากรณ์และการอ่าน หนังสือ TRY เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N4 หนังสือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น และ
หนังสือพิชิตข้อสอบวัดระดับ JLPT N4 ไวยากรณ์
2. นารูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องซาซาเอะซัง サザエさん (sazaesan) ตอนที่ 16เรื่องโอะโมะฮิเดะโปะโระ
โปะโระ おもひでぽろぽろ (omohideporoporo) และเรื่องคิมิโนะนาวะ 君の名は (kiminonawa) มาเปรียบเทียบกับ
รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในหนังสือ ที่มีรูปไวยากรณ์ปรากฏจานวน 109 รูป
3. นารูปไวยากรณ์ที่พบมาหาความถี่ของการเกิด และลักษณะของการใช้ ว่ามีการใช้สอดคล้องกับคาอธิบายใน
หนังสือหรือไม่
4. วิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ค่าร้อยละ
2. กรณีการใช้ที่พบในอนิเมะสอดคล้องกับลักษณะการใช้ที่ปรากฏในหนังสือผู้วิจัยลงข้อมูลเป็น “สอดคล้อง” กรณี
การใช้ที่พบในอนิเมะไม่สอดคล้องกับการใช้ที่ปรากฏในหนังสือผู้วิจัยลงข้อมูลเป็น “ไม่สอดคล้อง”
ผลการวิจัย
งานวิจัยนีว้ ิเคราะห์การใช้รูปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ที่ปรากฏในอนิเมะ 3 เรื่องกับรูปไวยากรณ์ที่ปรากฏใน
หนังสือที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในประเด็นความถี่ และเปรียบเทียบลักษณะในการใช้สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับลักษณะการใช้
จากในหนังสือ นาเสนอผลการวิจัยโดยนาค่าความถี่ ของรูปไวยกรณ์ที่ปรากฏมากที่สุด 5 ลาดับ จากทั้งหมด 70 รูปไวยกรณ์
ที่ปรากฏในอนิเมะทั้ง 3 เรื่องดังนี้
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ตารางที่ 1 ความถี่และลักษณะการใช้รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในอนิเมะทั้ง 3 เรื่อง
ผลรวมของรูปไวยากรณ์ทั้งหมดที่ปรากฏในอนิเมะ
ลาดับ ไวยากรณ์
ความถี่
สอดคล้อง
ร้อยละ
ไม่สอดคล้อง
ร้อยละ
1 こと
66
56
84.85
10
15.15
2 られる
52
51
98.08
1
1.92
3 たら
24
17
70.83
7
29.17
4 じゃないか
20
15
75
5
25
5 とき
19
13
68.42
6
31.58
5 でしょう
19
14
73.68
5
26.32
5 てくれる
19
17
89.47
2
10.53
จากตารางที่ 1 อนิเมะทั้ง 3 เรื่อง ปรากฏรูปไวยากรณ์ในระดับพื้นฐานจานวน 70 รูป จากผลการรวบรวมรูป
ไวยากรณ์ทั้งหมด 109 รูป ความถี่ในการใช้ปรากฏ 597 ครั้ง เมื่อพิจารณาพบว่าการใช้รูปไวยากรณ์ที่สอดคล้องกับคาอธิบาย
ในหนังสือจานวน 486 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 81.41 และไม่สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือจานวน 111 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
18.59 โดยรูป ไวยากรณ์ ที่พ บการใช้ม ากที่สุ ด คือ รู ปไวยากรณ์

こと ความถี่ ใ นการใช้ พ บ

66 ครั้ง การใช้ ส อดคล้ องกั บ

คาอธิบายในหนังสือคิดเป็นร้อยละ 84.85 ไม่สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือคิดเป็นร้อยละ 15.15 นอกจากนี้ พบว่ารูป
ไวยากรณ์ที่ไม่ปรากฏในอนิเมะทั้ง 3 เรื่อง จานวน 39 รูป คิดเป็นร้อยละ 35.78 รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในหนังสือแต่ไม่ปรากฏ
ในอนิเมะ
ตารางที่ 2 ความถี่และลักษณะการใช้รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในอนิเมะแต่ละเรื่อง

ตารางสรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
サザエさん
ลาดับ

รูป
ไวยากรณ์

ความถี่

1

とき

8

2

でしょ
う

15

3

ていた
だく

2

4

たら

17

5

てしま
う

1

6

ていた

2

7

かしら

12

8

みたい

5

ลักษณะในการใช้

สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
4
(50)
10
(66.67)
2
(100)
11
(64.71)
1
(100)
1
(50)
6
(50)
3

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
4
(50)
5
(33.33)
0
(0.00)
6
(35.29)
0
(0.00)
1
(50)
6
(50)
2

おもひでぽろぽろ
ความถี่
ลักษณะในการใช้

4
0
0
0
0
1
2
2
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สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
4
(100)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(100)
2
(100)
2

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0

君の名は
ความถี่

7
4
0
7
17

ลักษณะในการใช้

สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
5
(71.43)
4
(100)
0
(0.00)
6
(85.71)
17
(100)

12

11
(91.67)

0

0
(0.00)
3

4

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
2
(28.57)

0
(0.00)
0
(0.00)
1
(14.29)

0
(0.00)
1
(8.33)
0
(0.00)
1

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

ตารางสรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
サザエさん
ลาดับ

รูป
ไวยากรณ์

ความถี่

9

てみる

6

10

ぜんぜ
ん

1

11

らしい

5

12

と思う

13

13

かい

3

14

こと

35

15

という
こと

5

16

と言う

2

17

ないで

3

18

になる

7

19

て
くれる

15

20

て
もらう

14

21

て
あげる

3

22

させる

10

23

ば

10

24

かもし
れない

7

25

と

4

26

てくだ
さい

7

ลักษณะในการใช้

สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
(60)
5
(83.33)
1
(100)
3
(60)
8
(61.54)
3
(100)
27
(77.14)
4
(80)
2
(100)
2
(66.67)
5
(71.43)
13
(86.67)
11
(78.57)
3
(100)
7
(70)
6
(60)
6
(85.71)
4
(100)
4
(57.14)

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
(40)
1
(16.67)
0
(0.00)
2
(40)
5
(38.46)
0
(0.00)
8
(22.86)
1
(20)
0
(0.00)
1
(33.33)
2
(28.57)
2
(13.33)
3
(21.43)
0
(0.00)
3
(30)
4
(40)
1
(14.29)
0
(0.00)
3
(42.86)

おもひでぽろぽろ
ความถี่
ลักษณะในการใช้

0
0
0
0
0

สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
(100)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

24

22
(91.67)

0

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
3
(100)
2
(100)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
0
0
3
2
0
0
1
0
0
0
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ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
2
(8.33)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(100)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

君の名は
ความถี่

0
0
0
1
0
7
1
2
0
4
1
1
0
1
0
1
9
2

ลักษณะในการใช้

สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
(75)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(100)
0
(0.00)
7
(100)
1
(100)
2
(100)
0
(0.00)
4
(100)
1
(100)
1
(100)
0
(0.00)
1
(100)
0
(0.00)
1
(100)
9
(100)
2
(100)

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
(25)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
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ตารางสรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
サザエさん
ลาดับ

รูป
ไวยากรณ์

ความถี่

ลักษณะในการใช้

สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
3
(50)
4
(57.14)
3
(100)
4
(80)
15
(75)
30
(96.77)
0
(0.00)
2
(100)
2
(100)
7
(77.78)
9
(90)

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
3
(50)
3
(42.86)
0
(0.00)
1
(20)
5
(25)
1
(3.23)
1
(100)
0
(0.00)
0
(0.00)
2
(22.22)
1
(10)

おもひでぽろぽろ
ความถี่
ลักษณะในการใช้

สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(25)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
3
(75)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

君の名は
ความถี่

ลักษณะในการใช้

สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
0
(0.00)
2
(100)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
21
(100)
5
(100)
0
(0.00)
2
(100)
3
(100)
5
(100)

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
3
(100)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

27

よう

6

28

そうだ

7

29

そうだ

30

なら

5

31

じゃな
いか

20

32

られる

31

33

と言わ
れてい
る
はず

1

35

ので

2

36

のに

9

37

てくる

10

38

ように

4

3
(75)

1
(25)

0

0
(0.00)

0
(0.00)

2

0
(0.00)

2
(100)

39

ような

5
2

41

ために

2

42

よう

8

43

ま
しょう

3

44

までに

2

2
(100)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0

2

ように
なる

0
(0.00)
0
(0.00)
1
(50)
2
(25)
2
(66.67)
1

2

40

5
(100)
2
(100)
1
(50)
6
(75)
1
(33.33)
1

2
(100)
0
(0.00)
2
(100)
1
(50)
0
(0.00)
0

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(50)
0
(0.00)
0

34

ได้ยิน
คาดคะเน

ตั้งใจ

3

2

0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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0
2
0
0
0
21
5
3
2
3
5

0
2
2
0
0
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ตารางสรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
サザエさん
ลาดับ

รูป
ไวยากรณ์

ความถี่

45

てある

2

46

とか

1

47

たり

5

48

だろう

7

49

つもり

2

50

ことが
ある

1

51

につい
て

1

52

尊敬語

7

53

なけれ
ばなら
ない
かな

3

55

でも

0

56

のよう
に

0

57

が必要
だ

0

58

より

0

59

V ます
初める

0

60

あとで

0

61

さ

0

62

がる

0

54

4

ลักษณะในการใช้

สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
(50)
2
(100)
0
(0.00)
2
(40)
7
(100)
1
(50)
1
(100)
1
(100)
7
(100)
3
(100)
4
(100)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
(50)
0
(0.00)
1
(100)
3
(60)
0
(0.00)
1
(50)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

おもひでぽろぽろ
ความถี่
ลักษณะในการใช้

0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
10
1
2
2
2
1
4
1
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สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(100)
2
(100)
2
(100)
7
(70)
1
(100)
2
(100)
2
(100)
2
(100)
0
(0.00)
4
(100)
1
(100)

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
3
(30)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(100)
0
(0.00)
0
(0.00)

君の名は
ความถี่

0
0
0
3
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ลักษณะในการใช้

สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
3
(100)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(100)
4
(100)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0(0.00)
0
(0.00)
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ตารางสรุปผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
サザエさん
ลาดับ

รูป
ไวยากรณ์

ความถี่

63

ながら

0

64

ていく

0

65

し、し

0

66

すぎる

0

67

ろ
คาสั่ง

0

68

という
こと

0

られる
รูปสามารถ

0

ても

0

69
70

รวม 367
ร้อยละ

ลักษณะในการใช้

สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

278
75.75

89
24.25

おもひでぽろぽろ
ความถี่
ลักษณะในการใช้

สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0

0
(0.00)

0
(0.00)

73

63
86.30

10
13.70

0
0
0
0
0
0
0

君の名は
ความถี่

ลักษณะในการใช้

สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
6
(100)
3
(100)
1
(100)
1
(100)
3
(75)
1
(100)
2
(100)

ไม่สอด
คล้อง
(ร้อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
1
(25)
0
(0.00)
0
(0.00)

1

1
(100)

0
(0.00)

157

145
92.36

12
7.64

6
3
1
1
4
1
2

จากตารางที่ 2 พบรูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในเรื่อง サザエさん จานวน 54 รูป ความถี่ที่ปรากฏ 367 ครั้ง การใช้
สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือจานวน 278 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.75 ไม่สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือจานวน 89 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 24.25 เรื่อง 君の名は การใช้ รูปไวยากรณ์ จานวน 38 รูป ความถี่ที่ปรากฏ 157 ครั้ง การใช้สอดคล้อง
กับคาอธิบายในหนังสือจานวน 145 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 92.36 ไม่สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือจานวน 12 ครั้งคิดเป็นร้อย
ละ 7.64 และเรื่อง おもひでぽろぽろ การใช้รูปไวยากรณ์จานวน 21 รูป ความถี่ที่ปรากฏ 73 ครั้ง การใช้สอดคล้องกับ
คาอธิบายในหนังสือจานวน 63 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.30 ไม่สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือจานวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
13.70 โดยการใช้ที่ปรากฏพบมีรูปไวยากรณ์ที่ปรากฏพบทั้ง 3 เรื่อง จานวน 8 รูป
ตารางที่ 4 รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏพบเหมือนกันจากอนิเมะทั้ง 3 เรื่อง
ตารางรูปไวยากรณ์ที่ปรากฏเหมือนกันจากอนิเมะทั้ง 3 เรื่อง
サザエさん
ลา
ดับ

รูป
ไวยากรณ์

おもひでぽろぽろ

君の名は

ความถี่

สอด
คล้อง
（ร้อยละ）

ไม่สอด
คล้อง
（ร้อยละ）

ความถี่

สอด
คล้อง
（ร้อยละ）

ไม่สอด
คล้อง
（ร้อยละ）

ความถี่

สอด
คล้อง
（ร้อยละ）

ไม่สอด
คล้อง
（ร้อยละ）

4
(50)
1
(50)

4
(50)
1
(50)

4

4
(100)
1
(100)

0
(0.00)
0
(0.00)

7

5
(71.43)

2
(28.57)

12

11
(91.67)

1
(8.33)

1

とき

8

2

ていた

2

1
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3

みたい

5

4

こと

35

5

てくれ
る

15

6

てもら
う

14

7

ような

5

8

尊敬語

7

3
(60)
27
(77.14)
13
(86.67)
11
(78.57)
5
(100)
7
(100)

2
(40)
8
(22.86)
2
(13.33)
3
(21.43)
0
(0.00)
0
(0.00)

2

2
(100)

24

22
(91.67)

3

3
(100)
2
(100)
2
(100)
1
(100)

2
2
1

0
(0.00)
2
(8.33)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

4
7
1
1
2
4

3
(75)
7
(100)
1
(100)
1
(100)
2
(100)
4
(100)

1
(25)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

จากตารางที่ 4 พบว่า มีรูปไวยากรณ์ที่ปรากฏพบเหมือนกัน จานวน 8 รูป จากอนิเมะทั้ง 3 เรื่อง โดยส่วนใหญ่
เป็นรูปที่มีความถี่ในการใช้สูงเมื่อสารวจจากเว็บไซต์ Tsukuba Web Corpus (2558) โดยพบว่า รูปไวยากรณ์ที่พบการใช้มาก
ที่สุด คือ こと จานวน 9,542,483 ครั้ง ลาดับที่ 2 คือ とき มีการใช้ที่พบจานวน 1,501,016ครั้งและลาดับ 3คือ てくれ
る จานวน570,963 ครั้ง
สรุปผลการวิจัย
จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่าความถี่ของรูปไวยากรณ์ระดับพื้นฐานที่ปรากฏในอนิเมะจานวน 3 เรื่อง จากการ
รวบรวมรูปไวยากรณ์ทั้งหมด 109 รูป การใช้ที่ปรากฏ จานวน 70 รูป
รูปไวยากรณ์ที่ไม่ปรากฏ จานวน 39 รูป และรูป
ไวยากรณ์ที่ปรากฏพบทั้ง 3 เรื่อง จานวน 8 รูป โดย อนิเมะเรื่องซาซาเอะซัง サザエさん (sazaesan) ตอนที่ 16 พบรูป
ไวยากรณ์ที่ใช้จานวน 54 รูป ความถี่ที่ปรากฏทั้งหมด 367 ครั้ง การใช้สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือจานวน 278 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 75.75 ไม่สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือจานวน 89 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.25 เรื่องคิมิโนะนาวะ 君の名は
(kiminonawa) การใช้จานวน 38 รูป ความถี่ที่ปรากฏทั้งหมด 157 ครั้ง การใช้สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือ จานวน 145
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92.36 ไม่สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือจานวน 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.64 และเรื่องโอะโมะฮิเดะ
โปะโระโปะโระ

おもひでぽろぽろ

(omohideporoporo) การใช้จานวน 21 รูป ความถี่ที่ปรากฏทั้งหมด 73 ครั้ง การ

ใช้สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือ จานวน 63 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.30 ไม่สอดคล้องกับคาอธิบายในหนังสือจานวน 10
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.70 สรุปได้ว่า เรื่องซาซาเอะซัง サザエさん (sazaesan) ตอนที่ 16 พบจานวนรูปไวยากรณ์ที่ปรากฏ
มากที่สุดในอนิเมะทั้ง 3 เรื่อง
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยข้างต้นมีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายได้ดังนี้
1. ผลจากการรวบรวมรูปไวยากรณ์ที่ได้จากอนิเมะเรื่องซาซาเอะซัง サザエさん (sazaesan) ตอนที่ 16 พบรูป
ไวยากรณ์ที่ใช้ในประจาวันปรากฏมากที่สุดในอนิเมะทั้ง 3 เรื่อง จานวน 367 ครั้ง และการใช้สอดคล้องกับคาอธิบายใน
หนังสือเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.75 จากคาอธิบายของ Canjamm (2013) กล่าวว่า อนิเมะเรื่องซาซาเอะซัง เป็นอนิเมะที่
สะท้อนชีวิตคนญี่ปุ่นสมัยโบราณและเป็นเจ้าของสถิติโลกจาก "กินเนสส์บุ๊คออฟเวิด์เรคคอร์ด " ให้เป็นการ์ตูนที่ฉายต่อเนื่อง
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ยาวนานที่สุดในโลกเป็นผลงานของ มิจิโกะ ฮาเซกาว่า เริ่มฉายในปี 1969 รวมทั้งหมด 2,250 ตอน จนถึงปีค.ศ. 2013 พบรูป
ไวยากรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันจานวนมากที่สุดจานวน 54 รูป
2. ผลการรวบรวมรูปไวยากรณ์ระดับพื้นฐานจากหนังสือพบรูปไวยากรณ์ จานวน 109 รูป รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏ
ในอนิเมะทั้ง 3 เรื่องจานวน 70 รูป คิดเป็นร้อยละ 64.22 รูปไวยากรณ์ที่ไม่ปรากฏในอนิเมะ จานวน 39 รูป คิดเป็นร้อยละ
35.78 รูปไวยากรณ์ที่ปรากฏในหนังสือแต่ไม่ปรากฏในอนิเมะ เนื่องจากเนื้อหาในอนิเมะนาเสนอเรื่องราวที่ไม่สอดคล้องกับ
การใช้ของรูปไวยากรณ์ และรูปไวยากรณที่ปรากฏพบทั้ง 3 เรื่อง จานวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.34 รูปไวยากรณ์ที่พบการใช้
มากที่สุด คือ こと จานวน 9,542,483 ครั้ง ลาดับที่ 2 คือ とき มีการใช้ที่พบจานวน 1,501,016 ครั้ง และ てくれる
จานวน 570,963 ครั้ง และลาดับที่ 3 คือ てもらう จานวน 318,336 ครั้ง ผลจากข้อมูลของเว็บไซต์ Tsukuba Web
Corpus (2013-2015) ทาให้พบว่าจานวนการใช้ที่พบมีผลต่อการใช้ในชีวิตประจาวัน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้รูปไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน (ระดับN4) จากอนิเมะนี้ สาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม และอาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
ที่คอยกรุณาให้คาแนะนาและคาปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน อาจารย์ ดร. สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ อาจารย์
ประจาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่กรุณาให้คาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทาวิจัยครั้งนี้
ท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษา เล่าเรียน ตลอดจน
คอยช่วยเหลือและให้กาลังใจผู้วิจัยเสมอมา อีกทั้งขอขอบคุณนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีจนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จไปได้ด้วยดีเสมอมา
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานของนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยโปรแกรม Coh-Metrix TEA ตามกรอบทฤษฎีหลายระดับทางวาทกรรม (the
multilevel theoretical framework of discourse) ได้แก่ ระดับคา (word), ระดับวากยสัมพันธ์ (syntax), ระดับข้อความ
(textbase), ระดับสถานการณ์ (situation model) และระดับประเภทและโครงสร้างเชิงวาทศิลป์ (genre and rhetorical
structures) บทความวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อความ จากบทความในหนังสือเรียน In Focus student’s book 2 โดยสานักพิมพ์
Cambridge press ซึ่งออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่อยู่ในระดับกลางหรือระดับ B1 มีจานวนบทความทั้งสิ้น 24 บทความ ผลการ
วิเคราะห์พบว่า หนังสือเรียนเล่มนี้มีระดับความยากง่ายในการเข้าใจอยู่ ในระดับปานกลาง ที่ระดับคา ระดับวากยสัมพันธ์ ระดับ
สถานการณ์ และระดับประเภทและโครงสร้างเชิงวาทศิลป์ แต่ที่ระดับข้อความ มีความเป็นไปได้ที่จะยากต่อการเข้าใจ เนื่องจาก
ขาด referential words ที่ช่วยในการเชื่อมโยงข้อความ สามารถสรุปได้ว่าหนังสือเรียนเล่มนี้มีสัดส่วนของ concrete words และ
abstract words อยู่ในระดับปานกลาง มีโครงสร้างและรูปประโยคแบบประโยคความเดียวซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ และมีคาเชื่อม
ข้อความในระดับที่เหมาะสม บทความส่วนใหญ่เป็นบทความประเภทที่ให้ข้อมูล ในแต่ละหัวข้อเรื่องที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคย ดังนั้น
หนังสือเรียนเล่มนี้จึงไม่ง่ายเกินไปจนไม่ได้ใช้ความพยายามในการเรียนรู้และไม่ยากเกินไปที่จะทาความเข้าใจในแต่ละบทความ ซึ่ง
ความยากนั้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความท้าทายในสิ่งที่ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้หรือรับมือได้
คำสำคัญ : Abstract
This study aims to analyze the readability of English textbook used for general English course of
second year students at Naresuan University according to the multilevel theoretical framework of discourse:
word, syntax, textbase, situation model, and genre and rhetorical structures using Coh-Metrix TEA. The study
is textual analysis. Twenty-four reading passages of twelve chapter were collected from In Focus student’s
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book 2 from Cambridge press which is designed for students at an intermediate level (B1). The result revealed
that the textbook were moderate to comprehend at word level, syntax level, situation model level, and
genre and rhetorical structures level but there was a potential difficulty at only textbase level because of the
lack of referential words. In conclusion, this textbook has moderate of ratio of concrete words to abstract
words, simple sentences syntax, and average of connective devices. The reading passages convey to be as
informational texts to give information in each topics that familiar to the students; consequently, this
textbook is not too easy without any effort and not too difficult to comprehend the reading passages and
potential difficulties makes challenging to the students with their ability on what they can handle (Graesser et
al, 2014).
Keywords: Readability, English textbooks, reading materials assessment, Coh-Metrix
Introduction
Learning English as a foreign language plays a significant role in Thailand’s education (i.e., elementary
education, secondary education, and higher education). It is known that reading is one of the necessary
method to learn new languages. Reading materials are lavishingly available; one and considered the most
popular of them is textbooks. Suitable textbooks will help students comprehend the language and satisfy
learning; conversely, unsuitable ones will discourage the students to further their study (Ismail, A., Yusof, N., &
Yunus, K., 2016).
The English textbooks are the main teaching tools in pedagogy for university students. As Hutchinson
and Torres (1994) cited in Litz (2005) stated about the vital role of textbooks in learning and teaching program
that “The textbook is an almost universal element of English language teaching. Millions of copies are sold
every year, and numerous aid projects have been set up to produce them in various countries…No teaching
learning situation is complete until it has its relevant textbook (p.315)”. Dragana M. Gak (2011) concludes that
textbooks give a great contribution in the teaching-learning process both to the teachers as a course designer
and to learners as persons who are acquiring the English language. Following Richards (2001), he suggested
that to be a good textbook, it should be suited to the syllabus, the objectives which the teachers and
learners using it at a particular level. Thus, the teachers should know how to choose a suitable textbook for
their students’ level. In a selection of a proper textbook, it is important that assessing reading materials
should take into account to ensure that that textbook is an appropriate one.
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Readability is one of textbook evaluations—reading material assessment. It is generally important to
verify the level of ease or difficulty to understand of the text which has an effect on learners’ language
learning development. That is, if the readability of the text is difficult to access for the readers’
comprehension, it will be an obstacle for learning (Ismail et al., 2016). According to Dale and Chall (1949)
which described by DuBay (2004) that textbooks readability simply defined as the sum total of all elements in
textual materials that affect a reader’s comprehension, reading speed, and level of interest in the material.
Since the readability assessment was discovered in the 1920s by using vocabulary difficulty and sentence
length to predict the difficulty level of a text (DuBay, 2004), a lot of readability measures were introduced
such as Flesh Reading Ease Formula, Gunning Readability Index, Fog Count, and Fry Grade Level. These are
called traditional readability measures that originally focus on word length, sentence length and wordfrequency measure, which are unidimensional readability metrics successful in predicting difficulty for
informational texts rather than narrative texts and are not able to evaluate the multiple dimensions that tap
levels of language and discourse (Graesser et al., 2014). In contrast, Coh-metrix Text Easability Assessor (TEA) is
able to analyze texts in the deep level of language and discourse that are aligned with multilevel theoretical
frameworks of comprehension that focus on five levels: word, syntax, textbase, situation model, and genre
and rhetorical structures mathematical computing on the five major dimensions (variables) corresponding to
which are narrativity, syntactic simplicity, word concreteness, referential cohesion, and deep cohesion
(Graesser, McNamara, Kulikowich, 2011). Because of this, Coh-metrix TEA is a texts analyzing tool that satisfy
the book studies and evaluations in the deeper level.
1.1 Statement of problem
Reading materials have been studied and evaluated for century. A large number of researches and
assessments have been examined in surface level (word choice and sentence structures) according to
traditional readability formulas such as Flesh Reading Ease Formula, Gunning Readability Index, Fog Count,
and Fry Grade Level. Also in Thailand, there are many studies about readability in educations term. However,
in Thailand only a few of studies about reading materials evaluate university level textbook in depth. Hence,
the textbooks that Naresuan University choses for their students in general English courses shall be analyzed
in deeper level to be sure that the reading materials are suitable for university students to comprehend.

282

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

1.2

Purpose of the study
This paper aims to examine the readability of English textbook used for general English course of

second year students at Naresuan University, Thailand according to the multilevel theoretical framework of
discourse: word, syntax, textbase, situation model, and genre and rhetorical structures; these five levels will
be analyzed in this paper by using Coh-metrix TEA
1.3

Significant of the study

This study may be the information for syllabus development, and teaching enhancement for
teachers. Also it will be able to be a guidance for analyzing English textbooks that using for educating in other
faculties in universities.
1.4 Research Question
What is the readability of reading materials in English textbooks used for general English course of
second year students at Naresuan University?
Related Literature and Research
2.1 Traditional Readability Formulas
Readability is simply defined as a measuring tool for analyzing texts that it is easy or difficult to
understand for readers. Since the discovery of predicting the difficulty level of a text in 1920s, applying
vocabulary difficulty and sentence length have been presented. However, advancement and investigation on
the formulas were illustrious in 1950s by many a researcher such as Rudolf Flesh, George Klare, Edgar Dale
and Jeanne Chall. They introduced these formulas to be acquainted in a major influence on the textbook
industry such as Flesh Reading Ease Formula, Gunning Readability Index, Fog Count, and Fry Grade Level,
broadly employed as readability measurements (DuBay, 2004; Ismail et al., 2016). These formulas have been
called as traditional readability formulas which are typical for unidimensional readability measures that
analyze text readability paid attention on word length and sentence length successfully only predicting
difficulty for informational texts rather than discourses in addition to they overlook the complicated factors
that manipulate readers’ comprehension (i.e., cohesion and text genre). For this reason, they have been
widely criticized as being limited indicators (Crossley et al., 2011; Ismail et al., 2016).
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2.2 The Multilevel Theoretical Framework of Discourse and Coh-Metrix TEA
According to Graesser, Millis, & Zwaan, (1997) described the multilevel framework of discourse
comprehension as the understanding of discourse and text occurring on different levels that included five
levels: the surface code, the textbase, the situation model, the genre and rhetorical structure, and the
pragmatic communication level. (Graesser & McNamara, 2011; Dowell et al., 2016).
Eventually in 2011, Graesser and McNamara articulated the multilevel theoretical framework based
on studies of reading comprehension in different fields which identified the representations, structures,
strategies, and processes at different levels of language and discourse. The framework specified six theoretical
levels of discourse (conversation and written text): words, syntax, textbase, situation model, genre and
rhetorical structure, and pragmatic communication level. However, the sixth level of pragmatic
communication is not included because it is not connected with text characteristics. (Graesser & McNamara,
2011; Graesser, McNamara, Cai, & Pennebaker, 2014; Dowell, Graesser, & Cai, 2016; Ismail, A., Yusof, N., &
Yunus, K., 2016).
Coh-Metrix is a computer facility that developed to analyze texts on the levels of the multilevel
theoretical framework based on psycholinguistic and cognitive models of reading (Graesser & McNamara,
2011; Graesser et al., 2014; Crossley et al., 2011). There are different versions of Coh-Metrix program that
provides dozens of measures of text difficulty but Co-Metrix TEA is the compact version that very easy to use
by entering the short passage and receiving a readability profile of the text (Dowell et al., 2016). Coh-Metrix
TEA (Text Easability Assessor) is a new name of Coh-Metrix TERA. It provides five major indices which are
narrativity, syntactic simplicity, word concreteness, referential cohesion, and deep cohesion. These indices are
corresponded to the five levels of language and discourse that projected by Graesser and McNamara (2011).
2.2.1 Words
Word concreteness index represents word level. Vocabulary knowledge has significant impact on
reading time and comprehension. Beginning readers may proper with the texts having easy vocabulary
corresponding to everyday oral language, while secondary readers may proper with the texts that higher
lexical diversity (Graesser et al., 2011). Thus, concrete and abstract concept are investigated. Concrete words
are easier accessed than abstract words because of a verbal and an imagery code convey (Ismail et al., 2016).
2.2.2 Syntax
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Syntactic simplicity index in Coh-Metrix TEA analyzes sentence complexity by word count, clause
count, sentence count, and sentence structure (Ismail et al., 2016). The texts that contain fewer words and
use more simple sentence and familiar syntactic structures are less challenging to process. Whereas texts that
contain sentences with more words, embedded constituents, unfamiliar syntactic structures, noun-phases
with many modifiers, and many words before the main verb of the main clause are more challenging to
process. Therefore, Simple sentence structures are considered easier to access than complex sentence
structures
2.2.3 Textbase
Referential cohesion variable are measured at this level. The textbase refers to the deeper about
linguistic method of connecting propositions, clauses, and sentences (Graesser et al., 2011). Referential
devices (e.g., pronoun, word repetition, and synonyms) help establishing coherence by connecting the words
in a sentences to words in surrounding text or sentences. A referential cohesion gap occurs when the texts do
not connect with the referential devices, which increase reading time and interrupt comprehension (Graesser
et al., 2011).
2.2.4 Situation Model
This level is measured by deep cohesion index. Situation model refers to the deeper meaning
representations that include inferences activated by explicit text. Any breaks in text cohesion require
cohesion devices (e.g., connectives, transitional phrases, adverbs, or other signaling devices) to clarify and
stitch together the events, actions and goals that conveyed in the text. The cohesion devices help the
readers know there is a discontinuity in the text; moreover, it will help the readers decrease their time to
access the reading (Graesser et al., 2011).
2.2.5 Genre and Rhetorical Structure
Narrativity index is measured at this level. It refers to the category of text such as narration,
exposition, persuasion, or description. Narrative text is known to be easier than informational text to
comprehend because it tells a story, characters, event, places, and things that familiar to the reader (Graesser
et al., 2011).
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2.3 Related Research
Kate et al. (2010) investigated both the effect of the linguistic feature choice and the machine
learning framework choice on performance and found that the improvement resulting from changing the
features is greater than that from changing the framework.
Grasser et al.(2014) studied how Coh-Metrix analyzes texts on multiple measures of language and
discourse in five major factors that systematically vary as a function of types of texts and grade level:
narrativity, syntactic simplicity, word concreteness, referential cohesion, and deep (causal) cohesion
Ismail et al. (2016) studied the readability of Malaysian English children books according to a
multilevel analysis by using Coh-Metrix TERA. This study analyzes ten Malaysian English chapter books for
children. The study presented that the Children books were very easy in surface level (word and syntax) to
access but there was a possible difficulty in textbase and situation model level because of the lack of
connections between sentences.
Kumnuan (2017) studied the analysis of readability of commercial English textbooks used for general
English courses at Naresuan University. The study analyzes twenty-two reading passages from Cambridge
English textbooks (B1) using Coh-Metrix TEA. The analysis revealed that the textbook was quite easy to
understand because most of reading passages were average in syntax, word, textbase, and situation model
level.
Methodology
3.1 Samples
English textbook that were selected for this analysis were In Focus student’s book 2 from Cambridge
press which is designed for students at an intermediate level (B1). It is used as the main material for general
English course of second year students at Naresuan University. Twenty-four passages were collected from
twelve chapters of the textbook due to the criteria that each passage must contain more than 200 words as
required by Coh-Metrix TEA. (Phoobodee Kamnuan, 2017).
3.2 Procedure of Data Analysis
In order to process data analysis by Coh-Metrix TEA, only narrative texts would be chosen as data.
Other words and numbers which are not a part of the narration (i.e. contents guide, chapter title, page
numbers, glossary, comprehension questions, and notes) would not be included because they would affect
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Coh-Metrix TEA indices scores. Manual editing was done on the accordingly without changing the original text
(Ismail, A., Yusof, N., & Yunus, K., 2016).
After the passages were collected, the texts would be assess in online Coh-Metrix TEA
(http://tea.cohmetrix.com) depending on five variables; narrativity, syntactic simplicity, word concreteness,
referential cohesion, and deep cohesion (Graesser, McNamara, Cai, & Dai, 2013). All passages would be
inserted as a long text in Coh-Metrix TEA that can measure how easy the text is to be comprehend. The text
that easier to be comprehend would be shown by the result of the higher percentage, and the result would
be in percentage for each variable that represented in bar charts with a narrative description (Ismail, A., Yusof,
N., & Yunus, K., 2016).
Data Analysis and Discussion
The result of Coh-Metrix TEA analysis that shown in percentage bar charts will be divided into three
level adapted from Ismail et al (2016). That is, below 25% as low, above 75% as high, and in between (2675%) as average. The result of the Ease Score for all twenty-four reading passages is abridged in a frequency
distribution table 1 and percentage by using Microsoft Excel to compute in table 2 in table 2 as below.
Table 1. Frequency distribution
Narrativity
Syntactic
Word
Referential
Deep
Simplicity Concreteness Cohesion
Cohesion
High (76-100%)
0
6
6
1
10
Average (26-75%)
18
18
12
10
12
Low (0-25%)
6
0
6
13
2
Total of samples
24
24
24
24
24
Table 2. Percentage of frequency distribution
Narrativity Syntactic
Simplicity
High (76-100%)
0%
25%
Average (26-75%)
75%
75%
Low (0-25%)
25%
0%
Total of samples
100%
100%

Word
Concreteness
25%
50%
25%
100%

Referential
Cohesion
4%
42%
54%
100%

Deep
Cohesion
42%
50%
8%
100%

According to the percentage of frequency distribution, 75% of the samples score average in
Narrativity and 25% scored low. This means that most of the language use in the textbook is moderately
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story-like (having fairly familiar words) and reasonable to comprehend; however, it has the tendency to be
hard to understanding as the rest (25%) showed in low group. For the syntactic simplicity, the majority (75%)
of the reading passages are average which indicates being quite simple sentence structures such as having
active voice more than passive voice, shorter sentences, and similarity in syntactic structure between pairs of
sentences in a paragraph (Graesser, McNamara, and Kulikowich, 2011). Thus, it tends to be easy to understand
because of inclinable to high group for 25%. Next, half of the samples (50%) present average score in word
concreteness, and two quarters score high (25%) and low (25%). This describes that ratio of concrete words to
abstract words is moderate meaning fairly to visualize and comprehend. For the referential cohesion, 54% of
reading passages display low group that explains the little overlap in words and ideas between sentences.
The last is the deep cohesion which half of the samples show in average group, and 42% present in high
group. This means that there are relatively connecting words, transition signals, and adverbs to help clarify
the relationships between events, ideas, and information in the reading passages. For more details, to
consider descriptive statistic in Table 3 and Table 4 as follow.
Table 3. Means and standard deviations of Coh-Metrix TEA variables frequency
Minimum
Maximum Mean
Narrativity
14
70
35.08
Syntactic Simplicity
29
92
64.96
Word Concreteness
17
88
49.71
Referential Cohesion
2
77
23.92
Deep Cohesion
15
96
66.58
*Flesch-Kincaid Grade Level
6.4
9.5
8.11

SD
15.05
15.85
24.33
17.97
24.08
0.79

Table 3 shows the statistic of the selected textbook analyzed from the Coh-Metrix TEA that all the factors are
vary and have very different minimum and maximum point such as 2 and 77 in Referential Cohesion and 15
and 96 in deep cohesion. It means that the texts from the selected book are vary in difficulty levels of
readability.
Table 4. Means of Coh-Metrix TEA variables frequency showing in three levels
Means
Narrativity
Syntactic
Word
Referential
Deep
Simplicity
Concreteness
Cohesion
Cohesion
High (75-100%)
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Average (26-74%)
Low (0-25%)

35.08

64.96

49.71

66.58
23.92

As can be seen in Table 4, the means are measured average score in narrativity, syntactic simplicity,
word concreteness and deep cohesion, and low score only in referential cohesion. This illustrates that the
reading passages in the textbook is moderate to comprehend; that is, it is not too easy and too difficult to
understand. At the shallow level (word and syntax), the means of word concreteness and syntactic simplicity
indices presents average in ease score indicate that there are many words that quite easy to visualize and
comprehend; besides, it has moderately simple sentence structures in the texts.
In genre and rhetorical structures level, there is slight difficulty because of the narrativity index
scored average but with a borderline that almost low. This means the reading passages are more
informational texts than narrative texts; thus, the texts are quite difficult to read because of few words
familiarity and oral language (Graesser, McNamara, and Kulikowich, 2011).
At situation model level, easability score is average at this level. Deep cohesion index shows that
there are moderate number of transition words, connectors, adverbs, or other signaling devices in the texts;
hence, the reading passages are not too difficult to be understand when the topic is unfamiliar, and also not
too easy without any effort.
However, it has a potential difficulty only at the textbase level because of low score in referential
cohesion index. This means there is a little overlap in words and ideas between sentences, implying that
overall reading passages have a referential cohesion gap occurring: most of passages employ slightly pronoun
usage, word repetition, and synonyms, which increase reading time and interrupt comprehension.
Nevertheless, Cohesion gaps require the reader to make inferences, which can be challenging and even
unsuccessful without sufficient prior knowledge (Graesser, McNamara, and Kulikowich, 2011).
Conclusion
The Ministry of Education prescribes Grade 12 and vocational Grade 3 graduates should have English
proficiency at B1 level with regards to the CEFR (The Common European Framework of Reference for
Languages) (English Language Institute, 2015: 2); consequently, English competence of university
undergraduate students is B1 that the students are expected to understand the main points in straightforward
factual texts that consist mainly of high frequency everyday language, short newspaper and magazine articles
about current and familiar subjects. Besides, they are able to understand simplified versions of novels, and
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follow the story line with a clear structure, with some effort and regular use of a dictionary (Eaquals Bank of
The CEFR Descriptions as Levels).
However, the mean of the Flesch-Kincaid Grade Level readability formula in the analysis scored 8.11,
it means the reading passage in this textbook are suitable for Grade 8 students or Mattayomsuksa 2 for
Thailand education. This may be impractical for grading English proficiency of Thai students that learning
English as a foreign language or a second language because the formula corresponds with a U.S. grade level.
To conclude, potential difficulties of this textbook shows in deeper level (textbase level only), and
the others are moderate to read and comprehend. In accordance with The CEFR, there are moderate of ratio
of concrete words to abstract words, simple sentences syntax, and average of connective devices to continue
the relationships between events, ideas, and information. The reading passages convey to be as informational
texts to give information in each topics that familiar to the students (i.e., population, environment, sports,
news, fashion, technology, climate change, and gender equality; In Focus student’s book 2 from Cambridge
press). The reading passages are both of easy and quite difficult with an effort in each topics, which follow a
light gradation of difficulty. Potential difficulties makes challenging to the students with their ability on what
they can handle (Graesser et al, 2014). It is suitable for the level of students.
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คําวา “ภาษาจีน” ตองใชคําวา “ฮั่นอี่ว” หรือ “จงเหวิน”
THE WORD “CHINESE” SHOULD BE EQUIVALENT TO “HANYU” OR “ZHONGWEN”
ดร. ธีรภาพ ปรีดีพจน
สํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
Corresponding author e-mail: teeraparp.pre@mfu.ac.th
บทคัดยอ
บทความนี้มุงศึกษา เปรียบเทียบ และวิเคราะหความเหมือนและความตางของคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语） กับ “จงเห
วิน”（中文）ใน 3 มิติ ไดแกมิติของอรรถศาสตรหรือดานความหมาย มิติของวัจนปฏิบัติศาสตรหรือการใช และมิติของ
ไวยากรณ เพื่อคนหาคําตอบวา เมื่อตองการแปลคําวา “ภาษาจีน” จากภาษาไทยไปเปนภาษาจีนนั้น ตองใชคําวา “ฮั่นอี่ว”
（汉语） หรือ “จงเหวิน”（中文）โดยใชขอมูลในการศึกษาวิเคราะหจากคลังประโยค CCL ของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง ผล
การศึกษาพบวาการจะเลือกใชคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语） หรือ “จงเหวิน”（中文）ควรตองพิจารณาจากมิติของการใช และ
ไวยากรณ ในดานของการใช มีบริบทที่ใชคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）เปนหลักอยู 3 ลักษณะ และใชคําวา “จงเหวิน”（中
文）เปนหลักอยู 1 ลักษณะ สําหรับทางดานไวยากรณ หากคํากริยาของประโยคเปนคําที่มีความหมายเกี่ยวกับการเขียน
มักจะใชคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）ไมได
คําสําคัญ : ภาษาจีน ฮั่นอี่ว จงเหวิน
Abstract
This paper aims to study, compare, and analyze the similarities and differences of the words
“Hanyu” and “Zhongwen” in 3 aspects: semantics, pragmatics, and grammar in order to find out which
one should be picked up when the word “Chinese” in Thai has to be translated into Chinese by using the
data from CCL corpus crested by Peking University. The results show that picking up the “Hanyu” or
“Zhongwen” is better to rely on the pragmatics and grammar than semantics. There are 3 kinds of
context that the “Hanyu” is generally used and 1 kind for the “Zhongwen”. In term of grammar, the
“Hanyu” normally can’t be used if it follows a verb with the meaning of doing writing.
Keywords : Chinese, Hanyu, Zhongwen
บทนํา
คําในภาษาจีนที่แปลตรงกับคําวา “ภาษาจีน” ในภาษาไทยนั้น มีอยูหลายคําดวยกัน เชน คําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）
“จงเหวิน”（中文）“กั๋วอี่ว”（国语）“หฺวาอี่ว”（华语）“ผูทงฮวา”（普通话）เปนตน บางคํามีคําจํากัดความหรือคํา
แปลที่ชัดเจน ไมกอใหเกิดความสับสน เชน คําวา “กั๋วอี่ว”（国语）กับ “ผูทงฮวา”（普通话）หมายถึงภาษาจีนกลาง ซึ่ง
โดยทั่วไปจะหมายถึงภาษาพูดเทานั้น แตคําแรกใชในจีนไตหวัน สวนคําหลัง ใชในจีนแผนดินใหญ สวนคําวา “หฺวาอี่ว”（华
语）จะหมายถึงภาษาจีนที่ใชในกลุมชาวจีนโพนทะเลที่ไมไดอยูในแผนดินจีน (Guo Xi 2004) นอกจากนี้ผลงานการศึกษาที่
เกี่ยวของมักจะเปนการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธหรือที่มาของของคําเหลานี้ โดยเฉพาะคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）กับคําวา
“หฺวาอี่ว”（华语）เชน งานของ Guo Xi (2004) วิเคราะหชื่อเรียกของ “ฮั่นอี่ว” (ภาษาจีน) ทั้ง 5 คํา โดยอภิปราย
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สถานการณการใชและสถานะของคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）กับ “หฺวาอี่ว”（华语）ที่มีผลตอการเผยแพรภาษาจีนสูสากลใน
ปจจุบัน หรืองานของ Tian Huigang (1994) ก็จะเปนการศึกษาความเหมือนและความตางระหวาง “หฺวาอี่ว”（华语）ซึ่ง
ใชในกลุมชาวจีนโพนทะเล กับ “ฮั่นอี่ว”（汉语）ที่ใชในจีนแผนดินใหญ สวนงานของ Chanicha Kidprasert (2016) จะ
เปนกรณีศึกษาความแตกตางดานภาษาหนังสือของ “หฺวาอี่ว”（华语）ในประเทศไทย กับ “ฮั่นอี่ว”（汉语）ในประเทศ
จีน อีกกลุมหนึ่งจะเปนการศึกษาคําเหลานี้โดยการเปรียบเทียบกับคําเรียกที่ปรากฏในภาษาอังกฤษ เชน งานของ Ding Anyi
(2000) ศึกษาคนควาหาคําตอบวาภาษาราชการของประเทศจีนควรใชคําใดจากการเปรียบเทียบกับคําเรียกที่ปรากฏใน
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ จะเห็นไดวาผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของนั้น ยังไมปรากฏการศึกษาคําเหลานี้จากมุมมองของผูเรียนชาวไทย
โดยเฉพาะ คําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语） กับ “จงเหวิน”（中文）ซึ่งเปน 2 คําที่สรางความสับสนและเปนปญหาสําหรับคนไทย
เพราะบางครั้งก็สื่อความหมายเดียวกันและใชแทนกันได แตบางครั้งก็ไมได ดังนั้น บทความนี้ จึงเลือกศึกษาเฉพาะคําวา “ฮั่น
อี่ว”（汉语） กับ “จงเหวิน”（中文）
คําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语） และ “จงเหวิน”（中文）เปนคําในภาษาจีนที่มีความหมายและการใชใกลเคียงกันเปน
อยางยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อแปลเปนภาษาไทยตามคําจํากัดความในพจนานุกรมนั้น จะตรงกับคําวา “ภาษาจีน” (Pei Xiaorui
2011) ทั้งสองคํา ซึ่งทําใหทั้งผูเรียนและผูสอนภาษาจีนชาวไทยเขาใจผิดวาทั้งสองคํานี้เปนคําพองที่สามารถใชแทนกันไดทุก
กรณี และนําไปสูการใชที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ในความเปนจริงทั้งสองคํานี้มีทั้งความเหมือนและความตาง เชน คําวา
“中文系”(จงเหวินซี่) กับ “汉语系”(ฮั่นอี่วซี่) เมื่อแปลเปนภาษาไทย จะมีความหมายวา “สาขาวิชาภาษาจีน” แตความจริง
แลวความหมายของสองคํานี้ไมไดเทากันเสียทีเดียว ความหมายของคําแรกจะกวางกวาคําหลัง กลาวคือ คําแรกจะหมายถึง
“ภาษาและวรรณคดีจีน” สวนคําหลังจะหมายถึง “ภาษาจีน” เทานั้น (Wang Huan 2005, 218)
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา คําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语） และ “จงเหวิน”（中文） นั้นมิไดเหมือนกันโดย
สิ้นเชิงเฉกเชนคําจํากัดความที่ใหไวในพจนานุกรม หากแตมีความตางกันทั้งในดานความหมายและการใช ดวยเหตุนี้ บทความ
นี้จึงจะมุงศึกษาวิเคราะหความเหมือนและความตางของสองคํานี้ โดยจะแบงออกเปน 3 มิติ ไดแก มิติของอรรถศาสตรหรือ
ความหมาย (semantics) วัจนปฏิบัติศาสตรหรือการใช (pragmatics) และไวยากรณ
1. วิเคราะหความเหมือนและความตางของ “ฮั่นอี่ว”（汉语） และ “จงเหวิน”（中文）ในดานอรรถศาสตร
หรือความหมาย
1.1 ความหมายของคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）และ “จงเหวิน“（中文）ตามคําจํากัดความที่ปรากฏในพจนานุกรม
“汉语” (ฮั่นอี่ว)
ในพจนานุกรมภาษาจีนปจจุบันใหความหมายไววา “เปนภาษาของชาวฮั่น เปนภาษาหลักของประเทศจีน ภาษาพูด
มาตรฐานของภาษาจีนปจจุบันคือภาษาจีนกลางหรือผูทงฮวา ดูเพิ่มเติมที่คําวา ‘ผูทงฮวา’”（《现代汉语词典》：汉族
1

的语言，是我国的主要语言。现代汉语的标准语是普通话。参看“普通话” 。）

ในพจนานุกรมจีนฉบับการใชใหความหมายไววา “เปนภาษาของชาวฮั่น เปนภาษากลางของประเทศจีน เปนหนึ่งใน
ภาษาที่มีคนใชมากที่สดุ ในโลก ผูทงฮวาเปนภาษาพูดมาตรฐานของภาษาจีนปจจุบัน” （《应用汉语词典》：汉族的语
言，中国的通用语言，是世界 上使用人数最多的一种语言，普通话是现代汉语的标准语。）

“中文”(จงเหวิน)
ในพจนานุกรมภาษาจีนปจจุบันใหความหมายไววา “เปนภาษาและอักษรของจีน หมายถึงภาษาและอักษรของคน
จีนชาวฮั่น” （《现代汉语词典》：中国的语言文字，特指汉族的语言文字。）
ในพจนานุกรมจีนฉบับการใชใหความหมายไววา “เปนภาษาและอักษรของจีน หมายถึงภาษาและอักษรของคนจีน
ชาวฮั่น แยกระหวางกับภาษาตางประเทศ”（《应用汉语词典》：中国的语言文字，特指汉族的语言文字（区
别于外文）。）
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จากคําจํากัดความที่ปรากฏในพจนานุกรม จะเห็นวาทั้งสองคําลวนมีความหมายวา: เปนภาษาของชาวฮั่นและเปน
ภาษามาตรฐานของประเทศจีน แตคําวา “จงเหวิน”（中文）จะมีจุดเนนที่ชัดกวาคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语） เพราะจํากัด
ความไวชัดเจนวาเปนทั้งภาษาจีนและอักษรจีน ในขณะที่คําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）นั้นบอกแตเพียงวาเปนภาษาของชาวฮั่น
และเปนภาษามาตรฐานของประเทศจีน นั่นหมายความวา คําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）จะครอบคลุมเฉพาะภาษาพูด โดยมิได
รวมเอาภาษาหนังสือหรืออักษรจีนเขามาดวย นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่แตกตางกันในเชิงความหมายของสองคํานี้คือ “จง
เหวิน”（中文）ใชแยกระหวางภาษาจีนกับภาษาตางประเทศ สวน “ฮั่นอี่ว”（汉语）ใชแยกระหวางภาษาจีนกับภาษา
ของชนกลุมนอยในประเทศจีน และระหวางภาษาจีนมาตรฐาน(ผูทงฮวา)กับภาษาจีนทองถิ่นซึ่งมีอยูดวยกันทั้งหมด 7 ภาษา
ไดแกภาษาทางเหนือ ภาษาอู ภาษาเซียง ภาษากาน ภาษาฮกเกี้ยน ภาษากวางตุง และภาษาหมิ่น（北方方言、吴方言、
湘方言、赣方言、客家方言、粤方言、闽方言）(Hu Yushu 1995)
1.2 ความหมายของคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语） และ “จงเหวิน”（中文）ที่เกิดขึ้นจริงในบริบทตางๆ
จากการศึกษาความหมายของคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）ที่เกิดขึ้นจริงในบริบทตางๆ นั้น ทําใหทราบวาคํานี้มิไดหมายถึง
เฉพาะภาษาพูดเทานั้น แตมักจะรวมทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนดวย เชน
1）该校学生的汉语水平相当高。
(นักเรียนในโรงเรียนนีร้ ะดับความรูภาษาจีนดีมาก)
2）汉语在“字”和“短语”之间还有“词”这一级单位。
(ในภาษาจีน จากระดับ “อักษร” ไปถึง “วลี” นั้น จะมีระดับ “คํา” ขั้นอยูอีกหนึ่งระดับ)
3）第二语言学习者是以字输入来习得汉语的。
(ผูเรียนภาษาจีนเปนภาษาที่สองจะเริ่มตนการเรียนรูภาษาจีนจากตัวอักษรจีน)
จากตัวอยางประโยคขางตน จะเห็นวา ความหมายของคําวา “汉语”(ฮั่นอี่ว) หรือ “ภาษาจีน” ของทั้งสามประโยค
ลวนแลวแตครอบคลุมทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนทั้งสิ้น ทําใหเกิดขอสันนิฐานเกี่ยวกับความหมายของคําวา“汉语”(ฮั่นอี่ว)
ไดสองประการดังนี้ หนึ่ งคือความหมายที่ใหไวใ นพจนานุกรมไมครอบคลุมเทาที่ควร สองคือเกิ ดการขยายขอบเขตทาง
ความหมายกวางขึ้นจากเดิม แตจากการสํารวจและศึกษาขอมูลในคลังประโยค CCL 2 ของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง พบวา บอยครั้ง
ที่ “汉语”(ฮั่นอี่ว) ก็สามารถใชแยกระหวางภาษาจีนกับภาษาตางประเทศไดเชนเดียวกับ “中文”(จงเหวิน) เชน
1）她能用流利的汉语、英语、法语和大家交谈。
(เขาสามารถพูดคุยกับทุกคนดวยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสที่ไหลลื่น)
2）有的学校把汉语、英语、日语作为学生选修的外语。
(มีโรงเรียนบางแหงกําหนดใหภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุนเปนวิชาเลือก)
3）杂志分别用英语、日语、汉语和意大利语出版。
(นิตยสารมีการตีพิมพทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน และภาษาอิตาลี)
สรุปยอย
จากการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหความเหมือนและความตางของ “ฮั่นอี่ว”（汉语） และ “จงเหวิน”（中
文）ในดานความหมาย สามารถสรุปได 2 ขอดังนี้
1) หากพิจารณาความหมายของ “ฮั่นอี่ว”（汉语） กับ “จงเหวิน”（中文）ตามคําจํากัดความในพจนานุกรม
ทั้งสองคําถือวามีความแตกตางที่ชัดเจน คื อ “ฮั่นอี่ว”（汉语）จะหมายถึ งเฉพาะภาษาจีนที่เป นภาษาพูด และใชแยก
ระหวางภาษาจีนกับภาษาของชนกลุมนอยในประเทศจีน และระหวางภาษาจีนมาตรฐาน (ผูทงฮวา) กับภาษาจีนทองถิ่น สวน
2

คลังประโยคCCL（Center for Chinese Linguistics PKU）เป็ นคลังข้ อมูลทางภาษาศาสตร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยศูนย์วจิ ยั ภาษาศาสตร์ ภาษาจีน
แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
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ความหมายของ “จงเหวิน“（中文）จะครอบคลุมทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
2) หากพิจารณาความหมายของ “ฮั่นอี่ว”（汉语） กับ “จงเหวิน”（中文）ตามบริบทตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงนั้น
ถือไดวาทั้งสองคํามีขอบเขตทางความหมายที่เหมือนกัน
2. วิเคราะหความเหมือนและความตางของ “ฮั่นอี่ว”（汉语） และ “จงเหวิน”（中文）ในดานวัจนปฏิบัติ
ศาสตรหรือการใช
ในขอ 1 ดานบน ไดทําการวิเคราะหความเหมือนและความตางในเชิงอรรถศาสตรหรือความหมายของ “ฮั่นอี่ว”
（汉语） กับ “จงเหวิน“（中文）ไปแลว ซึ่งสรุปไดวาความหมายของคําทั้งสองเมื่ออยูในบริบทการใชงานจริงนั้นจะไม
ตางกันเลย ดังนั้นจึงตองมาศึกษาในมิติของวัจนปฏิบัติศาสตรหรือการใชของทั้งสองคํา วาจะมีความเหมือนหรือตางกันเชนไร
สําหรับในมิตินี้ บทความนี้ไดใชขอมูลจากคลังประโยค CCL ซึ่งไดรวบรวมขอมูลมาจากสื่อตางๆ ที่หลากหลาย ประกอบดวย
วาทกรรมจากโทรทัศนและภาพยนตร ขอมูลจากสื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ นอกจากนี้ยังมีขอมูลจากสื่อ
ประเภทวารสาร บทความ และงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพอีกดวย มาเปนฐานขอมูลในการศึกษาและวิเคราะหการใชสองคํานี้
ในบริบทตางๆ ซึ่งพบวามีความแตกตางอยูไมนอยเลยทีเดียว โดยสามารถแยกตามบริบทการใชไดดังนี้
2.1 การใชคําวา “ภาษาจีน” เปนการกลาวหรืออางอิงถึงสิ่งที่สัมพันธกับตางประเทศ โดยที่ไมวาผูกลาวหรืออางอิง
จะเปนคนจีนหรือตางชาติก็ตาม มักจะใชคําวา “จงเหวิน”（中文）เปนหลัก ซึ่งในกรณีนี้ หากแทนที่ดวยคําวา “ฮั่นอี่ว”
（汉语）อาจจะไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับบริบท เชน
1) 联合国规定，官方正式使用的工作语言只有六种，按英文字母排列顺序为：阿拉伯文、中
文、英文、法文、俄文和西班牙文。

(ภาษาสากลที่ ส หประชาชาติ กํ า หนดไว มี เ พี ย ง 6 ภาษาเท า นั้ น เรี ย งตามอั ก ษรภาษาอั ง กฤษดั ง นี้
Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish)
2) 朝鲜、日本、越南也曾经使用中文作为他们的书面语。
(เกาหลีเหนือ ญี่ปุน เวียดนามก็เคยใชภาษาจีนเปนภาษาหนังสือของพวกเขา)
3) International Journal of Mechanics Research是一本关注力学领域最新进展的国际中文期刊。
(International Journal of Mechanics Research เปนวารสารภาษาจีนสากลที่เกาะติดเรื่องราวลาสุดเกี่ยวกับ
กลศาสตร)
แตหากการใชคําวา “ภาษาจีน” นั้นเปนการกลาวถึงระหวางคนจีนกับชนกลุมนอยในประเทศจีน จะใชคําวา “ฮั่น
อี่ว”（汉语）เทานั้น เพราะในทางนิตินัยบุคคลทั้งสองกลุมถือวาเปนประชาชนคนจีนเหมือนๆ กัน จึงตองใชคําวา “ฮั่นอี่ว”
（汉语）ซึ่งเปนภาษาของชาวฮั่น เพื่อแยกออกจากภาษาของชนกลุมนอย โดยจะแทนที่ดวยคําวา “จงเหวิน”（中文）ซึ่ง
หมายถึงภาษาประจําชาติไมได เชน
1) 我国55个少数民族，共有80多种语言。除回、满通用汉语外，其他53个少数民族都有本民族
语言。

(ในประเทศเรามีชนกลุมนอยอยู 55 ชนเผา มีภาษารวม 80 กวาภาษา ในบรรดานี้นอกจากชนกลุมหุยและแมนจูที่
ใชภาษาจีนแลว นอกนั้นอีก 53 ชนเผาลวนมีภาษาของตนเอง)
2) 从宁夏、青海、川西到云南、贵州，是汉语和各少数民族语言相互接触的一个集中地区。
(พื้นที่ต้ังแตมณฑลหนิงเซี่ย ชิงไห เสฉวน จนถึงยูนนานและกุยโจว ไดรับการขนานนามวาเปนชุมทางแหงการ
แลกเปลี่ยนระหวางภาษาจีนกับภาษาชนกลุมนอย)
2.2 การใชคําวา “ภาษาจีน” ในการกําหนดชื่อเรียกเกี่ยวกับนโยบาย แผน หรือโครงการตางๆ เพื่อใหบริการแก
ชาวตางชาติ หรือเพื่อผลักดันไปสูตางประเทศ มักจะใชคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）เชน
1）“汉语桥” (โครงการประกวดสุนทรพจนสะพานสูภาษาจีน)
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2）“汉语水平考试” (การสอบวัดระดับภาษาจีนหรือHSK)
3）“对外汉语教学” (หลักสูตรการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ)
4）“国际汉语教师证书” (ใบรับรองความสามารถวิชาชีพครูสอนภาษาจีนระดับสากล)
จากตัวอยาง จะเห็นไดวาชื่อเฉพาะที่ 1) เปนชื่อโครงการประกวดสุนทรพจนภาษาจีนที่จัดใหกับทั่วโลก โดยมี
เงื่อนไขวาผูเขารวมประกวดตองไมใชบุคคลที่ถือสัญชาติจีน ชื่อที่ 2) เปนการสอบวัดระดับภาษาจีนที่เปดรับผูสมัครสอบเฉพาะ
ชาวต า งชาติ กั บ ชนกลุ ม น อ ยในประเทศจี น เท า นั้ น ชื่ อ ที่ 3) เป น หลั ก สู ต รการสอนภาษาจี น ที่ พั ฒ นาขึ้ น มาเพื่ อ ใช ส อน
ชาวต า งชาติ ผูเ รีย นอาจจะเป น ชาวจี น ก็ไ ด แตเ รี ยนไปก็ เพื่ อไปเป นครู ผูส อนใหแ ก ชาวต า งชาติ ชื่อ ที่ 4) เปน ใบรั บรอง
ความสามารถวิชาชีพครูสอนภาษาจีนสําหรับประกอบวิชาชีพครูสอนภาษาจีนไดทั่วโลก ยกเวนในประเทศจีน ซึ่งชื่อเรียก
เฉพาะในลักษณะนี้ จะไมสามารถแทนที่ดวยคําวา “จงเหวิน”（中文）ไดเลย
2.3 การใชคําวา “ภาษาจีน” ในบริบทที่เกี่ยวกับชื่อรายวิชา หรือการเรียนการสอนภาษาจีน ทั้งในประเทศจีนและตางประเทศ
มักใชคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语） เชน
汉语文字学(วิชาอักษรจีน)
汉语拼音(สัทอักษรภาษาจีน)
汉语声调(วรรณยุกตภาษาจีน)
汉语音韵学(สัทวิทยาภาษาจีน) 汉语史(ประวัติศาสตรภาษาจีน)
汉语语法(ไวยากรณภาษาจีน)
现代汉语(ภาษาจีนปจจุบัน)
古代汉语(ภาษาจีนโบราณ)
汉语成语(สุภาษิตภาษาจีน) เปนตน
จากตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นวาชื่อรายวิชาทางดานภาษาจีนเหลานี้ไมวาจะเปดสอนในประเทศจีนหรือตางประเทศ ก็
ลวนตองใชคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）ทั้งสิ้น
3. วิเคราะหความเหมือนและความตางของ “ฮั่นอี่ว”（汉语） และ “จงเหวิน”（中文）ในดานไวยากรณ
เกี่ยวกับความเหมือนและตางในดานไวยากรณของทั้งสองคํา เราไดศึกษาในหัวขอไดดังตอไปนี้
3.1 การเขาคูกับคําอื่นในระดับโครงสรางคํา มีอยู 2 ลักษณะ
1) เมื่อเขาคูกับคําอื่น แลวกลายเปนคําประสมหรือวลีที่ยังมีความหมายเนนหนักเกี่ยวกับภาษาอยูนั้น ทั้งสองคํามักจะ
แทนที่กันได เชน
汉语/中文+能力(ความสามารถทางภาษาจีน)
汉语/中文+水平(ระดับภาษาจีน)
汉语/中文+译文(หนังสือฉบับแปลภาษาจีน)
汉语/中文+教师(ครูสอนภาษาจีน)
2) เมื่อเขาคูกับคําอื่นแลว ความหมายไมไดเนนหนักไปทางภาษาอีกตอไป มักจะใชคําวา “จงเหวิน”（中文）เปนหลัก
เชน
中文电脑(คอมพิวเตอรภาษาจีน)
中文官方网(เว็บไซตทางการฉบับภาษาจีน)
中文网站(เว็บไซตภาษาจีน)
中文搜索引擎(โปรแกรมคนหาภาษาจีน)
中文软件(ซอฟตแวรภาษาจีน) 中文产品名称(ชื่อผลิตภัณฑภาษาจีน) เปนตน
3.2 การเปนประธานหรือกรรมในประโยค ทั้งสองคํามักจะใชแทนกันได เชน
1) 汉语/中文很难。(ภาษาจีนยากมาก)
2) 他的汉语/中文进步了。(ภาษาจีนของเขาดีขึ้นแลว)
3) 我想学汉语/中文。(ฉันอยากเรียนภาษาจีน)
4) 他会说汉语/中文。(เขาพูดภาษาจีนเปน)
ยกเวนกรณีที่เปนกรรมของคํากริยาที่มีความหมายเกี่ยวของกับการเขียน อยางคํากริยา写(เขียน)、填(กรอก)、签(ลง
นาม) เปนตน จะใชไดเฉพาะวา “จงเหวิน”（中文）เทานั้น เชน
1) 他不但能熟练地说中文，而且还能写中文/* 3汉语。
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(เขาไมเพียงแตพูดภาษาจีนคลอง แตยังเขียนไดดวย)
2) 这里应该签中文/*汉语还是英文。
(ตรงนี้ควรจะลงนามภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)
บทสรุป
คําวา “ฮั่นอี่ ว”（汉语）กับ “จงเหวิน”（中文）จะไมต างกันในแงข องอรรถศาสตรหรือความหมาย แตจ ะ
ตางกันคอนขางชัดเจนในแงของวัจนปฏิบัติศาสตรหรือการใช กับดานไวยากรณ สิ่งที่ทั้งสองคําแตกตางกันในดานการใช คือ
คําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）จะถูกใชเปนหลักในบริบทที่ 1) เมื่อกลาวถึงระหวางคนจีนกับชนกลุมนอยในประเทศจีน 2) การ
กําหนดชื่อเรียกเกี่ยวกับนโยบาย แผน หรือโครงการตางๆ เพื่อใหบริการแกชาวตางชาติ หรือเพื่อผลักดันไปสูตางประเทศ 3)
เกี่ยวกับชื่อรายวิชา หรือการเรียนการสอนภาษาจีน สวนคําวา “จงเหวิน”（中文）จะถูกใชเปนหลักเพียงบริบทเดียว คือ
เมื่อใชกลาวหรืออางอิงถึงสิ่งที่สัมพันธกับตางประเทศ สําหรับความเหมือนและแตกตางทางดานไวยากรณของทั้งสองคํานั้น คํา
วา “จงเหวิน”（中文）จะมีขอ จํากัดนอยกวาคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）กลาวคือ “จงเหวิน”（中文）สามารถเขาคูกับคํา
อื่นได โดยที่เมื่อเขาคูแลวไมวาความหมายของคําหรือวลีจะยังเนนหนักไปทางภาษาหรือไมก็ตาม นอกจากนี้ยังสามารถเปน
ประธานหรือกรรมในประโยคไดอยางอิสระ ในขณะที่คําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）จะไมสามารถเปนกรรมของคํากริยาที่มี
ความหมายสื่อถึงการเขียนได ดังนั้น เมื่อจะแปลคําวา “ภาษาจีน” เปนภาษาจีนตองใชคําวา “ฮั่นอี่ว”（汉语）หรือ “จงเห
วิน”（中文）นั้น สามารถพิจารณาไดจากมิติการใชและไวยากรณของทั้งสองคํา ซึ่งจะสามารถบงชี้ถึงความตางของทั้งสอง
คําไดคอนขางชัดเจน
เอกสารอางอิง
Chanicha Kidprasert. (2016). Taiguo Huayu yu Hanyu Putonghua Shumianyu Chayu Yanjiu. Published
doctorial dissertation. Heilongjiang University. Haerbin.
Ding An-yi. (2000). A Bilingual Interpretation of Some Popular Definitions of “Chinese”, “Putonghua” and
“Kuo-yu”. Journal of Henan Normal University (Philosophy and Social Science), (2).
Guo Xi. (2004). Lun “Huayu”. Journal of College of Chinese Language and Culture of Jinan
University, (2).
Hu Yushu. (1995). Xiandai Hanyu. Shanghai : Shanghai Jiaoyu.
Pei Xiaorui. (2011). Xin HanTai Cidian. Nanning : Guangxi Jiaoyu.
Tian Huigang. (1994). Haiwai Huayu yu Xiandai Hanyu de Yutong. Journal of Hubei University (Philosophy
and Social Science). (4).
Wang Huan. (2005). Hanyu JInyici Cidian. Beijing : Beijing Language and Culture University.
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การศึกษากลไกการปองกันตัวแบบหาเหตุผลเขาขางตนเองที่สะทอนผานตัวละครหลัก
ในนวนิยายเรื่อง Jane Eyre บทประพันธโดย Charlotte Bronte
A STUDY OF RATIONALIZATION IN DEFENSE MECHANISM
REFLECTED IN THE MAIN CHARACTER OF CHARLOTTE BRONTE’S JANE EYRE
รัฐพงษ ชูมก และนิชฎารัสมิ์ รักษาสัตย
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
corresponding author e-mail : kittie_rak@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาตัวละคร Jane Eyre ซึ่งเปนตัวละครหลักในนวนิยายเรื่อง Jane Eyre (Brontë, 1848)
ของ Charlotte Brontë เพื่อศึกษากลไกปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผลเขาขางตนเอง (ratinalization) วาถูกนํามาใช
โดยตัวละครหลักหรือไม และวิเคราะหลักษณะและสาเหตุหรือสถานการณที่ทําใหเกิดการใชกลไกการปองกันตัวประเภท
ดังกลาว รวมถึงเหตุผลที่ตัวละครเลือกใชกลไกนั้นๆ และกลไกไดสงผลตอการปรับตัวของตัวละครอยางไร โดยการทําวิจัยใน
ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะห ผูทําวิจัยไดนํานวนิยายเรื่อง Jane Eyre ประพันธโดย Charlotte Brontë
ฉบับแกไขป ค.ศ. 1848 มาวิเคราะห โดยนําเสนอผลการวิเคราะหในลักษณะพรรณาวิเคราะห (Analytical Description)
จากการศึกษาพบวาตัวละครมีการใชกลไกปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผลใหตนเอง (rationalization) จํานวน
1 ฉาก โดยเปนกลไกที่นํามาใชเพื่อลดความวิตกกังวลและความไมพอใจ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการถูกทํารายทางวาจา ดวยการ
คัดคานหรือมีขอกังขาในการกระทําหรือความคิดของตัวละคร ผลการวิเคราะหชี้ใหเห็นวาปจจัยเหลานี้ คือ สิ่งที่กอใหเกิด
การใชกลไกปองกันตนเองประเภทตางๆ ของตัวละคร ซึ่งการใชกลไกปองกันตนเองเหลานี้ไมเพียงชวยใหตัวละคร Jane
Eyre สามารถรับมือกับอารมณอันไมพึงประสงคตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวละครเทานั้น แตยังสงผลตอการปรับตัวของตัวละคร
หลักอีกดวย
คําสําคัญ : การวิเคราะหตัวละครในนวนิยาย กลไกการปองกันตนเอง การหาเหตุผลเขาขางตนเอง Jane Eyre
Abstract
This research study explored the defense mechanism reflected through the main character Jane
Eyre, in Jane Eyre (Brontë, 1848) written by Charlotte Brontë. The study aimed to investigate
rationalization in Defense Mechanism in the main character of the novel. The study revealed that
rationalization type of Defense Mechanism was employed by the character when a situation caused her
an anxiety or frustration, and a situation where the character fell into a displeasure environment. The
research findings indicated that these mentioned factors were the causes of Defense Mechanism used by
the character. Defense Mechanism utilization did not only allow the character,Jane Eyre, to cope with
unpleasant emotions, but it also had an impact on an adaptability of the character.
keywords : character analysis in a novel, defense mechanism, rationalization, Jane Eyre
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บทนํา
นวนิยายอังกฤษเรื่อง Jane Eyre งานประพันธของ Charlotte Brontë (1816-1855) ไดถูกตีพิมพครั้งแรกใน
ป ค.ศ. 1847 โดยในนวนิยายเรื่อง Jane Eyre นั้น Brontë ไดถายทอดเรื่องราวของตัวละคร Jane Eyre สาวนอยผู
กําพราซึ่งตองตอสูกับชีวิตที่ยากลําบากและดิ้นรนเพื่อความอยูรอด หลังจากถูกปาของเธอสงไปใชชีวิตอยูที่โรงเรียนอนาถา
เพราะความเกลียดชัง ซึ่งเปนสถานที่ที่เธอตองเผชิญกฎระเบียบอันเขมงวดและการลงโทษอันโหดรายจากครูในโรงเรียน
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการใชชีวิตในโรงเรียนอนาถาของเธอจะยากลําบากเพียงใด แตในทายที่สุดเธอก็สามารถเรียนรูที่จะ
ปรับตัวสรางความสัมพันธกับผูคนรอบตัวเธอได ดวยจิตใจที่เขมแข็งและดวยพลังความดีที่เธอรักษามาโดยตลอด จึงเปนสิ่งที่
สงเสริมใหเธอสามารถตอสูกับอุปสรรคตางๆ ที่เขามาในชีวิตและไดทําใหเธอพบกับความสําเร็จของชีวิตในที่สุด
จากเรื่องราวของนวนิยายเรื่อง Jane Eyre ที่ผูทําวิจัยไดกลาวไปขางตน ผูทําวิจัยพบวาคุณลักษณะของตัวละคร
หลักจากนวนิยายเรื่องนี้มีความนาสนใจและมีความใกลเคียงกับประสบการณที่สามารถพบไดในชีวิตประจําวันของมนุษยใน
ดานของการจัดการกับปญหา อุปสรรค และความขัดแยงตลอดจนไปถึงการปรับตัวเพื่อใหสามารถใชชีวิตรวมกับผูอื่นใน
สังคมไดอยางมีความสุข ตัวอยางเชน ในชีวิตประจําวันของมนุษย เมื่อมนุษยพบเจอกับปญหาและความขัดแยงตางๆ ซึ่ง
กอใหเกิดความไมสบายใจ มนุษยจะมีวิธีการรับมือกับปญหาและความขัดแยงเหลานั้น โดยกลไกที่มนุษยใชเพื่อจัดการกับ
ความคับ ข อ งใจ ความวิ ต กกัง วล ความเครีย ด และความขัด แย งนั้ น เรี ยกว า กลไกป อ งกั น ตนเอง

หรื อ Defense

Mechanisms (Simma, 2009)
จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาตัวละครหลักของเรื่อง ดวยเหตุผลหลายๆประการ ประการ
แรกคือ ตัวละคร Jane Eyre มีลักษณะของประสบการณชีวิตที่นาสนใจตั้งแตวัยเด็ก ซึ่งเปนเด็กกําพราและถูกคุกคามจากผู
เลี้ยงดูและผูคนจากโลกภายนอก ประการที่สอง ตัวละครหลักมีการเรียนรูชีวติ ดวยตนเอง โดยเธอถูกสงไปอยูโรงเรียนประจํา
และตองเรียนรูที่จะเอาชีวิตรอดในโลกกวางดวยตนเอง และประการที่สาม นวนิยายเรื่องนี้เปนนวนิยายที่มีตอนจบอยางมี
ความสุข ซึ่งแสดงใหเห็นวา ตัวละครหลักทั้งสองตัวละครจะตองมีการใชกลไกปองกันตนเองในการเรียนรูที่จะปรับตัวและ
สามารถจัดการกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาได ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะวิเคราะห
การใชกลไกปองกันตนเองในการปรับตัวของตัวละครหลักจากเรื่อง Jane Eyre ของ Charlotte Brontë โดยกลไกการ
ปอ งกั น ตั ว ที่ ต อ งการนํ า เสนอการวิ เ คราะห ในบทความนี้ ไ ด แก กลไกการปอ งกั น ตั ว แบบหาเหตุ ผ ลเข า ขา งตนเอง หรื อ
Rationalization
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาตัวละครหลักในนวนิยาย Jane Eyre ของ Charlotte Brontë วามีการใชกลไกปองกันตนเองแบบ
หาเหตุผลเขาขางตนเอง (rationalization) ในการปรับตัวของตัวละครหรือไม
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหลักษณะการเกิดกลไกปองกันตนเองแบบหาเหตุผล (rationalization) เขาขางตนเองของตัว
ละครหลักในนวนิยาย Jane Eyre ของ Charlotte Brontë
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ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
งานวิจัยนี้มุงหวังที่จะทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะการใชกลไกการปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผล
เขาขางตนเอง (rationalization) มากขึ้น ซึ่งสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหลักษณะของตัวละครในนวนิยาย
เรื่องอื่นๆไดตอไป
ทบทวนวรรณกรรม
ปองกันตนเอง (Defense Mechanisms) คือ กลไกทางจิต ซึ่งประยุกตใชโดยมนุษยเพื่อรับมือกับความคับของใจ
ความวิตกกังวล ความเครียดและความขัดแยงที่เกิดขึ้น โดยสวนใหญมักจะถูกใชโดยมนุษยอยางไมรูตัว ทั้งนี้การใชกลไก
ปองกันตนเองอยางเหมาะสมไมเพียงแตสามารถยื่นระยะเวลาในการแกไขปญหาออกไปได แตยังสามารถชวยใหมนุษย
สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การปรับตัวโดยการใชกลไกปองกันตนเอง เปนการปรับตัวรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
ปกปองมนุษยใหพนจากความเครียด ความกังวลใจ ความคับของใจ ความขัดแยงในใจ ที่มีอยูในขณะนั้น เปนกลไกธรรมชาติที่
มนุษยไดจากประสบการณ และนามาใชโดยไมรูตัว (Neeraja, 2008).
ประเภทของกลไกปองกันตนเองตามทฤษฏีจิตวิเคราะหของ Sigmund Frued มีอยูมากมาหลายประเภท โดย
สามารถแบงออกไดเปน 15 ประเภทใหญๆ ไดแก 1. การเก็บกด (Repression)

2. การแสดงปฏิกิริยาตรงกันขามกับ

ความรูสึกแทจริง (Reaction Formation) 3. การหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) 4. การกลาวโทษผูอื่น
(Projection) 5. การปฏิเสธความจริง (Denial) 6. การระบายไปที่อื่น (Displacement) 7. การแสดงพฤติกรรมถอยหลัง
(Regression) 8. การทดเทิด (Sublimation) 9. การเลียนแบบ (Identification) 10. การจินตนาการแบบเพอฝน (Fantasy)
11. การถอยหนี (Withdrawal) 12. การปลดเปลื้อง (Undoing) 13. การปลดเปลื้อง (Undoing) 14. การเปนปรปกษกับ
ตนเอง (Turning Against the Self) 15. การเปลี่ยนใหตรงกันขาม (Reversal)
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษากลไกปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผลเขาขางตนเอง (rationalization) ตาม
ทฤษฏีจิตวิเคราะหของ Sigmund Frued โดยกลไกการปองกันตัวประเภทดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้
การใหเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) คือ กลไกที่บุคคลหาเหตุผลที่นาเชื่อถือมาอางการกระทําของตน
แทนที่จะยอมรับเหตุผลที่แทจริงซึ่งอาจจะเปนเหตุผลที่เจ็บปวดเกินไปสําหรับบุคคลที่จะรับรู โดย Kaplan (อางถึงใน
Simma, 2009) ไดจัดหมวดของการใหเหตุผลเขาขางตนเอง (rationalization) อยูในหมวดกลไกในการหลอกตัวเอง ซึ่งเปน
กลไกที่บุคคลใชในการเปลี่ยนความรูส ึกของการถูกคุกคาม โดยการสรางความรูสึกหรือทัศนคติขึ้นมาใหม ซึ่งเปนทัศนคติหรือ
ความรูสึกที่ทําใหตนเองไมรูสึกวาถูกคุกคามอยู
Plotnik (อางถึงใน Perwita, 2015, p. 25) กลาววา การหาเหตุผลเขาขางตนเอง(Rationalization) เกี่ยวของ
กับการปกปดเหตุผลที่แทจริงของการกระทํา ความคิด หรือ ความรูสึก โดยใชขออางหรือใชการอธิบายอยางไมตรงความ
จริง ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ Ryckman (อางถึงใน Perwita, 2015, p. 25) ที่กลาววาการหาเหตุผลเขาขางตนเอง
(Rationalization) คือการอธิบายเหตุผลของการกระทําผานการใชขออางที่ดูเหมือนจะถูก แตก็ไมถูก จากขอความขางตน
สามารถสรุปไดวา การหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) คือการหาเหตุผลมาอธิบายการกระทํา ความคิด หรือ
ความรูสึกโดยการหาขออางที่สามารถยอมรับได ซึ่งจะทําใหเกิดความพอใจแกผูพูด (บุคคลที่ใชขออาง) และผูฟง (บุคคลที่
รับฟงขออาง) เชนกัน
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จากงานวิ จั ย ที่ วิ เ คราะห ก ลไกการป อ งกั ตั ว เองในนวนิ ย ายต า งๆ พบว า กลไกการป อ งกั น ตั ว เองประเภท
rationalization มักปรากฏเมื่อตัวละครนั้นไมเห็นดวยกับสถานการณที่เกิดขึ้น หรือไมยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น จึงมีการอางหา
เหตุผลมาเพื่อทําใหตัวเองรูสึกสบายใจ ในงานวิจัย Simma (2009) ไดทําการวิเคราะหกลวิธีการปองกันตัว ของตัวละครเอก
ที่อยูในนวนิยายของ Mark Twain เรื่อง The Adventures of Huckleberry Finn และ The Prince and The
Paper เพื่อศึกษาวาตัวละครหลักทั้งสองตัวใชกลวิธีใดในการปองกันตนเอง และเหตุใดตัวละครทั้งสองจึงใชวิธีการปองกัน
ตนเอง จากผลการศึ ก ษาพบว า ตั ว ละครทั้ ง สองใช ก ลวิ ธี ใ นการป อ งกั น ตนเองเนื่ อ งจากเกิ ด ความวิ ต กกั ง วลเกี่ ย วกั บ
สภาพแวดลอมและจริยธรรม โดยมีสาเหตุมาจากปญหาครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา การ
ใชกลไกการปองกันตนเองมีผลตอการปรับตัวของตัวละครทั้งสอง ทําใหตัวละครรูสึกดีขึ้นและทําใหตวั ละครอยูรอดในสังคมได
อยางมีความสุข โดยตัวละครทั้งสองใชกลวิธีการปองกันตนเองเหมือนกัน คือ การเก็บกด (Repression)

การขมใจ

(Suppression) และการใหเหตุผล (Rationalization)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิเคราะหตัวละครหลักในงานวิจัยนี้ ผูทําวิจัยไดศึกษาลักษณะของกลไกการปองกันตนเองประเภทการให
เหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) โดยสามารถสรุปไดดังนี้
การหาเหตุผลเขาขางตนเอง คือ การใชเหตุผลหรือขออางอิงตางๆมาประกอบการกระทําหรือการตัดสินใจของ
ตนเองเพื่อใหเปนที่ยอมรับของตนเองหรือของคนอื่น การใชกลไกการปองกันตนเองประเภทนี้ คลายๆกับการแกตัวหรือการ
รักษาหนา (ภาพพจน) นั่นเอง นอกจากนี้ การปองกันตนเองโดยใชกลไกประเภทนี้ เปนการลดความกดดันตนเองจาก Ego ซึ่ง
มีผลใหเกิดความวิตกกังวล หรือความเครียดจากสถานการณภายนอก ว ร า ภ ร ณ ต ร ะ กู ล ส ฤ ษดิ์ ( 2549 ) ก ล า ว ว า
กระบวนการหาเหตุผลเขาขางตนเอง แบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ
1. แบบองุนเปรี้ยว (Sour Grape) เปนวิธีในการลดความกดดันโดยการลดความสําคัญของสิ่งที่ตนเองปรารถนา
หรืออยากได แตไมสามารถครอบครองได กลาวคือ เปนการอางเหตุผลเมื่อบุคคลพลาดจากสิ่งที่ตนเองหวังหรือตองการ
ตัวอยาง เชน เมื่อตนเองสอบตก ตนเองอาจจะใชเหตุผลวาขอสอบยากเกินไป แทนที่จะยอกมรับวาตนเองไมไดเตรียมพรอม
มา หรือ เมื่อตนเองอยากเรียนแพทยแตสอบเขาไมได แตสอบเขาวิศวกรรมศาสตรได อาจบอกวาสอบแพทยไมไดก็ดีแลว
เพราะอาชีพแพทยเปนอาชีพที่เสียสละ ไมมีเวลาเปนของตนเอง เปนวิศวกรดีกวาเพราะมีรายไดดี การอางเหตุผลแบบองุน
เปรี้ยวเปนการอางเพื่อปลอบใจตน และทําใหความรูสึกของตนเองดีขึ้น
2. แบบมะนาวหวาน (Sweet Lemon) เปนลักษณะตรงกันขามกับแบบองุนเปรี้ยว โดยเปนการลดความกดดัน
โดยการใหความสําคัญในสิง่ ที่ตนเองครอบครอง เปนการเปลี่ยนองคความคิดโดยการอางเหตุผลเมื่อบุคคลตองเผชิญกับภาวะที่
ตนไมอยากพบและไมอยากกระทํา หรือไมอยากไดในสิ่งนั้น แตไมสามารถหลีกเลี่ยงได จึงตองอางเหตุผลแบบมะนาวหวาน
ตัวอยางเชน เมื่อมีแฟนหนาตาไมสวย ก็จะพยายามอางใหผูอื่นเห็นวา “เธอนิสัยดีเปนแมศรีเรือนที่ดี” การอางเหตุผลแบบ
มะนาวหวาน เปนการอางเพื่อใหตนเองเกิดความมั่นใจ สบายใจ และรูสึกดีแกตนเอง
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วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูทําวิจัยออกแบบวิธีการดําเนินการวิจัยใหเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยและเหตุผลที่
กอใหเกิดพฤติกรรมเหลานั้น โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Textual Analysis) จากนวนิยาย รวมทั้งการนําเอาแนวคิดและ
ทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของมาศึกษา ไดแกแนวคิดเกี่ยวกับกลไกการปองกันตนเอง แลวจึงนํามาวิเคราะหหาขอสรุปอภิปรายผล
ดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัยใหมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูทําวิจัยไดทําการวิเคราะหผาน ตัวละครหลักเพศหญิง เจน แอร (Jane Eyre) จากนว
นิยายเรื่อง Jane Eyre ของ Charlotte Brontë
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ นวนิยายเรื่อง Jane Eyre ซึ่งประพันธโดย Charlotte Brontë
เปนบทประพันธที่ถูกตีพิมพครั้งแรกในป ค.ศ. 1847 โดยฉบับที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้เปนฉบับที่ไดรับการแกไขในป ค.ศ.
1848 ประกอบไปดวยจํานวนตอนทั้งหมด 38 ตอน จํานวนหนาทั้งหมด 691 หนา (Brontë, 1848)
การเก็บรวบรวมขอมูล
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดนํากรอบการเก็บขอมูลจากงานวิจัย “Anxiety Suffered
by Elizabeth Holland in Anna Godbersen’ s Splendor” (Farokhah, 2015) มาประยุกตใชและปรับให
เหมาะสมกับการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวละครหลักจากนวนิยายเรื่อง Jane Eyre ของ Charlotte Brontë และใช
กระบวนการวิเคราะหตามรูปแบบของหนังสือ “Research Methodology: a step – by – step guide for beginners”
(Kumar, 2011) ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะหดังตอไปนี้
1. การจัดทําขอมูล (Data Processing) หรือการจัดระเบียบขอมูล โดยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาเรียบรอยแลว
มาจัดใหเปนระเบียบกอนที่จะนําไปวิเคราะหเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคของการวิจัย
2. การตรวจสอบขอมูล วาข อมูลที่ไ ดมามี ความถู กตอง เพีย งพอและสามารถตอบปญหาการวิจัยได หรือไม
(Editing)
3. เมื่อไดขอมูลที่ผานการวิเคราะหสรุปเบื้องตนแลว จะดําเนินการวิเคราะห สังเคราะห เชื่อมโยงขอมูลเพื่อใช
อธิ บ ายปรากฏการณ ที่ ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ โดยนํ า เสนอในลั ก ษณะของใช ก ารพรรณนาวิ เ คราะห (Analytical
Description)
4. ผูวิจัยทําการอภิปรายและสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการใชกลไกปองกันตนเองในการปรับตัวของตัว
ละครหลัก
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ผลการวิจัย
จากนวนิยายเรื่อง Jane Eyre ตัวละคร Jane Eyre ไดแสดงใหเห็นถึงการใชกลไกปองกันตนเองประเภทการหา
เหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) ทั้งหมด 1 ฉาก โดยเปนฉากที่ตัวละครถูกกดดันโดยทางวาจาจากตัวละครอื่น
การใชกลไกปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) ในสถานการณที่ตัวละครถูกทํา
รายโดยวาจา (Brontë, 1848, p. 403)
"No, indeed, Mrs. Fairfax!" exclaimed I, nettled; "he is nothing like my
father! No one, who saw us together, would suppose it for an
instant. Mr.

Rochester looks as young, and is as young, as some

men at five-and-twenty."
"Is it really for love he is going to marry you?" she asked.
“I was so hurt by her coldness and skepticism, that the tears rose
to my eyes.” (Brontë, 1848, p. 403)
จากฉากในตัวอยางขางตน ไดแสดงถึงสถานการณที่ตัวละคร Jane Eyre ถูกแรงกดดันโดยวาจาจากตัวละคร
Mrs. Fairfax ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ตัวละคร Mrs. Fairfax รูสึกแปลกใจและแทบจะไมเชื่อวาตัวละคร Mr. Rochester
และ Jane Eyre ตกลงที่จะแตงงานกัน โดยในระหวางการสนทนาตัวละคร Mrs. Fairfax ไดกลาวถึงความไมเหมาะสมใน
เรื่องการแตงงานที่มีเรื่องของอายุเขามาเกี่ยวของ ระหวางตัวละคร Mr. Rochester และ Jane Eyre ที่มีอายุหางกัน
ประมาณยี่สิบกวาป ซึ่งในมุมมองของเธอ เธอมองวาตัวละคร Mr. Rochester อยูในชวงอายุที่สามารถจะเปนพอของตัว
ละคร Jane Eyre ไดเลย จากการสนทนาในครั้งนี้ไดสรางความคับของใจและความวิตกกังวัลแกตัวละคร Jane Eyre
อยางไรก็ตาม ตัวละคร Jane Eyre ไดใชกลไกปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) เพื่อ
ลดความกดดันใหแกตนเอง ดังที่ปรากฏในประโยค
"No, indeed, Mrs. Fairfax!" exclaimed I, nettled; "he is nothing like my
father! No one, who saw us together, would suppose it for an
instant. Mr. Rochester looks as young, and is as young, as some men
at five-and-twenty." (Brontë, 1848, p. 403)
จากประโยคขางตนไดแสดงใหเห็นถึงการยกเหตุผลมาอางวาตัวละคร Mr. Rochester ไมเหมือนกับบิดาของ
ตนเอง ซึ่งเธอก็เชื่อวาในสายตาของคนอื่นก็เชนกัน โดยเธอมองวาตัวละคร Mr. Rochester ยังดูหนุมพอๆ กับชายหนุม
อายุราวๆ 25 ปทั่วๆ ไป การใชกลไกปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผลเขาขางตนเองของตัวละคร Jane Eyre ไมเพียง
ชวยใหเธอไดบรรเทาความคับของใจที่เกิดขึ้นจากการถูกตัวละคร Mrs. Fairfax ทํารายดวยวาจาอยางไมตั้งใจเทานั้น แตยัง
ชวยใหเธอมีความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกตัวละคร Mr. Rochester ผูที่มีอายุมากกวาเธอยี่สิบกวาปมาเปนคูครอง โดยไม
สนใจในเรื่องของความแตกตางของชวงอายุอีกดวย
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อภิปรายผล
จากการวิเคราะหในสวนของการใชกลไกปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization)
ขางตน ไดแสดงใหเห็นวาตัวละคร Jane Eyre ไดมีการใชกลไกปองกันตนเองประเภทนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
จัดการความคับของใจที่เกิดขึ้นและรักษาความมั่นใจของตนเองไวจากการที่ตนถูกตัวละครอื่นกดดันทางวาจา จากกรอบ
แนวคิดในการวิจัย จะเห็นไดวาการใชกลไกปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผลเขาขางตนเองของตัวละคร Jane

Eyre

แสดงออกมาในลักษณะของการหาเหตุผลแบบมะนาวหวาน (Sweet Lemon) โดยตัวละครพยายามลดความกดดันของ
ตนเอง และหาเหตุผลมาโตแยงอีกฝาย ดวยการใชเหตุผลมาสนับสนุนการกระทําในการตัดสินใจเลือกคูครองของเธอหลังจาก
ถูกตัวละครอื่นพูดทักทวงเกี่ยวกับความตางเรื่องอายุระหวางตัวละคร Jane Eyre และคูครองของเธอ ซึ่งสงผลใหเธอไม
พอใจที่ถูกทักทวงในเรื่องนี้ การใชกลไกปองกันตนเองประเภทนี้ไดชวยใหตัวละคร Jane Eyre สามารถจัดการกับความคับ
ของใจที่เกิดขึ้นผานการหาเหตุผลเพื่อบอกกับตัวละครอื่นวา เรื่องอายุไมใชปญหาระหวางเธอกับคูครองของเธอ เพราะใน
สายตาของเธอคูครองของเธอยังดูหนุมและเธอก็เชื่อวาคนอื่นก็คิดเหมือนกันกับเธอ การใชกลไกปองกันตนเองประเภทการหา
เหตุผลเขาขางตนเองของตัวละคร Jane Eyre สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับกลไกปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผล
เขาขางตนเอง (Rationalization) ของ Trijsburg และ Vaillant (อางถึงใน Utomo, 2015, p. 30) ที่กลาววา การหา
เหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization)

คือการทําให ทัศนคติ ความเชื่อ และการกระทําตางๆ ซึ่งไมเปนที่ยอมรับให

กลายเปนที่ยอมรับ โดยการใชเหตุผลที่เปนที่ยอมรับของสังคม การใชกลไกปองกันตนเองประเภทนี้ชวยใหตัวละคร Jane
Eyre สามารถรักษาความมั่นใจในตัวเธอและความสัมพันธระหวางเธอและคูครองของเธอไวได โดยไมสนใจตอคําทักทวงของ
ตัวละครอื่น
การใชกลไกปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) ของตัวละคร Jane Eyre ยัง
เปนไปในลักษณะเดียวกันกับตัวละคร Sophie ซึ่งเปนตัวละครจากวรรณกรรมเรือ่ ง “Howl’s Moving Castle” โดยเปน
งานวิจัยของ Perwita (2015) และตัวละคร The Narrator ซึ่งเปนตัวละครหลักจากวรรณกรรมเรื่อง “The War of
the Worlds” โดยเปนงานวิจัยของ Utomo (2015) ที่ผูวิจัยไดนํามาสนับสนุนเพื่อประกอบการวิเคราะหในงานวิจัยชิ้นนี้
โดยจากผลการศึกษาพบวาตัวละคร Sophie และ ตัวละคร The Narrator ไดมีการใชกลไกปองกันตนเองประเภทนี้ใน
สถานการณที่ตัวละครอยูในสภาวะที่กอใหเกิดความไมสบายใจ โดยตัวละครทั้งสองตัวละครไดใชกลไกปองกันตนเองประเภท
การใชเหตุผล (Rationalization) เพื่อจัดการกับความไมสบายใจเหลานั้น โดยการหาเหตุผลที่ตนคิดวาเปนสิ่งที่ถูกตองมา
ปลอบใจ นอกจากการใชกลไกปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) จะชวยใหตัวละคร
สามารถจัดการกับความไมสบายใจที่เกิดขึ้นได การใชกลไกปองกันตนเองประเภทนี้ยังชวยใหตัวละครสามารถรักษาความ
มั่นใจในการตัดสินใจของตนเองและทําใหตนเองสามารถกลับไปดําเนินชีวิตตอไปได
สรุปผลการวิจัย
ในสวนของบทสรุปการวิจัย ผูทําวิจัยจะนําเสนอขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของงานวิจัย 2 ประเด็น
1. เพื่อศึกษาวาตัวละครหลัก ในนวนิยาย Jane Eyre ของ Charlotte Brontë มีการใชกลไกปองกันตนเองแบบ
หาเหตุผลเขาขางตนเอง (rationalization) ในการปรับตัวหรือไม
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จากผลการศึกษา ไดแสดงใหเห็นวา ตัวละคร Jane Eyre ไดเผยใหเห็นถึงการใชกลไกปองกันตนเองประเภทการ
หาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) จํานวน 1 ฉาก โดยเปนการเกิดการใชกลไกประเภทนี้เพื่อจัดการกับอารมณอันไม
พึงประสงคซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เธอถูกกดดันโดยวาจาจากตัวละครอื่นเกี่ยวกับความไมเหมาะสมในชวงอายุระหวางเธอและ
คูครองของเธอ โดยเธอไดใชกลไกปองกันตนเองประเภทนี้ในลักษณะของการหาเหตุผลมาสนับสนุนการกระทําในการ
ตัดสินใจเลือกคูครองของเธอวาการเลือกคูครองของเธอในครั้งนี้มีความเหมาะสมที่สุดและเรื่องความแตกตางของอายุก็ไมได
เปนปญหาสําหรับเธอ การใชกลไกปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) ไมเพียงชวยใหตัว
ละคร Jane Eyre สามารถจัดการกับความคับของใจที่เกิดขึ้นจากการถูกทํารายโดยวาจาจากตัวละครอื่นเทานั้น แตยังชวย
ใหเธอสามารถรักษาความมั่นใจในตัวเธอและความสัมพันธระหวางเธอและคูครองของเธอไวได โดยไมสนใจตอคําทักทวงของ
ตัวละครอื่น
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหลักษณะการเกิดกลไกปองกันตนเองแบบหาเหตุผล (rationalization) เขาขางตนเองของตัว
ละครหลักในนวนิยาย Jane Eyre ของ Charlotte Brontë
จากการศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับกลไกปองกันตนเองที่ถูกนํามาใชโดยตัวละครหลัก จากนวนิยายเรื่อง Eyre
สามารถสรุปไดวาตัวละคร Jane Eyre ไดมีการใชกลไกปองกันตนเองประเภทตางๆ ในการจัดการกับความคับของใจและ
ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นกับตัวละคร โดยอารมณอันไมพึงประสงคเหลานี้ มีสาเหตุมาจากปญหาและความขัดแยงตางๆ ที่ตัว
ละครตองเผชิญ ซึ่งประกอบไปดวย การถูกทํารายทางรางกาย การถูกทํารายโดยวาจา การเผชิญกับสถานการณที่กอใหเกิด
ความผิดหวัง การเผชิญกับสภาวะแวดลอมที่กอใหเกิดความไมสบายใจ การปกปดความรูสึกที่แทจริงของตัวละคร ตลอดจน
ไปถึงการใชกลไกปองกันตนเองเพื่อจัดการกับความคับของใจอันเกิดจากการที่ตัวละครเกิดความรูสึกผิดตอการกระทําหรือ
ความคิดของตนที่มีตอตัวละครอื่น โดยจากการศึกษา ผูวิจัยพบวากลไกปองกันตนเองประเภทการหาเหตุผลเขาขางตนเอง
(rationalization) ของตัวละคร เกิดขึ้นเมื่อมีการทํารายทางวาจาและเมื่อบุคคลอื่นแสดงความคับของใจตอการกระทําหรือ
ความคิดของตนเอง ตัวละคร Jane Eyre เลือกที่จะใชกลไกประเภทนี้ เมื่อตนเองไมเห็นดวยกับคําทักทวงหรือคํากลาวของ
ผูอื่น เธอจึงหาเหตุผลมาเขาขางตนเองเพื่อแสดงใหตัวเองเห็นวาตนเองไมไดทําผิดอะไร
โดยสรุป จากการศึกษาการใชกลไกปองกันตนเองในการปรับตัวของตัวละครหลัก สามารถสรุปไดวา การใชกลไก
ปองกันตนเองแตละประเภทที่ถูกใชโดยตัวละครหลัก ไมเพียงชวยบรรเทาความคับของใจ ความวิตกกังวล และอารมณอันไม
พึงประสงคที่เกิดขึ้นกับตัวละครเทานั้น แตกลไกปองกันตนเองยังเปนประโยชนตอตัวละครในการเรียนรูที่จะปรับตัวและใช
ชีวิตรวมกับผูอื่นในหลายๆ ดาน เชน ในดานของการเรียนรูที่จะควบคุมอารมณและความรูสึกของตนเอง ในดานของการ
เสริมสรางและรักษาความมัน่ ใจในตนเอง นอกจากนี้การใชกลไกปองกันตนเองในการปรับตัวยังไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะนิสัย
ของการคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นและการมีวุฒิภาวะของความเปนผูใหญของตัวละคร ซึ่งสิ่งเหลานี้คือสิ่งสําคัญและจําเปน
อยางยิ่งตอตัวละครในการที่จะปรับตัวและดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ผศ.ดร.วรรณ
ประภา สุขสวัสดิ์ ที่สนับสนุนใหเกิดการวิจัยในครั้งนี้
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การสังเคราะห์การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
SYNTHESIS OF COMMUNITY PARTICIPATION ON SOCIAL WELFARE OF CHEDI CHAI
SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION NETWORKS.
นิชภา โมราถบ* จรูญ คาทิพย์ ยุพิน เถื่อนศรี และพลกฤต รักจุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2วิทยาลัยน่าน อุตรดิตถ์
Cores ponding author e-mail : ajnitchapa@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย และสังเคราะห์องค์ความรู้นวัตกรรมใน
แผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย ด้วยการวิธีปริทัศน์
แบบพรรณนา (Narrative Review) จานวน 4 โครงการย่อย ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นการ
ออกแบบด้วยกระบวนการ Research Mapping, Research Project และ Public Policy โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของนักวิจัย
และนักวิจัยชุมชน (TRMU) และหลักการบริหารจัดการแบบ “PODC” ในส่วนองค์ความรู้และนวัตกรรม ได้แก่ คู่มือการจัด
สวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม นวัตกรรมฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม นวัตกรรมโมเดลการบริหาร
สวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เครือข่ายการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม

นวัตกรรมการติดตาม

ประเมินผลสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม และนวัตกรรมการสังเคราะห์ระบบและกลไกการทางานของแผนงานวิจัย ซึ่งมีสิ่ง
ผุดบังเกิดจากแผนงานวิจัยคือ คลิปวิดีโอ 3 ภาษาและปฏิทินลั๊วะ
คาสาคัญ : การสังเคราะหง์ านวิจัย การจัดสวัสดิการสังคม ชุมชนมีส่วนร่วม
Abstract
This research aims to synthesize the research management process and synthesis of knowledge,
innovation in community participation on social welfare of Chedi Chai subdistrict administrative
organization networks series. Narrative review is used in four subprojects. The research findings reveal that
the process management, research design process of Research Mapping, Research Project and Public
Policy by the principle of participation of researchers and community researchers (TRMU) and “PODC”
Management. The knowledge and innovation are Guide to community participation on social welfare,
Databases innovation of community participation on social welfare, Model innovation of community
participation on social welfare, Network for Development of Driving of community participation on social
welfare, Monitoring and evaluation innovation of community participation on social welfare and Synthesis
of systems and mechanisms of the work of research series. Which have sprung forth from the research
series are Video 3 languages and Lua calendar.
keywords : Synthesis, Social Welfare, Community Participation
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บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ให้ความสาคัญยิ่งกับการสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม โดยดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงทั้งทางด้านการศึกษา
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน สามารถพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนยังเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ
ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน ภายใต้หลักการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมใน
สังคม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน เป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญในการปฏิรูประบบสวัสดิการพื้นฐานของสังคมไทยให้
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล การดูแลซึ่งกันและกันในลักษณะ
ของการร่วมทุกข์ร่วมสุข อันเป็นรากฐานดั้งเดิมของคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน (ธงชัย ภูวนาถวิจิตร, 2558)
มุ่งเน้นให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือและพึ่งตนเองให้ได้ในระยะยาว ด้วยรูปแบบความช่วยเหลือทั้งกาลังกาย กาลังใจ กาลัง
ทรัพย์ และกาลังปัญญา ตามกาลังความสามารถของประชาชนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยใช้กระบวนการชุมชน
เป็นส่วนหนุนเสริมในการร่วมกันดูแล ด้วยความเอื้ออาทรต่อกัน ยิ่งไปกว่านั้น สวัสดิการสังคมโดยชุมชน ยังเป็นการริเริ่ม
สร้างสรรค์ของชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมกันสร้างระบบประกันความมั่นคงของชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนท้องถิ่นและ
สังคม มุ่งฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้มีการอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก พึ่งพาอาศัย และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนกับคน คน
กับธรรมชาติ และคนกับวัฒนธรรม ตามหลักศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เกิดจนตาย (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน), 2552) ด้วยความเป็นเครือญาติและทุนทางสังคมด้านต่างๆ ในชุมชนแต่ละแห่งสามารถเป็นระบบคุ้มครอง
ทางสังคม (Social Safety Net) ได้เป็นอย่างดี จึงนาไปสู่แนวคิดการจัดตั้งระบบสวัสดิการชุมชนจากฐานทุนด้านต่างๆ ขึ้น
เช่ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารจากฐานกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ องค์ ก ารเงิ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กิ จ กรรมทางศาสนา การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนในระดับตาบลที่มีการสมทบจากสามฝ่าย คือ
1) ทุนที่มาจากการออมของสมาชิกในชุมชน ทั้งในรูปแบบการออมทรัพย์เดิมหรือสัจจะออมทรัพย์ลดรายจ่ายวันละบาท
2) การสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3) การสมทบจากภาครัฐโดยผ่านช่องทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
เกิดเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นอย่างกว้างขวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีพันธกิจที่สนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ ระบุให้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน” โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง
สอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและปรับปรุงถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งนี้ ในมาตรา 8 ได้กาหนดแนวการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยกาหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยให้มีหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรูเท่าทัน การเปลี่ยนแปลง เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน และ
นักการเมืองท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประสาน
ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการ
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ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2561)
ในการทางานโครงการวิจัยของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ได้ให้ความร่วมมือในการการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การค้นหาประเด็นโจทย์และการสังเคราะห์ประเด็นโจทย์วิจัย
ซึ่งเป็น การรวมคณาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชา ที่จ ะเป็น ประโยชน์ในการได้ร่ วมแสดงความคิดเห็น และร่ว มกันให้
ข้อสังเกตในการวิเคราะห์ในหลากหลายมิติ ทาให้เกิดโอกาสในการสร้างแนวทางการทางานในการร่วมกันแก้ปัญหาได้อย่าง
เชื่อมโยง ประกอบกับมีการสังเคราะห์เชื่อมโยงทุกประเด็นโดยทีมกลางซึ่งได้แก่ศู นย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ จังหวัดน่าน
และมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ได้ร่วมพัฒนางานวิจัยจากประเด็นปัญหาความต้องการชุมชน จึงได้มีการจัดตั้งแผนงานวิจัยขึ้นเพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้กับพื้นที่ที่เป้าหมายทั้งสิ้น 4 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานวิจัย ระบบเกษตรกรรม
ปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน 2) แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3) การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนแบบมีส่วนร่ว มของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
และ 4) แผนงานวิจัย การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแผนงานในการรับผิดชอบ
งานวิจัยในแต่ละพื้นที่
จากการลงพื้นที่เบื้องต้น ของแผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย พบว่า การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนยังขาดการจัดการด้านข้อมูล ขาดการแสวงหา
รูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม ขาดการสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่น และขาดการติดตามประเมินผลการดาเนินงานที่
เหมาะสม ตลอดจนขาดการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
กระบวนการในการดาเนินการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน โดยมุ่งศึกษาถึงการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการของกองทุนสวัสดิการชุมชน ปัจจัยเชิงบวกและเชิงลบที่มีผลต่อการบริหารจัดการ โดยผลการศึกษา
ในครั้งนี้จะช่วยให้การพัฒนาการดาเนินงานของการจัดสวั สดิการสังคมโดยชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็ น
ประโยชน์ในการช่วยเป็นต้นแบบความสาเร็จให้แก่กองทุนอื่นนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากองทุนของตนเอง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในชุมชนและสมาชิกกองทุนต่อไป ซึ่งมีโครงการย่อยทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่
1) รูปแบบการจัดการข้อมูลสาหรับการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจดีย์ชัย
2) การบริหารการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
3) การพัฒนาเครือข่ายการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
4) การติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนแบบเสริมพลังของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์ชัย
ด้วยเหตุนี้ การสังเคราะห์งานวิจัยดังกล่าวจึงประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์สาคัญคือ 1) เพื่อสังเคราะห์
กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย ในแผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย และ 2) การสังเคราะห์ด้านองค์ความรู้นวัตกรรมในแผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานวิจัยคือ การพัฒนาระบบ
และกลไกในการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์ชัย
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วิธดี าเนินการวิจัย
การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีปริทัศน์แบบพรรณนา (Narrative Review) ซึ่งเป็นการสรุปเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ศึกษา โดยวิธีการบรรยายและการวิเคราะห์เนื้อหามีการดาเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยในแผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
มีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย ด้วยกระบวนการคือ 1) ศึกษาสภาพการดาเนินโครงการทั้ง 4
โครงการย่อย 2) การออกแบบและวางแผนการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม และ 3) ประเมิน
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ และบทเรียนจากการดาเนินงาน
ระยะที่ 2 การสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมในแผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย ด้วยการรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การเก็บ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Contest Analysis) และจากการสังเคราะห์ผลงานวิจัย
ของโครงการวิจัยย่อย รวมถึงสังเคราะห์องค์ความรู้ และเขียนรายงานผลการสังเคราะห์ที่เป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยโครงการ
ทั้ง 4 โครงการย่อย
ส่วนประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผลการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ ชัย จานวน 4 เรื่อง ครอบคลุม 4 พื้นที่หลักคือ 1) เทศบาลตาบลเม็ง
ราย อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 2) เทศบาลตาบลสันทรายงาม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 3) องค์การบริหาร
ส่วนตาบลไชยวัฒนา อาเภอปัว จังหวัดน่าน และ 4) องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน ส่วนวิธีการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การใช้แบบสัมภาษณ์ แบบ
สนทนากลุ่ม และแบบบันทึกผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการสร้างข้อสรุปโดยการวิเคราะห์เนื้อ หา
(Content Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยด้วยสถิติพื้นฐานประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และร้อยละ (Percentage)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย ในแผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
1) กระบวนการ Research Mapping
แผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
ผ่านการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Research Mapping) โดยมุ่งเน้นการออกแบบระบบและ
กลไกในการขับเคลื่อนงานควบคู่กับความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในบริการ
ทางสังคม อันเป็นรากฐานให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยกระบวนการของชุมชน กระบวนการในการจัดกิจกรรมจึงให้
ความส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก วิ จั ย ทั้ งในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ แ ละองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การสร้างทีมงานจาก “คนมีใจ” จากการจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะที่ปรึกษาวิชาการวิจัยเชิงพื้นที่และนัก
บริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ รูปแบบ
การจัดการข้อมูล ที่เหมาะสม การบริหารการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาเครือข่ายการจัดสวัสดิการสังคม
และการติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคมอย่างกัลยาณมิตร ในกิจกรรมเสริมสมรรถนะนั้นได้มีการจัดกลุ่มนักวิจัยที่มี
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ความสนใจในประเด็นดังกล่าว ให้มีโอกาสได้ทาวิจัยในประเด็นที่สนใจ โดยแผนงานวิจัยด้านสวัสดิการสังคมโดยชุมชนได้มี
คณะผู้วิจัยจานวน 33 คนที่ “มีใจและมีไฟ” ในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนด้วยความ
เต็มใจ แม้หลายคนจะเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ หากแต่ในกระบวนการนี้ก็ได้เห็นพลังในการทางาน อันเป็นพลังที่สะท้อนถึง
ความอยากแก้ปัญหาให้ชุมชนด้วยใจจริง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการทางานที่เปี่ยมไปด้วยการมีใจของคนในสายงานพัฒนา
การตั้งกรอบจาก “คนนอก” (Etic) คณะผู้วิจัยได้เริ่มต้นจากการกาหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยเชิง
พื้นที่ด้วยการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่โดยเชื่อมโยงประเด็นกับปัญหาร่วมที่มีระดับความ
รุนแรงและความต้องการแก้ไขปัญหามากที่สุดของพื้นที่ด้วยข้อมูล TNAP และ RECAP จากนั้น จึงวิเคราะห์ปัญหาและหา
สาเหตุของปัญหา กาหนดโจทย์และคาถามการวิจัยให้สอดคล้องกับปัญหา กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์งานวิจัย
ตลอดจนกาหนดหัวข้อวิจัยให้มีความเหมาะสม จึงนามาซึ่งกรอบการวิจัยที่คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้น ด้วยเหตุที่คณะผู้วิจัย
เกือบทั้งหมดมีความเชี่ยวชาญใน 4 ศาสตร์สาคัญคือ การบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการพัฒนาชุมชนและ
สังคม อันเป็นองค์ความรู้ที่สาคัญยิ่งต่อการหนุนเสริมระบบและกลไกในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมโดนชุมชน จึงทาให้
กระบวนการนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น สามารถสรุปประเด็นและกรอบการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว หากแต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่
ถ้วนแล้ว คณะผู้วิจัยได้กาหนดกรอบวิจัยจากกรอบทฤษฎี ด้วยสมมติฐานที่ว่า การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมโดย
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมนั้นจะทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับการนาปัญหาจากพื้นที่
จริงมาพิจารณาร่วม จะเห็นได้ว่าการกาหนดกรอบการวิจัยดังกล่าวนี้เป็นการสังเคราะห์โจทย์ร่วมกับคนในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็น
“คนใน” เพื่อตอบสนองปัญหาได้อย่างแท้จริง
การทวนสอบจาก “คนใน” (Emic) เพื่อเป็นการหนุนเสริมให้แผนงานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้อง
นาข้อมูลที่ได้จากการกาหนดกรอบการวิจัยของคณะผู้วิจัยดาเนินการทวนสอบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่เป็นประเด็นปัญหา
ด้านสวัสดิการสังคมโดนชุมชนจากเครือข่ายทั้ง 42 พื้นที่ พบว่า พื้นที่ที่มีปัญหาและความต้องการร่วมในประเด็นนี้มี 4
พื้นที่หลัก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อเกลือเหนือ และองค์การบริหารส่วนตาบลไชยวัฒนา จังหวัดน่าน เทศบาล
ตาบลเม็งราย และเทศบาลตาบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย กิจกรรมดังกล่าวนี้ คนในพื้นที่ที่มีข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการในชุมชนได้มีโอกาสมาให้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความต้องการจากพื้นที่จริง ทาให้คณะผู้วิจัยได้ทราบ
ว่า กรอบการวิจัยที่กาหนดไว้ข้างต้นเป็นเพียงคาตอบบางส่วนเท่านั้น และกรอบการวิจัยที่แท้จริงควรมาจาก คนในพื้นที่
ส่งผลให้คณะผู้วิจัยได้มีการปรับกรอบการวิจัยให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อัน
นามาซึ่งกรอบการวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การเปิดใจและระดมสมอง จากกรอบการวิจัยหลักได้แบ่งออกเป็น 4 โครงการย่อย ประกอบด้วย การพัฒนา
ฐานข้อมูล การพัฒนารูปแบบ การพัฒนาเครือข่าย และการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับศาสตร์ ด้านการบริหาร
จัดการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อให้การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนนั้นมีระบบ
และกลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยได้มีการพูดคุย ระดมสมอง และให้ข้อคิดเห็นแต่ละ
ข้อโครงการวิจัยอยู่เป็นระยะ เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันอุดช่องว่าง และต่อยอดองค์ความรู้ที่พึง
กระทาได้ รวมถึงได้ให้ความสาคัญกับการขัดเกลาความคมชัดของข้อเสนอโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาระบบและกลไกในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเป็นต้นแบบในการบริหารพันธกิจแบบบูรณาการ
เพื่อชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ข้อเสนอโครงการวิจัยได้พัฒนาอย่างเป็นระบบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คาตอบข องการวิจัยจัก
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในประเด็นด้านสวัสดิการสังคมโดยชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
2) กระบวนการ Research Project
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“การทางานอย่างมีส่วนร่วม” เป็นสิ่งที่สะท้อนการทางานในคณะผู้วิจัยได้ดีที่สุด ในทุกกระบวนการทีมเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของนักวิจัยที่มี และให้ใจ ให้ความสาคัญกับคณะผู้วิจัยที่มองร่วมกันว่า การทางานของทีมเสมือน “ภาพจิ๊กซอว์” ที่
ไม่สามารถทางานให้สาเร็จคนเดียวได้ เนื่องจากไม่มีใครเก่งทุกเรื่อง หากเมื่อได้ดึงศักยภาพและความสามารถของทุกคนมา
ช่วยกัน ก็จะสามารถช่วยกันต่อภาพสวยๆ สักภาพหนึ่งให้มีคุณค่าร่วมกันได้
แผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
ทางานด้วยระบบและกลไกอย่างมีส่วนร่วม มีการออกแบบการทางานตั้งแต่ ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยใช้หลักการบริหาร
จัดการแบบ “PODC” ด้วยการเริ่มออกแบบแผนงานวิจัยจากการมีส่วนร่วมของชุมชน (P-Planning) มีการชวนคิดชวนคุยถึง
สภาพปัญหา สถานการณ์ปัจจุบันจาก “คนในพื้นที่” ที่เป็นผู้ร่วมรับผลประโยชน์ และผลกระทบจากการจัดสวัสดิการในแต่ละ
ชุมชน ทั้งหมด 4 ชุมชน อันได้แก่ เทศบาลตาบลสันทรายงาม เทศบาลตาบลเม็งราย องค์การบริหารส่วนตาบลไชยวัฒนา และ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อเกลือเหนือ จนได้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน หลังจากนั้น จึงนาปัญหาชุมชนมา
แลกเปลี่ยนในทีมวิจัย โดนมีมติร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการของชุมชนนั้น ควรแก้ให้ “ถูกที่คัน” ซึ่งหมายถึง การ
แก้ไขปัญหาและความต้องการให้ตรงจุด และควรศรัทธาในความเป็นธรรมชาติที่ชุมชนมี ดังนั้น เริ่มแรกของการตั้งโจทย์วิจัย
คณะผู้วิจัยจึงระดมความคิดและได้ข้อสรุปตรงกันว่า เราจะเริ่มจากการค้นหา “ตัวเขา” และเอา “ตัวเรา” เข้าไปช่วยเขา
พัฒนา (Inside Out)
จากการได้ข้ อสรุปเกี่ย วกั บแนวทางในการออกแบบงานวิ จัย และโครงสร้ างการท างานของคณะผู้ วิจั ย (O Organization) โดยค านึ ง ถึ ง ความเชี่ ย วชาญของนั ก วิ จั ย แต่ ล ะคน เพื่ อ ให้ เ กิ ด “ความยั่ ง ยื น ของชุ ม ชน” ที่ เ มื่ อ เสร็ จ สิ้ น
โครงการวิจัยทั้งหมดแล้วชุมชนต้องจัดการตนเองได้ จึงได้ ถกประเด็นนี้ร่วมกัน และพัฒนาโจทย์วิจัยในลักษณะแผนงานวิจัย
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า ด้วยโครงการวิจัยที่การจัดการฐานข้อมูล การบริหารจัดการ การ
พัฒนาเครือข่าย รวมทั้งการติดตามและประเมินผล ซึ่งทาให้ มองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่า เมื่อทีมวิจัยของเราถอยทัพ
ออกมาแล้ว ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้
การชวนคิดชวนคุยของทีมมีความหมาย เพราะนอกจากทีมวิจัยจะคิดเห็นร่วมกับทีมวิจัยของชุมชน (TRMU) และ
เห็นประโยชน์ร่วมกัน จึงได้นาแนวทางการทาวิจัย มาออกแบบร่วมกันกับชุมชนอีกครั้ง เพื่อทาการทบทวนเป้าหมายร่ว มกัน
(D-Directing) เมื่อทุกคนเห็นอนาคตร่วมกัน ความคาดหวังจึงบังเกิด เริ่มจากการชวนไปหาปัญหาด้วยกัน ลงพื้นที่ด้วยกัน เมื่อ
เจอปัญหาใดๆ ก็นามาคุยกัน ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ ดังนั้น การทางานระหว่างภาควิชาการกับภาคชุมชนจึงเป็นการทางานแบบ
“เพื่อนช่วยเพื่อน” และจะเดินไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
การทางานร่วมกันกับชุมชน และชุมชนก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นตามลาดับ ทีมวิจัยจึงต้องทบทวนการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการกากับดูแลกันเองของทีม (C-Controling) ระดมความคิด ถกถึงปัญหาและกระบวนการแก้ด้วยความเป็นพี่
เป็นน้อง ทัง้ แบบทางการและไม่เป็นทางการ โดยทุกครั้งที่เจอกัน มักจะมีประเด็นแลกเปลี่ยนกันเสมอ ทั้งนี้ นับเป็นความโชคดี
ของทีมที่มีกระบวนการจัดการที่ดีจาก “ผู้อานวยการแผนทั้งสองคน” คนหนึ่งดูแลเชิงเนื้อหาในขณะทีอีกคนหนึ่ง คอยบริหาร
จัดการเพื่อเอื้อความสะดวกสบายให้นักวิจัย และคอยประสาน นักวิจัยในชุมชน (TRMU) ในพื้นที่ให้อย่างเต็มที่ ทุกครั้งที่มีการ
ลงพื้นที่ ผู้อานวยการแผนทั้งสองคนก็จะลงไปกับทีมเราอยู่เสมอ แต่สาหรับนักวิจัยทุกคนไม่ได้รู้สึกถึงการเป็นหัวหน้าโครงการ
หรือผู้อานวยการแผนที่ต่างกัน เพราะรับรู้ร่วมกันถึงบทบาทว่า ทุก คนเป็นเหมือนฟันเฟืองที่ ช่วยให้แผนงานวิจัย ประสบ
ความสาเร็จ ไม่เฉพาะคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคนคือ “ทีม” และเป็น “ผู้อานวยการแผน” ร่วมกัน
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3) กระบวนการ Public Policy
จากกลไกการออกแบบการทางานที่เน้นการมีส่วนร่วมของคณะผู้วิจัย และการเชื่อมประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างเกื้อกูล นาไปสู่การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย องค์ความรู้ นวัตกรรมที่หนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังต่อไปนี้
ประการแรก ระบบการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย ใน
พืน้ ที่เทศบาลตาบลสันทรายงาม เทศบาลตาบลเม็งราย องค์การบริหารส่วนตาบลไชยวัฒนา และองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อ
เกลือเหนือ
ประการที่สอง กลไกเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย ในพื้นที่เทศบาลตาบลสันทรายงาม เทศบาลตาบลเม็งราย องค์การบริหารส่วนตาบลไชยวัฒนา
และองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อเกลือเหนือ
ตอนที่ 2 การสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมในแผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
จากผลการศึกษาทั้ง 4 โครงการวิจัยย่อย ภายใต้ แผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย พบว่า กองทุนสวัสดิการสังคมและชุมชนขาดระบบและกลไกในกระบวนการมี
ส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการข้อมูลและการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมอย่าง
เป็นระบบ ทาให้เกิดการไม่เชื่อมประสานกันระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรชุมชน และองค์กรประชาชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการ
จัดการภายในกองทุนและองค์กรที่เข้มแข็ง หากแต่มีความอ่อนแอในการดาเนินงานในภาพรวม ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงพัฒนา
รูปแบบการจัดการข้อมูลและการบริ หารจัดการสวั สดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมด้ วยการคานึงถึ งศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด โดยรูปแบบของการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของการจัดการสวัสดิการ
สังคมแบบมีส่วนร่วมในทั้ง 4

พื้นที่ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้หนุนเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน

สวัสดิการสังคม โดยใช้องค์กรภาควิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) เป็นองค์ประกอบในการเชื่อมประสานการทางาน
ระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคชุมชนดังกล่าวให้เกิดเครือข่ายการทางานที่เชื่อมโยงองค์ความรู้และศักยภาพของชุมชนได้
อย่างเอื้ออาทร โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม อันประกอบด้วยการร่วมคิดและตัดสินใจจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการสังคม การร่วมบริหารจัดการเพื่อสร้างสวัสดิการสังคม การร่วมรับผลประโยชน์ และการร่วมติดตามและประเมินผล
โดยนวัตกรรมและบทเรียนความสาเร็จจากปฏิบัติการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) คู่มือการจัดสวัสดิการ
สังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 2) นวัตกรรมฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 3) นวัตกรรมโมเดลการบริหาร
สวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 4) เครือข่ายการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 5) นวัตกรรมการ
ติดตามประเมินผลสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม และ 6) นวัตกรรมการสังเคราะห์ระบบและกลไกการทางานของ
แผนงานวิจัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1
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ปัจจัยนาเข้า (Input)

กระบวนการ (Process)
กระบวนการบริหารจัดการของสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม

องค์กรชุมชน

องค์กรประชาชน

การติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการ
สังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
- ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
มีส่วนร่วม
- คู่มอื การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
มีส่วนร่วม
- เครือข่ายกองทุนสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
มีส่วนร่วม

กองทุนสวัสดิการ

ผู้นาและประชาชน

คณะกรรมการกลางจาก 4 อปท. ต้นแบบ และ

ปัจจัยภายใน
- กองทุนสวัสดิการภาครัฐ
- กองทุนสวัสดิการชุมชน
- กองทุนสวัสดิการภาคเอกชน

-

องค์กรภาครัฐ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

องค์กรวิชาการ

ปัจจัยภายนอก
การออกแบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลและทรัพยากรสนับสนุน
ระบบและกลไกในการสร้างการเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลงที่ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
องค์ความรู้และบทเรียนความสาเร็จ

ผลลัพธ์ (Output)

สังคม

กระบวนการมีส่วนร่วม
- ร่วมคิดตัดสินใจ
- ร่วมบริหารจัดการ
- ร่วมรับผลประโยชน์
- ร่วมติดตามประเมินผล

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนโดย
ขยายไปยังเครือข่ายภายนอกอีก 3 อปท.

การจัดสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการอย่างมี
ส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้
และนาใช้ขอ้ มูลอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง

ภาพที่ 1 การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย
นวัตกรรมองค์ความรู้ดังกล่าวก่อให้เกิด “การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในกลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะ
บ้านห้วยขาบ ตาบลบ่อเกลือเหนือ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน” นวัตกรรมองค์ความรู้เด่นที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับท้องถิ่นและขยายไปยังเครือข่าย คือ “การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย” ผลของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมโดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้
และการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เกิดการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสมกับ
บริ บทข้อ จากัด ในพื้น ที่ โดยเฉพาะปั ญหาการสื่อ สารในชุ ม ชนและการสร้ างระบบผู้น า จากการท างานร่ว มกั นภายใ ต้
โครงการวิจัย “การจัดการข้อมูลสาหรับการจัดสวัสดิการสังคมโดย ชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบล
เจดีย์ชัย” ก่อให้เกิด “ปฏิทินลั๊วะ” ซึ่งบ่งบอกถึงการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน เป็นเครื่องมือที่เชื่อมประสาน
การทางานระหว่างภาครัฐและชุมชน รวมทั้งโครงการวิจัย “การบริหารจัดการ สวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย” ที่สร้าง “คลิปวิดีโอลั๊วะ 3 ภาษา” ประกอบด้วยภาษาไทยกลาง ภาษาล้านนา
และภาษาลั๊วะ เป็นนวัตกรรมการสื่อสารชุมชนที่เน้นการสร้างการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนของบ้านห้วยขาบที่มีข้อจากัดด้านภาษาเป็นหลัก ทั้งนี้ โครงการวิจัยเด่นทั้งสองนี้อาศัยนักวิจัยในชุมชน (TRMU) เป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการส่วนร่วมของชุมชน เกิดการขยายผลและสร้างการรับรู้จากคนในพื้นที่ โดยจากการ
ผลการดาเนินการดังกล่าวทาให้ลดปัญหาการความตระหนักในระดับบุคคล รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ และ
การถ่ายทอดให้แก่สมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรม
การหนุนเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมในชุมชน ทาให้เกิด “การสร้างเครือข่าย
การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย ” โดยเฉพาะการเชื่อมประสาน
เครือข่ายระหว่างประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ดังเช่น สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
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ของมนุษย์และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเทศบาลตาบลสันทรายงาม ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบของการจัดการสวัสดิการสังคม
ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน จนส่งผลให้เกิดข้อตกลงร่วมกันตาม “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลตาบลสันทราย
งาม” ที่ระบุการสมทบกองทุนสวัสดิการที่ตั้งไว้ในแผนงานงบกลาง ทั้งกองทุนสวัสดิการสังคมภาครัฐและกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน จากความสาเร็จเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดการต่อยอดขยายผลการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมไปยัง
เครือข่ายต่างๆ ในปัจจุบันได้เกิด เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการกลางจาก 4 องค์กรต้นแบบ และ
ขยายไปยังเครือข่ายภายนอก จานวน 3 องค์กร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตาบลพระ
ธาตุขิงแกง และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
จากผลสาเร็จที่กล่าวมา เทศบาลตาบลสันทรายงามและเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดสวัสดิการสังคมโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีข้อเสนอการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะ “การจัดสวัสดิการชุมชน
แบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้และนาใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง” ต่อจังหวัด
น่านเพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายผล การพัฒนาระบบและกลไกในการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย และนาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศชาติต่อไป
อภิปรายผล
จากผลการสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยในแผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิก ารสังคมโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย ซึ่งใช้หลักการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีส่วนร่วมทั้งผู้อานวยแผน
งานวิจัย นักวิจัย และนักวิจัยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การนาใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมผลงานร่วมกัน สอดคล้องกับ
ข้อเสนอของสมพร อิศวิลานนท์ และปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ (2561) ที่ว่า การบริหารจัดการงานวิจัย ควรคานึงถึงผลลัพธ์มี
ความจาเป็นที่จะต้องออกแบบงานวิจัยที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม (Engagement) ของภาคีภาคส่วน (Partners or
Stakeholders) ไปพร้อมกับการกาหนดเป้าหมายในระยะยาว (Goal) ว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้น
ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนานั้นร่วมไปกับการบริหารจัดการด้านการจัดหานักวิจัยโจทย์วิจัยรวมไปถึงการออกแบบการ
เชื่อมต่อกับภาคีหุ้นส่วนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างพันธกิจร่วมไปด้วยกัน อันเป็นการพัฒนาเกี่ยวโยง
เชื่อมต่อห่วงโซ่การวิจัยจากผลผลิตหรือผลงานต้นน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่กลางน้าและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคม
หรือชุมชนโดยรวมในห่วงโซ่ปลายน้า
จากผลการสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมในแผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสั งคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย ประกอบด้วยองค์ประกอบหรือเงื่อนไขสาคัญ ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดการข้อมูล
สาหรับการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนแบบมีสว่ นร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย 2) การบริหารการจัด
สวัสดิการสังคมโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย 3) การพัฒนาเครือข่ายการจัด
สวัสดิการสังคมโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย และ 4) การติดตามประเมินผลการ
จัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนแบบเสริมพลังของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย ซึ่งพบว่า การปรับกระบวนคิดการ
บริหารจัดการเงินแบบมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสาคัญของการบริหารจัดการกองทุนชุมชนที่ประสบความสาเร็จ กล่าวคือ การ
สนับสนุนในหมู่บ้าน การบริหารจัดการการเงินทุนชุมชน ด้วยการริเริ่มแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน การคิดริเริ่มได้ด้วยตนเองของ
ชุ มชน ด้ วยการทดลองปฏิ บั ติ เป็ นผลลั พธ์ ของกระบวนการพั ฒนาหมู่ บ้ านชุ มชนพึ่ งตนเอง ความคิ ดริ เริ่ มเกิ ดจากการน า
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ นามาต่อยอดกระบวนการพัฒนาเพื่อให้บรรลุสิ่งที่คาดหวัง ผู้ปฏิบัติคือ ชุมชนจะมีใจจรดจ่อใน
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กระบวนการพั ฒนาต่ อยอดอยู่ ตลอดเวลา เกิ ดกระบวนการคิ ดวิ เคราะห์ และสามารถค้ นหาค าตอบได้ ด้ วยตนเองว่ าบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ นาสู่การตั้งโจทย์แก้ปัญหาหรือต่อยอดการพัฒนาในลาดับต่อไป กระบวนการคิดริเริ่มด้วย
ชุมชนเองนั้น ทาให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่รวดเร็วกวา่ ชุมชนที่รอคอยการสนับสนุนจากหน่วยงานสนับสนุนที่ตนเองคาดหวัง
(ปรียา โสภณา และคณะ, 2553)
สรุปผลการวิจัย
การสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยในแผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ ชัยในครั้งนี้ได้ออกแบบการทางานตามกรอบของพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งสะท้อนกระบวนการทางานเชิงพื้นที่ได้ดังนี้
การทางานในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) ระหว่างคณะผู้วิจัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกองทุน
สวัสดิการสังคมและสวัสดิการชุมชนต่างๆ โดยมีการประสานงานขอความร่วมมือ การเอื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงร่วม
ทบทวนปัญหา ค้นหาแนวทางออก และดาเนินการวิจัยด้วยการรับรู้ถึงประโยชน์จากข้อค้นพบของการวิจัยร่วมกัน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย (Mutual Benefit) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
กลุ่มสวัสดิการสังคมและสวัสดิการชุมชน ในขณะที่ประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนสวัสดิการกลุ่มต่างๆ ได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความร่วมมือกับกลุ่มมากขึ้น รวมไปถึงนักวิชาการมีประสบการณ์ในการวิจัยและสามารถใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยได้
การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ได้ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งประธาน คณะกรรมการ สมาชิกของกองทุนสวัสดิการสังคมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับงาน
ของตนได้เป็นอย่างดี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สามารถวัดได้ (Measurable Social Change) เช่น จานวนสมาชิกกองทุนเพิ่มขึ้น
สมาชิกได้รับสวัสดิการดีขึ้นและทั่วถึง มีการบริหารกองทุนมีความโปร่งใส และมีการจัดสวัสดิการที่หลากหลายขึ้น สมาชิกกองทุน
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น เป็นต้น
การปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Development Improvement) มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
โดยเฉพาะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายที่ประสบความสาเร็จแล้ว ดังเช่น เทศบาลตาบลสันทรายงาม
ยิ่งไปกว่านั้น จากการสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยในแผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคม
โดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
การเปลี่ ยนแปลงที่เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนพบว่ า ผู้บ ริ ห ารและเจ้ า หน้า ที่ ข องหน่ ว ยงานองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาควิชาการในการทางานเพื่อ
ชุมชน และยอมรับในบทบาทของภาควิชาการที่มีต่อชุมชนมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการพูดคุย และการติ ดต่อประสานงาน
ในการทางานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยจะพบว่าในช่วงแรกของการติดต่อประสานงานกับพื้นที่มักจะไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าที่ควร อ้างว่ามีภารกิจมากและผัดผ่อนการให้ข้อมูลหรือการส่งข้อมูลกลับ แต่ภายหลังจากที่มีการพบปะพูดคุย ทาความ
เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกันทุกฝ่ายทั้งชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาควิชาการทาให้เกิดการยอมรับ
และให้ความร่วมมือในการทางานมากขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการของกองทุนสวัสดิการสังคมต่างๆ ในพื้นที่มีความ
ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อการบริหารงานของกองทุน มากขึ้น และได้ให้ความสาคัญของการติดตาม
ประเมินผลเพื่อวิจัยพัฒนาต่อยอดมากขึ้น
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาควิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) พบว่า คณะผู้วิจัยมีความเข้าใจและเห็น
ความสาคัญของการทาวิจัยเชิงพื้นที่มากขึ้น เกิดทักษะในการเข้าถึงชุมชนที่มีความแตกต่างกันมากขึ้น รวมทั้งมีความเข้าใจใน
งานวิจัยเชิงคุณภาพตลอดจนมีความสุขกับการทาวิจัย และยอมรับว่าการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทางานปกติ รวมทั้ง
เห็นถึงคุณค่าของงานวิจัยเชิงพื้นที่ในอันที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้มากขึ้น
ในส่วนองค์ความรู้และนวัตกรรมของแผนงานวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมของเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)

คู่มือการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
นวัตกรรมฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
นวัตกรรมโมเดลการบริหารสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
เครือข่ายการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
นวัตกรรมการติดตามประเมินผลสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
นวัตกรรมการสังเคราะห์ระบบและกลไกการทางานของแผนงานวิจัย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินการวิจัย ตลอดรวมทั้งผู้นาชุมชน ผู้บริหารองค์กร คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ที่
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การวิเคราะห์เรื่องการสร้างคาและความหมายของคาสแลงในนิตยสารวัยรุ่น พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การสร้างคาสแลง พร้อมทั้งอธิบายความหมายของคาสแลงในภาษาวัยรุ่นที่พบในนิตยสาร 4 รายชื่อ ได้แก่ Bazaar, Cleo,
seventeen และ Spicy ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลคาสแลงในนิตยสารดังกล่าว 174 คา ผลการศึกษาพบว่าคาสแลงที่พบมาก
ที่สุดเรียงตามลาดับ ได้แก่ การน าคาหรือวลีที่มีอยู่ แล้ วในภาษามาสื่อความหมายใหม่ จานวน 75 คา การยืมคามาจาก
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จานวน 44 คา การสร้างคาขึ้นใหม่แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ การสร้างคาโดยการดัดแปลง
คาเดิม จานวน 24 คา การสร้างคาโดยการบัญญัติคาขึ้นใหม่ จานวน 12 คา การสร้างคาโดยการเล่นเสียง จานวน 11 คา และ
นอกจากนี้การกาหนดคาให้สื่อความหมายด้วยเสียง จานวน 6 คา การนาคาเลียนเสียงธรรมชาติมาสื่อความหมาย จานวน 1
คา การนาคาหรือข้อความมาจากเหตุการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมและสื่อมวลชนแขนง ต่าง ๆ จานวน 1 คา ประเภทที่ไม่
พบคาสแลงคือการสร้างคาโดยการประสมคาและการผวนคา จากการศึกษาความหมายของคาสแลงที่กว้างออกพบมากที่สุด
คือ ความหมายกว้างออกปกติ คือ ไม่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือเชิงตาหนิ รองลงมา คือ ความหมายกว้างออกในทางที่เชิงตาหนิ
ความหมายกว้างออกในทางที่ดีขึ้น ตามลาดับ วิธีการสร้างระบบคาและเกิดความหมายขึ้นมาใหม่ สื่อความรู้สึกในทางที่ดี
มากกว่าสื่อความรู้สึกในทางที่ไม่ดี
คาสาคัญ : การสร้างคาสแลง/ความหมายของคาสแลง/นิตยสารวัยรุ่น
Abstract
An analysis on the study of word formation and the meaning of slang in teen magazine, 2018 The
purpose is to study the creation of slang terms Describe the meaning of slang in teen language found in 4
magazines include Bazaar, Cleo, seventeen and Spicy The researcher collected 175 slang words in the
magazine The results show that the most common slang words are sequential include Implementing
words or phrases that are already in 46 new words. Borrowing from 44 languages and dialects. New words
can be divided into 4 types Creating new words by typing 26 words. New words created by 25 original
words. Create new words by reciting 12 new words. Creating new words by playing 11 sounds. In addition,
four. words 4 words of meaning. Word or text is derived from current events The environment and the
media are 3 words and the slang style is not found. The most common definition of slang is the most
common Meaning, wide out, normal Not in good or bad way. Secondary is the broader meaning in a way
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that deteriorates. Broadening the meaning out in a better way respectively. How to create a new word
and meaning system. Feelings in a good way More than the media in a bad way.
Keyword : Slang creation/ Meaning of slang/ Teen Magazine
บทนา
ภาษาเป็นเครื่องมืออันสาคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสารสาหรับมนุษย์ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันหลักแหลม
และยอดเยี่ยมของมนุษย์ที่สามารถคิดค้นพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติจากที่ไม่มีความหมายแต่อย่างใดให้กลับกลายมาเป็น
เครื่องมือที่นามาใช้ในการสื่อสารกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (รสริน ดิษฐบรรจง, 2555: 9) โดยทั่วไปแล้วภาษานั้นย่อมเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสาเหตุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้นั้นเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม สังคม และกาลเวลาที่
เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ หรือจากผู้ใช้ภาษา เบื่อความซ้าซากจาเจในคาเดิมต้องการที่จะทาให้ภาษาดูทันสมัยขึ้น ดูโดดเด่นเป็นที่
น่าสนใจ หรือต้องการให้เกิดความตลกขบขันเพื่อสร้างสีสันให้กับภาษา รัชนี ศิริไ สยาสน์ (2551: 11 อ้างถึงใน สุดาพร
ลักษณียนาวิน 2529: 114) จึงทาให้มีการคิดสร้างคาใหม่ ๆ ที่แปลก น่าสนใจ เช่นคาสแลง การเปลี่ยนแปลงของภาษาเกิดขึ้น
ได้ทั้งด้านเสียง คาศัพท์และโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงทางเสียง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ง่ายและหลายวิธี เช่น การ
เพิ่มหน่วยเสียง การสูญเสียหน่วยเสียง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางวงศัพท์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนเพราะเกิดขึ้น
ได้ง่ายและใช้เวลาน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่น ๆ เช่น การเกิดถ้อ ยคาสานวนใหม่ ๆ ขึ้นในภาษา โดยเฉพาะคาสแลง
การรับเอาถ้อยคาสานวนในภาษาอื่น ๆ มาใช้ในภาษาไทย ทั้งสองวิธีทาให้ภาษาไทยมีวงศัพท์กว้างขวางขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวงศัพท์ หรือการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคาศัพท์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ
จานวนในคลังคา ได้แก่ การสูญคา การสร้างคาใหม่ และการยืมคาจากภาษาต่างประเทศ 2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อ จ านวนในคลั งค า ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลงความหมายของคาไปในลั ก ษณะต่ าง ๆ เช่ น ความหมายของคา กว้า งขึ้ น
ความหมายของคาเสื่อมลง เป็นต้น รัชนี ศิริไสยาสน์ (2551: 11 อ้างถึงใน ปรีชา ทิชินพงศ์. 2522: 145-150) ในการสร้างคา
สร้างคาโดยใช้วิธีการสร้างคาใหม่มากที่สุด รองลงมาคือ การสร้างคาด้วยวิธีนาคาหรือวลีที่มีอยู่แล้วในภาษามาสื่อความหมาย
ใหม่ ลาดับถัดมาคือ การสร้างคาโดยการยืมคามาจากภาษาต่างประเทศหรือภาษาถิ่นอื่น และวิธีพบน้อยที่สุดคือ การกาหนด
คาให้สื่อความหมายด้วยเสียง นอกจากนั้น พบว่าคาสแลงจานวนหนึ่งไม่สามารถจัดเข้าไปอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จึงได้สร้าง
วิธีการสร้างคาขึ้นมาใช้ใหม่ ซึ่งมีลักษณะการสร้างคาดังนี้ คือการประสมคาระหว่างคาที่มีอยู่แล้วในภาษากับคาที่มาจากการตัด
พยางค์ในคา เช่น ช่วงตะ มาจากการประสมคาว่าช่วง + ตะ (ตะ มาจากคาว่า ตะโพก) การประสมคาจากคาที่มีอยู่แล้วใน
ภาษากับคาที่แปรเสียง คาว่า เก็กชง มาจากการประสม คาว่า เก็ก + ชง (ชง แปรเสียงมาจากคาว่า ชาย) การประสมคาจาก
คาที่มีอยู่แล้วในภาษากับการย่อคา เช่น ถึง ม. มาจากการประสมคาว่าถึง+ม. (ม. ย่อมาจากคาว่า มหาวิทยาลั ย) การสร้างคา
จากการแปรเสียง พยัญชนะ หรือวรรณยุกต์) ในคาที่มีอยู่แล้วในภาษาและการตัดพยางค์ในคาที่มีอยู่แล้วในภาษา เช่น ป๊ะ มา
จากคาว่าปะชัน เป็นการแปรเสียงวรรณยุกต์จากสามัญ เป็น ตรี ในพยางค์แรก และมีการตัดพยางค์ในคาที่มีอยู่แล้วในภาษา
ออก คือคาว่าชัน และการสร้างคาจากการแปรเสียงของคาและการเพิ่มพยางค์ในคาปกติ คือ คาว่า การิต้า มาจากคาว่า กะหรี่
เป็นการแปรเสียงจาก กะ เป็น กา จาก หรี่ เป็น ริ และมีการเพิ่มพยางค์ในคาปกติ คือคาว่า ต้า การใช้คาสแลงของสาว
ประเภทสองนั้นสามารถสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมจากภาษาที่ใช้ได้โดยพบพฤติ กรรมทางเพศมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
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อุปนิสัยและบุคลิกภาพ ลาดับถัดมาคือ ด้านความสวยความงาม ต่อมาคือด้านการทางาน และพฤติกรรมด้านที่พบน้อยที่สุดคือ
ด้านยาเสพติด ด้านโรคภัย และด้านความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ซึ่งมีจานวนเท่า ๆ กัน นอกจากนั้น ยังมีพฤติกรรมด้านอื่น ๆ ที่
ไม่อยู่ในกลุ่มทั้งหมดที่ ก่อชาติ ชานาญช่วง (2546: 32-42)
คาสแลงคือ คาพูดที่ใช้กันเฉพาะกลุ่ม เป็นคาที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น คาเก่าหายไป จะมีคาใหม่เกิดขึ้นมาแทน
เพื่อให้คาที่เกิดขึ้นนั้นมีความแปลกใหม่และขบขัน แต่ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับว่าถูกต้อง การศึกษาคาสแลงทาให้ทราบถึงการสร้าง
คาและความหมายของคาสแลงได้อย่างถูกต้อง คาสแลงมีการเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี และแต่ละปีก็จะมีคาที่ซ้ากัน
แตกต่างกันไป จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา คาสแลงโดยเฉพาะนิตยสารวัยรุ่นปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากนิตยสารวัยรุ่นมีการ
นาเสนอ เนื้อหารูปแบบที่หลากหลายเกี่ยวกับวัยรุ่น มีความน่าสนใจมีการใช้ภาษาที่โดดเด่นเร้าใจชวนให้ติดตามและสะดุดตา
เพื่อดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างจากนิตยสารทั่วไป จึงมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านภาษาที่มีการ
สร้างคาใหม่ขึ้นมาใช้ในชีวิตประจาวั นหรือที่เรียกว่าคาสแลงในแต่ละปีจะมีการสร้างคาใหม่ขึ้นมาเรื่อย ๆ แตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อมแวดวงสังคมนั้น ๆ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษานิตยสารวัยรุ่นที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2560 เนื่องจากคาสแลงที่เกิดขึ้นนั้น
ยังคงมีความทันสมัยอยู่และยังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น ปัจจุ บันถึงแม้ว่าในพจนานุกรมจะระบุว่าคาสแลงเป็นภาษาปาก แต่
ไม่ใช่คาหยาบ หรือคาต่า เป็นคาที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ทางภาษาอย่าง
หนึ่ง
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสร้างคาของคาสแลงในนิตยสารวัยรุ่น พ.ศ.2560
2. เพื่อศึกษาความหมายของคาสแลงในนิตยสารวัยรุ่น พ.ศ. 2560
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร
1.1 ผู้ วิจั ยได้ส ารวจและรวบรวมเอกสาร หนังสือ และงานวิ จัย ที่เ กี่ย วข้ องกับ คาสแลงจาก
ห้องสมุดและจากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต เพื่อทาความเข้าใจและนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.2 ผู้วิจัยได้สารวจและรวบรวมเอกสารจากหนังสือที่เกี่ยวข้องกั บนิตยสาร จากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การเลือกชื่อนิตยสารวัยรุ่น ดังนี้
2.1 สารวจรายชื่อนิตยสารวัยรุ่น ปี พ.ศ. 2560 จากการสุ่มถามจากร้านหนังสือ ในจังหวัด
พิษณุโลกว่ามีนิตยสารวัยรุ่นฉบับใดบ้างที่ขายดีที่สุดใน 4 อันดับแรก จากจานวน 10 ร้านค้า
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2.2 เมื่อได้รายชื่อนิตยสารวัยรุ่น 4 อับดับแรกแล้ว ผู้วิจัยได้คัดเลือกคาสแลงจากนิตยสารทั้ง 4
ฉบับ ได้แก่ Bazaar,Cleo,Seventeen และSpicy โดยเก็บข้อมูลทุกคอลัมน์ เก็บข้อมูลเฉพาะคาสแลงที่เป็นคาเดี่ยวและเก็บ
ข้อมูลเฉพาะคาสแลงที่เป็นวลี เท่านั้น
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคาสแลง ของ สธนสรณ์ ยุติบรรพ์ (2553) ที่ได้กาหนด
เกณฑ์ไว้แล้ว ดังต่อไปนี้
3.1.1 เป็นคาที่ใช้เฉพาะกลุ่ม
3.1.2 เป็นคาที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่
3.1.3 เป็นคาที่ไม่เป็นทางการ
3.2 สร้างตารางการวิเคราะห์คาสแลงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.3 นาคาสแลงจากนิตยสาร ทั้ง 4 ฉบับ มาบันทึกในตารางการวิเคราะห์คาพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบประโยคของคาสแลงนั้น
3.4 อธิบายความหมายของคาสแลงแต่ละคาที่ได้มาจากหนังสือนิตยสารวัยรุ่นที่กาหนดไว้
4. ขั้นสรุป และอภิปรายผล
สาหรับขั้นสรุปผู้วิจัยได้นาเสนอระเบียบวิธีวิจัย โดยรวบรวมวิธีการนาเสนอตั้งแต่ ขั้นตอนของการเก็บ
รวบรวมเอกสาร ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้ วิจัยได้ทา
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกคาสแลง วิเคราะห์คาสแลงจากตารางการวิเคราะห์ และอธิบายความหมาย
ของคาสแลงแต่ละคา
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การศึกษาการสร้างคาและความหมายของคาสแลงในนิตยสารวัยรุ่น พ.ศ. 2560 มีจุดมุ่งหมาย คือ
ศึกษาการสร้างคาในนิตยสารวัยรุ่น พ.ศ. 2560 และศึกษาความหมายในนิตยสารวัยรุ่น พ.ศ.2560 ผลการวิเคราะห์แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ซึ่งจะมีทั้งการสร้างคาและความหมาย ดังนี้
ตอนที่ 1 การสร้างคาสแลง
จากการศึกษาคาสแลงจากนิตยสารวัยรุ่น พ.ศ.2560 ตามที่กาหนด พบคาสแลงทั้งสิ้น จานวน 174 คา โดยมี
ลักษณะการสร้างคาดังต่อไปนี้
1.1 การนาคาหรือวลีที่มีอยู่แล้วในภาษามาสื่อความหมายใหม่
พบคาสแลงที่สร้างโดยวิธีการนาคาหรือวลีที่มีอยู่แล้วในภาษามาสื่อความหมายใหม่ จานวน 75
คา โดยมีตัวอย่าง ดังนี้

ลาดับที่
1

คาศัพท์
ขุ่นแม่

ความหมาย/ที่มา
คาที่เรียกเพศที่สาม มาจากคาว่า คุณแม่
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ลาดับที่
2
3
4
5
6

คาศัพท์
งานดี
จัดด่วน
จุดพลุ
เฉียบ

ความหมาย/ที่มา

ใจร่มๆ

ใจร่ ม ดั ดแปลงมาจาก ค าว่า ใจเย็น หมายถึ ง ว.ใจ
หนักแน่น ไม่ฉุนเฉียว ไม่รีบร้อน

7

เจ้าค่ะ

8
9

ดูแพง
โดนเท / เท

เป็นการพูดเน้นย้าหรือใช้พูดเหน็บแนมแสดงถึงว่ารับทราบ
เป็นอย่างดีแล้ว
มีคุณค่า หรูหรา
มี ๒ ความหมาย คือ อารมณ์กาลังกุ๊กกิ๊ก ข้าวใหม่ปลามันกัน
อยู่ดี ๆ แต่อยู่ดี ๆ เขาก็หายหน้าไปเฉย ๆ ปล่อยให้อีกฝ่าย
งุนงง สถานการณ์นี้เรียกว่า “โดนเท” หรือทิ้งไปอย่างไม่ใยดี
และอีกความหมายคือ การผิดนัด ไม่ไปตามที่นัดหมาย หรือ
นัดไว้แล้วแต่มา

10

เต็มสิบ

พอใจมาก

11

เบ้าหน้า

12

มองบน

13

มองแรง

14
15

แม่ก็คือแม่
ยิ้มอ่อน

16

ลาไย

การสร้างคาขึ้นใหม่โดยการประกอบคาว่า เบ้า + หน้า
หมายถึง รูปหน้า ใบหน้า
การสร้างคาขึ้นใหม่โดยการประกอบคาว่า มอง + บน
หมายถึง ระอาใจ ไม่พอใจ
การสร้ า งค าขึ้ น ใหม่ โ ดยการประกอบค าว่ า มอง + แรง
หมายถึง มองจิก ส่งสายตาพิฆาต
ตัวแม่ ตัวท็อป ทาอะไรก็ดีไปหมด
การสร้ า งค าขึ้ น ใหม่ โ ดยการประกอบค าว่ า ยิ้ ม + อ่ อ น
หมายถึง ยกมุมปากแบบเบา ๆ
ทาตัวน่าราคาญ

17

วนไป

การกระทาซ้า ๆ หลาย ๆ รอบ มักใช้ต่อท้ายคากิริยา

18

หัวร้อน

ดีมาก
รีบทาให้เร็วที่สุด
มีความโด่งดัง
ดีมาก

การสร้ า งค าขึ้ น ใหม่ โ ดยการประกอบค าว่ า หั ว + ร้ อ น
หมายถึง โกรธ หงุดหงิด โมโห
1.2 การนาคาหรือวลีมาจากเหตุการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
พบคาสแลงที่นาคาหรือวลีมาจากเหตุการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ จานวน 1

คา ดังนี้
ลาดับที่
1

คาศัพท์
ต่าตม

ความหมาย/ที่มา
เป็นพฤติกรรมที่แย่ ขาดสามัญสานึก เหลาะแหละ ไม่ได้ความ
คนที่ไม่น่าคบหาสมาคม
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1.3 การกาหนดคาหรือวลีให้สื่อความหมายด้วยเสียง
พบคาสแลงที่สร้างโดยการกาหนดคาหรือวลีให้สื่อความหมายด้วยเสียง จานวน 6 คา ดังนี้
ลาดับที่

คาศัพท์

1

กรี๊ด

เป็นเสียงคนที่แอบปลื้ม แอบชอบ

2
3

ซี้ด
ฟิ้ว

อาการของคนที่กินของเผ็ด เช่น ซี้ดปาก
เสียงของวัตถุที่กาลังเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว

4

ฟุ้ง

เป็นอาการของคนที่กาลังเห่อ เช่น คุยฟุ้ง

5

อี๋
ฮิ้ว

น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง
แซวหรือหยอกล้อ เช่น เมื่อเจอผู้หญิงสวยเดินผ่านหน้า จะส่ง
เสียงฮิ้ว สวยจังเลยมีแฟนหรือยัง

6

ลาดับที่
1

ความหมาย/ที่มา

1.4 การนาคาเลียนเสียงธรรมชาติมาสื่อความหมาย
พบคาสแลงที่สร้างโดยการนาคาเลียนเสียงธรรมชาติมาสื่อความหมาย จานวน 1 คา ดังนี้
คาศัพท์
ความหมาย/ที่มา
เอี๊ยดอ๊าด
มาจากเสียงที่เสียดสีกัน
1.5 การนาคาหรือวลียืมมาจากภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น
พบคาสแลงที่สร้างโดยการนาคาหรือวลียืมมาจากภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จานวน 44

คา มีตัวอย่าง ดังนี้
ลาดับที่
1

คาศัพท์
ที่แท้ทรู

2
3
4

เปย์
พีค
ฟินเว่อร์

5

รีวิว

6
7

แซ่บนัว
แฮงแท้น้อ

ความหมาย/ที่มา
ทรู มาจากคาว่า True แปลว่า จริง ความจริง ที่แท้ทรูจึง
หมายถึง ที่แท้จริง
เปย์ มาจากคาว่า Pay หมายถึง จ่ายเงิน
พีค มาจากคาว่า Peak แปลว่า จุดสูงสุด จุดสุดยอด
ฟิน แผลงมาจากคาว่า Finale (ฟิ นา เล่) แปลว่า ช่วงสุดท้าย
ของการแสดง ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด
รี วิ ว มาจากค าว่ า Review หมายถึ ง การทบทวน การ
ตรวจสอบอีก
อร่อยกลมกล่อม
แรงจังเลย

1.6 การสร้างคาขึ้นใหม่โดยดัดแปลงคาเดิม
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พบคาสแลงที่สร้างโดยการสร้างคาขึ้นใหม่โดยดัดแปลงคาเดิม จานวน 24 คา โดยมีตัวอย่าง
ดังนี้
ลาดับที่
1

คาศัพท์
ตั้ลล้าก

2
3
4

บุยๆ
เผือก
อิจ

ความหมาย/ที่มา
ดัดแปลงมาจาก น่ารัก หมายถึง น่าเอ็นดู โดยความหมายนี้
สามารถใช้ได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
ดัดแปลงมาจาก บ๊ายบาย หมายถึง ลาก่อน
ดัดแปลงมาจาก เสือก หมายถึง ยุ่งเรื่องชาวบ้าน
ดัดแปลงมาจาก อิจฉา หมายถึง เห็นคนอื่นได้ดีแล้วไม่พอใจ
หรือน้อยเนื้อต่าใจ

1.7 การสร้างคาขึ้นใหม่โดยการเล่นเสียง
พบคาสแลงที่สร้างโดยการสร้างคาขึ้นใหม่โดยการเล่นเสียง จานวน 11 คา มีตัวอย่าง ดังนี้
ลาดับที่
คาศัพท์
ความหมาย/ที่มา
1
ดี๊ดี
การเล่นเสียงคาว่า ดี หมายถึง ดีมาก ดีมากที่สดุ
2
ยังไง้ยังไง
การเล่นเสียงคาว่า ยังไง เป็นการบอกเน้นย้าให้ชัดเจน
แน่นอน
3
อี๊ก
การเล่นเสียงคาว่า อีก เป็นการเล่นเสียงสูง เช่น สวยไปอี๊ก

1.8 การสร้างคาขึ้นใหม่โดยการบัญญัติคาขึ้นใหม่
พบคาสแลงที่สร้างโดยการสร้างคาขึ้นใหม่โดยการบัญญัติคาขึ้นใหม่ จานวน 12 คา มี
ตัวอย่าง ดังนี้
ลาดับที่

คาศัพท์

1
2
3
4
5

จิ้น
เฉิ่ม
ตะมุตะมิ
บลาบลา
โบ๊ะ

ความหมาย/ที่มา
คู่จิ้น สนิทกัน รู้ใจกัน
เชย ไม่ทัยสมัย
แทนกิริยาอาการว่า น่ารัก
เยอะแยะ ต่าง ๆ
ทา พอก หรือโปะจนหนา เช่น โบ๊ะหน้าจนขาววอก

1.9 การสร้างคาขึ้นใหม่โดยการประกอบคา ไม่พบคาสแลง
ตอนที่ 2 การจัดกลุ่มความหมายของคาสแลง
จากการศึกษาลักษณะคาสแลงในนิตยสารวัยรุ่น จานวน 174 คา ผลการศึกษาพบว่ าความหมายของ
คาสแลงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความหมายกว้างออก และความหมายใหม่ ดังนี้
1. ความหมายกว้างออก คือ คาเดิมที่มีอยู่แล้วในภาษาไทยมาใช้เป็นความหมายของคาสแลง
จานวน 98 คา
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1.1 ความหมายกว้างออกปกติ คือ ไม่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือเชิงตาหนิ จานวน 84 คา เช่น
กรี๊ด ขอบาย คูล งานดี จัดด่วน แน่น โนแคร์ บัดนาว เบลอ เบสิก เบอร์ต้น ๆ ไม่โอ โมเดิร์น รัวๆ ชะนี พวกเกรียน
รั่ว โดนเท ติ่ง นก และองค์ลง ขุ่นแม่ เป็นต้น
1.2 ความหมายกว้างออกในทางที่ดีขึ้น จานวน 8 คา คือ จุดพลุ แจ้งเกิด โดน ปัง ไฟ
แรง อลัง ออร่าจับ และโอโม่
1.3 ความหมายกว้างออกในทางที่ เชิงตาหนิ จานวน 6 คา คือ เข้าวิน ปลวก ปลอม โป๊ะ
ลาไย โลกสวย
2. ความหมายใหม่ คือ เป็นวิธีการสร้างระบบคาและเกิดความหมายขึ้นมาใหม่ จานวน 76 คา
แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ สื่อความรู้สึกในทางที่ดี และสื่อความรู้สึกในทางที่ไม่ดี ดังนี้
2.1 สื่อความรู้สึกในทางที่ดี จานวน 53 คา เช่น ใจละลาย ดังทะลุจอ ดี๊ดี ดูแพง ตะมุ
ตะมิ ตะเอง ตั๊ลล๊าก ฝุดๆ เฟี้ยวฟ้าว มงลง ระดับตัวแม่ เลอค่า เป็นต้น
2.2 สื่อความรู้สึกในทางที่ไม่ดี จานวน 23 คา เช่น กินกันเอง งงเด้ งี่เง่า ฉีกกรอบ เฉิ่ม
ดึงสติ ต่าตม ทรุดฮวบ บาดใจ เบอร์แรง เบ้าหน้า โบ๊ะ ผีเจาะปาก สวยไม่สุด เป็นต้น
อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการสร้างคาสแลงในนิตยสารวัยรุ่ นพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุษา ถีวันดี
(2541) ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและการใช้คาสแลงในนิตยสารบันเทิงภาษาไทย พ.ศ 2549 ด้านการสร้างคาตามระบบ
หน่วยคา วิธีที่พบมากที่สุดคือ การนาคาหรือข้อความมาจากเหตุการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ การ
สร้างคาวิธีที่พบลาดับถัดมาคือ การสร้างคาขึ้นใหม่โดยการประกอบคา การสร้างคาขึ้นใหม่โดยการดัดแปลงคา การสร้างคาขึ้น
ใหม่โดยการเล่นเสียง การนาคาหรือวลีที่มีอยู่แล้วในภาษามาสื่อความหมายใหม่ การกาหนดคาให้สื่อความหมายด้วยเสียง การ
สร้างคาขึ้นใหม่โดยการบัญญัติคาขึ้นใหม่ การยืมคามาจากภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น การนาคาเลียนเสียงธรรมชาติมาสื่อ
ความหมาย และคาที่ไม่พบ คือ การผวนคา
จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า การสร้างคาสแลง มีการสร้างคาใหม่ขึ้นมาเรื่อย ๆ เกิดจาก ของซ้าซากจาเจของภาษา
ต้องการให้ภาษาดูมีความทันสมัยมากขึ้น และต้องการแสดงความรู้สึกให้ชัดเจนขึ้น หรือสร้างอารมณ์ขัน เช่น คาว่า ปรี๊ดแตก
กรี๊ด เชิด แต่คาพวกนี้จัดเป็นภาษาพูดเท่านั้น เพราะบางคาเป็นคาที่ไม่สุภาพ จึงไม่จัดเป็นภาษาทางการ เช่น คาว่า ลาไย
หมายถึงคาจิกกัดคนที่ทาตัวเชื่องช้าได้น่าราคาญ
จากการศึกษาความหมายของคาสแลงพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี ศิริไสยาสน์ (2551) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างคาและความหมายของคาสแลงในพจนานุกรม พบว่า มีความหมายสื่อความรู้สึกไปในทางที่ไม่ดีเป็นจานวน
มากว่าความหมายที่สื่อความรู้สึกไปในทางที่ดี เมื่อนาคาเดิมมาสื่อความหมายใหม่ พบว่า ความหมายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่กว้างขึ้นมากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง รองลงมา เป็นความหมายกว้างออกปกติ น้อยที่สุด คือ
ความหมายกว้างออกในทางที่ดีขึ้น
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สรุปผลการวิจัย
คาสแลงที่พบในนิตยสารวัยรุ่น พ.ศ. 2560 มีจานวนทั้งหมด 174 คา โดยมีลักษณะการสร้างคามากที่สุดคือ การนา
คาหรือวลีที่มีอยู่แล้วในภาษามาสื่อความหมายใหม่ จานวน 75 คา การยืมคามาจากภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จานวน
44 คา การสร้างคาขึ้นใหม่แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ การสร้างคาโดยการดัดแปลงคาเดิม จานวน 24 คา การสร้างคาโดย
การบัญญัติคาขึ้นใหม่ จานวน 12 คา การสร้างคาโดยการเล่นเสียง จานวน 11 คา และนอกจากนี้การกาหนดคาให้สื่อ
ความหมายด้วยเสียง จานวน 6 คา การนาคาเลียนเสียงธรรมชาติมาสื่อความหมาย จานวน 1 คา การนาคาหรือข้อความมา
จากเหตุการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมและสื่อมวลชนแขนง ต่าง ๆ จานวน 1 คา ประเภทที่ไม่พบคาสแลง คือ การสร้างคา
โดยการประสมคาและการผวนคา
จากการศึกษาความหมายของคาสแลงพบว่าความหมายกว้างออก มีจานวน 98 คา แบ่งออกเป็น ความหมายกว้าง
ออกปกติ จานวน 84 คา ความหมายกว้างออกในทางที่ดีขึ้น จานวน 8 คา ความหมายกว้างออกเชิงตาหนิ จานวน 6 คา และ
ความหมายใหม่ที่สื่อความรู้สึกในทางที่ดี จานวน 53 คา ความหมายใหม่สื่อความรู้สึกในทางที่ไม่ดี จานวน 23 คา
การศึกษาการสร้างคาและความหมายของคาสแลงในนิตยสารวัยรุ่น พ.ศ . 2560 สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน ได้ว่ามีการใช้คาสแลงในการสื่อสารกันมากขึ้นทาให้กลายเป็นคาพูดที่ติดปากและเป็นที่นิยมสาหรับวัยรุ่นเป็นอย่าง
มาก คาสแลงที่มักพูดกันนั้น บางคาถ้าเป็นที่ยอมรับของผู้คนก็จะอยู่ได้นาน แต่ถ้าบางคาไม่ได้เป็นที่ยอมรับก็จะสูญศัพท์ไปเร็ว

กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้เพราะได้รับความร่วมมือ และช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่ายิ่ง
ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย และ ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ทีก่ รุณาให้คาปรึกษาแนะนา ข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ ไถ่ถามติดตามการทางานของผู้วิจัยเสมอมา และตรวจแก้วิจัยอย่างละเอียด ให้วิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี
ผู้วิจัยสุดซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
เอกสารอ้างอิง
รสริน ดิษฐบรรจง. 2555. หลักการอ่านการเขียนคาไทย. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
รัชนี ศิริไสยาสน์. 2551. การศึกษาการสร้างคาและความหายของคาสแลงในพจนานุกรม. วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สธนสรณ์ ยุติบรรพ์. 2553. ลักษณะการใช้และความหมายของภาษาสแลงในนิตยสารวัยรุ่น. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อรอุษา ถีวันดี. 2551. การศึกษาลักษณะและการใช้คาสแลงในนิตยสารบันเทิงภาษาไทย พ.ศ.2549. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาภาษาไทย. คณะศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

326

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

ภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2499 – 2560 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาพสะท้อน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ปรากฏในคาขวัญ
วันเด็กแห่งชาติ และ 2) เพื่อจาแนกค่าร้อยละของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2499-2560 จานวนทั้งสิ้น 59 คาขวัญ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ตารางการวิ เ คราะห์ เ กณฑ์ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ 8 ประการ จ าแนกตามความถี่
และคุณลักษณะที่พบ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
จากคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ทั้งหมด 59 คาขวัญ พบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการคุณลักษณะที่พบจาแนก
ตามความถี่ที่พบจานวน 116 แห่ง ที่พบมากที่สุด คือ ข้อ 2. ซื่อสัตย์สุจริต พบ 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.72 รองลงมา
คือ ข้อ 3. มีวินัยพบ 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.97, ข้อ 4. ใฝ่เรียนรู้ พบ 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.79, ข้อ 1. รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ พบ 14 แห่งคิดเป็นร้อยละ 12.07, ข้อ 7. รักความเป็นไทย พบ 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.07, ข้อ 6. มุ่งมั่น
ในการทางาน พบ 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.62, ข้อ 8. มีจิตสาธารณะพบ 7 แห่งคิดเป็นร้อยละ 6.03 และที่พบน้อยที่สุด
คือ ข้อ 5. อยู่อย่างพอเพียง พบ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.72
จาแนกตามคุณลักษณะที่พบในคาขวัญ ดังนี้
1. คาขวัญที่ปรากฏ 1 คุณลักษณะ พบ 31 คาขวัญ จากทั้งหมด 59 คาขวัญ คิดเป็นร้อยละ 52.54
2. คาขวัญที่ปรากฏ 2 คุณลักษณะ พบ 22 คาขวัญ จากทั้งหมด 59 คาขวัญ คิดเป็นร้อยละ 37.29
3. คาขวัญที่ปรากฏ 3 คุณลักษณะ พบ 6 คาขวัญ จากทั้งหมด 59 คาขวัญ คิดเป็นร้อยละ 10.17
คาสาคัญ : คาขวัญวันเด็กแห่งชาติ, ภาพสะท้อน, คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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Abstract
The Research of the reflections of 8 desirable characteristics in the Basic Education Core
Curriculum B.E. 2551 appeared in the slogan of the National Children's Day from 1956-2017 : is the
purposive qualitative research 1) To study the reflection of 8 desirable characteristics in the Basic
Education Core Curriculum B.E 2551 which appeared in the slogan of the National Children's Day and 2)
To identify the percentage of 8 desirable characteristics in the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551,
which appeared in the slogan of the National Children's Day from 1956 - 2017, a total of 59 slogans. The
instrument used in the research were the criteria table for analyzing 8 desirable characteristics, frequency
classification and discovered characteristics which using data analysis in percentage.
The research found that:
1. From 59 slogans of the National Children's Day, found 8 desirable characteristics. The found
characteristics were classified by the frequency of 116 places, the most desirable characteristics usage
were no 2. The honesty, found 31 places, equal to 26.72 percent 3. Discipline, found 22 places, equal to
18.97 percent 4. Learning pursuits, found 16 places, equal to 79 percent 1. Love Patriots, the King, found
14 places, equal to 12.07 percent 7. Love Thai being found 14 places, equal to 12.07 percent 6.
Committed to work, found 10 places, equal to 8.62 percent, 8. 7 places of public minds, equal to 6.03
percent and 5. Sufficiently found 2 places, equal to 1.72 percent respectively.
Classified by features found in the slogan as follows:
1) The slogans that appeared 1 feature, found 31 slogans from a total of 59 slogans, equal to
52.54 percent.
2) The slogans that appeared in 2 features, found 22 slogans from a total of 59 slogans, equal to
37.29 percent.
3. The slogans that appeared in 3 features, found 6 slogans from a total of 59 slogans, equal to
10.17 percent.
keywords : National Children's Day slogan, reflection, desirable characteristics
บทนา
นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาสังคมหลายประการ เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาคน
ว่างงาน ปัญหาการศึกษา ปัญหาเด็กและเยาวชน ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและนาพาประเทศ
ให้เจริญรุ่งเรือง แต่การที่จะพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้านั้นต้องเริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็คือเด็กและเยาวชน
เพราะ “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” เด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้านั้นจะต้องได้รับการหล่อหลอมจากสังคมทั้งใน
เรื่องการศึกษาประเพณีค่านิยม และจริยธรรมอันดีงาม ดังนั้นการพัฒนาเด็กจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารประเทศต้องส่งเสริมและให้
ความสาคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพราะจะช่วยให้ประเทศพัฒนาตามเป้าหมายที่คาดหวัง
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เครื่องมือที่รัฐบาลนามาใช้อย่างหนึ่งก็คือ ภาษา เพราะภาษาเป็นเครื่องมือการสื่อสารของมนุษย์จึงมีหน้าที่สาคัญเข้าใจ
กฎเกณฑ์ค่านิยมทางสังคมได้ ฉะนั้นภาษาจึงถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือของรัฐเพื่อการสื่อสาร
และสร้างสรรค์ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมให้แก่คนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน (บุญญาภา อักษรกาญจน์, 2556, หน้า 1)
ประเทศไทยไดจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้นครั้งแรกในวันจันทรแรกของเดือนตุลาคมพ.ศ. 2498 และไดจัดตอมาเป็น
ประจาทุกปจนถึง พ.ศ.2506 จึงมีความคิดวาควรจะเปลี่ยนไปจัดงานวันเด็กในวันเสารที่ 2ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว
าเปนชวงที่พนจากฤดูฝนมาแลวและเปนวันหยุดราชการทาใหเกิดความสะดวกในการจัดงานแตในปพ.ศ.2507 ไมสามารถจัด
งานวันเด็กไดทัน จึงไดเริ่มจัดงานในปพ.ศ.2508 ซึ่งถือเอาวันเสารที่ 2 ของเดือนมกราคมเปนวันเด็กแหงชาติมาจนถึงปจจุบันนี้
นอกจากนี้คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีจึงไดจัดดาเนินงานติดตอกันมา
ทุกปโดยมีวัตถุประสงคที่สาคัญดังนี้เพือ่ ใหประชาชนไดตระหนักถึงความสาคัญของเด็กและเยาวชนสนใจเรื่องการเลี้ยงดูอบรม
สั่งสอนและชวยเหลือสงเคราะหเด็กและเยาวชนเปนกรณีพิเศษเพือ่ ใหเด็กและเยาวชนไดรูจักหนาที่ของตนและอยูในระเบียบ
วินัยอันดีเพือ่ ใหเด็กและเยาวชนไดแสดงความกตัญ ูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ถือโอกาสบาเพ็ญกุศลและประโยชนตอครอบครัว
ต่อสถาบันการศึกษาตลอดจนชุมชนเปนพิเศษเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับรู ความบันเทิงตามสมควรเพื่อรวมมือเผยแพร
ปฏิญญาวาดวยสิทธิของเด็กตามมติสหประชาชาติ คณะรัฐมนตรีไดเล็งเห็นความสาคัญของวันเด็กจึงไดกาหนดวัตถุประสงคใน
การจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้น ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็มีคาขวัญวันเด็กที่มอบใหกับเด็ก ๆ ทุกปโดยคาขวัญวันเด็กมีขึ้น
ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามดารงตาแหนงนายกรัฐมนตรีและตั้งแต พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ธ
นะรัชตซึง่ ดารงตาแหนงนายกรัฐมนตรีไดใหคุณคาความสาคัญของเด็ก จึงมอบคาขวัญใหเปนขอคติเตือนใจสาหรับเด็กปละ 1
คาขวัญ (กอนถึงวันเด็กแหงชาติ)นายกรัฐมนตรีสมัยตอมา จึงไดถือเปนธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน (ทวี วัดงาม, 2537,
หน้า 7 อ้างในบุญญาภา อักษรกาญจน์, 2556, หน้า 7-8)
ราชบัณฑิตยสภา (2560, ออนไลน์, ย่อหน้าที่ 2) ให้ความหมายของ “คาขวัญ”ไว้ว่า หมายถึง น. ถ้อยคาที่แต่งขึ้น
เพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคลคาขวัญทั่วไป เป็นคาขวัญที่หน่วยงาน สถาบัน หรือองค์การต่าง ๆ คิดขึ้นใช้เพื่อเป็นคติ
เตือนใจให้ข้อคิด เชิญชวนให้ปฏิบัติหรือละเว้น มักเป็นข้อความกะทัดรัด มีสัมผัสคล้องจองทาให้จดจาได้ง่าย เช่น คาขวัญวัน
เด็ก คาขวัญประจาจังหวัด คาขวัญประจาสถาบัน คาขวัญประจาหน่วยงานคาขวัญวันเด็ก เช่น เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
เด็กฉลาดชาติเจริญ คาขวัญประจาจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง
เมืองหลวงของประเทศไทย คาขวัญประจาหน่วยงาน เช่น การสื่อสารแห่งประเทศไทย เครือข่ายทั่วไทย โยงใยทั่วโลก
คาขวัญประจาสถาบัน เช่น คาขวัญของโรงเรียนสตรีวัดระฆังใช้ว่า “เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใจกุศล”
หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานแกนกลางของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 8) มุ่งหวังให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก ดังนี้ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, 2) ซื่อสัตย์สุจริต, 3) มีวินัย, 4) ใฝ่เรียนรู้, 5) อยู่อย่างพอเพียง, 6) มุ่งมั่นในการทางาน,
7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ
การพั ฒ นาเด็ ก จึ ง เปนเรื่ อ งที่ ผู บ ริ ห ารประเทศตองสงเสริ ม และใหความส าคั ญ โดยเฉพาะการพั ฒ นาให เด็ ก
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเพราะจะชวยใหประเทศพัฒนาตามเปาหมายที่คาดหวังเครื่องมือที่รัฐบาลนามาใชอยางหนึ่งก็คือ
ภาษา เพราะภาษาเปนเครื่องมือการสื่อสารของมนุษยจึงมีหนาที่สาคัญเขาใจกฎเกณฑคานิยมทางสังคมไดฉะนั้นภาษาจึงถูก
นามาใชเปนเครื่ องมือของรัฐเพื่อการสื่อสารที่ถูกตองและเหมาะสมใหแกคนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรัฐบาล
ทุกสมัยตางเห็นความสาคัญของภาษาที่ จะนามาสื่อสารกับเด็กและเยาวชน โดยแตละปจะจัดใหมีงานวันเด็กแหงชาติขึ้น
พรอมกับนายกรัฐมนตรีจะมอบคาขวัญวันเด็ กใหแกเด็ก ๆ เพื่อเปนขอคิดหรือแนะนาสั่งสอนใหเด็กปฏิบัติตามเปนแนวทาง
ในการดารงชีวิตโดยผานกระบวนการสื่อสารในรูปแบบของ “คาขวัญ”คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากคณะรั ฐ มนตรีจึ งไดจัด ด าเนิ นงานติ ด ตอกัน มาทุ ก ปโดยมีวั ต ถุป ระสงคที่ สาคั ญดั งนี้ เ พื่ อใหประชาชนไดตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของเด็กและเยาวชนสนใจเรื่องการเลี้ ยงดูอบรมสั่งสอนและชวยเหลือสงเคราะหเด็กและเยาวชนเปนกรณีพิเศษ
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เพือ่ ใหเด็กและเยาวชนไดรูจักหนาทีข่ องตนและอยูในระเบียบวินัยอันดีงามเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดแสดงความกตัญ ูกตเวที
ต่อผูมีพระคุณ ถือโอกาสบาเพ็ญประโยชน์ ตอครอบครัวตอสถาบันการศึกษาตลอดจนชุมชนเปนพิเศษเพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดรับรูความบันเทิงตามสมควรเพื่อรวมมือเผยแพรปฏิญญาวาดวยสิทธิของเด็กตามมติสหประชาชาติคณะรัฐมนตรีไดเล็งเห็น
ความสาคัญของวันเด็กจึงไดกาหนดวัตถุประสงคในการจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้น ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็มีคาขวัญวัน
เด็กที่มอบใหกับเด็ก ๆ ทุกปโดยคาขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงครามดารงตาแหนง
นายกรัฐมนตรีและตั้งแต พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ซึ่งดารงตาแหนงนายกรัฐมนตรีไดใหคุณคาความสาคัญของเด็ก
จึงมอบคาขวัญใหเปนขอคติเตือนใจสาหรับเด็กปละ 1คาขวัญ (กอนถึงวันเด็กแหงชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยตอมาจึงไดถือเปน
ธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน (บุญญาภา อักษรกาญจน์, 2556, หน้า 3-5)
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากเด็กมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน คณะผู้วิจัยสนใจ
แนวคิดของผู้นาประเทศในแต่ละยุคสมัยที่แฝงนัยอยู่ในคาขวัญวันเด็กสามารถสะท้อนความต้องการของสังคมที่มุ่งหวังให้เด็ก
ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีลักษณะอันพึงประสงค์ ในแนวทางเดียวกัน จากความสาคัญข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์8 ประการ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ที่ปรากฏ
ในคาขวัญเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499–2560
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาภาพสะท้ อนคุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ 8 ประการในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2499-2560
2. เพื่อจาแนกค่าร้อยละของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2499-2560
สมมติฐานของการวิจัย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในคาขวัญวัน
เด็กมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน และเป็นคุณลักษณะพื้นฐานทางสังคมที่ เด็ก และเยาวชนของชาติพึงมีและปฏิบัติเพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551

คาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2499-2560

1. รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์

2.ซื่อสัตย์
สุจริต

3.มีวินัย

4.ใฝ่เรียนรู้

5.อยู่อย่าง
พอเพียง

11 คาขวัญ

29คาขวัญ

20 คาขวัญ

14คาขวัญ

2 คาขวัญ

6.มุ่งมั่น
ในการ
ทางาน
9 คาขวัญ

7.รักความ
เป็นไทย

8.มีจิต
สาธารณะ

11 คาขวัญ

6 คาขวัญ

ภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
ในหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2499-2560
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการที่ปรากฏใน
คาขวัญวันเด็ก ระหว่างปี พ.ศ. 2499-2560รวม 59 คาขวัญ ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. กาหนดขอบเขตของการวิจัย
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูล
4. สรุปและอภิปรายผล
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็ก ระหว่าง ปี พ.ศ. 24992560 ดังนี้
1. คณะผู้วิจัยศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 3) ทีก่ าหนด ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
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3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
2. คาขวัญวันเด็ก ระหว่างปี พ.ศ. 2499–2560 รวม 59 คาขวัญ (ปี พ.ศ. 2507 งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เนื่องจากไมสามารถจัดงานวันเด็กไดทัน จึงไม่มีคาขวัญวันเด็ก)
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้ ผู้วิจยั ได้ดาเนินการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลตามลาดับขั้น ดังนี้
1. ศึกษา และรวบรวมเอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวกับคาขวัญวันเด็ก
2. ศึกษา และรวบรวมเอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวกับภาพสะท้อนสังคม
3. อ่าน วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา
4. วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าทางสถิติ ประมวลผลทางสถิติ
5. สรุปผล และอภิอปรายผลการวิจัย
6. จัดทารูปเล่ม รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในคาขวัญ
วันเด็กแห่งชาติ โดยการวิเคราะห์ ประมวลผลทางสถิติ สรุป และอภิปรายผลแบบพรรณนาความ
ผลการวิจัย
จากการศึกษา ภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2499-2560 ในด้านต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า คาขวัญวันเด็กในแต่ละปี
สะท้อนความต้องการที่แตกต่างกัน จานวน 10 ด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
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ตารางที่ 3

ตารางจาแนก

3

2503

4

2504

5
6

2505
2506

7
8
9
10

2507
2508
2509
2510

12 2512
13 2513
14 2514
15
16
17
18

2515
2516
2517
2518

19 2519
20
21
22
23
24
25

2520
2521
2522
2523
2524
2525

26 2526
27 2527
28 2528

จงบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้อนื่ และส่วนรวม
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า
จงเป็นเด็กที่รกั ความก้าวหน้า
จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า
จงเป็นเด็กที่รกั ความสะอาด
จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า
จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความ
ขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
ไม่มีคาขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จอมพลถนอม กิตติขจร
เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทาดี
จอมพลถนอม กิตติขจร
เด็กที่ดีตอ้ งมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี
จอมพลถนอม กิตติขจร
อนาคตของชาติจะสุกใส
หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย
จอมพลถนอม กิตติขจร
ความเจริญและความมัน่ คงของชาติไทยในอนาคต
ขึ้นอยูก่ ับเด็กที่มวี ินัย เฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
จอมพลถนอม กิตติขจร
รู้เรียน รูเ้ ล่น รู้สามัคคี เป็นความดีทเี่ ด็กพึงจา
จอมพลถนอม กิตติขจร
เด็กประพฤติดแี ละศึกษาดี ทาให้มีอนาคตแจ่มใส
จอมพลถนอม กิตติขจร
ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทาดี
เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
จอมพลถนอม กิตติขจร
เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
จอมพลถนอม กิตติขจร
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
สามัคคีคือพลัง
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
เด็กดีคอื ทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลัง
สร้างความสามัคคี
มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทาตัวให้
ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้
นายธานินทร์กรัยวิเชียร
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัตขิ องเด็กไทย
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
เด็กไทยมี วินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เป็นคุณสมบัตขิ องเด็กไทย
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
รู้หน้าที่ ขยัน ซือ่ สัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมัน่ หมั่นศึกษา
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
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พบ

2499 จอมพล ป.พิบูลสงคราม
2502 จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์

คาขวัญวันเด็ก

คุณลักษณะที่พบ

1
2

11 2511

นายกรัฐมนตรี

รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ

พ.ศ.

มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน

ที่

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะ
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายอานันท์ ปันยารชุน
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
นายบรรหาร ศิลปะอาชา
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ์
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
พตท.ทักษิณ ชินวัตร
พตท.ทักษิณ ชินวัตร
พตท.ทักษิณ ชินวัตร
พตท.ทักษิณ ชินวัตร
พตท.ทักษิณ ชินวัตร
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

56
57
58
59
60

2556
2557
2558
2559
2560

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นิยมไทย มีวนิ ัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
นิยมไทย มีวนิ ัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
นิยมไทย มีวนิ ัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
รู้หน้าที่ มีวนิ ัย ใฝ่คุณธรรม นาชาติพฒ
ั นา
สามัคคี มีวนิ ัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
สืบสาน วัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตัง้ ใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวนิ ัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวนิ ัย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นาประชาธิปไตย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นาประชาธิปไตย
เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สูอ่ นาคตที่สดใส
เรียนรูต้ ลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
มีคุณธรรมนาใจ ใช้ชีวติ อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
สามัคคี มีวนิ ัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย
ใส่ใจเทคโนโลยี
รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นาพาไทยสู่อาเซียน
กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวนิ ัย สร้างไทยให้มั่นคง
ความรู้ คู่คุณธรรม นาสู่อนาคต
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมนั่ คง
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ความถี่ที่พบ 14 31 22 16
ค่าร้อยละ 12.07 26.72 18.97 13.79 1.72 8.62 12.07 6.03

จากตารางที่ 3พบว่า
1) ภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ปรากฏ
ในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ พบว่าภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ทั้ง 59 คาขวัญ
ปรากฏคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 คุณลักษณะ พบมากที่สุด คือ ข้อ 2. ซื่อสัตย์สุจริต รองลงมา คือ ข้อ 3. มีวินัย,
ข้อ 4. ใฝ่เรียนรู้, ข้อ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ข้อ 7. รักความเป็นไทย,ข้อ 6. มุ่งมั่นในการทางาน, ข้อ 8. มีจิตสาธารณะ
และที่พบน้อยที่สุด คือข้อ 5. อยู่อย่างพอเพียง

334

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ปรากฏในคาขวัญ
วันเด็กแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2499 - 2560 จานวนทั้งสิ้น 59 คาขวัญ จาแนกตามความถี่ และคุณลักษณะที่พบ
2.1 จาแนกตามความถี่ที่ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พบ 14 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่งคิดเป็นร้อยละ12.07
2. ซื่อสัตย์สจุ ริต พบ 31 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่งคิดเป็นร้อยละ 26.72
3. มีวินัยพบ 22 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่งคิดเป็นร้อยละ 18.97
4. ใฝ่เรียนรู้ พบ 16 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่งคิดเป็นร้อยละ 13.79
5. อยู่อย่างพอเพียง พบ 2 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่งคิดเป็นร้อยละ 1.72
6. มุ่งมั่นในการทางาน พบ 10 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่งคิดเป็นร้อยละ 8.62
7. รักความเป็นไทย พบ 14 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่งคิดเป็นร้อยละ 12.07
8. มีจิตสาธารณะพบ 7 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่งคิดเป็นร้อยละ 6.03
2.2 จาแนกตามคุณลักษณะอันถึงประสงค์ที่พบในคาขวัญ ดังนี้
จากคาขวัญทั้งหมด 59 คาขวัญจาแนกตามคุณลักษณะอันถึงประสงค์ที่พบในคาขวัญวันเด็ก
แห่งชาติ ได้ดังนี้
1. ปรากฏ 1 คุณลักษณะพบ 31 คาขวัญ คิดเป็นร้อยละ 52.54
2. ปรากฏ 2 คุณลักษณะพบ 22 คาขวัญ คิดเป็นร้อยละ 37.29
3. ปรากฏ 3 คุณลักษณะพบ 6 คาขวัญ คิดเป็นร้อยละ 10.17
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2499-2560 อภิปรายผล ดังนี้
ผลการศึกษาภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2499-2560 พบว่า ในเนื้อหาของคาขวัญมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวกับ
เด็กในเรื่องการศึกษา จริยธรรม อุดมการณ์ทางสังคมประเพณีวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และเนื้อหา
หลายประเภทที่นายกรัฐมนตรีให้ความสาคัญมากที่สุดคือ คาขวัญประเภทการมีวินัย การศึกษาและคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
1) ด้านภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ พบว่าภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ทั้ง
59 คาขวัญ ปรากฏคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 คุณลักษณะ พบมากที่สุด คือ ข้อ 2. ซื่อสัตย์สุจริต รองลงมา คือ ข้อ
3. มีวินัย, ข้อ 4. ใฝ่เรียนรู้, ข้อ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ข้อ 7. รักความเป็นไทย, ข้อ 6. มุ่งมั่นในการทางาน, ข้อ 8. มีจิต
สาธารณะและที่พบน้อยที่สุด คือข้อ 5. อยู่อย่างพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย ของสิทธิชัย สุขคะตะ และณัฐวีณ์
บุนนาค (2558) เรื่อง “การวิเคราะห์วาทกรรมชาตินิยมไทยในแบบเรียนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ ” ผลการวิจัยพบว่า
เนื้อหาในแบบเรียนวิชาสังคมศึ กษาและประวัติศาสตร์ของระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สะท้อน ความพยายามของรัฐในการ
สร้างความรู้สึกชาตินิยมไทยโดยให้ความสาคัญกับชาตินิยมไทย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเชื้อชาติ เน้น ความสามัคคี การสืบทอดของ
เชื้อชาติ ความฉลาดของเชื้อชาติ การรู้จักปรับตัวและรู้จักเสียสละ ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเน้นความสาคัญของ
สถาบันดังกล่าวกับเอกราช การสร้างคุณประโยชน์ด้านการกินดีอยู่ดีตามยุคสมัยและการเป็นศูนย์รวม จิตใจ ด้านวัฒนธรรม
เน้นความเหนือกว่าของวัฒนธรรมของกลุ่ม การรู้จักปรับตัว ความคู่ควรแก่การอนุรักษ์ และวัฒนธรรมที่ เป็นที่ยอมรับ ส่วน
ด้านพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวถึงอย่างเด่นชัด แต่พูดรวมๆ อยู่ในประเด็นชาตินิยมด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเป็นพระราช
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ภารกิจสาคัญประการหนึ่ง เนื่องจากต้องการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพุทธศาสนาและสถาบัน พระมหากษัตริย์
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของภัทรวรรณ ภูผกา (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง “วิเคราะหคานิยมที่ปรากฏในคา
ขวัญวันเด็ก”มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคานิยมที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแหงชาติระหวางปพุทธศักราช 2499 –2553 ตาม
เกณฑการกาหนดคานิยมผลการศึกษาพบวา คานิยมที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแหงชาติระหวางพุทธศักราช2499 –2553 ทั้ง
5 ดาน คือ คานิยมการพึ่งตนเอง ขยันหมั่ นเพียร และมีความรับผิดชอบ คานิยมการประหยัดอดออม คานิยมการมีระเบียบ
วินัยและเคารพกฎหมาย คานิยมการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา คานิยมของการรักชาติ ศาสนกษัตริยพบวา คานิยมการ
พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบมากที่สุด รองลงมาคือ ค่านิยมการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา ค านิยม
การมีความรักชาติศาสนกษัตริยคานิยมการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย คานิยมการประหยัดอดออม ตามลาดับ
2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ปรากฏ
ในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2499 - 2560 จานวนทั้งสิ้น 59 คาขวัญ จาแนกตามความถี่ และคุณลักษณะที่พบ
2.1 จาแนกตามความถี่ที่ พบว่า ด้านที่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พบ 14 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 12.07 ด้านที่ 2) ซื่อสัตย์สุจริต พบ 31 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่งคิดเป็นร้อยละ 26.72 ด้านที่ 3) มีวินัย
พบ 22 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่งคิดเป็นร้อยละ 18.97 ด้านที่ 4) ใฝ่เรียนรู้ พบ 16 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 13.79 ด้า นที่ 5) อยู่ อย่างพอเพี ยง พบ 2 แห่ ง จากทั้งหมด 116 แห่ งคิดเป็นร้อ ยละ 1.72 ด้านที่ 6) มุ่งมั่ น
ในการทางาน พบ 10 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่งคิดเป็นร้อยละ 8.62 ด้านที่ 7) รักความเป็นไทย พบ 14 แห่ง จากทั้งหมด
116 แห่งคิดเป็นร้อยละ 12.07 และด้านที่ 8) มีจิตสาธารณะพบ 7 แห่ง จากทั้งหมด 116 แห่งคิดเป็นร้อยละ 6.03
2.2 จาแนกตามคุณลักษณะอันถึงประสงค์ที่พบในคาขวัญ ดังนี้
จากคาขวัญทั้งหมด 59 คาขวัญจาแนกตามคุณลักษณะอันถึงประสงค์ที่พบในคาขวัญ วันเด็ก
แห่งชาติ ดังนี้ คาขวัญที่ปรากฏ 1 คุณลักษณะพบ 31 คาขวัญ คิดเป็นร้อยละ 52.54 คาขวัญที่ปรากฏ 2 คุณลักษณะ
พบ 22 คาขวัญ คิดเป็นร้อยละ 37.29 และคาขวัญที่ปรากฏ 3 คุณลักษณะ พบ 6 คาขวัญ คิดเป็นร้อยละ 10.17
2) เพื่อจาแนกค่าร้อยละของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2499 - 2560 จานวนทั้งสิ้น 59 คาขวัญ จาแนก
ตามความถี่ และคุ ณลั ก ษณะที่ พบ สอดคล้อ งกับ บุญ ญาภา อัก ษรกาญจน์ (2556, บทคั ดย่ อ) ที่ศึ กษาค าขวั ญวั นเด็ ก
ของนายกรัฐมนตรีไทย พบว่าคาขวัญวันเด็กมีเนื้อหา 2 ประเภท ไดแกคาขวัญที่มีเนื้อหาประเภทเดียวเดียว และคาขวัญ
ที่มี เ นื้อ หาหลายประเภท ดานค าแถลงนโยบายและค าขวั ญ วั นเด็ ก มีค วามสอดคล องกั น 6 ดาน ไดแก ดานการศึ ก ษา
ดานจริยธรรมธรรม ดานอุดมการณทางสังคม ดานประเพณีวัฒนธรรม ดานสุขภาพอนามัย และดานสงเสริมสิ่งแวดลอม
ดานรูปแบบและการใชภาษาพบวา มีการใชคาสั้น กระชับ มีการใชคาสัมผัสและไมสัมผัส มีการใชการซ้าคา และมีการใชคา
ที่มีความหมายบวก ดานประโยคพบวา มีการใชประโยคบอกใหทราบ และประโยคสั่ง
จากการศึกษายังพบว่าคาขวัญวันเด็ก แห่งชาตินอกจากจะสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
ยังพบว่ามีความสอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการอีกด้วย
สรุปผลการวิจัย
จากคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ทั้งหมด 59 คาขวัญ พบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการคุณลักษณะที่พบจาแนก
ตามความถี่ที่พบจานวน 116 แห่ง ที่พบมากที่สุด คือ ข้อ 2. ซื่อสัตย์สุจริต พบ 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.72 รองลงมา
คือ ข้อ 3. มีวินัยพบ 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.97, ข้อ 4. ใฝ่เรียนรู้ พบ 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.79, ข้อ 1. รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ พบ 14 แห่งคิดเป็นร้อยละ 12.07, ข้อ 7. รักความเป็นไทย พบ 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.07, ข้อ 6. มุ่งมั่น
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ในการทางาน พบ 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.62, ข้อ 8. มีจิตสาธารณะพบ 7 แห่งคิดเป็นร้อยละ 6.03 และที่พบน้อยที่สุด
คือ ข้อ 5. อยู่อย่างพอเพียง พบ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.72
จาแนกตามคุณลักษณะที่พบในคาขวัญ ดังนี้
1. คาขวัญที่ปรากฏ 1 คุณลักษณะ พบ 31 คาขวัญ จากทั้งหมด 59 คาขวัญ คิดเป็นร้อยละ 52.54
2. คาขวัญที่ปรากฏ 2 คุณลักษณะ พบ 22 คาขวัญ จากทั้งหมด 59 คาขวัญ คิดเป็นร้อยละ 37.29
3. คาขวัญที่ปรากฏ 3 คุณลักษณะ พบ 6 คาขวัญ จากทั้งหมด 59 คาขวัญ คิดเป็นร้อยละ 10.17
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในคาขวัญวันเด็ก
2. ควรมีการศึกษาความเกี่ยวข้องของคาขวัญวันเด็กกับค่านิยม 12 ประการ
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง “ภาพสะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ที่ปรากฏในคาขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2499-2560” สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของท่านอาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์
สุพันดี คณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ จนทาให้การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ คุณค่าและประโยชน์
วิจัยนี้ ขอมอบเป็นเครื่องแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา ที่ให้การศึกษา อบรมสั่งสอน ให้มีสติปัญญา และคุณธรรมทั้งหลาย
อันเป็นเครื่องมือนาไปสู่ความสาเร็จในชีวิตของวิจัย
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แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน”
สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
French Lesson Plan on “The security on board”
for Aviation services’ Students at Suratthani Rajabhat University
ปิยจิตร สังข์พานิช
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
corresponding author e-mail : psungpanich@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแผนการจัดการเรียนรูภ้ าษาฝรั่งเศสเรือ่ ง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน”
สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี หลังจากเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ แผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ” ประชากรที่ใช้ในการทดลองได้มาโดยวิธีเจาะจงคือ นักศึกษาสาขาธุรกิจ
การบิ น วิ ท ยาลั ยนานาชาติ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ราษฏร์ ธ านี ในภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จานวน 27 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง“ความ
ปลอดภัยบนเครื่องบิน ” สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า1) ได้ แผนการจัดการเรียนรู้ภ าษาฝรั่งเศส เรื่อง “ความ
ปลอดภัยบนเครื่องบิน ” สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 2) ดัชนี
ประสิทธิผลของความก้าวหน้าของการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน”ของ
นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีมีค่าเท่ากับ 0.55 และ 3) ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน”อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60,
S.D. = 0.40)
คาสาคัญ : แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาฝรั่งเศส ธุรกิจการบิน
Abstract
The purposes of this research were 1) to create French Lesson Plan on “The security on
board”for Aviation services’ Students at Suratthani Rajabhat University 2) to find the effectiveness index
of the Aviation services’ Students at Suratthani Rajabhat University after using French Lesson Plan on
“The security on board” and 3) to study the level of the satisfaction of the students toward French
Lesson Plan on “The security on board”. The population size of this research was twenty-seven students
purposively selected from the students who enrolled at Suratthani Rajabhat University in the second
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academic semester of 2017. The instruments used for this experimental research were French Lesson
Plan on “The security on board”for Aviation services’ Students and a French achievement test. The
reliability of the test was 0.89. The data were analyzed by mean, percentage, standard deviation and
effectiveness index. The result showed that 1) French Lesson Plan on “The security on board” for
Aviation services’ Students at Suratthani Rajabhat University was successfully developed 2) the
effectiveness index of the Aviation services’ Students at Suratthani Rajabhat University after using French
Lesson Plan on “The security on board” was 0.55 and the satisfaction of the students was in the highest
level (  = 4.60, S.D. = 0.40).
keywords : Lesson Plan, French, Aviation services
บทนา
ในโลกยุคปัจจุบันนี้การเดินทางเป็นสิ่งไร้ขีดจากัด เป็นยุคที่น่านฟ้าเปิดเสรี ธุรกิจการบินแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกสายการ
บินทั่วโลกได้ให้ความสาคัญมากขึ้น ทั้งด้านความคุ้มค่าของราคาและคุณภาพการบริการและสิ่งอานวยความสะดวก รวมถึง
ความปลอดภัยในการเดินทาง ด้วยสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
ทาให้ความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห้องโดยสารมีความซับซ้อนและขยายวงมากขึ้น เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาด
พกพา สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่อาจก่ออันตรายได้ บางทีก็มีความเสี่ยงที่ผู้โดยสารจะแอบนาติดตัวขึ้นเครื่องหรือการ
ลักลอบนาสัตว์ที่เป็นอันตรายขึ้นเครื่อง รวมถึงผู้โดยสารที่ใช้ความรุนแรงก็มีมากขึ้นเรื่อย ๆ กฎระเบียบและมาตรการด้านการ
บินจึงต้องมีการปรับปรุงให้รัดกุมขึ้น ให้ทันต่อเทคโนโลยีและความเสี่ยงต่อภยันตราย อีกทั้งการปฏิบัติงานในห้องโดยสารต้อง
สอดคล้องกับข้อกาหนดและข้อพึงปฏิบัติจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ(IATA) และกฎระเบียบของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตามเมื่อมีกฎระเบียบเคร่งครัดขึ้นย่อม
กระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะประสานความปลอดภัยเข้ากับการบริการ การสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้โดยสารด้วยการบริการแบบวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนั้น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนต้องเข้ารับ
การฝึกอบรมอย่างดี มุ่งเน้นการบริการให้เป็นไปตามความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร รวมถึงรักษา
มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลคือต้องรู้จักพลิกแพลงภายใต้กรอบจากัด เพื่อรักษาสมดุลทั้งการบริการและความ
ปลอดภัย (ไทยรัฐ. ออนไลน์. 2561). นอกจากนี้การใช้ภาษาต่างประเทศก็มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน
เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและการตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก ช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารได้รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต
อย่างไรก็ตามการรู้แต่เพียงรูปประโยคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ผสู้ ื่อสารต้อง
การสื่อให้เข้าใจดังที่ Ch. TOURATIER (2000) ได้กล่าวไว้ว่า: « ความหมายของประโยคที่พูดออกไปมีความซับซ้อนและมี
ความหมายมากกว่าตัวอักษรที่รวมกันอยู่ในประโยคนั้น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นความหมายของหนึ่งประโยคที่กล่าวออกไปยังมี
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ความสัมพันธ์กับสถานการณ์ในการสื่อสารรวมถึงประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจของผู้สื่อสารที่จะพยายามสร้างความ
เข้าใจให้กับคู่สนทนาหรือผู้รับสารนั้น ๆ” (Ch. TOURATIER, 2000 : 182) แนวความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Jean-Michel
ADAM (2001) ที่กล่าวไว้ว่า “ทุก ๆ กิจกรรมของภาษาได้ปรากฏอยู่ในสถานการณ์ของสังคมที่ถูกมองว่าเป็น ตัวกาหนด
รูปแบบของภาษาที่ใช้สื่อสารอย่างแยกกันไม่ออก” (Jean-Michel ADAM, 2001) ดังที่ Reboul & Moeschler (1998) ได้
เสนอแนวคิดในเรื่องของการศึกษาหาความหมายของประโยคไว้ว่า “การแปลความประโยคที่กล่าวออกไปจะต้องอาศัย
กระบวนการอยู่สองกระบวนการคือ กระบวนการถอดความด้านรูปแบบและตัวภาษาและกระบวนการอ้างอิงและการปฏิบัติใน
สังคม”(Reboul & Moeschler, 1998 : 63) ซึ่งหมายความว่า ผู้รับสารจะต้องจับประเด็นความหมายพร้อมไปกับหน้าที่ใน
การสื่อสารของประโยคที่กล่าวออกมาในสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งก็คือความหมายที่แท้จริงที่ผู้สื่อสารต้องการสื่อข้อความให้แก่ผู้ที่
รับสารเข้าใจนั่นเอง (André Meunier, 2004) ในความเป็นจริงของสถานการณ์ของการสื่อสารนั้น องค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ภาษาที่มาร้อยเรียงในประโยคนั้น ผู้รับสารอาจต้องอาศัยการถอดรหัสจากความรู้หลาย ๆ ส่วนเข้าด้วยกันทั้งในเรื่องของ
วัจนภาษา อวัจนภาษา ภาษาเชิงสังคมและบริบทแวดล้อมรวมถึงวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในตัวภาษาเองด้วย ทั้งนี้รวมถึง
ความหมายที่สื่อสารโดยตรงและความหมายที่สื่อสารโดยอ้อม (C. KERBRAT-ORECCHIONI, 2002 : 215)
ในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเช่นเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ” ผู้สื่อสารอาจจะอยู่ร่วมใน
สถานการณ์ด้วยหรืออาจไม่ปรากฏตัวในสถานการณ์การสือ่ สารแต่ว่ารูปแบบของภาษาและความตั้งใจในการสื่อสารได้ฝังอยู่ใน
เนื้อความเรียบร้อยแล้ว ขอแต่เพียงผู้รับสารได้ปฏิบัติตามเท่านั้นทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า การใช้รูปแบบประโยคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการสื่อสารมีบทบาทสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างกัน อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยว
กับการสร้างแผนการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสในเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ” การฝึกทักษะในการเปลี่ยนรูปแบบของ
ประโยคให้สอดคล้องกับกาล มาลา เพื่อแสดงความสุภาพของพนักงานในงานบริการของธุรกิจการบิน อีกทั้งยังไม่มีการ
นาเสนอกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการสื่อสารในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษา
ฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ” สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี ในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสาคัญจาเป็น ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในงานบริการด้านธุรกิจการบิน ให้มี
ศักยภาพทั้งด้านความรู้ทักษะทางปัญญาและเจตคติที่ดีให้มีความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีศักยภาพ ทัดเทียมนานาประเทศเพื่อการแข่งขันในระดับสากล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจ
การบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าของการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความ
ปลอดภัยบนเครื่องบิน” ของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
3. ศึ ก ษาระดั บ ความพึ งพอใจของนั กศึ ก ษาที่ มีต่ อ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ภาษาฝรั่ งเศสเรื่ อง “ความปลอดภั ย
บนเครื่องบิน”
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ศึกษาได้แก่ นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 27 คน ที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาโท
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา โครงการวิจัยนี้ศึกษาจากัดเฉพาะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเรื่อง “ความปลอดภัย
บนเครื่องบิน” (The security on board)
3. ขอบเขตด้านเวลา ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2561
4. ขอบเขตด้านสถานที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
วิธดี าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจ
การบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีและมีขั้นตอนในการดาเนินการดังต่อไปนี้ ขั้นการศึกษาเนื้อหา
และวิเคราะห์หลักสูตร ขั้นการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” สาหรับนักศึกษา
สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขั้นการทดลองใช้และการหาคุณภาพเครื่องมือและขั้น
การทดลองภาคสนาม
ขั้นการศึกษาเนื้อหาและวิเคราะห์หลักสูตร ผู้วิจัยได้ศึกษาวิดิโอสาธิตเกี่ยวกับเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน”
ของสายการบินต่าง ๆ ศึกษาวิเคราะห์จากตารา งานวิจัย เครื่องมือ ได้แก่ แบบจดบันทึก แล้ว ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
จากนั้นจึงออกแบบสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจ
การบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ในขั้นการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความ
ปลอดภัยบนเครื่องบิน ” ผู้วิจัยศึกษาข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหาสาหรับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส ผู้วิจัยได้จาแนกเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ เป็น 3 ชุด ใช้เวลา
จานวน 3 คาบต่อชุดและสาหรับทดสอบก่อนเรียนจานวน 1 คาบและสาหรับทดสอบหลังเรียน จานวน 1 คาบ รวมทั้งสิ้น 11
คาบ เมื่อผู้วิจัยเขียนตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูใ้ นเรื่องที่จะสอนเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยระบุกิจกรรมในกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยเขียนระบุขั้นนา ขั้นสอน ขั้นสรุป อย่างละเอียดและเขียนเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้น ส่วนท้าย เป็นส่วนที่ประกอบด้วยการวัดผล
การประเมินผล การบันทึกหลังสอนและแบบฝึกหัดที่ผู้วิจัยทาขึ้นเพื่อใช้ในการสอนในแต่ละ แผนการเรียนรู้ ผู้วิจัยสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ภ าษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัย บนเครื่องบิ น ” สาหรับนั กศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลั ย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้ มโนทัศน์หรือสาระสาคัญ
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ สื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล เมื่อเรียนจบแล้ว ผู้วิจัย
วัดผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและ
แก้ไขในเรื่องของเนื้อหา ความเหมาะสมของกิจกรรม แบบฝึกหัดและการวัดและการประเมินผล จากนั้นผู้วิจัยนาแผนการ
จัดการเรียนรู้มาแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนาไปใช้จริง ในส่วนของแบบทดสอบภาษาฝรั่งเศสเรื่อง
“ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” สาหรับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ
1 ชุด ผู้วิจัยนาแบบทดสอบภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ” ที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา นาผลการพิจารณาไปทาการวิเคราะห์ หาความตรงตามเนื้อหา ( Content
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validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องหรือค่า IOC (Index of item objective congruence) (กรมวิชาการ, 2545
: 65) และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
แผนการจัดการเรียนรู้ภ าษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัย บนเครื่องบิ น ” สาหรับนั กศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลั ย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โดยใช้แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert
Scale) 5 ระดับ
ขั้นการทดลองใช้และการหาคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส
เรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ 1 ชุดและแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิ น วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
สาหรับการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ” เป็นแบบทดสอบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ 1 ชุด ผู้วิจัยสร้างตามขั้นตอนดังนี้ ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบและการเขียนข้อสอบ
จากเอกสารที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เทคนิควิธีการสอน แล้วนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดเนื้อหาและสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ศึกษาจากวิดีโอของสายการบินต่าง ๆ ในเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน”
กาหนดเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของการทดสอบ สร้างตางรางวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาสาระที่
ต้องการวัดและระดับพฤติกรรมตามทฤษฎีของบลูมได้แก่ ความรู้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์และการประเมินค่า ดาเนินการสร้างแบบทดสอบภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” โดยมีสัดส่วน
จานวนข้อในแต่ละเนื้อหาตรงตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร ข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ จานวน 1 ชุด นา
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปขอความเห็นและคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสเพื่อพิจารณาในเรื่องการใช้ภาษา การ
จัดลาดับเนื้อหา ความเหมาะสมของเนื้อหา เวลาที่ใช้และเกณฑ์การประเมินผลตลอดจนความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
จากนั้นผู้วิจัยนาแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องในขั้นตอนต่าง ๆ อีกครั้ง จากนั้น
ผู้วิจัยนาแบบทดสอบภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” ที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วนาผลการ
พิจารณาไปทาการวิเคราะห์หาความตรงตามเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องหรือค่า IOC (Index of item
objective congruence) (กรมวิชาการ, 2545: 65) ระหว่างข้อคาถามกับระดับพฤติกรรมหรือจุดประสงค์ที่ต้องการวัด โดย
ผู้เชี่ยวชาญประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ให้คะแนน 0 ถ้า
ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์และให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ แล้วนา
ผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านมาคานวณหาค่า IOC ตามสูตรโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ ข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่
ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง โดยข้อสอบชุดนี้มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1 ผู้วิจัยนาแบบทดสอบภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ” ที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของนักศึกษา ไปทดสอบกับนักศึกษาซึ่งไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ใช้ศึก ษา
ครั้งนี้เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 (นภาพร สิงหทัต , 2548: 101) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบเท่ากับ 0.89 แล้วจึงนาไปทดสอบกับกลุ่มทดลองภาคสนาม

342

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” สาหรับ
นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ลาดับ ดังนี้
ตารางที่ 1 คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
จานวนผู้เรียน

คะแนน

ร้อยละของผลรวมของ
ร้อยละของผลรวมของ
ค่าดัชนีประสิทธิผล
คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน
(E.I.)
27
30
30.98
69.38
0.55
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คา่ ดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางพัฒนาการเรียนรู้เท่ากับ 0.55 หรือคิดเป็น

ร้อยละ 55 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55
ตารางที่ 2 ค่าระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน”
หัวเรื่อง

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
5
2
4
4
4
3
4
3
6
3
-

S.D
การแปล
n=27 ความหมาย
5
1
1. เนื้อหา
20
4.66 0.34
มากที่สุด
2. วิธีการสอน
19
4.55 0.45
มากที่สุด
3. สื่อการสอน
20
4.62 0.38
มากที่สุด
4. ผู้สอน
20
4.62 0.38
มากที่สุด
5. บรรยากาศในชั้นเรียน
18
4.55 0.45
มากที่สุด
รวม
4.60 0.40
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักศึกษามี ระดับความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส
เรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน”ดังนี้ เนื้อหา ระดับมากที่สุด (  = 4.66, S.D. = 0.34) วิธีการสอน ระดับมากที่สุด ( 
= 4.55, S.D. = 0.45) สื่อการสอน ระดับมากที่สุด (  = 4.62, S.D. = 0.38) ผู้สอน ระดับมากที่สุด (  = 4.62, S.D. =
0.38) และบรรยากาศ ระดับมากที่สุด (  = 4.55, S.D. = 0.45) โดยภาพรวม นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อแผนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน”ในระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.40)


อภิปรายผล
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนีม้ ีความเป็นรูปธรรมและประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์จริง สังเกต
ได้จากการที่นักศึกษามีความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติและมี ความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง และทาให้ นักศึกษาเกิด
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เจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส ดังนั้น การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนต้องมีวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่จะให้ผู้เรียนได้แสดงออกมา ดังที่ ถวัลย์ มาศจรัส (2550: 5-6) ที่ได้อธิบายไว้ว่า การออกแบบการจัดการเรียนรู้
เป็นกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตลอดกระบวนทัศน์ที่มุ่งไปสู่ผลผลิตตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้
การเริ่มต้นการคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ออกแบบได้กาหนดไว้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยก่อนที่จะออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวจะต้องมีการกาหนดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนและการกาหนดกิจกรรมการประเมินผลของผู้เรียนไว้
อย่างชัดเจน วัดและตรวจสอบได้ โดยการออกแบบกิจกรรมที่จะนาไปสู่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องเป็นกิจกรรมที่ทาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถ สามารถแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปิยจิตร สังข์พานิช (2556) เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิรายวิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่ออุตสาหกรรมการโรงแรมสาหรับระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย พบว่า แบบฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการ
โรงแรมอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยมีค่าเท่ากับ 82.14/82.95 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการโรงแรมในระดับมาก (  = 3.46, S.D. = 0.38) สาหรับ
ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์ จากผลที่ได้จากการวิจัยในเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “ความ
ปลอดภัยบนเครื่องบิน” สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สามารถใช้
เป็นองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศภายใต้บริบทของความเป็นสากล
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพในเรื่องอื่น ๆ และสร้าง
ระดับความสามารถในการใช้ภาษาในสถานการณ์จากง่ายไปหาสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อผลิตสื่อรูปแบบอื่น ๆ ด้วยเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ให้มีความหลากหลายและทันต่อ
สถานการณ์สังคมของผู้เรียนปัจจุบัน
สรุปผลการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง
“ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ” สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
แตกต่างกัน นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 27 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เห็นได้จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ” สาหรับ
นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี พบว่า คะแนนที่ได้จากการทดสอบด้วย
แบบทดสอบฉบับสรุป (Post-test) หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ”
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาธุ ร กิ จ การบิ น วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฏร์ ธ านี ครบทั้ ง 3 ชุ ด แล้ ว เพิ่ ม ขึ้ น
หมายความว่า นักศึกษาทั้ง 27 คนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเรื่อง “ความ
ปลอดภัยบนเครื่องบิน” สาหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางพัฒนาการเรียนรู้เท่ากับ 0.55 หรือคิดเป็นร้อยละ 55 แสดงว่า
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 ส่วนในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “ความปลอดภัยบนเครื่องบิน” อยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.40)
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บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยสาเหตุและแนวทางการปูองกันการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจากลางนครปฐมในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจากลางนครปฐม รวมทั้งค้นหาแนว
ทางการปูองกันการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังดังกล่าว เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ต้องขัง 209 คน เจ้าหน้าที่และผู้บริหารเรือนจา 11 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมติฐานด้วยการทดสอบ Chi-square การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วย Bivariate Correlation
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า
มีสถานภาพโสด เป็นนักโทษชั้นเลว ถูกจาคุกเพียง 1 ครั้ง มีกาหนดโทษต่ากว่า 5 ปี และมีกาหนดโทษที่เหลือน้อยกว่า 2 ปี
ส่วนใหญ่มีญาติมาเยี่ยมเดือนละ 1-2 ครั้ง/เดือน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านการเรียนรู้และการคบหาสมาคม
และ ปัจจัยด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจส่งผลต่อการกระทาผิดวินัยในระดับน้อย ส่วนปัจจัยด้านสภาวะจิตใจและการ
ควบคุ มตนเองเห็น ว่ามีค วามสัมพั นธ์ต่ อการกระทาผิ ดในในระดับปานกลาง ผลการศึ กษาด้านการกระท าผิด วินัย พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ร่วมกระทาผิด ส่วนใหญ่กระทาผิดด้วยการทะเลาะวิวาท/ทาร้ายร่างกาย มีความถี่ในการกระทาผิด
1 ครั้ ง/สัป ดาห์ โดยมี ระดับ ในการกระท าความผิ ดในระดั บน้ อยที่สุ ด ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า กลุ่ม ตัว อย่ างที่ มี
สถานภาพและระดับชั้นนักโทษที่แตกต่างกันจะมีฐานะ ลักษณะและระดับการกระทาผิดแตกต่างกัน ปัจจัยด้านการเรียนรู้และ
การคบหาสมาคมที่แตกต่าง ปัจจัยด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจและปัจจัยด้านสภาวะจิตใจและการควบคุมตนเอง
มีความสัมพันธ์กับฐานะ ลักษณะ ความถี่และระดับการกระทาผิด
จากผลการศึกษาดังกล่าว มีข้อเสนอแนะที่สาคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพื่อปรับทัศนคติ การชมเชยหรือใช้รางวัล
แก่ผู้กระทาความดี การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเรือนจา การสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจกับหัวหน้าหรือผู้นากลุ่ม
ต่างๆ การกาชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ และการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการเรือนจาใน
ภาพรวม
คาสาคัญ : ปัจจัยสาเหตุ, การกระทาผิดวินัย, เรือนจากลางนครปฐม, ผู้ต้องขัง
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Abstract
This research aims to study causal factors of disciplinary rules breaking of prisoners in
Nakorn Pathom Central Prison and to explore the potential guidelines to prevent the disciplinary rule
breaking. Questionnaires were employed to collect quantitative data from 209 prisoners and in-depth
interviews were used to collected data from 11 prisoners. Data analyzed by frequency, percentage, mean
and standard deviation, hypotheses testing by chi-square statistic, One-way ANOVA and Bivariate
Correlation.
The results show that the majority of samples were 31-40 years old, elementary education or
below, single, in a category of bad prisoner, first time of imprisonment, below 5 years in prison, less than
2 years remaining in prison, 1-2 times for relative visit a month. It was found that the samples had a low
level of opinion on learning and association factors and rational of decision factors effecting disciplinary
rule breaking, but they had a higher level of opinion on self-control factors effecting disciplinary rule
breaking. Regarding the disciplinary rule breaking characteristics, it was found that most of the samples
were a co-wrongdoer, committed a quarrel and fight, and broke the rules at least once a week. The
results of hypothesis testing show that the differences in prisoner’s status and level of prisoner affected
on the condition, type and level of disciplinary rule breaking. Moreover, it was found that the learning
and association factors, rational of decision factors and self-control factors were correlated with the
condition, type, frequency and level of disciplinary rule breaking.
The important suggested were to set activity for attitude adjustment, give reward, physical
renovate communication with leader, reiterate officer on working and prison management.
Key words: Causal factors, Disciplinary rule breaking, Nakorn Pathom Central Prison, Prisoners
บทนา
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่มีบทบาทสาคัญในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคม ทาหน้าที่ในการควบคุมผู้กระทาผิดกฎหมายไว้ในสถานที่ที่จากัดอิสรภาพที่เรียกว่า “เรือนจา”
เพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมให้กลับตัวเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัญหาสาคัญของเรือนจาใน
ปัจจุบันที่ยังรอการบริหารจัดการได้แก่ ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจา ซึ่งปัจจุบันมีจานวนมากกว่า 300,000 คน ในขณะที่เรือนจา
รองรับได้เพียง 110,000 คน (กรมราชทัณฑ์, 2561) นอกจากนี้จานวนเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ รวมทั้งปัญหาเรือนจา
เก่าและชารุดทรุดโทรม สภาวะดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมและการแก้ไขพัฒนาผู้ต้องขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เรือนจากลางนครปฐม เป็นหน่วงงานบริหารราชการส่วนกลาง สังกัด กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีอานาจ
ควบคุมนักโทษเด็ดขาดชาย และนักโทษเด็ดขาดหญิง กาหนดโทษตลอดชีวิต โดยได้แบ่งเขตการควบคุมผู้ต้องขังเป็น 9 แดน
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ชาย 127 คน หญิง 27 คน มีจานวนผู้ต้องราชทัณฑ์ประมาณ 5,500 คน (เรือนจากลางนครปฐม, 2560)
อย่างไรก็ตามแล้วผู้ต้องขังส่วนหนึ่งยังมีพฤติกรรมในการกระทาผิดวินัยเรือนจาอยู่ เช่น การลักลอบเล่นการพนัน
การทะเลาะวิวาท การสักตามร่างกาย การลักลอบนาสิ่งของต้องห้ามเข้ามาภายในเรือนจา ตลอดจนไปถึงการลักลอบเสพยา
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เสพติดในเรือนจา เป็นต้น ซึ่งการกระทาดังกล่าวไม่ควรจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ควบคุมหรือลงโทษ
อาชญากรและเป็นสถานที่แก้ไขคนกระทาผิดให้กลับตนเป็นคนดี นั่นก็คือเรือนจานั่นเอง
จากสภาพปัญหาดังกล่าว แม้ว่าจะมีการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขัง โดยผลที่
ออกมานั้นปรากฏว่าสาเหตุที่ผู้ต้องขังกระทาผิดวินัยของเรือนจา คือ เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขาดความรู้ความ
เข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อนผู้ต้องขังชักชวน ต้องการเรียกร้องความสนใจ เจ้าหน้าที่ไม่มีความเป็นธรรมในการลงโทษ
เกิดปัญหาครอบครัว (รัชนีภรณ์ แก้วไพรวัลย์, 2550) แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีปัญหาของการกระทาผิดวินัยของเรือนจาอยู่อย่าง
ต่อเนื่องโดยสังเกตได้จากสื่อต่างๆ ที่ได้นาเสนอปัญหาต่างๆ ของเรือนจา เช่น ปัญหาผู้ต้องขังในเรือนจามีพฤติการณ์ลักลอบ
ค้ายาเสพติด หรือแม้กระทั่งการใช้เรือนจาเป็น ฐานบัญชาการค้ายาเสพติด ซึ่งสิ่งนี้เองที่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการ
ต่างๆ หรืองานวิจัยที่ผ่านมายังมิได้ทาหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ในเรื่องการกระทาผิดวินัยเรือนจาของผู้ต้องขัง
อย่างชัดเจน และอีกประการหนึ่งก็คืองานวิจัยที่ผ่านมานั้นได้ทาการศึกษาวิจัยที่เรือนจาอื่นและผู้วิจัยเองยังไม่พบว่าเคยมีการ
ทาการวิจัยเรื่องนี้ในเรือนจากลางนครปฐมมาก่อน ซึ่งผู้วิจัยต้องการทราบว่าถ้าหากต่างสถานที่กันหรือต่างเรือนจากัน มูลเหตุ
ของการกระทาผิดวินัยเรือนจาจะเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ ตลอดจนผู้วิจัยต้องการค้นหาแนวทางการปูองกันการกระทาผิด
วินัยของผู้ต้องขังในเรือนจาอย่างยั่งยืน และเนื่องจากว่าผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือนจากลางนครปฐม จึงมั่นใจว่าสามารถ
เข้าถึงข้อมูลโดยตรงของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงซึ่งจะเป็นประโยชน์กับงานวิจัยมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ในการศึกษามูลเหตุของการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจากลางนครปฐม เพื่อที่จะได้ทราบแนวทางในการปูองกันการ
กระทาผิดวินัยดังกล่าว และนาผลการวิจัยที่ได้มาใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการควบคุมการกระทาผิดวินัยเรือนจาของผู้ต้องขัง
ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมหลังจากพ้นโทษไปแล้วและไม่หวน
กลับไปก่ออาชญากรรมอีกจนต้องกลับเข้าสู่เรือนจาอีกครั้ง ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง และยัง
เป็นการสร้างความไม่มั่นใจให้กับสังคมต่อกรมราชทัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลือ งงบประมาณของรัฐในการควบคุมผู้ต้องขัง
เหล่านั้นอีกด้วย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนทฤษฎี ท างอาชญาพบว่ า ทฤษฎี ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง สาเหตุ ที่ ท าให้ เ กิ ด อาชญากรรมขึ้ น
โดยอาชญากรรมอาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยภายนอก ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการเรียนรู้และ
การคบหาสมาคมที่แตกต่าง ได้แก่ ทฤษฎีคบหาสมาคมที่แตกต่าง (Differential association theory) ระบุไว้ว่าพฤติกรรม
อาชญากรรมสามารถเรียนรู้ได้โดยผ่านกระบวนการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นและการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมส่วน ใหญ่
เกิดขึ้นภายในกลุ่มที่ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกัน (Akers, 1994) ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social control theory)
ได้กล่าวไว้ว่า คนในสังคมจะไม่กระทาความผิดหากเขาเชื่อว่าสิ่งที่กฎหมายกาหนดให้เป็นความผิดเป็นสิ่งไม่ดีและไม่ควรปฏิบัติ
(Travis Herschi, 1969) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) ระบุไว้ว่าการลอกเลียนแบบ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
จากการสังเกตพฤติกรรมคนอื่นแล้วทาตาม ส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ได้แก่ ทฤษฎีการ
เลือกอย่างมีเหตุผล (Rational choice theory) โดยได้ระบุไว้ว่าการกระทาทุกอย่างจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลเพื่อ
เข้าข้างตนเองโดยเหตุผลที่มักจะคานึงถึงเป็นอันดับแรก คือ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และอีกประเด็นคือ ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจนั้นมีทั้งปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นสิ่งต่างๆ ที่ มีอยู่รอบตัวและบุคคลนั้นสามารถรับรู้ได้
(Ronald Aker, 1973) ส่วนทฤษฎีปกติวิสัย (Routine activity theory) ระบุไว้ว่าตัวผู้กระทาความผิดจะเป็นใครก็ได้ที่ดาเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคม แต่เมื่อมีโอกาสที่จะกระทาความผิดอาจจะด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน และในส่วนของปัจจัยด้า นสภาวะจิตใจ
และการควบคุมตนเองนั้น (เสกสัณ เครือคา, 2558) ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self – control) กล่าวไว้ว่าการควบคุมตนเอง
ในแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เช่น การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน เป็นต้น
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ส่วนทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality theory) ระบุไว้ว่า พฤติกรรมอาชญากรรมเป็นการแสดงออกของบุคลิกภาพที่แตกต่าง
จากบุคคลปกติ เช่น การขาดความสามารถในการระงับอารมณ์ ความก้าวร้าว การชอบหาเรื่องใส่ตนเอง การชอบเป็นศั ตรูกับ
ผู้อื่น การมองโลกในแง่ร้ายหรือการไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม เป็นต้น (Gottfredson & Travis Herschi, 1990)
อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีที่มีความสอดคล้องกับเปูาหมายในการศึกษาครั้งนี้ อีกหนึ่งทฤษฎีก็คือ ทฤษฎีตีตรา (Labeling
Theory) ซึ่งเป็นแนวคิดที่กล่าวถึงสาเหตุของการกระทาความผิดของผู้ที่ถูกจองจาว่าการที่บุคคลเหล่านี้ถูกตีตราหรือถูกลงโทษ
ทางสังคม ทาให้อับอายและคบแค้นใจ อาจเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้บุคคลนั้นๆ กระทาความผิดขึ้นอีกก็เป็นได้ (Becker,
1963) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการหาแนวทางในการปูองกันการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจากลางนครปฐม
โดยการค้นหาปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้องทีก่ ่อให้เกิดการกระทาผิดดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงแต่อ้างอิงทฤษฎีตีตราเท่านั้น แต่ยังรวมไป
ถึงทฤษฎีต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้ทราบถึงต้นตอสาเหตุ อันจะทาให้การปูองกันการเกิดปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
สาหรับผลงานวิจัยที่ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกระทาผิดวินัย พบว่ามีจานวนมาก เช่น การศึกษาของ ไพโรจน
สุนทรพรม (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่องการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
ความสัมพันธ์พบว่า อายุ กาหนดโทษ ระยะเวลาที่รับโทษมาแล้ว คดีที่ต้องโทษ จานวนครั้งที่ต้องโทษ ระดับชั้น การได้รับ
อภัยโทษ ประวัติการกระทาผิดวินัย ความรู เกี่ยวกับกฎระเบียบ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบมีความสัมพันธ์ กับความ
รุนแรงในการกระทาผิดวินัยขอผู้ตองขัง สาหรับระดับการศึกษาและประเภทของผู้ต้องขังไม่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงใน
การกระทาผิดวินัยของผู้ตองขัง การศึกษาของ รัชนีภรณ์ แก้วไพรวัลย์ (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการทาผิด
วินัยของผู้ต้องขังหญิงศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจาจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า แรงจู งใจในการกระทาผิดของผู้ต้องขัง
ได้แก่ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับ เพื่อนผู้ต้องขังชักชวน ต้องการเรียกร้อง
ความสนใจ เจ้าพนักงานมีความไม่เป็นธรรมในการลงโทษ เกิดปัญหาในครอบครัว และไม่มีการฝึกวิชาชีพหรือไม่ได้เรียน
หนังสือ ตามลาดับ
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory research) โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
มีจานวน 209 คน ซึ่งได้ทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) และใช้รูปแบบการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) ซึ่งจะแบ่งโควตาตามสัดส่วนของจานวนผู้ต้องขังที่กระทาผิดวินัยในแต่ละ
แดน สาหรับเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
การเรียนรู้และการคบหาสมาคมที่แตกต่าง ปัจจัยด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ปัจจัยด้านสภาวะทางจิตใจและการควบคุม
ตนเอง การกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจากลางนครปฐม และข้อเสนอแนะต่างๆ สาหรับข้อคาถามในส่วนที่ 2-5 เป็นข้อ
คาถามให้เลือกตอบและแบบมาตราวัดแบบการประเมินค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคริท
(Likert’s Scale)
2) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi -structured Interview) ซึ่งมี
การกาหนดประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์จากประเด็นผลการศึกษาที่เก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเชิงปริมาณ
ประกอบไปด้วยประเด็นสาคัญ คือ ปัจจัยสาเหตุและแนวทางการปูองกันการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจากลางนครปฐม
ทั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ งหลั ก การและวิ ธี ก ารสร้ า งแบบสอบถาม และผ่ า นการตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หา
(Content Validity) และการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม และในการเข้าเก็บรวมรวมข้อมูลในเรือนจา
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ได้ทาการขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจาฯ และได้แจ้งข้อมูลและสิทธิต่างๆ ให้ผู้ให้ข้อมูลรับทราบก่อนให้ลงนามให้ความ
ยินยอมให้ข้อมูลก่อนทาการรวบรวมข้อมูล
สาหรับ ในการวิเคราะห์ข้อ มูลปัจจั ยส่ วนบุคคลและปัจจั ยสาเหตุต่างๆ จะใช้สถิติ เชิงพรรณนา ได้แ ก่
ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D) ส่วนการทดสอบสมติฐานจะใช้ สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Chi-square , One Way ANOVA และ Pearson Correlation
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน สาหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยมีขั้นตอน ได้แก่ การแยกแยะและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ตีความ เรียบเรียงและอภิปรายตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา และนาเสนอข้อมูล
ข้อมูลในรูปของร้อยแก้ว และการเน้นนาเสนอปรากฏการณ์สาคัญที่ค้นพบ (Quotations)
ผลการวิจัย
1) ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือ
ต่ากว่า มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่เป็นนักโทษชั้นเลว ถูกจาคุกเพียง 1 ครั้ง มีกาหนดโทษต่ากว่า 5 ปี และมีกาหนดโทษที่เหลือ
น้อยกว่า 2 ปี ส่วนใหญ่มีญาติมาเยี่ยมเดือนละ 1-2 ครั้ง/เดือน และจากผลสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆ
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละการคบหาสมาคมในระดั บ น้ อ ย (ค่ า เฉลี่ ย 2.60)
โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุด คือ ก่อนที่ท่านจะทาอะไร ท่านมักจะปรึกษาเพื่อนที่ สนิทที่สุดของท่าน
(ค่าเฉลี่ย 3.54) ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่ากว่าประเด็นอื่นๆ คือ ถ้าท่านกระทาผิดวินัยเรือนจาสาเร็จ
ท่านจะได้การยอมรับจากกลุ่มเพื่อน (ค่าเฉลี่ย 2.00) สาหรับปัจจัยด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.30) โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ด้วยมากที่สุด คือ ถ้าท่านรู้ว่าจะถูกเจ้าหน้าที่จับได้ว่ากระทาผิดวินัยท่านจะไม่ทา (ค่าเฉลี่ย 3.75) และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่ากว่าประเด็นอื่นๆ คือ ท่านรู้สึกสบายใจเมื่อได้กระทาผิดวินัยเรือนจา (ค่าเฉลี่ย 1.84) สาหรับปัจจัยด้านสภาวะ
จิตใจและการควบคุมตนเอง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาวะจิตใจและการควบคุมตนเองในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.63) โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สดุ คือ การกระทาผิดวินัยเรือนจาของท่านเกิดจาก
การขาดการยับยั้งชั่งใจ และการไม่ยั้งคิด (ค่าเฉลี่ย 3.57) และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่ากว่าประเด็นอื่นๆ
คือการกระทาผิดวินัยเรือนจาเป็นเรื่องท้าทาย (ค่าเฉลี่ย 2.05) และสาหรับลักษณะของการกระทาความผิด ผลการสารวจ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ร่วมกระทาผิด มีลักษณะการกระทาผิดคือ ทะเลาะวิวาท/ทาร้ายร่างกาย มีความถี่ในการ
กระทาผิด 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับในการกระทาความผิดในระดับน้อยที่สดุ โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ในการกระทาความผิดมากที่สุด คือ เล่นการพนัน และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับการกระทาผิดต่ากว่าประเด็นอื่นๆ
คือ หลบหนีหรือพยายามหลบหนีจากการควบคุม สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาผิดแสดงดังตารางที่ 1-4 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลฐานะในการกระทาผิด
ฐานะในการกระทาผิด

จานวน

ร้อยละ

ผู้ก่อเหตุ

75

35.9

ผู้ร่วมกระทา

95

45.5

ผู้ถูกกระทา

32

15.3

ไม่ระบุ

7

3.3
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ฐานะในการกระทาผิด

จานวน

ร้อยละ

ผู้ก่อเหตุ

75

35.9

ผู้ร่วมกระทา

95

45.5

ผู้ถูกกระทา

32

15.3

ไม่ระบุ

7

3.3

209

100.0

จานวน

ร้อยละ

ทะเลาะวิวาท/ทาร้ายร่างกาย

58

27.8

ครอบครองสิ่งต้องห้าม

14

6.7

เล่นการพนัน

47

22.5

เสพสิ่งเสพติด/ของมึนเมา

5

2.4

ลักลอบสักตามร่างกาย

23

11.0

อื่นๆ

51

24.4

ไม่ระบุ

11

5.3

รวม

209

100.0

จานวน

ร้อยละ

1 ครั้ง/สัปดาห์

126

60.3

2 ครั้ง/สัปดาห์

18

8.6

3 ครั้ง/สัปดาห์

6

2.9

4 ครั้ง/สัปดาห์

1

0.5

5 ครั้ง/สัปดาห์

1

0.5

มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์

2

1.0

ไม่ระบุ

55

26.3

209

100.0

รวม

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลลักษณะการกระทาผิด
ลักษณะการกระทาความผิด

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลความถี่ในการกระทาผิด
ความถี่ในการกระทาผิด

รวม
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลระดับการกระทาความผิด
ประเด็นการกระทาผิดวินัย
1. ทะเลาะวิวาทหรือทาร้ายร่างกาย
2. ครอบครอบสิ่งของต้องห้าม เช่น ยาเสพติด อาวุธ ฯ
3. เล่นการพนัน
4. ลักลอบสักตามร่างกาย
5. เสพยาเสพติดหรือสิ่งของมึนเมา
6. หลบหนีหรือพยายามหลบหนีจากการคุมขัง
7. กระด้างกระเดื่องต่อคาสั่งเจ้าหน้าที่
รวม

̅
1.96
1.81
1.97
1.94
1.57
1.45
1.52
1.74

SD.
1.324
1.333
1.201
1.212
1.054
1.033
1.070
0.980

แปลผล
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้ อยที่สุด
น้อย
น้อย

ผลการทดสอบสมมติฐาน ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน โดยแสดงรายละเอียดเฉพาะข้อมูลที่มี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบสมติฐานระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มีนัยสาคัญทางสถิติ
การกระทาผิด (ตัวแปรตาม)
ฐานะ
ลักษณะ
ความถี่
สมมติฐาน 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ต้องขังที่แตกต่างกันส่งผลต่อการกระทาผิดวินัยที่แตกต่างกัน
- สถานภาพ
ผู้มีสถานะหย่าร้าง
ผู้ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
มักจะเป็นผู้ก่อเหตุ
มักจะมีสถานภาพโสด
แต่ผู้ที่สมรสมักจะเป็น
ผู้ร่วมกระทาผิด
- ระดับชั้นนักโทษ
นักโทษชั้นเลว มักจะ นักโทษชั้นเลวและเลวมาก
เป็นผู้ก่อเหตุ
มักจะก่อเหตุทะเลาะ/ทา
ร้ายร่างกาย
ตัวแปรอิสระ

ระดับ

กลุ่มที่โสดจะมี
ระดับการกระทา
ผิดต่ากว่ากลุ่มหย่า
ร้าง/แยกกันอยู่
นักโทษที่อยู่ใน
ระดับเลว จะมี
ระดับการกระทา
ผิดที่สูงกว่านักโทษ
ในกลุ่มอื่นๆ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านด้านการเรียนรู้และการคบหาสมาคมที่แตกต่างมีความสัมพันธ์กับการกระทาผิดวินัย
- ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ผู้ก่อเหตุและผู้ร่วมก่อ ผู้ที่ทะเลาะ/ทาร้าย
ผู้ที่มีความเห็น ผู้ที่มีความเห็น
และการคบหาสมาคมที่ เหตุมีความคิดเห็น
ครอบครองสิ่งต้องห้าม ใช้สิ่ง เกี่ยวกับปัจจัย เกี่ยวกับปัจจัยด้าน
แตกต่าง
เกี่ยวกับปัจจัยด้าน
เสพติดและสักมีความเห็น
ด้านการเรียนรูฯ้ การเรียนรู้ฯ ที่
การเรียนรู้และการคบ เกี่ยวกับปัจจัยด้านการเรียนรู้ ที่สูงขึ้น จะมี
สูงขึ้น จะมีระดับใน
หาสมาคมมากกว่า
และการคบหาสมาคมสูงกว่า ความถี่ในการ การกระทาผิด
กลุ่มอื่นๆ
กลุ่มอื่นๆ ส่วนผู้ที่ใช้สิ่งเสพ กระทาผิดลดลง เพิ่มขึ้น
ติดและสักมีความคิดเห็นสูง
กว่ากลุ่มที่ทะเลาะ/ทาร้าย
ร่างกาย
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
การกระทาผิด (ตัวแปรตาม)
ฐานะ
ลักษณะ
ความถี่
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับการกระทาผิดวินัย
- ปัจจัยด้านการใช้
ผู้ที่ทะเลาะ/ทาร้าย ครอบครอง ผู้ที่มีความเห็น
ผู้ก่อเหตุมีความ
เหตุผลในการตัดสินใจ
สิ่งต้องห้าม ใช้สิ่งเสพติดและสัก เกี่ยวกับปัจจัย
คิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัย
มีความเห็นปัจจัยด้านการใช้
ด้านการใช้
ด้านการใช้เหตุผลใน
เหตุผลในการตัดสินใจสูงกว่า
เหตุผลฯ ที่
การตัดสินใจสูงกว่า
กลุ่มอื่นๆ ส่วนผู้ที่ใช้สิ่งเสพติด สูงขึ้น จะมี
กลุ่มอื่นๆ ส่วนผู้ที่ถูก
และสักมีความคิดเห็นสูงกว่า
ความถี่ในการ
กระทามีความคิดเห็น
กลุ่มที่ทะเลาะ/ทาร้ายร่างกาย กระทาผิดลดลง
ต่ากว่ากลุ่มอื่นๆ
ครอบครองสิ่งต้องห้ามและการ
พนัน
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านสภาวะจิตใจและการควบคุมตนเองมีความสัมพันธ์กับการกระทาผิดวินัย
- ปัจจัยด้านสภาวะ
ผู้ก่อเหตุมีความ
ผู้ที่ทะเลาะ/ทาร้าย ครอบครอง ผู้ที่มีความเห็น
จิตใจและการควบคุม
คิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัย สิ่งต้องห้าม ใช้สิ่งเสพติดและสัก เกี่ยวกับปัจจัย
ตนเอง
ด้านสภาวะจิตใจและ มีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน ด้านสภาวะ
การควบคุมตนเองสูง สภาวะจิตใจและการควบคุม
จิตใจฯ ที่สูงขึ้น
กว่ากลุ่มอื่นๆ ส่วนผู้ที่ ตนเองสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ส่วนผู้ที่ จะมีความถี่ใน
ถูกกระทามีความ
ใช้สิ่งเสพติดและสักมีความ
การกระทาผิด
คิดเห็นต่ากว่ากลุ่ม
คิดเห็นสูงกว่ากลุ่มที่ทะเลาะ/ ลดลง
อื่นๆ
ทาร้ายร่างกาย ครอบครองสิ่ง
ต้องห้ามและการพนัน
ตัวแปรอิสระ

ระดับ
ผู้ที่มีความเห็น
เกี่ยวกับปัจจัย
ด้านการใช้
เหตุผลฯ ทีส่ ูงขึน้
จะมีระดับการ
กระทาผิด
เพิ่มขึ้น

ผู้ที่มีความเห็น
เกี่ยวกับปัจจัย
ด้านสภาวะ
จิตใจฯ ที่สูงขึ้น
จะมีระดับการ
กระทาผิด
เพิ่มขึ้น

2) ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
สาหรับผลการศึกษาเชิงคุณภาพมีผลการศึกษาดังนี้
1) ปัจจัยสาเหตุการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขัง จากการสัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมายถึงปัจจัยสาเหตุที่ทาให้
ผู้ต้องขังมีการกระทาผิดวินัยเรือนจา พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทาผิดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้
- ปั จ จั ย ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต้ อ งขั ง ได้ แ ก่ นิ สั ย การศึ ก ษา การเลี้ ย งดู แ ลอบรมสั่ งสอนจาก
ครอบครัว สิ่งเหล่านี้ทาให้บุคคลแต่ละคนมีนิสัย ความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกันออกไป จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมการกระทา
ผิดวินัยที่แตกต่างกันออกไป
- ปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้ต้องขัง เช่ น เงินไม่พอใช้หรือการเป็นหนี้ เป็นสิ่งผลักดันให้ต้องกระทาผิด
เพื่อหาเงินมาใช้หนี้และใช้จ่าย เช่น การเล่นการพนันในเรือนจา การลักลอบจาหน่ายสินค้าในเรือนจา การรับจ้างกระทาการ
ต่างๆ ที่ผิดวินัยเรือนจา เป็นต้น
- สภาพแวดล้ อ มที่ จ ากั ด ในเรื อ นจ าก่ อ ให้ เ กิ ด ความตึ ง เครี ย ด จนต้ อ งหาทางออกในการระบาย
ความเครียดดังกล่าว เนื่องจากเรือนจามีพื้นที่จากัดคับแคบในขณะที่จานวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ผู้ต้องขับเกิด
ความอึดอัดทั้งกายและใจจนหาทางออกด้วยการกระทาผิด
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- สภาพสังคมในเรือนจา ที่มีการแบ่งพรรคพวก การแบ่งกลุ่ม ทาให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น
เมื่อผู้ต้องขังแบ่งออกเป็นฝักฝุาย หากกลุ่มหรือเพื่อนมีแนวโน้มที่ชอบกระทาความผิด หากผู้ต้องขังฝืนทาสิ่งที่แตกต่างหรือขัด
กลับมติของกลุ่มก็จะให้กลายเป็นที่รังเกียจหรือไม่ยอมรับของกลุ่ม
2) แนวทางในการแก้ไข จากการสัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมายถึงแนวทางในการปูองกันให้การกระทาผิดวินัย
เกิดขึ้นน้อยที่สุด พบว่ามีแนวทางที่สามารถดาเนินการได้ดังนี้
- การเข้มงวดตรวจตราหรือสกัดกั้นสิ่งของต้องห้ามต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ บังคับใช้กฎ ระเบียบเรือนจา
อย่างจริงจัง ดาเนินการจับกุมและลงโทษผู้ต้องขังที่กระทาผิดวินัยอย่างรวดเร็วและถูกต้อง เป็นธรรม
- การฝึกอบรมในด้านธรรมะ ศิลปะ จัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ให้แก่ผู้ต้องขังได้ร่วมดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการฝึกวิชาชีพอย่างจริงจังเพื่อเป็นการทาให้ผู้ต้องไม่มีจิตหรือความคิด ที่ฟุูงซ่านและเป็นการหารายได้ให้
ผู้ต้องขังอีกทางด้วย
- การสร้างความเข้าใจกับผู้นากลุ่มหรือพ่อบ้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน แล้วกระตุ้นให้
ผู้นากลุ่มเหล่านี้ชักจูงให้เกิดพฤติกรรมดีๆ ในกลุ่มสมาชิก
- ควรส่งเสริมหรือชมเชยผู้ต้องขังที่กระทาความดี เพื่อ เป็นกาลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง
รายอื่นอีกทั้งยังเป็นการย้าเตือนมิให้ผู้ที่ประพฤติตัวดีหลงไปกระทาผิดวินัย
- เพิ่มจานวนเจ้าหน้าเพื่อให้เพียงพอในการสอดส่องดูแลผู้ต้องขังอย่างทั่วถึง การเฝูาระวังโดยการหมั่น
สอดส่องดูแล การหมั่นหาข่าว หรือการปิดจุดอับต่างๆ ไม่ให้ผู้ต้องขังใช้เป็นที่กระทาผิดวินัยได้ การติดตั้งกล้องวงจรปิด การย้าย
ระบายไปยังเรือนจาเฉพาะสาหรับผู้ต้องขังแต่ละกลุ่ม
- เจ้าหน้าที่ต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ต้องขัง ลดช่องว่าง
สาหรับเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขังให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูดหน้าแถว การพูดให้กาลังใจ หรือแม้แต่การให้คาปรึกษาใน
ด้านต่างๆ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างกระทาผิด 1 ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนใหญ่เป็นผู้ร่วมกระทาผิด มีลักษณะการกระทาผิดคือ
ทะเลาะวิวาท/ทาร้ายร่างกาย เช่น กรณีของผู้ ต้องขังที่ใช้อุปกรณ์ในการทางานฝีมือ เช่น กรรไกรหรือมีดเล็กทาร้ายเพื่อน
ผู้ต้องขังด้วยกัน เนื่องจากมีการกระทบกระทั่ง มีปากเสียง จนเกิดความโมโหและขาดสติจนทาร้ายร่างกายกันจนเกิดเหตุบาน
ปลายและเกิดตะลุมบอนกันในที่สุด และส่วนการพนันมีระดับการกระทาผิดสูงที่สุด เช่น กรณีมีการลักลอบเล่นการพนันไฮโล
ในเรื อนนอน โดยมีก ารลัก ลอบน าอุปกรณ์ส าหรับ เล่นการพนันมาให้เช่ า นอกจากนี้ยังมีผู้ที่รั บจ้างเป็น ต้นทางเพื่อ ไม่ใ ห้
เจ้าหน้าที่จับได้ โดยคิดค่าเช่าหรือค่าต้นทางเป็นกาแฟ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า การกระทาผิด
ส่วนใหญ่มักเป็นการครอบครองสิ่งของต้องห้าม/ยาเสพติด/โทรศัพท์มือถือ การลอบสักตามร่างกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องหมั่น
ตรวจค้นและการเข้มงวดตรวจตราให้มากขึ้น ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พุฒิพัฒน์ ทวีศักดิ์โรจน
(2552) ที่พบว่าการกระทาผิดในเรื อนจามากที่สุดคือ การทะเลาะวิวาท นอกจากนี้ผลการศึกษาของ ยุทธชัย นามลาบุตร
(2555) ที่พบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีการกระทาผิดวินัยของทัณฑสถาน 1 ครั้ง คือ เล่นการพนัน ซึ่งเมื่อจาแนกพฤติกรรมของ
ผู้ต้องขังแล้ว สาหรับผู้ที่มักจะเล่นการพนันมักจะอยู่ในกลุ่มของ “พวกแท็กซี่” (นัทธี จิตสว่าง, 2542) ที่ต้องการใช้เงินหรือ
ถูกญาติตัดขาด ทาให้ขาดแคลนเงินทองใช้สอยในเรือนจา พวกนี้จึงพยายามเอาตัวรอดโดยวิธีการต่างๆ ทั้งการรับจ้างซื้อของ
ซักผ้า นวด ยกเมล์ ทางานให้ได้ยอด รวมทั้งเล่นการพนัน เป็นต้น ซึ่งผู้ต้องขังที่มีอิทธิพลมีฐานะทางการเงินโดยเฉพาะผู้ค้ายา
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เสพติดรายใหญ่ที่มักมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆในเรือนจา จะทาการเปิดบ่อนการพนันในเรือนจา
เพื่อหารายได้มาดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้าน (วริศรา ศิริสุทธิเดชา, 2557)
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านการเรียนรู้และการคบหาสมาคมมีส่วนทาให้ตนกระทาผิดวินัยอยู่ในระดับ
น้อย อย่างไรก็ตามประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุด คือ ก่อนที่ท่านจะทาอะไร มักจะปรึกษาเพื่อนที่สนิทที่สุด
นั่นคือ การที่ผู้ต้องขังต้องอยู่ร่วมกันทาให้เกิดสังคมและมีกลุ่มเพื่อนที่มักปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ ระหว่างกัน พร้อมทั้งถ่ายทอด
ทัศนคติหรือความชอบในแบบต่างๆ ให้แก่กันจนทาให้เกิดการเรียนรู้ การทาตามและเห็นว่าเรื่องที่เพื่อนทาเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่และผู้ บริหารเรือนจา ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
ประเด็นดังกล่าว โดยให้เห็นผลว่าเพื่อน เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก การจะทาสิ่งใดผู้ต้องขัง
มั ก จะปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ นก่ อ นเสมอ ทั้ ง นี้ ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สั ง คมของคนคุ ก ของ
นัทธี จิตสว่าง (2542) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมและระบบค่านิยมของผู้ต้องขังมีอิทธิพลต่อการปรับตัวของผู้ต้องขังในเรือนจาเป็น
อย่างมาก การที่ผู้ต้องขังอยู่รวมกันนานๆ ทาให้มีการถ่ายทอดค่านิยมและแบบแผนความประพฤติที่ต่อต้านสังคมและนิสัย
อาชญากรให้แก่กัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัชนีภรณ์ แก้วไพรวัลย์ (2550) ที่พบว่า กระทาผิดในแต่ละ
ครั้งเพื่อนเป็นผู้ชักชวนอยู่ในระดับมากที่สุดและการกระทาความผิดส่วนใหญ่เกิดจากเพื่อนชักชวนและความต้องการเรียกร้อง
ความสนใจ
กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังเห็นว่าปัจจัยด้านการใช้เหตุ ผลในการตัดสินใจเพื่อกระทาผิดวินัยของตนนั้น อยู่ในระดับน้อย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ ถ้ารู้ว่าจะถูกเจ้าหน้าที่จับได้ว่ากระทาผิดวินัย จะไม่ทา ผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาในเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ต้องขังเห็น
ว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมดังกล่าว คือต้องการกระทาความผิด แต่หากรู้ว่าจะถูกจับได้เขาเหล่านั้นก็จะไม่ทา
เนื่องจากผลของการถูกจับได้คือ การถูกลงโทษหรือการถูกตัดชั้น อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารส่วน
ใหญ่กลับให้ความเห็นว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกรงกลัวการถูกจับได้และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะกระทาความผิดอยู่
แล้ว การที่โดนจับได้แล้วระบุว่า “รู้อย่างนี้จะไม่ทา” เป็นการแก้ตัวหรือสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเองดูดีเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานศึกษาวิจัยของ ธันเนล (Tunnell, 1990, อ้างถึงใน พรชัย ขันตี, 2553) ที่พบว่าความกลัวที่จะถูกลงโทษหรือถูกจับกุม
ไม่ได้กีดกันหรือขัดขวางให้ผู้ที่เคยต้องโทษมาแล้วไปกระทาผิดกฎหมายซ้าอีก เพราะว่าพวกอาชญากรเหล่านี้คิดว่าจะไม่ถูก
จับกุม หรือไม่ก็คิดว่าหากถูกจับกุมก็จะไม่ต้องรับโทษมาก เป็นต้น
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยด้านสภาวะจิตใจและการควบคุมตนเองเป็นปัจจัยที่ทาให้ตนเองกระทาผิดวินัยในระดับ
ปานกลาง ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ การกระทาผิดวินัยเรือนจาเกิดจากการขาดการยับยั้งชั่งใจ และการไม่
ยั้งคิด อย่างไรก็ตามผลการวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการกระทาผิดวินัยเรือนจาของผู้ต้องขัง ที่เกิด
จากการขาดการยับยั้งชั่งใจ และการไม่ยั้งคิดนั้น มักเป็นการกระทาความผิดเฉพาะในกรณีการทะเลาะวิวาทที่เกิดจากความไม่
พอใจหรือจากการกระทบกระทั่งที่ทาให้เกิดความโมโหจนขาดความยั้งคิด ทั้งนี้ การกระทาผิดวินัยนั้นเกิดจากสาเหตุปัจจัย
หลายด้าน โดยเฉพาะปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง สภาพแวดล้อมและสังคมภายในเรือนจา พฤติกรรมดังกล่าว
สอดคล้องกับทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) (Akers, 1994) ที่ระบุว่า การขาดความยับยั้งชั่งใจเป็นหนึ่งในอาการ
ของความผิดปกติทางจิตประเภทหนึ่ งที่เรีย กว่า อาการต่ อต้านสังคมหรือจิตผั นผวน (Sociopath, Psychopath หรื อ
Antisocial) โดยอาการเหล่ า นี้ เ ป็ น อาการของบุ ค คลที่ เ ข้ า กั บ สั ง คมไม่ ไ ด้ และมี อุ ป นิ สั ย ขั ด แย้ งกั บ สั งคม นอกจากนี้
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ผลการศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุทธชัย นามลาบุตร (2555) โดยพบว่ามูลเหตุจูงใจที่ทาให้ผู้ต้องขัง
กระทาความผิด คือ ขาดสติยั้งคิด อย่างไรก็ตามผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่าเจ้าหน้าที่และผู้บริหารบางส่วนไม่เห็นด้วย
โดยให้เหตุผลว่าผู้ต้องขังที่กระทาผิดส่วนใหญ่ได้คิดและไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีแล้วก่อนกระผิด สอดคล้องกับทฤษฎีการเลือก
อย่างมีเหตุผลหรือทฤษฎีคิดก่อนกระทาผิด (Rational Choice Theory) ที่เชื่อว่าผู้กระทาผิดจะคานวณถึงต้นทุนในการ
กระทาผิดว่ามีน้อยกว่าผลเสียที่จะได้รับแล้วจึงลงมือกระทาผิด (Cornish & Clarke, 1986)
ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยสาเหตุในการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจากลางนครปฐม พบว่าสถานภาพมี
ผลต่อการกระทาผิด โดย ผู้มีสถานะหย่าร้างมักจะเป็นผู้ก่อเหตุ ผู้ที่กระทาผิดวินัยโดยการทะเลาะวิวาท มักจะมีสถานภาพโสด
แต่มีระดับการกระทาผิดต่าสุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ที่เผชิญกับการหย่าร้างอาจกาลังอยู่ในอารมณ์หดหู่ เสียใจ เคว้งคว้าง
ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ และสอดคล้องกับทฤษฎีปกติวิสัย (Routine activity
theory) ที่ระบุว่าอาชญากรที่จะลงมือกระทาความผิดนั้นอาจเกิดขึ้นกับคนจน คนตกงาน หรืออาจจะเป็นผู้ที่ถูกสังคมกดดัน
ให้กระทาความผิด (เสกสัณ เครือคา, 2558) ส่วนผลการศึกษาที่พบว่าผู้ที่กระทาผิดวินัยโดยการทะเลาะวิวาทมักจะเป็นผู้ที่มี
สถานภาพโสดแต่มีระดับการกระทาผิดต่าสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ต้องขังที่มีสถานภาพโสด ส่ วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่มีอารมณ์
ร้อน ชอบใช้ความรุนแรง ชอบความเสี่ยงและการทะเลาะวิวาท (วริศรา ศิริสุทธิเดชา, 2557) มีความสามารถในการควบคุม
ตนเองในระดับต่า จึงไม่สามารถยับยั้งใจได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการทะเลาะวิวาทที่เกิดจากการไม่สามารถควบคุม
ตนเองได้ ทาให้เมื่อเวลาผ่านไปผู้ต้องขังอาจคิดได้ มีความใจเย็นมากขึ้น จึงทาให้ระดับการกระทาผิดไม่รุนแรงมากนัก
นอกจากนี้ยังพบว่านักโทษชั้นเลวมักจะเป็นผู้นาในการก่อเหตุ ซึ่งมักจะก่อเหตุทะเลาะ/ทาร้ายร่างกาย และมีระดับ
การกระทาผิดสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ต้องขังชั้นเลวส่วนใหญ่มักจะกระทาผิดอยู่
บ่อยครั้งและบางรายเห็นว่าการกระทาความผิดเป็นเรื่องปกติ และในบางครั้งอาจจะรับจ้างกระทาผิดต่างๆ เพื่อให้ให้เงินมาใช้
จ่ายระหว่างอยู่ในเรือนจา (วริศรา ศิริสุทธิเดชา, 2557)
ผู้ที่อยู่ในฐานะผู้ก่อเหตุ ผู้ที่กระทาความผิดโดยการเสพยาเสพติด และผู้ที่มีระดับการกระทาผิดในระดับที่สูงยิ่งขึ้น
จะมีความคิดเห็นต่อประเด็นปัจจัยด้านการเรียนรู้และการคบหาสมาคมที่แตกต่าง ปัจจัยด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
ปัจจัยด้านสภาวะจิตใจและการควบคุมตนเอง มากกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้ที่มีความถี่ในการกระทาผิดที่สูงขึ้นจะมี
ความคิดเห็นต่อประเด็นทั้ง 3 ด้านลดต่าลง ทั้งนี้ อธิบายได้ว่า กลุ่มที่อยู่ในฐานะผู้ก่อเหตุที่ก่อเหตุด้วยตนเองหรือเป็นผู้นาใน
การก่อเหตุ กลุ่มที่กระทาผิดโดยการใช้สารเสพติดและกลุ่มที่มีระดับการกระทาผิดในระดับสูง บุคคลเหล่านี้มีปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้ก่อเหตุจานวนมาก ทั้งในด้านการเรียนรู้และการคบหาสมาคมที่แตกต่าง ด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ และด้านสภาวะ
จิตใจและการควบคุมตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันของ เอ็ดวิน ซัทเธอร์แลนด์ (Sutherland’s
Differential Association Theory) (Sutherland, 1937) ทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory) และ
ทฤษฎีอาชญากรรมทั่วไป/การควบคุมตนเอง (General theory of crime/Self-control theory) นั่นคือการกระทาผิดของ
คนกลุ่มนี้เกิดจากการได้เรียนรู้หรือจากการคบหาสมาคมกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม สอดคล้องกับงานเขียนของ ซัทเธอร์แลนด์
(Sutherland, 1937) ที่สรุปว่าบุคคลทุกคนเป็นขโมยมืออาชีพได้โดยการยอมรับให้เข้ากับกลุ่มมิจฉาชีพก่อน แล้วจึงจะได้รับ
การปลูกฝังหรือสั่งสอน ซึ่งพฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการเรียนรู้ในการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น ตามกระบวนการ
ติดต่อสื่อสาร รวมทั้งผู้กระทาผิดวินัยอาจมีการใช้เหตุผลในการไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่แล้วและเห็นว่าการกระทาความผิดนั้นมี
ความ ซึ่ง โรเบิร์ต ครอท (Crouch, 1979) ได้นาเสนอสมมติฐานที่ระบุว่าแนวทางในการเลือกพฤติกรรมผิดกฎหมายขึ้นอยู่กับ
การที่บุคคลจะได้รับความพึงพอใจหรือผลประโยชน์สูงสุด หรืออาจเกิดจากสภาวะจิตใจหรือความสามารถในการควบคุม
ตนเองในขณะนั้นๆ ดังที่ Gottfredson และ Herschi (1990) กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีการคบคุมตนเองต่า จะมีแนวโน้มในการกระทา
ผิดสูง โดยอาชญากรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ การควบคุมตนเองต่าและโอกาสในการกระทาผิด
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อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้ที่มีความถี่ในการกระทาผิดหรือผู้ที่ทาผิดบ่อยครั้ง อาจมีแรงจูงใจในการกระทาผิดที่มาจากสาเหตุอื่นๆ
มากกว่าที่เกิดจากการเรียนรู้และการคบหาสมาคมที่แตกต่าง ด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ สภาวะจิตใจและการควบคุม
ตนเอง โดยอาจเห็นว่าการกระทาผิดวินัยเป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องอาศัยการถูกชัดจูงจากเพื่อน อยู่ในสถานการณ์หรืออารมณ์แบบ
ไหนก็สามารถกระทาผิดได้และบางครั้งการกระทาผิดวินัยก็ไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ มารองรับ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ สาหรับเป็นแนวทางในการปูองกันการกระทาผิดวินัยในเรือนจาที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง
ในส่วนของกาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่
1) การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคล/นิสัยของผู้ต้องขัง ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพื่อปรับทัศนคติของ
ผู้ต้องขัง การชมเชยหรือใช้รางวัลแก่ผู้กระทาความดีหรือผู้ที่ไม่เคยกระทาผิดวินัยมาก่อน เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ต้องขัง
รายอื่นๆ การแยกผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมไม่ดีออกจากกลุ่ม ในกรณีผู้ต้องขังที่มักกระทาผิดวินัยซ้าซาก และมีวิธีการปฏิบัติที่
แตกต่างกัน
2) การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเรือนจา ได้แก่ จัดสรรปันส่วนพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขัดรู้สึกแออัดมาก
จนเกินไป จัดสรรพื้นที่หรือเวลาสาหรับการทากิจกรรมผ่อนคลายเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง และการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อ
สอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในเรือนจา โดยเฉพาะในจุดที่สาคัญๆ
3) การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสังคมภายในเรือนจา ได้แก่ การสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจกับหัวหน้า
หรือผู้นากลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างหัวหน้าหรือผู้ นากลุ่มที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี ปราบปรามกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มที่มักจะมี
สมาชิกในกลุ่มกระทาผิดวินัยอยู่บ่อยครั้ง และการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสามัคคี เพื่อให้ไม่ให้การจับกลุ่มมีความเหนียว
แน่นมากจนเกินไป รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้แลกเปลี่ยนหรือทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนนอกกลุ่มมากขึ้น
4) การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ กาชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจ
ค้นสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ที่ลักลอบนาเข้าในเรือนจา รวมทั้งความเข้มข้นในการตรวจตราความผิดปกติต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้น เน้นย้าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดมั่นในอุดมการณ์ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พัฒนา
ผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมที่อยู่ในระดับผู้นากลุ่ม ให้มีบทบาทเป็นผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่
5) การแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการเรือนจาในภาพรวม ได้แก่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการจัดหาอาหารและ
การเพิ่มคุณภาพของอาหารที่จัดให้แก่ผู้ตอ้ งขัง ควรมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิตอาหาร
เองภายในเรือนจา การเน้นกระบวนการไต่สวนที่โปร่งใส่และเป็นธรรม และควรมีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเพื่อลด
ช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
สาหรับ ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ได้แก่ ควรมีการศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับข้อเสนอจากผล
การศึกษาครั้งนี้ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่มากน้อยเพียงใด ทั้งในด้านความสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับเรือนจา ความเป็นไป
ได้ทางเทคนิคและงบประมาณในการดาเนินงาน เป็นรวมทั้ง ควรศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับเรือนจาที่มีสถิติการกระทาผิด วินัย
ของผู้ต้องขังที่แตกต่างกันเพื่อเรียนรู้และค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการเรือนจาเพื่อปูองกันการกระทาผิดวินัย
สรุปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาไม่เกินชั้นประถมศึกษา โสด เป็นนักโทษชั้นเลว
ถูกจาคุกเพียง 1 ครั้ง มีกาหนดโทษต่ากว่า 5 ปี และมีกาหนดโทษที่เหลือน้อยกว่า 2 ญาติมาเยี่ยมเดือนละ 1-2 ครั้ง/เดือน
กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีการกระทาผิดวินั ยในลักษณะของเป็นผู้ร่วมกระทาผิด มากกว่า โดยจะกระทาผิด 1 ครั้ง/
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สัปดาห์ มีรูปแบบการกระทาผิดที่กระทามากที่สุด ได้แก่ ทะเลาะวิวาท/ทาร้ายร่างกาย และการเล่นการพนัน ส่วน หลบหนี
หรือพยายามหลบหนีจากการควบคุม เป็นการกระทาผิดวินัยที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
กระทาผิดวินัยในเรือนจามากที่สุดคือ ปัจจัยด้านสภาวะจิตใจและการควบคุมตนเอง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการเรียนรู้และ
การคบหาสมาคม และปัจจัยด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพและระดับชั้นแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการกระทาผิด
แตกต่างกันออกไป ปัจจัยด้านการเรียนรู้และการคบหาสมาคม ปัจจัยด้านการใช้เหตุผลในการตัดสินใจและปัจจัยด้านสภาวะ
จิตใจและการควบคุมตนเอง มีความสัมพันธ์กับความถี่และระดับการกระทาผิด นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มีฐานะและลักษณะการ
กระทาผิดที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทั้ง 3 ดังกล่าว แตกต่างกันออกไปด้วย
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพสรุปได้ว่า ปัจจัยสาเหตุที่ทาให้เกิดการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขัง ได้แก่ ปัจจัยลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ต้องขัง ปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้ต้องขัง สภาพแวดล้อมที่จากัดในเรือนจาก่อให้เกิดความตึงเครียด และสภาพ
สังคมในเรือนจา ที่สาหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การเข้มงวดตรวจตราหรือสกัดกั้นสิ่งของต้องห้ามต่างๆ
ของเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมในด้านธรรมะ ศิลปะ จัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ให้แก่ผู้ต้องขัง การสร้างความเข้าใจกับผู้นากลุ่ม
หรือพ่อบ้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน การส่งเสริมหรือชมเชยผู้ต้องขังที่กระทาความดี การเพิ่มจานวนเจ้าหน้า
เพื่อให้เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยสาเหตุและแนวทางการปูองกันการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจากลางนครปฐม ฉบับนี้
สาเร็จไปได้ด้วยดีเนื่องมาจากได้รับความเมตตาจากท่านคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ พันตารวจเอก โสรั ตน์
กลับวิลา ที่ได้ให้คาปรึกษาในการจัดทาวิทยานิพนธ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตารวจโท ดร.เสกสัณ
เครือคา ที่ท่านได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยได้ให้คาปรึกษาและแนะนาวิธีการจัดทาวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
จนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และอีกท่านที่ได้แนะนาและได้กรุณาประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเครื่องมือวิจัยให้
คือ รองศาสตราจารย์ พันตารวจเอก ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิริ ทั้งนี้รวมตลอดจนคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยตารวจทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาการด้านอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมายให้กับผู้เขียน
ผู้เขียนขอขอบพระคุณทางคณะผู้บริหารเรือนจากลางนครปฐม ผู้บัญชาการเรือนจากลางนครปฐมท่านนักรบ
นาคพรหม ผู้อานวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง ท่านสมศักดิ์ บุญญาธนานุรัตน์ และท่านคมกริช วงษาซ้าย ผู้บัญชาการเรือนจา
จั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี รวมถึ งพี่ น้ อ งเจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ ต้ อ งขั งเรื อ นจ ากลางนครปฐมทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามและให้ข้อมูลต่างๆ ในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับงานวิจัยฉบับนี้ จนสาเร็จไปได้ด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
กรมราชทัณฑ์. (2561). สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์. สืบค้นจาก http://www.correct.go.th/stat102/display/select_type.php.
เรือนจากลางนครปฐม. (2560, 1 พฤษภาคม). บันทึกข้อความ งานกองการเจ้าหน้าที่. ขอบข่ายภารกิจเรือนจากลางนครปฐม.
รัชนีภรณ์ แก้วไพวัลย์. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังหญิงกรณีศึกษา : เรือนจาจังหวัดสมุทรสาคร.
(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สืบค้นจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/.
พุฒิพัฒน์ ทวีศักดิ์โรจน. (2552). การกระทาผิดวินัยของผูต้ ้องขังในเรือนจากลางบางขวาง. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
สืบค้นจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/.
ไพโรจน สุนทรพรม. (2550). การกระทาผิดวินัยของผูตองขังในเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). สืบค้นจากfile:///C:/Users/SVOA/Downloads/pairoj-soo-all%20(1).pdf.

358

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

ยุทธชัย นามลาบุตร. (2555). ยุทธศาสตร์การป้องกันการกระทาผิดวินัยของผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยรุ่นพระนครศรีอยุธยา.
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.
นัทธี จิตสว่าง. (2560). วัฒนธรรมย่อยในเรือนจา. สืบค้นจากhttps://www.gotoknow.org/posts/536365.
นัทธี จิตสว่าง. (2542). หลักทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพิบลู สงเคราะห์ กรมราชทัณฑ.
พรชัย ขันตี. (2553). ทฤษฎีอาชญาวิทยา: หลักการ งานวิจัย และนโยบายปฏิบัติประยุกต์. กรุงเทพ: สุเนตร์ฟลิ ม์.
วริศรา ศิริสุทธิเดชา. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมรองของผู้ต้องขังในเรือนจา. (วิทยานิพนธ์
ดุษฏีบัณฑิต) สืบค้นจาก file:///C:/Users/SVOA/Downloads/FullText.pdf.
เสกสัณ เครือคา. (2558). อาชญากรรม อาชญาวิทยา และงานยุติธรรมทางอาญา. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.
Akers, Ronald L., (1994). Criminological Theories: Introduction and Evaluation. Los Angeles: Roxbury
Publishing.
Aker, Ronald L., (1973). Deviant Behavior: A social Learning Approach. Belmont, CA: Wadsworth.
Becker, Howard S. (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: The Pree Press.
Cornish, D., & Clarke, R. V. (1986). The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending.
Hague: Springer- Verlag.
Crouch, R. L. (1979). Human Behavior : An Economic Approach. North Scituate, Mass. : Duxbury Press
Micheal, Gottfredson R. & Travis Hirschi. (1990). A General Theory of Crime. Staford University Press
Home.
Sutherland, Edwin H. (1937). The Professional Thief. Chicago: University of Chicago Press.
Herschi, Travis. (1969). Causes of delinquency. Berkely: University of Californai Press.

359

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนกับความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาอาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP OF COMMUNITY LEADERS AND A
STRENGTH OF THE COMMUNITY : A CASE STUDY OF MUANG DISTRICT OF
PHETCHABUN PROVINCE
ภควา มุสิกะวัน ธิดารักษ์ ลือชา และ จิดาภา คาตื้อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
corresponding author e-mail : Pakawa2011@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของผู้นาชุมชน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาของผู้นาชุมชนกับความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้นาชุมชนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ จานวน 143 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ค่ า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สัน (Pearson’s
Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาตน มี
ค่าเฉลี่ย 4.24 และด้านการประสานสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.00 ตามลาดับ ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนมีความสัมพันธ์กับความ
เข้มแข็งของชุมชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.68
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา ผู้นาชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน

ABSTRACT
The purposes of the research were to investigate the leadership of community leaders and
The relationship between leadership of community leaders and strength of the community. A total
of 143 community leader in the areas of muang district of Phetchabun province, selected by simple
random sampling method, were used as the sample group of the study. Statistics including
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Correlation Coefficient. The research
findings were as follows : The leadership of community leaders was at the high level. The leadership
of community leaders had a relationship with strength of the community.
Keywords : Leadership, Leadership of Community, Strength of the Community
บทนา
“ชุมชนเข้มแข็ง” คือ การที่สมาชิกหรือประชาชน ในชุมชนรวมตัวกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการ
ด้วยตนเอง และแก้ไขปัญหาของชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ส่งผล
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ให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ตลอดจนการเกิด เครือข่ายการเรียนรู้มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา ใน
ชุมชน ผสมผสานความร่วมมือจากท้องถิ่น ภาครัฐ ภาค เอกชน และอื่นๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาดังนั้นชุมชนเข้มแข็ง จึง
เป็นแนวคิดที่นามาเป็นทางเลือกในการพัฒนาประเทศ และแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม และได้นาไป บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา (ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2543) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของชุมชนมีหลายปัจจัย เช่น การศึกษาของพัชราวดี ตรีชัย (2552) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสาคัญ
ของการพลิกฟื้นจากสังคมที่มีปัญหาวิกฤติในด้านต่างๆ สามารถทาให้ชุมชนเกิดความ เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้คือ 1)
ผู้นามีภาวะผู้นาโดดเด่นในด้านขีด ความสามารถของผู้นา 2) การมีส่วนร่วมของประชาชน 3) การมีทุนทางสังคมในมิติ
ต่างๆ 4) ทุนทางเศรษฐกิจ สามารถพึ่งตนเองได้ สอดคล้องกับการศึกษาของปริญญา สิงห์เรือง (2551) ซึ่งพบว่า
กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เกิดจากการที่ชุ มชนได้ริเริ่มคิดค้นกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ โดยการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน อาศัยขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบเครือญาติที่แน่นแฟ้น การนับถือผู้อาวุโส และภาวะผู้นา เป็น
ตัวขับเคลื่อนทาให้เกิดกิจกรรม และสามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างประสบความสาเร็จ และสอดคล้องกับรัชนก
เจนบ้านผือ (2554) ซึ่งพบว่าภาวะผู้นาของผู้นาชุมชน มีความสัมพันธ์กับการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากปัจจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าภาวะผู้นาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชน ดังนั้น การศึกษาภาวะผู้นาในการสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนจึงเป็นสิ่งสาคัญ สาหรับการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา
ภาวะผู้นาของกานันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นาแบบเป็นทางการ เนื่องจากกานันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นาชุมชนที่สาคัญใน
การบริหารจัดการพัฒนาชุมชนของตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้และมีความเข้มแข็ง นอกจากจะปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของทางราชการ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนรา ชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในขณะเดียวกันยังต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
ตัวแทนของประชาชนในการเสนอแนะปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนมาสู่ทางราชการ ซึ่งอาจ
กล่ าวได้ว่ า ก านัน และผู้ ใหญ่ บ้า นเป็ น บุค คลส าคั ญ ในการประสานงาน ประสานประโยชน์ ร ะหว่ างทางราชการกั บ
ประชาชน บทบาทสาคัญอีกบทบาทหนึ่งของกานันและผู้ใหญ่บ้านก็คือ การเป็นผู้นาในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดผู้นาของ Shaffer, 2000 และ Owens, 2004 ที่อธิบายว่าผู้นาต้องทาหน้าที่ประสานการทางานของ
สมาชิกในหมู่บ้านให้ประสบความสาเร็จ ช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ขจัดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ประสานการทางานเพื่อการ
บรรลุเป้าหมาย โดยทาให้วัตถุประสงค์ของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้พลังอานาจที่ได้รับการยอมรับ
การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีชุมชนเข้มแข็งที่เป็นรูปธรรม
ชัด เจน เช่น บ้ า นโนนสะอาด หมู่ 8 ต าบลดงมู ล เหล็ ก ได้ รั บรางวั ล หมู่บ้ า นพั ฒ นาดี เ ด่ น ระดับ จั งหวั ด ก านั น และ
ผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัลแหนบทองคา บ้านยาวี หมู่ที่ 1 ตาบลวังชมพู ได้รับรางวัลหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นระดับจั งหวัด และ
กานันในตาบลได้รับรางวัลแหนบทองคา

จากความสาคัญของภาวะผู้นาและความเข้มแข็งของชุมชนดังกล่าว ผู้วิจัย

จึงสนใจที่จะศึกษาถึงภาวะผู้นาของกานันและผู้ใหญ่บ้าน และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของกานันและผู้ใหญ่บ้าน
กับความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาของผู้นาชุมชน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนกับความความเข้มแข็งของชุมชน
สมมติฐานการวิจัย
ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนมีความสัมพันธ์กับความความเข้มแข็งของชุมชน
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้นาชุมชนที่เป็นกานันและผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการเลือกและ แต่งตั้ง
โดยกระทรวงมหาดไทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 221 (อาเภอเมืองเพชรบูรณ์, 2561)
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้นาชุมชนที่เป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 142 คน ได้มา โดย
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการคานวณของ ยามาเน่ (Yamane 1970 : 580-581 อ้างถึงใน เชาว์ อินใย,
2541, น. 119-120) และผู้วิจัยได้ทาการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก
2. ขอบเขตเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนกับความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้
2.1 ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชน ประกอบด้วยภาวะผู้นา 3 ด้าน คือ ภาวะผู้นาด้านการบริหารงาน
ภาวะผู้นาด้านการประสานสังคม และภาวะผู้นาด้านการพัฒนาตนเอง
2.2 ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง ชุมชนที่สมาชิกในชุมชนมีความเชื่อมั่นว่า สามารถแก้ไขปัญหา
พัฒนาความเป็นอยู่ของตนได้ รักที่จะพึ่งตนเอง มีความเอื้ออาทร พร้อมที่จะจัดการกับปัญหาร่วมกัน มีการเลือกผู้แทน
ชุมชนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการตัดสินใจและทางานร่วมกันโดยมีผู้นาร่วมผลักดัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุก
ขั้นตอน เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองและชุมชนจากการทางานร่วมกัน มีแผนชุมชน มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนอื่นและ
ภาคีการพัฒนา
3. ขอบเขตพื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
วิธีดาเนินการวิจัย
1.เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended) และแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้นาชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน
ทั้ ง นี้ การวิ เ คราะห์ ห าความเที่ ย งของแบบสอบถาม ด าเนิ น การโดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า
(α – Cronbach) ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความเที่ยง 0.97
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ ดาเนินการโดยผู้วจิ ัยประสานขอความร่วมมือจากสานักงานพัฒนาชุม
อาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เป็นพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบพื้นที่ตาบล หมู่บา้ น
เป็นผู้ช่วยผู้วิจยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการวิจัย
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 70.40 อายุเฉลี่ย
47.08 ปี ระยะเวลาการดารงตาแหน่งเฉลี่ย 35.90 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 35.70 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 30.70 ส่วนระดับการศึกษาที่จบน้อยที่สุดคือ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.70
2. ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนด้านการบริหารงาน จากการวิจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 โดยความ
กล้าหาญ เชื่อมั่นในตนเอง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54 รองลงมาคือความเห็นอกเห็นใจ รัก เสียสละ มี
ค่าเฉลี่ย4.50 ส่วนทักษะในการจูงใจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นาของผูน้ าชุมชนด้านการบริหารงาน
รายการ

X

1. ความสามรถในการบริหารงาน
2. จิตสาธารณะ
3. ความเห็นอกเห็นใจ รัก เสียสละ
4. ความรอบคอบในการตัดสินใจ
5. ทักษะในการจูงใจ
6. ยึดหลักการมีส่วนร่วม
7. ความกล้าหาญ เชื่อมั่นในตนเอง
8. ทักษะในการวางแผน
9. คุณธรรม ยุติธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส
10. มนุษยสัมพันธ์
11. ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
รวม

4.20
4.34
4.50
4.24
3.93
4.32
4.54
4.38
4.36
4.42
4.43
4.33

SD
.42
.49
.47
.42
.52
.43
.49
.48
.48
.51
.55
.36

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนด้านการประสานสังคม จากการวิจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดย
ความสามารถในการมองแบบองค์รวม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมา คือ ความสามารถในการ
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ประสานงาน มีค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนการสร้างการเรียนรู้แก่ชุมชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นาของผูน้ าชุมชนด้านด้านการประสานสังคม
รายการ
SD
X
1. ความสามรถในการสร้างเครือข่าย
4.05
.47
2. การสร้างการเรียนรู้แก่ชุมชน
3.81
.55
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล
3.86
.47
4. ความสามารถในการประสานงาน
4.12
.51
5. เชาว์ปัญญา ไหวพริบดี มีวิจารณญาณ
4.03
.44
6. ความสามารถในการมองแบบองค์รวม
4.13
.51
7. ความสามารถนาการสนทนา
4.03
.62
8. ความรู้ความสามารถ
4.07
.48
รวม

.40

4.00

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4. ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนด้านการพัฒนาตน จากการวิจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 โดยความ
ตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมาคือบุคลิกภาพดี มีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนการยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นาของผูน้ าชุมชนด้านการพัฒนาตน
รายการ
1. บุคลิกภาพดี
2. ตรงต่อเวลา
3. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

X

4.30
4.32
4.18

SD
.50
.48
.52

แปลผล
มาก
มาก
มาก

รวม

4.33

.36

มาก

5. ภาวะผู้นาชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 โดยด้านการบริหารงานมีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมา คือ ด้านพัฒนาตน มีค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนด้านการประสานสังคมมีคา่ เฉลีย่ น้อยที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.00 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนภาพรวม
รายการ
X
ภาวะผู้ของผู้นาชุมชนด้านการบริหารงาน
4.33
ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนด้านการประสานสังคม
4.00
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SD
.36
.40

แปลผล
มาก
มาก
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ภาวะผู้ของผู้นาชุมชนด้านการพัฒนาตน
รวม

4.24
4.20

.45
.36

มาก
มาก

6. ผลการวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวม พบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.05 โดยสมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมประเมินปัญหา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินงาน ร่วมประเมินผล และ
ร่วมกันกาหนดอนาคตของชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 4.17 รองลงมา คือ การตัดสินใจและทางานร่วมกัน โดยมีผู้นา
ร่วมผลักดันอย่างแข็งขัน มีค่าเฉลีย่ 4.16 หมู่บ้านมีแผนพัฒนาที่มุ่งการพึ่งตนเอง และหวังผลการพัฒนาที่ยั่งยืน มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 และ. สมาชิกชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มี
ค่าเฉลี่ย 3.88 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความเข้มแข็งของชุมชน
รายการ
1. สมาชิกชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาความเป็นอยู่
ของตนเองได้
2. สมาชิกชุมชนรักที่จะพึ่งตนเอง มีความเอื้ออาทร รักห่วงใย
กัน และพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาของตนเองและชุมชน
ร่วมกัน
3. สมาชิกชุมชนเลือกผู้นาชุมชน ผู้นาการเปลี่ยนแปลง และ
ผู้แทนชุมชนด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
4. มีการตัดสินใจและทางานร่วมกัน โดยมีผู้นาร่วมผลักดัน
อย่างแข็งขัน
5. สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมประเมินปัญหา ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมดาเนินงาน ร่วมประเมินผล และร่วมกันกาหนดอนาคตของ
ชุมชน
6. สมาชิกชุมชนเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองและชุมชน จากการ
เข้าร่วมเวทีชาวบ้าน และการทางานร่วมกัน
7. หมู่บ้านมีแผนพัฒนา ที่มุ่งการพึ่งตนเอง และหวังผลการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
8. การพึ่งภายนอก เป็นการพึ่งเพือ่ ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง
ได้ ไม่ใช่พึ่งตลอดไป
9. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหมูบ่ ้านอื่น ท้องถิ่น หน่วยงาน
และบุคคลต่าง ๆ ในลักษณะความสัมพันธ์แบบเพื่อนแท้
ความเข้มแข็งของชุมชนภาพรวม
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X

3.88

SD
.67

แปลผล
มาก

3.97

.65

มาก

4.10

.65

มาก

4.16

.55

มาก

4.17

49

มาก

4.06

.59

มาก

4.14

.73

มาก

3.89

.52

มาก

4.04

.53

มาก

4.05

.42

มาก
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7. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนกับความเข้มแข็งของชุมชน จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นา
ของผู้นาชุมชนมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.68 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนกับความเข้มแข็งของชุมชน
ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
P
ความเข้มแข็งของชุมชน
0.68*
0.00
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย มีประเด็นที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1.ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชน จากผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากในยุคของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
กานัน/ ผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็นผู้นาที่สามารถแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการกระตุ้นให้บุคคลอื่นเชื่อและยอมรับวิธีการ
ทางานของตน (ธงชัย สันติวงษ์. 2546 : 156) ทาหน้าที่ประสานการทางานของสมาชิกในหมู่บ้านให้ประสบความสาเร็จ
ช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ขจัดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ประสานการทางานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยทาให้วัตถุประสงค์
ของชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้พลังอานาจที่ได้รับการยอมรับ (Shaffer 2000 : 3 ; Owens. 2004 :
260) สร้างแรงจูงใจต่อผู้ร่วมงานให้ทางานจนประสบผลสาเร็จ (สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน . 2545 : 65) ซึ่งการกระทานี้จะ
เกิดขึ้นได้เมื่อกานัน/ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะผู้ซึ่งสอดคล้องกับอภินันท์ กสิโสภา (2553 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับมณีประภา ผิวเงิน (2554 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตจังหวัดสกลนคร พบว่า ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับรวีวรรณ สุดเสน่หา (2555 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นากับประสิทธิผลขององค์การ ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร พบว่า ระดับภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับหัสดี ขวัญไตรรงค์
(2555 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะภาวะผู้นากับความสาเร็จในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของหมู่บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า ตาบลหลักสอง อาเภอบ้านแพร้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ผู้นา
หมู่บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าของผู้ น าชุ ม ชนกั บ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน จากผลการวิ จั ย พบว่ า
มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลการวิจัยและผลการศึกษาหลายเรื่อง
เช่น สร้อยสุรีรัตน์ พลพรประเสริฐ (2542 : 82) ที่ศึกษาเรื่องภาวะผู้นากับการปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน : ศึกษา
เฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการ
ปฏิบัติงานของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน วีชัย รูปขาดี (2546 : 3) ที่ทาการศึกษารูปแบบและกลไกในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ตามโครงการสร้างสรรค์พลังแผ่นดิน กรณีศึกษาด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน พบว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดความความ
เข้มแข็งของชุมชน คือ การมีผู้นาที่เข้มแข็ง ผู้นาที่เอาการเอางาน ผู้นาที่ซื่อสัตย์สุจริตปริญญา สิงห์เรือง ( 2551 :
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บทคั ด ย่ อ ) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง : กรณี ศึ ก ษาบ้ า นดอนหมู ต าบลขามเปี้ ย อ าเภอตระการพื ชผล จั งหวั ด
อุบลราชธานี พบว่า กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เกิดจากการนับถือผู้อาวุโส และภาวะผู้นา เป็นตัวขับเคลื่อนทาให้
เกิดกิจกรรม และสามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างประสบความสาเร็จอภินันท์ กสิโสภา (2553 : บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
พบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
รัชนก เจนบ้านผือ (2554 : 184) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จของการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พบว่า
ภาวะผู้นามีความสัมพันธ์กับการจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มณีประภา ผิวเงิน (2554 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
จังหวัดสกลนคร พบว่า ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลมีความสัมพันธ์กันทางบวก นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ รวีวรรณ สุดเสน่หา ( 2555 :
บทคัดย่อ) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับประสิทธิผลขององค์การ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในเขตจังหวัดสกลนคร พบว่า ภาวะผู้นาของผู้บริหารมีความสัม พันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลองค์การขององค์การ
บริหารส่วนตาบล และสอดคล้องกับหัสดี ขวัญไตรรงค์ (2555 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะภาวะผู้นากับความสาเร็จในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของหมู่บ้านคลองเจ็ดริ้วเก่า
ตาบลหลักสอง อาเภอบ้านแพร้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จใน
การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
สรุปผลการวิจัย
1 .ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 โดยภาวะผู้นาด้านการบริหารงาน
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และภาวะผู้นาด้านการประสานสังคม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2. ภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของชุมชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของกานันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นาชุมชน
ที่ได้รับการแต่งตั้ง อาจนาข้อค้นพบจากการวิจัยไปประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานันและผู้ใหญ่บ้าน ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11)
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนที่เป็นมาตรฐาน
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2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนกับงานนโยบายภาครัฐ
ด้านอื่น ๆ
กิตติกรรมประกาศ
เมื่องานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ทาให้ผวู้ ิจัยตระหนักว่าต้องใช้ความรู้ ความสามารถอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสาเร็จแห่งนี้ มีผู้มีพระคุณหลายท่านคอยให้ความกรุณาช่วยเหลือ ผู้วิจัยใคร่ขอกล่าวถึงด้วยความสานึกแห่งพระคุณ
นั้น
กราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วินัย จาปา
อ่อน อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ อินทรประไพ ที่กรุณาตรวจความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ ขอบคุณพัฒนาการอาเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือ ขอบคุณพัฒนาการอาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่กรุณาให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนประสานการจัดเก็บข้อมูลจนแล้วเสร็จ ขอบคุณท่านกานันและผู้ใหญ่บ้าน
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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การพัฒนารูปแบบและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทอลาย
THE DEVELOPMENT AND THE VALUE ADDED OF THE WATER HYACINTH WEAVING
PRODUCT
นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น* รพีพัฒน์ มั่นพรม และ ยุวดี ทองอ่อน
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการย้อมสีผักตบชวาด้วยสีจากธรรมชาติในพื้นถิ่น เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย แนว
ทางการพัฒนาเครื่องทอลายและการย้อมสีธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษา ค้นคว้า
รวบรวมข้อมูล เอกสาร สัมภาษณ์จากปราชญ์ชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ตาบลเก้าเลี้ยว อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์ ศึกษาและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์ ตลอดจนทาการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อ
ผู้ผลิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินความพึงพอใจ การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาด โดยนาเสนอแบบร่างเพื่อพัฒนาต้น แบบผลิตภัณฑ์เน้นการออกแบบที่ใช้การทอผักตบชวาเป็น
ผืนจากเครื่องทอลาย จานวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน รูปแบบที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ฉากกั้นห้องสาม
บานพับ ที่เน้นการออกแบบแนววินเทจ เป็นกรอบไม้ 2 ชั้น ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งโชว์ผืนผักตบชวาย้อมสีธรรมชาติจาก
ฝางสลับสีธรรมชาติของผักตบชวาเต็มผืน ชุดที่ 2 เฟอร์นิเจอร์รับแขก รูปแบบที่ได้ รับการคัดเลือก ได้แก่ ชุดเก้าอี้สตูล
ประกอบด้วยโต๊ะกลางและเก้าอี้สตูลนั่งรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สามารถเก็บเก้าอี้ไว้ในกล่องโต๊ะกลางเพื่อสะดวกในการขนย้าย
จัดเก็บ แนววินเทจ รูปทรงคล้ายหีบโบราณ และชุดที่ 3 ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร รูปแบบที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชุดกล่อง
ทิชชู่ ที่รองแก้ว ที่รองจาน เน้นการออกแบบรูปทรงกรอบไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตรงกลางโชว์ลายผักตบชวาย้อมสีธรรมชาติทอ
ลายสก๊อต เรียบง่าย ดูทันสมัย ผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาที่ได้รับ
การยอมรับจากผู้บริโภค จานวนผู้เข้ารับการอบรม 60 คน จากกลุ่มผู้ผลิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ผลรวมของความพึงพอใจใน
ทุกด้าน อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
คาสาคัญ : การพัฒนา การเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาทอลาย
Abstract
The purpose of this research was to study the dye process of water hyacinth from
natural colors in local area. It is aimed to develop the products from water hyacinth for better recognition
among consumers. Moreover, it is objectively to distribute this research result to community which is a
part of this research. For the improvement of the weaving materials as well as natural dye to increase
the product value of the water hyacinth, the researcher studies and collects data by interviewing the
water hyacinth product experts in Kaoleaw District, Nakhonsawan. Additionally, the researcher observes
the development of product patterns from specialists in each field. The questionnaires and the
satisfaction evaluation forms for creating products and marketing are employed as the methods. In this
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case, the researcher offers three models to develop the product layouts. First is home decoration
product including vintage room partition. The partition is made from wood with two layers. It is a square
shape with the composition of water hyacinth in its natural color and the dye from fang. Second is guest
room furniture which are the main table with square shape stools. This vintage set looks like an ancient
casket that the stools can be put in the main table’s box for simple movement and storing. And third are
products on eating table. In this type, there are tissue box, glass coaster, and dish coaster. The products
are as well in square shape and made from wood with water hyacinth in the middle. The water hyacinth
is dyed with natural color and weaved in scotch design. The study relies on 60 participants in the
workshop in which the participants are product producers, students and others who are interested. The
result reveals that the participants highly pleased with the seminar, comparing to the expected standard.
keywords : development, value added, water hyacinth weaving product
บทนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่นาเสนอความเป็นเอกลักษณ์ ความ
ประณีต และความงดงามของไทย และเป็นที่นิยมกันมากในต่างประเทศ ผู้ผลิตสามารถส่งเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้แก่
ประเทศ หัตถกรรมพื้นบ้านจึงควรพัฒนาให้ก้าวสู่ระดับสากล ทั้งนี้จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์
และคานึงถึงการรักษาเอกลักษณ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยไว้ด้วย ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จัดอ ยู่ในประเภทงาน
หัตถกรรมมีหลากหลายรูปแบบ งานทอ ถัก จัก สาน ถือเป็นงานอีกหนึ่งลักษณะที่แสดงถึงภูมิปัญญาดังกล่าว และวัตถุดิบที่
สามารถนามาสร้างสรรค์ผลงานมีอยู่มากมายและหลากหลายตามภูมิภาคต่างๆ ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา เป็นงาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับความนิยมอีกรูปแบบหนึ่ง อันสะท้อนถึงภูมิปัญญาและความประณีตของไทย ที่สามารถแปรรูปผักตบชวาอัน
เป็นวัชพืชที่สร้างปัญหาต่อลุ่มแม่น้าและต่อสภาพแวดล้อมอื่นๆ มาอย่างยาวนาน นามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหา
และตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภค สามารถผลักดันเป็นสินค้าส่งออกช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับประเทศ
เป็นจานวนมาก ด้วยเหตุที่ผักตบชวาเกิดขึ้นง่ายแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยจึง
แพร่กระจายพันธุ์ไปตามแหล่งน้าโดยทั่วไป ในตาบลเก้าเลี้ยว อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอีกตาบลหนึ่งที่พบว่ามี
การทาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาในรูปแบบกระเป๋า ตะกร้า ที่ใส่กระดาษทิชชู่
ปัญหาหลักที่พบ คือ รูปแบบและสีสันของผลิตภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยังไม่ครบถ้วน
ทุกกลุ่มวัย สีที่ใช้บนผลิตภัณฑ์เป็นสีที่ได้จากเคมีทั้งหมดซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานและต่อสิ่งแวดล้อมได้
นอกจากนี้กรรมวิธีการสร้างสรรค์ชิ้นงานเกิดจากการใช้เทคนิคการถักและการสานเท่านั้น ทาให้ผลิตภัณฑ์บางชิ้นงานไม่แน่น
และแข็งแรงพอที่จะนาไปจาหน่ายได้
จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา กระบวนการย้อมสีโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในพื้นถิ่น และ
พัฒ นาเครื่ อ งทอลายผั ก ตบชวาเพื่ อ สร้ า งมาตรฐานในการผลิ ต และสร้ างลวดลายที่เ ป็ นเอกลั กษณ์ ของชุม ชน เพื่ อ นาไป
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและถ่า ยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยเน้นไปที่ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ชุดเฟอร์นิเจอร์รับแขก และผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษากระบวนการย้อมสีผักตบชวาด้วยสีจากธรรมชาติในพื้นถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ผักตบชวาที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชน
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วิธดี าเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินงานการวิจัยใช้ 3 กรอบแนวคิดเป็นหลักร่วมกัน กรอบแนวคิดแรกใช้แนวคิดด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรอบแนวคิดที่สองนาแนวคิดการพัฒนารูปแบบ และกรอบแนวคิดที่สามต้องการให้ชุมชนมีส่วนในกระบวนการงานวิจัยกับ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยมีการดาเนินการ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการพัฒนารูปแบบและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผักตบชวาทอลาย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา สารวจข้อมูล สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ภาพถ่าย รวมถึงการสัมภาษณ์ปราชญ์
ชาวบ้าน สารวจพืชธรรมชาติที่สามารถนามาย้อมสีจากท้องถิ่น นามาพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบงานให้เกิดคุณค่าและประโยชน์
สูงสุด
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแนวคิด จาก 3 แนวคิดหลัก มีดังนี้ แนวคิดที่ (1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
และ (3) เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักศึกษาในท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 ทาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยนักศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการพัฒนารูปแบบ ผ่านกระบวนการออกแบบ และผลิตต้นแบบ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดย
นักศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน
การวิจัยการพัฒนารูปแบบและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผักตบชวาทอลาย ทาการศึกษารวบรวมข้อมูลจากปราชญ์
ชาวบ้านต่างๆ และนักวิชาการที่มีอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ดั้งเดิมมีการขึ้นรูปแบบการถักและการสาน ซึ่งต้องใช้แม่พิมพ์หรือบล็อกจากโฟมหรือไม้ เพื่อช่วยในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
รูปแบบของผลิตภัณฑ์จึงไม่มีความแตกต่างกันมากนัก สีที่ใช้ในการย้อมหรือทาเป็นสีเคมีที่อาจเป็นอันตรายต้ อผู้บริโภค กลุ่ม
ผู้วิจัยจึงได้นาข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้านเหล่านั้นมาประยุกต์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยคานึงถึงกรรมวิธีการขึ้นรูปแบบใหม่
นั่นคือการทอผักตบให้เป็นผืนโดยใช้หลักการที่ประยุกต์จากการทอเสื่อเพื่อสร้างรูปแบบและลวดลายใหม่ๆให้กับกลุ่มผู้ผลิต
รวมทั้งการย้อมสีธรรมชาติจากพืชที่มีในพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกภาพนิ่ง เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองย้อมสีธรรมชาติ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาที่นามา
ทอเป็นผืน เพื่อให้มีน้าหนักเบา มีความละเอียด และสามารถนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ง่าย สะดวกมากขึ้น
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ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทอลาย มีลักษณะโดดเด่น คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
หรือที่เรียกว่าวัชพืช นามาฟั่นหรือควั่น ถักเปีย แล้วนามาทอเป็นผืน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ มีความคงทน สวยงาม
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนี้ สามารถจาแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ได้แก่ ฉากกั้นห้องสามบานพับ
2. ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์รับแขก ได้แก่ ชุดเก้าอี้สตูล
3. ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ ชุดกล่องทิชชู่ ที่รองแก้ว ที่รองจาน
การพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบที่นามาใช้ทาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จาเป็นต้องอาศัยความชานาญของผู้ผลิตในการ
สร้างสรรค์ โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกก้านผักตบชวาที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป จากนั้นนามาตากให้แห้ง ก่อนที่จะนาผักตบชวา
มาทาเป็นผลิตภัณฑ์ จะต้องมีการป้องกันการเกิดเชื้อราเสียก่อน คือ การรมควันด้วยกามะถันเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา
ขั้นตอนในการเตรียมเส้นผักตบชวามี 5 ขั้นตอน คือ การทาให้แห้ง การย้อมสี การรีดผักตบชวา และการรมควัน (พรทิพย์
เหล่าจัน. 2561.)

ภาพที่ 2 ผักตบชวาตากแห้งควั่นเกลียว
จากภาพที่ 2 เป็นการเตรียมผักตบชวาตากแห้งเพื่อนาไปย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งในกระบวนการทดลองย้อมสีผักตบชวา
ด้วยพืชธรรมชาติที่มีในพื้นที่วิจัย กาหนดเป็น 2 แนวทางในการทดลอง ได้แก่
แนวทางที่ 1 การย้ อมโดยการนาผัก ตบชวาแช่น้ าทิ้ งไว้ 15 นาที โดยการย้อ มสี ผัก ตบชวาแบบก้า น และย้ อ ม
ผักตบชวาแบบควั่นเกลียว ผลการทดลองพบว่า ระยะเวลาในการต้มย้อมร้อนผักตบชวา มีผลต่อการติดสีของน้าย้อมจากสี
ธรรมชาติ จากอ่อนไปเข้ม ตามระยะเวลาในการย้อม ลักษณะของเส้นใย มีการพองตัวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการย้อมร้อน
แต่ไม่เปลี่ยนไปจากก่อนย้อมมากนัก ช่วงที่ย้อมสีติดดีและเมื่อนาไปผึง่ ลมไว้จนแห้ง ลักษณะเส้นไยยังคงลักษณะเหมือนก่อนทา
การย้อมสี คือ ช่วงระยะเวลา 15-30 นาที หากย้อมทิ้งไว้หลังจากนั้น จะมีการพองตัวและขยายขึ้นของเส้นไย และเส้นไยจะมี
ลักษณะแห้ง
แนวทางที่ 2 การย้อมโดยการนาผักตบชวาแช่น้าทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้เส้นใยของผักตบชวาแห้งมีความอ่อนนุ่ม และดูด
ซับน้าสีได้ดีขึ้นทั้งย้อมผักตบชวาแบบก้าน และย้อมผักตบชวาแบบควั่นเกลี ยว ผลการทดลองพบว่า ระยะเวลาในการต้มย้อม
ร้อนผักตบชวา มีผลต่อการติดสีของน้าสีย้อมจากธรรมชาติ จากอ่อนไปเข้ม ตามระยะเวลาในการย้อม ลักษณะของเส้นใย
ดูพองขยายตัวขึ้นตามระยะเวลาการต้ม เมื่อนาไปผึ่งลมไว้จนแห้ง เส้นไยค่อนข้างแข็ง แห้ง หยาบกร้าน ไม่คงรูปเหมือนก่อน
ทาการย้อม ในการทดลองย้อมสีผักตบชวาด้วยพืชธรรมชาติที่มีในพื้นที่วิจัย อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตาม
พืชธรรมชาติ ดังนี้
(1) การย้อมด้วยแก่นฝาง เป็นลักษณะการย้อมร้อนด้วยวิธีการต้ม ซึ่งจะให้เฉดสีน้าตาลแดงแกมส้ม ความเข้มของ
เฉดสีขึ้นอยู่กับอัต ราส่วนของฝางและระยะเวลาในการต้ม โดยเริ่มจากการต้ม 15 นาที 30 นาที 45 นาที 60 นาที และ
1,440 นาที ( 1 วัน )
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ภาพที่ 3 การย้อมด้วยฝาง
(2) การย้อมด้วยขมิ้น เป็นลักษณะการย้อมร้อนด้วยวิธีการต้ม ซึ่งจะให้เฉดสีเหลือง ความเข้มของเฉดสีขึ้นอยู่กับ
อัตราส่วนและระยะเวลาในการต้ม โดยเริ่มจากการต้ม 15 นาที 30 นาที 45 นาที 60 นาที และ 1,440 นาที ( 1 วัน )

ภาพที่ 4 การย้อมด้วยขมิ้น
(3) การย้อมด้วยผลมะเกลือ เป็นลักษณะการย้อมร้อนด้วยวิธีการต้ม ซึ่งจะให้เฉดสีเทาดา การย้อมด้วยผลมะเกลือสี
จะไม่ติดในทันทีเหมือนกับการย้อมด้วยพืชชนิดอื่นๆ การย้อมด้วยผลมะเกลือต้องใช้วิธีการต้มและแช่หมักผักตบชวาด้วยผล
มะเกลือที่ตาด้วยครกจนละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆหมั กผสมรวมกับขี้เถ้า ทดลองหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 1 วัน 2 วัน และ 1 สัปดาห์
ความเข้มของเฉดสีขึ้นอยู่กับอัตราส่วนและระยะเวลาในการต้มและการหมักทิ้งไว้เพื่อให้สีติด

ภาพที่ 5 การย้อมด้วยผลมะเกลือ
หลังจากการย้อมสีผักตบชวาด้วยสีธรรมชาติจากฝาง ขมิ้น และผลมะเกลือ คณะวิจัยได้นาเส้นผักตบชวาย้อมสี
ธรรมชาติทั้งแบบควั่นเกลียวและแบบถักเปียมาขึ้นรูปวิธีใหม่ โดยการทอเป็นผืนจากกี่ทอขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นมาจากกี่ทอเสื่อ
กกผสมผสานกับกี่ทอผ้า ที่สามารถสร้างสรรค์ผืนผักตบชวาย้อมสีธรรมชาติทอลาย ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 ผักตบชวาย้อมสีธรรมชาติทอลาย
ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทอลายที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคนั้น เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยได้แสดงรายละเอียดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอน โดยมีขั้นตอนการประเมินแบบร่าง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทอลายที่ผวู้ ิจัยกาหนดในการดาเนินงานวิจัยครัง้ นี้ ได้แก่ ประเภทชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ได้แก่ ฉาก
กั้นห้องสามบานพับ ชุดผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์รับแขก ได้แก่ ชุดเก้าอี้สตูล และชุดผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ ชุดกล่องทิชชู่
ที่รองแก้ว ที่รองจาน
การคัดเลือกแบบร่างผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปผลิตเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทอลาย โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
ที่มีความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและการย้อมสีธรรมชาติ
แสดงผลการประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทอลาย ประเมินผู้เชี่ยวชาญ (N=5)

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
ภาพที่ 7 ชุดที่ 1 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ได้แก่ ฉากกั้นห้องสามบานพับ
ผลการประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์ในชุดที่ 1 รูปแบบที่ 3 ได้รับการคัดเลือกให้นาไปผลิตเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้านจากผักตบชวาทอลาย เป็นฉากกั้นห้องสามบานพับ ที่เน้นการออกแบบแนววินเทจ เป็นกรอบไม้ 2 ชั้น ทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งโชว์ผืนผักตบชวาย้อมสีธรรมชาติจากฝางสลับสีธรรมชาติของผักตบชวาเต็มผืน
แสดงผลการประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทอลาย ประเมินผู้เชี่ยวชาญ (N=5)

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
ภาพที่ 8 ชุดที่ 2 ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์รับแขก ได้แก่ ชุดเก้าอี้สตูล
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ผลการประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์ในชุดที่ 2 รูปแบบที่ 2 ได้รับการคัดเลือกให้นาไปผลิตเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก
ผักตบชวาทอลาย ชุดเฟอร์นิเจอร์รับแขก รูปแบบที่ได้รับการคัดเลือก เป็นชุดเก้าอี้สตูล ประกอบด้วยโต๊ะกลางและเก้าอี้สตูล
นั่งรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สามารถเก็บเก้าอี้ไว้ในกล่องโต๊ะกลางเพื่อสะดวกในการขนย้าย จัดเก็บ รูปทรงคล้ายหีบโบราณ
แสดงผลการประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทอลาย ประเมินผู้เชี่ยวชาญ (N=5)

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
ภาพที่ 9 ชุดที่ 3 ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ ชุดกล่องทิชชู่ ที่รองแก้ว ที่รองจาน

ผลการประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์ในชุดที่ 3 รูปแบบที่ 3 ได้รับการคัดเลือกให้นาไปผลิตเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก
ผักตบชวาทอลาย ชุดผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร รูปแบบที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชุดกล่องทิชชู่ ที่รองแก้ว ที่รองจาน เน้นการ
ออกแบบรูปทรงกรอบไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตรงกลางโชว์ลายผักตบชวาย้อมสีธรรมชาติทอลาย เรียบง่าย ทันสมัย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการย้อมสีผักตบชวาตากแห้งด้วยสีธรรมชาติที่มีในพื้นถิ่น ด้วยแก่นฝาง ขมิ้น และผลมะเกลือ พบว่า ค่าสี
ของสีย้อมธรรมชาติผักตบชวาจากแก่นฝางเทียบกับ Pantone Color ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ผลที่ได้ คือ ในช่วงระยะเวลา 15
นาที ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c0 m26 y52 k18 การย้อมสีธรรมชาติผักตบชวาจากแก่นฝาง ในช่วง
ระยะเวลา 30 นาที ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c0 m34 y53 k14 การย้อมสีธรรมชาติผักตบชวาจากแก่น
ฝาง ในช่วงระยะเวลา 45 นาที ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c0 m43 y67 k17 การย้อมสีธรรมชาติผักตบชวา
จากแก่นฝาง ในช่วงระยะเวลา 60 นาที ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c0 m57 y90 k23 และการย้อมสี
ธรรมชาติผักตบชวาจากแก่นฝาง ในช่วงระยะเวลา 1,440 นาที ( 1 วัน ) ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c0 m69
y100 k60
ค่าสีของสีย้อมธรรมชาติผักตบชวาจากขมิ้น เทียบกับ Pantone Color ในช่วงระยะเวลาต่างๆ พบว่า ในช่วง
ระยะเวลา 15 นาที ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c0 m16 y61 k0 การย้อมสีธรรมชาติผักตบชวาจากขมิ้น
ในช่วงระยะเวลา 30 นาที ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c0 m15 y81 k12 การย้อมสีธรรมชาติผักตบชวาจาก
ขมิ้น ในช่วงระยะเวลา 45 นาที ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c0 m19 y71 k11 การย้อมสีธรรมชาติผักตบชวา
จากขมิ้น ในช่วงระยะเวลา 60 นาที ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c0 m18 y100 k15 และการย้อมสีธรรมชาติ
ผักตบชวาจากขมิ้น ในช่วงระยะเวลา 1,440 นาที ( 1 วัน ) ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c0 m27 y100 k15
ค่าสีของสีย้อมธรรมชาติผักตบชวาจากผลมะเกลือ เทียบกับ Pantone Color ในช่วงระยะเวลาต่างๆ พบว่า ในช่วง
ระยะเวลา 1 วัน ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c0 m12 y65 k39 การย้อมสีธรรมชาติผกั ตบชวาจากผลมะเกลือ
ในช่วงระยะเวลา 2 วัน ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c0 m18 y100 k60 การย้อมสีธรรมชาติผักตบชวาจากผล
มะเกลือ ในช่วงระยะเวลา 3 วัน ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c40 m42 y63 k17 การย้อมสีธรรมชาติ
ผักตบชวาจากผลมะเกลือ ในช่วงระยะเวลา 5 วัน ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c40 m42 y63 k30 และการ
ย้อมสีธรรมชาติผักตบชวาจากผลมะเกลือ ในช่วงระยะเวลา 7 วัน (1 สัปดาห์) ได้ค่าสีเมื่อเทียบกับ Pantone Color เป็น c40
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m42 y63 k45 จากผลการทดลองย้อมสีธรรมชาติทั้งสามชนิด ระยะเวลาที่ใช้ในการย้อมมีผลต่อการติดสีของผักตบชวาจาก
อ่อนไปเข้มตามระยะเวลาที่ใช้ย้อม
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้มีการนากี่ทอลายขนาดเล็กซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถนามาใช้ทอผักตบชวาให้เป็นผืน เพื่อ
สะดวกต่อการนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ นาไปผลิตเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์
จากผักตบชวาทอลาย ดังนี้
ชุดที่ 1 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากผักตบชวาทอลาย เป็นฉากกั้นห้องสามบานพับ ที่เน้นการออกแบบแนววินเทจ
เป็นกรอบไม้ 2 ชั้น ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งโชว์ผืนผักตบชวาย้อมสีธรรมชาติจากฝางสลับสีธรรมชาติของผักตบชวาเต็มผืน

ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากผักตบชวาทอลาย
ชุดที่ 2 เฟอร์นิเจอร์รับแขก ประกอบด้วยโต๊ะกลางและเก้าอีส้ ตูลนั่งรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สามารถเก็บเก้าอี้ไว้ในกล่อง
โต๊ะกลางเพื่อสะดวกในการขนย้าย จัดเก็บ แนววินเทจ รูปทรงคล้ายหีบโบราณ

ภาพที่ 11 ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์รบั แขกจากผักตบชวาทอลาย
ชุดที่ 3 ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร เป็นชุดกล่องทิชชู่ ที่รองแก้ว ที่รองจาน เน้นการออกแบบรูปทรงกรอบไม้สี่เหลี่ยม
จัตุรัส ตรงกลางโชว์ลายผักตบชวาย้อมสีธรรมชาติทอลายสก๊อต เรียบง่าย ดูทันสมัย

ภาพที่ 12 ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารจากผักตบชวาทอลาย
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อภิปรายผล
ในการวิจัยครั้งนี้มีการทดลองย้อมสีผักตบชวาจากพืชธรรมชาติในพื้นที่วิจัย ได้แก่ แก่นฝาง ขมิ้น และผลมะเกลือ
ตามอัตราส่วนและระยะเวลาที่กาหนดและได้ผลการย้อมสีธรรมชาติบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยะธิดา
สีหะวัฒนกุล และคณะ (บทคัดย่อ:2556) ที่ได้ทาการศึกษากระบวนการย้อมสีใบตองด้วยสีธรรมชาติและสีวิทยาศาสตร์เพื่อ
งานศิลปะประดิษฐ์ ทดลองกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ ที่มีในพื้นที่วิจัยโดยใช้สีของครั่ง อัญชัน ดอกคาฝอย ใบเตย แก่น
ขนุน ขุยมะพร้าว และเปลือกมังคุด ซึ่งผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้งและผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา มีความใกล้เคียงกันเรื่องของ
สีสันและเส้นใย หากนาวิธีการย้อมสีโดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้กับการย้อมสีใบตองแห้งมาใช้กับผักตบชวา น่าจะสามารถ
นาวิธีการมาใช้ร่วมกันได้ และเป็นหลักในการคิดค้นวัตถุดิบในพื้นถิ่นมาใช้เพื่อย้อมสีบนผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ของอาเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้มีการสร้างนวัตกรรมกี่ทอลายผักตบชวาที่ประยุกต์รูปแบบมาจากกี่ทอเสื่อกกและกี่
ทอผ้า เพื่อใช้ทอผักตบชวาตากแห้งที่ควั่นเกลียวเป็นเส้นนามาทอเป็นผืน เพื่อนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ชุดที่
1 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากผักตบชวาทอลาย เป็นฉากกั้นห้องสามบานพับ ที่เน้นการออกแบบแนววินเทจ เป็นกรอบไม้ 2
ชั้น ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งโชว์ผืนผักตบชวาย้อมสีธรรมชาติจากฝางสลับสีธรรมชาติของผักตบชวาเต็มผืน ชุดที่ 2
เฟอร์นิเจอร์รับแขก ประกอบด้วยโต๊ะกลางและเก้าอี้สตูลนั่งรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สามารถเก็บเก้าอี้ไว้ในกล่องโต๊ะกลางเพื่อ
สะดวกในการขนย้าย จัดเก็บ แนววินเทจ รูปทรงคล้ายหีบโบราณ ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีการประยุกต์ใช้
วัสดุต่าง ๆ ร่วมกันกับสิ่งทอผักตบชวา สอดคล้องกับประภาศรี โพธิ์ทอง (บทคัดย่อ:2552) ที่ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผักตบชวา โดยศึกษาความต้องการของผู้บริโภคในการประยุกต์รูปแบบผลิตภั ณฑ์ผักตบชวาจักสาน
กับวัสดุอื่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผักตบชวารูปแบบใหม่ เช่น ประยุกต์ใช้กับงานหนังแท้ ดังนั้น ในการศึกษา
และค้นหารูปแบบของผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาที่เหมาะสมนั้น ต้องศึกษาและวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องการผสมผสานวัสดุในการผลิต การเลือกใช้สีสันบนผลิตภัณฑ์ และเน้นเรื่องรูปแบบ
รูปทรงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและประโยชน์การใช้สอยของผู้บริโภคเป็นหลัก
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ กษากระบวนการย้อ มสี ผัก ตบชวาด้ว ยสี จ ากธรรมชาติ ในพื้น ถิ่น ในการพั ฒ นารูป แบบและเพิ่ม มูล ค่ า
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาทอลาย พบว่า พืชธรรมชาติทมี่ ีในพื้นถิ่นที่นามาใช้ในการย้อมสีผักตบชวาตากแห้ง ได้แก่ เฉดสีส้มแดง
ได้จากการย้อมแก่นฝาง เฉดสีเหลือง ได้จากการย้อมขมิ้น และเฉดสีดาเทา ได้จากลูกมะเกลือ โดยกาหนดอัตราส่วนและ
ระยะเวลาการย้อมแบบย้อมร้อน แก่นฝางและขมิ้น เริ่มจากการต้ม 15 นาที 30 นาที 45 นาที 60 นาที และ 1,440 นาที
( 1 วัน ) ผลการทดลองพบว่า ระยะเวลาในการต้มย้อมร้อนผักตบชวา มีผลต่อการติดสีของน้าย้อมจากสีธรรมชาติ จากอ่อนไป
เข้ม ตามระยะเวลาในการย้อม ลักษณะของเส้นใย มีการพองตัวเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการย้อมร้อน แต่ไม่เปลี่ยนไปจาก
ก่อนย้อมมากนัก ช่วงที่ย้อมสีติดดีและเมื่อนาไปผึ่งลมไว้จนแห้ง ลักษณะเส้นไยยังคงลักษณะเหมือนก่อนทาการย้อมสี คือ ช่วง
ระยะเวลา 15-30 นาที หากย้อมทิ้งไว้หลังจากนั้น จะมีการพองตัวและขยายขึ้นของเส้นไย และเส้นไยจะมีลักษณะแห้ง ส่วน
การย้อมด้วยผลมะเกลือ เป็นลักษณะการย้อมร้อนด้วยวิธีการต้ม ซึ่งจะให้ เฉดสีเทาดา การย้อมด้วยผลมะเกลือสีจะไม่ติด
ในทันทีเหมือนกับการย้อมด้วยพืชชนิดอื่นๆ การย้อมด้วยผลมะเกลือต้องใช้วิธีการต้มและแช่หมักผักตบชวาด้วยผลมะเกลือที่
ตาด้วยครกจนละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆหมักผสมรวมกับขี้เถ้า ทดลองหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 1 วัน 2 วัน 3 วัน 5 วัน และ 1 สัปดาห์
ความเข้มของเฉดสีขึ้นอยู่กับอัตราส่วนและระยะเวลาในการต้มและการหมักทิ้งไว้เพื่อให้สีติด
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ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยจาแนกผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ ชุดที่ 1 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากผักตบชวาทอลาย เป็นฉากกั้นห้องสามบานพับ ที่เน้นการออกแบบแนววินเทจ เป็น
กรอบไม้ 2 ชั้น ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งโชว์ผืนผักตบชวาย้อมสีธรรมชาติจากฝางสลับสีธรรมชาติของผักตบชวาเต็มผืน ชุดที่
2 เฟอร์นิเจอร์รับแขก ประกอบด้วยโต๊ะกลางและเก้าอี้สตูลนั่งรูปทรงสี่เหลี่ ยมที่สามารถเก็บเก้าอี้ไว้ในกล่องโต๊ะกลางเพื่อ
สะดวกในการขนย้าย จัดเก็บ แนววินเทจ รูปทรงคล้ายหีบโบราณ และชุดที่ 3 ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร เป็นชุดกล่องทิชชู่
ที่รองแก้ว ที่รองจาน เน้นการออกแบบรูปทรงกรอบไม้สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ตรงกลางโชว์ลายผักตบชวาย้อมสีธรรมชาติทอลายสก๊อต
เรียบง่าย ดูทันสมัย และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค จานวนผู้เข้ารับการ
อบรม 60 คน จากกลุ่มผู้ผลิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ผลรวมของความพึงพอใจในทุกด้าน อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเครื่องทอลายและการย้อมสีธรรมชาติเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ผักตบชวา สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และผู้เข้าร่วม
อบรมทุ กท่ าน ขอขอบคุณ คุณ พรทิพ ย์ เหล่า จั่น และกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ ผั กตบชวา ต าบลเก้า เลี้ ยว อ าเภอเก้ าเลี้ย ว จังหวั ด
นครสวรรค์ ที่ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้นาชุมชนและนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้ความ
ร่วมมือกับการทดลองนี้ สุดท้ายกลุ่มผู้วิจัยขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัย และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ช่วยประสานงานและอานวยความสะดวกในการดาเนินการวิจัย ใน
ครั้งนี้
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การสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
SYNTHESIS OF RESEARCH MANAGEMENT PROCESSES FOR DRIVING WASTE MANAGEMENT
SYSTEMS FOR HEALTH AND CREATIVE ECONOMY
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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ออกแบบระบบกลไกการขับเคลื่อน
แผนงานโดยให้มีผู้อานวยการแผน 2 คน คนที่ 1 จะดูงานโครงการทางด้านเนื้อหา คนที่ 2 จะดูแลโครงการทางด้านการ
บริหารจัดการ รวมทั้งมีผู้อานวยการแผนย่อยตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน จากการดาเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดนวัตกรรม
องค์ความรู้ทั้งหมด 15 ชิ้น ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจานวน 1 ระบบ และ 1 แอพพลิเคชั่น คู่มือ จานวน
4 ฉบับ ต้นแบบเทคโนโลยีที่เ หมาะสมสาหรั บการบริหารขยะชุมชน จานวน 7 เครื่อง รูปแบบผลิตภัณ ฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ า
ขยะ จานวน 1 เซท และเครือข่ายผู้ประกอบการ จานวน 3 เครือข่าย โดยนวัตกรรมองค์ความรู้ทั้งหมดได้ก่อให้เกิด “ต้นแบบ
ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชน บ้านต้นฮ้าง ตาบลป่าคา อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน” จากผลการดาเนินงานดังกล่าวทา
ให้ปริมาณขยะของ อบต.ป่าคา มีจานวนลดลงจากปี 2558 และ ปี 2559 โดยในปี 2560 อบต.ป่าคา มีปริมาณขยะประมาณ
1,047 กิโลกรัม/วัน ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 37.75 จากปริมาณขยะที่ลงลดส่งผลให้ทาง อบต.ป่าคา ลดจานวนที่รถวิ่งไป
เก็บขยะจาก 4 วัน เหลือเพียง 3 วัน ทาให้ อบต. มีต้นทุนการเก็บขยะลดลงและสามารถให้พนักงานไปช่วยหนุนเสริมในงาน
อื่นๆ ได้
คาสาคัญ : ระบบบริหารจัดการขยะ สุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Abstract
Development of waste management system for health and creative economy Design a
mechanism to drive the plan by having 2 plan directors. The first person will see the project work. The
content of the second person will take care of the management project. Including having a sub-plan
director according to the plan's objectives From the above operations, 15 knowledge-based innovations
were created Consists of database system for decision making, 1 system and 1 application, manual
number 4, prototype technology suitable for community waste management, 7 units, product model for
Increase the value of waste in 1 set and the network of 3 network operators. By all knowledge innovation
has caused "Master of Learning Management Center for Ban Ton Hong Community, Pa Kha Subdistrict, Tha
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Wang Pha District, Nan Province" from the said operation results, the amount of waste of Pa Kha
Subdistrict Administrative Organization decreased from 2015 and 2016. In 2017, Pa Kha Subdistrict
Administration Organization had a total of 1,047 kilograms of waste per day, decreased from the year
2016 by 37.75% due to the amount of waste that was reduced. The remaining days are only 3 days,
causing the SAO to have lower waste collection costs and able to give employees To help reinforce other
tasks.
keywords : waste management system, health and creative economy
บทนา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวิจัย
และพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น น่ า อยู่ โ ดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คู่ ค วามร่ ว มมื อ
คือ ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ชัย จังหวัดน่าน
และเครือข่ายรวม 42 พื้นที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นั้น มีองค์กรปกครองส่วนทั้งถิ่นที่ให้ความสาคัญกับประเด็นการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จานวน 28 พื้นที่ (67% ของพื้นที่ทั้งหมด) ครอบคลุม
ทั้งสิ้น 7 จังหวัด โดยแผนมีเป้าของแผนคือต้องเกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แบบครบวงจร
ในการขั บ เคลื่ อ นงานภายใต้ แผนการพั ฒ นาระบบบริ หารจั ดการขยะเพื่อ สุ ข ภาวะและเศรษฐกิจ สร้ างสรรค์
จะดาเนินงานขับเคลื่อนบนฐานงานพันธกิจสัมพันธ์โดยยึดหลักหลักการพื้นฐาน 4 ประการ พัน ธกิจสัมพันธืกับสังคม คือ
1. ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 3. มีการใช้
ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และ 4. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact) โดยในการ
ดาเนินงานนั้นเป็นไปตามเป้าหมายของโดยทางมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายสาคัญ คือ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การน าใช้ ข้ อ มู ล ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู่ ก ารจั ด การตนเองได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ออกแบบระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และมีการจัดกิจกรรมหนุนเสริมตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ซึ่
งประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสาร
สาธารณะ และคณะกรรมการติดตามประเมิน โดยมี กลไกประสานงานกลาง คือ ศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ทาหน้าที่
เชื่อมประสานและจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้และจัดการความรู้เพื่อเสริมพลังให้กับนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง การเสริมสมรรถนะด้าน
ต่าง ๆ ให้กั บนั กวิ จัย รวมทั้ งการจัด สิ่งสนับ สนุ นเพื่อ อานวยความสะดวกให้กั บนัก วิจั ย งานวิ จัย ดังกล่า วมี วัต ถุป ระสงค์
เพื่อดาเนินการสังเคราะห์ กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
วิธดี าเนินการวิจัย
สาหรับกระบวนการการทาแผนที่ทิศทางการวิจัยวิจัย (Research Mapping) ทางทีมวิจัยได้มีการดาเนินงานอยู่
ภายใต้การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยมีดังนี้
1) หัวหน้าโครงการวิจัย แต่ละโครงการจะมีหัวหน้าโครงการเป็นผู้รับผิดชอบหลักและมีทีมนักวิจัยร่วม
ขึ้นอยู่กับจานวนพื้นที่ที่แต่ละโครงการใช้ในการดาเนินการวิจัย ซึ่ง นักวิจัยในแต่ละแผนงานจะต้องผ่านการเสริมสมรรถนะ
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นักวิจัยการวิจัยเชิงพื้นที่ ในส่วนผู้อานวยการแผนทั้ง 2 คนต้องผ่านหลักสูตรการเสริมสมรรถนะนักบริหารจัดการงานวิจัยและ
หลักสูตรที่ปรึกษานักวิจัยเชิงพื้นที่
2) การกาหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยเชิงพื้นที่ (Research project) นักวิจัยแต่ละโครงการย่อย
จะร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่โดยเชื่อมโยงข้อมูลประเด็นปัญหาร่วมที่มีระดับความรุนแรงและมี
ความต้องการแก้ไขปัญหามากที่สุดของพื้นที่ที่ได้จากเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะนักจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิง
พื้นที่ ข้อมูล TNAP RECAP ข้อมูลประเด็นร่วมที่เป็นประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยเชิงพื้นที่
3) เชื่อมประเด็นปัญหาในพื้นที่เพื่อกาหนดประเด็นโจทย์วิจัย โดยจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิ บัติการเสริม
สมรรถนะนักวิจัยเชิงพื้นที่ (ระยะที่ 1) ตามประเด็นที่นักวิจัยสนใจ เริ่มจากขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาให้
ชัดเจน ขั้นที่ 2 วิเคราะห์โจทย์และคาถามวิจัยให้สอดคล้องกับปัญหา ขั้นที่ 3 กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นที่
4 กาหนดหั วข้ อวิ จัย โดยมี นัก บริห ารจัด งานวิ จัย เชิ งพื้ นที่ ที่ สนั บสนุน ให้ ระบบขับ เคลื่อ นเป็ นไปตามเป้ าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ชุดโครงการ
4) การพัฒนาข้อเสนอโครงการ เป็นการหนุนเสริมเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการโดยนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องก่อนอนุมัติโครงการ โดยมีกระบวนการนี้ 4.1) สอบทานข้อมูลและพัฒนาโจทย์โจทย์
วิจัยร่วมกับพื้นที่โดยการนาร่างโจทย์วิจัยไปสอบทานข้อมูลกับพื้นที่ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการสอบทานข้อมูลสถานการณ์
ปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของเครือข่ายเพื่อสอบทานโจทย์วิจัยและพัฒนาข้อเสนอร่ วมกับพื้นที่ผลของการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ได้ร่างข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่มีการสอบทานข้อมูลปัญหาและความต้องการร่วมกับพื้นที่ 4.2) พัฒนาข้อเสนอโครงการ
(เสริมสมรรถนะนักวิจัย ระยะที่ 2) โดยจัดเวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงวุฒิ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนที่เป็น ผู้บริหาร อปท. สภาเกษตร และเครือข่ายสวัสดิการเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ดาเนินงานของแผนงานและปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้ความสมบูรณ์
5) ทาสัญญาข้อเสนอโครงการวิจัยและบันทึกข้อตกลงการทาวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยตามสัญญา
ทุน จานวนทั้งสิ้น 16 โครงการ ครอบคลุม 28 พื้นที่ มีนักวิจัยทั้งสิ้น 92 คน
6) ออกแบบการติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย เริ่มต้นจากการประชุมนักวิจัยเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
ระบบการติดตามสนับสนุนของโครงการและทบทวนเกี่ยวกับการจัดเก็บหลักฐานการใช้งบประมาณ การประสานแผนการ
ติดตามการดาเนินงานในพื้นที่ การจัดทารายงานวิจัยและการทากิจกรรมหลักร่วมกัน เช่น การนาเสนอความก้าวหน้า การ
ส่งรายงานความก้าวหน้า การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนาเสนอผลการศึกษา และการจัดกิจกรรมเสริมนักวิจัย
รวมถึ ง การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารติ ด ตามสนั บ สนุ น ภายใต้ แ ผนงานวิ จั ย โดยเชื่ อ มโยงแผนปฏิ บั ติ ก ารจากแผนงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเยี่ยมติดตามการปฏิบัติการจริงในพื้นที่ร่วมกับนั กวิจัยในแต่ละแผนงาน โดยจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัด การความรู้ ทั้งในส่ ว นที่ เ ป็ น แผนย่ อ ย ระหว่ างแผนงาน และที่ เ ป็ น ภาพรวมการบริ หารจั ด การโดยมีผู้ ท รงวุฒิ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะทุกสัปดาห์ ซึ่งในนาเสนอความก้าวหน้าในแต่ละครั้งจะมีผู้บริหารของศูนย์
จัด การเครื อข่ ายตาบลสุข ภาวะตาบลเจดี ย์ชัยและตาบลบัว ใหญ่เ ข้า ร่ว มให้ข้ อ เสนอแนะเพื่อ เพิ่ มความสมบู รณ์ ของการ
ดาเนินงานร่วมกัน
7) ทีมวิ จัยมี การนาผลงานวิจั ยทั้ งหมดลงไปที่ ตาบลป่า คาเพื่อสร้า งศูน ย์การเรี ยนรู้ “ขยะสร้ างสรรค์
นวัตกรรมสร้างชุมชน” ณ ตาบลป่าคา จังหวัดน่าน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจร
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8) มีการจัดเวทีคืนข้อมูลแก่พื้นที่โดยการนานักวิจัยและผลงานวิจัยลงไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากการใช้งานจริงของคนในชุมชนเพื่อนาผลกลับมาพัฒนาปรับปรุงโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่มากที่สุด
9) มีการขยายองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะจากศูนย์การเรียนสู่เครือข่ายพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้เกิด
การนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายแนวคิดสู่พื้นทีอื่น
10) มีการนานโยบายสาธารณะและการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเข้าพูดคุยนาเสนอแนวทางเพื่อ
ขับเคลื่อนนเยบายสาธารณะในระดับตาบลสู่นโยบายสาธารณะในระดับจังหวัดได้
ผลการวิจัย
เป้าหมายของแผนงานย่อยในแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น
3 แผนงานย่อย คือ แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการขยะ
โดยชุม ชน แผนงานย่อยที่ 2 การเพิ่มขีด ความสามารถของชุมชนเพื่อยกระดั บการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ แผนงานย่อยที่ 3 การสร้างผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมระบบบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม โดยทั้ง 3 แผนงานเมื่อดาเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แผนต้องตอบเป้าหมายของแผนในภาพรวมมุ่งไปที่ การเกิดแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบที่มีระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบครบวงจร
การออกแบบระบบกลไกการขับเคลื่อนแผนงานโดยให้มีผู้อานวยการแผน 2 คน โดยคนที่ 1 จะดูงานโครงการ
ทางด้านเนื้อหา ส่วนคนที่ 2 จะดูแลโครงการทางด้านการบริหารจัดการ ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนงาน ที่เป็นระบบและหนุน
เสริมซึ่งกันและกัน การออบแบบการบริหารจัดการแผนงานแบบกระจุกหัวหอม โดยนอกจากมีผู้อานวยการแผนจานวน 2 คน
แล้ว ยังมีผู้อานวยการแผนย่อยตามวั ตถุประสงค์ของแผนงานเพื่อดูแลโครงการวิจัยภายใต้แผนย่อยของตนเองและเป็นผู้
ประสานระหว่างนักวิจัยภายใต้แผนกับผู้อานวยการแผน และผู้อานวยการแผนก็จะทาหน้าที่ประสานส่วนกลางมหาวิทยาลัย
ต่อเป็นทอดๆ ส่งผลให้มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและลดความซ้าซ้อนในการสื่อสารและติดตามงาน สาหรับระบบบริหาร
จัดการด้านงบประมาณภายใต้แผน ที่มีโครงการวิจัยจานวนมากจึงเกิดการออกแบบระบบบริหารจัดการงบประมาณแบบ
กระจุ ก หั ว หอม โดยออกแบบให้ ใ ช้ งบประมาณการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ท างานวิ จั ย ร่ ว มกั น ซึ่ งจะรวมงบประมาณดั งกล่ า วไว้ ที่
ผู้อานวยการแผนใหญ่ และผู้อานวยการแผนงานย่อย เพื่อลดความช้าของพื้นที่ในการลงเก็บข้อมูล เช่นกัน โดยการออกแบบ
แผนงานวิจัยที่เลือกพื้นที่ในการสร้างต้นแบบร่วมกัน โดยทุกโครงการวิจัยจะนางานวิจัยไปลงในพื้นที่ต้นแบบเพื่อให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงและระบบบริหารจัดการแบบครบวงจร โดยพื้นที่อื่นๆ สามารถเข้ามาเรี ยนรู้และนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ตนเองได้
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ภาพที่ 1 ระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพั ฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุ ขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวิจั ย
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ มีองค์กร
ปกครองส่วนทั้งถิ่นที่ให้ความสาคัญกับประเด็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จานวน 28 พื้นที่ จาก 42 พื้นที่ (67% ของพื้นที่ทั้งหมด) ครอบคลุมทั้งสิ้น 8 จังหวัด (น่าน อุตรดิตถ์ แพร่ เชียงราย ลาปาง
เชียงใหม่ พะเยา และเพชรบูรณ์) เป้าหมายของแผนคือต้องเกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะ
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบครบวงจร โดยมีนวัตกรรมองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยที่มีกระบวนการร่วมคิดร่วมทาระหว่าง
มหาวิ ท ยาลั ย กั บ เครื อ ข่ า ยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง สิ้ น 15 โครงการ เกิ ด นวั ต กรรมองค์ ค วามรู้ ทั้ งหมด 15 ชิ้ น
ประกอบด้วย (1) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจานวน 1 ระบบ และ 1 แอพพลิเคชั่น (2) คู่มือการสร้างวิทยากรแกนนา/
กลยุทธ์ระบบบริหารจัดการขยะ/รูปแบบการจัดการด้านการเงินและรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะที่เหมาะสมต่อพื้นที่
จานวน 4 ฉบับ (3) ต้นแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการบริหารขยะชุมชน จานวน 7 เครื่อง (ถังขยะอัจฉริยะ/เครื่องบีบ
อัดขยะ/น้าหมักชีวภาพ/เตาไพโรไลซีสต้นทุน ต่าเพื่อการผลิตน้ามันจากขยะพลาสติกทั่วไป/เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อระดับ
ชุมชน/ระบบบาบัดก๊าซไอเสียจากเตาเผาขยะ/ผลิตภัณฑ์กาจัดกลิ่นด้วยวัสดุท้องถิ่น) (4) รูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะ
จานวน 1 เซท และ (5) เครือข่ายผู้ประกอบการที่ผูกระบบการรับซื้อกับอปท.ในพื้นที่ จานวน 3 เครือข่าย
โดยนวัตกรรมองค์ความรู้ทั้งหมดได้ก่อให้เกิด “ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชน บ้านต้นฮ้าง ตาบลป่า
คา อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน” นวัตกรรมองค์ความรู้เด่นที่มีการนาปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นและขยายไปยังเครือข่าย
คือ “รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี
เครือข่าย” ผลจากการใช้รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เกิดวิทยากรแกนนาชุมชนที่สามารถขยายความรู้ และแนวคิดการบริหารจัดการขยะไปยังคนใน
ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง จากการเก็บข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าคา (อบต.ป่าคา) หลังจากเกิดวิทยากรแกนนา
ขึ้นในชุมชนพบว่า คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะมากขึ้น รวมทั้งในชุดโครงการวิจัยที่ได้ดาเนินการ
ร่วมกันก่อให้เกิด “เครือข่ายผู้ประกอบการรับซื้อขยะจากชุมชน” โดยมีระบบการบริหารจัดการผูกกับระบบการส่งเสริมของ
อบต. ซึ่งมีการกาหนดราคาการรับซื้อและวันที่ผู้ประกอบการจะเข้าไปรับซื้อในชุมชนร่วมกัน ส่งผลให้คนในชุมชนลดต้นทุนค่า
เดินทางมาขายขยะรีไซเคิลแก่สถานประกอบการ จากผลการดาเนินงานดังกล่าวทาให้ปริมาณขยะของ อบต.ป่าคา มีจานวน
ลดลงจากปี 2558 และ ปี 2559 จากสถิติที่ลงเก็บขยะและชั่งปริมาณขยะในชุมชนในปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่า อบต.ป่าคา ใน
ปี 2560 มีปริมาณขยะประมาณ 1,047 กิโลกรัม/วัน เป็นปริมาณที่ลดลงจากปี 2559 (1,682 กิโลกรัม/วัน) 37.75% (น้อย
กว่า 1 กก./คน/สัปดาห์)
จากปริมาณขยะที่ลงลดส่งผลให้ทาง อบต.ป่าคา ลดจานวนที่รถวิ่งไปเก็บขยะจาก 4 วัน เหลือเพียง 3 วัน ทาให้
อบต. มีต้นทุนการเก็บขยะลดลงและสามารถให้พนักงานไปช่วยหนุนเสริมในงานอื่นๆ ได้ และจากความรู้ ความเข้าใจ ที่ลงสู่
ชุมชนก่อให้คนในชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะด้วยตนเองมากขึ้น จนส่งผลให้เกิดข้อตกลงร่วมกันในการ
สร้าง “ธรรมนูญสุขภาพ ตาบลป่าคา” อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่านขึ้น โดยธรรมนูญหมวดที่ 5 ว่าด้วยการบริหารจัดการขยะ
และสิ่ งแวดล้อ ม ได้ มี ข้ อตกลงร่ ว มกัน เกี่ ยวกั บ การบริห ารจัด การขยะและบทลงโทษที่ จ ะได้ รั บเมื่ อ ฝ่า ฝื น ข้อ ตกลง จาก
ความสาเร็จที่เป็นรูปธรรมก่อให้เกิดการต่อยอดขยายผลรูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนาไปยังเครือข่ายต่างๆ
โดยในปัจจุบันได้มีการขยายเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมีเครือข่ายภายใน อ.
ท่าวังผา จานวน 10 อปท. และ เครือข่ายภายนอก จานวน 5 อปท.
จากผลสาเร็จที่กล่าวมา อบต.ป่าและเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะชุมชน ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีข้อเสนอการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : เสริมสร้างชุมชนจัดการเรียนรู้แบบคู่ความ
ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาควิชาการและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม ต่อจังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายผลการการใช้รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกน
นาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งระดับ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศชาติ ต่อไป
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ภาพที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร บ้านต้นฮ้าง ตาบลป่าคา อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
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ภาพที่ 3 ธรรมนูญสุขภาพตาบลป่าคา
อภิปรายผล
ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้การขับเคลื่อน
โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความ
ร่วมมือมีปัจจัยสาคัญอยู่จานวน 5 ปัจจัยคือ 1. คน (นักวิชาการในภาควิชาการและนักวิจัยในพื้นที่) ต้องมีการมองเป้าหมาย
ร่วมกันตั้งแต่เริ่มและดาเนินการทางานร่วมกันไปตลอดเส้นทาง พร้อมที่จะเรียนรู้และถ่ายโอนความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้
ร่วมกัน 2. งาน ในการดาเนินงานต้องคานึงถึงการนานวัตกรรมองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปแก้ปัญหาในชุมชนโดยการ
แก้ปัญหาดังกล่าวต้องสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะที่สามารถนาไปปฏิบัตแิ ละขยายรูปแบบไปยังพื้นที่
ต่างๆ ได้ 3. เครือข่าย การสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกันจากภาคีทุกภาคส่วนจะส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สามารถทาได้อย่างยั่งยืน 4. การมีข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และ 5. การมีกลไกและกระบวนการติดตาม สนับสนุน และ เสริม
พลังตลอดทั้งกระบวนการ
สรุปผลการวิจัย
การสั งเคราะห์ ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นระบบบริ ห ารจั ด การขยะเพื่ อ สุ ข ภาวะ
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์พบว่าเกิดข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการพัฒนาอยู่ 2 ประเด็นสาคัญดังนี้
1. การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่และเครือข่าย
เกิดการเสริมสร้างชุมชนจัดการเรียนรู้แบบคู่ความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคีวิชาการ
และภาคเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเพื่อสุขาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม
2. การขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัยเชิงประเด็น
การจัดการขยะระดับเครือข่ายภูมิภาคโดยคู่ความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคีวิชาการ
และภาคเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเพื่อสุขาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม
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การศึกษาการแทรกแซงของภาษาที่ 1 ต่อการใช้คาบุพบทของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ
AN INVESTIGATION OF L1 INTERFERENCE IN THE PREPOSITION USAGE OF THAI EFL
LEARNERS

Thanawan Chakkhuchan1 and Wannaprapha Suksawas2*
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*corresponding author e-mail: wannapraphas@nu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความเข้าใจการใช้คาบุพบทตามหลังคาในภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และ 2) เพื่ออธิบายลักษณะของการแทรกแซงของภาษาแม่ต่อการใช้คาบุพบทของนักเรียนถ้า
หากค้นพบ ผู้เข้าร่วมวิจัยในครั้งนีค้ ือ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จานวน 30 คน โดยเครื่องมือวิจัยนี้ได้นาแบบทดสอบ 2 ชุด จาก Sumonsriworakun and Pongpairoj (2017) มาใช้ คือ
แบบทดสอบการแปล และแบบทดสอบเติมคา ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถเข้าใจการใช้คาบุพบทตามหลังคาใน
ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังพบหลักฐานบางประการของการแทรกแซงของภาษาแม่ต่อการใช้คาบุพบทของผู้เข้าร่วมวิจัย
คาสาคัญ:

การแทรกแซงของภาษาแม่, การใช้คาบุพบท

Abstract
The purposes of this study were to 1) investigate EFL students’ understanding of English dependent
prepositions usage and 2) to describe features of L1 interference in students’ prepositional usage if there is
any. The participants of this study were 30 Thai undergraduate students studying in the third-year of English
Major at Faculty of Humanities of Naresuan University. There were two tests used in this study: a translation
test and a cloze test which have been adopted from Sumonsriworakun and Pongpairoj’s (2017) study. The
results show that the participants could understand the usage of English dependent prepositions. Moreover,
there were some evidences of L1 interference in the preposition usage of the participants.
Keywords:

l1 interference, preposition usage, english preposition
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In recent years, authorities in Thailand attempt to promote education reform especially English
teaching and learning policies to ensure that the training of students is relevant to the current world situation
(Office of the National Education Commission, 2000). English language teaching and learning policy reform
demands that language learning be focused on communication. The London-based magazine, The Economist,
summed it all up when it asserted that English is just “a world empire by other means” (Dec. 20, 2001). It is
seen as “the language of globalization-of international business, politics, and diplomacy” (Economist, 2001).
Therefore, English has become one of the most important compulsory courses in tertiary education. However,
among all the communication skills, writing seems to be the most problematic for Thai EFL learners in higher
education since studies suggest that literal translation of Thai words into English may features L1 lexical
interference in the learners’ writing in English (e.g. Bennui, 2008; Lantif, 2007).
Besides, more recent study suggested that EFL learners tend to have difficulties in mastering using
English preposition (Catalán, 1996). Kurk and Atay (2007) and Latif (2007) also emphasized that the use of
preposition in English writing is the most difficult linguistics items for EFL learners. Other studies investigating
Thai learners’ preposition usage also reported that English preposition seem to be problematic when writing
in English (Ruangjaroon, 2015; Sumonsriworakun & Pongpairoj, 2017; Thumawongsa, 2018) Empirical studies
guiding the present study revel in details that L1 (Thai) influence the use of English prepositional usage of
Thai learners (Bennui, 2008; Thumawongsa, 2018) Particularly Bennui (2008), he pointed out that there are
three levels of L1 interference, namely words, sentences and discourse influencing the English writing of Thai
learners when writing an English paragraph.
Therefore, this present study aimed to investigate and describe features of L1 interference in
students’ prepositional usage of thirty Thai undergraduate (3rd year) students majoring in English at Faculty of
Humanities of Naresuan University in Phitsanulok, Thailand. Also, in this small scale study, the researcher
limited the study only on the dependent prepositions. The investigation of errors in preposition usage may
generate a solution of the issue of prepositional usage for Thai learners in particular.
The findings of this study are expected to highlight the problems of EFL students in the usage of
English dependent prepositions. The outcomes are to inform both teachers and students about knowledge
and understanding of the usage of prepositions correctly and to be aware of teaching and learning English
prepositions. The results and implications of the study may also be used to support future research in the
field of Second Language Acquisition (SLA).
Purposes of the study
The aims of the study were as follows:
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1. To investigate EFL students’ understanding of English dependent prepositions usage
2. To describe features of L1 interference in students’ prepositional usage if there is any
Research questions
1. Do EFL students understand the usage of English dependent prepositions?
2. Is there any evidence of L1 interference in the preposition usage of Thai EFL students? (if yes, what
are they?)
Significance of the study
This study reported the use of English dependent preposition of Thai EFL students which in turns
exposed their understanding of English preposition usage. The results of this study may be of benefit to all
EFL learners especially students and teachers because they may gain deeper understanding of causes of
errors in the usage of English dependent prepositions; therefore, the students and the teachers may be more
aware of the difficulties in learning and teaching English prepositions.
Scope of the study
This study aimed at investigating the understanding of English dependent prepositions usage and to
identify the possible causes of preposition errors among EFL students at Naresuan University in Phitsanulok.
Therefore, the participants were limited to the third-year students majoring in English at Faculty of Humanities
only.
Definition of terms
EFL Students refer to Thai undergraduate students studying in the third-year of English Major at
Faculty of Humanities of Naresuan University in Phitsanulok, Thailand.
English dependent prepositions refer to prepositions that follow certain verbs e.g., rely on, consist of,
and apply for.
Literature review
This section discusses topics affecting the examination of English prepositional usage including:
theoretical framework, analytical framework and empirical studies related to the study.
Theoretical framework
Error analysis (EA) is an approach that discloses all of probable causes of EFL learners’ errors. EA
supposes that errors may be influenced by certain factors apart from prediction of contrastive analysis: first
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language interference. EA identifies and analyzes the learners’ errors that truly occur (Sumonsriworakun &
Pongpairoj, 2017). It also focuses on identifying patterns of errors in interlanguage grammar and interlanguage
grammar.
Analytical framework
This part discusses four relationships between English and Thai dependent preposition. The testing
instruments were adopted from the study of Sumonsriworakun and Pongpairoj (2017). These four
relationships underpinning the framework for data analysis of this present study are as follows. The first type
is -prep,+prep relationship, a dependent preposition does not exist in English but presents in Thai such as
match vs. /khâu kàp/ ‘match with’. The second type shows +prep,-prep relationship which refers to the
existence of a dependent preposition in English and the nonexistence of one in Thai such as focus on vs.
/nén/ ‘focus’. The next type reveals dependent prepositions that do not equate to both English and Thai,
+prep1,+prep2 relationship such as die of/from vs. /ta:j dûaj/ ‘die by’. Eventually, there are some English
dependent prepositions that is used as equivalent meaning in Thai such as agree with vs. /hên-dûaj kàp/
‘agree with’. These four types of dependent preposition in both English and Thai guided this study in
analyzing and categorizing types of dependent prepositions.
Empirical studies related to the study
Previous studies on prepositions in second language acquisition from differences of first language
backgrounds have been widely explored.
Catalán (1996) observed the patterns of difficulty and the variability in the incorrect use of English
prepositions from descriptive essays written by EFL Spanish students in three state secondary school. The
findings showed that English preposition usage was problematic for the subjects and all prepositional errors
were the most frequent in the errors list at 18.83%.
Ruangjaroon (2015) adopted perceptual assimilation model (PAM) to examine Thai learners’
acquisition of English prepositions and ranked sequence of English acquisition into three different types. Type
A was one-to-one semantic mapping between English and Thai prepositions, so it was the easiest type to
acquire. Type B was one-to-many semantic mapping between English and Thai prepositions. It was involved
in greater difficulty than Type A. Type C was one-to-null mapping between English and Thai prepositions, or
a preposition that occurred in one language can be unavailable in another language. The participants of the
study were 20 MA program students, which 7 of whom were arranged at a low English proficiency level and
13 of which at a medium level by the Language and Instructor System (ELLIS). Grammatical judgment test
and a writing test were performed in the study. The results were put in order as ranking order above, so it
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revealed that EFL Thai learners were be able to experience and use dependent prepositions more correctly
than independent prepositions
Sumonsriworakun and Pongpairoj (2017) investigated systematicity in English dependent prepositions
after verbs among EFL Thai undergraduate students at rudimentary, intermediate, and advanced proficiency.
The students took two tests: a translation test and a cloze test. The tests consisted of four types of relation
between English and Thai dependent prepositions: (1) [-prep] in English but [+prep] in Thai, (2) [+prep] in
English but [-prep] in Thai, (3) [+prep1] in English but [+prep2] in Thai, and (4) [+prep] in English and [+prep] in
Thai. The results proved that systematicity occurred in the students’ English prepositional usage of whole
types. Language transfer and cognitive factors were presumed to be involved in processing the usage of
English dependent prepositions. The study of Sumonsriworakun & Pongpairoj (2017) underpins the present
study in terms of the use of four types of English dependent prepositions after verbs as instrument testing the
students’ knowledge that are presumed to be problematic for EFL Thai learners. Additionally, the study seeks
to examine plausible causes of the students’ problems of these prepositions.
Thumawongsa (2018) investigated the abuse of prepositions and identify interferences of first
language (L1) in written productions of Thai EFL students. Participants were twenty first-year students
majoring in Education (English) at Srinakharinwirot University. One hundred and twenty written works were
collected and created as a corpus, and the the concordance feature of the AntConc program was used to
analyze the preposition errors. Contrastive analysis was applied to specify the interference of L1 toward
students’ prepositional usage on their written works. The findings were shown that there were abuse (100
times, 70.92%), addition (21 times, 14.89%) and omission (20 times, 14.18%) of prepositions. English
prepositions that is the most frequent abuse were ‘in’, ‘to’, ‘of’, ‘at’, ‘with’, ‘for’, ‘by’, ‘about’, ‘on’, and
‘from’ respectively. Moreover, there were semantic-related and syntactic-related L1 interference toward the
use of preposition of Thai EFL students.
Chorbwhan & McLellan (2016) investigated the English collocation knowledge of Thai EFL learners
with two different mother tongues. The purpose of the study was to survey the impact of their first
languages upon their acquisition of English collocations. Thirty-nine Patani Malay speakers and thirty-nine
Southern Thai speakers were participants of the study. All participants were studying in English major in an
international program at Fatoni University in Pattani, Thailand. The former instruments of the study were
receptive and productive tests, and the latter was individual interviews with twelve students. The results
revealed crucial differences among the two groups, especially in lexical collocations.
Bennui (2008) investigated L1 interference in paragraph writing of twenty-eight third-year Englishminor students who enrolled in Basic Writing course in the first semester of academics year 2006 at Thaksin
University. There are three levels of L1 interference, namely words, sentences, and discourse that were
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analyzed from the students’ paragraph writing in the final examination paper by sampling. The paper was
discussed by considering four features: contrastive analysis, error analysis, interlanguage analysis, and
contrastive rhetoric. The findings showed that literal translation of Thai words into English may represent
features of L1 lexical interference in the students’ written English. Structural borrowing from Thai language
such as word order, subject-verb agreement, and noun determiners also pointed out features of L1 syntactic
interference. Moreover, Thai cultural knowledge and levels of language style in writing discourse represented
features of L1 discourse interference.
Previous studies revealed that the L2 preposition employment can be influenced by the users’ first
language. This is because L1 can be translated in the process of L2 production. Therefore, it is the interest of
this study to examine to what extend L1 of Thai learners may influence L2 preposition usage.
Research methodology
This section explains the research methodology applied in this study. It starts with Research design.
Participants who take part in this research are discussed in Population and samples section. Research
instrument describes a way to collect data. Data collection discusses order in managing the tests to the
participants. Data analysis illustrates how collected data is analyzed and presented.
Research design
This study deploys the quantitative design in collecting and analyzing the data. Case study research
is chosen strategically to uncover in-depth understanding of the L1 interference in the dependent preposition
usage of Thai students.
Population and samples
The population of this study were Thai undergraduate students studying in the third-year of English
Major at Faculty of Humanities of Naresuan University. They were divided into three groups based on their
CEPT (Cambridge English Placement Test) scores by finding the mean first and then used standard deviation
to find the distribution. Group 1 was the students who got 34 to 45 points, group 2 were the students who
earned 28 to 33 points, and group 3, the students who acquired 20 to 27 points. After that 10 students from
each group were selected by random sampling, so 30 students were participants for this study.
Research instrument
There were two tests used in this study: a translation test and a cloze test which were adopted from
Sumonsriworakun and Pongpairoj’s (2017) study. Both tests aim at the students’ production of English
dependent prepositions. The students were gathered by using a translation test consisting of 18 items and a
cloze test containing 21 items. Data were collected in the first semester of the academics year 2018.
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Translation test
A Thai-English translation test consists of 18 items and 10 of which are distractors. Two test
items stand for each type of dependent preposition.
Cloze test
A gap-fill cloze test contained 21 items and 8 of which are test items. The test items act for
each type of dependent preposition in equal numbers.
Therefore, the total number of the tests used to collect data were 39 items, 23 of which are
distractors and 16 of which were test items. One mark was given to each correct answer, so the total scores
per student were a total of 16 scores.
The tests were taken from Sumonsriworakun and Pongpairoj’s (2017) for the reliability reason
and the tests were validated by the experts from the Faculty of Humanities for validity reasons. The tests
were marked twice by the researchers.
Data collection
The thirty students from the three groups were notified of the direction for two tests before
doing them. After that, they were given a total of 1 hour to finish the tests.
Data analysis
The data were collected by the translation test and the cloze test. Quantitative methods
were used in this study, so quantitative data were analyzed and displayed in percentages of correct usage of
dependent prepositions among the three levels by Microsoft Office Excel.
Results
As discussed earlier in previous section, for the translation test and the cloze test, each of the test
comprised of 8 points, and there were three groups consisting of 10 participants. Therefore, the total scores
for each group were 160 points.
After analyzing the data, the findings showed that group 1 acquired 103 points, or 64.38%. Group 2
obtained 86 points, or 53.75%, and group 3 earned 84 points, or 52.5%. The scores of the three groups are
displayed in Table 1.
Type/Group
Type 1 (-prep,+prep)
Ex. marry / แต่งงานกับ

Group 1
29/40
(72.5%)
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Group 2
24/40
(60%)

Group 3
22/40
(55%)

Total
75/120
(62.5%)
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Type 2 (+prep,-prep)
Ex. wait for / รอ

22/40
(55%)

17/40
(42.5%)

15/40
(37.5%)

54/120
(45%)

Type 3 (+prep1,+prep2)
Ex. depend on / ขึ้นอยู่กับ

29/40
(72.5%)

19/40
(47.5%)

20/40
(50%)

68/120
(56.67%)

Type 4 (+prep,+prep)
Ex. differ from / แตกต่างจาก
Total

23/40
(57.5%)
103/160
(64.38)

26/40
(65%)
86/160
(53.75%)

27/40
(67.5%)
84/160
(52.5%)

76/120
(63.33%)

Table 1: Scores and percentages of correct usage of dependent preposition in four types among the three
student groups
An overview of correct usage indicated that participants with highest CEPT scores got better total
scores on dependent preposition usage Type 1, 2, and 3 excluding Type 4. In the fourth type, [+prep] in
English and [+prep] in Thai, group 1 scored 23 points or 57.5%, group 2 at 26 points or 65%, and group 3 at 27
points or 67.5%. This is the type where group 2 and group 3 obtained their highest scores but not for group
1. In the first type, that is [-prep] in English but [+prep] in Thai, the scores of group 1 were at 29 or 72.5%,
group 2 at 24 or 60%, and group 3 at 22 or 55%. As for the second type, [+prep] in English but [-prep] in Thai,
group 1 gained 22 points or 55%, group 2 gained 17 points or 42.5%, and group 3 got only 15 out of 40
accounted for 37.5%. This type ranked the lowest score among three student groups. Moreover, as the types
of dependent preposition relationship, the types that three groups attained the total scores from the highest
to the lowest are the fourth type, the first type, the third type, and the second type respectively.
Discussion
From the results of the study, the researcher was able to answer the research questions as follows.
1. The Third-year English Major students as EFL students could understand the usage of English
dependent prepositions but they may not understand all types of preposition type unequally. It could be
proven by the evidences in Table 1. The subjects in Group 1 seemed to perceive the usage of English
dependent prepositions the most since they acquired the total scores above the other two groups. The
subjects in Group 2 and Group 3 tended to comprehend less based on their total scores. It is important to
note that the total scores for correct usage of English dependent prepositions was in accordance with the
students’ different group levels. However, the scores of four types that each student group obtained was
different. The sequence of the four types of dependent preposition relationship which Group 2 and Group 3
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scored their highest points to the lowest was the same pattern, that is, the fourth type, the first type, the
third type, and the second type. Another important point to make is that scores’ pattern of learners in Group
1 was different with other groups. They received the same highest score for the first type and the third type.
The fourth type ranked after and followed by the second type.
2. There are some evidences of L1 interference in the preposition usage of Thai EFL students. When
the scores for each type of dependent preposition of three learners group were summed up, the fourth type
ranked first. That was probably because the students were influenced by equivalent meaning of dependent
preposition while they were transferring Thai into English. For instance, some students transferred
‘ภาษาอังกฤษแตกต่างจากภาษาไทย’ into ‘English differs from Thai.’ Thai preposition ‘จาก /cà:k/’ has the same
meaning as English preposition ‘from’. Another example was that some of the students transferred ‘ดิฉันเห็น
ด้วยกับเขาในประเด็นนี้’ into ‘I agree with him in this issue.’ Meaning of Thai preposition ‘กับ /kàp/’ is similar to
English preposition ‘with’.
Regarding the first type, the students leaned to transfer Thai dependent preposition into English
negatively by attempting to put an English dependent preposition which had an equivalent meaning in Thai in
where no dependent preposition was needed. For instance, they translated ‘เขาอยากจะแต่งงานกับหล่อน’ into
‘He wants to marry with her’ rather than ‘marry her’ and they wrote ‘หล่อนออกจากกรุงลอนดอนเมื่อวานนี้’ into
‘She left from London yesterday’ in place of ‘left London’ even the preposition ‘with’ and ‘from’ were
unnecessarily added.
Discussing the third type, where the learners ranked nearly the last, it is possible that the learners
transfered negatively their Thai dependent preposition into English whereby they used unusual preposition to
facilitate the similarity in meaning as see in ‘An accident occurs with him’ translated from ‘เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับ
เขา’ instead of ‘occurs to’. Other evidence can be seen in the use of ‘died by’ instead of ‘died of/from’ as
in ‘Pamela died by cancer.’ It might be because the Thai preposition ‘ด้วย /dûaj/’ or ‘by’ is sometimes
preceded the Thai verb ‘ตาย /ta:j/’ or ‘die’. There is another interesting case in this type of dependent
preposition relationship. In the item ‘Pamela_____cancer.(die)’, some of the learners put ‘died due to/on’
in the blank. The answers, therefore, indicated that the participants probably randomly used the dependent
prepositions or probably had no idea which preposition was required.
For the second type, the type which all learner groups achieved the lowest scores. Perhaps the
learners were distracted by their negative transfer from Thai first language. Some Thai verbs do not have any
preposition occurred after; hence, they tended to omit English dependent prepositions while producing into
English. For example, the preposition ‘for’ following the verb ‘wait’ was omitted as in the students wrote ‘I
have been waiting the bus for two hours.’ The preposition ‘on’ which should come after the verb ‘focus’
also vanished in the item ‘These exercises focus different grammar points.’ It is worth noticing that the
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learners might produce their English unawares and forgot to insert the prepositions ‘for’ and ‘on’ after the
verbs that dependent prepositions were needed.
The results in the present study provide evidence that English dependent prepositions usage is not
as problematic for Thai EFL students as others English grammar usage especially English preposition usage
and is not as previous studies suggested before (Catalán, 1996; Ruangjaroon, 2015; Sumonsriworakun &
Pongpairoj, 2017). In addition, the findings led us to believe that Thai EFL learners could accomplish
comprehension of English dependent prepositions usage. Difficulties that occurred among the subjects in all
level groups were considered as effects of L1(Thai) lexical interference. The results were in accordance with
previous studies (Bennui, 2008; Sumonsriworakun & Pongpairoj, 2017; Thumawongsa, 2018)
Conclusion
This study has contributed to the understanding of English dependent prepositions usage among Thai
EFL learners and some evidences of L1 interference in the preposition usage. Hopefully, the results of this
study may influence upon all of EFL learners especially students and teachers will raise their awareness of
the errors in the usage of English prepositions and lead to improvement of learning and teaching English
prepositions. The limitation of this present study was that the researcher has collected data from only thirty
people of participants; as a result, the findings were not being able to possibly be generalized.
A
recommendation for further study is that a researcher should conduct research among more extended
population and then compare the results of those population.
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยงและสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจด้วย
การจัดทาโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมจนก่อให้เกิดการสร้างคุณค่า (Value creation) อันจะนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยใช้กระบวนทัศน์แบบวิธีการวิจัยเฉพาะกรณีศึกษาทาการจัดสนทนากลุ่ม การระดมสมองด้วย METAPLAN เพื่อรวบรวม
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์มาทาการสรุปการให้เหตุผลตามกระบวนการนิรนัย เพื่อจัดทาโมเดลธุรกิจโดยอาศัยรูปแบบการ
เจาะลึกถึงปัญหาและข้อคิดเห็นนาไปประกอบคาอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ พบว่า กลุ่ม
ผู้ผลิตชาเมี่ยงมีความพร้อมและมีความต้องการพัฒนาศักยภาพผลิตสินค้าไปสู่การขยายตลาดใหม่ แต่ยังคงต้องพัฒนาบุคลากร
และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการตลาดและการผลิต ในส่วน
ของการจัดทาโมเดลธุรกิจโดยผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วม พบว่า มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
ด้านการตลาดเชิงรุก ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย การออกงานแสดงสินค้า
ระดับประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ในส่วนของการส่งเสริมกลยุทธ์เชิงป้องกันกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยงต้องการสร้างตราสินค้า
ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภค
คาสาคัญ: โมเดลธุรกิจ การสร้างคุณค่า ธุรกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Abstract
This research article aims to 1) study a context of Meang Tea Producer Group and create business
administration knowledge 2) design a suitable business model for Meang Tea Producer Group to produce
a value creation leading to sustainable development. The paradigm of case study research was used
together with focus group and METAPLAN brainstorming to collect empirical data and evidences, then, the
deductive reasoning process was used to summarize all information to create a business model. The
process had drilled down to problems and opinions, which had been shown in the quantity data
description. From business situation analysis, the research found that the Meang Tea Producer Group were
ready and needed the new products development to expand a new market, and also needed a human
resource development and support form related organizations, especially in marketing and producing
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field. In the issue of business model creation, which based on entrepreneurs’ participation concept,
shown that a need in potential development had focused on proactive marketing competition activities
such as designing and developing market-based product and joining national expo to expand channel of
distribution. In the protection strategy, the Meang Tea Producer Group needed to brand building to reach
both community unique character and customer taste.
Keyword: Business model, Value creation, Community business, Sustainable development
บทนา
การดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ได้กาหนดกรอบแนวคิดออกเป็น 3
กรอบการดาเนินงาน คือ กรอบการเรียนรู้ กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสานึ ก โดยมีชาเมี่ยงเป็นหนึ่งในพืช
อนุรั กษ์ และจากการสารวจพื้ นที่ภ าคเหนือ พบว่ า เป็ นพื้ นที่ ปลูก ชาเมี่ ยงมากสุ ด ได้ แก่ เชียงใหม่ เชี ยงราย น่า น แพร่
แม่ฮ่องสอน และลาปาง มีพื้นที่รวมประมาณ 41,946 ไร่ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ 18,060 ไร่
ส่วนมากปลูกในพื้นที่อาเภอแม่แตง เชียงดาว แม่ริม และอาเภอดอยสะเก็ด เมื่อคานวณได้ผลผลิตเมี่ยงเฉลี่ย จานวน 18,622
ตันต่อปี สร้างรายได้เฉลี่ยมูลค่าถึง 29,360,251 บาทต่อปี อย่างไรก็ตามแนวโน้มการบริโภคเมี่ยงจะลดลง เนื่องจากกลุ่มคนที่
บริโภคเมี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุจึงได้รับความนิยมบริโภคที่ลดลง เป็นสาเหตุทาให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงหันไปปลูกพืชอื่น
ทดแทน เช่น กาแฟ อะโวคาโด และเสาวรส แทนการปลุกเมี่ยง
จากปัญหาที่ได้กล่าวมาทาให้ความนิยมในการปลูกเมี่ยงลดลงอาจจะทาให้การปลูกเมี่ยงด้วยวิธีดั้ งเดิมสูญหายไปกับ
คนรุ่นเก่าซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ควรอนุรักษ์และมีการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีวิธีที่
แตกต่างจากการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับวิถีของคนในชุมชนท้องถิ่นทั้งด้านต้นทุนการผลิตและบริบท
ของพื้นที่ตามภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยวิธีดั้ งเดิมที่ไม่ทาลายและสร้างความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น ดังนั้นการส่งเสริม ชุมชนจากการอนุรักษ์ฟื้นฟูต่อยอดภูมิปัญญาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เชื่ อ มโยงผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากชุ ม ชนสู่ ต ลาดที่ ก ว้ า งมากขึ้ น ผู้ ป ระกอบ ธุ ร กิ จ ชุ ม ชนต้ อ งสร้ า งศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น
(Competitiveness) โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดการจัดการที่มุ่งเน้นการพิจารณาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็น
สาคัญ แล้วมุ่งที่จะปรับแนวทางการบริหารและทิศทางของธุรกิจให้สอดคล้อง เพื่อจะสามารถนาพาองค์การธุรกิจให้อยู่รอด
เจริญเติบโตและบรรลุถึงภารกิจ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์การได้ในที่สุด (Barringer and Ireland, 2012)
อย่างไรก็ตามการดาเนินงานเชิงพาณิชย์เป็นตัวขับเคลื่อนให้คนในชุมชนท้องถิ่นย้อนกลับมาให้ความสาคัญโดยใช้
หลักภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมที่ผ่านมาประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชาเมี่ยงให้เป็นที่น่าสนใจของ
ผู้บริโภค ด้วยการใช้กลยุทธ์การสร้างคุณค่าด้วยการนาแนวคิดการจัดทาโมเดลธุรกิจประยุกต์กับภูมิปัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่
จะสามารถผลิตสินค้าและบริการเสนอสู่ตลาดและสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระดับโลก สิ่งสาคัญคือการพยายามสร้าง
สินค้าและบริการที่มีคุณค่ายากต่อการลอกเลียนแบบสามารถสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นได้จากความได้ เปรียบเชิงการแข่งขันที่ต่าง
จากเพียงการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Osterwalder and Pigneur, 2010) ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจเพื่อเป็นหลัก
ปฏิบัติในการกาหนดการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมจุดแข็งของแต่ละวิสาหกิจในการส่งเสริมการสร้างคุณค่าต่อไป
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วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตาบลป่าแป๋ เป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการวิจัยที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อได้มา
ซึ่งองค์ความรู้ในการสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาการบริหารกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยงในชุมชนโดยทีมวิจัยชุมชนร่วมกับ หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้ปลูกชาเมี่ยงในชุมชน การสร้างเสริม กลยุทธ์การพัฒนาขีด
ความสามารถการบริหารวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง โดยประยุกต์ใช้ การจัดทาโมเดลธุรกิจโดยอาศัย
รูปแบบการเจาะลึกถึงปัญหาและข้อคิดเห็นเพื่อนาไปประกอบคาอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเน้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
เชิงคุณภาพ จากการจัดสนทนากลุ่ม (Group discussion) การระดมสมองด้วย METAPLAN ซึ่งระเบียบวิธีการดาเนินการวิจัย
นี้เป็นกระบวนทัศน์การวิจัยเฉพาะกรณีศึกษา (Case study approach) (Creswell, 2013) เป็นวิธีที่ได้รับข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องมาจากผู้ปฏิบัติจริงจากนั้นนาข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical evident) ที่รวบรวมมาทาการทดลองปฏิบัติเพื่อ
สรุปการให้เหตุผลตามกระบวนการนิรนัย (Deductive process) (Maxwell, 2013)
การวิจัยนี้เป็นการศึกษากรณีการดาเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด โมเดลธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยงในพื้นที่ตาบลป่า
แป๋ ซึ่ งการใช้ วิธี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ที่ ห ลากหลายเป็ น สิ่ งจ าเป็ น ในการท าความเข้ า ใจอย่ า งลึก ซึ้ งจากปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
(Bloomberg and Volpe, 2012) โดยผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทาโมเดลธุรกิจนามาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ในส่วนของการวิเคราะห์เป็นการสรุปอุปนัย
(Analytic Induction) จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่มุ่งการสร้างคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง เพื่อนาข้อมูลมาหาบทสรุปของบริบทแต่ละกลุ่มร่วมกันแล้วทาการจาแนกเป็นหมวดหมู่ และ
กาหนดตัวแบบการบริหารตามแนวคิดการสร้างคุณค่าที่เหมาะสม รวมทั้งกาหนดปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อแนวทางการ
บริหารวิสาหกิจชุมชน จากนั้นจะนาข้อมูลที่ได้จากทั้งการสนทนากลุ่มและการลงมือปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนมาทาการแบ่งตาม
ประเภทของข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยาย (Descriptive analysis) และการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาสาระ (Content analysis) (Berg and Lune, 2012)
ผลการวิจัย
การศึกษากลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารวิสาหกิจแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตาบลป่าแป๋
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองพระราชดาริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.) ใน
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์พันธุช์ าเมี่ยงและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้ว ยการมีส่ว นร่ว มของชุม ชนในเขต
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการศึกษาการพัฒนาและปัญหาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตาบลป่าแป๋ การดาเนิน
กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ในการประเมินความสามารถทางการบริหารและสร้างองค์ความรู้การบริหารด้วยการจัดทาโมเดลธุรกิจ
เพื่อสร้างคุณค่าวิสาหกิจชุมชนอาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจากสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยงในเขตตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ทั้ง 13 หมู่บ้าน และกลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง
ตาบลป่าแป๋ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้าน
การผลิต และด้านการเงิน และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ได้แก่ ด้านตลาดและกลุ่มลูกค้า ด้าน
สถานการณ์การแข่งขัน ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตลอดจนด้าน
กลุ่มผู้จาหน่ายและเครือข่าย แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารกลุม่ ผูผ้ ลิตชาเมี่ยง ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1)
2)
3)
4)
5)

จุดแข็ง
มีการวางแผนการบริหารการจัดการได้อย่างทั่วถึง
เพราะเป็นกิจการขนาดกลาง
สามารถขายในกลุ่มลูกค้าในชุมชนสูง
เครื่องดื่มสมุนไพรใช้ใบชาจากต้นชาเมี่ยง GAP
การดาเนินงานใช้งบประมาณไม่มากนัก
วัตถุดิบที่นามาผลิตส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิตในชุมชน

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)

4)
5)

โอกาส
ลูกค้าสนใจจะทดลองสิ่งใหม่ๆและเป็นผลิตภัณฑ์รัก
สุขภาพ พฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่ชื่นชอบดื่มชา
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในอาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวจานวนมาก
ภาครัฐสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาสินค้า
เพื่อเพิ่มรายได้ โดยการสนับสนุนเงินทุนและให้ความรู้
ผ่านทางสถาบันการเงินและหน่วยงานในชุมชนของ
ภาครัฐ
ตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ดี
การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงร้านค้า
ออนไลน์ทาให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ดี
ยิ่งขึ้น

1)
2)
3)
4)

จุดอ่อน
บุ ค คลากรยั ง ขาดความรู้ แ ละยั งไม่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ทางด้านการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากนัก
ขาดการพั ฒ นารู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ต รงกั บ ความ
ต้องการลูกค้า
อุปกรณ์และเครื่องมือยังไม่พร้อมเท่าที่ควร อีกทั้งสินค้า
มีอายุสั้น ทาให้ไม่สามารถผลิตไว้ล่วงหน้าได้
กลุ่มมีความรู้และข้อมูลด้านการตลาดน้อย
อุปสรรค
หากไม่มีภาครัฐไม่สนับสนุน ด้านองค์ความรู้การตลาด
ทางกลุ่มก็ไม่สามารถหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้
ผู้บริโภคไม่มีความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
ขาดการส่งเสริมที่ถูกต้องในด้านการวางแผนการผลิต
การเข้าสู่ช่องทางการจาหน่ายผ่านร้าน ค้าปลีกสมัยใหม่
ท าได้ ย าก ต้ อ งมี จุ ด เด่ น หรื อ มี ค วามแตกต่ า งจาก
ผู้ประกอบการที่มี อยู่เ ป็นจ านวนมาก จึ งจะได้รั บการ
พิจารณาจากผู้ประกอบการร้านค้า

ภาพที่ 1 การจัดเวทีวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยงในเขตตาบลป่าแป๋
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2. การวิเคราะห์การประเมินผลกระทบและการวิเคราะห์ตลาด กลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยงตาบลป่าแป๋มีข้อสรุปในการพัฒนา
ผลิตภั ณฑ์แปรรูปชาเมี่ย งโดยใช้ชื่อ ตราสิ นค้า “ม่อนนางเกตุ ” จากนั้นได้ จัด ทาแผนโมเดลธุรกิจ ของกลุ่มเกษตรแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง ตราม่อนนางเกตุ ในตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ Lean Model Canvas ซึ่งมี 9
องค์ประกอบ ได้แก่ กาหนดกลุ่มตลาดของลูกค้า ปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า คุณประโยชน์/คุณค่าที่โดดเด่นของสินค้า
ทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า รายได้หลัก โครงสร้าง
ต้นทุนในการส่งคุณค่าทั้งหมด ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม และความได้เปรียบที่โดดเด่น โดยรายละเอียดการสังเคราะห์
แผนโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ ดังนี้
ภาพที่ 2 Lean Model Canvas ของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1) กลุ่มลูกค้า (Customer Segments: CS) ตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ คือ กลุ่มคนชื่น
ชอบดื่มชาร้อยละ 60 และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนร้อยละ 20
กลุ่มนักท่องเที่ยวไทย ร้อยละ 20
2) คุณประโยชน์/คุณค่าที่โดดเด่นของสินค้า (Value Proposition: VP) เครื่องดื่มสมุนไพรจากชาเมี่ยง ของกลุ่มผู้
แปรรูปชาเมี่ยงมีคุณประโยชน์หรือคุณค่าที่โดดเด่น คือ ใช้รับประทานเพื่อเพิ่มความอบอุ่นกับร่างกาย ใช้รับประทานกับอาหาร
ว่างประเภทอื่นได้ และใบชาเมี่ยงที่นามาใช้เป็นวัตถุดิบได้รับมาตรฐาน GAP
3) ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า (Channels: CH) ช่องทางการนาเครื่องดื่มสมุนไพรจากชาเมี่ยง ไปวาง
จาหน่ายในตลาด ได้แก่ ร้านค้าของตัวแทนจัดจาหน่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร้านกาแฟ และการออกบูธแสดงสินค้าในงาน
ต่างๆ
8. คู่ค้าหลัก/พันธมิตร
(KP)
- ร้านตัวแทนจัด
จาหน่าย
- หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมการตลาด

7. กิจกรรมหลักของธุรกิจที่ต้องทา 2. คุณประโยชน์/คุณค่าที่ 4. การสร้างความสัมพันธ์ 1. กลุ่มลูกค้า (CS)
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ (KA)
โดดเด่นของสินค้า (VP) ดีกับลูกค้า (CR)
- กลุ่มคนชื่นชอบดื่มชาร้อย
- แปรรูปผลผลิตชาเมี่ยงจากพื้นที่ - รับประทานเพื่อเพิ่ม - การสอบถามโดยตรงกับ ละ 80
ชุมชน
ความอบอุ่นกับร่างกาย ลูกค้า
- กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
- พัฒนาสินค้าเครื่องดื่มสมุนไพรจาก - สาหรับรับประทานกับ - การติดตามสอบถามผ่าน เที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ชาเมี่ยงได้รับการรับรองมาตรฐาน อาหารว่างประเภทอื่น ทางโทรศัพท์กับลูกค้า
ประกอบด้วยกลุ่ม
- ติดต่อกับตัวแทนจัดจาหน่ายที่
ได้
นักท่องเที่ยวชาวจีนร้อย
ต้องการสินค้าเพื่อวางขายตาม - ใช้เป็นวัตถุดบิ ได้รับ
ละ 10 และกลุ่ม
สถานที่ต่างๆ
มาตรฐาน GAP
นักท่องเที่ยวไทย ร้อยละ
10
6. ทรัพยากรหลักของธุรกิจ(KR)
3. ช่องทางการเข้าถึง
- ที่ดิน เตาอบชาเมี่ยง โรงเรือน
ลูกค้า (CH)
อุปกรณ์การผลิตแปรรูปชาเมีย่ ง
- ร้านค้าของตัวแทนจัด
อุปกรณ์การผลิตเครื่องดื่มสมุน
จาหน่ายในพื้นที่จังหวัด
ไพร และแรงงานในครัวเรือน
เชียงใหม่
- ทรัพยากรที่ต้องมี ได้แก่ เงินทุน
- ร้านกาแฟในพื้นที่
ซึ่งประกอบด้วย กูย้ ืมร้อยละ 80
จังหวัดเชียงใหม่
และเงินทุนกลุ่มร้อยละ 20 ชา
- การออกบูธแสดงสินค้า
เมี่ยง และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์
ในงานต่างๆ
9. โครงสร้างต้นทุนในการส่งคุณค่าทั้งหมด (CS)
5. รายได้หลัก (RS)
- ต้นทุนที่ใช้โดยประมาณ 200,000 บาท รายละเอียดต้นทุน ประกอบด้วย - รายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มสมุนไพร ร้อยละ 100
แรงงาน ร้อยละ 20 เครื่องจักร ร้อยละ 10 และวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ - ขนาดและราคาของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง
ร้อยละ 70
ตราม่อนนางเกตุขายในลักษณะเป็นกล่องบรรจุ 10 ชิ้น ขนาด 110
- เงินทุนที่ใช้มาจากหน่วยงานทางภาครัฐ ธนาคารและระดมเงินทุนจาก
กรัม ราคา 300 บาท
สมาชิกในกลุ่ม
- คาดการณ์กาไร ร้อยละ 20 ต่อปี
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4) การสร้างความสัมพันธ์ดีกับลูกค้า (Customer Relationships: CR) ของผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ การ
สอบถามโดยตรงกับลูกค้า และการติดตามสอบถามผ่านทางโทรศัพท์กับลูกค้า
5) รายได้หลัก (Revenue Streams: RS) ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุมีรายได้หลักมาจากการขายผลิตภัณฑ์
ชาเมี่ยงคิดเป็นร้อยละ 100 โดยขนาดและราคาของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง ขายในลักษณะเป็นกล่อง ขนาด 11 กรัม
บรรจุ 10 ชิ้น ราคา 100 บาท
6) ทรัพยากรหลักของธุรกิจ (Key Resources: KR) ด้านทรัพยากรหลักของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อน
นางเกตุประกอบด้วย ทรัพยากรที่มีอยู่ ได้แก่ ที่ดิน เตาอบ โรงเรือน อุปกรณ์การผลิตสาหรับผลิตชาเมี่ยง และแรงงานใน
ครัวเรือน ส่วนทรัพยากรที่ต้องมี ได้แก่ เงินทุน ซึ่งประกอบด้วย กู้ยืมร้อยละ 80 และเงินทุนกลุ่มร้อยละ 20 ชาเมี่ยง ใบ และ
อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์
7) กิจกรรมหลักของธุรกิจ (Key Activities: KA) สาหรับกิจกรรมหลักเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ได้แก่ การแปรรูปจากชา
เมี่ยง การพัฒนารสชาติเครื่องดื่ม และจาหน่ายสินค้าเองและขยายช่องทางการจาหน่าย
8) พันธมิตรหลัก (Key Partners: KP) สาหรับพันธมิตรหลัก คือ กลุ่มเกษตรกรที่ผลผลิตจากชาเมี่ยงและหน่วยงาน
ภาครัฐที่ เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการตลาด
9) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure: CS) ต้นทุนของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุที่ใช้
ในการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรจากชา ประกอบด้วย ค่าแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 20 ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 40
และค่าวัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 40 ทั้งนี้ เงินทุนที่ใช้มาจากการกู้ยืมและเงินทุนส่วนตัว รวมถึงจากการสนับสนุน หน่วยงานทาง
ภาครัฐและสถาบันการศึกษา

ภาพที่ 3 การดาเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยงตาบลป่าแป๋
อภิปรายผล
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จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของกลุ่มเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ พบว่า กลุ่มมีความ
พร้อมและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพไปสู่การขยายตลาดได้กว้างขึ้น แต่ยังคงต้องทาการพัฒนาบุคลากรและการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการตลาดและการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุนทรารักษ์ สุทธิจันทร์ และ เมธา สุธีรโรจน์ ในส่วนของการส่งเสริมจากภาครัฐนั้น ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนมีความต้องการในการได้รับการส่งเสริมด้านองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักการบริหารด้านการผลิตและการตลาดเพื่อเสริม
ศักยภาพไปสู่การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในระดับอาเซียนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Sigalas, Economou,
and Georgopoulos (2013) ที่ได้ศึกษาเงื่อนไขการแข่งขัน การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและตาแหน่งของธุรกิจ
ขนาดกลางและเล็ก
จากการวางแผนโมเดลธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุ พบว่า ความต้องการและ
ศักยภาพของกลุ่มฯ มีความพร้อมในการกาหนดกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทิชากร เกสรบัว ที่ได้
ศึกษากลยุทธ์การเพิม่ ศักยภาพแข่งขันทางการตลาดสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดอาเซียน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรทานาข้าวบ้านบางพลวง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ที่พบว่า การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ควรส่งเสริมทั้งเชิงรุก เช่น การออกงานแสดงสินค้าระดับประเทศ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย การขยายตลาดโดยผ่านหน่วยงานภาครัฐ การส่งเสริมกลยุทธ์เชิงป้องกัน คือ การปรับปรุง
ตราสินค้าให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ศึกษาและวิเคราะห์รสนิยมของผู้บริโภค แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษา ของ
Christian Felzensztein and Eli Gimmon (2014) ที่พบว่า การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาดโลกของการ
ดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแซลมอนในประเทศชิลีที่ให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การลดค่าใช้จ่ายมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยงตาบลป่าแป๋ที่มีความต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการธารงค์รกั ษา
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั่งเดิมเอาไว้
สรุปผลการวิจัย
1. กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมีย่ งตราม่อนนางเกตุ มีปัญหาในด้านการกาหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ซึ่งส่วนมากยังไม่ได้รับมาตรฐานทางการค้า ควรจัดกิจกรรมการส่งเสริม การผลิตที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นและ
เอกลักษณ์ของสินค้าชุมชน โดยเฉพาะเรื่องของการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างจุดขายให้
สินค้าด้วยการนาทุนวัฒนธรรมที่สื่อถึงท้องถิ่นเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
2. จากการระดมความคิดเพื่อวางแผนธุรกิจและการดาเนินสู่การปฏิบัติตามแผนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พบว่า ควร
ส่งเสริมให้นาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เชื่อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตสินค้าและสร้างมาตรฐานสินค้า จากการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์การผลิตและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา
เมี่ยงตราม่อนนางเกตุที่เปลี่ยนแปลงไป
3. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงตราม่อนนางเกตุจะต้องสร้างสมาชิกให้เป็นนักการตลาด เน้น
การสร้างจุดขายของตัวผลิตภั ณฑ์ด้วยการสร้างเกณฑ์การรับรองสินค้าโดยพาณิชย์จังหวัด (ต้นน้า) อุตสาหกรรมมีมาตรฐานใน
การผลิต (กลางน้า) แล้วใช้ตลาดออนไลน์ ไกลเป็นใกล้ ยากเป็นง่าย (ปลายน้า) โดยภาครัฐหรือจังหวัดควรส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ให้ทาตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพื่อสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มค้าปลีกได้มากขึ้น และลดต้นทุนการค้าส่ง การ
เชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับการท่องเที่ยว
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของนามสกุลคนไทยในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย และเพื่อศึกษาความหมายนามสกุลคนไทย ในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยเก็บ
ข้อมูลนามสกุลจากแหล่งข้อมูล คือ ทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งสิ้น 2,860 นามสกุล และได้คัดเลือกนามสกุลที่ซ้ํา กันออกเหลือ
นามสกุลที่สามารถนํามาวิเคราะห์ทั้งหมด 296 นามสกุล ผลการศึกษา โครงสร้างของนามสกุล มีทั้งหมด 3 ลักษณะ คือ
1) นามสกุ ล ที่ ป ระกอบด้ ว ยคํ า มู ล 2) นามสกุ ล ที่ ป ระกอบด้ ว ยคํ า ประสม 2 ส่ ว น และ 3) นามสกุ ล ที่ ป ระกอบด้ ว ย
คําประสม 3 ส่วน ผลการศึกษาด้านโครงสร้างพบว่านามสกุลของคนไทยในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด
สุโขทัย นิยมตั้งนามสกุลที่ประกอบด้วยโครงสร้างคําประสมแบบ 2 ส่วน มากที่สุด รองลงมา คือ นามสกุลที่ประกอบด้วย
โครงสร้างคําประสม 3 ส่วน ส่วนนามสกุลที่พบน้อยที่สุด คือ นามสกุลที่ประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นคํามูล ด้านการจัดกลุ่ม
ความหมาย มี ทั้ งหมด 20 กลุ่ ม ความหมาย โดยการจั ด กลุ่ม ยึ ด ความหมายโครงสร้ า งตํ า แหน่ งต้ น ของนามสกุ ล พบว่ า
ความหมายของนามสกุลที่ชาวบ้านในตําบลตลิง่ ชันนิยมนํามาตั้งนามสกุลมากที่สุด คือ กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มความหมายที่เกี่ยวกับ
ความเจริญ ชื่อเสียง บุญ มงคล เทพ มีการนํามาตั้งนามสกุลมากที่สุดทั้งหมด 37 นามสกุล รองลงมา คือ กลุ่มที่ 10 เป็นกลุ่ม
ความหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน วัตถุมีค่า มีการนํามาตั้งนามสกุลทั้งหมด 35 นามสกุล และพบว่ากลุ่มความหมายที่พบน้อย
ที่สุด กลุ่มประเภทที่ 14 เวลา วัน เดือน ปี มีการนํามาตั้งนามสกุลทั้งหมด 2 นามสกุล
คาสาคัญ: โครงสร้าง นามสกุล ความหมาย
Abstract
The research aimed to analyze structures of Thai people’s surnames in Taling Chan subdistric,
Ban Dan Lan Hoi district, Sukhothai province and to study meaning of the surnames. The data were
collected from Civil Registration. According to the source, there were totally 2,860 surnames, and the
identical ones would be sorted out. Therefore, only 296 surnames would be brought to analyze.
The result was that there were 3 types of the surname structure: 1) the surnames with a single word, 2)
the surnames with a 2-syllable compound word, and the surnames with a 3-syllable compound word.
Moreover, it was found that the structure of a 2-syllable compound word was applied the most; the
structure of a 3-syllable compound word the second most; the structure of a single word the least.
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According to the result, the meaning of the surnames could be classified into 20 groups. As for
the classification, the beginning syllable of the surnames was brought to consider. The findings were
found that the most surnames, 37, which the people were satisfactory to generate was about the
meaning in group 3, which was about prosperity, reputation, virtue, auspice, and god. The meaning of 35
surnames was in group 10, which was about treasures and valuables. The least surnames, 2, were found
in group 14, which was about day, month, and year.
บทนา
เดิมคนไทยไม่มีชื่อสกุลหรือนามสกุล มีแต่ชื่อหรือนามตัวกับชื่อนามบรรดาศักดิ์ การตั้งชื่อตัวเป็นชื่อที่พ่อแม่ ปู่ย่า
ตายาย ผู้ที่นับถือ ตลอดจนพระสงฆ์เป็นผู้ที่ตั้งให้ ส่วนชื่อบรรดาศักดิ์หรือราชทินนามเป็นชื่อโปรดเกล้าฯ พระราชทานผู้มี
ตําแหน่งยศซึ่งโดยมากผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ นั้นเป็นข้าราชการ ส่วนกรณีผู้ที่เป็นพ่อค้าประชาชนมักมีชื่อตัวของคน
ไทยได้แก่ชื่อ แดง ดํา ขาว เขียว มา มี สี สา บุญมา บุญมี แก้ว แหวน เงิน ทอง เพชร พลอย ฯลฯ ชื่อบรรดาศักดิ์ ได้แก่ชื่อ
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา), พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (จ๋อง) เป็นต้น ดังนั้น การเรียกขานชื่อราษฎร จึงต้องเอาลักษณะ
เฉพาะตัวมาเรียกรวมด้วย เช่น นายบุนนาค บ้านแม่ลา เพื่อให้รู้ว่า นายบุนนาค ที่อยู่บ้านแม่ลา เป็นต้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่
6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ประกาศใช้พระราชบัญญัติขานนามสกุลขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม
พ.ศ. 2458 โดยประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 แต่ต่อมาได้ประกาศเลื่อนใช้พระราชบัญญัติ
นี้ เป็นวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2457 และได้ประกาศเลื่อนใช้อีกครั้งหนึ่งเป็นวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2458 และได้ประกาศเลื่อน
ใช้เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2461 ตั้งแต่นั้นมาคนไทยจึงได้มีนามสกุลทุกคน เทพชู ทับทอง (2548: 25) ทั้งนี้
การประกาศใช้พระราชบัญญัติขานนามสกุลส่งผลให้มคี วามเป็นหมู่คณะ ความเป็นเผ่าพันธุ์ตลอดจนการเป็นศักดิ์ศรี เกียรติยศ
ของกลุ่มเครือญาติซึ่งลูกหลานจะต้องเชิดชูและระวังมิให้มีมลทิน หลังจากนั้นคนไทยได้ตั้งนามสกุล เพื่อบอกถึงที่มาของเชื้อ
สายบรรพบุรุษ และบอกความเป็นสิริมงคล โชคลาภ ดวงชะตาที่ดีในชีวิต นอกจากนี้นามสกุลยังมีบอกได้ว่าตระกูลมาจาก
ครอบครัว ใด เชื้อ สายใด ภู มิภ าคใด จั งหวั ด ใด รวมไปถึ งแต่ล ะท้อ งถิ่น ที่ มีก ารตั้ งนามสกุ ล แตกต่า งกัน ออกไปขึ้ น อยู่ กั บ
ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของแต่ละท้องถิ่น
นามสกุ ล คนไทยในตํ า บลตลิ่ งชั น อํ า เภอบ้ า นด่ า นลานหอย จั งหวั ด สุ โ ขทั ย มี ก ารตั้ งนามสกุ ล ที่ มี ภ าษาเป็ น
เอกลักษณ์ของตนเอง ภาษาที่นํามาตั้งนามสกุลของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นภาษาเหนือและภาษาไทย เนื่องจากชาวบ้านตําบล
ตลิ่งชันได้มีการอพยพมาจากอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง แต่บางส่วนเป็นภาษากึ่งเหนือ หมายถึง พูดภาษาเหนือเหมือนกันแต่
บางหมู่บ้านมีพูดผสมกับภาษาอีสาน จึงทําให้การตั้งนามสกุลของชาวบ้านของตําบลนี้มีความน่าสนใจ โดยผู้วิจัยได้มีการ
รวบรวมชื่ อ นามสกุ ลจากทะเบี ยนราษฎร์ที่ อํ าเภอบ้ านด่ านลานหอย จํา นวน 296 นามสกุล เพื่ อศึ ก ษาโครงสร้ า งและ
ความหมายของนามสมกุล
วัตถุประสงค์
1.) เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของนามสกุลคนไทยในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
2.) เพื่อศึกษาความหมายนามสกุลคนไทย ในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
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วิธดี าเนินการวิจัย
1.การเตรียมการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนามสกุล และเลือกพื้นที่ใน
การเก็บข้อมูลที่จะศึกษานามสกุลคนไทยในพื้นที่ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
2.การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนแรก ผู้วิจัยรวบรวมรายชื่อนามสกุลจากทะเบียนราษฎร์ที่อําเภอ ผู้ใหญ่บ้านและวาระการประชุมของ
หมู่บ้านตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นามสกุลของคนไทยที่ผู้วิจัยได้รวบรวมไว้จํานวนทั้งหมด 2,860
คน จาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 8 10 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ขั้นตอนที่สอง ผู้วิจัยได้มีการคัดเลือกนามสกุลที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันออกจากการวิเคราะห์ ดังนั้นนามสกุลที่
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์หาความหมายมีจํานวนทั้งหมด 296 นามสกุล โดยการวิเคราะห์หาความหมายของนามสกุลคนไทย
ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยได้มีการอ้างอิงความหมายนามสกุลคนไทยจากพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ความหมายของนามสกุล จากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
ผลการวิจัย
จาการรวบรวมข้อมูลรายชื่อนามสกุล ของชาวบ้านตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีผล
การศึกษา ดังนี้
การวิเคราะห์โครงสร้างนามสกุล
การจัดแบ่งหมวดหมู่นามสกุลตามกลุ่มคา
ผู้วิจัยเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลจากนามสกุลคนไทยในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ตามเกณฑ์
การสร้างคําของวิเชียร เกษประทุม (2557) ผลการวิเคราะห์นามสกุลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 นามสกุลที่เป็น
คํามูล ประเภทที่ 2 นามสกุลที่เป็นคําประสม 2 ส่วน และประเภทที่ 3 นามสกุลที่เป็นคําประสม 3 ส่วน ดังนี้
ประเภทที่ 1 นามสกุลที่เป็นคามูล ผลการศึกษานามสกุลที่เป็นคํามูลมีทั้งสิ้น 18 นามสกุล ดังนี้
1. ผุดผ่อง

7. ชํานาญ

2. มัชฌิมา

8. ดําเนิน

3. กะท้าง

9. ดีอก

4. การุณ
5. โกศล

10. ทานะ
11. ธรรมชาติ

6. ฉิมพลี

12. บุษบา
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13. ปัญญา

16. สุนทร

14. สาขา

17. องอาจ

15. สุจริต

18. อรชร

ประเภทที่ 2 นามสกุลที่เป็นคาประสม 2 ส่วน ผลการศึกษานามสกุลที่เป็นคํามูลคําประสม 2 ส่วน มีทั้งสิ้น 243 นามสกุล
ดังนี้
1. กมลภพ

28. เข็มรส

2. กรงแตง

29. คงสมบูรณ์

3. กรศรี

30. ครุฑตัน

4. กลาดเกลื่อน
5. กล่ําภู่

31. ครุฑทุ่ง
32. คําแก้ว

6. กองสูงเนิน

33. คัดสาย

7. กัญญาประสิทธิ์

34. คําดี

8. กันทะคํา
9. กันทะลือ

35. คําเถิน
36. คําทาสี

10. กาเพ็ชร

37. คําบุญ

11. การกุล

38. คําสอ

12. กุนอก

39. คําแสลม

13. กุลด้วง
14. เกษตรบัว

40. คําอ้าย
41. คุณเคน

15. แก่งจําปา

42. คุณประทุม

16. แก่นวงษา

43. เคียงข้าง

17. แก้วกนก
18. แก้วกัลยา

44. งามฉลวย
45. เงินขาว

19. แก้วกําเนิด

46. เงินคํา

20. แก้วทิ

47. จ้อยสุ่ม

21. แก้วสุติน
22. แก้วมา

48. จันทรโคตร
49. จันใจ

23. ขอสุข

50. จันเดช

24. ขัดนาค

51. จันทร์ผ่อง

25. ขาวพรวน
26. ขําพิษ

52. จันทาคา
53. จันเทศ

27. เข็มคง

54. จาอินต๊ะ
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55. จิตอินทร์

88. ทีงาม

56. จิ๋ววัด

89. เทียมบา

57. จุ้ยเดช
58. เจริญพร

90. ธูปปรู
91. นกพึง่

59. ใจกลิ่น

92. นครเรียบ

60. ใจวุฒิ

93. นวลแตง

61. ใจอ้อม
62. ใจอักษร

94. นันทิสุด
95. นามแก้ว

63. ช่างเพาะ

96. นามวงศ์

64. ชุบน้ํา

97. นามสุม

65. ชูศักดิ์
66. เชียงเครือ

98. นาร่อง
99. น้ําใส

67. เชียงทิพย์

100. นิลบรรพต

68. เชียงสิน

101. เนื่องอินต๊ะ

69. เชื้อพรหมมา
70. ไชยขันธุ์

102. บัวงาม
103. บัวประจิม

71. ไชยสุ่ม

104. บุญกว้าง

72. แซ่ลอ

105. บุญเกศา

73. ด้วงบัว
74. ดีเรือก

106. บุญเกิด
107. บุญแก้ว

75. ดุลย์ขนุ ทด

108. บุญช่วย

76. เดียรประโคน

109. บุญทิ

77. ตนคู
78. ตรีศาสตร์

110. บุญผล
111. บุญแผ่ว

79. ตาลาน

112. บุญมา

80. ถาวงศ์

113. บุญหนัก

81. แถบวิลัย
82. ทองคง

114. ประยูรคง
115. ประหยัดทรัพย์

83. ทองนอก

116. ป้องเงิน

84. ทองมา

117. ปาธิดา

85. ทับทิมดี
86. ทําไร่

118. ปานอ้น
119. ปิ่นแก้ว

87. ทิพโสต

120. แป้นสอน
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121. ผมงาม

154. มีสุข

122. ผลสวิง

155. โมหะจิต

123. แผ่ผล
124. พงไพรินทร์

156. ยมโคตร
157. ยศง้าว

125. พรหมขาล

158. ยองแตน

126. พรหมจําปา

159. ยอดและ

127. พรหมไชย
128. พรหมดี

160. ตาม๊อก
161. เย็นสุข

129. พรหมรักษา

162. ระดาดก

130. พรหมมา

163. รักก้อน

131. พรหมวงศ์
132. พรหมสาร

164. รักญาติ
165. รุง่ แสง

133. พลสอน

166. เรืองศรี

134. พันธ์นาม

167. แร้งเกี้ยว

135. พันธ์รู้ดี
136. พันธ์สว่าง

168. ล่อนอารี
169. ลาดเหล่า

137. พันธ์ส่าง

170. ลีศรี

138. พุฒแก้ว

171. เลิกดี

139. พุ่มพรหม
140. พุม่ หมอก

172. เลิกม๊อก
173. วงศ์วิไล

141. พูนพันธ์

174. วงศ์วาท

142. เพ็งลาภ

175. วงศ์สา

143. โพธิ์จิต
144. โพธิศ์ รี

176. วงศ์สีดา
177. วงศ์ใหญ่

145. ภาสุดา

178. วงศ์คํา

146. มณีปรีชา

179. วงศ์น้อย

147. มหาวรรณ
148. มั่นคงดี

180. วงศ์มาก
181. วัดลําแพน

149. มาแจ้ง

182. วุฒิชมพู

150. มานาง

183. วุ่นอภัย

151. มาป้อง
152. มาสว่าง

184. ศรีเครือ
185. ศรีจันทร์

153. มิ่งเล็ก

186. ศรีเตชะ
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187. ศรีสงคราม

216. เสนพิทักษ์

188. ศรีสุรินทร์

217. เสียงเที่ยง

189. สนั่นเมือง
190. สมภักดี

218. แสงเลิศ
219. แสงสีมา

191. สอนเต็ม

220. แสงสุวรรณ

192. สะอาดพงศา

221. แสนปิน

193. สัพลักษณ์
194. สาครขัน

222. แสนเวียน
223. แสนเสมอใจ

195. สายโท

224. แสนหิน

196. สายปิ๋ว

225. หงส์ทอง

197. สายหล้า
198. สารแก่น

226. หงส์สา
227. หนานกุล

199. สารเขียว

228. หนานตา

200. สิงห์ทอง

229. หนานนะ

201. สิงห์สนั่น
202. สิงห์อุบล

230. หมั่นคง
231. หอมเย็น

203. สินทรัพย์

232. หาญขุดทด

204. สิทธ์จักร

233. หาญเชิงชั้น

205. สินธุศีรี
206. สีหมอก

234. หาญลําพัง
235. หิรัญเขต

207. สืบนันตา

236. เหล่าวงโคก

208. สุขเจริญ

237. โหมนอก

209. สุขสบาย
210. สุขสัมพันธ์

238. อนุพัทธ์
239. อยู่สขุ

211. สุนันท์ต๊ะ

240. อ่อมโต

212. สุภิรมย์

241. อ้ายวงศ์

213. สุริยะมณี
214. สุริยะวงศ์

242. เอี่ยมสะอาด
243. เฮงทรัพย์

215. สุวรรณนาค
ประเภทที่ 3 นามสกุลที่เป็นคาประสม 3 ส่วน ผลการศึกษานามสกุลที่เป็นคํามูลคําประสม 3 ส่วน มีทั้งสิ้น 35 นามสกุล
ดังนี้
1. คลื่นค้างพลู

2. คํามาวงศ์
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3. คําสีวงศ์

20. ลบพันธ์ทอง

4. ชมชะนะกุล

21. ศรีชัยรําพรรณ

5. ชาชูรด
6. ชาเชียงตุง

22. ศรีพันบุญ
23. สีหารินทร์

7. ชัยมูลวงศ์

24. สุดใสดี

8. เทือกคําซาว

25. หงส์ชุมแพ

9. ธิตินิลนิธิ
10. นราศรีนสิ า

26. หาญกุดเลาะ
27. หาญวังชัย

11. นากส่องแสง

28. อินเขาน้อย

12. บุญมาตุ่น

29. อินจิโน

13. บุญมาเวียง
14. พันธ์นาภูมิ

30. อินต๊ะใหม่
31. อินน้ําลืม

15. พูนบุญนาค

32. อุดบัววงศ์

16. ภิรมย์ไกรภักดี

33. อุบชาคํา

17. ภูบุญมี
18. มูลศรีวัง

34. เอ็นมีเชื้อ
35. แก้วแสนเมือง

19. รัตนแสนจิต
จากนามสกุลทีศ่ ึกษาในข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถจัดกลุ่มโครงสร้างได้ทั้งหมด 3 กลุ่มโครงสร้าง ดังตารางนี้
ตารางที่ 1 การจัดแบ่งโครงสร้างของนามสกุล
กลุ่มโครงสร้างของนามสกุล

จานวนนามสกุล

คิดเป็นร้อยละ

คํามูล

18

6.08

คําประสม 2 ส่วน

243

82.09

คําประสม 3 ส่วน

35

11.83

รวม

296

100

โครงสร้างของนามสกุลที่นิยมมาตั้งนามสกุลมากที่สุด คือ คําประสม 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 82.09 รองลงมา คือ
คําประสม 3 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 11.83 และโครงสร้างที่นิยมนํามาตั้งนามสกุลน้อยที่สุด คือ คํามูล คิดเป็นร้อยละ 6.08

415

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจําปี พ.ศ. 2562

การวิเคราะห์ความหมายของนามสกุล
โครงสร้างของนามสกุลที่นิยมมาตั้งนามสกุลมากที่สุด คือ คําประสม 2 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 82.09 รองลงมา คือ
คําประสม 3 ส่วน คิดเป็นร้อยละ 11.83 และโครงสร้างที่นิยมนํามาตั้งนามสกุลน้อยที่สุด คือ คํามูล คิดเป็นร้อยละ 6.08
การวิเคราะห์ความหมายของนามสกุล
ความหมายของนามสกุล
จากการจัดแบ่งนามสกุลตามกลุ่มคําของคนไทยในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
๑. การจัดแบ่งนามสกุลตามกลุ่มความหมาย
การจั ด กลุ่ ม ความหมายเดิ ม ผู้ วิ จั ย ใช้ เ กณฑ์ ข องสุ ภ าพรรณ ณ บางช้ า ง ซึ่ ง แ บ่ ง กลุ่ ม ความหมายออกเป็ น
จํานวน 17 กลุ่มความหมาย ดังนี้
กลุ่มประเภทที่ 1 อํานาจ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ
กลุ่มประเภทที่ 2 ความงาม ความบริสุทธิ์
กลุ่มประเภทที่ 3 ความเจริญ ชื่อเสียง บุญ มงคล เทพ
กลุ่มประเภทที่ 4 ความรู้ ความฉลาด
กลุ่มประเภทที่ 5 ความรัก ความสุข
กลุ่มประเภทที่ 6 ดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้
กลุ่มประเภทที่ 7 ภูมิศาสตร์กายภาพ
กลุ่มประเภทที่ 8 รูปร่าง ลักษณะ สี
กลุ่มประเภทที่ 9 เครื่องประดับ เสื้อผ้า ของใช้
กลุ่มประเภทที่ 10 ทรัพย์สิน วัตถุมีค่า
กลุ่มประเภทที่ 11 อาการมั่นคง รักษา
กลุ่มประเภทที่ 12 อาการตกแต่ง ส่งเสริม
กลุ่มประเภทที่ 13 คุณธรรม ความประพฤติ
กลุ่มประเภทที่ 14 เครือญาติ
กลุ่มประเภทที่ 15 เวลา วัน เดือน ปี
กลุ่มประเภทที่ 16 สัตว์
กลุ่มประเภทที่ 17 อาการคิด
แต่เมื่อได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้ว พบว่านามสกุลของคนไทยในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยจัดแบ่งกลุ่มความหมายโดยจัดแบ่งกลุ่มความหมายออกเป็น 20 กลุ่มความหมาย มีความแตกต่างจาก
เกณฑ์ของสุภาพรรณ ณ บางช้าง อยู่เล็กน้อย ดังนี้
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ตารางที่ 2 การจัดแบ่งความหมายของนามสกุล
กลุ่มความหมายของนามสกุล

จานวนนามสกุล

คิดเป็นร้อยละ

กลุ่มประเภทที่ 1 อํานาจ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ
กลุ่มประเภทที่ 2 ความงาม ความบริสุทธิ์

10

3.39

9

3.04

กลุ่มประเภทที่ 3 ความเจริญ ชื่อเสียง บุญ มงคล เทพ

36

12.16

กลุ่มประเภทที่ 4 ความรู้ ความฉลาด

8

2.70

กลุ่มประเภทที่ 5 ความรัก ความสุข

22

7.43

กลุ่มประเภทที่ 6 ดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้

24

8.11

กลุ่มประเภทที่ 7 ภูมิศาสตร์กายภาพ

23

7.77

กลุ่มประเภทที่ 8 นามสกุลที่มีความหมาย รูปร่าง ลักษณะ สี

14

4.72

กลุ่มประเภทที่ 9 เครื่องประดับ เสื้อผ้า ของใช้

14

4.72

กลุ่มประเภทที่ 10 ทรัพย์สิน วัตถุมีค่า

36

12.16

กลุ่มประเภทที่ 11 อาการมั่นคง รักษา

4

1.35

กลุ่มประเภทที่ 12 คุณธรรม ความประพฤติ

24

8.11

กลุ่มประเภทที่ 13 เครือญาติ

22

7.43

กลุ่มประเภทที่ 14 เวลา วัน เดือน ปี

2

0.67

กลุ่มประเภทที่ 15 สัตว์

14

4.73

กลุ่มประเภทที่ 16 อาการคิด

9

3.04

กลุ่มประเภทที่ 17 สถานที่

6

2.04

กลุ่มประเภทที่ 18 คําพูด

6

2.04

กลุ่มประเภทที่ 19 ชื่อ

3

1.02

กลุ่มประ เภทที่ 20 อื่นๆ

10

3.38

รวม

296

100

ความหมายของนามสกุล ที่ นิย มนํา มาตั้ งนามสกุ ล มากที่สุ ด มี 2 กลุ่ม ความหมาย คือ กลุ่ ม ประเภทที่ 3 เป็ น
ความหมายที่เกี่ยวกับความเจริญ ชื่อเสียง บุญ มงคล เทพ คิดเป็นร้อยละ 12.16 และ กลุ่มประเภทที่ 10 เป็นความหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สิน วัตถุมีค่า คิดเป็นร้อยละ 12.16 รองลงมา มี 2 กลุ่มความหมาย คือ กลุ่มประเภทที่ 6 เป็นความหมาย
เกี่ยวกับดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 8.11 และ กลุ่มประเภทที่ 12 เป็นความหมายเกี่ยวกับ คุณธรรม ความประพฤติ
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คิดเป็นร้อยละ 8.11 กลุ่มความหมายที่นิยมนํามาตั้งนามสกุลน้อยที่สุด คือ กลุ่มประเภทที่ 14 เป็นความหมายเกี่ยวกับ
เวลา วัน เดือน ปี คิดเป็นร้อยละ 0.67
อภิปรายผล
จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่ามีข้อค้นพบน่าสนใจบางประการเกี่ยวกับความหมายและโครงสร้าง ความหมายนามสกุล
คนไทยในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พบความหมายของนามสกุลชาวบ้านตําบลตลิ่ งชันเป็นทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม การตั้งนามสกุลของชาวบ้านมีการใช้คําที่มีความหมายเกี่ยวกับ ความเจริญ ชื่อเสียง บุญ มงคล เทพ
ทรัพย์สิน และวัตถุมีค่า ซึ่งผลการศึกษานี้แตกต่างจากผลการวิจัยอื่นๆ เช่น ผลงานของพรจรัส สร้อยศรีฉาย (2557) ที่ศึกษา
นามสกุลของคนไทยอีสานในอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าชาวอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์นิยมตั้งชื่อนามสกุล
ที่มีความหมายเชื่อโยงเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล ได้แก่ ความสงบ ความสุข ความดี และความบริสุทธิ์ ผลงานของอาภรณ์ คู
ประเสริฐวงศ์ (2544) ที่ศึกษานามสกุลคนไทยมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ กรณีศึกษาที่ตําบลท่าอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พบว่า นามสกุลคนไทยมุสลิมที่นิยมนํามาตั้งมาที่สุด คือ ความหมายแสดงเครือญาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตั้งนามสกุลของคน
ไทยมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเชื่อและค่านิยมที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้ นที่ได้อย่างชัดเจน
ความหมายของนามสกุลของคนไทยในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ล้วนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ
ความคิด ภาษาที่ชาวบ้านในพื้นที่นํามาตั้งนามสกุลมีลักษณะเด่น คือ การตั้งนามสกุลของชาวบ้านตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้าน
ด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยที่ตั้งนามสกุลโดยภาษาของตนเองที่ใช้สื่อสารกันนํามาตั้งนามสกุล ทําให้การหาความหมายตาม
กลุ่มประเภทของความหมายเพิ่มมากขึ้นต่างไปจากงานของสุภาพรรณ ณ บางช้าง เช่น กลุ่มประเภทความหมายสถานที่ กลุ่ม
ประเภทความหมายคําพูด และกลุ่มประเภทความหมายชื่อ และได้มีการใช้คําศัพท์ที่อธิบายถึงสิ่งที่อยู่รอบตัว รวมไปถึงสภาพ
ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนํามาเป็นองค์ประกอบในการตั้งนามสกุลให้แก่วงศ์ตระกูลและเป็นประโยชน์ของคนรุ่นหลังที่จะได้เรียนรู้
ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. การศึกษาโครงสร้างของนามสกุล
การศึกษาโครงสร้างของนามสกุลคนไทยในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย มีโครงสร้างคํา
ทั้งหมด 3 ลักษณะ คือ 1.) นามสกุลที่ประกอบด้วยคํามูล 2.) นามสกุลที่ประกอบด้วยคําประสม 2 ส่วน และ 3.) นามสกุลที่
ประกอบด้วยคําประสม 3 ส่วน ผลการศึกษาด้านโครงสร้างพบว่านามสกุลของคนไทยในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทัย นิยมตั้งนามสกุลที่ประกอบด้วยโครงสร้างคําประสมแบบ 2 ส่วน มากที่สุด รองลงมา คือ นามสกุลที่
ประกอบด้วยโครงสร้างคําประสม 3 ส่วน ส่วนนามสกุลที่พบน้อยที่สุด คือ นามสกุลที่ประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นคํามูล
2. การศึกษาความหมายของนามสกุล
การศึกษาความหมายของนามสกุลคนไทยในตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอ จังหวัดสุโขทัยผลการวิเคราะห์
สามารถจัดกลุ่มความหมายได้ 20 กลุ่มความหมาย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อํานาจ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ กลุ่มที่ 2
ความงาม ความบริสุทธิ์ กลุ่มที่ 3 ความเจริญ ชื่อเสียง บุญ มงคล เทพ กลุ่มที่ 4 ความรู้ ความฉลาด กลุ่มที่ 5 ความรัก
ความสุข กลุ่มที่ 6 ดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้ กลุ่มที่ 7ภูมิศาสตร์กายภาพ กลุ่มที่ 8 รูปร่าง ลักษณะ สี กลุ่มที่ 9 เครื่องประดับ
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เสื้อผ้า ของใช้ กลุ่มที่ 10 ทรัพย์สิน วัตถุมีค่า กลุ่มที่ 11 อาการมั่นคง รักษา กลุ่มที่ 12 อาการตกแต่ง ส่งเสริม กลุ่มที่ 13
คุณธรรม ความประพฤติ กลุ่มที่ 14 เครือญาติ กลุ่มที่ 15 เวลา วัน เดือน ปี กลุ่มที่ 16 สัตว์ กลุ่มที่ 17 อาการคิด กลุ่มที่ 18
สถานที่ กลุ่มที่ 19 คําพูด กลุ่มที่ 20 ชื่อ กลุ่มที่ 21 อื่นๆ โดยการจัดกลุ่มยึดความหมายโครงสร้างตํา แหน่งต้นของนามสกุล
พบว่า ความหมายของนามสกุลที่ชาวบ้านในตําบลตลิ่งชันนิยมนํามาตั้งนามสกุลมากที่สุด มี 2 กลุ่มความหมาย คือ กลุ่มที่ 3
เป็นกลุ่มความหมายที่เกี่ยวกับความเจริญ ชื่อเสียง บุญ มงคล เทพ มีการนํามาตั้งนามสกุลมากที่สุดทั้งหมด 36 นามสกุล และ
กลุ่มที่ 10 เป็นกลุ่มความหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน วัตถุมีค่า มีการนํามาตั้งนามสกุลทั้งหมด 36 นามสกุล รองลงมา มี 2 กลุ่ม
ความหมาย คือ กลุ่มประเภทที่ 6 นามสกุลที่มีความหมายเกี่ยวกับ ดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้ มีทั้งหมด 24 นามสกุล และ กลุ่ม
ประเภทที่ 12 นามสกุลที่มีค วามหมาย คุ ณ ธรรม ความประพฤติ มีทั้งหมด 24 นามสกุล และพบว่า กลุ่ม ประเภทที่ 14
นามสกุลที่มีความหมาย เวลา วัน เดือน ปี เป็นกลุ่มความหมายที่ปรากฏนามสกุลน้อยที่สุด มีนามสกุลทั้งหมด 2 นามสกุล

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย ฉบั บนี้ สํา เร็ จลุ ล่ว งไปได้ด้ วยดีต ามวัต ถุป ระสงค์ เนื่ องจากผู้ วิจั ยได้รั บความอนุเ คราะห์จ าก ดร.วาสิ นี
มีเครือเอี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้คําปรึกษา คําแนะนํา ตรวจแก้ไข้งานวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณอาจารย์กรรมการผู้สอบวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ที่ได้ให้คําแนะนํา ตรวจแก้ไข เพื่อให้งานวิจัยเล่มนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ และให้คําปรึกษาแกผู้วิจัยเป็นอย่างดีตลอดมา
ขอขอบคุณ นายสัณฐาน ศิลปางกูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นายสมชาย ทองมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 นายสง่า มัชฌิมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ที่อนุญาตให้เก็บรายชื่อนามมกุลของประชาชนใน
ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ที่เป็นประโยชน์แก่งานวิจัยฉบับนี้
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ พี่ และญาติพี่น้องทุกคน ที่อยู่เคียงข้างคอยดูแลและให้กําลังใจ
ในการทําวิจัยฉบับนี้
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยของชุมชนหนองปลามัน
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
PARTICIPATORY ACTION RESEARCH WITH A DEMONSTRATION FIELD FOR SAFE USE
AGRICULTURAL PRODUCTION OF NONG PLA MAN COMMUNITY, MAE RIM DISTRICT, CHIANG
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการผลิต เกษตรปลอดภัย ณ ชุมชน
หนองปลามัน อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทาการเก็บข้อมูลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากการสัมภาษณ์เป็น
การสนทนากลุ่มแบบเจาะประเด็น (focus group discussion) และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการทาเกษตรปลอดภัยของ
กลุ่มเกษตรกร จานวน 33 คน โดยใช้แปลงสาธิตเป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในกิจกรรมจาก
การมีส่วนร่วมในแปลงสาธิตมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับดี (4.18) การวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางในการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาทางเลือก ร่วมเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งการเรียนรู้ผ่านแปลงสาธิต มีส่วนเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนให้สามารถทาการเกษตรปลอดภัยได้
คาสาคัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เกษตรปลอดภัย แปลงสาธิต
Abstract
This research study aimed to apply the process of participatory action research (PAR) for safe use
agricultural production at Nong Pla Man community, Mae Rim district, Chiang Mai province.
The participating and sharing forum were collected from 33 farmers that learning together in the
demonstration field by using the focus group discussion interview and analyze data collectively.
The results showed that the satisfaction rating on the research activities in the demonstration field was
good (4.18). This research was enhancing farmers to participating with problem analysis, decision making
and data analysis on the demonstration farm and pushing the communities forward to produce the safe
use agricultural production.
Keywords: Participatory action research, Safe use agriculture, Demonstration field
บทนา
การเกษตรปลอดภัย เป็นหนึ่งในทางเลือกหนึ่งของการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยเป็นระบบการเกษตรที่จะ
ให้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ หรือปลอดจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตร มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและต่อ
เกษตรกรผู้ผลิต โดยเกษตรกรลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตรลง รวมถึงมีการเก็บเกี่ยวในระยะที่ปลอดภัย
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นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญของการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปริมาณของการใช้สารเคมีทางการเกษตรลง โดย
เน้นการผลิตพืชพื้นบ้านที่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามฤดูกาล ซึ่งมี ความสาคัญต่อวิถีชีวิตการยังชีพในชุมชนและ
ครัวเรือน ขับเคลื่อนพร้อมกับวิถีทางสังคมที่มีความเกื้อกูล เอื้อเฟื้อ แบ่งปันให้แก่เพื่อบ้าน และให้ความสาคัญต่อระบบนิเวศของ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนหนองปลามันที่มีลักษณะของการทาการเกษตรแบบชานเมือง มีการผลิตข้าวและถั่ว
เหลืองเป็นพืชหลัก และปลูกพืชผักเพื่อใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีผู้นาหรือประธานกลุ่มที่
มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มได้ดี โดยนโยบายของชุมชนที่สาคัญ คือ เน้นรวมกลุ่มกันเพื่อความพอเพียง ไม่เน้นการ
แสวงหาผลกาไร สร้างความสมานสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกันดาเนินงานให้สาเร็จ จึงทาให้ผู้วิจัยเห็นว่า เกษตรกรชุมชน
หนองปลามันมีศักยภาพในด้านการผลิตพืชผักในครัวเรือนของสมาชิกในกลุ่มเป็นทุนเดิม ประธานชุมชนมีการบริหารจัดการที่
ดี ชุมชนมีความสามัคคี และมีทิศทางของการพัฒนาที่ สามารถนาไปสู่ความเป็นผู้นากลุ่มเกษตรกรในชุมชน หรือเป็นชุมชน
ต้นแบบที่ดีให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาดูงานแบบเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนได้ต่อไปใน
อนาคต
ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนาวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้แปลงสาธิตมาประยุกต์ใช้ใน
การด้านการเกษตรปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับนักวิจัย จึงเป็น
กระบวนการนาผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนที่มีประสบการณ์เข้ามาสร้างความเข้าใจและมีแนวความคิดและแนวทางการปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสภาพการณ์นั้น ให้ดีขึ้น หรือพัฒนาขึ้น (Wadsworth,
1998) โดยเป็นกระบวนการที่เน้นการผสมผสานองค์ความรู้จากภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของชุมชน
และยังนาไปสู่การวางแผนเพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านระบบการผลิตและการสารวจต้นทุนการผลิตในการลดการใช้สารเคมี
การเกษตร และการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น (เพ็ญแข และคณะ, 2559) สาหรับเป้าหมายที่สาคัญของการวิจัยนี้ต้องการ
กระตุ้นให้กลุ่มเกษตรกรมีการสร้างสุขภาพที่ดีและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น ให้ชุมชนเข้าถึงอาหารที่มีความปลอดภัย ซึ่ง
หมายถึงอาหารและสินค้าเกษตรที่นามาเป็นอาหารบริโภคสาหรับมนุษย์ต้องมีความปลอดภัย โดยไม่มีลักษณะเป็นอาหารที่มี
สิ่งปนเปื้อนตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และตามพระราชบัญญัติ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง (สานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย, 2557) การวิจัยนี้ดาเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ถึง
พฤษภาคม 2560 และได้ จัดทาแปลงสาธิตพืชปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกับนักวิจัยอย่างเข้มข้น
เช่นเดียวกับต้นแบบของโรงเรียนเกษตรกร ที่ กลุ่มเกษตรกรเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยกิจกรรมต่างๆ จากแปลงฝึกปฏิบัติการ
เพาะปลูก จนเกษตรกรสามารถสร้างองค์ความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง และปรับใช้กับการเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเองได้ (SUSTAINET
EA, 2010) ดังนั้นแนวทางที่ได้รับจากการวิจัย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ สามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ใ นการทาเกษตร
ปลอดภัยในครัวเรือนของตนเองได้ต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรชุมชนหนองปลามัน อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 33 คน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการผลิตพืช
ปลอดภัยร่วมกันกับนักวิจัยเพื่อนาไปสู่อาหารปลอดภัยในครัวเรือน รวมถึงลดการพึ่งพิงสารเคมีทางการเกษตรลง สาหรับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) และการจัดทาแปลง
สาธิต (demonstration field) เพื่อสร้าง รวมรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์จนเกษตรกรสามารถผลิตพืชปลอดภัยได้ด้วย
ตนเอง โดยแผนของการวิจัยจัดขึ้นตามความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
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กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมทีมวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งหมด เพื่อชี้แจงกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ
และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมในโครงการวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
รวมทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่ทีมวิจัย และประเมินความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดของทีมงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการทาเกษตรปลอดภัย” เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปลูกพืชปลอดภัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักในแนวทางเกษตร
ปลอดภัย” เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชที่ถูกต้อง และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น
กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “เทคนิคการวางแผนผังปลูก และเทคนิคการวางระบบน้า
ในแปลงเกษตรปลอดภัย” การจัดทาแปลงสาธิตพืชปลอดภัย โดยสมาชิกทั้งหมด 33 คน ร่วมกันใช้พื้นที่ส่วนกลางของกลุ่ม
และจัดตารางแบ่งการเข้ามาดูแลรักษาพืชในแปลงสาธิตอย่างต่อเนื่อง โดยได้คัดเลือกชนิดพืชผักพื้นบ้าน 10 ชนิด ตามมติของ
สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งได้เรียนรู้ในการเก็บข้อมูลอย่างง่าย ในส่วนของการเจริญเติบโต และผลผลิตในแปลง ได้แก่ ความสูง และ
จานวนผลผลิต เป็นต้น
กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “เทคนิคการเก็บเกี่ยวและการบรรจุผลิตผลพืชปลอดภัย ”
ให้ความรู้ในด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตและกระบวนการคัดเกรดเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 6 จัดเวทีสรุปองค์ความรู้ “การผลิต พืชในแนวทางการเกษตรปลอดภัย” เพื่อรวบรวมและเรียบเรียง
แนวทางปฏิบัติทั้งหมดที่ได้มาจากการปฏิบัติ และประสบการณ์ของเกษตรกร
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้เป็นการประมวลข้อมูลในแต่ละกิจกรรม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิง
บรรยาย (descriptive analysis) และการสารวจความพึงพอใจแต่ละกิจกรรมในแปลงสาธิต
ผลการวิจัย
ผลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตพืชผักพื้นบ้านปลอดภัย ทั้ง 6 กิจกรรม มี ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมทีมวิจัย (ภาพที่ 1) พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกคนตระหนักถึงอันตรายจาก
การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ทาให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อีกทั้งได้รับรู้ความต้องการของเกษตรกรต่อโครงการวิจัยเพื่อ
สร้างแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งของพืชอาหารที่มีความปลอดภัย มีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากสามารถปฏิบัติได้จริง ลด
ต้นทุนจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิตพืชปลอดภัยให้มากขึ้นในชุมชน
กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการทาเกษตรปลอดภัย ”
พบว่า ในบริเวณพื้นที่แปลงผลิตพืชปลอดภัยของกลุ่มมีลักษณะอยู่บนริมสระน้า เนื้อที่เพาะปลูก 475 ตารางเมตร จึงมีแหล่งน้าใช้
ในการผลิตพืชได้ตลอดทั้งปี และสภาพโครงสร้างของดินนั้นเป็นดินที่มีการระบายน้าได้ดีเหมาะสมกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด
นอกจากนี้แหล่งน้าของกลุ่มยังเป็นที่รับน้าฝนในช่วงฤดูฝนได้ในปริมาณที่มากจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งได้ในแปลงผลิต
และแหล่งน้าของกลุ่มนี้เป็นพื้นที่ปิดจึงไม่มีสารเคมีทางการเกษตรมาปนเปื้อน ทาให้มีโอกาสในการพัฒนาให้เป็นการเกษตรปลอด
สารพิษต่อไปได้ในอนาคต (ภาพที่ 2)
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Figure 1 Preparing the research activities

Figure 2 Landscape of demonstration field in Nong Pla Man Community
กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักในแนวทางเกษตร
ปลอดภัย” พบว่า สมาชิกลงมติในการเลือกปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไป และพืชผักพื้นบ้าน โดยได้ให้ความสนใจในการเพาะกล้า
พืชผัก ได้เรียนรู้วิธีการเพาะกล้าแบบประณีตด้วยการเพาะในถาดหลุมเพาะกล้าผักที่มีจานวน 104 หลุมต่อถาด โดยการใช้ดิน
มีเดียหรือดินสาเร็จรูปสาหรับการเพาะกล้าพืชผักโดยเฉพาะ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง มักใช้เฉพาะในพืชผักที่เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง
ดังนั้นทีมนักวิจัยจึงได้เสนอแนะแนวทางการทาวัสดุเพาะกล้าพืชผักที่ผสมได้เอง ได้แก่ ดินดา ขี้เถ้าแกลบ และขุยมะพร้าว ใน
อัตราส่วน 1:1:1 สาหรับพืชผักอายุสั้นส่วนใหญ่เกษตรกรใช้การหว่านเมล็ดลงในแปลงปลูกโดยตรง ได้แก่ ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง
ผักชี และผักคื่นช่าย เป็นต้น ส่วนพืชผักที่เพาะในถาดหลุม ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง มะเขือยาว มะเขือเทศ พริก และผักสลัดใบ
เป็นต้น (ภาพที่ 3)

Figure 3 Farmers learn to plant seedling method
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กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “เทคนิคการวางแผนผังปลูก และเทคนิคการวางระบบน้า
ในแปลงเกษตรปลอดภัย” พบว่า เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 3 ซึ่งในการวางแผนการปลูกพืชผักให้ตลอดปี สมาชิกใน
กลุ่มได้เลือกชนิดพืชผักที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพาะปลูกและฤดูกาลเป็นสาคัญ และได้จัดประเภทพืชผักออกได้เป็น 2 ประเภท
คือ 1) พืชผักอายุสั้น เป็นพืชผักที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปี ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี และเป็นที่
นิยมของตลาด เป็นพืชผักที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ 20-45 วัน ได้แก่ ผักคะน้า กวางตุ้ง สลัดใบ ผักบุ้ง และผักกาด
ฮ่องเต้ และ 2) พืชผักอายุยาว เป็นพืชผักที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปี สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ 45 วัน
ขึ้นไป หรือเป็นพืชผักพื้นบ้าน หรือพืชผักสวนครัวที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอด ได้แก่ หอมแบ่ง ผักชี และพืชผักบาง
ชนิดที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน หรือเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง เช่น กะเพรา โหระพา ผักหวานบ้าน และแคขาว มะเขือยาว
มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว สาหรับการผลิตพืชผักให้ได้ตลอดทั้งปีนั้น ทางกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยในการเตรียมความ
พร้อมก่อนการปลูก การปรับสภาพพื้นที่ แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อสร้างแปลงสาธิต โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแปลงสาธิต และการสร้างรายได้จากการขายพืชผักของกลุ่มและการบริการจัดการของสมาชิก (ภาพที่ 4)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ควรหว่านเมล็ดพันธุ์พืชผักชนิดหลักห่างกันรุ่นละ 3-5 วัน ส่วนพืชผักชนิดรองเติบโตได้ดีตามฤดูกาลหว่านเมล็ดพันธุ์
ห่างกันรุ่นละ 7-14 วัน โดยการปลูกเสริมพืชผักชนิดหลักโดยการปลูกหมุนเวียนตลอดปี
2) การปลูกไม่ซ้าตระกูลในแปลงเดียวกันเพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชผัก โดยใช้แนวทางการปลูก
พืชผักแบบผสมผสานควบคู่ไปกับหมุนเวียน
3) ในการวางแผนปลูกพืชผักในฤดูร้อนและฤดูฝนควรหว่านกล้าพืชผักชนิดหลักให้ห่างกันประมาณ 2-3 วันต่อรุ่น และ
พร้ อมกั บเพิ่ มปริ มาณเมล็ ดพั นธุ์ ที่ หว่ านให้ มากกว่ าในฤดู หนาวและฤดู ฝน เพื่ อทดแทนกรณี ต้ นกล้ าเกิ ดความเสี ยหา ยและ
เพื่อที่จะให้ผลผลิตได้ตามจานวนที่ต้องการ
4) ก่อนการปลูกพืชผักสมาชิกควรที่ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืชผักชนิดต่างๆ เช่น ข้อมูลฤดูกาลปลูกที่เหมาะสมของ
พืชผักแต่ละชนิด วิธีการปลูก จานวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต่อพื้นที่ ระยะการปลูก อายุกล้า อายุการเก็บเกี่ยว โรคและแมลงศัตรูพืชผักที่
สาคัญเพื่อใช้สนับสนุนในการวางแผนเพาะปลูก
สาหรับการวางระบบน้าในแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยของกลุ่ม นั้นทาได้ง่าย เนื่องจากอยู่ติดกับบริเวณแหล่งน้า
สาธารณะ โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการเลือกระบบน้าที่เหมาะสมสาหรับแปลงผลิตของกลุ่ม ซึ่งจากมติที่
ประชุมเห็นควรใช้ระบบการให้น้าทั้ง 2 แบบ ได้แก่ การใช้สายยางร่วมกับฝักบัวรดน้า และการใช้ระบบสปริงเกอร์เรนดรอป
(rain drop) และน้าหยด (drip irrigation) ซึ่งต้องมีการวางแนวท่อหลักในการเชื่อมต่อกับกับเครื่องสูบน้าจานวน 1 แรงม้า
และติดตั้งจุดหัวจ่ายน้าทั้งหมด 7 จุด โดยทางกลุ่มฯ ให้ความเห็นว่าทั้ง 2 รูปแบบนี้เป็นวิธีการให้น้าที่สะดวกต่อการดูแลรักษา
ของสมาชิกในกลุ่ม และเป็นวิธีที่สามารถประหยัดแรงงาน เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
อีกทั้งยังช่วยลดการระบาดของแมลงศัตรู พืชบางชนิด สาหรับการติดตั้งระบบน้า ทางกลุ่มให้สมาชิกที่มีความชานาญและ
ประสบการณ์ในการติดตั้งระบบน้าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งก่อนเริ่มทาแปลงผลิตพืชผักปลอดภัย (ภาพที่ 4)
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Figure 4 Planning of vegetables production and preparing the irrigation system
กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “เทคนิคการเก็บเกี่ยวและการบรรจุผลิตผลพืชปลอดภัย ”
พบว่า สมาชิกในกลุ่มที่เป็นแม่บ้านให้ความสนใจในเทคนิคของการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ต้องใส่ใจกับความสะอาด การคัดเกรดที่ดี
และการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าพืชปลอดภัยจากแปลงสาธิตของกลุ่ม รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการนา
ความรู้ไปใช้ในครัวเรือนของสมาชิกได้
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Figure 5 Farmer learn to grading and packing method
กิจกรรมที่ 6 จัดเวทีสรุปองค์ความรู้ในหัวข้อ “ทาเกษตรปลอดภัยได้ง่ายในครัวเรือน” ภายหลังจากการเรียนรู้จาก
แปลงสาธิตแล้วและได้นาไปดาเนินการปลูกในครัวเรือนของตนเอง 5 เดือน (ระหว่าง ม.ค.-พ.ค. 2560) ทางทีมวิจัยได้ลงพื้นที่
สารวจและเก็บข้อมูลในแปลงผลิตพืชปลอดภัย จานวน 20 ครัวเรือน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกปลูกพืชผักหลักจานวน 5
อันดับแรก ได้แก่ ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกาดกวางตุ้ง ผักสลัดใบ และ ถั่วฝักยาว ซึ่งมีการเจริญเติบโตของต้นที่ดีอย่างต่อเนื่องและ
ไม่มีโรคและแมลงรบกวนมากนัก โดยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ระดับผลผลิตเริ่มลดลงเนื่องจากใน
พื้นที่ของครัวเรือนมีปัญหาเรื่องแหล่ง น้าในการทาเกษตร ซึ่งในครัวเรือนที่มีการใช้น้าบาดาลและน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ
และระบบคลองชลประทาน เพื่อนามารดพืชผักที่ปลูกนั้นเริ่มมีปริมาณน้าลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือน เมษายนจนถึง
เดือนพฤษภาคม 2560 นั้นส่งผลให้การปลูกพืชผักทั้ง 5 ชนิด ของแต่ละครัวเรือนลดลงไป ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 6 ดังนี้
Table 1 Average yields in top 5 of famous vegetable were planted during January – May, 2018.
Average yields (kg./household/month)
Total yield
(Kg./type)
Type of local vegetable
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
1. Ipomoea aqatica Forsk.
34
30
22
25
28
139
2. Brassica oleracea var. alboglabra Bailey
23
20
18
15
10
86
3. Brassica camprestris subsp. chinensis
20
25
22
18
18
103
4. Lactuca sativa var. crispa L.
19
17
18
18
17
89
5. Vigna unguiculate var. sesquipedal
17
15
15
12
13
72
Total yield (kg/month)
113
107
95
88
86
489
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Figure 6 Example of vegetable field in farmers household
สาหรับผลการประเมินภาพรวมของกิจกรรมในโครงการวิจัยนี้อยู่ในระดับดี เท่ากับ 4.18 (ตารางที่ 2) จากค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม โดยใช้เกณฑ์ 4.51-5.00 หมายถึง ระดับดีมาก 3.51-4.50 หมายถึง ระดับดี 2.51-3.50
หมายถึง ระดับปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย และ 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยมาก โดยกลุ่มเกษตรกรยอมรับ
วิธีการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการแปลงสาธิตร่วมกัน
Table 2 Result of research activities evaluation.
Items
1. Preparing the research activities
2. Group discussions for safe use agricultural management
3. Group discussions for vegetable seedling technique
4. Group discussion for planning of vegetables production and developing
irrigation management in the demonstration field
5. Group discussion and activities in grading and packing method
6. Evaluating the knowledge that applied to farmers household
Total
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Mean
4.07
4.25
4.14
4.14
4.21
4.25
4.18

Meaning
good
good
good
good
good
good
good
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อภิปรายผล
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นกลไกที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่สาคัญในการพัฒนาการเกษตร
ร่วมกับชุมชน สาหรับการผลิตพืชปลอดภัยของชุมชนหนองปลามัน ตาบลห้วยทราย อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการต่อ
ยอดความสาเร็จจากการใช้การจัดการความรู้ในรูปแบบแปลงสาธิต (Knowledge management with demonstration
field) หรือเรียกได้ว่าในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร (Farmer field school) อีกบทเรียนหนึ่งที่กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น
สามารถหลอมรวมความคิดดั่ งเดิม หรือลดความเป็นปัจเจกบุคคลลง และสร้างสรรค์แ นวทางการแก้ไขปัญหา หรือแนวทาง
พัฒนาขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน (อภิชาต และคณะ, 2556) สาหรับการใช้แปลงสาธิตร่วมกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
โรงเรียนเกษตรกรนั้น เป็นเครื่องมือที่สาคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม (SUSTAINET, 2010) มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น และเกิดการพัฒนาจากองค์ความรู้เดิมนาไปสู่ผลลัพธ์
จากการปฏิบัติที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เกิดเป็นทักษะที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น (ปาริชาติ, 2549) กิจกรรมในรูปแบบ
เชิงมีส่วนร่วมส่งผลต่อการขับเคลื่อนต่าง ๆ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของชุมชน (นพวรรณ และ
คณะ, 2558) อีกทั้งยังสร้างความต่อเนื่องในการปลูกพืชปลอดภัย และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรในอนาคต
นอกจากนีส้ มาชิกลุ่มยังได้นาความรูแ้ ละแนวปฏิบัติที่ได้รบั จากแปลงสาธิตไปปลูกพืชผักปลอดภัยภายในครัวเรือนของตนเองได้
ประสบผลสาเร็จ จึงเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนสู่ชุมชนท้องถิ่น (พิ
สิทธิ์ และคณะ, 2559) ดังนั้น วิธกี ารปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้แปลงสาธิต จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนาพาความสาเร็จมา
สู่กลุ่มเกษตรกรได้อย่างแท้จริง สาหรับการดาเนินการของกลุ่มเกษตรกรในอนาคต อาจใช้รูปแบบการปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมโดยใช้แปลงสาธิตเป็นเครื่องมือ ร่วมกับหลักการเกษตรกรรมยั่งยืน (พิทักษ์พงศ์, 2558) เพื่อขยายผลเป็นต้นแบบการปลูก
พืชปลอดภัยให้กับชุมชนอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยการใช้แปลงสาธิตเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู่ และการจัดการความรู้
ร่ ว มกั น ทั้ งนั ก วิ จั ย และกลุ่ ม เกษตรกร ชุ ม ชนหนองปลามั น ต าบลห้ ว ยทราย อ าเภอแม่ ริ ม จั งหวั ด เชี ย งใหม่ บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งผลการประเมินภาพรวมของกิจกรรมในโครงการวิจัยนี้อยู่ในระดับดี (4.18) โดยเกษตรกรยอมรับ
วิธีการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริหารจัดการแปลงสาธิตร่วมกัน จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะนาพาความสาเร็จ
มาสู่กลุ่มเกษตรกรในการผลิตพืชปลอดภัย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของตนเองได้อย่างแท้จริง สาหรับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกษตรกรมีความต้องการเรียนรู้ในด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของชุมชน โดยเสนอให้
ผู้วิจัยจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ในการวิจัยครั้งต่อไป สาหรับข้อค้นพบของนักวิจัย คือ เกษตรกรชุมชนหนองปลามันมีความ
เชื่อมั่นในความเป็นผู้นาของประธานกลุ่มที่มีความเข้าใจในการบริหารงาน จึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งและจุดเด่นให้แก่
ชุมชนหนองปลามัน และมีความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้และความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชนต่อไปได้
ในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้
สนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และขอขอบคุณผู้นาชุมชน
และเกษตรกรหมู่บ้านหนองปลามัน ตาบลห้วยทราย อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยนี้ ขอขอบคุณ
ผู้มีจิตอาสาจากหลายภาคส่วนที่รวมพลังสร้างสรรค์ทั้งความรู้ และกาลังใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตรปลอดภัยของ
ชุมชนร่วมกัน
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การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานและพลังงาน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Inquiry-Based Teaching with Computer Assisted Instruction (CAI) “ Work and Energy”
for Matthayomsuksa 3 Students
กาญจนา พรหมสูตร์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
*corresponding author e-mail : nuple_2010@hotmail.com
บทคัดย่อ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อ ง งานและพลังงาน ส าหรับนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “งานและพลังงาน” สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อ นและหลั งการจั ด การเรี ยนการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ โดยใช้บ ทเรี ยนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัด
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จานวน 35 คน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 4 ชนิด
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จานวน 6 แผน รวมเวลา 12
ชั่วโมง 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหา 1) หาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โ ดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ 2) หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยหาความเหมาะสม
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบด้านเทคนิค 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยสถิติทดสอบ t-test แบบ
Dependent 4) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยการหาค่าความเหมาะสมของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ด้วยสถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานและ
พลังงาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( ̅ = 4.71, S.D. = 0.13) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การสอนแบบสืบเสาะหาความรู,้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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Abstract
Inquiry-based teaching with computer assisted instruction (CAI) “Work and Energy” for
Matthayomsuksa 3 students” is an experimental research. The purposes of the present study were
1) to create and find out the quality of computer assisted instruction “Work and Energy” for Matthayomsuksa
3 students, 2) to compare the student's achievement scores before and after using inquiry-based teaching
with CAI for Matthayomsuksa 3 students and 3) to compare the science process skill of Matthayomsuksa 3
students before and after using inquiry-based teaching with CAI. The subjects were 35 Matthayomsuksa 3/3
students, selected by purposive sampling of academic year 2018, Uthai Witthayakhom school. The 4
instruments used in this study were 1) the 6 inquiry-based teaching lesson plans using CAI, totally 12 hours,
2) computer assisted instruction (CAI) “Work and Energy” for Matthayomsuksa 3, 3) science achievement test
“Work and Energy” for Matthayomsuksa 3 and 4) a test for science process skill. The data analyses were
investigated 1) to find out the suitability of the inquiry-based teaching lesson plans using CAI for
Matthayomsuksa 3 with 5-rating scale assessment test, 2) to find out the quality and suitability of computer
assisted instruction “Work and Energy” for Matthayomsuksa 3 with 5-rating scale evaluation test of
dimensions, including content, graphic and technique design, 3) to compare achievement scores before and
after learning science “Work and Energy” for Matthayomsuksa 3 with t-test dependant and 4) to compare
science process skill of Matthayomsuksa 3 students before and after employing inquiry-based teaching
lesson plans using CAI with t-test dependent to find out the suitability of science process skill. The results
showed that 1) computer assisted instruction (CAI) “Work and Energy” for Matthayomsuksa 3 students was
high equality (mean = 4.71 , S.D = 0.13 ), 2) the Matthayomsuksa 3 students’ achievement of learning science
after employing inquiry-based teaching with CAI has statistically significant difference at 0.05 and 3) science
process skill of Matthayomsuksa 3 students before and after employing inquiry-based teaching with CAI for
Matthayomsuksa 3 have statistically significant difference at 0.05.
keywords : computer assisted instruction, Inquiry based teaching, science process skill
บทนา
ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ทาให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับค่อนข้างต่า ซึ่งปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่า
นั้น อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น สาเหตุจากครูผู้สอน ผู้เรียน สภาพแวดล้อม การใช้สื่อการเรียนการสอนไม่หลากหลาย การขาด
แรงจูงใจในการเรียนและการพัฒนาตนเอง รวมทั้งเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทมี่ ีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อม
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ได้รวบรวมความจริงเหล่านั้นเพื่อนามาประมวลเป็นความรู้ และตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น (พัชราภรณ์
พสุวัต. 2522 : 3) ซึ่งส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ค่อนข้างสูง โดยในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้วิจัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา ว 23101 จากการสอนเรื่อง “งานและพลังงาน” มีเนื้อหา
กล่าวถึงพลังงานกล ซึ่งเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่โดยตรงของวัตถุ พบว่า นักเรียนได้คะแนนค่อนข้างต่า นักเรียน
ขาดการจินตนาการ ขาดทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ทักษะการคานวณ ทักษะคิดวิเคราะห์ เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ ทาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสอบ O-net ของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ในปีการศึกษา 2558–2560 ทีน่ ักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เท่ากับ 43.19, 37.52 และ 35.00 ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มลดลง
จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ (Constructivism) ซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา สารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วย
วิธีการต่าง ๆ จนทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้
ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ใ นสมองได้อย่างยาวนาน สามารถนามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า (สาขา
ชีววิทยา สสวท. 2550) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มี 5 ขั้นตอน ( 5Es ) ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความสนใจ
2) ขั้นสารวจและค้นหา 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นประเมิน และ 5) ขั้นขยายความรู้ และจากการศึกษาสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งเป็นการนาคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ช่วยสอนเนื้อหาใหม่
และทบทวนหรือเสริมในสิ่งที่ได้เรียนหรือทดลองไปแล้วได้ อีกทั้งยังมีภาพเคลื่อนไหว สี เสียง ทาให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน
เกิดความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “งานและพลังงาน” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโ้ ดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเภทสถานการณ์จาลอง ที่มีเนื้อหา
เรียงลาดับจากง่ายไปหายากอย่างเป็น ระบบ โดยในจัดการเรียนการสอนจะมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จะใช้เครื่องมือสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “งานและพลังงาน” ควบคู่ไปพร้อมกัน ประกอบการสอนของครู ซึ่งจะแทรกอยู่ในขั้นสร้าง
ความสนใจ ขั้นสารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป และขั้นประเมิน โดยในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะใช้วีดิโอใน
การดึงดู ดความสนใจนักเรียน เพื่อนาเข้ าสู่บทเรี ยน จากนั้นจะมี คาถามจากตัวละครหลัก ในวีดิโอเพื่อนาเข้าสู่กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ พร้อมด้วยกิจกรรมกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มีการอธิบายความหมายและรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด
ของพลังงาน สูตรการหางานและพลังงาน ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด รวมทั้งสถานการณ์จาลองเกี่ยวกับพลังงานแต่ละประเภท
เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานนั้น ๆ สามารถมองเห็นผลที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีภาพ สี
เสียง เป็นแอนนิเมชั่น เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะในเรื่อง “งานและพลังงาน” อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย
2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “งานและ
พลังงาน” ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกระบวนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
1.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จานวน 6 แผน
รวมเวลา 12
ชั่ว โมง จากนั้ นเสนอต่อ ผู้เ ชี่ย วชาญเพื่ อตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ความสอดคล้ องเหมาะสมของภาษา
ความครอบคลุ ม และถูก ต้ องของสาระการเรี ยนรู้ โดยหาความเหมาะสมของแผนการจัด การเรี ย นรู้ด้ ว ยแบบประเมิ นชนิ ด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
1.2 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “งานและพลังงาน” ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ประกอบการสอนของครู ซึ่งนักเรียน
จะโต้ตอบและร่วมกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ต่าง ๆ ที่อยู่ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีครูคอยควบคุม คอมพิวเตอร์หน้า
ชั้นเรียน และหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แบบประเมินคุณภาพชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบด้านเทคนิค โดยนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ว ยสอน
พร้อมแบบประเมินคุณภาพเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้ง 3 ด้าน
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ขั้นที่ 2 การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “งานและ
พลังงาน” สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1 ทดลองใช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอน เรื่ อ ง “งานและพลั งงาน”
ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2561 จานวน 35 คน ซึ่งมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) ทดสอบนักเรียนก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง งาน และ
พลังงาน จานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 9 ทักษะ ได้แก่ การสังเกต, การตั้งสมมติฐาน,
การพยากรณ์, การกาหนดและควบคุมตัวแปร, การวัด, การทดลอง, การคานวณ, การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล และ
การลงความเห็นจากข้อมูล รวมจานวน 45 ข้อ
2) ดาเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “งานและพลังงาน” ที่สร้างขึ้น จานวน 6 แผน รวม 12 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
3) เมื่อดาเนินการสอนครบตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการทดลองตามที่
กาหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
“งานและพลังงาน” จานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน 45 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อเก็บรวบรวมผลการทดสอบไว้ในการวิเคราะห์ต่อไป
4) นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “งานและพลังงาน” และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อการทดสอบสมมติฐานต่อไป
2.2 นาผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน
ตามแบบประเมินของลิเคิร์ท (Likert) จากแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด.
2545 : 103)
2) นาคะแนนผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยน เรื่ อง งานและพลังงาน และคะแนนทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3) วิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “งานและพลังงาน” และคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของคะแนนเฉลี่ย ( X ) ด้วยสถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent
4) จัดทาคู่มือการใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการสร้ างและหาคุ ณภาพด้า นความเหมาะสมของแผนการจัดการเรีย นรู้ก ารสอนแบบสืบเสาะ
หาความรูแ้ ละบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.1 ผลการสร้างและหาคุณภาพด้านความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
จานวน 6 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง
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ตารางที่ 1 ผลการสร้างและหาคุณภาพด้านความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบสืบเสาะ
หาความรูแ้ ละบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายการประเมิน
S.D. ระดับความเหมาะสม
X
1. เขียนสาระสาคัญในแผนถูกต้องครบถ้วน สัมพันธ์กับจุดประสงค์การ
มากที่สุด
4.80 0.41
เรียนรู้และแสดงความคิดรวบยอดของเนื้อหา
2. มีความสอดคล้องของสาระสาคัญ/ความคิดรวบยอดกับสาระการเรียนรู้
มากที่สุด
4.67 0.48
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
3. จุดประสงค์การเรียนรูร้ ะบุพฤติกรรมชัดเจนสามารถวัดได้
4.80 0.41
มากที่สุด
4. จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ
มากที่สุด
4.47 0.51
กระบวนการ เจตคติ และสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5. โครงสร้างเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมในการสร้างความรู้ใหม่ หรือ
มากที่สุด
4.60 0.50
พฤติกรรม หรือทักษะที่ต้องการ
6. กาหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา
4.87 0.35
มากที่สุด
7. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ และ
มากที่สุด
4.73 0.72
ระดับชั้นของผู้เรียน
8. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามวิธสี อน
มากที่สุด
หรือกระบวนการ หรือเทคนิคการสอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการ
4.67 0.61
เรียนรู้
9. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มากที่สุด
4.93 0.25
ของนักเรียนตามทีไ่ ด้ระบุไว้
10. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบตั ิจริงและสรุปสร้าง
มากที่สุด
4.67 0.48
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
11. กาหนดเวลาได้เหมาะสมกับกิจกรรม และสามารถนาไปปฏิบัตจิ ริงได้
4.60 0.50
มากที่สุด
12. สื่อการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และ
มากที่สุด
4.73 0.48
กิจกรรมการเรียนรู้
13. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความสอดคล้องและ
มากที่สุด
เชื่อมโยงกับกิจกรรมในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถนาไปใช้ได้
4.67 0.48
จริง
14. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผล
มากที่สุด
4.73 0.73
การเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้
15. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มากที่สุด
4.73 0.58
มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
รวมเฉลี่ย
4.71 0.13
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพโดยรวมในระดับความเหมาะสมอยูม่ ากที่สดุ ( ̅ = 4.71, S.D.= 0.13)
1.2 ผลการสร้างและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานและพลังงาน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบด้านเทคนิค ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการสร้างและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานและพลังงาน สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบด้านเทคนิค
รายการประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
X
ด้านเนื้อหา
1. การแจ้งวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบชัดเจน
4.60 0.55
มากที่สุด
2. การนาเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ
4.60 0.55
มากที่สุด
3. บทเรียนมีการออกแบบให้ใช้ง่าย เมนูไม่สับสน
4.80 0.45
มากที่สุด
4. การแจ้งความคิดรวบยอดของเนื้อหาสามารถเข้าใจได้ง่าย
4.80 0.45
มากที่สุด
5. เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทั้งด้านความรู้
และด้านทักษะกระบวนการตามที่ระบุ
4.60 0.55
มากที่สุด
6. บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
4.80 0.45
มากที่สุด
7. กิจกรรมระหว่างเรียนของบทเรียนน่าสนใจ มีความเหมาะสม
4.80 0.45
มากที่สุด
8. บทเรียนเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดการเรียน
4.60 0.55
มากที่สุด
9. การใช้ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
4.80 0.45
มากที่สุด
10. บทเรียนมีการสรุปเนื้อหาในแต่ละตอนอย่างเหมาะสม
4.80 0.45
มากที่สุด
11. คาถามและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้มคี วามเหมาะสม
4.60 0.55
มากที่สุด
ด้านกราฟิกและการออกแบบ
12. การออกแบบหน้าจอมีความสวยงาม
5.00 0.00
มากที่สุด
13. รูปภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย และมีความสอดคล้อง
กับเนื้อหา มีความชัดเจน
4.80 0.45
มากที่สุด
14. ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
5.00 0.00
มากที่สุด
15. เสียงประกอบ และเสียงบรรยายมีความเหมาะสม ชัดเจน
4.80 0.45
มากที่สุด
16. ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอบทเรียน
4.80 0.45
มากที่สุด
ด้านเทคนิค
17. มีส่วนชี้แนะหรือให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ
4.80 0.45
มากที่สุด
18. บทเรียนมีการออกแบบทางเทคนิคที่ดี
5.00 0.00
มากที่สุด
19. บทเรียนใช้หลักของการออกแบบการสอนที่ดี
4.80 0.45
มากที่สุด
20. การพัฒนาโปรแกรมมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้แนวคิดใหม่ๆ
4.80 0.45
มากที่สุด
รวมเฉลี่ย
4.79 0.20
มากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานและพลังงาน สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบ ด้านเทคนิค มีคุณภาพโดยรวม
ในระดับความเหมาะสมอยู่มากที่สุด ( X = 4.79, S.D.= 0.20)
ตอนที่ 2 ผลการทดลองการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ โ ดยใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีตอนย่อย ดังนี้
2.1 ผลการเปรี ยบเทีย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลั งการจั ด การเรี ยนการสอนแบบสื บ เสาะ
หาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ผลต่างคะแนน
ที่
2
2
X
X
Y
Y
D
D2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
รวม
เฉลี่ย
S.D.

14
12
14
10
11
11
10
13
12
14
14
12
11
12
10
14
10
12
12
13
14
13
12
14
12
13
12
13
12
13
12
13
10
14
12
430
12.29
1.32

196
144
196
100
121
121
100
169
144
196
196
144
121
144
100
196
100
144
144
169
196
169
144
196
144
169
144
169
144
169
144
169
100
196
144
5342

25
24
26
25
24
25
25
24
25
24
25
24
25
26
24
24
25
25
24
27
27
26
24
24
26
24
27
24
25
24
24
25
25
26
24
871
24.89
0.96
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625
576
676
625
576
625
625
576
625
576
625
576
625
676
576
576
625
625
576
729
729
676
576
576
676
576
729
576
625
576
576
625
625
676
576
21707

11
12
12
15
13
14
15
11
13
10
11
12
14
14
14
10
15
13
12
14
13
13
12
10
14
11
15
11
13
11
12
12
15
12
12
441
12.60
1.54

429
432
480
525
455
504
525
407
481
380
429
432
504
532
476
380
525
481
432
560
533
507
432
380
532
407
585
407
481
407
432
456
525
480
432
16365
467.57
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ก่อนเรียน

ที่
ร้อยละ
T

X
40.95
-45.643**

หลังเรียน
X

2

2

Y

Y

ผลต่างคะแนน
D
D2

82.95

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การการจั ด การเรี ย นการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู้ โดยใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
หลังเรียน ( X =24.89) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน ( X =12.29) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทักษะ
1. การสังเกต
2. การตั้งสมมติฐาน
3. การพยากรณ์
4. การกาหนด และควบคุมตัวแปร
5. การวัด
6. การทดลอง
7. การคานวณ
8. การจัดกระทา และสื่อความหมายข้อมูล
9. การลงความเห็นจากข้อมูล
รวม

ก่อนเรียน
̅
3.18
2.35
2.80
2.51
2.33
2.29
2.80
2.08
2.42
20.63

หลังเรียน
S.D.
0.38
0.48
0.84
0.57
0.55
0.53
1.03
0.84
0.52
1.90

̅
4.53
3.80
4.59
4.14
3.75
3.82
4.78
3.86
4.38
33.06

S.D.
0.98
0.84
0.89
0.98
0.81
0.86
1.16
0.95
1.02
2.73

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 9 ทักษะ โดยรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสื บเสาะหาความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 6 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง มีคุณภาพโดยรวมในระดับความเหมาะสมอยู่มากที่สุด ( ̅ = 4.71, S.D.=
0.13) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่มี องค์ประกอบของแผนครบถ้วนชัดเจน เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้จริง มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็น ขั้นตอนตามรูปแบบ 5Es มีการตั้งคาถามสร้าง
ความสนใจที่นาไปสู่กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยมีกิจกรรมการทดลองให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถสรุปสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้ น
เสาะหา สารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จึงทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมี
ความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถนามาใช้ได้
เมื่อมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า (สาขาชีววิทยา สสวท. 2550) สามารถนาความรู้นั้นมาใช้ในการคิดเพื่อแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ และสรุปข้อมูลต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล จึงทาให้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้นมีความเหมาะสม
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2. การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานและพลังงาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านกราฟิกและการออกแบบ ด้านเทคนิค มีคุณภาพโดยรวมในระดับความเหมาะสมอยู่
มากที่สุด ( X = 4.79, S.D.= 0.20) ทั้งนี้เป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ มีเนื้อหา แบบฝึกหัด
แบบทดสอบย่อย สถานการณ์จาลอง และกิจกรรมการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทั้งด้านความรู้และด้านทักษะ
กระบวนการตามที่ระบุ ทั้ง 9 ทักษะ มีการออกแบบที่น่าสนใจ ทั้งภาพกราฟิก สี เสียง ใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการนาเสนอให้เกิด
ความตื่นเต้นตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริชัย นามบุรี (2546) ที่ได้กล่าวไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องประกอบไปด้วย
เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนาเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี หรือ เสียง
เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้จริง จึงทาให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
นั้นมีความเหมะสม
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ มีการนาเสนอเนื้อหาและขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ ที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย ใช้เทคนิคแนวคิดใหม่ ๆ ในการนาเสนอให้เกิดความตื่นเต้นน่าสนใจ มีคาถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการสืบเสาะ ค้นหา
และนาไปสู่การสร้างเป็นองค์ความรู้ด้วยนักเรียนเอง อีกทั้งมีภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี เสียง ช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรธันย์ เกียรติโสภณรักษา (2556) ได้ศึกษาเรื่องผลการ
เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละแมวิทยา พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย มาโนช คงนะ (2550) ได้ ศึ ก ษาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุ ษย์ สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม พบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ชีววิทยา เรื่อง ระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์มีประสิทธิภาพ 78.89/76.78 สูงกว่าเกณฑ์
75/75 ที่กาหนดไว้
4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นนี้ ออกแบบให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการตามที่ระบุ ทั้ง 9 ทักษะ
อย่างชัดเจน นักเรียนจึง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็น
กิจกรรมที่เน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ร่วมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ว ยสอนช่วยสร้างแรงจูงใจในการทากิจกรรม
สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ มีความสาคัญต่อผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ โดยนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ประกอบในการเรียนการสอน จึงเป็นการพัฒนานักเรียนไปทุก ๆ ด้าน ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติที่ดีในการเรียน พร้อมกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วราภรณ์
สีดานิล. (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม พบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม มีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคะแนน
หลังจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนทักษะการสังเกตมากที่สุดและทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปน้อยที่สุด 2) โดย
ภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เห็นด้วยต่อการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสร้างความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมากในด้าน
บรรยากาศการเรียนที่ตื่นเต้น อยากรู้ อยากเรียน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นว่า ได้แสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
ในกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ นักเรียนมีความคิดเห็นว่าช่วยให้นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนได้เรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “งานและพลังงาน” สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อย่างมีคุณภาพตรงตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยของที่ 1
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง “งาน
และพลังงาน” สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “งานและพลังงาน” หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยของที่ 2
3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “งาน
และพลังงาน” สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยของที่ 3
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการนวดไทย 1 และพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต ประเมินผล
การให้บริการวิชาการด้านการนวดไทย ของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาจานวน 55 คน ร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์รายวิชา
กาหนด และโดยภาพรวมนักศึกษามีทักษะการนวดไทยเพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาที่พบในสถานการณ์จริงได้ 2) ผลพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิต พบว่าด้านจิตบริการ นักศึกษามีความพร้อมในการสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด
( X =4.51 S.D.= 0.54) ด้านการคิดวิเคราะห์ นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ การคิดวิเคราะห์สามารถจาแนกอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้
ตรงตามสาเหตุของอาการอยู่ในระดับมาก ( X =4.10,S.D.= 0.53) และด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลสุขภาพของชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58,S.D.=0.37) 3) การประเมินผลการ
ให้บริการวิชาการด้านการนวดไทย พบว่า นักศึกษามีมารยาทในการให้บริการการนวดไทยอยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.64,S.D.=0.62)
โดยภาพรวมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ “การนวดไทย” ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( X = 4.82,S.D.=0 .27)
และผลการสัมภาษณ์ผู้รับบริการพบว่า ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลาย สบายตัว สบายใจ มีความสุขที่นักศึกษาให้บริการการนวดไทย และ
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
คาสาคัญ ผลสัมฤทธิ์ อัตลักษณ์บณ
ั ฑิต หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
Abstract
The main objectives of this study were to assess the results of Thai Therapeutic Massage 1 course in
development of Identity graduate, and to evaluate the service providing of Thai Therapeutic Massage of the
sophomore students of Thai traditional Medicine at Sirindthorn College of Public Health Phitsanulok. The findings
shown that 1) all 55 students considered 100% had effective results met the course objectives and overall
students had higher skills in Thai massage which were enable them to solve the problems facing in the real
situations.

2) the results of development of Identity bachelor in aspects of Service Mind, the students have

contributed their time, energy and wisdom foe the highest benefits to the public ( X =4.51 S.D.=0.54), of
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Analytical Thinking aspect, the students were able to engage the knowledge to identify the muscle aches
based on the causes accurately ( X =4.10,S.D.= 0.53), and of Participation aspect, the service receivers or clients
have participated in planning of the implementation of community health care in the highest level ( X
=4.58,S.D.=0.37). 3) The evaluation of the service providing of Thai Therapeutic Massage found that the students
had highly manners in providing services ( X =4.64,S.D.=0.62). As the overall results, the clients were satisfied
with the service in the highest level ( X = 4.82,S.D.= 0.27). Based on the interview of clients found that they felt
relaxed mentally and physically and appreciated the Thai massage services serving the needs of the community.
Key words Result / identity graduate / Bachelor of Thai traditional Medicine
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดให้มีการจัดทาหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องมีความ
หลากหลาย ทั้งนี้จัดให้ตามความเหมาะสมของแต่ระดับ โดยมุง่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ สาระของ
หลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและคาม
รับผิดชอบต่อสังคม สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการ
ค้ น คว้ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละพั ฒ นาสั งคม “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542. (2542, 19 สิ งหาคม).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่ 74ก. หน้า 4.” การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันการศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตาม
มาตราดังกล่าว จึงทาให้ วิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามพันธกิจดังกล่าว ปีการศึกษา
2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จึงจัดการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รุ่นที่ 5 โดยยึดหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555 ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิดและปรัชญา
ของหลักสูตร ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย บนพื้นฐานภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ต่อชาติ และประชาคมอาเซียน มีปฏิสัมพันธ์กันในรูปของการเรียนการสอนและการปฏิบัติ โดยหลักสูตรการแพทย์แผน
ไทย มุ่งเน้นการนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ โดยผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทยให้มี
องค์ความรู้ มีความสามารถให้การบริการแบบองค์รวม มีคุ ณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการแพทย์แผนไทย สามารถศึกษา
ค้นคว้าวิจัยและนาองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยที่ได้รับ มาใช้ในการบริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี และสามารถให้บริการแบบ
วิชาชีพได้ในระดับสากล สามารถนาไปสร้างสุขภาพ สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
ซึ่งการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ได้จัดการเรียนการสอน วิชา การนวดไทย 1 ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
เป็ น รายวิ ช าที่ เ รี ย นรู้ เ รื่ อ งการนวดไทยพื้ น ฐาน การนวดไทยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555. หน้า
24.)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการนวดไทย 1 เป็นกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจที่ 2 ด้าน
บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนถึงยึดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มี
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งบุคคลองค์กรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกาหนดให้รายวิชาการนวดไทย 1 รหัสวิชา 10-013-205จานวน 1( 1-0-2 ) หน่วยกิต และ
ปฏิบัติการนวดไทย 1 รหัสวิชา 10-013-206 จานวน 2( 0-6-2 ) หน่วยกิต โดยนักศึกษาต้องผ่านการเรียนภาคทฤษฎี จานวน 15
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ชั่วโมงและภาคปฏิบัติการนวด 90 ชั่วโมง ซึ่งวัตถุประสงค์รายวิชา คือ ประวัติการนวดไทย องค์ความรู้และทฤษฎีการนวดไทย การ
ประยุกต์ใช้การนวดไทย การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนวดไทย หลักพื้นฐานการนวดไทย ข้อบ่งฃี้และข้อความระวังในการนวดมารยาท
ของผู้นวด การนวดไทยพื้นฐาน การนวดไทยเพื่อส่งเสริสุขภาพ กายบริหารฤาษีดัดตน ตลอดจนถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ผ่านการเรียน
ในรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพมาแล้ว อาทิเช่น กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 พยาธิสรีรวิทยา ทาให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรง (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555. หน้า 41.)
จากการเรียนการสอนกับรายวิชาการนวดไทย 1 นอกจากนี้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน ยังเป็นการดาเนินการตามโครงการที่ตอบสนองนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในจึงจะเป็น ไปได้
และยั่งยืนดังกลยุทธ์ที่ 1.คือ การกาหนดนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเป็นนโยบายสาธารณะ ไม่ว่าเป็นองค์กรระดับใด,กลยุทธ์ที่ 2.คือ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การจัดให้มีและคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเป็นผลต่อเนื่องจากการมีนโยบายที่เอื้อ
ต่อสุขภาพ,กลยุทธ์ที่ 3.คือ การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพจะต้องเป็นกิจรรมต่อเนื่องที่ชุมชนดาเนินการ
ด้วยตัวเอง และกลยุทธ์ที่ 4.คือ การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลเช่นเรื่องของการออกกาลังกายการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพ
ดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน คือ กระบวนการเกื้อหนุนและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลและกลุม่ คนมีความสามารถ
ในการควบคุมดูแลสุขภาพของตัวเองและพัฒนาสุขภาพของตัวเอง
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัย เห็นความสาคัญในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการนวดไทย 1
การกับการบริการวิชาการ จึงสนใจที่จะศึกษาดาเนินการการจัดการเรียนการสอนกับการนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ให้กับ ประชาชน
ในชุมชนบ้านเขาสมอแคลง หมู่ 8 และบ้านโรงบ่ม หมู่ 11 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้ดาเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
และ ปี พ.ศ.2560 จานวน 2 ปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
แบบองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพในยุค
ศตวรรษที่ 21c ให้เป็นบุคคลที่มี คุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมและพัฒนาผู้เรียนให้
มีอัตลักษณ์บัณฑิต คือ การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ด้านจิตบริการ (Service Mind) ด้านการคิดวิเคราะห์ (Analytical
Thinking) และการมีส่วนร่วม (Participation) โดยผ่านการฝึกปฏิบัติ การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ ความรู้อันเกิดจากการสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (2542, 19 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116 ตอนที่
74ก. หน้า 2.” รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายสร้างเสริมสุขภาพและนโยบายในการ
สร้างเยาวชนของชาติ ให้มีระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต รายวิชาปฏิบัติการนวดไทย 1 สาหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย
บัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการนวดไทย 1 ของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
2. พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต ของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก
3. ประเมินผลการให้บริการวิชาการ ของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก
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วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามวงจรการวิจัย ( Action Research Spiral ) ของ
เคมมิสและแบบแทคการ์ท (Kemmis & Metaggart,1988)
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning) ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1.คณะผู้วิจัยนาผลจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการนวดไทย 1 ในปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา, หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มาวิเคราะห์ด้านผล
การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่หลักสูตรกาหนด และนาผลมาดาเนินการวางแผนงานร่วมกับ กลุ่มงานวิจัยและบริการ
วิชาการและองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมอแคลง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2.ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมอแคลง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกและผู้นาชุมชนหมู่บ้านเขาสมอ
แคลง หมู่ 8 ด้านการคัดเลือกประชาชนเพื่อรับบริการการนวดไทย ตลอดจนถึงการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านตาบลเขาสมอแคลง
อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างและเป็นไปตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาสมอแคลง อาเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดสรรงบประมาณต่อไป
3.คณะผู้วิจัย ปฐมนิเทศทีมผู้สอนและนักศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่
การบริการวิชาการให้กับประชาชน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและประเมินผลการให้บริการวิชาการ
ของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยคณะอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการนวดไทย 1 จากการศึกษาแนวคิดและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยเพื่อ ดูแลสุขภาพของประชาชน และการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตจากเอกสาร ตารา
และจากนักวิชาการหลาย ๆ ท่านเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัยซึ่งเครื่องมือวิจัยประกอบด้วย
4.1 แบบบันทึกสุขภาพการนวดไทย
4.2 แบบประเมินการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
4.3 แบบประเมินผลการให้บริการวิชาการ
4.4 แบบสัมภาษณ์นักศึกษาด้านการให้บริการวิชาการ
4.5 แบบสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการด้านการนวดไทย
เครื่องมือวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น จากการสังเคราะห์ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจประเมินคุณภาพเครื่องมือ วิจัย พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ความตรง หรือ IOC=0.90 ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
แบบอัลฟ่า (Alpha-reliability coefficient) จากการลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาออกหน่วยให้บริการวิชาการชุมชนหมู่ 8 จานวน 40 คน
เป็น 0.986 สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จานวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
5. จัดเตรียมการขออนุมัติโครงการแพทย์แผนไทยร่วมใจ ส่งเสริมป้องกัน รักษา ฟื้นฟูชุมชนให้มีสุขภาพด้วยการนวดไทย
บูรณาการกับรายวิชาการนวดไทย1 และเครื่องมือที่ใช้ในวิจัย เพื่อให้ผู้บริหารของวิทยาลัยลงนามรับทราบ
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Acting)
คณะผู้วิจัยดาเนินการสอนเป็นทีมตามกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการนวดไทย 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการนวด
ได้ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติจริงในวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก โดยให้นักศึกษาเรียนปฏิบัติการนวดไทยให้ครบ
90 ชั่วโมง และให้ฝึกหัดการนวดไทยผู้มารับบริการการนวด จานวน 5 ราย ต่อนักศึกษา 1 คนก่อนไปให้บริการนวดไทยกับประชาชน
หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observing)
กระบวนการรวบรวมข้อมูลโดยทีมผู้สอนจานวน 5 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านแพทย์แผนไทยช่วยกันสังเกตโดย
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ใช้แบบประเมินและประเมินทักษะการนวดไทยของนักศึกษา และทาหน้าที่ประเมิน ให้ความช่วยเหลือในขณะที่นักศึกษาดาเนินการ
สร้างเสริมสุขภาพ “ด้านการนวดไทย”ให้กับประชาชนผู้รับบริการและผู้ใช้บริการประเมินผลการให้บริการวิชาการ
ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflecting)
โดยคณะผู้วิจัย,คณะผู้สอน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมประชุมและ
ช่วยกันวิเคราะห์ รวบรวมอภิปรายผลและประเมินผลโครงการ ที่เกิดขึ้นจากการการให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา
ฟื้นฟูชุมชนให้มีสุขภาพดีเพื่อนามาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน การบริการวิชาการ โดยชุมชนมีส่วนร่วมและเพื่อนาไปพัฒนา
นักศึกษาแพทย์แผนไทยในชั้นปีอื่นๆ ที่ตามหลักสูตรให้เหมาะสมกับการบู รณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการด้านการ
นวดไทย ให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการนวดกับผู้สอนและสร้างเสริมประสบการณ์การนวดไทยละการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตต่อไป
ผลการวิจัย
ผู้ใช้บริการวิชาการในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นประชาชนหมู่ 8 บ้านเขาสมอแคลง ตาบลวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพศ
หญิง 38 คนคิดเป็นร้อยละ 79.16 เพศชาย 10 คนคิดเป็นร้อยละ 20.83 ผู้มารับบริการอายุระหว่าง 66-70 ปีมารับบริการมากที่สุด
จานวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 35.41 รองลงมาอายุระหว่าง 51-55 ปี คนคิดเป็นร้อยละ 22.91 และผู้มารับบริการน้อยที่สุดอายุ
ระหว่าง 76-80 ปีจานวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 2.08 สาหรับอาชีพของผู้มารับบริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแม่บ้าน จานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.41 ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยเป็นดังนี้
1.ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 “ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการนวดไทย 1 ของนักศึกษา
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก” ในภาพรวมทั้งหมดพบว่านักศึกษา
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกมีทักษะการนวดเพิ่มขึ้นและนักศึกษาจานวน
55 คน ร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์รายวิชากาหนดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเรียนรายวิชาปฏิบัติการนวดไทย 1
ช่วงคะแนน
ผลการเรียน
80.00 – 100
A
75.00 – 79.99
B+
70.00 – 74.99
B
65.00 – 69.99
C+
60.00 – 64.99
C
55.00 – 59.99
D+
50.00 – 54.99
D
รวม

จานวนคน
23
21
6
5
55 คน

คิดเป็นร้อยละ
41.81
38.18
10.90
9.09
100

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนมีผลการเรียนรายวิชาปฏิบัติการ
นวดไทย 1 ระดับ A จานวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 41.81 รองลงมาคือระดับ B+จานวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 38.18 ระดับ B จานวน
6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 และระดับ C+ คิดเป็นร้อยละ 9.09
2.ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 “พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต ของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก”พบว่าภาพรวมทั้งหมดพบว่านักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต ทั้ง 3 ด้านคือด้านจิตบริการ ด้านการคิด
วิเคราะห์และด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X =4.15, S.D.= 0.73) ดังรายละเอียดตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
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จังหวัดพิษณุโลก รายวิชาปฏิบัติการนวดไทย 1
ข้อความ
ด้านจิตบริการ
1.สื่อสารกับผู้ใช้บริการ ด้วยน้าเสียงสุภาพนิ่มนวล มีสีหน้า
ยิ้มแย้ม พูดคุยสบตากับผู้ใช้บริการ
2.การดูแล ช่วยเหลือผูร้ ับบริการด้วยความเต็มใจ
3. มีความพร้อมในการสละเวลา แรงกายและสติปญ
ั ญาเพื่อ
สาธารณประโยชน์
4.ยอมรับความเชื่อ ความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรม
ของผู้ใช้บริการ
5.ปฏิบัติการบริการด้านการนวดต่อผู้ใช้บริการด้วยความ
รอบคอบโดยคานึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้รับบริการ
ด้านการวิเคราะห์
6. สามารถเชื่อมโยงความรู้ การคิดวิเคราะห์สามารถจาแนก
อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ตรงตามสาเหตุของอาการ
7. ใส่ใจ สังเกต ไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ ความรูส้ ึก ของผู้รับบริการ
8. ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
ความรูส้ ึก และการให้การดูแล ช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่เป็นจริง
ด้านการมีส่วนร่วม
9.ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมรับรู้และตัดสินใจ เกีย่ วกับปัญหา
และความต้องการที่เป็นจริง โดยเปิดโอกาสให้ซักถามเกี่ยวกับ
อาการปวดเมื่อยของร่างกาย
10. ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการวางแผนในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการการนวดเพื่อการดูแลสุขภาพของชุมชน
ภาพรวมการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต

X

S.D

การแปลความหมาย

4.48

0.72

มาก

4.49
4.51

0.82
0.54

มาก
มากที่สุด

3.89

0.74

มาก

4.49

0.82

มาก

4.10

0.37

มาก

3.67

0.89

มาก

3.53

0.75

มาก

3.65

0.98

มาก

4.64

0.62

มากที่สุด

4.15

0.73

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต ด้านจิตบริการ นักศึกษามีความพร้อมในการสละเวลา แรงกายและ
สติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.51,S.D.= 0.54) ลาดับรองลงมา คือการดูแล ช่วยเหลือผู้รับบริการด้วย
ความเต็มใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.49,S.D.= 0.82) และสื่อสารกับผู้ใช้บริการ ด้วยน้าเสียงสุภาพนิ่มนวลมีสีหน้ายิ้มแย้ม พูดคุยสบตา
กับผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก ( X =4.48,S.D.= 0.72) ด้านการคิดวิเคราะห์ นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ การคิดวิเคราะห์สามารถ
จาแนกอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ตรงตามสาเหตุของอาการอยู่ในระดับมาก ( X =4.10,S.D.= 0.37) ลาดับรองลงมา คือ มีความใส่
ใจ สังเกต ไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ของผู้รับบริการ ( X =3.67 S.D.= 0.89) และสามารถ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และการให้การดูแล ช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้ สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการที่เป็นจริง ( X =3.53,S.D.= 0.75) สาหรับด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลสุขภาพของชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.64,S.D.=0.62) รองลงมาคือให้ผู้ใช้บริการมีส่วน
ร่วมรับรู้และตัดสินใจ เกี่ยวกับปัญหา และความต้องการที่เป็นจริง โดยเปิดโอกาสให้ซักถามเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยของร่างกายอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.65,S.D.=0.98)
การสะท้อนผลการปฏิบัติการ ผลการสัมภาษณ์นักศึกษา เรื่อง ประสบการณ์การให้บริการวิชาการ พบว่า การพัฒนา
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อัตลักษณ์บัณฑิต นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ เกิดความร่วมมือการทางานร่วมกับผู้อื่น ภูมิใจในวิชาชีพ ดังข้อความ
“................ได้รับประสบการณ์ตรงจากประชาชนในชุมชน...ลงมือปฏิบัติจริงได้ขณะลงมือปฏิบัติการนวดได้รับการแก้ปญ
ั หา
เฉพาะหน้า.....ได้เพิ่มทักษะการลงน้าหนักมือในการนวดผู้ใช้บริการ......สามารถประเมินอาการเจ็บป่วยได้.....ซึ่งมีลักษณะอาการปวด
เมื่อยที่ต่างกัน..............”
“................ได้ท้างานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนและมีปฏิสมั พันธ์กับผู้ใช้บริการชุมชน........น้าความรู้จากในห้องเรียนสู่การปฏิบตั ิ
จริง.....เกิดความเชื่อมั่นในวิชาชีพ ภาคภูมิใจในวิชาชีพแพทย์แผนไทย.................”
3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 “ประเมินผลการให้บริการวิชาการ ของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย
บัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก” พบว่าภาพรวมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ “การนวดไทย”
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D.= 0.27) ดังรายละเอียดตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินผลการให้บริการวิชาการ ของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รายวิชาปฏิบัติการนวดไทย 1
ข้อความ
1. มารยาทในการให้บริการการนวดไทย
2. ทักษะความสามารถในการนวดไทยของนักศึกษา
3. ประสิทธิภาพในการให้การรักษาจากการนวด
4. การดูแลเอาใจใส่ในการให้การรักษา
5. การได้รับคาแนะนาต่างๆในการปฏิบัตติ ัวจากนักศึกษา
ภาพรวมการให้บริการวิชาการ

X

4.64
4.61
4.57
4.53
4.52
4.57

S.D
0.62
0.44
0.42
0.24
052
0.27

การแปลความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินการให้บริการวิชาการ ของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อพิจารณารายข้อ นักศึกษามีมารยาทในการให้บริการการนวดไทยอยู่ในระดับ มากที่สุด
( X =4.64,S.D.=0.62) รองลงมา คือ ทักษะความสามารถในการนวดไทยของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.61,S.D.=0.44)
และประสิทธิภาพในการให้การรักษาจากการนวดอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.57,S.D.=0.42)
การสะท้อนผลการปฏิบัติการ
ผลการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ เรื่องการให้บริการวิชาการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รสู้ ึกผ่อนคลาย สบายตัว สบายใจ มี
ความสุขที่นักศึกษาให้บริการการนวดไทยและเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ดังข้อความ
“............อยากให้ท้าสม่้าเสมอ......อย่ามาแล้วหายไป .........ป้าชอบ...มาท้ากิจกรรมอื่น ๆ บ้างตามที่ป้าบอก เรื่องนวดขอให้มี
ทุกปี เป็นการนวดที่ดี หนูนวดดีมาก............”
ผลการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน เรื่อง ความต้องการให้มีลักษณะความร่วมมือระหว่างผูน้ าชุมชน หมูท่ ี่ 8 ตาบลสมอแคลง
อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยการสาธารณสุขสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีความเห็นตรงกันในข้อ
คาถาม ว่า ต้องการให้มีโครงการบริการวิชาการ ดังข้อความ
“.............พอได้รับโทรศัพท์ครังแรกเรื่องสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ติดต่อผม ให้ความคิดเห็นว่า.............ผม
ยินดีแต่อดเป็นห่วงเรื่องการนวดของนักศึกษาไม่ได้ จึงซักถามอาจารย์ให้เล่ารายละเอียดลักษณะการนวด ประสบการณ์ของนักศึกษามี
การควบคุมโดยอาจารย์..เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย.....ผมคิดแล้วมีแต่น้าประโยชน์มาให้ชาวบ้านของผมก็ยินดี......ขอให้ท้าโครงการ
อย่างต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 และหมูท่ ี่ 11.......เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป”
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อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยอภิปรายผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ผลการวิจัย วัตถุประสงค์ข้อ 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการนวดไทย 1 ของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผน
ไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก” ในภาพรวมทั้งหมดพบว่านักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย
บัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกมีทักษะการนวดเพิ่มขึ้นและนักศึกษาจานวน 55 คน ร้อยละ 100 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ รายวิชากาหนดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ โดยการนากระบวนการวิจัย เชิง
ปฏิบัติการตามวงจรการวิจัย( Action Research Spiral ) ของเคมมิสและแบบแทคการ์ท (Kemmis & Metaggart,1988) มาใช้ทาให้
นักศึกษาได้ประสบการณ์การวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพกับชุมชน เรียนรู้เข้าใจบทบาทการให้บริการกับประชาชนให้ตรองตาม
ความต้องการของประชาชนและตอบสนองการทางานด้านสุขภาพของชุมชน ตลอดจนถึงการเพิ่มพูนทักษะด้านการนวดการใช้ภูมิ
ปัญญาให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ ปรัชญาของหลักสูตรแพทย์แผนไทย
บัณฑิตบัณฑิต พ.ศ. 2555 กล่าวว่า ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม มี ทักษะวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย บนพื้นฐานภูมิปัญญา
และทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อชาติ และประชาคมอาเซียนสามารถบูรณาการความรู้ทางการแพทย์แผนไทย และศาสตร์อื่น ๆ
ไปใช้ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในภาวะสุขภาพดี เจ็บป่วยจนถึงวาระ สุดท้ายของชีวิต
และการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถดูแลและพึ่งตนเองเพื่อการดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพ เป็น
พลเมืองดี และดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ทาให้ผลการ
ประเมินทักษะการนวดไทยของผู้เรียนในขณะให้บริการสุขภาพกับ เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ไปถึงการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อย่อยลาดับ
ขั้นดังกล่าวได้แก่การเลียนแบบผู้สูงอายุ อยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับการประเมินผลตามที่ อัญชลี สารรัตนะ (2552) ได้กล่าวถึง
การสร้างบทเรียนและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนและการบรรลุจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง เช่น การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน การตรวจผลงาน
การทดสอบ และการสัมภาษณ์ นอกจากการประเมินผู้เรี ยนแล้ว ผู้สอนควรประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงโดยการ
บันทึกจุดเด่นจุดด้อยของกิจกรรม และนามาพิจารณากับความก้าวหน้าของผู้เรียนและการบรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ และ
ยังทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ ด้านทักษะพิสัยตาม แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของทฤษฎี
แฮร์ไวร์
ผลการวิจัย วัตถุประสงค์ข้อ 2 พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต ของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตในการให้บริการการนวดไทยกับประชาชนทั้ง
3 ด้านคือด้านจิตบริการ ด้านการคิดวิเคราะห์และด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ มาก ( X =4.15, S.D.= 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านจิตบริการ นักศึกษามีพฤติกรรมความพร้อมในการสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.51,S.D.= 0.54) และด้านการคิดวิเคราะห์นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ การคิดวิเคราะห์ สามารถจาแนกอาการปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อได้ตรงตามสาเหตุของอาการอยู่ในระดับมาก ( X =4.10,S.D.= 0.37) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสวาท เผ่าพงษ์
และคณะ ดาเนินการวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา พบว่า จากการสอบถามบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ มีความเห็นสอดคล้องกันในระดับมากที่สุดกับการพัฒ นาอัตลักษณ์บัณฑิตในด้านความรู้ สามารถ
เชื่อมโยงความรู้ การให้คาแนะนาผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยความพร้อมในการสละเวลาและสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ ( X =4.54,
S.D.= 0.56) (สายสวาท เผ่าพงษ์และคณะ, 2555)
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ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลสุขภาพของชุมชนอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X =4.64,S.D.=0.62) สอดคล้องกับ งานวิจัยของ กิตติพร เนาว์สุวรรณและเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ เรื่องการ
พัฒนาตัวบ่งชี้อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตลักษณ์ของนักศึกษาโดด
เด่นด้านการเข้าใจเข้าถึงชุมชน เนื่องจากการปฏิบัติงานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้น มีความสาคัญต่อการวางแผน ความมั่นคง
และภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ (กิตติพร เนาว์สุวรรณและเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2558)
กล่าวโดยสรุปการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตในการให้บริการการนวดไทยกับประชาชน นักศึกษาได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์ครบ
ทุกด้านเป็นไปตามคุณลักษณะอัตลักษณ์ (Lickona, 2004) ในขั้นตอนการธารงรักษา ขั้นตอนที่ 3 สถาบันการศึกษามีการจัดการ
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาส่งผ่านมายังความรู้สึกและการ
แสดงออกของนักศึกษาในสถาบันนั้นๆ
ผลการวิจัย วัตถุประสงค์ข้อ 3 ประเมินผลการให้บริการวิชาการ ของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก” พบว่า ภาพรวมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ “การนวดไทย” ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( X = 4.57,S.D.= 0.27) พิจารณารายข้อ นักศึกษามีมารยาทในการให้บริการการนวดไทย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.64,S.D.=0.62) และมีทักษะการนวด ประสิทธิภาพการนวดการให้บริการ การดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ รวมถึง
การให้คาแนะนาอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ผกาพันธ์ อรพินธ์เงิน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจนวดแผนไทย
ชาวต่างชาติ พบว่า เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้ามารับบริการการนวดแผนโบราณที่มีประสิทธิภาพโดยการแจ้งข้อมูลตามขั้นตอนและให้บริการ
เหมือนกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีมารยาทในการนวด ในการให้บริการที่ดี การแต่ งกายที่เหมาะสมของผู้ให้บริการและมี
บรรยากาศสร้างความผ่อนคลาย ทาให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการได้ (ผกาพันธ์ อรพินธ์เงิน,2556)
สรุปผลการวิจัย
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการนวดไทย 1 ของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกพบว่า นักศึกษาจานวน 55 คน ร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตาม
วัตถุประสงค์รายวิชากาหนด และโดยภาพรวมนักศึกษามีทักษะการนวดไทยเพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาที่พบในสถานการณ์จริงได้ ผล
การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
พบว่าด้านจิตบริการ นักศึกษามีความพร้อมในการสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด( X =
4.51 S.D.= 0.54) ด้านการคิดวิเคราะห์ นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ การคิดวิเคราะห์สามารถจาแนกอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ตรง
ตามสาเหตุของอาการอยู่ในระดับมาก ( X =4.10,S.D.= 0.53) และด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลสุขภาพของชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.58,S.D.=0.37) และการประเมินผลการ
ให้บริการวิชาการด้านการนวดไทยของนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า นักศึกษามีมารยาทในการให้บริการการนวดไทยอยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.64,S.D.=0.62) โดยภาพรวมในการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการ “การนวดไทย”ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ( X = 4.82,S.D.= 0.27) และผลการสัมภาษณ์
ผู้รับบริการพบว่า ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลาย สบายตัว สบายใจ มีความสุขที่นักศึกษาให้บริการการนวดไทย
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วัฒนธรรมการเล่นเงาในคาบสมุทรมลายู
Shadow Play Culture in Malay Peninsula
อมร หวังอัครางกูร สิรมิ าศ หมื่นสาย ณัฐดนัย พยัฆพันธ์
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการแสดงเล่นเงาในคาบสมุทรมลายูซึ่งประกอบด้วย
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การแสดงเล่นเงาเป็นวัฒนธรรมร่วม
สาคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะบริเวณคาบสมุทรมลายูที่มีการแสดงกันอย่างแพร่หลายในนาม “วายัง”
หรือ “หนังตะลุง” การแสดงเล่นเงาในคาบสมุทรมลายูได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมอินเดียโดยการรับและส่งต่อกันเป็นทอด
จากดินแดนหนึ่งไปสู่ดินแดนหนึ่งทาให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสภาพสังคมและวัฒนธรรมพื้นถิ่น อย่างไรก็ตาม
ยังปรากฏลักษณะร่วมในความเชื่อที่มีต่อพระอิศวรว่าเป็นครูของศิลปะการแสดงเล่นเงา จึงมีการดาเนินเรื่องถึงพระอิศวรใน
ตอนต้นของการแสดง วัฒนธรรมการแสดงเล่นเงาในคาบสมุทรมลายูไม่เพียงแต่สะท้อนเรื่องราวการดาเนินชีวิต
และความศรัทธาของผู้คนในแต่ละถิ่น แต่ยังเป็นสายใยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของประเทศในคาบสมุทรมลายูที่แสดงให้
เห็นอย่างประจักษ์ชัดถึงอัตลักษณ์ของผู้คนในภูมิภาคนี้ที่มรี ่วมกัน
คาสาคัญ : วัฒนธรรม การเล่นเงา คาบสมุทรมลายู
Abstract
This article aims to study the history of the shadow play in the Malay Peninsula consisting of
Indonesia, Malaysia, and Southern Thailand. The study indicated that the shadow play is a co-culture in
Southeast Asia. Especially in the Malay Peninsula that is widely represented as “Wayang” or “Nang
Talung”. The shadow play in the Malay Peninsula is influenced by Indian civilization by acceptation and
relay from one country to another country, which has a unique identity that varies according to each
society and local culture. However, appearing in the same belief in Shiva as a teacher of shadow play
performing arts. Therefore having a story about Shiva at the beginning of the show. The culture of shadow
play in the Malay Peninsula not only reflects the story of life and faith of people in each locality but also
a good relationship between the Malay Peninsula countries that clearly show the identity of the people
in this region.
Keyword : Culture, Shadow Play, Malay Peninsula
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บทนา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนความคิดความเชื่อ
แต่ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นกลับมีลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกัน เนื่องเพราะทาเลที่ตั้งของภูมิภาคนี้
เปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อทางอารยธรรมของสองอารยธรรมสาคัญ คือ จีนและอินเดีย อีกทั้งยังอยู่ในเส้นทางการค้าขายมาแต่
โบราณ ทาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลสาคัญในด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากภายนอก โดยเฉพาะอารยธรรม
อินเดียที่มีอิทธิพลและได้รับการยอมรับให้เข้ามาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของผู้คนในภูมิภาคนี้ ก่อให้เกิดพัฒนาการทาง
สังคมที่สาคัญ เช่น ความเชื่อทางศาสนา หลักการเมืองการปกครองและกฎหมาย ตลอดจนการจัดระเบียบทางสังคมและแบบ
แผนทางวัฒนธรรม รวมไปถึงพัฒนาการด้านภาษา วรรณคดี และศิลปะแขนงต่าง ๆ วรรณกรรมอินเดียที่มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มหากาพย์เรื่องมหาภารตะและมหากาพย์เรื่องรามายณะซึ่งถูกนาไปผสมผสานอย่าง
ลงตัวกับวรรณกรรม ศิลปกรรม ประติมากรรมและการแสดงต่าง ๆ ในดินแดนอุษาคเนย์ โดยเฉพาะมหากาพย์รามายณะที่ถูก
นาไปดัดแปลงเข้ากับการแสดงต่าง ๆ จนกลายมาเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสื่อถึงความเก่าแก่ท าง
วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ อาทิ การร่ายรา การแสดงโขน การแสดงหุ่นกระบอก รวมถึงการแสดงเล่นเงาที่คนไทยเรียกกัน
ว่า “หนังตะลุง” หรือ “หนัง”
การแสดงเล่นเงา (Shadow Play) เป็นการแสดงเก่าแก่ที่นิยมเล่นกันมาตั้งแต่ยุคสมัยอาณาจักรโบราณอย่างกรีก และอียิปต์
อีกทั้งการแสดงเล่นเงานี้ยังแพร่กระจายออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก เช่น จีน อินเดีย ตุรกี ซีเรีย อัฟริกาเหนือ และ
เกือบทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลการแสดงเล่นเงามาจากอินเดียโดยรับผ่านประเทศข้างเคียง
ในภูมิภาคมาอีกทอดหนึ่ง การแสดงเล่นเงาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีรูปแบบการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
พื้ น ที่ จ ากการปรั บ ประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ ความเป็ น อยู่ ค่ า นิ ย ม ความคิ ด ความเชื่ อ และวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ของแต่ ล ะประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคาบสมุทรมลายูที่มีวัฒนธรรมการแสดงเล่นเงาแพร่หลายในทุกพื้นที่ตั้งแต่ทางตอนใต้ของประเทศไทยไป
จนกระทั่งพื้นที่เกาะต่าง ๆ ของประเทศอินโดนีเซีย การแสดงเล่นเงาจึงเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมสาคัญในคาบสมุทรมลายูที่
สะท้อนถึงวิถีชีวิตและการดารงอยู่ของผู้คนในสังคมที่มีอัตลักษณ์ร่วมกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research) เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติความ
เป็นมาของการแสดงเล่นเงาในคาบสมุทรมลายู ประวัติความเป็นมาและรูปแบบการแสดงของหนังตะลุงและวายังกูเละ
แล้วนามาวิเคราะห์และอภิปรายผลถึงรูปแบบของวั ฒนธรรมการเล่นเงาในคาบสมุทรมลายู ตลอดจนนาเสนอในรูปแบบของ
การอธิบายเชิงพรรณนา (descriptive method)
ผลการวิจัย
ความเป็นมาของการแสดงเล่นเงา
การแสดงเล่นเงาเป็นการละเล่นที่มีมาแต่โบราณ มีข้อสันนิษฐานถึงจุดกาเนิดของการแสดงออกเป็น 2 แนวคิด คือ
แนวคิดแรกมีทัศนะว่าการแสดงเล่นเงานี้ถือกาเนิดขึ้นบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกแล้วหลังจากนั้นจึงแพร่กระจายไปยัง
ประเทศต่าง ๆ เพราะการแสดงเล่นเงาเป็นการแสดงที่สามารถเล่นและลอกเลียนแบบได้ง่าย เพียงแสดงการเล่นให้ปรากฏบน
จอเพียงครั้งเดียวคนดูก็สามารถลอกเลียนแบบวิธีการได้ (สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์, 2529, น. 1) เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่พบเห็นการ
แสดงเล่น เงาอาจจะนาการแสดงลักษณะนี้กลับไปเล่นหรือ ถ่ายทอดในดินแดนของตน นอกจากนั้น ยังสามารถประยุก ต์
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการแสดงเล่นเงาที่พบเห็นให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนได้ ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งมีทัศนะ ที่ว่า
การแสดงเล่นเงาของแต่ละประเทศถือกาเนิดเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในประเทศนั้น ๆ แล้วได้รับการพัฒนาด้วยตนเอง
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เรื่อยมา จึงไม่มีส่วนไหนที่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้จะยังไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดว่าจุดกาเนิดของการแสดงเล่นเงานั้นมาจากที่ใด
แต่สาหรับการแสดงเล่นเงาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อกันว่าได้รับแบบอย่างมาจากอินเดีย โดยพระเจ้าอเล็กซานเด
อร์มหาราชเป็นผู้ที่นาการแสดงเล่นเงาเข้ามาในแคว้นปัญจาบ ประเทศอินเดียหลังจากที่พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนืออาณาจักร
อียิปต์แล้วการแสดงเล่นเงานี้ก็ได้ติดตามมากับกองทัพของพระองค์ด้วย แคว้นปัญจาบจึงถือเป็นประตูด่านแรกสาหรับการ
เผยแพร่การแสดงเล่นเงาในภูมิภาคเอเชีย จึงกล่าวได้ว่าการแสดงเล่นเงาของชาวเอเชียได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งมาจากการแสดง
หนังของชาวไอยคุปต์ด้วย (สุจิตรา มาถาวร, 2541, น. 10-11) หลังจากอินเดียเริ่มมีวัฒนธรรมการแสดงเล่นเงาแล้วก็ใช้การ
แสดงนี้เพื่อสรรเสริญ เทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและสรรเสริญวีรบุรุษ จากหลักฐานการแสดงเล่นเงาที่เก่าแก่ที่สุดใน
อินเดีย ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาภาษาบาลีชื่อเถรีกถาและคัมภีร์มหาภารตะอีกหลายตอน ในอินเดียจะเรียกการแสดงชุดนี้
ว่า “ฉายานาฏกะ” ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ของอินเดียโบราณ (สุจิตรา มาถาวร, 2541, น. 11)
การแสดงเล่นเงาของอินเดียมีอยู่ถึง 4 รูปแบบ (Kemball Jeune Scott, 1970, p. 13-14) และนิยมเล่นมหากาพย์
ที่สาคัญอย่างมหาภารตะและรามายณะ การแสดงเล่นเงาที่เก่าแก่ของอินเดียในลักษณะนี้มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
เรียกว่า Tholulomalata สาหรับมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของอินเดียทั้งสองเรื่องนี้มักถูกนาไปแสดงหรือประยุกต์ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการแสดงเล่นเงาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การแสดงเล่นเงาที่ใช้รูปหนังชนิดที่ส่วนแขนติดกับ
ลาตัว มีขนาดใหญ่ เช่น หนังใหญ่ของไทยและหนังสเบก (Nang Sbek) ของเขมร และการแสดงเล่นเงาที่ใช้รูปหนังชนิดที่ส่วน
แขนฉลุแยกจากส่วนลาตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกัน เคลื่อนไหวได้ เช่น หนังอยอง (Nang Ayong Jawa) ของชวา และหนังตะลุง
ของไทย (ปรีชา นุ่นสุข, 2534, น. 4) ตัวหนังในยุคแรกของการแสดงเล่นเงาในภูมิภาคนี้จะมีขนาดสูงใหญ่ อย่างเช่น หนังใหญ่
ของไทย หนังสเบกของเขมร และวายังปูรวาร์ของชวา รูปหนังขนาดใหญ่เช่นนี้ทาให้ต้องใช้คนจานวนมากในการแสดงเพราะ
ต้องแยกกันระหว่างคนเชิดตัวหนังกับคนพากย์ซึ่งแตกต่างกับวายังกูลิตของชวา และหนังตะลุงของไทย ซึ่งเป็นรูปหนังอีกแบบ
หนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่ามาก สามารถใช้คนเดียวในการเชิดและพากย์ได้ อีกทั้งยังสะดวกในการขนย้ายตัวหนังไปแสดงตาม
สถานที่ต่าง ๆ และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมาก จึงเป็นสาเหตุให้การแสดงเล่นเงาโดยให้รูปหนังหรือตัวหนังขนาดเล็กได้รับ
ความนิยมและแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โยเฉพาะบริเวณคาบสมุทรมลายูอย่างรวดเร็ว โดยการแสดงเล่นเงา
ในคาบสมุทรมลายูจะมีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการนาไปประยุกต์หรือปรับเปลี่ยนการแสดงให้เข้า
กับวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของประเทศนั้น ๆ ซึ่งการแสดงเล่นเงาในคาบสมุทรมลายูสามารถจัดแบ่ง
รูปแบบได้ดังต่อไปนี้
การแสดงเล่นเงาในอินโดนีเซีย
อาณาจักรชวาในช่วงแรกได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียเป็นอย่างมากจึงทาให้คนในอาณาจักรมีกรอบความคิด
ตามแบบของวัฒนธรรมอินเดีย ปรากฏให้เห็นในการแสดงเล่นเงาอย่าง Wayang Purwa (วายังปูร์วา) อันหมายถึง หนังตะลุง
แบบเก่าแก่ของชวา (สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์, 2529, น. 3) ต่อมาเมื่ออาณาจักรชวาได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามทาให้วิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมไปถึงความคิดและความเชื่อตามแบบศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้นเปลี่ยนแปลงไป หากแต่ Wayang
Purwa ยังคงทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียในอาณาจักรชวาต่อไป เช่นเดียวกับที่เกาะบาหลีอิทธิพล
ของศาสนาอิสลามก็ไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือลักษณะการเล่นเงาแบบดั้งเดิมเลยแม้แต่น้อย แม้ว่าบาหลีจะมี
ระยะทางที่ไม่ห่างไกลจากอาณาจักรชวามากนัก แต่การแสดงเล่นเงาของคนในเกาะบาหลีก็ยังคงความเป็นอารยธรรมอินเดียไว้
อย่างชัดเจน อีกทั้งรูปแบบตัวหนังของบาหลียังได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นธรรมชาติมากกว่าของอาณาจักรชวาอีกด้วย
การแสดงเล่นเงาในชวาหรือที่เรียกกันว่า “วายัง” เป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมในชวาตั้งแต่อดีต จากการค้นพบ
หลักฐานเกี่ยวกับการแสดงเล่นเงาของชวาอยู่บนเหรียญเงินสมัยยุคอาณาจักรมัชปาหิตที่ด้านหนึ่งของเหรียญปรากฏภาพตัว
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หนังสมาหรือตัวตุหงะ (อนันต์ วัฒนานิกร, 2534, น. 76) จวบจนในปัจจุบันการแสดงเล่นเงาหรือการแสดงวายังยังคงได้รับ
ความนิยมจากผู้คนในสังคมอินโดนีเซียไม่เสื่อมคลาย
คาว่า “วายัง” (Wayang) แปลว่า “เงา” (ฉันทนา เอี่ยมสกุล, 2534, น. 59) แต่วายังก็ยังคงมีอีกความหมายหนึ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและพิธีกรรมซึ่งในความหมายนี้คาว่า “วายัง” จะมาจากคาเก่าของชวาคือ “วาห์โย” ที่แปลว่าการ
เผยแพร่ให้เห็นซึ่งการดลใจทางวิญญาณ (รานี ศักดิ์สิทธิ์วัฒนะ, 2528, น. 90) เพราะในอดีตวายังมักจะเป็นการแสดงที่ถูก
นาไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การอัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ เป็นต้น การแสดงวายังจึงไม่ได้เป็น
เพียงการแสดงเล่นเงาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงที่สาคัญทางศาสนาอีกด้วย นอกจากความหมายของวายัง
ที่กล่าวไปข้างต้นแล้วยังมีผู้ที่ได้ให้ความหมายของคาว่า “วายัง” ซึ่งแตกต่างออกไปอย่าง ขุนศิลปะกิจจพิสัณห์ ได้ให้ความเห็น
ไว้ว่า Wayang คาว่า Wa แปลว่า “คล้าย” คาว่า Yang แปลว่า “เทวดา” รวมความแปลว่า “คล้ายเทวดา” ฉะนั้นรูปชวาจึงมี
รูปคล้ายเทวดา คือ เทวดาจะมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนคน แบบโบราณที่สุดมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ และในรูปผืนผ้าใหญ่นั้นมี
รูปเล็กอยู่ในผืนผ้านั้นมากรูป เขาเรียกหนังแบบนี้ว่า Wayang Purba คือหนังบุรพ (ภิญโญ จิตต์ธรรม, 2531, น. 84)
รูปหนังของการแสดงเล่นเงาชวามีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่แตกต่างจากการแสดงเล่นเงาของชาติอื่น ๆ
กล่าวคือ มีคอยาว บ่ายาวผิดธรรมชาติ และแขนยาวผิดธรรมดา (เลยเข่าลงมา) (สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ , 2529, น. 4) อีกทั้ง
ลวดลายของรูปหนังชวาจะมีการแกะสลักและเขียนลายเส้นอย่างประณีต รูปหนังของการแสดงเล่นเงาชวาในอดีตทาด้วยไม้
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดด้วยกัน คือ
1.วายังเกอร์อูจี (Wayang Keruchil) เป็นหุ่นที่ทาด้วยไม้มีลักษณะเป็นรูปแบน ๆ มีแขนเคลื่อนที่ไ ด้เรื่องที่แสดงนามาจาก
สมัยมัชปาหิตและโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวเอกคือ ดามาร์วูลัน (รานี ศักดิ์สิทธิ์วัฒนะ, 2528, น. 90)
2.วายังโกแล็ค (Wayang Golek) ตุ๊กตาหุ่น 3 มิติ เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 16 ทาด้วยไม้แกะสลัก ลาตัวทาด้วยไม้ครึ่งตัว ช่วงล่าง
จะสวมผ้าถุงยามคลุมเพื่อสอดมือเข้าไปเชิดหุ่นและมีไม้ยาวเพื่อกระตุกให้หุ่นเคลื่อนไหวในยอกยาการ์ตาแสดงเรื่องนิยาย
โบราณชวา ในชวาตะวันตกแสดงเรื่องราวของมหาภารตะและรามายณะนิยมมากในซุนดา ปัจจุบันวายังโกแล็คยังเป็นที่นิยม
อยู่ (ฉันทนา เอี่ยมสกุล, 2534, น. 59)
3.วายังเกอด๊ก (Wayang Gedog) เป็นหุ่นทาจากหนัง แสดงนิยายโบราณจากประวัติศาสตร์ชวาตะวันออกส่วนใหญ่จะแสดง
เรื่องต่าง ๆ ของปันจี (ฉันทนา เอี่ยมสกุล, 2534, น. 60) สาหรับรูปหนังของการแสดงเล่นเงาชวาหรือวายังชนิดนี้จะสวยงาม
การแกะสลักอย่างละเอียดอ่อน การใช้สีสันสดใส รูปหนังจะมีการประดิษฐ์ตกแต่งทรงผมและร่างกายส่วนล่างตามวัฒนธรรม
การแต่งกายในราชสานัก
เนื้อเรื่องที่ถูกนามาแสดงในการแสดงเล่นเงาชวามักจะเป็นมหากาพย์เรื่องมหาภารตะและรามายณะของอินเดีย
นอกจากนั้นยังมีการนานิทานปรัมปราของชวา นิยายเกี่ยวกับพระแม่โพสพ การอธิ บายถึงสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติมาแสดงอีก
ด้วย หรือบางครั้งก็อาจจะแสดงเรื่องที่แต่งขึ้นจากจิตนาการ เช่น เรื่องความรักระหว่างเทพกับมนุษย์ เป็นต้น สาหรับโอกาสที่
ใช้ในการแสดงหนังตะลุงชวาจะแสดงในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการอัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษให้มาดูแลคุ้มครองลูกหลาน
หรือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการขับไล่ความชั่วร้ายหรือโรคภัยไข้เจ็บ
การแสดงวายังมีอยู่หลากหลายประเภท เช่น วายัง กูลิต (Wayang Kulit), วายัง วอง (Wayang Wong) หรือ
วายัง โอรัง (Wayang Orang), วายัง เกอด๊อก (Wayang Grdog), วายัง โกแล็ค (Wayang Golek) เป็นต้น สาหรับการแสดง
วายังที่มีผู้คนรู้จักมากที่สุดและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก นั่นคือ “วายัง กูลิต” (Wayang Kulit)
“วายัง กูลิต” (Wayang Kulit) เป็นหุ่นทาด้วยหนังแกะสลักเป็นวายังที่มีความงดงามมากกว่าวายังชนิดอื่น
เป็ นที่ ร วมของศิ ลปะการเขีย นวรรณคดี ศิล ปกรรม นาฏกรรมทั้ งประวั ติศ าสตร์ การศึ กษา ศาสนา สังคม ความลึก ลั บ
สัญลักษณ์ หลักปรัชญายังเป็นส่วนประกอบสาคัญอีกส่วนหนึ่งของวายังกูลิตอีกด้วย (รานี ศักดิ์สิทธิ์วัฒนะ, 2528, น. 90)
การแสดงวายังกูลิตนี้เป็นการแสดงเล่นเงาในราชสานัก (Court Performance) และได้รับการอุปถัมภ์จากราชสานักชวาตั้งแต่
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อดีตจนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าการแสดงวายังกูลิตเป็นการแสดงชั้นสูงที่ถูกนามาเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณและ
เทพเจ้ า นอกจากนั้ นยั งถู ก นามาเชื่ อมโยงเกี่ย วกั บ อานาจของพระมหากษั ต ริย์ ที่ ถู ก ยกให้ เปรี ยบเสมื อนเทพเจ้า อี กด้ ว ย
สาหรับตัวหนังของวายังกูลิตจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ อลุส (Alus) เป็นตัวหนังฝ่ายดีและกากาห์ (Gagah) เป็นตัวหนัง
ฝ่ายร้าย ซึ่งรูปหนังของวายังกูลิตจะมีลักษณะและสัดส่วนไม่เหมือนกับมนุษย์เนื้อมาจากอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่เข้ามาใน
ชวาซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับการห้ามทารูปเคารพของเทพเจ้าจึงทาให้รูปหนังมีลักษณะผิดเพี้ยนไป
การแสดงวายังกูลิตมักจะแสดงควบคู่ไปกับวงดนตรีกาเมอลัน (Gamelan) โดยเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาไป
จนถึงเวลา 6 นาฬิกา การแสดงเริม่ ต้นด้วย กุนุงงัน (Gunungan) คือ การเชิดรูปภูเขาและต้นไม้แห่งชีวิต เป็นตัวหนังรูปพัด
ปลายแหลม เรียกกันทั่วไปว่า กายอน (Kayan) (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2544, น. 52) อีกทั้งการแสดงวายังกูลิตของอินโดนีเซีย
ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงเล่นเงาที่มีความวิจติ รงดงามการแสดงหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การแสดงเล่นเงาในมาเลเซีย
การแสดงเล่ น เงามลายู เ ป็ น แบบหนั ง ขนาดเล็ ก อย่ า งหนั ง ตะลุ ง มี แ ขนเคลื่ อ นไหวได้ ปรากฏอยู่ 2 ชนิ ด คื อ
วายังเซียม (Wayang Siam) และ วายังชวา (Wayang Jawa) โดยวายังเซียมถือเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมมากกว่าวายัง
ชวา เนื่องด้วยภาษา เนื้อเรื่อง และองค์ประกอบต่าง ๆ ของวายังเซียมที่สามารถเข้าถึงคนดูส่วนใหญ่ที่เป็นชาวบ้านในท้องถิ่น
ได้มากกว่าวายังชวามีเนื้อเรื่องและรูปแบบการแสดงเป็นมหรสพของชนชั้นสูง อีกทั้งการแสดงวายังชวานี้เป็นการแสดงที่ต้อง
ได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ชั้นสูง ดังนั้นเมื่อระบบกษัตริย์ของประเทศมาเลเซียถูกลดบทบาทลงจึงเป็น
ผลทาให้การแสดงวายังชวานี้ถูกลดบทบาทและได้รับความนิยมน้อยลงตามไปด้วย
การแสดงเล่นเงาวายังเซียมในประเทศมาเลเซียนั้นเป็นการแสดงที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศไทยเสีย เป็นส่วนใหญ่
มักนิยมแสดงในท้องถิ่นทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย เช่น รัฐกลันตัน รัฐตรังกานู รัฐปาหัง ด้วยเหตุที่การแสดงเล่นเงานี้
มั ก เล่ น อยู่ บ ริ เ วณชายแดนไทยกั บ รั ฐ กลั น ตั น จึ ง ท าให้ ก ารแสดงเล่ น เงานี้ มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า “วายั ง กลั น ตั น ”
(Wayang Kelantan) สิ่งที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าวายังเซียมในประเทศมาเลเซียได้รับอิทธิพลจากการแสดงและ
การละเล่นทางภาคใต้ของไทย คือ การปรากฏเครื่องแต่งกายรูปคล้ายปีก (หางหงส์) ของการแสดงรามโนราห์ของไทยบน
เครื่องทรงตัวพระหรือตัวแสดงเอกฝ่ายชาย อีกทั้งรูปหนัง แต่ละตัวยังมีเล็บยาวซึ่งคล้ายกับการสวมใส่เล็บของการแสดงรา
มโนราห์ของไทยอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการให้ตัวเอกของหนังตะลุงฝ่ายชายเหยียบหัวพญานาค ซึ่งรูปหนังลักษณะเช่นนี้ก็
ปรากฏและสามารถพบเห็นได้ในรูปหนังตะลุงทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งการปรากฏรูปหนังที่เกี่ยวกับพญานาคนี้สะท้อน
ให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความสอดคล้องกับความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการนับถือพญานาคของประเทศในภูมิภาคอุษาคเนย์
การแสดงเล่นเงาในภาคใต้ของไทย
ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลของการแสดงเล่นเงาที่หลากหลาย โดยรูปแบบการแสดงเล่นเงานั้น
จะถูกนามาประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิมในแต่ละพื้นถิ่น ทาให้การแสดงเล่นเงาของแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์และชื่อเรียก
ที่แตกต่างกัน เช่น การแสดงหนังใหญ่ในภาคกลาง การแสดงหนังปะโมทัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการแสดงหนัง
ตะลุงและวายังกูเละในภาคใต้ เป็นต้น โดยภาคใต้ ถือเป็นภาคที่ให้ความสาคัญกับการแสดงเล่นเงามากที่สุดในประเทศไทย
เนื่องเพราะมีอาณาเขตที่อยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย ทาให้ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมของผู้คนในภาคใต้มีความใกล้ชิด
กับผู้คนในมาเลเซีย การแสดงเล่นเงาจึงเป็นอีกหนึ่งสายใยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองดินแดน ซึ่งการแสดงเล่นเงา
ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนั้นมีด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่
1.หนังตะลุง
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หนังตะลุงเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในภาคใต้ของประเทศไทย หนังตะลุงเป็นการแสดงทาง
วัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้และอยู่คู่กับภาคใต้มาเป็นเวลาช้านาน โดยที่มาของชื่อเรียก
“หนังตะลุง” นั้นมีหลากหลายแนวคิดด้วยกัน ดังนี้
1.ชื่อ หนังตะลุ งมาจาก “หนั งไทลุ ง” ซึ่งค าว่ า “ไทลุง ” หมายถึ ง คนไทยที่ อ พยพมาอาศั ย อยู่ ท างภาคใต้
(ปรีชา นุ่นสุข, 2534, น. 4)
2.ชื่อหนังตะลุงมาจาก “หนังฉะลุง” โดยที่คาว่า “ฉะลุง” หมายถึง เสาผูกช้าง โดยการแสดงหนังชวาหรือหนังตะลุง
ในสมัยก่อนเวลาที่จะทาการแสดงจะขึงจอไว้กับเสาผูกช้าง ซึ่งแนวคิดในลักษณะนี้ก็มีนักวิชาการบางท่านได้กล่าวไว้ในทานอง
เดียวกัน คือ คาว่าหนังตะลุงมาจากคาว่า หลักตะลุง หรือ หลังลุง หมายถึง หลักล่ามช้าง (สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์, 2529, น. 30)
ซึ่งผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับแนวคิดนี้รวมไปถึงบรรดานายโรงหนังตะลุงต่าง ๆ ด้วย
3.ชื่อหนังตะลุงมาจากการรับเอาอิทธิพลการแสดงเล่นเงาหรือการแสดงหนังมาของชวาเข้ามาทางมาเลเซียแล้ว
ปักหลักที่ยะโฮร์ โดยมีตานุ้ย (บางสานวนเรียกว่า ตาทองก้อน) กับตาหนักทอง (บางสานวนเรียกว่า ตาฟักทอง) นายท้องช้างที่
พบเห็นการแสดงหนังชวาในบริเวณดังกล่าวแล้วจึงได้นาเอาการแสดงหนังนั้นมาทาการแสดงและเผยแพร่ให้คนไทยรู้จัก
โดยข้อสันนิษฐานเช่นนี้เป็นข้อหนึ่งที่มีนักวิชาการหลายท่านเห็นตรงกันว่าอาจจะเป็นที่มาหนึ่งของชื่อเรียกที่ว่า “หนังตะลุง”
4.ชื่อหนังตะลุงมาจาก “หนังพัทลุง” ซึ่งชื่อเรียกนี้มาจาการที่ชาวบ้านควนมะพร้าว แขวงจังหวัดพัทลุง คิดเอาอย่าง
หนังแขก (ชวา) มาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อน (สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ , 2529, น. 24) แล้วหลังจากนั้นการแสดงนี้จึงแพร่ขยาย
ออกไปทั่ว จากนั้นเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวิวัฒน์ (วร บุนนาค) ได้นาการแสดงนี้เข้ามาแสดงในกรุงเทพและได้นาการแสดงจาก
เมื อ งพั ท ลุ งนี้ ไ ปเล่ น ถวายตั ว แก่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เป็ น ครั้ งแรกที่ บ างปะอิ น เมื่ อ พ.ศ. 2419
(ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2507, น. 99) และชาวภาคกลางที่ได้ทราบว่าการแสดงหนังนี้มาจากเมืองพัทลุงจึง
เรียกการแสดงหนังนี้ว่า “หนังตะลุง” เหตุนี้เองจึงทาให้สันนิษฐานได้ว่าหนังตะลุงเป็นคาที่นิยมมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งหลักฐานนี้ได้ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุประพาสเมืองปักษ์ใต้ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ,
พระบาทสมเด็จพระ, 2541, น. 9)
5.ชื่อหนังตะลุงเกิดขึ้นตอนที่หนังควนเข้ามาทาการแสดงในกรุงเทพมหานคร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยชาวกรุงเทพมหานครเรียกหนังควนว่า “หนังพัทลุง” และเพี้ยนเสียง “ทลุง” มาเป็น “ตะลุง” ในเวลาต่อมา
(ภิญโญ จิตต์ธรรม, 2506, น. 258)
6.ชื่อหนังตะลุงมาจาก คาว่า “พวกตะลุง” หรือ “หลุง” ซึ่งหมายถึงพวกรักษากองช้างในสมัยก่อน
7.ชื่อหนังตะลุงมาจากเสียงกลองหนังที่ตีว่า “ตะลุงตุงตุง” (รัถพร ซังธาดา, 2526, น. 7) ซึ่งการตีกลองหนังดังกล่าว
เป็นธรรมเนียมของคณะเล่นหนังที่เมื่อเดินทางไปถึงบ้านที่ว่าจ้างก็ต้องทาการตีกลองเพื่อเรียกเจ้าของบ้านให้ออกมารับ
จึงมีการเรียกชื่อตามเสียงกลอง
ถึงแม้ว่าข้อสันนิษฐานถึงจุดเริ่มต้นหรือที่มาที่ไปของคาว่าหนังตะลุงจะยังไม่เป็นที่ยุติอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามได้
มีหลักฐานที่ปรากฏคาว่า “ตะลุง” ว่าอาจจะเป็นคาที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่ใน
สมัยนั้นคาว่าตะลุงนี้ยังไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการแสดงเล่นเงาหรือการแสดงหนังแต่อย่างใด โดยในสมัยโบราณ
นั้นมักจะเรียกหัวเมืองหรืออาณาจักรภาคใต้ว่า “เมืองตะลุง” เช่น ในพงศาวดารเขมรตอนสร้างเมืองนครธมได้กล่าวถึงเมือง
ตะลุงไว้ว่า “เมืองสุโขทัยส่งส่วยน้า เมืองตะลุงส่งส่วยไหม เมืองละโว้ส่งส่วยปลาแห้ง” นอกจากนั้นเมืองตะลุงยังปรากฏอยู่ใน
บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ความเป็นมาของหนังตะลุงมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับจุดกาเนิดและประวัติความเป็นมาของหนังตะลุง ดังนี้
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1.หนังตะลุงมีจุดกาเนิดขึ้นในประเทศไทย แนวคิดนี้เชื่อว่าหนังตะลุงเกิดขึ้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยเกิดจาก
การที่เอาใบไม้ที่มีรอยหนอนกินมาจิตนาการเป็นมนุษย์และรูปอื่น ๆ แล้วนามาเล่น ต่อมาจึงเกิดเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ
แล้วพัฒนามาเป็นหนังตะลุงในปัจจุบัน แต่แนวคิดดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ค วร เพราะหนังตะลุงถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูง
มีรูปแบบการเล่นชั้นสูงซึ่งไม่น่าจะเกิดมาจากการนาเอาแค่ใบไม้ที่มีรอยหนอนกินมาเล่นเท่านั้น
2.หนังตะลุงทางภาคใต้ของไทยรับเอาอิทธิพลมาจากชวา แนวคิดนี้เชื่อว่าหนังตะลุงแบบภาคใต้ของไทยมีรูปหนัง
ขนาดเล็กกว่าหนังใหญ่ของภาคกลางแต่มีขนาดใกล้เคียงกับรูปหนังชวา สิงคโปร์ บาหลี มาเลเซีย รวมถึงหนัง “อยอง” ของ
เขมร การเชิดหนังตะลุงคล้ายกับการเชิดรูปหนังชวา คือ ให้เฉพาะส่วนศีรษะของรูปสัมผัสกับจอ การออกรูปสาคัญเป็นธรรม
เนียมการแสดงทุกครั้ง โดยมีการออกรูปฤาษี (แบบโยคีอินเดีย) และรูปพระอิศวรทรงโค ซึ่งตรงกับที่หนังชวาออกรูปภัทรคุรุ
(Beta Guru) ซึ่งหนังชวาที่เล่นอยู่ในปัตตานีที่เรียกว่า วายังวอยอ (วายังกูเละ) ก็ออกรูป Betara Guru เหมือนกัน บทพากย์
ฤาษีและบทพากย์พระอิศวรของหนังตะลุงมักมีคาว่า “โอม” นามา ซึ่งคานี้เป็นคาศักดิ์สิทธ์ทแี่ ทนเทพเจ้าทั้ง 3 ของศาสนาหรา
หมณ์-ฮินดู หนังตะลุงนิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์และมหาภารตะเช่นเดียวกับหนังชวา วัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงบางอย่างบ่ง
ชัดว่าเป็นคติแบบอินเดีย เช่น ทาจอหนังตะลุงโดยมีเส้นแบ่งกลางจอตลอดแนวนอน ในส่วนบนกว้างประมาณหนึ่งในสามของ
ส่วนล่าง แล้วสมมติว่าเส้นกลางขึ้นไปเป็นเทวโลก ต่ากว่าเส้นลงมาเป็นโลกมนุษย์ รวมถึงรูปหนังตลกของหนังตะลุง ล้วนมีแขน
ยาวผิดปกติ คือ มีแขนยาวเลยเข่าลงมา เหมือนกับรูปหนังชวา และตัวตลกของหนังชวา คือ สมาร์ (Semar) มีบทบาทและ
ลักษณะนิสัยคล้ายกับตัวตลกสาคัญของหนังตะลุงภาคใต้
3.หนังตะลุงได้รับอิทธิพลจากหนังใหญ่ทางภาคกลาง แนวคิดนี้อุปมาเหมือนกันการไหลของน้าที่ต้องไหลลงจากที่สูง
ไปสู่ที่ต่า ซึ่งหนังใหญ่ของภาคกลางก็เป็นการแสดงเล่นเงาอย่างหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงเล่นเงาของอินเดีย ดังนั้น
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การแสดงเล่นเงาทางภาคใต้อย่างหนังตะลุงจะได้รับอิทธิพลทางการแสดงจากหนังใหญ่แล้วประยุกต์การ
แสดงที่ได้รับให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน
2.วายังกูเละ
วายางกูเละเป็นการแสดงเล่นเงาทางภาคใต้ของประเทศไทย มีหลากหลายชื่อเรียกตามภาษาของแต่ละท้องถิ่น เช่น
วายั งยาวอหรื อ วายั งชวา วายั งเซีย ม วายั งฆือ แดะ และวายั งกู ลิ ต ซือ แย เป็ น ต้น (รัถ พร ซังธาดา, 2526, น. 29)
การแสดงวายังกูเละนี้ได้รับเอาอิทธิพลการแสดงเล่นหนังของชวาผ่านมาทางมาเลเซียแล้วจึงเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทย
ดังที่ไทยได้รับอิทธิพลการแสดงเล่นเงามาจากชวาผ่ านบทละครเรื่องอิเหนา (อนันต์ วัฒนานิกร, 2534, น. 76) ที่ปรากฏชื่อ
แคว้นตานีจึงเชื่อได้ว่าผู้แต่งบทละครอิเหนาตอนนี้เป็นชาวเมืองตานี นอกจากนั้นยังมีหลักฐานที่ปรากฏอีกว่า หนังชวาเข้าสู่
กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี พ.ศ. 2329 เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท รั บสั่งให้อพยพครอบครัวชาวตานีเข้ามาตั้ง
รกรากอยู่ในบริเวณคลองมหานาคและแถบบริเวณหน้าวัดชนะสงคราม ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระศรีสุททรโวหาร (สุนทรภู่) ได้ถ่ายทอดภาพพจน์ของตัวหนังชวาออกมาเป็นตัวอักษรในบทเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนทาศพ
นางวันทอง สันนิษฐานว่าสุนทรภู่อาจะแต่งบทเสภานี้ขึ้นหนังจากที่ได้พบเห็นการแสดงเล่นหนังชวาในงานถวายพระเพลิงพระ
บรมศพสมเด็จพระศรีสุลาลัย พระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2379 อีกทั้งยังมีหลักฐานการ
แสดงหนังชวาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งปรากฏในพงศาวดารเมืองสงขลา จากที่กล่าวไปข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหนังชวาได้เข้า
มาสู่เมืองตานีเป็นเวลาช้านานและเป็นแบบอย่างในการแสดงวายังกูเละอีกด้วย โดยการแสดงวายังกูเละนั้นจะมีลักษณะ
โรงหนัง จอหนัง โคมไฟ คณะผู้แสดง มีลักษณะคล้ายหนังชวาแต่การแสดงคล้ายคลึงหนังตะลุง (สุทธิ วงศ์ พงษ์ไพบูลย์, 2529,
น. 20) กล่าวคือ ในส่วนของเนื้อเรื่องที่นามาใช้ในการแสดงนั้นหนังชวาจะนิยมใช้เรื่องอิเหนาแต่ในส่งของหนังไทยนั้นจะนิยม
เล่นเรื่องรามเกียรติ์และมหาภารตะเป็นหลัก
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อภิปรายผล
จากประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการแสดงเล่นเงาในคาบสมุทรมลายู ทาให้เห็นว่าการแสดงเล่นเงาใน
คาบสมุทรมลายูได้รับอิทธิพลร่วมกันมาจากประเทศอินเดียและมีความเชื่อโยงกันอย่างใกล้ชิดในลักษณะของการส่งต่อกันทาง
วัฒนธรรม สอดคล้องกับที่ภิญโญ จิตต์ธรรมได้กล่าวถึงอิทธิพลของอารธรรมอินเดียที่ถูกส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่การแสดงเล่นเงาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ถูกส่งต่อมาจากอินเดียและมีพัฒนาการที่
สาคัญในบริเวณคาบสมุทรมลายู เช่นเดียวกับการศึกษาของ Amin Sweeney ที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการแสดงเล่นเงาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามา โดยการแสดงเล่นเงาที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคอุษาคเนย์นี้
ได้แก่วายังชวา วายังกูลิต และหนังตะลุงในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะร่วมตามที่ปรากฏในตารานาฏยศาสตร์
ของอินเดียที่นับถือพระอิศวรเป็นครูของศิลปะแขนงนี้ ดังนั้นการแสดงเล่นเงาในภูมิภาคนี้จึงต้องมีการออกรูปหนังหรือบทสวด
ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอิศวรอยู่ด้วย อย่างในประเทศไทยที่มีการออกรูป “อาศิรวาท” ต่อจากฤาษี นอกจากนี้การแสดง
วายังกูเละหรือวายังยาวอในพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนใต้นั้นก็ยังมีบทสวดที่เอ่ยถึงนามของพระกาลเป็น “กาลอ” ซึ่งก็
หมายถึงพระนามของพระอิศวรในภาษามลายูถิ่นปัตตานีนั่นเอง
สรุปผลการวิจัย
การแสดงเล่นเงาเป็นวัฒนธรรมร่วมสาคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีปรากฏในหลายประเทศ โดยเฉพาะใน
พื้นทีบ่ ริเวณคาบสมุทรมลายูทั้งประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และทางภาคใต้ของประเทศไทยที่มีการแสดงเล่นเงากัน
อย่างแพร่หลายในนาม “วายัง” หรือ “หนังตะลุง” การแสดงเล่นเงาในคาบสมุทรมลายูได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมอินเดีย
ผ่านการติดต่อค้าขายและการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเป็นการรับและส่งต่อกันเป็นทอดจากดินแดนหนึ่งไปสู่
ดินแดนหนึ่ง การแสดงเล่นเงาในภูมิภาคนี้จึงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสภาพสังคม ศาสนา ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นในแต่ละพื้นที่ ความแตกต่างเหล่านี้สะท้อนผ่านรูปของตัวหนังและบทละครที่ใช้เล่ น กล่าวคือ
ในอินโดนีเซียรูปหนังของการแสดงเล่นเงาชวามีลักษณะคอยาว บ่ายาวผิดธรรมชาติ และแขนยาวผิดธรรมดา เนื้อเรื่องที่นามา
แสดงเป็นมหากาพย์เรื่องมหาภารตะ เรื่องรามายณะ นิทานปรัมปราของชวา นิยายเกี่ยวกับพระแม่โพสพ การอธิบายถึงสิ่งที่
อยู่เหนือธรรมชาติ และเรื่องที่แต่งขึ้นจากจิตนาการ เช่น เรื่องความรักระหว่างเทพกับมนุษย์ การแสดงเล่นเงาของอินโดนีเซีย
ใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการอัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษให้มาดูแลคุ้มครองลูกหลานหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการขับไล่
ความชั่วร้ายหรือโรคภัยไข้เจ็บ ส่วนในมาเลเซียรูปหนังของการแสดงเล่นเงามลายูเป็นแบบหนังขนาดเล็กอย่างหนังตะลุงมีแขน
เคลื่อนไหวได้ มีเครื่องแต่งกายคล้ายรูปหางหงส์ และมีเล็บยาวซึ่งคล้ายกับการสวมใส่เล็บของการแสดงรามโนราห์ของไทย
นอกจากนี้ยังมีการให้ตัวเอกของหนังตะลุงฝ่ายชายเหยียบหัวพญานาคเช่นเดียวกับที่พบเห็นได้ในรูปหนังตะลุงทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย การแสดงเล่นเงาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากหนังตะลุงแล้วยังปรากฏว่ามีการแสดงวายางกูเละซึ่งมี
ลักษณะของการแสดงคล้ายคลึงกับการแสดงหนังตะลุง โดยแสดงเรื่องราวนิทานความเชื่อพื้นถิ่น เรื่องราวที่นายหนังหรือผู้ที่
ทาหน้าทีเ่ ชิดผูกเรื่องแต่งขึ้น ตลอดจนการนาเอาประเด็นทางการเมืองและสังคมมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว
แม้การแสดงเล่นเงาในคาบสมุทรมลายูจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมพื้นถิ่น หากแต่ยังคงไว้ซึ่ง
ลักษณะสาคัญบางประการร่วมกัน โดยเฉพาะความเชื่อในการบูชาพระอิศวรว่าเป็ นครูของศิลปะการแสดงเล่นเงาทาให้การ
แสดงเล่นเงาในคาบสมุทรมลายูทั้งในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยมีการดาเนิน
เรื่องถึงพระอิศวรในตอนต้นของการแสดง วัฒนธรรมการแสดงเล่นเงาในคาบสมุทรมลายูไม่เพียงแต่สะท้อนเรื่องราวการ
ดาเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ และความศรัทธาของผู้คนในแต่ละถิ่น แต่ยังเป็นสายใยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของ
ประเทศในคาบสมุทรมลายูที่แสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดถึงอัตลักษณ์ของผู้คนในภูมิภาคนี้ที่มีร่วมกัน
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ความต้องการจาเป็นของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions)
ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย
NEED ASSESSMENT OF EDUCATION MANAGEMENT TO DEVELOP THINKING SKILL
FOR EARLY CHILDHOOD IN SUKHOTHAI
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย 2) เพื่อศึกษาแนวการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF
(Executive Functions) ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีการวิจัยพหุวิธี ( multi method) โดยระยะที่ 1 ได้ใช้วิธีวิจัย
เชิงปริมาณ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน 520 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และคานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane ระดับความเชื่อมั่น
95% และความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับร้อยละ 5 เก็บแบบสอบถามจากครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 230 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 109 คน จากสถานศึกษาเอกชนจานวน 98
คน จากสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จานวน 11 คน และใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(mean : x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และ PNI Modified (Modified Priority Needs
Index) ดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น ระยะที่ 2 ได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนาผลการศึกษา
จากระยะที่ 1 มาสร้างข้อคาถามกึ่งโครงสร้าง แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)นาไปสัมภาษณ์ โดยวิธีการ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก (Purposeful
Selection) เพื่อให้ได้ผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติภายใต้กรอบของการศึกษาวิจัย ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยและศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัยดาเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร(Document Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)จากนั้นสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction)โดยนาเสนอในรูปการบรรยายเป็นความเรียง
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการจาเป็นของครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในด้านการวางแผนบริหารงานวิชาการ
และการวางแผนการจัดการเรียนรู้และให้ความสาคัญกับการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้านให้มีความ
สอดคล้องกัน ด้านกาย จิต อารมณ์ และสังคม โดยแนวทางการจัดการศึกษาต้องใช้กลไกการบูรณาการของจังหวัดร่วมกัน
ระหว่าง หน่วยงานทางการศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานสาธารณสุข
จังหวั ด ขั บ เคลื่ อนนโยบายด้ วยระบบสังคม และหน้า ที่ ที่ส อดรั บ กัน เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถปรั บตั ว ( Adaptation) ผ่ า น
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ของโรงเรียน โดยกาหนดหน้าที่ขับเคลื่อนการนโยบายการพัฒนาการจัดการ
เรี ย นรู้ โ ดยบู ร ณาการร่ ว มกั น (Integration) ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ครอบครั ว ชุ ม ชน โรงเรี ย น (microsystem) และการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนในระดับด้านการสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียน ชุมชน
ครอบครัว (Bronfenbrenner, 2005) และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และการวางแผนนโยบาย
อย่างต่อเนื่อง (Talcott Parsons,1997)
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คาสาคัญ : การจัดการศึกษาปฐมวัย พัฒนาทักษะการคิด
Abstract
This study has the following objectives: 1) to study the needs of the students to develop thinking
skills EF (Executive Functions) Early in Sukhothai 2) study the education guidelines to develop thinking
skills EF (Executive. Functions) early in the province. By researching multiple ways (multi method) The
stage 1 has used quantitative research two samples used in this research are teachers preschool 520
people by random sample stratified (Stratified Random. sampling) and calculate the number of samples.
Using the formula of Yamane confidence level of 95%, and the deviation of sampling at 5 percent
collected questionnaires from teachers of primary level in the Office of Educational Service Area 230
people from local government, 109 from private education. 98 people from the Office of Special
education, 11, and statistical analysis were percentage (percentage), average (mean: x) and the deviation.
The standard (Standard Deviation: SD) and PNI Modified (Modified Priority Needs Index) index, the order of
priority needs for Phase 2 have used qualitative research methods. These study results from Phase 1 to
build a semi-structured questionnaire. Semi-structured (Semi-Structured Interview) to interview By the
way, focus groups (Focus Group Discussion), select the data with the aim of education is the main
(Purposeful Selection) to get the information that is qualified under the framework of the study include
Chief Medical province. A qualified civil society Local Sukhothai Social Development and Human Security,
Sukhothai and Sukhothai Provincial Education conducted a synthesis of data from the document
(Document Analysis), and analysis of content (Content Analysis) then generates an inductive (Analytic
Induction), presented in the figure. narrative essay.
The study indicated that Needs of teachers in primary level in academic administration planning.
And planning, learning management and a focus on research in the classroom to promote the
development of children 4 to a corresponding physical, mental, emotional and social approach to
education requires mechanical integration of the provincial total. between Educational agencies local
Province Social Development and Human Security. Provincial Health Office Driven by social policy, And
functions in line with To help the students adjust (Adaptation) through the process of socialization.
(Socialization) the duties of school policy-driven management development learning by integrating
together. (Integration) from the family, community, school (microsystem) and the relationship between
human behavior and the environment to the students in the school community to build relationships of
family (Bronfenbrenner, 2005) and relevant government agencies. To contribute to achieving the goal. And
planning policies continued (Talcott Parsons, 1997).
keywords : Early childhood education management, develop thinking skills.
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บทนา
เป้าหมายตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ UNITED
NATION (2561) ภายใน 15 ปี ข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ.2558
ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไว้คือ "ภายในปี
พ.ศ.2573 สร้างหลักประกันได้ว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสามารถเข้าถึงวัยเด็กที่มีคุณภาพได้ รับการพัฒนาการและดูแล
การศึกษาระดับก่อนประถมเพื่อให้มีความพร้อมสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ประเทศไทยได้ ก าหนดและให้ ค วามส าคั ญ ของการจั ดการศึ ก ษาในระดั บ ปฐมวั ยไว้ ใ นหลั ก กฎหมายและแผน
การพัฒนาประเทศให้ครอบคลุมการพัฒนา โดยได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 วรรค
สอง กาหนดว่า “...รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการด้วย...” นอกจากนี้กาหนดว่า “ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา... รัฐต้องดาเนินการให้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่ าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน” ในส่วนมาตรา 258 ให้ดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศให้เกิดผล จ. ด้านการศึกษา “(1) ให้สามารถเริ่มดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สม
กับวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” (บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม,2560) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 2580) ได้กาหนดสาระสาคัญที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งกาหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยในช่วงการตั้งครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่
พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ที่สมวัยในทุกด้าน ราชกิจจานุเบกษา (2561)
ปั จ จุ บั น ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาของเด็ ก ปฐมวั ย เพื่ อ พั ฒ นาในภาพรวมของจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พบว่ า ข้ อ มู ล จาก
การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสุโขทัยพ.ศ.2561 – 2562 ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (2561) มีแนวโน้มจากการได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพ
ครอบครัวของเด็กปฐมวัย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของนั กเรียนและการข้อจากัดหลายด้านในการจัดการศึกษา
เนื่องจากความขาดแคลนงบประมาณ และกรอบการดาเนินนโยบายที่ขาดความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จึงปัจจัยเสี่ยงด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยซึ่งเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพและยกระดับพื้นฐาน
เรียนรู้ที่สาคัญของคนที่ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อเป้าหมายของนโยบายภาครัฐที่กาหนด
เด็กปฐมวัยถือว่าเป็นช่วงวัยที่สาคัญแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาทักษะ ความสามารถ
ในระดับที่สูงขึ้น เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาสูงสุดและส่งผลต่อสติปัญญา บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ การ
พัฒนาเด็กในช่วงวัยนี้ จึงเป็นวัยที่ควรเน้นการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองส่วน Prefrontal หรือ Executive
Functions สมองกลีบหน้า (Frontal lobe) เนื่องทางานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาช่วยเหลือให้เด็กสามารถจัดการตนเอง
เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายได้ด้วยตนเอง (ดุษฎี อุปการ, อรปรียา ญาณะชัย,2561) ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาทักษะดังกล่าว
ยังเป็นส่วนที่สนับสนุนให้เด็กที่ได้รบั การพัฒนาไปสู่การควบคุมตนเอง การวางแผนการแก้ปัญหา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสังคม
ได้เป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาสังคมที่มีอยู่และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กาหนดไว้ได้
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานการสร้างและต่อยอดทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าจึงมีความจาเป็นต่อเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการจาเป็นของการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions) ในจังหวัดสุโขทัย เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย และใช้วางแผนให้ความช่วยเหลือสนับสนุน สถานศึกษาไดตรงกับความต้องการ
จาเป็นหรือสภาพปัญหาที่แท้จริง และสามารถพัฒนาและดาเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยไดอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
และเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับผู้บริหารในการกาหนดแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัยต่อไป
วัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความต้องการจาเป็นของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions)
ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย
ในจังหวัดสุโขทัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิ ธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพื่ อศึกษา
ความต้องการจาเป็นของการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions) ในจังหวัดสุโขทัย และ
ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive
Functions) ในจังหวัดสุโขทัย มีสาระโดยสรุปในการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา จากเอกสารทางวิชาการ ตารา วารสาร บทความ
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน 520 คน โดยการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และคานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับร้อยละ 5 เก็บแบบสอบถามจากครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 230 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 109 คน จากสถานศึกษาเอกชน
จานวน 98 คน จากสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จานวน 11 คน สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(mean : x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และ PNI Modified (Modified Priority Needs
Index) ดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้ทา การเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' method)
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยน าผลการศึก ษาจากระยะที่ 1 มาสร้า งข้อ ค าถาม แบบกึ่ งโครงสร้า ง

(Semi-Structured Interview)

นาไปสัมภาษณ์ โดยวิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็น
หลัก (Purposeful Selection) เพือ่ ให้ได้ผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณสมบัติภายใต้กรอบของการศึกษาวิจัย ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
และศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยดาเนินการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึ กษาเอกสาร(Document Analysis) และการวิเคราะห์
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เนื้อหา (Content Analysis)จากนั้นสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction)โดยนาเสนอในรูปการบรรยายเป็นความ
เรียงผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม ท้องถิ่น
จังหวัดสุโขทัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย และศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยวิธีการการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) และการเลือกตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก (Purposeful Selection)
เพื่อ ให้ ผู้ท รงคุณวุ ฒิใ ห้ค าแนะน าและข้อ เสนอแนะร่า งแนวการจัด การศึก ษาเพื่ อพั ฒนาทัก ษะการคิด EF (Executive
Functions) ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการสร้างเครื่องมือ
ในการวิจัย ดังนี้
1. เครื่องมือเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถามศึกษาความต้องการจาเป็นของ
การจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions) มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม ภายใต้ขอบข่ายของการวิจัยคือศึกษาความต้องการจาเป็นของการจัด
การศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions) จังหวัดสุโขทัย
1.2 ก าหนดขอบเขตของข้ อ ค าถามจากประเด็ น ที่ จ ะศึ ก ษาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย 3 ประเด็ น
คือ 1) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 2) การจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions)
3 ) ความต้องการด้านการร่วมมือจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครองจังหวัดสุโขทัย แล้วสร้างแบบคาถามจากขอบเขตดังกล่าว
1.3 นาแบบสอบถามทีส่ ร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเพือ่ พิจารณาตรวจสอบ โครงสร้าง คาถาม
การใช้ภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้
1.4 นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชียวชาญ 5 ท่าน เพือ่ พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสม
1.5 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครูผู้สอนปฐมวัย ในสังกัดสานักงานการศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น( Reliability) ของเครื่องมือ
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .988
2. เครือ่ งมือเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) ผู้วิจัยได้
ดาเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยนาข้อมูลความต้องการจาเป็นจากการศึกษาโดยวิธีเชิงปริมาณมาสร้างข้อคาถามแนว
ทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในจังหวัดสุโขทัยประกอบกับ
สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร(Document Analysis) มีขนั้ ตอนในการดาเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์
2.2 กาหนดขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการให้ครอบคลุมกรอบการศึกษาค้นคว้า
2.3 นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วนาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพิจารณา
ความถูกต้องและให้คาแนะนาเพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.4 นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณาประเด็นที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมถึงความถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขทางด้านภาษาตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ดังนี้
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1. สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean : x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.) และ PNI Modified (Modified Priority Needs Index) ดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของ
ความต้องการจาเป็น
2. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence :
IOC) เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of
Variance) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้ทา การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe' method)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
4.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4.2 จาแนกและจัดระบบข้อมูล เป็นการนาข้อมูลทีไ่ ด้นามาจาแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ
4.3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) เป็นการนาข้อมูลที่ได้
จากเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกัน
4.4 นาเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบบรรยาย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้
แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1.1 ขอหนังสือแนะนาตัว ผู้วิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อการวิจัย จากสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกแห่ง เพือ่ ขอความร่วมมือในการวิจัย
1.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม จานวน 230 ชุด ถึงครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และใน
กรณีที่ไม่สามารถนาแบบสอบถามไปให้ด้วยตนเองได้นั้ น จะนาแบบสอบถามออนไลน์ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับ
แบบสอบถาม
1.3 นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รับคืนมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
2.1 ขอหนังสือแนะนาตัวผู้ วิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อการวิจัย จากสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และแจ้งเชิญเข้าร่วมการสัมภาษณ์ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชา
สังคมท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย โดยจัดการสนทนากลุ่มจากสี่หน่วยงาน
หลักในจังหวัดและเชิญผู้บริหาร/ครูที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย และผู้ปกครอง จานวน 500 คน ร่วมรับฟัง
2.2 ผู้วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์ให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชา
สังคมท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 4 คน
ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันที่นัดสัมภาษณ์
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความต้องการจาเป็นของการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions)
ในจังหวัดสุโขทัยปรากฏผลดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ครูมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ
โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ พบว่า ต้องการให้ หน่วยงาน/สถานศึกษามีจานวนครูปฐมวัยและบุคลากร

465

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เหมาะสมและเพียงพอ ต้องการให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ต้องการให้มีการพัฒนา
ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่นๆ ต้องการให้หน่วยงาน/
สถานศึกษา จัดให้มีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ มุมวิชาการ สาหรับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม และจัดให้มีมุมส่งเสริมวิชาการ
การศึกษาปฐมวัยเพื่อบริการครูปฐมวัย ผู้ปกครอง และผู้สนใจ และต้องการให้หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดทาแผนงานวิชาการ
การศึกษาปฐมวัยที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาหน่วยงาน/สถานศึกษาฯ
ตารางที่ 1 แสดงความต้องการด้านการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย
สภาพที่
เป็นจริง

สภาพ
ที่ควร
จะเป็น

D

I

1.หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดทาแผนงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยที่มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาหน่วยงาน/สถานศึกษาฯ

4.16

2.หน่วยงาน/สถานศึกษา ใช้การมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนา แผนงานวิชาการการศึกษา
ปฐมวัย

ประเด็น

( I - D )/D

ลาดับ

4.55

0.09

3

4.25

4.49

0.06

6

3.ผู้บริหาร มอบอานาจความรับผิดชอบให้กับครูปฐมวัย ในการพัฒนางานวิชาการการศึกษา
ปฐมวัย ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปฐมวัยสร้างสรรค์งานวิชาการ เปิดโอกาสพัฒนาตนเองอย่าง
สม่าเสมอ

4.35

4.54

0.04

8

4.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีที่ปรึกษา/คณะกรรมการส่งเสริมเสริมงานวิชาการการศึกษาปฐมวัย
และมีการประเมินผลการพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

4.11

4.44

0.08

4

5.ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัย และอานวยความ
สะดวกจัดหาหลักสูตร สื่อ การจัดประสบการณ์ ให้กบั ครูปฐมวัย

4.35

4.44

0.02

10

6.หน่วยงาน/สถานศึกษา สามารถจัดประสบการณ์ต่างๆ ตามกิจกรรมประจาวัน เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

4.3

4.54

0.06

6

7.หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดให้มีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ มุมวิชาการ สาหรับเด็กปฐมวัยอย่าง
เหมาะสม และจัดให้มีมุมส่งเสริมวิชาการการศึกษาปฐมวัยเพื่อบริการครูปฐมวัย ผู้ปกครอง และ
ผู้สนใจ

4.11

4.54

0.10

2

4.35

4.6

0.06

6

4.35

4.5

0.03

9

4.05

4.39

0.08

4

4.06

4.4

0.08

4

4.35

4.54

0.04

8

4.14

4.44

0.07

5

8.หน่วยงาน/สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ในการนาเทคนิค วิธีการ นวัตกรรม การจัดการศึกษา
ปฐมวัยที่ทันสมัย เหมาะสมกับครูปฐมวัย มาใช้การพัฒนางานวิชาการการศึกษาปฐมวัย
9.หน่วยงาน/สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูปฐมวัย หลากหลายรูปแบบ ตามความ
เหมาะสม
10.หน่วยงาน/สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูปฐมวัยมีการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย
11.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการกาหนดรูปแบบและดาเนินการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีระบบโครงสร้างการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน
13.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการเสริมแรง สร้างขวัญกาลังใจ พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนอย่างเป็น
ธรรมและเหมาะสม
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สภาพที่
เป็นจริง

สภาพ
ที่ควร
จะเป็น

D

I

14.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการจัดระบบสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัยในการ
ทางาน และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทางานให้กับครูปฐมวัย

4.2

15.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีจานวนครูปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
เหมาะสมและเพียงพอ

ประเด็น

( I - D )/D

ลาดับ

4.6

0.10

2

4.16

4.65

0.12

1

16.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความคล่องตัว โปร่งใส อิสระ
ตรวจสอบได้

4.2

4.49

0.07

5

17.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการบริหารงานงบประมาณ โดยใช้หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

4.3

4.54

0.06

6

18.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

4.25

4.49

0.06

6

19.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการจัดหาแหล่งทุน ระดมทรัพยากรจากภายนอก เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาปฐมวัย

4.2

4.39

0.05

7

20.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลที่
ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่นๆ

4.05

4.44

0.10

2

4.25

4.44

0.04

8

4.3

4.5

0.05

7

4.3

4.49

0.04

8

24.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและผลงานนักเรียน ครู
หน่วยงาน/สถานศึกษาต่อสาธารณชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4.2

4.4

0.05

7

25.หน่วยงาน/สถานศึกษา ร่วมมือกับผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ในการจัด
กิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย

4.2

4.45

0.06

6

26.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาครูปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวอย่างชัดเจน เป็น
รูปธรรม

4.3

4.5

0.05

7

21.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการประสานภาคีเครือข่าย สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยกับหน่วยงาน/สถานศึกษาอื่น
22.หน่วยงาน/สถานศึกษา มีการจัดหาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการส่งเสริมการจัด
การศึกษาปฐมวัย
23.หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดอาคาร ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย และสร้าง
บรรยากาศให้เหมาะสม ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

2. ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions) ครูมีความต้องการ
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ พบว่า ต้องการให้
หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยให้รู้จักการประเมินตัวเอง สามารถสะท้อนการกระทาของตนเองได้
ต้องการให้หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยให้มีความสามารถในการริเริ่มและลงมือทาตามที่คิด ไม่
กลัวความล้มเหลว ไม่ผ ลัดวันประกันพรุ่ง หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยให้มีทักษะการทางาน
ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมองเห็นภาพรวม และต้องการให้หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดประสบการณ์เรียนรู้
เด็กปฐมวัย ให้มีทักษะการยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง สามารถควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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ตารางที่ 2 แสดงความต้องการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions)
สภาพที่
เป็นจริง

สภาพ
ที่ควร
จะเป็น

D

I

1.หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย ให้มีทักษะการจาหรือเก็บข้อมูล จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาและสามารถดึงมาใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์

3.86

2.หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย ให้มีทักษะการยับยั้งชั่งใจ คิด
ไตร่ตรอง สามารถควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ประเด็น

( I - D )/D

ลาดับ

4.06

0.05

7

4.01

4.44

0.11

3

3.หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย ให้มีทักษะการยืดหยุ่นทางความคิด
สามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ไม่ยึดตายตัว

4.06

4.49

0.11

3

4.หน่วยงาน/สถานศึกษาจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยให้มีทักษะการใส่ใจจดจ่อสามารถมุ่ง
ความสนใจอยูก่ ับสิ่งที่ทาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง

4.06

4.44

0.09

6

5.หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยให้มีความสามารถในการควบคุม
แสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4.02

4.44

0.10

4

6.หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยให้รู้จักการประเมินตัวเอง สามารถ
สะท้อนการกระทาของตนเองได้

3.91

4.5

0.15

1

7.หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยให้มีความสามารถในการริเริ่มและลง
มือทาตามที่คิด ไม่กลัวความล้มเหลว ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

3.96

4.49

0.13

2

8.หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยให้มีทักษะการทางาน ตั้งแต่การ
ตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมองเห็นภาพรวม

3.96

4.49

0.13

2

9.หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยให้มีการคิดแบบมุ่งเป้าหมาย
พากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย เมื่อตั้งใจและลงมือทาสิ่งใดแล้ว มีความมุ่งมั่นอดทน ไม่ว่าจะมีอุปสรรค
ใดๆ ก็พร้อมฝ่าฟันให้สาเร็จ

4.06

4.44

0.09

5

3. ด้านความต้องการด้านการร่วมมือจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครองจังหวัดสุโขทัยครูมีความต้องการ
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ พบว่า ต้องการให้
ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยีทางการให้ศึกษาให้สถานศึกษา ต้องการให้ผู้ปกครองควรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ร่วมกับสถานศึกษา และต้องการให้ผู้ปกครอง
ควรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และร่วมประเมินการพัฒนาการของผู้เรียนในระดับปฐมวัยร่วมกับสถานศึกษา
ตารางที่ 3 แสดงความต้องการด้านการร่วมมือจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ปกครองจังหวัดสุโขทัย
ประเด็น
1.ผู้ปกครองควรรู้วิธีการ จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย ให้มีทักษะด้านการพัฒนาความคิด
ร่วมกับสถานศึกษา
2.ผู้ปกครองควรมีความรู้ เรื่องโภชนาการของผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย
3.ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนในระดับปฐมวัย
ร่วมกับสถานศึกษา
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สภาพที่
เป็นจริง

สภาพ
ที่ควร
จะเป็น

D

I

4.49

( I - D )/D

ลาดับ

4.06

-0.10

6

4.49

4.20

-0.06

5

3.91

4.49

0.15

2
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4.ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และร่วมประเมินการพัฒนาการของผู้เรียนในระดับ
ปฐมวัย ร่วมกับสถานศึกษา
5.ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยีทางการให้ศึกษาให้สถานศึกษา
6.ผู้ปกครองควรมีการสื่อสารระหว่าง ครู และผู้ปกครอง เพื่อรับฟังปัญหาในการจัดการศึกษา
ร่วมกับโรงเรียน

4.00

4.54

0.14

3

3.91

4.54

0.16

1

4.01

4.44

0.11

4

ผลการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย
ในจังหวัดสุโขทัยจากการสัมภาษณ์ โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) และเลือกตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาเป็นหลัก(Purposeful Selection) เพือ่ ให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติภายใต้กรอบ ของการศึกษาวิจัยซึ่งเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบูรณาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม ท้องถิ่น
จังหวัดสุโขทัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย และศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล มี ค วามเห็ น ตรงกั น ในด้ า นความต้ อ งการจ าเป็ น ของการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย คื อ
การให้ความสาคัญต่อพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัย โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ได้ให้ความเห็นว่า “เด็กยุคใหม่ต้องมี 4 ทักษะ
คือ 1) ทักษะวิชาการหลัก เป็นหลักสูตรเปิดตั้งแต่หลักสูตรปฐมวัยและประถมต้น โดยกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน 2) ทักษะชีวิตโลกสมัยใหม่ คนส่วนใหญ่ จะเป็นโรคซึมเศร้า เป็นสังคมก้มหน้า เด็กสมัยใหม่จะเล่นแต่โทรศัพท์ ไม่สนใจ
การเรียน 3) ทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร ความร่วมมือ สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย วิวัฒนา
การเจริญ แต่ไอคิวเด็กต่าลง มีความเครียดสูง MQ บกพร่องเด่นชัด ท่านพุทธทาสภิกขุ เปรียบการดาเนินชีวิตคนในยุคสมัยนี้
เปรียบหมาหางด้วน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู 4) ทักษะชีวิต เด็กในสมัยนี้ไม่สู้งาน สภาพปัญหาแบบนี้ต่อไป
จะแก้ปัญหาอย่างไร ยุคปัจจุบันเป็นยุคก้าวกระโดด เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการรวดเร็ว ” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2
กล่าวว่า “ภาวะโภชนาการเป็นสิ่งสาคัญ เด็กขาดโปรตีน ขาดไอโอดีน พ่อแม่สูบบุหรี่ เมื่ออกมาเป็นทารกจึงเกิดความผิดปกติ
เด็กช่วงอายุ 1 - 2 ปี เป็นช่วงที่สาคัญที่สุด สมองเด็กจะโตเร็วมาก การเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่มีสารอาหารครบถ้วน ถ้ าเด็กขาด
สารอาหารพัฒนาการทางร่างกาย สมองจะถูกทาลาย เด็กกลุ่มนี้ไม่มีคุณภาพ” นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ยังให้ความเห็น
เพิ่มเติมว่า “โภชนาการเป็นสิ่งสาคัญกับเด็กมาก นม โปรตีน ไอโอดีน สาคัญกับสมองของเด็ก เพราะอาหารทาให้วงจรการ
เติบโตเจริญ การให้เด็กได้ทางาน มีวงจรการทางาน การที่เด็กได้ทาซ้าๆ ได้ลองผิด ลองถูก สมองจะได้รับการพัฒนา เด็กจะมี
ความเชี่ยวชาญ ทาให้เกิดประสิทธิภาพ” ในด้านการบริหารจัดการศึกษาของปฐมวัยยังมีปัญหาด้านงบประมาณและการ
บริหารจัดการตามนโยบาย โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 ได้ให้ความเห็นว่า “การพัฒนาที่ดี คือ เศรษฐกิจพอเพียงองค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ่น มี เงิ นให้ 20 บาท/คน ไม่ เพี ยงพอต่อ การจั ดอาหารกลางวั นให้นั กเรีย น ควรเอาผู้ป กครองมาร่ วมกิจ กรรม
ช่ ว ยครู ท าอาหารกลางวั น แต่ ล ะศู น ย์ ควรมี โ รงเพาะชา โดยใช้ นั ก วิ ชาการศึ ก ษา ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ชุมชนมาช่วย มีส่วนร่วมควรเน้นเรื่องความมีวินัย ความอดทน” และโดยผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
“การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ต้องพัฒนาจากค่านิยมความเชื่อ ให้ช่วยกันแก้ไขทาอย่างไร จึงจะให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าการเรียน
ปฐมวัย เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมเข้า สู่วั ยเรีย นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ไม่ใ ช่เ น้น การเรียนที่ไ ด้เ กรด 4 ระบบที่ มีปั ญหาคื อ

469

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

การจัดให้มีลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีการสั่งปฏิบัติ” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ให้ข้อมูลว่า “ต้องชี้แจงให้ผู้ปกครอง
ว่าหลักสูตรสถานศึกษา เน้นให้เด็กเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้า ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคประชาสังคม ไปตรวจสอบและ
ให้คาแนะนา ความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ปกครองเปรียบเด็กเป็นรากแก้ว แต่มุมมองว่าเด็กเป็นเสาเข็ม รากแก้วคือการต่อยอด
ไปสู่สังคม”
ด้านความต้องการจาเป็นในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions)
ผู้ใ ห้ สัม ภาษณ์ มีค วามเห็ น สอดคล้ อ งกัน ในเรื่ อ งการพัฒ นาทัก ษะการคิด EF (Executive Functions)
ควรมุ่งเน้น การพัฒนาการด้วยการเล่นและสอดแทรกเนื้อหาวิชาให้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาตามหลักของการพัฒนาทักษะ
ความคิดตามมิติของการพัฒนาทักษะด้านความคิด การลงมือปฏิบัติ และการใช้สติ โดยการมีส่วนร่วมของครูและครอบครัว
ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ คนที่ 5 ได้ให้ความเห็นว่า “การพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions) หน่วยงานจะ
บูรณาการศึกษา ต้องใช้มาตรฐานตัวเดียวกัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และท้องถิ่น ก็ขับเคลื่อนงานของท่านไป
ทาอย่างไรจะแก้ความเชื่อของครู ผู้ปกครอง ให้เด็กได้เรียนปนเล่น โดยไม่เน้นวิชาการ ทาให้เด็กได้ความรู้และการพัฒนา
สมองซีกซ้ายขวา ไทย จัดการศึกษาไม่ด้อยกว่ากลุ่มอาเซียน แต่ด้อยกว่ากลุ่มยุโรป เป้าหมายของการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
ต้องการพัฒนาเด็กปฐมวัย” สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ได้ให้ความเห็นว่า “แต่ราจะทาอะไรที่จะลงมือทาได้เองก่อน
ครูต้องมีภูมิรู้ด้วยตนเอง รู้ทุกอย่าง ครูต้องสอนเด็ก จะทาอย่างไรให้เด็กเรียนรู้จากครูเป็นหลัก ครูเป็นศูนย์กลางให้เด็กได้ทา
ตาม ครูเป็นผู้เสนอ ครูต้องเชื่อมั่นในตนเอง และให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานมาเรียน”
ด้านความต้องการด้านการร่วมมือจัดการศึกษาปฐมวัยในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ มี ค วามเห็ น สอดคล้ อ งกั น ในด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มทางการจั ด การศึ ก ษายั งไม่ เ กิ ด การบู ร ณาการ
อย่างแท้จริง และติดปัญหาด้านการกาหนดนโยบาย ซึ่งมีการจัดทานโยบายการบูรณาการแต่การปฏิบัติยังไม่เกิดขึ้นจริง
โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 “ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณไปหน่วยงานอื่นได้ เพราะสานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
นโยบายกรม ไม่เข้าใจเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ค่ารายหัวนักเรียนน้อย แต่จะให้ซื้อสื่อ และสนับสนุนกีฬาทุกปี อยากให้ดูที่
นโยบายส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น การบู ร ณาการร่ ว มกั น ท้ อ งถิ่ น สามารถส่ งเสริ ม การศึ ก ษาได้ ทุ ก ระดั บ แต่ ปั จ จุ บั น
การบูรณาการร่วมกันยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ” และผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 ได้ให้ความเห็นเพิ่ม เติม คือ “การตรวจสอบไม่ใช่
มาตรฐานการแก้ไขที่ตรงจุด และต้องแก้ไขเร่งด่วน ประชาชนตรวจสอบแล้วดี คือ ไม่มีเกณฑ์เพราะไม่มีการทาเอกสาร
หน่วยงานสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยด้านการบูรณาการภายในจังหวัด
ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ค นที่ 4 ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ต่ า งกั บ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ทั้ ง สองท่ า นคื อ “ในการบู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็ก ส่งเสริมเด็กปฐมวัยและมีการประชุมการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กทุกเดือน และได้มีการประชุม
ทาแผนยุทธศาสตร์ มีการสงเคราะห์เด็กยากจน ครอบครัวยากจน พิทักษ์สิทธิ”
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาความต้องการจาเป็นของการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive
Functions)
ในจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ในแต่ ล ะด้ า นพบว่ า การวางแผนการบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ส นั บ สนุ น วิ ช าการ
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการส่งเสริมงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์
ให้กับผู้เรียน อาทิเช่น การวางแผนการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การวิจัยในชั้นเรียนและการประเมินผู้เรียนรายบุคคล
เป็นความต้องการจาเป็นที่ครูมีความต้องการเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากการกาหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 ทาให้มีความตื่นตัวต่อความต้องการ โดยมาตรฐานที่กาหนด
มีความสอดคล้องกันในด้านมาตรฐานการบริหารการจัดการ การจัดการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะความคิด ของเด็กปฐมวัยในการจัดการศึกษาของครูในสถานศึกษา นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าประเด็นที่สะท้อนให้
เห็นความต้องการจาเป็นที่สาคัญคือการวางแผนการบริหาร และการวางแผนวิชาการ ช่ องว่างระหว่างสภาพที่เป็นจริ ง
กั บ สภาพที่ ค วรเป็ น อยู่ ใ นด้ า นความรู้ ข องผู้ บ ริ ห าร การประสานภาคี เ ครื อ ข่ า ยและการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครอง
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จัด ประสบการณ์เ รีย นรู้เ ด็ก ปฐมวัย น้ อยมาก ซึ่ งสะท้อ นให้ เห็ น ถึงความสามารถในการบริ ห ารของผู้บ ริห ารสถานศึก ษา
โดยมีประเด็นรายละเอียดดังนี้
1.ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
จากการวิจัยพบว่าครูมีความต้องการจาเป็นด้านอัตราบุคลากรที่เพียงพอและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีแหล่งเรียนรู้ทีสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนพร้อมทั้งการจัดทาแผนพัฒนา
ด้านวิชาการให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของสถานศึกษา โดยประเด็นดังกล่าว สุริยา ฆ้องเสนาะ (2561) ได้ให้ความเห็นที่
สอดคล้องกับผลการศึกษาด้านประเด็นความต้องอัตรากาลังเนื่องจากระบบการผลิตครูยังไม่สอดคล้องกับจานวนที่ขาดแคลน
และอัตราส่วนระหว่างอาจารย์กับจานวนนักศึกษาไม่สอดคล้องกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน โดยในด้าน
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ธนภร นิโรธร (2559) พบว่า สถานศึกษาควรมีการประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
การกาหนดปฏิทินการนิเทศติดตามการทางาน และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งเรขา ศรีวิชัย (2556) ได้วิจัยเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผล พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตร สถานศึกษาเอกชน
ระดับปฐมวัย ใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเ้ รียนเน้นการเรียนรู้ได้ปฏิบัติจริงโดยผ่านประสบการณ์ของผู้เรียน ใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์การประเมินผลหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
และแนวทางการจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย สุมนา โสตถิผลอนันต์ (2559) ประกอบด้วย
ขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ 5 ขั้น ได้แก่ 1) การประเมินพัฒนาการตามวัย 2) การกาหนดเป้าหมายการ
พัฒนา 3) การออกแบบการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย 4) การลงมือจัดประสบการณ์ และ 5) การประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมมาบูรณาการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิดคุณลักษณะเฉพาะด้าน
สอดคล้องกับ ดุสิต บุญศิริและคณะ (2560) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติในการว่ายน้า
ของเด็กปฐมวัย พบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเลียนแบบ เด็กสามารถทาตามคาสั่งครูและเลียนแบบครูผู้สอนได้
และเด็กมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเล่นเกม ซึ่งในพฤติกรรมการทดสอบเด็กสามารถเล่นเกมให้ถูกวิธี ตามกฎ กติกา
ได้ และในพฤติกรรมการสร้าง เด็กมีความความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่ม และให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม โดยสรุปได้ว่า
ความต้องการจาเป็นของครูในด้านการบริหารจัดการศึกษาด้านการวางแผนการศึกษา และการวางแผนกิจกรรมของครูมีความ
ต้องการจาเป็นที่สอดคล้องกับงานวิจัยของการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียน โดยการพัฒนา
ผู้เรียนต้องพัฒนาทั้งสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือจากสถานศึกษาและโรงเรียน โดยลดเนื้อหาวิชาการมุ่งเน้นกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านทางการเล่นที่สร้างสัมพันธภาพทางสังคมของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร
ครู และชุมชน
2.ด้านความต้องการจาเป็นในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions)
ครู มี ค วามต้ อ งการให้ ห น่ ว ยงาน/สถานศึ ก ษา จั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ เ ด็ ก ปฐมวั ย ให้ รู้ จั ก การประเมิ น ตั ว เอง
สามารถสะท้อนการกระทาของตนเองได้ จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยให้มีความสามารถในการริเริ่มและลงมือทา
ตามที่คิด ไม่กลัวความล้มเหลว ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยให้มีทักษะการทางาน ตั้งแต่การ
ตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมองเห็นภาพรวม และต้องการให้หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย
ให้มีทักษะการยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง สามารถควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปาณิสรา ฤทธิ์เรืองเดช (ม.ป.ป.) ได้ใช้วีดีทัศน์บทบาทสมมุติ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดทักษะ
เชิงบริหารทางสมองเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก พบว่า การใช้วีดีทัศน์บทบาทสมมุติ เพื่อให้ผู้เรียนได้
ทากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น และเป็นการจัดประสบการณ์โดยการลงมือทา พบว่าทาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ทักษะเชิงบริหารทางสมองดีขึ้น ซึ่งการนาสื่อเทคโนโลยีมาเป็นสื่ อการสอนในชั้นเรียน ทาให้นักเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้น ในการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จาลอง ที่สอดแทรกแง่คิดในการแก้ปัญหาและ
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การแสดงออกทางอารมณ์ ส่งผลให้นักเรียนสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งโดยในช่วงอายุ
ดังกล่าว เป็นช่วงอายุที่เด็กจะมีพัฒนาการทางสติปัญญาเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้น สามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์
1 เหตุการณ์ หรือมากกว่ามาเป็นเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แต่เหตุผลของเด็กวัยนี้ยังมีขอบเขตจากัดอยู่ และจะพัฒนาไป
สู่ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รู้จักแยกประเภทและแยกชิ้นส่วนของวัตถุ เข้าใจความหมายของจานวนเลขเริ่มมี
พัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ แต่ไม่แจ่มชัดนัก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยไม่คิดเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อน J. Sandwell
(n.d.) โดยการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องมีการจัดสภาพแวดล้อม ดุษฎี อุปการ และอรปรียา ญาณะชัย (2561) การสอนหรือการ
จัดการเรียนรู้ ความท้าทายให้เด็กได้ใช้ความพยายาม ซึ่งขึ้นอยู่กับครู ผู้ปกครองที่จะนาหลักการนั้นไปใช้ให้สอดคล้องตาม
เป้าหมายที่ต้องการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างให้ เด็กปฐมวัยพัฒนาการการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ โดยสรุปคือการจัดการเรียนรู้ ตามความต้องการจาเป็นในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF
(Executive Functions) โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยสร้างบทบาทสมมุติให้กับผู้เรียนได้ลงมือ ปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมควรเน้น
ทักษะของผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะความคิด (working memory) โดยผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และสามารถลาดับ
ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ โดยมีความครูและผู้ปกครองเป็น
ส่วนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทั้งในระดับสถานศึกษาและครอบครัว โดยการชื่นชมให้กาลังใจและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและใช้
จิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการความภูมิใจในตนเอง (Self esteem) และการมีทักษะความคิด ด้านการยับยั้งชั่งใจ
(Inhibitory Control )
3.ด้านความต้องการจาเป็นด้านการร่วมมือจัดการศึกษาปฐมวัย
ด้า นความต้อ งการด้ านการร่ว มมื อ จัด การศึก ษาปฐมวัย ครู มีค วามต้ อ งการให้ผู้ ปกครองควรมี ส่ว นร่ ว มในการ
สนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยีทางการให้ศึกษาให้สถานศึกษา ต้องการให้ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา อารมณ์
สังคม และสติ ปัญญาของผู้เ รียนในระดับ ปฐมวัย ร่วมกับสถานศึกษา และต้องการให้ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็น และร่วมประเมินการพัฒนาการของผู้เรียนในระดับปฐมวัย ร่วมกับสถานศึกษา ซึ่งพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย พิราวัลย์ เรืองฤทธิ์และคณะ(2556) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจผู้ดูแลเด็ก โดยผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่าผู้ดูแลเด็กมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนจึงมี
โอกาสได้รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การที่ผู้ดูแลเด็กได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครองและชุมชนทาให้ผู้ดูแลเด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีความตั้งใจ นาความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ โดยหากผู้ปกครองไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมร่วมตัดสินใจ จะทาให้ไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทาให้ที่เสียเวลาเปล่า
ของทุกฝ่ายทั้งขององค์การและภาคประชาชน จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2555) โดยเริ่มจาก 1) ให้ข้อมูล (Informing) 2) การ
ปรึกษาหารือ (Consultation) 3) การสร้างความร่วมมือ 4) การวางแผนร่วมกัน (Involvement) 5) การร่วมดาเนินการ
ร่วมตัดสินใจ (Partnership) 7) การร่วมควบคุม (Citizen Control) Arnstein & Sherry R (1969) โดยการบูรณาการ
จัดการศึกษาในจังหวัดพบว่ายังขาดการบูรณาการในการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรเดช ไกรสกุล (2559)
พบว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่ยัง ขาดการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ลักษณะการทางานแบบสั่งการขาดอิสรภาพในการ
ออกแบบกระบวนการและเป้าหมาย
4. ผลการศึ ก ษาแนวทางการจั ดการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒนาทั ก ษะการคิ ด EF (Executive Functions)
ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย
ผลการศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับ ความต้องการจาเป็นของครูผู้สอนในระดับ
ปฐมวัยในด้านการวางแผนบริหารงานวิชาการและการวางแผนการจัดการเรียนรู้และให้ความสาคัญกับการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้านให้มีความสอดคล้องกัน ด้านกาย จิต อารมณ์ และสังคม โดยแนวทางการจัดการศึกษาต้องใช้
กลไกการบูรณาการของจังหวัดร่วมกันระหว่าง หน่วยงานทางการศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายด้วยระบบสังคม และหน้าที่ที่สอดรับกัน เพื่อ ให้ผู้เรียนสามารถ
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ปรั บตั ว (Adaptation) ผ่ า นกระบวนการขั ดเกลาทางสั งคม (Socialization) ของโรงเรี ยน โดยก าหนดหน้า ที่ขั บเคลื่ อ น
การกาหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการร่วมกัน (Integration) ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียน
(microsystem) และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อ มให้กับผู้เรียนในระดับด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ของโรงเรียน ชุมชน ครอบครัว (Bronfenbrenner, 2005) และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย และการวางแผนนโยบายอย่างต่อเนื่อง (Talcott Parsons,1997) ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาของผู้เรียนในเจนเนอ
เรชั่นแอลฟาซึ่งหมายถึง บุคคลที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2568 พัชราภา ตันติชูเวช ได้ศึกษาพบว่า (พัชราภา
ตันติชูเวช,2557) การจัดการศึกษาของเจเนอเรชั่นแอลฟามีความจาเป็นต้องอาศัยพลังจากระบบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับ
microsystem ได้แก่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ระดับ mesosystem คือความสัมพันธ์ที่ดีของระบบ microsystem
ระดับ exosystem เช่น แนวนโยบาย ของโรงเรียน และระดับ macrosystem เช่น ทัศนคติของผู้ปกครอง ครู และผู้ใหญ่
ในสังคม เป็นต้น
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นแนวทางการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด EF

(Executive

Functions) ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย ควรกาหนดหน้าที่ในการบูรณาการจัดการศึกษาดังนี้
ระดับกระทรวง
1.ควรมีการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดาเนินการดังนี้
1.1 กระทรวงศึกษาธิการ ควรให้ความสาคัญด้านการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยให้ตรงตามความขาดแคลน
ในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศตามนโยบายที่กาหนด และใช้ส่งเสริมการวางแผนการจัดการเรียนรู้และการวิจัย
ในชั้นเรียนตามความต้องการจาเป็นของครู เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้และทักษะทางสังคมให้กับเด็กปฐมวัย
1.2 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรมุ่งเน้นด้านการพัฒนาความมั่นคงด้านครอบครัว
เพื่อให้เกิดความอบอุ่นของเด็กปฐมวัย และการลดความรุนแรงในวัยเด็กพร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะ
ด้านความคิดให้กับเครือข่ายอาสาสมัคร พม. ในจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคม เพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับ
เด็กปฐมวัย
1.3 กระทรวงสาธารณสุข ควรมุ่งเน้นด้านการให้ความรู้ทางด้านสุขภาวะ เพื่อให้มีความพร้อมด้านพัฒนาการ
ทางร่างกายของเด็กปฐมวัย
1.4 กระทรวงมหาดไทย ควรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการในจังหวัด ผ่านทางคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หรือคณะกรรมการเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างการประสานสอดคล้องของการ
ดาเนินงานร่วมกันในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ
การขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคมเพิ่มขึ้น
1.5 กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู
และจัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหารระดับนโยบาย
ระดับภูมิภาค
1.สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรจะมีมาตรการบริหารจัดการจานวนครูที่กระจุกตัวหรือมีจานวนเกินในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ให้กระจายออกไปในโรงเรียนที่อยู่ตามชนบทหรือโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู โดยการสร้างขวัญกาลังใจและ
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ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษานา เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใช้เป็นสื่อการสอน
สาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ร่วมกัน
กับผู้อื่น โดยสอดคล้องกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรกาหนดนโยบายการสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
EF (Executive Functions) ให้กับโรงเรียน ด้านการกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมทักษะการคิด EF
(Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้สถานศึกษาเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้เด็ก
ปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ได้รับการพัฒนาแนวคิด หลักการ ความสาคัญ
ของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมทักษะการคิด EF (Executive Functions) รวมไปถึงการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
เรียนรู้โดยการใช้ทักษะการคิด EF ทั้ง 9 ด้าน
3. ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ควรสร้างกลไกในการบูรณาการความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ระหว่างหน่วยงาน
ทางการศึกษาระดับนโยบายในจังหวัดสุโขทัย กาหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวทางสังคม และการนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมกัน
4. สถานศึกษาควรมีการวางแผนการบริหารสถานศึกษาที่สนับสนุนงานวิชาการด้านการสร้างทักษะความคิดของเด็ก
ปฐมวัย โดยกระบวนการวางแผนการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียนของครู เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งด้านกาย
อารมณ์ จิตใจ และสังคม และประสานกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการสนับสนุนงานด้านวิชาการ
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง ความต้องการจาเป็นของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด EF (Executive Functions) ของ
ปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย และผู้อานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการ
ทางาน คาปรึกษาแนะนา ความคิดเห็น และขอขอบพระคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้ทรงคุณวุฒิภาค ประชา
สังคม ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ที่กรุณาข้อมูลสาคัญอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการวิจัย
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้เขียนเอกสารค้นคว้า ตารา หนังสือ ที่ทาให้เข้าใจการทาวิจัยแจ่มชัดขึ้น คุณค่าและ
ประโยชน์อันพึงมีจากวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา ผู้ให้ชีวิต ผู้มีพระคุณ ตลอดจนอาจารย์และ
ทุกคนที่มีส่วนสร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่คณะผู้วิจัย
เอกสารอ้างอิง
ไกรเดช ไกรสกุล. (2559). การบูรณาการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 7(1), 11 – 18.
จุฑารัตน์ ชมพันธุ์. (2555). การวิเคราะห์หลัก “การวิเคราะห์หลัก “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ในบริบทประเทศไทย.
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม นิด้า, 8(1), 123 – 141.

474

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

ดุษฎี อุปการ และ อรปรียา ญาณะชัย. (2561). การเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยควรเลือกใช้หลักการใด
“การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน”หรือ“การคิดเชิงบริหาร. วารสารวิชาการ Veridian E–Journal, Silpakorn
University ฉบับภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(1), 1635 – 1651.
ดุสิต บุญศิริ, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ และ วิราพร พงศ์อาจารย์. (2560). การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะปฏิบัติในการว่ายน้าของเด็กปฐมวัย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม, 11(1), 62-76.
ธนภร นิโรธร. (2559). การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยสู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 11( 3), 149-157.
บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560. (ม.ป.ท):
THE LAW GROUP.
ปาณิสรา ฤทธิ์เรืองเดช. (ม.ป.ป.). การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดทักษะเชิงบริหารทางสมอง ( Executive
Function)ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ดีทัศน์บทบาทสมมุติ. (ม.ป.ท.).
พัชราภา ตันติชูเวช. (2557). แนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
ในอนาคต. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิราวัลย์ เรืองฤทธิ,์ ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และ บุญฑวรรณ วิงวอน. (2556). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนโยบายผู้บริหารและ
ความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เสริมขวา อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง, 1(2), 27 – 41.
ราชกิจจานุเบกษา. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580). (เว็บไซต์). สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561,
จาก ww.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF
เรขา ศรีวิชัย. (2556). รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผลในจังหวัดนนทบุรี.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 3(1), 187-197.
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กลุ่มพัฒนาการศึกษา. (2561). แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2561 – 2562. สุโขทัย: สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย. (2561). กลุ่มรายงานมาตรฐาน งานโภชนาการ. (เว็บไซต์). สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2561. จาก https://sti.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php.
สุมนา โสตถิผลอนันต์. (2559). การจัดการความรู้ เรื่อง การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพสาหรับพัฒนาเด็กปฐมวัย.
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(2), 250-259.
สุริยา ฆ้องเสนาะ. (2561). การศึกษาของเด็กปฐมวัยหัวใจสาคัญของการศึกษา. สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Arnstein, Sherry R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation'. Journal of the American Planning
Association. 35(4) 216 - 224.
J. Sandwell. (n.d.). Piaget's Stage Theory of Development. University of Alberta. Retrieved from
http://www.floridahealth.gov/alternatesites/cms-kids/providers/early_steps
/training/documents/piagets_cognitive.pdf
UNITED NATION. (2018). THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. (n.p.).

475

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน ความ
คงทนในการเรียนรู้ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนบรรพตพิสั ยพิทยาคม
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 29 คน ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์ โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์
โดยเมื่อเก็บข้อมูลแล้วจะนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนสถิติที่ใช้ ในการวิเคราห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้นในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
โดย ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนในกลุ่มทดลองหลังจากได้รบั การจัดการเรียน
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นหลังการจัดสอบหลังเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 5/2 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
คาสาคัญ : สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น แสงและทัศนอุปกรณ์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์
Abstract
The purposes of the research were to study achievement ,learning retention and
scientific attitudes of Mattayom 5 student after learning activity on lights and optics using inquiry
approach. The target group was 29 Mattayom 5 students in Banphotpisaipitayakom School,
Nakornsawan province during the 2nd semester of the 2018 academic year. Research instruments
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include lesson plan about lights and optics using inquiry approach , scientific attitudes test and
achievement test. Data were analyzed by using mean S.D. and t-test dependent. The reseach
result found that achievement of Mattayom 5/2 students after learning activity on lights and
optics using inquiry approach had higher than before at .05 level of significance. learning
retention of Mattayom 5/2 students after learning activity on lights and optics using inquiry
approach after post test in two weak is not significant at .05 level . And scientific attitudes of
Mattayom 5/2 students after learning activity on lights and optics using inquiry approach had
higher than before at .05 level of significance
keywords : inquiry approach, lights and optics, scientific attitudes
บทนา
วิชาฟิสิกส์มีความสาคัญเนื่องจากเป็นพื้นฐานสาหรับวิชาต่างๆ

เป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับสูงซึ่ง

เป็นรากฐานของวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ทั้งนี้วิชาฟิสิกส์เป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งวิชาฟิสิกส์นั้นนอกจากหลักการพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังต้องมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การ
ปฎิบัติ ทดลอง อภิปราย นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ที่ดี ซึ่งถ้าผูเ้ รียนไม่เห็นความสาคัญในการเรียนวิชาฟิสิกส์จะส่งผลต่อการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาฟิสิกส์
ทาให้นักเรียนไม่ศึกษาต่อในด้านวิชาฟิสิกส์ส่งผลให้ในอนาคตบุคลากรทางด้านฟิสิกส์ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ทผี่ ู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ต้องทาการทดสอบทุกคนนั้นมีเนื้อหาที่ต้องสอบทุกตัวชี้วัดรวมถึงเรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์ทอี่ ยู่ในสาระที่ 5
ด้วยนั้นพบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2560 ของโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 พบว่า คะแนนในสาระพลังงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.59, 22.46 และ 21.50 ตามลาดับและผล
ระดับประเทศมีคะแนนในสาระพลังงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.57, 25.14 และ 23.96 ตามลาดับ (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). 2561, ออนไลน์) ทั้งนี้โรงเรียนมีการจัดการสอบกลางภาคและปลายภาค ซึ่ง
พบว่าในสาระการเรียนรู้เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ ที่ต่ากว่าร้อยละ
60 โดยเฉลี่ย ซึ่งไม่ประสบผลสาเร็จในการเรียนรูต้ ามที่คาดหวังไว้ และยังส่งผลให้การวัดและการประเมินระดับชาติ
ค่อนข้างต่าและไม่เป็นที่น่าพอใจ

ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น

นักเรียนยังไม่

สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยสังเกตได้จากพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้นขณะทาการ
ทดลอง เช่น นักเรียนมีการสังเกต บันทึกผลข้อมูล ตั้งสมมติฐานและทาการทดลอง ทั้งนี้ นักเรียนมียังขาดความ
อยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นสิ่งสาคัญทีท่ าให้เกิดการเรียนรู้อีกด้วยแต่ในการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้วิจัยไม่ได้เห็น
ความสาคัญในด้านผลสัมฤทธิ์เพียงด้านเดียวแต่ยังสนใจในด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญอีกประการ
หนึ่งที่ทาให้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้ผลมากยิ่งขึ้นพบว่าผลการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
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นักเรียนนั้นพบว่ามีคา่ ไม่เป็นที่น่าพอใจ ผู้วิจัยจึงสนใจในการวัดเจตคติด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้นนั้นเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สังเกตได้
จากพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึน้ ขณะทากิจกรรมการเรียนรู้นั้นส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้นอีก
ด้วยจากประสบการณ์ของผู้วจิ ัยยังพบอีกว่านักเรียนส่วนใหญ๋มีความคงทนในการเรียนรู้น้อยมากโดยพบว่าเมื่อ
นักเรียนสอบเสร็จแล้วเว้นระยะไว้ 2 สัปดาห์แล้วทาการทดสอบอีกครั้งพบว่าคะแนนของนักเรียนลดลงแสดงว่า
วิธีการสอนที่ผ่านมานั้นไม่ทานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ เจตคติ และความคงทนในการเรียนรู้ทดี่ ี
จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจได้ศึกษาและค้นคว้า พบว่า มีวิธีการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งคือ วิธีการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขัน้ เป็นวิธีการสอนที่ทาให้ผเู้ รียนเข้าใจมโนมติทเี่ กิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วย
ตนเอง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีสร้างความรู้ ทั้งนี้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นนั้น มุตตา ตะบองทอง
(2559) กล่าวว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผเู้ รียนคิดวางแผน เพือ่ สารวจ ค้นคว้าหาความรูโ้ ดยครูผู้สอนตั้งคาถาม กระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง แล้ว
สรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์ หรือวิธีการในการแก้ปัญหาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีความหมายสาหรับผู้เรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 2) ขั้นเร้าความ
สนใจ 3) ขั้นสารวจและค้นหา 4) ขั้นอธิบาย 5) ขั้นขยายความคิด 6) ขั้นประเมินผล 7) ขั้นนาความรู้ไปใช้ ซึ่งมี
ผู้วิจัยไว้หลายท่าน เช่น ศุภชัย ดวงคาน้อย(2555) ได้ทาการศึกษาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสง โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สาหรับ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัย พบว่า จานวนนักเรียนร้อยละ 80.95 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 70 ขึ้นไป อีกทั้ง หทัยกาญจน์ ยานสว่าง (2556) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาความเข้าใจ เรื่องการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล์ ด้วยกิจกรรมการทดลองเร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนและเจคติต่อวิชาฟิสิกส์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ศริพร ฤทธิ์มาก
(2556) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามวัฎจักรการเรียนรู้ 7E เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง แรง
และกฎการเคลื่อนที่สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่า
ประสิทธิภาพ 77.20/75.10 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนดไว้ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ผู้ทาวิจัยจึงสนใจวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เนือ่ งจากเป็นการ
สอนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วจิ ัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถ
พัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรือ่ ง แสงและทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้
ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล หาคาตอบด้วยตัวเองได้ โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้
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1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนเรือ่ งแสงและทัศนอุปกรณ์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 2) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 3)เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
วิธดี าเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 โรงเรี ย นบรรพตพิ สั ย พิ ท ยาคม อ าเภอบรรพตพิ สั ย จั งหวั ด นครสวรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 42 จานวน 1 ห้องเรียน ใช้การสุ่มแบบกลุ่ม คือ ห้องเรียนที่ 1 จานวน 29 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 3 ประเภทคือ 1) แผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง แสงและทัศนอุปรณ์ 2)
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแสงและทัศนอุปรณ์ 3) แบบประเมินวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้วีธีการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แสงและทัศน
อุปรณ์ จานวน 3 แผน รวม 12 คาบ ซึ่งมีทงั้ หมด 7 ขั้นตอน ครอบคลุมแนวคิด หลัก 3 แนวคิด คือ
1. ธรรมชาติของแสงและอัตราเร็วแสง
2. การสะท้อนของแสง
3. การหักเหของแสง
โดยการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ผูว้ ิจัยดาเนินการสร้าง
ตามลาดับขั้น ดังต่อไปนี้ คือ
1. ศึกษารายละเอียดหัวข้อเรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์
2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
3. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทดลง
เรื่องแสงและทัศนอุปรณ์ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
สาระสาคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และใบกิจกรรม
4. การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
5. ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
6. ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญโดยพบว่า ค่าเฉลีย่
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ทุกแผนการจัดการเรียนรู้จึงนามาปรับปปรุงใน
บางส่วน
7. นาแผนการจัดการเรียนรู้ทเี่ สร็จสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการศึกษา
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแสงและทัศนอุปรณ์มีรายละเอียดดังนี้
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คาอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ตามหลักสูตรของโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
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2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
2.3 สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรู้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน
45 ข้อเพื่อทาการคัดเลือกเป็นแบบทดสอบฉบับจริงไว้จานวน 30 ข้อ
2.4 น าแบบทดสอบ เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง และน า
แบบทดสอบพร้อมแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อหาค่า IOC
2.5 นาข้อสอบที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาพิมพ์เป็นแบบทดสอบแล้วทาการทดลอง
สอบ(try out) กับนักเรียน
2.6 หาคุณภาพของข้อสอบ โดยการหาค่าความยาก และอานาจจาแนกรายข้อ โดยใช้วิธีของ
Brennan ซึ่งถ้า มีค่าความยากตั้งแต่ .20 ถึง .80 และค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .20 ถึง .80 จึงเลือกเอาไว้ใช้
2.7 นาข้อสอบที่เลือกไว้ 30 ข้อมาหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ซึ่งมีค่า 0.76
2.8 จัดทาแบบทดสอบเป็นฉบับจริง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. แบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้
การวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบประเมินที่เป็นประโยคบอกเล่า เกี่ยวกับความคิด
และความรู้สึกที่มีต่อวิทยาศาสตร์หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินวัดเจตคติตามวิธีของ ลิ
เคิร์ท และการวัดเจตคติทางวิชาวิทยาศาสตร์
3.2 ศึกษาและวิเคราะห์หาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการ
กาหนดแนวทางในการสร้างแบบประเมินเจตคติทางวิชาวิทยาศาสตร์
3.3 สร้างแบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 , 4
,3 ,2 และ 1 ซึ่งหมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามลาดับ จานวน 50
ข้อ
3.4 นาแบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับพฤติกรรม (IOC)
3.5 วิธีการหาคุณภาพของแบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์
3.5.1 นาแบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและ
ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 100 คน
3.5.2 นาแบบประเมินเจตคติมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ โดยก าหนดน้าหนักของ
ตัวเลือกในข้อต่างๆ เป็น 5,4,3,2 และ 1
3.5.3 นาผลมาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก เป็นรายข้อโดยใช้วิธีการแจกแจงที (tdistribution) ที่มีค่ามากกว่า 1.75 ขึ้นไป และมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับต่ากว่า 0.05 และคัดไว้จานวน 30 ข้อ
3.5.4 นาแบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการหา
สัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบัด (Cronbach) พบว่ามีค่า 0.88
3.5.5 นาแบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง
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ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการวิจัยใช้เวลาในการสอน 3 สัปดาห์ 12 คาบ ไม่รวมการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ระยะเวลาในการวิจัยอยู่ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยขั้นตอนการ
วิจัยมีดังนี้
1. ปฐมนิเทศชี้แจงข้อตกลงในการเรียนการสอน
2. ทดสอบก่อนเรียน ( Pre-test ) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสงและ
ทัศนอุปรณ์ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทดสอบก่อนที่จะทาการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับ
นักเรียน พร้อมทั้งทดสอบเจตคติทางวิทยาศาสตร์
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง แสงและทัศนอุปรณ์
ซึ่งทาการสอนตั้งแต่แผนที่ 1 – 3 จานวน 12 ชั่วโมง
4. ทดสอบหลังเรียน ( Post-test ) หลังจากการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จบแล้ว นา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบอีกครั้งกับนักเรียน
5. หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิมมาทาการทดสอบกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งเพื่อศึกษาหาความคงทดในการเรียนรู้
6. ทดสอบเจตคติทางวิทยาศาสตร์มาทดสอบเจตคติกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
7. น าคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ หาค่ า
เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ค่าความคงทน และแบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์
โดยวิธีทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
โดยผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องแสงและทัศนอุปรณ์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การ
ทดสอบค่าที่แบบสองกลุ่มสัมพันธ์
ผลการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) ในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ผู้สอนจะตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดง
ความรู้เดิมออกมา เพื่อผู้สอนจะได้รู้ว่านักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้เดิมเท่าไหร่จะได้วางแผนเพื่อดาเนิกการจัด
กิจกรรมได้ถูกต้อง 2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการนาเข้าสู่บทเรียนหรือเรื่องที่สนใจซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเองจากความสงสัย ความสนใจของตัวนักเรียน หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมา
จากเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว
ผู้สอนเป็นผู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนสร้างคาถามกาหนดประเด็นที่จะศึกษาในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจให้
ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ หรือเป็นผู้กระตุ้นด้วยการเสนอประเด็นขึ้นก่อนแต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือ
คาถามที่ครูกาลังสนใจเป็นเรื่องที่จะใช้ศึกษา 3) ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration Phase) ในขั้นนี้จะต่อเนื่องจาก
ขั้นเร้าความสนใจซึ่งเมื่อนักเรี ยนทาความเข้าใจในประเด็นหรือคาถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วก็มีการ
วางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กาหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจทาได้หลายวิธี เช่นทาการทดลอง ทา
กิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์จาลอง(Simulation) การศึกษาหาข้อมูลจาก
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เอกสารอ้ า งอิ ง จากแหล่ งข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอที่ จ ะใช้ ใ นขั้ น ต่ อ ไป 4) ขั้ น อธิ บ าย
(Explanation Phase) ในขั้นนี้เมื่อนักเรียนได้ข้อมูลมาอย่างเพียงพอจากการสารวจตรวจสอบแล้วจึงนาข้อมูล
ข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนาเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจาลอง
หรือรูปวาด สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ โต้แย้งกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้กาหนดไว้ แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ 5) ขั้นขยายความคิด (Expansion Phase / Elaboration Phase) เป็นการนาความรู้ที่สร้างขึ้น
ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวความคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่ มเติม หรือนาแบบจาลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ ได้มาก็แสดงว่าข้อจากัดน้อยซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับ
เรื่องราวต่าง ๆ และทาให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) ในขั้นนี้เป็นการประเมิน
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไรและมากน้อยเพียงใดจากขั้นนี้จะนาไปสู่การ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ 7) ขั้นนาความรู้ไปใช้ (Extension Phase) ในขั้นนี้เป็นขั้นที่ครูจะต้องมีการ
จัดเตรียมโอกาสให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้นาสิ่งที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ผู้สอนจะเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ที่เรียกว่า“การถ่ายโอนการเรียนรู้
1. ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องแสงและทัศน
อุปกรณ์
ตาราง 1 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
t-value
Sig.
S.D.
S.D.
̅
̅
30
9.69
2.21
21.24
3.12
4.67
1.699
จากตาราง 1 พบว่า โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนในกลุ่ม
ทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่า 9.69 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนมีค่า 21.24 และค่าทีมีค่า 4.67 ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2. ผลการเปรียบเทียบค่าความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน
ตาราง 2 การเปรียบเทียบค่าความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนนเต็ม
หลังเรียน
หลังเรียน 2 สัปดาห์
t-value
Sig.
S.D.
S.D.
̅
̅
30
21.24
3.12
19.38
2.65
1.17
1.699
จากตาราง 2 พบว่าความคงทนในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนในกลุ่ม
ทดลองหลังจากได้รับการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น หลังการจัดสอบหลังเรียนเป็นเวลา 2
สัปดาห์ซึ่งหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.424 แล้วทาการทดสอบความคงทนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.38
และค่าที คือ 1.17 ซึ่งไม่แตกต่างกันเมื่อกาหนดนัยสาคัญสถิติที่ระดับ .05
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3. ผลการเปรียบเทียบค่าคะแนนเจตติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์
ตาราง 3 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเจตติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
หลังเรียน
t-value
Sig.
S.D.
S.D.
̅
̅
150
99.45
6.52
130.28
4.85
5.33
1.699
จากตาราง 3 พบว่า คะแนนเจตติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่า
99.45 หลังเรียนมีค่า 130.28 และค่าทีมีค่า 5.33 กล่าวคือคะแนนเจตติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มทดลอง
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องแสงและทัศน
อุปกรณ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก การเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นนั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนคิดวางแผน เพื่อสารวจ ค้นคว้าหาความรู้โดย
ครูผู้สอนตั้งคาถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง แล้วสรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์ หรือวิธีการในการแก้ปัญหาและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีความหมายสาหรับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ หทัยกาญจน์
ยานสว่าง ที่กล่าวว่าเป็นรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนาการทางสมอง
ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรี ยนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยตนเอง ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่ อยๆ
แบบวฎจักร (หทัยกาญจน์ ยานสว่าง. 2556: 12) ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศริพร ฤทธิ์
มาก(2556) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 7E เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฎจักรการเรียนรู้ 7E เรื่อง แรง
และกฎการเคลื่อนที่สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่า
ประสิทธิภาพ 77.20/75.10 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนดไว้ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ทั้งนี้ หทัยกาญจน์ ยานสว่าง(2556) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาความเข้าใจ
เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ด้วยกิจกรรมการทดลองเร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนและเจคติต่อวิชาฟิสิกส์
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์ มีผลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลการวัดความคงทนพบว่าความคงทนในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนใน
กลุ่มทดลองหลังจากได้รับการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น หลังการจัดสอบหลังเรียนเป็น
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เวลา 2 สัปดาห์ซึ่งหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.424 แล้วทาการทดสอบความคงทนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
19.38 และค่าที คือ 1.17 ซึ่งไม่แตกต่างกันเมื่อกาหนดนัยสาคัญสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากการเรียนการสอนด้วย
วิธีการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นนั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการฝึกให้ผู้เรียนคิดวางแผน เพื่อสารวจ ค้นคว้าหาความรู้โดยครูผู้สอนตั้งคาถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ
ทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง แล้วสรุปเป็นหลักการ
กฎเกณฑ์ หรือวิธีการในการแก้ปัญหาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ต่างๆ และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ศึกษาค้นคว้าหาข้อสรุป ฝึกปฏิบัติ และขยายผลการเรียนรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง และเมื่อนักเรียนเข้าใจในเนื้อหา
อย่างแท้จริงอันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่นักเรียนได้ สัมผัส เรียนรู้ ทดลอง สรุปผลตามกระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นนั้นทาให้ความรู้นั้น ฝังลึกลงในสมองของผู้เรียน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
กฤษฎา การหมั่น(2551) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เจตคติและความคงทนทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 5E กับ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติพบว่า ความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E สูงกว่าความคงทนทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อสรุป ฝึกปฏิบัติ และขยายผลการเรียนรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง ส่วนนักเรียนที่
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมีผลคะแนนเฉลี่ยความคงทนลดลงกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน อันอาจ
เป็นผลเนื่องมาจาก การที่นักเรียนต้องคอยทาตามคาแนะนาของครู ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ ด้วยตัวของ
นักเรียนเองทาให้นักเรียนขาดทักษะในการแก้ปัญหา
ผลการวัดเจตติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มทดลองที่ใช้การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7
ขั้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตติฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก การ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นนั้นเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สังเกตได้จากพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้นขณะทาการทดลอง เช่น นักเรียนมีการสังเกต บันทึกผล
ข้อมูล ตั้งสมมติฐานและทาการทดลอง ทั้งนี้ นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เกิดการเรียนรู้
อีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับ ธัญญรีย์ สมองดี(2556) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7 E)เป็นการ
สอนที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจและสนุกกับการเรียน สามารถปรับประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนอยู่ไปใช้ให้
เหมาะสมและเกิดระโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธัญญรีย์ สมองดี
(2556) ได้ทาการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า เจตคติ ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น(7E) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์ มีผลในการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัย ผู้วิจัยพบว่า การใช้การเรียนการสอนด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 ขั้น
นั้นส่งผลให้นักเรียน พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนคิดวางแผน เพื่อสารวจ ค้นคว้าหา
ความรู้โดยครูผู้สอนตั้งคาถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรื อแนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง แล้วสรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์ และตัวผู้สอนเองก็ได้แทรกวิธีทาการทดลอง
ใหม่ๆ ที่เป็นลักษณะกึ่งการทดลองกึ่งเล่นเพื่อให้ได้สนุกและได้ความรู้ ทั้งนี้วิธีการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวยัง
ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ที่ดีอีกด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจควรใช้ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าวอย่างเคร่งคัดเพื่อให้เกิดกระบวนการและเป็นการฝึกใช้วิธีการสอนดังกล่าวให้กับตัวผู้สอนด้วย และการสอน
แบบดังกล่าวนั้นเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการทดลองผู้สอนต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเห็นและ
ควรฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะทาให้การจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสาเร็จและจะส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาหาความรู้ 7 ขั้นที่
ผู้วิจัยได้ทาการทดลองในครั้งนี้ ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน 3 สัปดาห์จึงส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจระบบ
ในการสอนในช่วงท้ายๆ ของการสอน และทักษะในบางทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนนั้นยั งไม่
เด่นชั้ด เช่น ความสามารถในการคิดเชิงแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ดังนั้นผู้ที่สนใจ ควรใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบสื บเสาะหาความรู้ 7 ขั้ นนี้อย่ างสม่าเสมอเพื่อให้นัก เรีย นคุ้น เคยกั บวิธี การ และมีทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ควรใช้วิธีการสอนวิธีอื่นๆ เพื่อสร้างทักษะด้านอื่นให้กับนักเรียนนอกจากกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ด้านแก้ปัญหา ด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ คิดอย่างมีวิจารณญาน เป็นต้น และศึกษา
ตัวแปรอืน่ ๆ เพิ่ม เช่น ความสามารถในการคิดเชิงแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้จ ากการวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งแสงและทั ศ นอุ ปกรณ์ ข องนัก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจนซึ่งเดิมได้ค่าเฉลี่ย 9.69 กลายเป็น 21.24 ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ซึ่ง
วิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทากิจกรรมเพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของตนเอง
เช่น การทดลอง การแสดงความคิดเห็น การตอบคาถาม การอภิปราย เป็นต้น เมื่อนักเรียนได้ทดสอบหลังเรียนแล้ว
ได้ทดสอบความคงทนในการเรียนรูข้ องนักเรียนผลปรากฎว่านักเรียนยังมีความรู้อยูซ่ ึ่งดูได้จากคะแนนของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่างคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.38 และค่าที คือ 1.17 ซึ่งไม่แตกต่างกันเมื่อกาหนดนัยสาคัญสถิติที่
ระดับ .05 จากแบบสอบถามเจตติทางวิทยาศาสตร์หลังจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น พบว่าเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนดีกว่าก่อนเรียน
กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาจากโครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หนังสือนิทาน Cross-Cultural Book สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อนิทาน สามารถสรุปผลวิจัยได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อนิทาน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คะแนน
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูชั้นประถมศึกษาในเขตการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ทั้ง 10 โรงเรียน
โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งหมด 10 คนพบว่าครูมีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คะแนน
3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ทั้ง 10
โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งหมด 50 คน พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46
คะแนน
คาสาคัญ : ประเพณีแข่งเรือยาว
Abstract
The purposes of this study were gather knowledge about traditional boat racing Sukree
Rojanathum. Create and monitor the quality of Cross-Cultural Book and study the effects Cross-Cultural
Book for elementary schools under the Nakhon Sawan Educational Service Area Zone 1 for 10 schools
with a total of 3 expert teachers of 10 to 50 students. The evaluation of storybooks Cross-Cultural Book
and a questionnaire on the use of storybooks. Statistical analysis was used to analyze the average and
the standard deviation (S.D.).
The results of this study;
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1. The analysis of expert opinion on the story. Researchers have concluded that the experts tales average
score was an average of 4.19 points.
2. The analysis of elementary teachers in elementary schools under the Nakhon Sawan Educational
Service Area Zone 1, the 10 schools were 1 Total 10 people to found that teachers perceived the story as
a whole had an average of 4.29 points.
3. Results of analysis of students in elementary schools in elementary schools under the Nakhon Sawan
Educational Service Area Zone 1, all 10 schools and five people, including a total of 50 people to found
that students perceived the story as a whole had an average of 4.46 points.
บทนา
การวิจัยในครั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงจากการไหลบ่าเข้ามาของกระเเสวัฒนธรรม
ต่างชาติ ทาให้เด็กและเยาวชนไทย ขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน และท้องถิ่น
ของตนเอง การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นในการเสริมการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีที่ถูกต้อง จะสามารถเสริมความมั่นใจและความภาคภูมใิ จให้เด็กและเยาวชน ที่
จะก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในประชากรในประชาคมอาเซียน
จากกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” “ภาษาที่ใช้ใน
การทางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” หมายความว่าประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกัน
มากขึ้น นอกเหนื อจากภาษาประจ าชาติห รือภาษาประจาถิ่ นของแต่ ละชาติแ ต่ล ะชุม ชนเอง ดังนั้ นภาษาอั งกฤษจึงเป็ น
เครื่องมืออันดับหนึ่งสาหรับพลเมืองอาเซียน ในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์สู่โลกกว้างของภูมิภาคอาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรีที่
ขยายกว้างไร้พรมแดน โลกแห่งการแข่งขันไร้ขอบเขตภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สองของชาว
อาเซียน เคียงคู่ภาษาที่หนึ่งอันเป็นภาษาประจาชาติของแต่ละคน(สมเกียรติ อ่อนวิมล : 2554)
ภาษาอังกฤษ : ในฐานะภาษาสาคัญของโลก ภาษาอังกฤษปั จจุบัน คือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษา
อะไรเป็นภาษาประจาชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่
แล้ว ด้วยเหตุนี้ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจาชาติ เป็นแกนหลักของ
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต แต่เมื่ออาเซียนกาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น “working
language” เราจึงต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ตามความหมายของถ้อยคาว่าเป็น “ภาษาทางาน” ของทุกคนในอาเซียน ทุกคนที่
“ทางานเกี่ยวกับอาเซียน”, “ทางานในอาเซียน”, ทางานร่วมกับเพื่อนอาเซียน”, “มีเครือข่ายประชาสังคมอาเซีย น”,
“แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน”, “มีเพื่อนในอาเซียน” และ “เดินทางท่องเที่ยวในอาเซียน” ทุกคนต้องเรียนรู้และ
ใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี ไปจนถึงเกษตรกรชาวไร่ชาวนา ชาวบ้านทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เด็กและ
เยาวชน ฯลฯ
จากความสาคัญข้างต้น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงมีหน้าที่ในการช่วยนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการภาษา
มากยิ่งขึ้น โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับความสนใจของนักเรียน จากการศึกษาพบว่า มีนักการศึกษาหลายท่านได้
เสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟั ง เทเลอร์ (Taylor. 2000: 4-15) ได้กล่าวว่า นิทานสามารถใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะนามาสอนแบบบูรณาการทักษะทั้งสี่ หรือแยก
สอนแต่ละทักษะก็ตาม ทั้งนี้เพราะเนื้อเรื่องในนิทานมีการเรียงลาดับ เหตุการณ์ ซึ่งนักเรี ยนสามารถคาดเดาเหตุการณ์การใช้
คา เหตุการณ์ที่คล้ายๆกัน ช่วยให้นักเรียน จาคาศัพท์ ประโยค รวมทั้ง โครงสร้างทางไวยากรณ์ นอกจากนี้ภาพที่ใช้ประกอบ
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นิทานสามารถสื่อความหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ อภิญญา เบญจวรรณากร (2540: 45) และ ประนอม สุรัสวดี (2541: 29) ซึ่ง
กล่าวว่า การเล่านิทานสามารถสร้างความก้าวหน้าในการฟัง การจาคาศัพท์ รูปประโยค เพราะเด็กสามารถรู้ความหมายจาก
เรื่องในนิทานภาษาอังกฤษได้ แม้จะยังไม่เข้าใจโครงสร้างทางไวยากรณ์ อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานควร
คานึงถึงรูปแบบการนาเสนอที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อ ดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน จากการศึกษาพบว่านิทานมี
หลากหลายรูปแบบ ครูผู้สอนสามารถเล่านิทานให้น่าสนใจได้หลากหลายวิธี วยุพา ทศศะ (2541: 1-6) ได้ศึกษาผลของการเล่า
นิทาน และนาเสนอการเล่านิทานแบบต่างๆ เช่น การเล่านิทานประกอบการวาดภาพ การเล่านิทาน เป็น ภาษาอังกฤษที่มีการ
แปลภาษาพื้นบ้านและภาษาไทย การเล่านิทานประกอบการแสดงละคร และการเล่านิทานโดยการร้องเพลง การศึกษาพบว่า
ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทาน ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การศึกษาของ บราวน์ (Brown. 2006: 1) พบว่าการนาบทกลอน การพูดเป็นจังหวะ บทเพลงนิทานและเรื่องเล่า
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการฟังและเข้าใจคาศัพท์ การออกเสียงคา และ
ประโยคได้
จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน วัฒนธรรมประเพณีที่สาคัญของชุมชนและท้องถิ่น
ที่เป็นที่มีชื่อเสียงระดับประเทศคือ ประเพณีแข่งเรือยาวที่มีประวัติอันยาวนานของวัดเกาะหงษ์ ตาบลตะเคียนเลื่อนจุดเด่นของ
เรือนั้นคือการสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยภูมิปัญญาช่างไทยในการขุดเรือโบราณซึ่งถือได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย
(บุญเรืองอินทวรันต์และคณะ, 2535, หน้า 28)
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ประเพณีการแข่งเรือยาว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และภูมิปัญญาช่างไทย รวมถึงเอกสารที่ถูกบันทึกไว้ เพื่อนามาพัฒนาเป็น หนังสือ Cross-Cultural Book และนามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาโดยใช้ประเพณีที่สาคัญในท้องถิ่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสืบสานประเพณีของชุมชนและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีแข่งเรือยาววัดเกาะหงษ์อาเภอเมืองจังหวัด
นครสวรรค์
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ Cross-Cultural Book เรื่อง มัคคุเทศก์น้อย
3. เพื่อศึกษาผลการใช้ Cross-Cultural Bookเรื่อง มัคคุเทศก์น้อย
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
หน่วยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 50 คนและครูจานวน
10 คน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. หนังสือนิทาน Cross-Cultural Book เรื่อง มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานานแข่งเรือ สาหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6
2. แบบประเมินคุณภาพของหนังสือนิทาน Cross-Cultural Book เรือ่ ง มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานานแข่งเรือ
โดยผู้เชี่ยวชาญ
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หนังสือนิทาน Cross-Cultural Bookเรื่องมัคคุเทศก์น้อย สืบ
สานตานานแข่งเรือ เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้
4. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หนังสือนิทาน Cross-Cultural Bookเรื่อง
มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานานแข่งเรือ สาหรับนักเรียนประถมศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทานิทานสาหรับเด็กประถมศึกษาและประเพณีแข่งเรือยาววัดเกาะหงษ์
1. ศึกษาและและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีการแข่งเรือยาว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และภูมิ
ปัญญาช่างไทย รวมถึงเอกสารที่ถูกบันทึกไว้ เพื่อนามาพัฒนาเป็น หนังสือ Cross-Cultural Book เรื่องมัคคุเทศก์น้อย สืบ
สานตานานแข่งเรือ ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
2. ศึกษาเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับนิทานสาหรับเด็กประถมศึกษา ขั้นตอนในการพัฒนาหนังสือ
นิทาน ลักษณะของหนังสือนิทานที่ดี ประโยชน์ของนิทานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิทาน
3. สังเคราะห์ข้อมูลเรื่องประเพณีการแข่งเรือยาววัดเกาะหงษ์ เพื่อนาไปใช้ในการสร้างหนังสือนิทานสาหรับเด็ก
ตามทฤษฎีการสร้างหนังสือนิทาน
ขั้นที่ 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพหนังสือนิทาน Cross-Cultural Book เรื่อง มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานาน
แข่งเรือ โดยผู้เชี่ยวชาญ
1. นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มากาหนดขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์และดาเนินการพัฒนาหนังสือ CrossCultural Book เรื่องมัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานานแข่งเรือ
2.ออกแบบโครงร่างหนังสือนิทาน จัดทา storyboard และแต่งเรื่องให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
3. สร้างหนังสือนิทาน Cross-Cultural Book เรื่อง มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานานแข่งเรือ ตามแผนที่วางไว้
4. ตรวจสอบคุณภาพหนังสือนิทานโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพโดยใช้แบบประเมินคุณภาพ
ของหนังสือนิทาน Cross-Cultural Book เรื่อง มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานานแข่งเรือ โดยผู้เชี่ยวชาญก่อนการนาไปทดลอง
ใช้
5. ปรับปรุงหนังสือนิทานตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ให้มีความสมบูรณ์
6. จัดทาหนังสือนิทานฉบับจริงเพื่อนาไปมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต 1 ต่อไป
ขั้นที่ 3 ทดลองใช้หนังสือนิทาน Cross-Cultural Bookเรื่อง มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานานแข่งเรือ
1. นาหนังสือนิทาน Cross-Cultural Book เรื่อง มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานานแข่งเรือ ไปมอบให้แก่โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์,โรงเรียนวัดกลางแดด,โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน,โรงเรียนวัดท่าทอง,โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ,
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์,โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ,โรงเรียนวัดนากลาง,โรงเรียนวัดศาลาแดง,โรงเรียนบ้านคลองม่วง
โรงเรียนละ 10 เล่ม
2. ครู ผู้ ส อนใช้ เ ป็ น สื่ อ ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ บู ร ณาการในรายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา และรายวิ ช า
ภาษาต่างประเทศในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทดลองใช้หนังสือนิทานเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 เดือน
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ขั้นที่ 4 ศึกษาผลการใช้หนังสือนิทาน Cross-Cultural Book เรื่อง มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานานแข่งเรือ
1. ศึกษาผลการนาหนังสือนิทานไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หนังสือนิทาน Cross-Cultural Book เรื่องมัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานานแข่งเรือ เป็นสื่อในการ
จัดการเรียนรู้
2. ศึกษาผลการใช้หนังสือนิทานโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หนังสือนิทาน Cross-Cultural
Book เรื่องมัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานานแข่งเรือ สาหรับนักเรียนประถมศึกษา
3. สรุปผลการใช้ หนังสือนิท าน Cross-Cultural Book เรื่ องมัคคุเทศก์ น้อย สืบสานต านานแข่งเรื อ
พร้อมเขียนรายงาน
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. สร้างแบบประเมินคุณภาพของหนังสือนิทาน มัคคุเทศก์น้อยสืบสานตานานแข่งเรือ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น สาหรับให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมเป็นแบบสอบถามประเมินค่า (Rating scale ) ของ
ลิเคอร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์ดังนี้
5
หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้อง/ถูกต้อง/ชัดเจนมากที่สุด
4
หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้อง/ถูกต้อง/ชัดเจนมาก
3
หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้อง/ถูกต้อง/ชัดเจนปานกลาง
2
หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้อง/ถูกต้อง/ชัดเจนน้อย
1
หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้อง/ถูกต้อง/ชัดเจนน้อยที่สุด
2.สร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนและครูที่มีต่อการใช้หนังสือนิทาน มัคคุเทศก์น้อยสืบ
สานตานานแข่งเรือ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นแบบสอบถามประเมินค่า (Rating scale ) ของลิเคอร์ท
(Likert) โดยมีเกณฑ์ดังนี้
5
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
3
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
3. นาข้อความที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างคาถาม
4. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์
5. นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลตามขั้นตอนที่วางไว้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาคุณภาพของหนังสือนิทาน มัคคุเทศก์น้อยสืบสานตานานแข่งเรือ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 104-106)
2. วิเคราะห์หาระดับความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทาน มัคคุเทศก์น้อยสืบสานตานานแข่ง
เรือ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมคะแนนแล้ว
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วิเคราะห์หาค่ าเฉลี่ ย แล้ว นาไปเปรียบเทียบกับ เกณฑ์ ซึ่งเป็น แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดั บ
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 105)
สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าเฉลี่ย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 105)

เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย

 X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N

แทน จานวนคะแนน

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 106)

เมื่อ

S.D.
X

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน คะแนนแต่ละจานวน
แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง

 (X n

) แทน ผลรวมของค่าเบี่ยงเบนของคะแนนแต่ละตัว
จากค่าเฉลี่ย
แทน จานวนผู้เรียน

ผลการศึกษาหรือผลการทดลอง
จากการวิจัยเรื่อง สะพานข้ามวัฒนธรรมผ่านภาษา Cross-Cultural Book เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ประเพณีแข่งเรือยาวสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีแข่งเรือ
ยาววัดเกาะหงษ์ สร้างและตรวจสอบคุณภาพของCross-Cultural Book และศึกษาผลการใช้ Cross-Cultural Book กับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จานวน 10
โรงเรียน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ครูจานวน 10 คน นักเรียน 50 คน ทาแบบประเมินคุณภาพของหนังสือนิทาน
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Cross-Cultural Book และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หนังสือนิทาน Cross-Cultural Book ซึ่งได้ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเครื่องวิจัยทั้ง 2 ประเภท และมีปรากฏผลสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของหนังสือนิทาน Cross – Cultural Book
เรื่อง มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานานแข่งเรือ จากนั้นจึงวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คะแนน และ จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านการใช้ภาษา ด้านการประยุกต์ใช้ ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยสุดคือด้านการใช้ภาษา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 คะแนน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือด้านการออกแบบโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 คะแนน ดังตาราง
ข้อการประเมิน

(S.D.)

1. ด้านเนื้อหา
1.1 นิทานมีเนื้อหาถูกต้อง อ่านและเข้าใจง่าย
1.2 นิทานมีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน
1.3นิทานมีความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
รวม
2. ด้านการออกแบบ
2.1 ภาพ สีสัน สวยงาม เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
2.2 ขนาดตัวอักษรถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
รวม
3. ด้านการใช้ภาษา
3.1 การใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
3.2สื่อความหมายได้ชัดเจนเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
รวม
4. ด้านการประยุกต์ใช้
4.1 ครูสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
4.2 นักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4.3นิทานไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม

รวม

แปลผล

4.6

0.5

มากที่สุด

4.3
3.6
4.16

0.5
0.5
0.5

มากที่สุด
มาก
มาก

4.6

0.5

มากที่สุด

4.6
4.6

0.5
0.5

มากที่สุด
มากที่สุด

3.6

1.15

มาก

4.0
3.8

1.0
1.07

มาก
มาก

3.6

0.5

มาก

4.0
4.6
4.2

0
0.5
0.3

มาก
มากที่สุด
มาก

ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ทั้ง 10
โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ครูจานวน 1 คน และนักเรียนจานวน 5 คน ที่ใช้หนังสือนิทาน Cross - Cultural
Book เรื่องมัคคุเทศก์น้อยสืบสานตานานแข่งเรือ จากนั้นจึงวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
พบว่าครูมีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คะแนน และ จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของครูได้
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา ด้านภาพ ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น
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น้อยสุดคือด้านเนื้อหาโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.24 คะแนน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านภาพโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.35 คะแนน ดังตาราง
ชุดกิจกรรมที่

E1

E2

E1/ E2

ความหมาย

1

82.18

81.25

82.18/81.25

สูงกว่าเกณฑ์

2
3

80.33
77.98

81.25
77.92

80.33/81.25
77.98/77.92

สูงกว่าเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์

4

75.72

75.42

75.72/75.42

เท่ากับเกณฑ์

เฉลี่ย

79.61

78.96

79.61/78.96

สูงกว่าเกณฑ์

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์คะแนนผลการนาหนังสือนิทาน Cross - Cultural Book เรื่อง มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานาน
แข่งเรือ ไปใช้แสดงคะแนนค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนักเรียน พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อนิทาน
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คะแนน จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียน ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อประเมิน
ที่ว่า นักเรียนชอบรูปภาพการ์ตูนในนิทานที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยสุดคือโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คะแนน และข้อ
ประเมินค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อประเมินที่ว่ารูปภาพมีสีสันสวยงามเหมาะกับเนื้อหาโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คะแนน
ข้อการประเมิน

(S.D.)

นักเรียนอ่านเนื้อหาแล้วเข้าใจง่าย
นักเรียนสามารถนาความรู้จากการอ่านนิทานไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
นักเรียนมีความสุข สนุกกับการอ่านนิทาน
นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษา อ่าน พูด
นักเรียนมีความรูเ้ กี่ยวกับประเพณีแข่งเรือเพิ่มมากขึ้น
นักเรียนมีความเพลิดเพลินกับเล่มนิทาน
นักเรียนชอบรูปภาพการ์ตูนในนิทาน
รูปภาพมีสีสันสวยงามเหมาะกับเนือ้ หา
ตัวละครในการ์ตูนมีบทบาทที่สอดคล้องกับเนื้อหา
นักเรียนมีความรู้ทางภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
รวม

4.40
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.36
4.52
4.46
4.44
4.46

0.64
0.64
0.58
0.61
0.54
0.61
0.72
0.54
0.61
0.64
0.61

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

วิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการวิจัยเรื่อง “ สะพานข้ามวัฒนธรรมผ่านภาษา Cross - Cultural Book เรื่อง มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานาน
แข่งเรือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ประเพณีแข่งเรือยาวสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ” พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คะแนน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (เรไร ไพรวรรณ์
.2546) ว่าด้วยลักษณะของนิทานที่ดี คือมีตัวละครที่เป็นจริง ไม่ได้หมายความว่าเอาตัวจริงเป็นตัวละคร แต่ให้มลี ักษณะจริงจัง
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เป็นไปได้บ้างมีอุปนิสัยชัดเจนน่าสนใจชวนติดตาม เด็กจะเอาใจไปผูกกับตัวละครนั้น และติดตามอย่างตั้งใจเพราะลักษณะที่
เป็นจริงซึ่งเป็นจริงอย่างที่เด็กจะไม่ สนใจไม่เอาใจไปผูกและเลิกฟัง และการใช้ภาษาให้เหมาะกับเนื้อเรื่อง ให้น่าสนใจ เป็น
ภาษาที่ตื่นเต้นและเหมาะสม และสอดคล้องกับ (วรรณี ศิรสิ ุนทร .2532) ว่าด้วยลักษณะของนิทานที่ดี กล่าวคือ การ
เลือกใช้คาพูด เพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้ฟังจากภาพประกอบและการใช้ภาษาถิ่นควรใช้เมือ่ จาเป็นและต้องใช้อย่าง
ระมัดระวัง จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ
ด้านการใช้ภาษา ด้านการประยุกต์ใช้ ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านทีม่ ีค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็นน้อยสุดคือด้านการใช้ภาษา
โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.8 คะแนน ซึ่งอาจจะมาจากคาศัพท์ภาษาอังกฤษบางคาอาจจะเลือกมาใช้ในการแปลนิทานเป็น
คาศัพท์ที่ยากเกินไปทาให้นักเรียนเข้าใจภาษาได้ยาก และด้านทีม่ ีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการออกแบบโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.6 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับ (เรขา ทองสวัสดิ์ .2516) กล่าวว่า การวาดภาพประกอบในนิทานนั้นจะสนุกสนาน และ
น่าสนใจมากขึ้น เพราะนอกจาก เสียงที่ได้ยินแล้วเด็กยังได้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวของลายเส้น ซึ่งประกอบเป็นภาพที่ดูคล้ายมี
ชีวิต และสามารถเคลื่อนไหวได้ ทาให้เด็กเกิดจิตนาการ มีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องราวที่เล่าโดยตลอด
ผลการวิจัยเรื่อง “ สะพานข้ามวัฒนธรรมผ่านภาษา Cross - Cultural Book เรื่อง มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานาน
แข่งเรือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ประเพณีแข่งเรือยาวสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ” พบว่าครูมี
ความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คะแนน และ จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของครูได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา ด้านภาพ ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลีย่ ของความคิดเห็นน้อย
สุดคือด้านเนื้อหาโดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.24 คะแนน อาจจะเป็นเพราะเนื้อหาอาจจะยาวเกินไปสอดคล้องกับ (ฉัตรวรุณ ตัน
นะรัตน์ .2529) ว่าด้วยการผูกเค้าโครงเรื่องอย่างรัดกุม ควรมีความรัดกุมในการเชื่อมโยงและด้านที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุดคือด้าน
ภาพโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับ (เรขา ทองสวัสดิ์ .2516) กล่าวว่า การวาดภาพประกอบในนิทาน
นั้นจะสนุกสนาน และน่าสนใจมากขึ้น เพราะนอกจาก เสียงที่ได้ยินแล้วเด็กยังได้เห็นลีลาการเคลื่อนไหวของลายเส้น ซึ่ง
ประกอบเป็นภาพที่ดูคล้ายมีชีวิต และสามารถเคลื่อนไหวได้ ทาให้เด็กเกิดจิตนาการ มีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องราวที่เล่าโดยตลอด
ผลการวิจัยเรื่อง “ สะพานข้ามวัฒนธรรมผ่านภาษา Cross - Cultural Book เรื่อง มัคคุเทศก์น้อย สืบสานตานาน
แข่งเรือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ประเพณีแข่งเรือยาวสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ” พบว่านักเรียน
มีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คะแนน จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียน ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ข้อประเมินที่ว่า นักเรียนชอบรู ปภาพการ์ตูนในนิทานที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยสุดคือโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 คะแนนอาจเป็นเพราะภาพการ์ตูนในนิทานอาจจะไม่เป็นการ์ตูนสมัยใหม่จึงทาให้นักเรียนให้คะแนนน้อยสุด
และข้อประเมินค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อประเมินที่ว่ารูปภาพมีสีสันสวยงามเหมาะกับเนื้อหาโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คะแนน
สอดคล้องกับ (วรรณี ศิริสุนทร .2532) ว่าด้วยลักษณะของนิทานที่ดี กล่าวคือ ภาพที่มีสีสันสวยงามจะกระตุ้นและเร้าความ
สนใจในนิทาน

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อนิทาน สามารถสรุปผลวิจัยได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อนิทานโดย
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คะแนน จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ ด้านการใช้ภาษา ด้านการประยุกต์ใช้ ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นน้อยสุดคือด้านการใช้ภาษา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.8 คะแนน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการออกแบบโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 คะแนน
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูชั้นประถมศึกษาในเขตการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ทั้ง 10 โรงเรียน
โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งหมด 10 คนพบว่าครูมีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คะแนน จาก
การศึกษาระดับความคิดเห็นของครูได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา ด้านภาพ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยสุดคือด้านเนื้อหาโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 คะแนน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือด้านภาพโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คะแนน
3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ทั้ง 10
โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งหมด 50 คน พบว่าครูมีความคิดเห็นต่อนิทานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คะแนน
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียน ผลการวิเคราะห์พบว่า
ข้อประเมินที่ว่า นักเรียนชอบรูปภาพการ์ตูนในนิทานที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นน้อยสุดคือโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36
คะแนน และข้อประเมินค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อประเมินที่ว่ารูปภาพมีสีสันสวยงามเหมาะกับเนื้อหาโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
คะแนน
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยฉบับนีส้ าเร็จลงได้ดว้ ยความกรุณาอย่างยิ่งจาก คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้คาปรึกษาตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยการเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง จนงานวิจัยสาเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี้
เอกสารอ้างอิง
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The Development for efficient of introductory lessons in Industrial Economics Course.
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนเบื้องต้นในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
มี วิ ธี ก ารด าเนิ น การวิ จั ย 3 ขั้ น ตอน คื อ 1) การสร้ า งบทเรี ย นเบื้ อ งต้ น รายวิ ช าเศรษฐศาสตร์ อุ ต สาหกรรม 2) การหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน และ 3) การหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ในภาคเรียน 2/57 จานวน 101 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) เฉลี่ยร้อยละ 78.65 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เฉลี่ยร้อยละ 76.58 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
E1/E2 ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 75/75 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลจะพบว่า มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 76.24 แสดงว่า
บทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม รหัสวิชา EC261 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด จากการสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.19, S.D. =0.82) โดยความพึงพอใจ
ด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากที่สุด ( x =4.52,SD=0.62) และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ด้าน
แบบฝึกหัดครั้งที่ 2 ( x =4.01,SD=0.99)
คาสาคัญ : การหาประสิทธิภาพ, บทเรียนเบื้องต้น, เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Abstract
This research aims to develop and find the efficiency of the initial lessons in the Industrial
Economics course. There are 3 steps to conduct the research: 1) creating basic lessons in industrial
economics courses 2) finding the effectiveness of the lesson and 3) finding the satisfaction Satisfied
students with lessons. The samples used in the research were Students enrolled in the Industrial
Economics Course in the 2/57 semester of 101 students. The efficiency of the process (E 1) averaged 78.65
percent and the efficiency of the results (E2) averaged 76.58 percent according to the criteria set E1/E2.
This research is equal to 75/75. When considered individually, it is found that Those who passed the
criteria of 76.24% showed that the basic lessons in Industrial Economics courses, the course code EC261
is effective according to the specified criteria. From inquiry of student satisfaction Found that the students
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were satisfied at a high level ( x = 4.19, S.D. = 0.82) by satisfying the highest level of moral ethics
( x = 4.52, S.D. = 0.62) and satisfaction with the lowest mean is the exercise time 2 (= 4.01, SD = 0.99).
keywords : Efficiency, Introductory lesson, Industrial Economics
บทนา
การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น อาจารย์ผู้สอนจาเป็นต้องมีความรู้
ความเข้ า ใจพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ข องการจั ด การศึ ก ษา หรื อ การจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง มี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนในระดับอื่น โดยประเด็นสาคัญที่อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้น
ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา ธรรมชาติของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถ
เชื่อมโยงเข้าไปสู่การจัดการเรียนการสอนในระดับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เรณุมาศ มาอุ่น. 2559:169)
ปัจจุบัน พบว่า ในระดับอุดมศึกษาการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ผู้เรียนมักมีความแตกต่าง
กัน เช่น ความแตกต่างกันตามสาขาวิชาที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์แตกต่างกัน (สมัย โกรธินทาคม.
2549) ที่ มาของนั กศึก ษาที่แ ตกต่างกัน มีผ ลต่ อ ผลต่อ ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่า งกั น (กาญจนา แย้ มเสาธง. 2554)
ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี กับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันเนื่องจากนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี ผู้เรียนเรียนสายสามัญในระดับการศึกษาเดิม และปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ผู้เรียนเรียนสายอาชีพในระดับ
การศึกษาเดิม ดังนั้นพื้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ในเชิงสั งคมศาสตร์และการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบจากพื้น
ฐานความรู้เดิมจึงมีส่วนช่วยให้เกิดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันไปด้วย และพบข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมเนื้อหาเสริม
ความเข้าใจก่อนเรียน (รัชฎาภรณ์ พัฒนะ. 2562) จะเห็นได้ว่าผู้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มี
พื้นฐานความรู้เดิมแตกต่างกัน เช่นเดียวกับผู้เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งมักประกอบไปด้วยผู้เรียนต่าง
สาขาวิชา และต่างระดับการศึกษาเดิม
การปรับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนตามเนื้อหารายวิชา จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ดังนั้นการพัฒนาเนื้อหาการ
เรียนรู้ในส่วนแรกหรือส่วนเบื้องต้นของรายวิชาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์กับด้านอุตสาหกรรม จะเป็นส่วนนา
ทางให้ผู้เรีย นเกิดการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจในการเรียนเนื้อหาในบทต่อๆ ไปได้ และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นดี ขึ้ นต่ อ ไป การวิ จัย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย จึง มี วัต ถุ ประสงค์ พั ฒนาและหาประสิ ท ธิภ าพบทเรี ย นเบื้ อ งต้ น ในรายวิ ชา
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเนื้อหาการเรียนรู้บทแรกของรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมดังกล่าว และหาความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีกระบวนการดาเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างบทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม รหัสวิชา EC261 2) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนเบื้องต้น และ 3) การหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียน
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ขั้นตอนที่ 1 การสร้างบทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมตามเนื้อหาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556) โดยการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เนื้อหาสาระจาก
ตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ กาหนดเนื้อหาสาระให้ครอบคลุมบทเรียน จัดทาเป็นเอกสารประกอบการสอนบท
แรกหรือบทที่ 1 ของรายวิชา และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 2/57
ขั้นตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม จากผลรวมของคะแนน
ระหว่างเรียนและคะแนนสอบหลังเรียน โดยผู้วิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ในภาคเรียน 2/57 มี
จานวน 3 กลุ่มเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
จานวน 25 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาการผลิต จานวน 28 คน กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาเครื่องกล จานวน 48 คน และ กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแขนงวิชาก่อสร้าง จานวน 16 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
จานวน 6 คน รวมจานวน 101 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. บทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
2. แบบฝึกหัดระหว่างภาค
3. แบบทดสอบหลังเรียน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนจากการคานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) กาหนดเกณฑ์ E1 / E2 ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 75/75 มีวิธีการคานวณ ดังนี้
1.1 การคานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)

X
E1 

เมื่อ E1


N

N
A

1

 100

แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
X 1 แทน คะแนนรวมจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของผูเ้ รียนทุกคน

แทน จานวนผู้เรียน

แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
1.2 การคานวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
A
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X
E2 

เมื่อ E 2

X

N
B

2

 100

แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
2

แทน คะแนนรวมจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทุกคน

N

แทน จานวนผู้เรียน

B

แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน

E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ที่ได้จากแบบฝึกหัดหรือ
กิจกรรมระหว่างเรียน
E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน
1.3 การกาหนดเกณฑ์ E1 / E2 ในการวิจัยครั้งนีม้ ีค่าเท่ากับ 75/75
2. การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความพึงพอใจของของผู้เรียนที่มีตอ่ การเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความพึงพอใจมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของ
ลิเคิร์ท (Likert) จานวนข้อคาถาม 10 ข้อ โดยกาหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมายดังนี้
ระดับคะแนน 5

หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด

ระดับคะแนน 4

หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 2

หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง
หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย

ระดับคะแนน 1

หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. ผลการสร้างบทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม โครงสร้างของบทเรียนประกอบด้วย
1.1 จุดประสงค์ของเนื้อหาวิชา
1.2 เนื้อหาความรู้เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่
1.2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
1.2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
1.3 สื่อการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน และ powerpoint
1.4 แบบฝึกหัดครั้งที่ 1
1.5 แบบฝึกหัดครั้งที่ 2
1.6 แบบทดสอบหลังเรียน ชนิดแบบเลือกคาตอบจาก 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
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2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ผลรวมของคะแนนจาก
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม จากผลรวมของคะแนนจาก
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
เลขที่

E1 (%)

E2 (%)

เลขที่

E1 (%)

E2 (%)

1

80

80

18

70

70

2

80

85

19

100

100

3

90

85

20

90

80

4

70

80

21

65

60

5

65

75

22

75

70

6

80

85

23

70

70

7

65

70

24

85

85

8

80

80

25

90

90

9

80

85

26

70

10

80

85

27

70
85

11

90

85

28

75

80

12

75

75

29

70

75

13

80

80

30

90

85

14

65

65

31

80

80

15

65

65

32

90

80

16

90

95

33

80

85

17

65

65

34

75

75

เลขที่

E1 (%)

E2 (%)

เลขที่

E1 (%)

E2 (%)

35

65

65

69

90

60

36

90

85

70

95

85

37

75

75

71

70

60

38

80

75

72

85

75

39

90

85

73

70

65

40

70

75

74

75

75

41

80

80

75

80

75

85

ตารางที่ 1 (ต่อ)
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42

60

65

76

90

85

43

60

65

77

80

80

44

80

80

78

65

65

45

80

85

79

85

85

46

85

85

80

90

85

47

100

95

81

75

65

48

85

85

82

80

75

49

90

85

83

60

55

50

80

85

84

100

90

51

95

90

85

70

70

52

80

75

86

75

70

53

80

75

87

85

75

54

65

65

88

75

70

55

65

75

89

65

60

56

65

60

90

80

80

57

75

70

91

75

75

58

80

75

92

80

80

59

80

75

93

70

70

60

95

85

94

90

85

61

80

80

95

60

55

62

95

85

96

70

70

63

55

50

97

80

85

64

60

65

98

65

70

65

100

90

99

90

85

66

75

75

100

100

90

67

85

80

101

75

65

68

80

80
78.65

76.58

รวม

*หมายเหตุ เลขที่ 1-25 คือนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เลขที่ 26-53 คือนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาการผลิต
และเลขที่ 54-101 คือนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาเครื่องกล

จากตารางที่ 1 แสดงกลุ่มตัวอย่างจานวน 101 คน พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เฉลี่ยร้อยละ 78.65
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เฉลี่ยร้อยละ 76.58 จึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด E1/E2 ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าเท่ากับ
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75/75 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลจะพบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ มีเพียง 24 คน ที่ประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คิด
เป็นร้อยละ 23.76 แสดงว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 76.24 แสดงว่าบทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม รหัส
วิชา EC261 2) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจชองผู้เรียนต่อบทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม รหัส
วิชา EC261 มีผลวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาถาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหาสาระ
สื่อการเรียนการสอน
แบบฝึกหัดครั้งที่ 1
แบบฝึกหัดครั้งที่ 2
วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบทดสอบหลังการเรียน
การสื่อสารขอผูส้ อน
บรรยากาศการเรียนรู้
การสอดแทรกคุณธรรม
รวม

S.D.
0.78
0.87
1.00
0.85
0.99
0.95
0.67
0.81
0.69
0.62
0.82

x

4.04
4.13
4.05
4.23
4.01
4.06
4.32
4.27
4.25
4.52
4.19

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับ มาก ( x =4.19, S.D.=0.82) โดยความพึงพอใจ
ด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากที่สดุ ( x =4.52, S.D.=0.62) และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ด้าน
แบบฝึกหัดครั้งที่ 2 ( x =4.01, S.D.=0.99)
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เฉลี่ยร้อยละ 78.65 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์
(E2) เฉลี่ยร้อยละ 76.58 จึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด E1/E2 ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 75/75 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายบุคคลจะพบว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 76.24 นั้น แม้ว่าว่า บทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมจะมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด แต่ก็มีประเด็นน่าสนใจ คือสาเหตุที่ผู้เรียนบางรายไม่ผ่านตามเกณฑ์ อาจเกิดจากปัจจัย
เฉพาะบุคคล ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เช่น ความตั้งใจเรียน พื้นความรู้ ความคิดด้านเศรษฐศาสตร์
สอดคล้องกับ ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ และคณะ (2555) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
พบว่า พฤติกรรมทางการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การมีสมาธิต่อการเรียน การ
ทบทวนและการเตรียมตัวในการเรียน และสอดคล้องกับ พรทิพย์ จาลองเพลง และคณะ (2558) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์และ
ความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งพบว่า ความคงทนในการเรียนรู้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่นกัน
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2. จากผลการวิจัย ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x =4.19,SD=0.82) โดยความพึงพอใจด้าน
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากที่สุด ( x =4.52, S.D.=0.62) นั้น น่าจะเกิดจากการที่ผู้สอนได้มีการจัดกิจกรรม
ที่สอดแทรกแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสนา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ส่วนมีความพึง
พอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ด้านแบบฝึกหัดครั้งที่ 2 ( x =4.01, S.D.=0.99) นั้น อาจเกิดจากการที่ผู้วิจัยให้ทาแบบฝึกหัดที่
ต้องใช้พื้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ในเชิงสังคมศาสตร์และการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ โดยพบว่าผู้เรียนมีพื้น
ฐานความรู้เดิมจากระดับการศึกษาประเภทสายอาชีพที่เน้นการเรียนรู้ด้านสายอาชีพไม่ได้มุ่งเน้นการเรียนด้านกลุ่มสาระที่เป็น
พื้นฐานความรู้ทั่วไปในสายสามัญ (http://www.bestpraceduc.org)
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนเบื้องต้นในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมมี
วิธีการดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างบทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 2) การหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน และ 3) การหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ในภาคเรียน 2/57 จานวน 101 คน
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม โครงสร้างของเนื้อหา 2 ส่วนประกอบด้วย1)
ความรู้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ และ 2) ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ อุ ต สาหกร รม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการ (E1) เฉลี่ยร้อยละ 78.65 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เฉลี่ยร้อยละ 76.58 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
E1/E2 ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าเท่ากับ 75/75 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลจะพบว่ามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 76.24 แสดงว่า
บทเรียนเบื้องต้นรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม รหัสวิชา EC261 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด จากการสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.19, S.D. =0.82) โดยความพึงพอใจ
ด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากที่สุด ( x =4.52,SD=0.62) และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ด้าน
แบบฝึกหัดครั้งที่ 2 ( x =4.01,SD=0.99)
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ สามารถดาเนินการไปได้ด้วยดีพร้อมกับบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ผลงานวิจัยที่ เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องดังกล่าว และขอขอบคุณการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
กาญจนา แย้มเสาธง. 2554. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. มหาวิทยาลัยนเรศวร.
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ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ และคณะ. 2555. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะบริหารธึรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์.
พรทิพย์ จาลองเพลง และคณะ. 2558. ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบจิกซอว์ II และการสอนแบบปกติ. รายงานการสืบเนื่องประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
รั ช ฎาภรณ์ พั ฒ นะ. 2562. การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าเศรษฐศาสตร์ อุ ต สาหกรรม
ของนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี กับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม.
เรณุมาศ มาอุ่น. 2559. การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9
ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559.
สมั ย โกรธิ น ทาคม. 2549. การศึ ก ษาแนวทางการเพิ่ ม พู น ความเข้ า ใจเศรษฐศาสตร์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษานอกคณะ
เศรษฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
Education Zone. 2017. มาดูกันว่าสายสามัญกับสายอาชีพนั้นแตกต่างกันอย่างไร. http://www.bestpraceduc.org.
ออนไลน์.
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Comparative study of learning achievement in Industrial Economics courses
of 4-year undergraduate students with a 2-year undergraduate degree.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ของ
นักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี กับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างจานวน 102 คน ด้วยแบบบันทึกผลการเรียนและ
แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ศึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระดับคะแนนของนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจาแนกตามสาขาวิชา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกต่างกัน
เป็นรายคู่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่ รายคู่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีระดับคะแนนมากกว่า
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาอิเลกทรอนิก และรายคู่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีระดับคะแนนมากกว่า
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาไฟฟ้ากาลัง ข้อเสนอแนะแนวทางจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การสนับสนุนให้ทา
กิจกรรมเป็นกลุ่ม และเพิ่มเติมเนื้อหาเสริมความเข้าใจก่อนเรียน
คาสาคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เปรียบเทียบผลการเรียน, การจัดการเรียนการสอน
Abstract
The purpose of this research was to compare the learning achievement in the course of
industrial economics. Of 4-year undergraduate students with a 2-year undergraduate degree. The sample
group consisted of 102 students. With a record of academic performance and general information of
students and suggestions for teaching and learning management in the course of industrial economics.
The research found that The comparison of student achievement of students Males and
females are significantly different at the level of .05. The scores of 4-year undergraduate and 2-year
undergraduate students are significantly different at the level of .05. And classified by subject area, it was
found that the learning achievement was different in pairs, with statistical significance at the level of .05.
There were 2 pairs, namely, the pairs of business economics disciplines with higher scores than the field
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of electronic technology. And each pair of business economics subjects has a higher score than the field
of electrical power technology industry. Suggestions and suggestions for teaching and learning are support
for group activities. And additional content to enhance understanding before class.
Keywords: learning achievement, comparison of learning results, teaching and learning management
บทนา
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ได้มีเป้าหมายมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้มีลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศชาติ
โดยรวมมุ่งสร้างคนหรือผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรงให้มีคุณลักษณะที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและ
สังคมไปสู่ความสาเร็จได้ ในกระบวนการเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนจากกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย ดังเช่นการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
แก้ไขเพิ่มพุทธศักราช 2545 ที่มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ และจากธรรมชาติของการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น อาจารย์ผู้สอน จาเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการจัดการศึกษา หรือการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนในระดับอื่น โดยประเด็นสาคัญที่อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าใจ เป็น
เบื้องต้น ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา ธรรมชาติ ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงเข้าไปสู่การจัดการเรียนการสอนในระดับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เรณุมาศ มาอุ่น. 2559:169)
รายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นรายวิชาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นวิชาที่มี
ความสาคัญทั้งในศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม ในขณะที่ผู้เรียนในรายวิชา
ดังกล่าวมีความแตกต่างกันตามระดับการศึกษาเดิม ได้แก่ สายสามัญ คือ ผู้เรียนในระดับปริญญาตรี 4 ปี กับสายอาชีพ คือ
ผู้เรียนระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ซึ่งจะพบว่าการเรียนสายสามัญในระดับมัธยมปลายในระยะเวลา 3 ปี จะเน้นไปที่การ
จัดการขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกาหนดเอาไว้ เน้นการให้ความสาคัญกับการเรียนด้านกลุ่มสาระเป็นหลัก
การแบ่งสายเรียนทั่วๆ ไปในสายสามัญจะประกอบไปด้วย สายวิทย์คณิต , สายศิลป์คานวณ, สายศิลป์ภาษา และสายศิลป์
ทั่วไป ซึ่งการเรียนในสายสามัญนี้จะค่อนข้างได้วิชาที่เป็นพื้นฐานความรู้ทั่ วไปที่ดี ส่วนการเรียนสายอาชีพคือการเรียนต่อใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. เป็นการเรียนในหลักสูตรที่จะไม่ได้เน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกับการเรียนสาย
สามัญมากนัก มีระยะเวลาในการเรียน 3 ปี โดยหากเรียนจบแล้วจะมีทางเลือกในการเรียนต่อ 2 ทางเลือกใหญ่ๆ คือ การเรียน
ต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. กับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนในสายอาชีพก็จะ
แบ่งหลักๆ ออกเป็น สาขาวิชาอุตสาหกรรม, สาขาวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ , สาขาวิชาศิลปกรรม, สาขาวิชาประมง,
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, สาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร จุดเด่นสาคัญที่ทา
ให้หลายๆ คนเลือกเรียนต่อสายอาชีพนั่นเพราะจะได้มีโอกาสเรียนในสายวิชาที่เน้นการทางานจริงเป็นหลัก ได้พุ่งเป้าไปที่การ
เรียนในด้านนั้นๆ อย่างเต็มที่ (http://www.bestpraceduc.org)
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับบริบทของผู้เรียนซึ่งมีพื้นฐานความแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา และนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้ อ งกั บ ความสนใจ ความสามารถและความถนั ด ของผู้เ รี ย น เน้ น การบู ร ณาการความรู้ ใ นศาสตร์ ส าขาต่ า งๆ ใช้
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หลากหลายวิธีการสอน และหลากหลายแหล่งความรู้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2550) ต่อไป ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ของนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี กับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง เพื่อนา
ผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความเหมาะสมกับทั้งผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมทุกคน ในภาคเรียนที่ 1/2557
ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จาแนกตามประเภทนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และประเภทของนักศึกษาปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปีหลัง ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิก และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้ากาลัง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมจานวนทั้งสิ้น 102 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทุกคน จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาดังนี้คือ 1) เพศ
2) สาขาวิชา และ 3) ประเภทนักศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
3.1 แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3.2 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจาแนกตามรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 1)
เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง 2) สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนง
วิชาอิเลกทรอนิก และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาไฟฟ้ากาลัง และ 3) ประเภทนักศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี 4
ปี และ นักศึกษาปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปีหลัง
4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้จากการนาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม จากใบรายงานผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 1/2557 จาแนกตามช่วงระดับคะแนน ดังนี้
ช่วงระดับคะแนน = 1

มีคะแนนระหว่าง 55-59

ช่วงระดับคะแนน = 2

มีคะแนนระหว่าง 60-64

ช่วงระดับคะแนน = 3
ช่วงระดับคะแนน = 4

มีคะแนนระหว่าง 65-69
มีคะแนนระหว่าง 70-74

ช่วงระดับคะแนน = 5

มีคะแนนระหว่าง 75-79

ช่วงระดับคะแนน = 6

มีคะแนนระหว่าง 80-100

4.3 ข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนของแบบสอบถามในลักษณะปลายเปิด นามาจาแนก
ประเด็นจากข้อเสนอแนะ รวบรวมข้อมูล และบันทึกผล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
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5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
5.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ และ ประเภท
ของนักศึกษา ด้วยค่า Independent-samples t test และสาขาวิชาของนักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ANOVA และหาเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย Sheffe จากสมมติฐานทางสถิติจากสมมติฐานการวิจัยดังนี้
5.3 นาประเด็นจากข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวบรวมข้ อมูล และบันทึกผลเป็น
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีผลข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาผู้เรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม จาแนกตามเพศ สาขาวิชา และประเภทของ
นักศึกษา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1

แสดงผลข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาผู้เรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม จาแนกตามเพศ ประเภทของ

นักศึกษา และสาขาวิชา
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา

ความถี่

ร้อยละ

1.ชาย

84

82.4

2.หญิง

18

17.6

102

100

1.ปริญญาตรี 4 ปี

23

22.5

2.ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี หลัง

79

77.5

รวม

102

100

1.เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

23

22.5

2.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาอิเลกทรอนิค

27

26.5

3.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาไฟฟ้ากาลัง

52

51

102

100

เพศ

รวม
ประเภทนักศึกษา

สาขาวิชา

รวม

จากข้อมูลในตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมจานวน 102 คน
จาแนกดังนี้
เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 และเพศหญิงจานวน 18 คน คิดเป็นรอยละ 17.6
ตามลาดับ
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ประเภทนักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีหลัง จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 และ
นักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5
สาขาวิชา ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงไฟฟ้ากาลัง จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ
51 รองลงมาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาอิเลกทรอนิก จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม จาแนกตาม
เพศ ประเภทของนักศึกษา และสาขาวิชา ดังตารางที่ 2 - 5
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมจาแนกตาม
เพศของนักศึกษา
ระดับคะแนนของนักศึกษา

จานวน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ชาย

84

4.119

1.216

หญิง

18

5.500

.923

จาแนกตามเพศ

t

P

-4.537

.000

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับคะแนนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเพศชายและเพศหญิงมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 75-79 คะแนน ถึง ระดับ 80-100
คะแนน (ค่าเฉลี่ย = 5.500) มากกว่าเพศชายที่ มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 70-74 คะแนน ถึง ระดับ 75-79 คะแนน
(ค่าเฉลี่ย = 4.119)
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมจาแนกตาม
ประเภทของนักศึกษา
ระดับคะแนนของนักศึกษา
จาแนกตามประเภทของ
นักศึกษา

จานวน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ปริญญาตรี 4 ปี

23

5.609

.6563

ปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง

79

4.000

1.1875

t

P

8.411

.000

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับคะแนนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรี 4 ปี และปริญญา
ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปริญญาตรี 4 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 75-79
คะแนน ถึง ระดับ 80-100 คะแนน (ค่าเฉลี่ย = 5.609) มากกว่าปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่องที่มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 70-74
(ค่าเฉลี่ย = 4.000)
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ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมจาแนกตาม
สาขาวิชาของนักศึกษา
แหล่งความแปรปรวน

df

SS

MS

F

P

ระดับคะแนนของนักศึกษา

ระหว่างกลุม่

2

46.325

23.163 19.229

จาแนกตามสาขาวิชา

ภายในกลุ่ม

99

119.253

1.205

รวม

101

165.578

.000

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบว่า สาขาวิชาต่างๆ มีระดับคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe มีผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมจาแนกตามสาขาวิชาเป็นรายคู่
ระดับคะแนนของนักศึกษา
จาแนกตามสาขาวิชา

ค่าเฉลี่ย

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแขนง

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแขนง

วิชาอิเลกทรอนิก

วิชาไฟฟ้ากาลัง

5.6087

3.9259

4.0385

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

5.6087

-

1.6827*

1.5702*

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนง

3.9259

-1.6827*

-

-.1125

4.0385

-1.5702*

.1125

-

วิชาอิเลกทรอนิก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนง
วิชาไฟฟ้ากาลัง
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาแนกตามสาขาวิชา มีความแตกต่างกันเป็นรายคู่อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่ รายคู่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีระดับคะแนนมากกว่าสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแขนงวิชาอิเลกทรอนิก และรายคู่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีระดับคะแนนมากกว่า สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมแขนงวิชาไฟฟ้ากาลัง
3. ข้อเสนอแนะของนักศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนให้ทากิจกรรมเป็นกลุ่ม และเพิ่มเติมเนื้อหาเสริมความเข้าใจก่อน
เรียน
อภิปรายผล
จากการวิจัย พบว่า นักศึกษาเพศหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ในระดับ
คะแนนสูงกว่านักศึกษาเพศชาย โดยนักศึกษาเพศหญิงส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และเป็นประเภท

512

นักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมในระดับคะแนนสูงกว่านักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาอิเลกทรอนิกและสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงไฟฟ้ากาลัง ซึ่งเป็นประเภท
นักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีหลัง เมื่อพิจารณาจากประเภทของนักศึกษาทั้ง 2 ประเภท พบว่าการเรียนสายสามัญใน
ระดับการศึกษาเดิมของของนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี เน้นการให้ความสาคัญกับการเรียนด้านกลุ่มสาระเป็นหลัก ค่อนข้างได้
วิชาที่เป็นพื้นฐานความรู้ทั่วไปที่ดี ส่วนการเรียนสายอาชีพคือการเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. ซึ่งเป็น
การศึกษาเดิมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี เป็นการเรียนในหลักสูตรที่จะไม่ได้เน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกับการ
เรียนสายสามัญมากนัก หลักสูตรการเรียนในสายอาชีพ จึงเป็นสายวิชาที่เน้นการทางานจริงเป็นหลัก และพุ่งเป้าเรียนในด้าน
นั้นๆ อย่างเต็มที่ (http://www.bestpraceduc.org) ดังนั้นพื้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ในเชิงสังคมศาสตร์และการ
คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบจากพื้นฐานความรู้เดิมจึงมีส่วนช่วยให้เกิดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันไปด้วย ผลจากการ
วิจัยครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สมัย โกรธินทาคม (2549) ที่ได้ทาการวิจัยการพัฒนาเนื้อหาการเรียนเพื่อ
เพิ่มพูนความเข้าใจเศรษฐศาสตร์สาหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากนักศึกษามีความแตกต่างกันตามสาขาวิชา
เนื่องจากผู้เรียนมีความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์แตกต่างกัน อีกทั้ง กาญจนา แย้มเสาธง (2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย
พบว่าระบบการรับนิสิตนักศึกษาที่มาแตกต่างกันมีผลต่อ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน เมื่อผลการวิจัยที่ทาให้
ทราบถึงความแตกต่างของผู้เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียน ผู้วิจัยจะได้นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ทิศนา แขมมณี. 2551) ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาผู้เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม จานวน 102 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 และเพศหญิงจานวน 18 คน คิดเป็นรอยละ 17.6 ประเภทของนักศึกษาส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปีหลัง จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 และนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี จานวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.5 และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงไฟฟ้ากาลัง จานวน 52 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51 รองลงมาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาอิเลกทรอนิก จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5
และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ตามลาดับ
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม พบว่า
ระดับคะแนนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 75-79 คะแนน ถึง ระดับ 80-100 คะแนน (ค่าเฉลี่ย = 5.500) มากกว่า
เพศชายที่มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 70-74 คะแนน ถึง ระดับ 75-79 คะแนน (ค่าเฉลี่ย = 4.119) ระดับคะแนนของนักศึกษาใน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยปริญญาตรี 4 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 75-79 คะแนน ถึง ระดับ 80-100 คะแนน (ค่าเฉลี่ย = 5.609)
มากกว่าปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องที่มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 70-74 (ค่าเฉลี่ย = 4.000) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความ
แตกต่างกันเป็นรายคู่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่ รายคู่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีระดับ
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คะแนนมากกว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาอิเลกทรอนิก และรายคู่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีระดับ
คะแนนมากกว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาไฟฟ้ากาลัง
3. ข้อเสนอแนะของนักศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนให้ทากิจกรรมเป็นกลุ่ม และเพิ่มเติมเนื้อหาเสริมความเข้าใจก่อน
เรียน
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ สามารถดาเนินการไปได้ด้วยดีพร้อมกับบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ผลงานวิจัยที่ เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและข้อเสนอแนะของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงวิชาอิเลกทรอนิก
และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้ากาลัง รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความสาเร็จของงานวิจัย ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว และขอขอบคุณการสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้
การสนับสนุนทุนวิจัยครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
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การแปรรูปเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและผลไม้เป็นปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
กรณีศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Residual Materials Transformation from Vegetable and Fruit Craving into Bio-Compost Pellets:
Case Study of Home Economics Program, Faculty of Education, Chiang Rai Rajabhat University
รักชนก อินจันทร์1
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สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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บทคัดย่อ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ได้ใช้ผักและผลไม้เป็นวัตถุดิบหลักในการเรียนการสอน หลังจากที่แกะสลักเสร็จทุกครั้งมีเปลือกและเศษผัก เศษ
ผลไม้เหลือจานวนมาก ไม่ได้นามาใช้ประโยชน์และทิ้งไปโดยสูญเปล่าทาให้เกิดขยะเน่าเสียเกิดเป็นขยะมูลฝอย ดังนั้น งานวิจัย
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรรูปเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและผลไม้เป็นปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 31 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ ที่ใช้ คือ แบบบันทึกผลการทดลอง จากการวิจัยพบว่า เศษผักและเศษ
ผลไม้ที่เหลือจากการแกะสลักสามารถทาปุ๋ยหมักชีวภาพได้ โดยการนาเศษมะเขือเทศ เศษแตงโม เศษแคนตาลูป เศษมะละกอ
เศษบีทรูท ปั่นรวมกันให้ละเอียด เติมกากน้าตาล น้าเปล่า หมักไว้ 30 วัน จากนั้นแยกกากและน้า นาไปผสมราข้าว แกลบเผา
แกลบกลาง กากน้าตาล ขึ้นรูปเป็นปุ๋ยโดยเครื่องอัดเม็ด ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการทดลองทั้งหมด 4 ครั้ง ผลจากการทดลองครั้งที่ 4
ปรากฏว่า เศษผักและเศษผลไม้ที่เหลือจากการแกะสลักสามารถทาปุ๋ยหมักชีวภาพได้
คาสาคัญ : การแกะสลักผักและผลไม้ การแปรรูป เศษผักผลไม้ ปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด
Abstract
Home Economics Program of Chiang Rai Rajabhat University provides the Vegetables and Fruits
Craving Course which uses vegetable and fruits as the material. There were a lot of materials that could
not be used. The researcher aimed to study residual transformation from vegetable and fruit wastes into
bio-compost pellets and to evaluate the satisfaction of bio-compost pellets. The samples were 31
students chosen by purposive sampling. The research instruments were the experiment record and
satisfaction evaluation. The result showed that vegetable and fruit wastes could be made as bio-compost
pellets. The ingredients of could produce bio-compost pellets. Producing methods were mixing 6
kilograms of tomato, watermelon, cantaloupe, papaya, and beetroot with 10 kilograms of water, and 2
kilograms of molasses and brewed them in tank 30 days. And, separated tissue and water in order to mix
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with bran, burned husk, medium husk, and sugar then shaped them by automatic pellet machine. Finally,
the researcher did four time of the experiments and found that vegetables and fruits materials could be
transformed as bio-compost pellets
keywords: Vegetable and Fruit Craving, waste transformation, vegetable and fruit wastes, Bio-Compost
Pellets
บทนา
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ได้ใช้ผักและผลไม้เป็นวัตถุดิบหลักในการเรียนการสอน หลังจากที่แกะสลักเสร็จทุกครั้งมีเปลือกและเศษผัก เศษ
ผลไม้เหลือจานวนมาก ไม่ได้นามาใช้ประโยชน์และทิ้งไปโดยสูญเปล่าทาให้เกิดขยะเน่าเสีย เกิดเป็นขยะมูลฝอย ตามรายงาน
ปริมาณขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ ในปี พ.ศ.2560 มีปริมาณขยะมูลฝอย 27.06 ล้านต่อปี คิดเป็น 1.14 กิโลกรัมต่อ
คน ต่อวัน ซึ่งในปริมาณนี้มีขยะเศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร มากถึง 64 % (กรมควบคุมมลพิษ,2560) ซึ่งจากข้อมูลขององค์การ
อาหารและการเกษตรแห่ ง สหประชาติ ขยะอาหารเหลื อ ทิ้ ง จากเศษผั ก เศษผลไม้ เศษอาหาร ก่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบได้เท่ากับ 3,300 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี (ธเนศน์ นุ่นมัน อ้างใน โพสต์ทูเดย์, 2559) หากเมื่อ
ร่างกายได้สูดดมก๊าซบอนไดออกไซด์เข้าไปในปริมาณมากจะทาให้หายใจเร็ว ชีพจรเร็ว หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้น กด
สมอง ซึม มึนงง การได้ยินลดลง รบกวนการมองเห็น หมดสติและอาจเสียชีวิตได้ (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, มปป.) อย่างไร
ก็ตามการปรับพฤติกรรมการทิ้งขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยยึดหลัก 3Rs คือ Reduce ลดการใช้อย่างประหยัดและใช้เท่าที่จาเป็น
Reuse นามาใช้ซ้าการนาสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า Recycle นากลับมาใช้ใหม่การนาขยะมาแปรรูปเพื่อนา
กลับมาใช้ใหม่ (กรมควบคุมมลพิษ,มปป.) และลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนินต้นทางในการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรรูปเศษวัสดุที่เหลือการการแกะสลักผักและ
ผลไม้ เ ป็ น ปุ๋ย หมั ก ชี ว ภาพอั ด เม็ ด ซึ่ ง เป็ น วิ ธีห นึ่ ง ที่ ส ามารถจั ด การขยะมู ล ฝอยให้ เ กิ ด ประโยชน์ อีก ทั้ ง ลดปริม าณขยะใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย กึ่งทดลอง จึงกาหนดตัวแปรต้น คือ เศษวัสดุผัก เศษผลไม้ ตัวแปรตาม คือ ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพอัดเม็ด ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลได้แก่ หนังสือ ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการเศษผักผลไม้สร้างเป็นกรอบแนวคิดการทาวิจัยและสร้างเครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูลการวิจัย
โดยมี ก ารทดลองผลิ ต ปุ๋ ย หมั ก ชี ว ภาพแล้ ว จึ ง ขึ้ น รู ป ปุ๋ ย หมั ก ชี ว ภาพให้ เ ป็ น เม็ ด ซึ่ ง ใช้ แ บบบั น ทึ ก ผลการทดลองท าการ
เปรียบเทียบผลการทดลองในแต่ละครั้ง พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการทดลองจนได้ต้นแบบปุ๋ยหมัก
ชีวภาพอัดเม็ดจากเศษผักและผลไม้
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ปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดจากเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและผลไม้
เพื่อ (1) แปรรูปเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและผลไม้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด

ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง

ปรับปรุง/แก้ไข

ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แบบบันทึกการทดลองปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด
ตรวจสอบค่า IOC ของเครื่องมือวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ
นาเครื่องมือที่มีคุณภาพไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

ทดลองทาปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

สรุปและอภิปรายผล
จัดทาวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 1 กรอบการดาเนินงานวิจยั
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการแปรรูปเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและผลไม้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ผู้วิจัยได้ทาการ
ทดลอง 2 ขั้นตอน คือ การทาปุ๋ยหมักชีวภาพและการขึ้นรูปอัดเม็ด ทาทดลองปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด จานวน 4 ครั้งได้
ผลการวิจัยดังนี้
การทดลองครั้งที่ 1 ประกอบด้วยอุปกรณ์ ถังดา ขนาด 26.9 ลิตร มีดสับ เขียง เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เครื่องปั่นปุ๋ย วัสดุ
ในการทดลอง มี 2 กระบวนการ กระบวนการแรก คือ การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ ประกอบด้วย (1) เศษผลไม้ ได้แก่ เศษผลไม้
ได้แก่ แตงโม แคนตาลูป มะละกอ บีทรูท 7 กิโลกรัม (2) น้าหมักชีวภาพ 2 กิโลกรัม (3) กากน้าตาล 3 กิโลกรัม (4) น้าเปล่า
10 กิโลกรัม โดยวิธีการนาเศษผักผลไม้มาแยกเศษเอาเศษปนเปื้อนออกสับให้ละเอียด นาไปหมักในถังเติมกากน้าตาล น้าหมัก
ชีวภาพ คนให้เข้ากันปิดฝาให้สนิท เมื่อครบ 1 อาทิตย์ เติมน้าเปล่า 10 กิโลกรัม คนให้เข้ากัน หมักต่ออีก 15 วัน เมื่อครบ
กาหนด แยกน้าหมักชีวภาพและกากผักผลไม้ออก นากากผักผลไม้ไปปั่นให้ละเอียด จากแดดจนแห้ง ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ปุ๋ยหมักชีวภาพตากแห้ง การทดลองครั้งที่ 1
กระบวนการที่สอง การอัดเม็ดปุ๋ย ประกอบด้วย (1) ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 กิโลกรัม (2) ราข้าว 200 กรัม (3) แกลบเผา 200 กรัม
(4) แกลบกลาง 200 กรัม (5) กากน้าตาล 100 กรัม (6) น้าหมักชีวภาพ 400 กรัม โดยวิธีการนากากผักผลไม้ที่ตากแห้งแล้ว
มาผสมกับราข้าว แกลบอ่อน แกลบดา และน้าหมักชีวภาพ คลุกให้เข้ากัน นาไปเข้าเครื่องอัดเม็ด ตากในที่ร่มมีลมผ่าน เมื่อ
แห้งแล้วเก็บไว้ให้มิดชิด ดังแสดงในภาพที่ 2 จากการทดลองครั้งที่ 1 ผลปรากฏว่า ก่อนตากแห้งปุ๋ยมีลักษณะแข็ง สีน้าตาล
หลังจากตากแห้ง แล้วปุ๋ยมีลักษณะเป็นเส้นแข็ง สีเข้มขึ้นจากน้าตาลกลายเป็นสีดา กลิ่นแรง เม็ดปุ๋ยบางส่วนมีเส้นใยราขึ้น

ภาพที่ 2 ผลการทดลองครั้งที่ 1
การทดลองครั้งที่ 2 ประกอบด้วยอุปกรณ์การทดลอง (1) ถังดา ขนาด 26.9 ลิตร (2) เครื่องปั่นปุ๋ย (3) เครื่อง
อัดเม็ดปุ๋ย วัสดุในการทดลอง ประกอบด้วย 2 กระบวนการ กระบวนการแรก คือ การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ (1) เศษผลไม้ ได้แก่
แตงโม แคนตาลูป มะละกอ บีทรูท 6 กิโลกรัม (2) กากน้าตาล 2 กิโลกรัม (3) น้าเปล่า 10 กิโลกรัม โดยมีวิธีการนาเศษผัก
ผลไม้แยกเศษปนเปื้อนออกนาเศษผักผลไม้ หมักในถัง ใส่กากน้าตาล น้าหมักชีวภาพ น้าเปล่า คนให้เข้ากัน หมักไว้ 30 วัน
เมื่อครบกาหนดนาปุ๋ยไปปั่นเครื่องให้ละเอียด กระบวนการที่สอง การอัดเม็ดปุ๋ย ได้แก่ (1) ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 กิโลกรัม (2) รา
ข้าว 0.5 กิโลกรัม (3) แกลบเผา 0.5 กิโลกรัม (4) แกลบกลาง 0.5 กิโลกรัม (5) กากน้าตาล 100 กรัม โดยมีวิธีการนาปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ มาผสมกับราข้าว แกลบกลาง แกลบเผา และกากน้าตาล คลุกให้เข้ากัน นาไปเข้าเครื่องอัดเม็ด ตากในที่ร่มมีลมผ่า น
เมื่อแห้งแล้วเก็บไว้ให้มิดชิด ดังแสดงในภาพที่ 3 และภาพที่ 4
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ภาพที่ 3 การผสมปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด การทดลองครั้งที่ 2

ภาพที่ 4 การอัดเม็ดปุย๋ หมักชีวภาพ การทดลองครั้งที่ 2
จากการทดลองครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่า ก่อนตากแห้งปุ๋ยมีลักษณะเป็นเนื้อเหลว มีสีดา กลิ่นเหม็น หลังตากแห้งปุ๋ยมีลักษณะ
เป็นแท่งแข็งติดกัน จากสีดาเป็นสีน้าตาล มีกลิ่นน้าหมักชีวภาพเล็กน้อย
การทดลองครั้งที่ 3 ประกอบด้วยอุปกรณ์ เครื่องปั่นปุ๋ย เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย วัสดุในการทดลอง มี 2 กระบวนการ
กระบวนการแรก คือ การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ ประกอบด้วย (1) เศษผลไม้ ได้แก่ แตงโม แคนตาลูป มะละกอ บีทรูท 6 กิโลกรัม
(2) กากน้าตาล 2 กิโลกรัม (3) น้าเปล่า 10 กิโลกรัม โดยวิธีการนาเศษผักผลไม้มาแยกเศษเอาเศษปนเปื้อนออกสับให้ละเอียด
นาไปหมักในถังเติมกากน้าตาล น้าหมักชีวภาพคนให้เข้ากันปิดฝาให้สนิท เมื่อครบ 1 อาทิตย์ เติมน้าเปล่า 10 กิโลกรัม คนให้
เข้ากัน หมักต่ออีก 15 วัน เมื่อครบกาหนด แยกน้าหมักชีวภาพและกากผักผลไม้ออก กระบวนการที่สอง คือ การอัดเม็ดปุ๋ย
ประกอบด้วย (1ปุ๋ยหมักชีวภาพ 4 กิโลกรัม (2) ราข้าว 200 กรัม (3) แกลบเผา 0.5 กิโลกรัม (4) แกลบกลาง 0.5 กิโลกรัม (5)
กากน้าตาล 0.5 กิโลกรัม โดยวิธีการนากากปุ๋ยหมักตากแดดให้แห้ง ประมาณ 2-3 วัน นาปุ๋ยปั่นให้เอียด นาไปผสมกับราข้าว
แกลบเผา แกลบกลางและกากน้าตาล ผสมให้เข้ ากัน นาเข้าเครื่องอัดเม็ดตากแดดให้แห้ง ดังแสดงในภาพที่ 5 และภาพที่ 6
จากการทดลองครั้งที่ 3 ผลปรากฏว่า ปุ๋ยมีลักษณะเป็นสีดา แฉะ มีเชื้อราเกิดขึ้น เนื่องจากตากแดดไม่แห้งสนิท ทั้งนี้ผู้วิจัยจึง
ได้ทาการทดลองครั้งที่ 4
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ภาพที่ 5 การผสมปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด การทดลองครั้งที่ 3

ภาพที่ 6 ผลการทดลองครั้งที่ 3
การทดลองครั้งที่ 4 มีวิธกี ารทาปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรเดียวกับครัง้ ที่ 3 สาหรับกระบวนการอัดเม็ดปุ๋ย ประกอบด้วย (1)
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 กิโลกรัม (2) ราข้าว 0.5 กิโลกรัม (3) แกลบเผา 0.5 กิโลกรัม (4) แกลบกลาง 0.3 กิโลกรัม (5) กากน้าตาล
1 ขีด วิธีการนาปุ๋ยหมักที่ปั่นละเอียดแล้วมาผสม ราข้าว แกลบเผา แกลบกลางและกากน้าตาลผสมให้เข้ากันนาปุ๋ยที่ผสมเสร็จ
แล้วไปตากแดดจัด 3 ชั่วโมง จะได้ปุ๋ยที่มีลักษณะชื้นๆ ไม่เหลวจนเกินไป ดังแสดงในภาพที่ 7 จากนั้นนาไปอัดเม็ด ตากแดดจน
แห้ง ดังแสดงในภาพที่ 7 และภาพที่ 8 จากการทดลองครั้งที่ 4 ผลปรากฏว่าปุ๋ยเป็นเม็ดเมื่อนาไปตากแดดเป็นเม็ดอัดแน่น
ลักษณะเป็นสีน้าตาลคล้า เมื่อโดนน้าละลายน้าได้ดี

ภาพที่ 7 การตากแห้งปุ๋ย การทดลองครั้งที่ 4

ภาพที่ 8 ผลการทดลองครั้งที่ 4
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ผลการทดลองทั้ง 4 ครั้ง พบว่า ครั้งที่ 4 สามารถทาปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดได้ ผู้วิจัยพบว่าการใช้เครื่องปั่นทาให้เนื้อ
ผักผลไม้เหลวเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี ส่วนผสมในการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ คือ เศษผัก ผลไม้ สามารถทาปุ๋ยหมักได้ทุกชนิด การทา
ปุ๋ยหมักชีวภาพ มีอัตราส่วน คือ เศษผลไม้ ได้แก่ มะเขือเทศ แตงโม แคนตาลูป มะละกอ บีทรูท ฯลฯ รวมกัน 6 กิโลกรัม คิด
เป็นร้อยละ 33.33 น้าเปล่า 10 กิโลกรัม ร้อยละ 55.55 กากน้าตาล 2 กิโลกรัม ร้อยละ 11.11 มีวิธีการทาโดยนาเศษผักผลไม้
ปั่นให้ละเอียด ใส่กากน้าตาล น้าเปล่า หมักในถัง 30 วัน เมื่อครบกาหนดแยกน้าหมักชีวภาพ และกากน้าหมักออกจากกัน
สาหรับน้าหมักสามารถนาไปใช้รดน้าต้นไม้ ส่วนกากน้าหมักนาไปปั่นละเอียดอีกครั้ง เตรียมนาอัดเม็ด สาหรับการอัดเม็ดปุ๋ย
หมักชีวภาพ มีอัตราส่วนคือ ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 กิโลกรัม ร้อยละ 41.66 ราข้าว 0.5 กิโลกรัม ร้อยละ 20.83 แกลบเผา 0.5
กิโลกรัม ร้อยละ 20.83 แกลบกลาง 0.3 กิโลกรัม ร้อยละ 12.50 กากน้าตาล 1 ขีด ร้อยละ 4.16 นาส่วนผสมรวมกันจากนั้น
ขึ้นรูปโดยเครื่องอัดเม็ด ตากให้แห้งโดยใช้เวลาในการตากแดดจัด 4 วัน หรือจนกว่าจะแห้งสนิท
อภิปรายผล
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรรูปเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลัก ผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพอัดเม็ด หลังจากดาเนินการวิจัยผู้วิจัยพบว่า การทดลองทั้ง 4 ครั้ง พบว่า การทดลองครั้งที่ 1 เศษผักและผลไม้บางชนิด
ชนิดมีเปลือกแข็ง ย่อยสลายช้าทาให้อัดเม็ดปุ๋ยไม่ได้ และปุ๋ยยังมีความชื้นเมื่อเก็บไว้นานเกิดเชื้อรา การทดลองครั้งที่ 2
ขั้นตอนการอัดเม็ดปุ๋ย ปุ๋ยมีลักษณะเนื้อเหลว แฉะ ไม่สามารถแยกเป็นเม็ดเพื่อตากแดดได้ การทดลองครั้งที่ 3 ปุ๋ยมีลักษณะ
แฉะ เกิดเชื้อรา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการทดลองครั้งที่ 4 ผลปรากฏว่าเศษผักและผลไม้ ประกอบด้วย มะเขือเทศ แตงโม แคนตา
ลูป มะละกอ และบีทรูท สามารถนามาแปรรูปเป็ นปุ๋ยชีวภาพแบบอัดเม็ดได้ การนาเศษวัสดุที่เหลือจากการแกะสลักผักและ
ผลไม้ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดเป็นกระบวนการจัดการเศษวัสดุ ที่เหลือใช้จากธรรมชาติ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องเศษวัสดุดังกล่าวมีคุณสมบั ติทางเคมีที่สามารถช่วยในการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภักษร พลอยโพธิ์ และนนทิยา ทรงพันธุ์ (2554) กล่าวว่าปุ๋ยชีวภาพจากการหมักด้วยพืชผักมีใบทา
ให้ต้นผักบุ้งมีการเจริญเติบโตทั้ง 3 ด้าน เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของ อมลณัฐ ฉัตรตระกูล (2555) ที่พบว่า การให้ปุ๋ยหมัก
ใบมะขามและปุ๋ยหมักฝักมะขาม 4-6 ตัน/ไร่ มีแนวโน้มทาให้การเจริญเติบโตทางใบดี อย่างไรก็ตามจากการทดลองทั้ง 4 ครั้ง
ผู้วิจัยเจอปัญหาระหว่างการทดลองแต่ละครั้ง จึงมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ อัตราส่วนของวัตถุดิบ และระยะเวลาในการ
ตาก ซึ่งการปรับเปลี่ยนกระบวนการทดลองดังกล่าว ช่วยให้ปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดที่ได้มีความสมบูรณ์มากขึ้น สอดคล้องตาม
งานวิจัยของวิพรพรรณ์ เนืองเม็ก และเฉลิมชัย แพะคา (2555) และณัฐมณ ขวัญไชย (2556) ทั้งนี้การแปรรูปเศษวัสดุทาง
ธรรมชาติให้เป็นปุ๋ยหมักสามารถช่ วยลดมลภาวะในการใช้สารเคมีและสามารถรักษาธรรมชาติตามงานวิจัยของ ภัทรา วงษ์
พันธ์กมล และคณะ (2552) ที่กล่าวว่าการทาปุ๋ยหมักเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการลดปริมาณขยะอินทรีย์จานวนมากที่เกิดใน
ประเทศไทย สาหรับงานวิจัยชิ้นนี้สามารถนาไปประยุกต์ได้จริง ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรวิเคราะห์ธาตุอาหารของ
ปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด และคุณสมบัติอื่น ๆ และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด โดยดาเนินการจัดทาแผนงานหรือ
โครงการและมีการร่วมมือกับเกษตรกรผู้ปฏิบัติจริง
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สรุปผลการวิจัย
การทาปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดจากเศษผักและผลไม้ที่เหลือจากการเรียนสามารถแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดได้
จากการวิจัย พบว่า การนาเศษผักและผลไม้ปั่นให้ละเอียด ใส่กากน้าตาล น้าเปล่า หมักในถัง 30 วัน จากนั้นแยกน้าและกาก
สาหรับน้าหมักสามารถนาไปใช้รดน้าต้นไม้ ส่วนกากน้าหมักนาไปปั่นละเอียด เตรียมขึ้นรูปอัดเม็ด โดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ รา
ข้าว แกลบเผา แกลบกลาง กากน้าตาล นาผสมรวมกันแล้วขึ้นรูปโดยเครื่องอัดเม็ดตากให้แห้งสนิท
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้สาเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในการให้ทุนสนั บสนุนการทางานวิจัย
ขอขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ให้คาแนะนา คาปรึกษา ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
ขอขอบคุณผู้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ที่เรียนรายวิชาแกะสลักผักและผลไม้ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการวิจัยจนสาเร็จ ขอขอบคุณ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยทุกท่าน
เอกสารอ้างอิง
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การปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมการแต่ งกายของนั กศึ ก ษาผ่ านกิ จกรรมการเรีย นรู้ใ นรายวิ ชาการจั ดการทรั พยากรมนุษ ย์ ใ น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยมีการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้แบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) คือ นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรมชั้นปีที่ 2 จานวนทั้งหมด 41 คน มีการเก็บข้อมูลจากการทากิจกรรม
ในรายวิชาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากแบบสังเกตการณ์ เช็คลิสในรูปแบบร้อยละ คือ 1.กิจกรรมกระบวนการจัดการ
ความรู้ 2.กิจกรรมนักศึกษาต้นแบบ 3.กิจกรรมโครงการสัมมนาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยใช้วิธีการมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้กับนักศึกษาในการทดลองปฏิบัติการทากิจกรรมในรายวิชาทั้งหมด
ผลการทดลองจัดกิจกรรมคือมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้ นแล้วยังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการแต่งกายของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างในกิจกรรมต้นแบบนักศึกษา ทาได้รับความสนใจจากนักศึกษาคนอื่นจากในสาขาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมที่สังเกต ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการแต่งกายในกิจกรรมครั้งนี้ ผลการประเมินกิจกรรมทั้งหมดเป็นร้อยละ
คือ 9.75, 82.5 และ 95.15
คาสาคัญ : การปรับปรุงแก้ไข พฤติกรรมการแต่งกาย นักศึกษา
Abstract
The Classroom Action Research aims to study in knowledge management for alteration of dress
habits within Human Resource Management in Tourism and Hotel at Pibulsongkram Rajabhat University.
The target group was chosen by purposive sampling method is 41 students who are second year
students. The information collecting was evaluated and analyzed in percentage through 3 activities based
on Human Resource Management for Tourism and Hotel. They are: 1. Introduction to knowledge
management 2. Student model 3. Tourism and Hotel Seminar
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The research result tends to increase in percentage on alteration of dress habit, according to the
result persuaded more other students in Tourism and Hotel. Furthermore, the result in each activity is
dramatically increase. The percentage of evaluation was up to 9.75, 82.5 and 95.15
Keywords: Alteration, Dress Habits, Student
บทนา
การแต่งกายของนักศึกษาจัดอยู่ในระเบียบของแต่ละสถาบันที่ได้กาหนดขึ้นตามนโยบายของภาครัฐในแต่ละระดับ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเครื่องแบบนักศึกษานั้นเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของแต่ละสถาบันการศึกษา เป็นการสร้าง
ระเบียบวินัย และสร้างความรับผิดชอบ รวมทั้งยังเป็นการแสดงความเคารพคุณค่าของความเป็นนักศึกษาที่เป็นสิ่งที่ดีงาม น่า
ภาคภู มิใ จ แสดงถึงความรู้ สติ ปัญ ญา แต่ใ นปั จ จุบั นจะเห็ นได้ ว่า การแต่ งกายของนัก ศึ กษาในระดับ อุ ดมศึก ษาของทุ ก
มหาวิทยาลัยรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การแต่งกายของนักศึกษาสมัยใหม่ ที่เพิกเฉยต่อกฎระเบียบ ขาดวินัย
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่ นิสิตมักแต่งกายไม่เหมาะสมกับสภาพนิสิต ปล่อยชายเสื้อออกมานอกกระโปรง ใส่เสื้อผ้ารัดรูป นุ่ง
กระโปรงผิ ด ระเบี ย บ รวมทั้ งสวมรองเท้ า แตะหรื อทางเท้ าตามกระแสแฟชั่ น มากไปกว่า นั้ น นิ สิต นั ก ศึ กษาเองก็ มิ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญต่อกฎระเบียบการแต่งกาย ตลอดจนคาตักเตือนของผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่ เพราะความเข้าใจในค่านิยมของการ
แต่งกายไม่เหมาะสมทางการแต่งกายของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตกอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงนักศึกษาที่มักแต่งกาย
ล่อแหลม โป๊ ไม่เหมาะสม รวมถึงการใส่เสื้อผ้ารัดรูป ปล่อยชายเสื้อออกมาข้างนอกกางเกง หรือกระโปรง การสวมรองเท้า
แฟชั่นมาเรียน รวมทั้งผมที่มักจะทาสีนอกเหนือจากสีธรรมชาติมักพบเห็นเป็นปกติทั่วไปของนักศึกษาที่มีรสนิยมตามแบบฉบับ
สมัยใหม่
การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามบทความเปลื้องนักศึกษาของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (2550)กล่าวไว้ว่า ทางกระทรวงวัฒนธรรม ในสมัยของคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ร่ ว มกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และในสมั ย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ด ารงต าแหน่ ง เป็ น รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จานวน 30 แห่ง ร่วมกันกาหนด “วาระแห่งชาติ” ว่าด้วยการจัด
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา ซึ่งช่วงนั้นก็เกิดกระแสต่อต้านในมุมมองของสิทธิมนุษยชน ยกตัวอย่างเช่น จากการ
เผยแพร่วารสารสื่อสังวาสเรื่อง “การใช้อานาจควบคุมเด็กคือวาระแห่งชาติ ”ของหทัยรัตน์ สุดา (2550) จากบทความเรื่อง
การแต่งกายของนักศึกษากับอานาจของ บัณฑิต ไกรวิจิตร (2550) และ บทความเรื่อง สิทธิมนุษยชน การแต่งกายของนิสิต
นักศึกษาของใบไม้สีชมพู(2552) แต่หากการรณรงค์นั้นยังไม่สามารถสร้างความสาเร็จได้ จึงทาให้เกิดเป็นประเด็นที่ว่าชุด
นักศึกษาเป็นปัญหาหรือไม่ หรือจากบทความของอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ โดยอาจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์ (2552) แต่อย่างไรก็ตามยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่ น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (2552) ได้
กล่าวถึงโครงการ “อีกนิด เพื่อจุฬา” (A bit more Project) ที่เป็นโครงการรณรงค์ในเรื่องการแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูก
ระเบียบ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจากบทความของรวมคลังความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย Permalink (2551) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนดังกล่าวพบว่า เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังใน
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ด้าน คุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน จึงทาให้นักศึกษาบางกลุ่มยังขาดความเข้าใจในปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง
ในขณะเดียวกันที่สังคมไทยที่คาดหวังกับ การพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีค วามสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและ
จิตใจ มีสติ ปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีเป้าหมายที่มุ่งเน้นนาพานักศึกษาไปสู่ การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในวิชาชีพ
ของตนเองโดยมีระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ เป็นเครื่องมือข้อตกลงในการสร้างวัฒนธรรมการดารงอยู่ในสังคมของนักศึกษา
และเพื่อสร้างจิตสานึกความเป็นอันนึ่งเดียวกันในสถานบัน หากแต่ปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงเกิดขึ้นในสถานบันการศึกษา โดยที่มี
การรณรงค์ผ่านโครงการจากหลากหลายสถาบัน ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน
สติปัญญา คุณธรรม และจริยธรรมควบคู่ไปด้วย
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในระดับชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัย และนักศึกษาได้เรียนรู้และร่วมถกเถียง
ปัญหาร่วมกัน จึงประยุกต์เทคนิคการประชุม AIC (Appreciation-Influence-Control) รวมทั้งมีการประเมินความก้าวหน้า
และผลการดาเนินงานเพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข้ปัญหาในรายวิชาที่ได้ดาเนินการทดลองวิจัยเป็นกรอบในการดาเนินงาน
ในการทาวิจัยขั้นตอนนี้นักวิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และพูดคุย และการสังเกตระหว่างการดาเนินการ
กิจกรรมระหว่าง ผู้วิจัย และนักศึกษาโดยการคิดและเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านการสารวจตรวจสอบระหว่างกัน
โดยใช้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดการสอนของนักศึกษาโดยมีการรวบรวมข้อมูลดังนี้
ขั้นตอนเบื้องต้นทุกประเด็นโดยมีขั้นตอนรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยจัดกิจกรรมที่ 1 พูดคุยประเด็นข้อดีและข้อเสียของพฤติกรรมด้านการแต่งกายของนักศึกษา
2. ให้นักศึกษาสารวจลักษณะการแต่งกายของตนเอง
3. ใช้กระบวนการสังเกตและประเมินศักยภาพการแต่งกายของเพื่อนนักศึกษาร่วมกัน
4. เพือ่ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น และประสบการณ์การแต่งกายของนักศึกษา
5. นาเสนอเกณฑ์การแต่งกายนักศึกษาแบบปกติทั้งนักศึกษาชายหญิง
6. หาแนวทางการปฏิบัติการด้านการแต่งกายร่วมกัน
7. จัดเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกับกลุ่มนักศึกษา
8. ใช้กิจกรรมงานวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา มุ่งให้เกิดการยอมรับการใช้กระบวนการพัฒนา
ผู้วิจัยได้นารูปแบบ (model) การสังเกต ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินกิจกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขจากมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สร้างเวทีปรับความเข้าใจปรับทัศนคติด้านพฤติกรรมของนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2. จัดกิจกรรมที่ 2 ต้นแบบของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม
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3. ใช้การถอดบทเรียนและเติมเต็มร่วมกันกับนักศึกษาถึงประเด็นการจัดกิจกรรม
4. จัดกิจกรรมที่ 3 โครงการสัมมนาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ
5. ดาเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะสรุปผล
ผลการวิจัย
ผลการจัดกิจกรรมการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมแต่ง กายของนักศึกษา
ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมชั้นปีการศึกษาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพื่อศึกษากระบวนการนาการจัดการความรู้มาแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ผลการจัดกิจกรรมที่เกิดปัญหาจากความพยามยามที่จะแก้ปัญหาด้านการแต่ง
กายของนักศึกษา โดยการเก็บข้อมูลผ่านการทากิจกรรมรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 การศึกษากระบวนการและนากระบวนการจัดการความรู้มาใช้
ผลจากการศึกษาการจัดกิจกรรมที่ 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งเป็นนักศึกษาเพศชาย 7 คน และ แบ่งเป็นนักศึกษาเพศหญิงจานวน
34 คน รวมทั้งหมดจานวน 41 คน
ผู้วิจัยได้เปิดประเด็นสภาพปัญหาด้านการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้
พูดคุยถึงข้อดีและข้อเสียของการแต่งชุดนักศึกษาที่เป็นปัจจัยในการสร้างพฤติกรรมการแต่งตัวของนักศึกษาพร้อมกับสารวจ
พฤติ ก รรมการแต่ งตั ว เองของนั ก ศึ ก ษาซึ่ งนั ก ศึ ก ษาทุ ก คนทราบถึ ง ขั้ น ตอนการแต่ ง กายที่ ถู ก ต้ อ งตามกฏระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยทั้งชายหญิงเพราะเคยผ่านโครงการปฐมนิเทศนัก ศึกษาใหม่ โครงการติดเข็มตราพระราชลัญจกรของนักศึกษา
ใหม่ที่เป็นการปลุกจิตสานึกรักสถาบันให้แก่นักศึกษาแต่ด้วยปัจจัยทางด้านสังคมคือ พฤติกรรมด้านสังคมที่ให้ค่านิยมการแต่ง
กายตามแฟชั่นชุดนักศึกษาประกอบกับมีสินค้าที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษาในท้องตลาด ทาให้นักศึ กษาสร้างค่านิยม
ตามยุคสมัยของชุดนักศึกษาที่เปลี่ยนไปในสมัยนี้ ผลการตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียนในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
ทากิจกรรมครั้งที่1 พบว่ามีนักศึกษาที่แต่งตัวถูกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพียงร้อยละ 9.75 หรือเป็นจานวน
4 คนที่เป็นนักศึกษาหญิง จากนักศึกษาทั้งหมด 41 คน โดยผู้วิจัยได้นาเสนอผลการสารวจให้นักศึกษาให้ทราบถึงค่าร้อยละที่
อยู่ในเกณฑ์ต่า ผู้วิจัยจึงได้ใช้การมีส่วนร่วมของนักศึกษาได้นาเสนอเกณฑ์การแต่งกายชุดนักศึกษาทั้งชายและหญิงตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดังนี้
เครื่องแบบนักศึกษาชาย
1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้นไมมีอินทรธนูมีกระเปา ดานซายชนิดไมมีฝากระเป๋าเนื้อ
ผาไมบางเกินไป ไมมีลวดลาย ไมคับ หรือหลวมเกินไป
2. กางเกงขายาวทรงสุภาพ ปลายขากางเกงไมยาวไมสั้น ไมแคบ และไมกวางเกินไป กางเกงมีหู
รอยเข็มขัด เนื้อผาเรียบ สีกรมทาหรือสีดา
3. เนคไทสีเขียว ไมมีลวดลาย ติดเข็มของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4. เข็มขัดสายหนังสีดา หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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5. ถุงเทาสีดาหรือสีกรมทาไมมีลวดลาย
6. รองเทาหนังหุมสนสีดา หรือรองเทาผาใบสีดาไม่มีมีลวดลาย
เครื่องแบบนักศึกษาหญิง
1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเนื้อผาไมบางเกินไป ไมมีลวดลาย ไมเปนผามัน ไมมีลูกไม ไมมีเกล็ด ไมรัดรูป ตัวเสื้อไม่มี
กระเปา ไมมีจีบทั้งดานหนา ดานหลัง และที่แขนเสื้อ
2. กระดุม กระดุมเสื้อมีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. กระโปรงทรงสุภาพไมแคบ ไมรัด ไมผาหรือแหวกมาก เกินไป ความยาวคลุมเขาเล็กนอย กระโปรงสีดาหรือสี
กรมทา เนื้อผาเรียบหนา ไมเปนผามัน ไมมี ลูกไม ไมมีลวดลายในเนื้อผา
4. เข็มขัดสายหนังสีดา หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม
5. เข็มเครื่องหมาย เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามติดที่อกดานซาย
6. รองเทารองเทาหนังหุมสนสีดาไมมีลวดลาย
โดยจะมีการสร้างกระบวนการจากการหาคาตอบรวมกันกับนักศึกษา โดยผู้วิจัยจะมีการดาเนินการติดตามตรวจสอบ
ความถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามที่ได้ตกลงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งถัดไป

ภาพที่ 1 : การปรับตัววัฒนธรรมองค์กร
ตอนที่ 2 ศึกษาและเปรียบเทียบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา
ผลจากการศึกษาในกิจกรรมที่ 2 คือการผลักดันให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาต้นแบบให้สาขา
การท่องเที่ยวและการโรงแรมใช้การมีส่วนร่วมในการสร้างการรณรงค์ด้านการแต่งกายที่มีความถูกต้องตามระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามการเงื่อนไขที่ได้สร้างขึ้นจากการทากิจกรรมที่ 1 ที่มีจานวนนักศึกษาที่แต่งตัวถูกต้อง
ตามระเบียบคิดเป็นเพียงร้อยละ 9.75 หรือจานวน 4 คน โดยในครั้งนี้กิจกรรมต้นแบบด้านการแต่งกายได้ให้นักศึกษาร่วมกัน
ออกแบบโปสเตอร์ในการเชิญชวนนักศึกษากลุ่มอื่นนอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมาย โดยนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
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แต่งกายในเกณฑ์ที่ถูกต้องโดยคิดเป็นร้อยละ 82.5 หรือจานวน 33 คน โดยมีนักศึกษาขาดกิจกรรมจานวน 1 คน และแต่งกาย
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์จานวน 7 คน โดยที่ผู้วิจัยตรวจสอบกับระเบียบมหาวิทยาลัย ที่เป็นเงื่อนไขกาหนดร่วมกับนักศึกษา จาก
การเช็คชื่อในการจัดกิจกรรมในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เมื่อมีการเปรียบเทียบผลข้อมูลของกิจกรรมครั้งที่ 1 และกิจกรรมครั้งที่ 2 ทาให้เห็นการพัฒนาด้าน
พฤติกรรมการแต่งกายและทัศนคติของนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันร้อยละ 72.75 มีแนวโน้มที่เพิ่มมากอย่างชัดเจนจากการ
จัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง และช่วยกระตุ้นนักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
พฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาพที่2: ตัวอย่างกิจกรรมต้นแบบนักศึกษา
ผลการศึกษากิจกรรมที่ 3 เป็นการให้นักศึกษาควบคุมดูและพฤติกรรมด้านการแต่งกายด้วยตนเองจากการทา
กิจกรรมในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรมในการจัดงานสัมมนาด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ เป็นต้นแบบด้ายการแต่งกายเป็นผู้ควบคุมดูและงานสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อ
สร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองดูแลในตาแหน่งงานที่จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและ
โรงแรมและคณาจารย์ในสาขาเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้
โดยการตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของการแต่งกายคิดเป็นร้อยละ 95.15 หรือคิดเป็น
จานวน 39 คน จากนักศึกษาทั้งหมดจานวน 41 คน ซึ่งหากจัดลาดับจากการทากิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมครั้งที่ 1 ถึงการทา
กิจกรรมครั้งที่ 3 คือ ร้อยละ 9.75, 82.5 และ 95.15 หรือคิดเป็นจานวน 4 คน, 33 คน และ 39 คน ทาให้เห็นแนวโน้มด้าน
การแต่งกายไปในทิศทางที่ดีขึ้นผ่านการทากิจกรรมในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
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อภิปรายผล
จากการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้พบว่าพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ลสงคราม จานวนนักศึกษามีทั้งหมด 41 คน ทากิจกรรมผ่าน
กระบวนการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการแต่งกาย จากการบันทึกและสังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
ในเวลาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถแต่งกายได้เป็นระเบียบ มากกว่าเวลาเรียนในชั้นเรียนปกติ
การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติทาให้นักศึกษามีพัฒนาการด้านการแต่งกายไปในทางที่ดีขึ้นในตลอดการจัดกิจกรรมทั้งหมด
นักศึกษาสามารถแสดงทัศนคติด้านการแต่งกายเชิงบวกผ่านการใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาให้
นักศึกษาแสดงศักยภาพในการปฏิบัติกิจกรรมดึงคุณค่าด้านบุคลิกภาพด้านการแต่งกายออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการกิจกรรมการฝึกปฏิบัติยังเป็นเวทีให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนยอมรับ
คุณค่าของเครื่องแบบนักศึกษาที่ใช้ช่วงเวลาที่มีค่าในระดับอุดมศึกษาที่ได้ใช้โอกาสใส่เครื่องแบบอย่างสมศักดิ์ศรีนักศึกษา
และเตรียมพร้อมการก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างภูมิใจ
สรุปผลการวิจัย
การดาเนินงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการปรับปรุงพฤติกรรมการแต่งการของนักศึกษา ภายใต้รายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษ ย์สาหรั บการท่ องเที่ย วและการโรงแรม เพื่อศึก ษากระบวนการนาการจัดการความรู้และเพื่อศึก ษาแบะ
เปรียบเทียบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา มาแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ในสาขา
การท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผ่านกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่ ว มของนั ก ศึ ก ษา และอาจารย์ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ประเมิ น ผลการพั ฒ นาด้ า นพฤติ ก รรมการแต่ งกายของนั ก ศึ ก ษา ผ่ า น
กระบวนการปรับตัวตามวัฒนธรรมองค์กร จากการริเริ่มประเด็นที่เกิดจากปัญหาด้านพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาที่
เปลี่ยนมุมมองของนักศึกษาออกมาเป็นค่าตัวเลขร้อยละ ทาให้นักศึกษาเข้าตระหนักถึงค่าร้อยละที่มคี วามต่ากว่าเกณฑ์ นาไปสู่
ประเด็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเกิดการรับรู้เกณฑ์การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ทั้งเครื่องแบบนักศึกษาทั้งชายและหญิง โดยนักศึกษาชายส่วนใหญ่จะผิดระเบียบในข้อการติดเนคไทสีเสียว
ไม่มีลวดลายและติดเข็มสัญญาลักษณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาหญิงส่วนใหญ่จะผิดระเบียบข้อรองเท้าหุ้มส้นสีดาไม่มี
ลวดลายซึ่งจากการตรวจสอบนักศึกษามีผู้ที่ผ่านโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการติดเข็มตราพระราชลัญจกรของ
นักศึกษาใหม่ที่เป็นการปลุกจิตสานึกรักสถาบันให้แก่นักศึกษาแต่ด้วยปัจจัยทางด้านสังคมคือ พฤติกรรมด้านสังคมที่ให้ค่านิยม
การแต่งกายตามแฟชั่นชุดนักศึกษาประกอบกับมีสินค้าที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษาในท้องตลาด ทาให้นักศึกษาสร้าง
ค่านิยมตามยุคสมัยของชุดนักศึกษาที่เปลี่ยนไปในสมัยนี้ ทาให้การเก็บข้อมูลในกิจกรรมครั้งที่ 1 ที่ทาการเปิดประเด็นด้าน
พฤติกรรมการแต่งกายและเก็บข้อมูลนักศึกษาที่แต่งตัวถูกต้องตามระเบียบ เท่ากับร้อยละ 9.75 หรือเป็นจานวน 4 คนที่ จาก
นักศึกษาทั้งหมด 41 คน โดยทั้ง 4 คนที่แต่งกายถูกระเบียบเป็นนักศึกษาหญิง ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 2 เป็น
กิจกรรมต้นแบบนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีค่าร้อยละที่ 82.5 หรือจานวน 33 คน มีค่าร้อยละที่แตกต่าง
กัน 72.75 จากกิจกรรมครั้งที่ 1 นอกจากมีค่าร้อยละที่เพิ่มขึ้นแล้วยังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการแต่งกายของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในกิจกรรมต้นแบบนักศึกษา ทาได้รับความสนใจจากนักศึกษาคนอื่นจากในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่
สังเกต ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการแต่งกายในกิจกรรมครั้งนี้ ผลจากกิจกรรมครั้งที่ 3 เป็นกิจกรรมสัมมนาด้านการ
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ท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีค่าร้อยละแตกต่างกันร้อยละ 22.4 จากกิจกรรมครั้งที่ 2 คือร้อยละ 95.92 หรือจานวน 39 คน
จากนักศึกษาทั้งหมด 41 คน เป็นการสร้างกิจกรรมที่นักศึกษาต้องแสดงศักยภาพด้านบุคลิกภาพในฐานะของผู้รับผิดชอบการ
จัดสัมมนาในครั้งนี้ สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เข้าร่วมงานระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ที่เข้าร่วมงาน แสดงภาพลักษณ์ที่ถูกต้อง
ตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
ข้อเสนอแนะ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการแต่งกายควรสร้างความตระหนักให้นักศึกษาที่เห็นความสาคัญด้านการสร้าง
ภาพลักษณ์ บุคลิกภาพภายนอกกับการความรับผิดชอบตนเองในการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ จากการจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ แสดงบทบาทต่อหน้าสาธารณะชนเห็นถึงการยอมรับจากสังคมในการนาเสนอวัฒนธรรมของ
องค์กร เห็นควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาการเรียนจากห้องเรียนสู่พื้นที่ชุมชนเพื่อเป็นเสียงสะท้อนอีกด้านให้การแก้ไขปรับปรุง
พฤติกรรมด้านการแต่งกาย ภาพลักษณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชา
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในหัวข้อการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการแต่งกาย รวมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมจานวนทั้งสิ้น 41 คน เป็นความมุ่งหวังของผู้วิจัยที่จะปรับปรุงพฤติกรรมการแต่งกายของ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างสมภาคภูมิ
การวิจัยในครั้งนี้ต้องของขอบคุณนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ใ ห้ความร่วมมือในการทากิจกรรมมาตั้งแต่ต้น จนถึงขั้นตอน
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณสถานบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผู้สนั บสนุนโครงการ
ในครั้งนี้
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การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ชุดการสอนเรื่องอัลเทอร์เนเตอร์เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้ารถยนต์
The study of the efficiency Use of teaching sets on Alternator tester of gasoline engine
Is a medium for teaching electric vehicles.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
*corresponding author e-mail : pridasema1991@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินชุดการสอนเรื่องอัลเทอร์เนเตอร์เครื่องยนต์แก๊สโซลีน และใช้เป็นชุด
การเรี ย นการสอนวิ ช างานไฟฟ้ า รถยนต์ ในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ สาขาวิ ช าเครื่ อ งกล สาขางานยานยนต์
วิท ยาลัย เทคนิ คสุ โขทัย การประเมิ นชุ ดการสอนเรื่ องอัล เทอร์ เนเตอร์ เ ครื่ องยนต์แ ก๊ส โซลีน ประกอบด้ว ย ชุด การสอน
แผนบทเรียน ใบเนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โครงสร้างส่วนประกอบอัลเทอร์เนเตอร์ โดยใช้แบบทดสอบในการประเมินทางด้านทฤษฎี เป็นตัววัดผลเพื่อเก็บข้อมูล
เป็นคะแนน จะต้องทาคะแนนได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60/80 ของคะแนนทั้งหมด จึงจะผ่านการประเมิน
ผลจากการเก็บข้อมูลในการทดสอบจากนักศึกษา 15 คน คะแนนที่นักศึกษาทาได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ทางทฤษฎีคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.33 ของคะแนนทั้งหมดและคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนครบทุ กหน่วย
เรียนที่กาหนดคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.66 ของคะแนนทั้งหมด จากการประเมินที่ได้แสดงว่าชุดการสอนเรื่องอัลเทอเน
เตอร์เครื่องยนต์แก๊สโซลีนสามารถนามาใช้เป็นสื่อในการเรียนได้ โดยมีประสิทธิภาพที่ 63.33/96.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ 60/80
คาสาคัญ : อัลเทอเนเตอร์,ชุดการสอน และเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ABSTRACT
The objective of this research is to evaluate the teaching kit on alternate gasoline engines. And
used as a set of teaching and learning subjects for electric cars At the vocational certificate level
Mechanical Department Automotive field Sukhothai Technical College Assessment of the instruction set
on the alternator, gasoline engine, consists of a set of instruction, lesson plan, content, test form before
class post test With the following content Study about theory and practice Alterator component structure
By using a test to evaluate the theory Is a measure to collect data as a score Must score at least 60/80
percent of the total score Therefore will pass the assessment
The results of data collection in the test from 15 students, the scores that students can do from
the test before the theoretical study, is the average score of 63.33 percent of the total score and the
score from doing the test after studying all the units specified. Representing an average score of 96.66
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percent of all scores According to the assessment, it was shown that the instruction set on the gasoline
engine can be used as a learning medium. With efficiency at 63.33 / 96.66 which is higher than the
threshold set 60/80Keywords : Alternator., Teaching Practice. And Gasoline engine.
keywords : Alterator , teaching kit , gasoline engines
บทนา
การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
ให้ดียิ่งขึ้นและการศึกษาจะพัฒนาได้อย่างดีมีเป้าหมายก็ต่อเมื่อมีงบประมาณในจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดฝึกปฏิบัติ ชุดสาธิตการ
ทดลอง สื่อการเรียนการสอนและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวะศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขา
อาชีพนั้นๆ ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าศึกษาเพิ่มมากขึ้นผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลประกอบกับวิทยาการความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพช่างยนต์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้ภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนต้องทาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้ คิดหาเหตุผล คิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไข้ปัญหาได้ การที่จะสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น อาจารย์ผู้สอนต้อง
จัดการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าและอุปกรณ์ที่ ทันสมัยส่งผลประโยชน์ให้กับนักศึกษาโดยค้นหาแนวทางในการสอนที่
ใช้เทคนิควิธีใหม่ๆหรือนาเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักศึกษาใช้เกี่ยวกับ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั้น เพื่อได้รับความรู้
ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการนั้นสื่อ การเรียนการสอนจึงเป็นส่วนสาคัญอย่างมากที่จะทาให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้อย่างมีคุณภาพที่สุด สื่อการสอนนี้จะช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพในการสอนมากขึ้นและให้ผเู้ รียนได้รับความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพเนื่อ งจากวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยได้มีก ารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ ปวช.และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ช่างยนต์ ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาช่างอุตสาหกรรมในวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์
จากการเรียนในวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ใน
การเรียน ภาคปฏิบัติที่เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการตรวจสอบอัลเทอร์เนเตอร์ของเครื่องยนต์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆซึ่งเป็นการปฏิบัติ
จากของจริงพบว่าผู้เรียนมีจานวนมากกว่าวัสดุอุปกรณ์ชุดฝึกที่ใช้ในการเรียนการสอนทาให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติไม่ได้
ทุกคนก็ต้องใช้เวลานานในการฝึกปฏิบัติ หากรองบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คงต้องใช้เวลาทาให้เด็กขาดโอกาสการเรียนรู้
ไป จึงคิดว่าการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนหรือชุดการสอน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นามาแก้ไขปัญหาใน
ห้องเรียน ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน สร้างความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว สื่อหรือชุดการสอนที่นามาใช้มีหลายชนิดและ
ต้องเลือกอย่างเหมาะสมกับการสอนในวิชาแต่ละวิชา ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติซึ่งเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการต้องอาศัยสื่อการสอนที่เป็นของจริง โดยสร้างเป็นชุดสาธิต ชุดประลอง หรือชุดฝึก ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริงและเหมือนของจริงมากที่สุด
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้น คณะผู้จัดทาจึงมีแนวคิด ที่จะสร้างเครื่องทดสอบอัลเทอร์เนเตอร์เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนวิชา งานไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เรียนได้ทาการตรวจสอบปัญหาสาเหตุที่อัลเทอร์เนเตอร์ชารุดเสียหายและรู้จัก
ส่วนประกอบของอัลเทอร์เนเตอร์
วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 การสร้างและทดสอบเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์
ในการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์ ผู้ทาได้ดาเนินการศึกษาถึงขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อสร้างความ
เข้าใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้ ขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 1
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ศึกษาข้อมูล

ออกแบบ

สร้างเครื่อง
แก้ไขปัญหา

ประเมินคุณภาพเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์

ทาการทดลอง

วัดผลและเก็บผลการทดลอง

วิเคราะห์ผลการทดลอง
รูปที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั

รูปที่ 2 องค์ประกอบโดยรวมของเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์
การดาเนินการออกแบบเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์ใช้มอเตอร์เป็นต้นกาลังงานในการหมุนทดสอบอัลเทอเนเตอร์
ซึ่งประกอบไปด้วยโครงเหล็กโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 คือส่วนของห้องด้านล่างที่ติดตั้งมอเตอร์และแบตเตอรี่ มี
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ขนาดความกว้าง 50 cm. ความยาว 60 cm. สูง 60 cm. ส่วนที่ 2 เป็นพื้นเหล็กที่ใช้ติดตั้งแท่นยึดอัลเทอเนเตอร์ มีขนาด
ความกว้าง 55 cm. ความยาว 65 cm. และ ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ติดตั้งเกจวัดสาหรับแสดงผลต่างๆ ในการทดสอบมีขนาดสูง
58 cm. กว้ า ง 60 cm. องค์ ป ระกอบโดยรวมของเครื่อ งทดสอบอั ลเทอเนเตอร์แ สดงดัง รู ป ที่ 2 โดยใช้ โ ปรแกรม
SOLIDWORKS สร้างแบบจาลอง
2.2 ขั้นตอนการทดลองและเก็บข้อมูล
ในลาดับขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ทาการศึกษามีลาดับขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 3
สร้างแบบประเมิน

ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

นัดผู้เชี่ยวชาญ

ชี้แจงรายละเอียด

สาธิตการทางานของเครื่อง

ประเมินระดับคุณภาพ

วิเคราะห์ผล

รูปที่ 3 ลาดับขั้นตอนการทดลองและเก็บรวมรวมข้อมูล
จากรู ป ที่ 3 ท าหนั งสื อ ถึ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ นั ด วั น เวลา ในการทดลองเพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แล้ ว ท าการนั ด
ผู้เชี่ยวชาญมาพร้อมที่จะทาการประเมินแล้ว ผู้ทาการศึกษาชี้แจงรายละเอียดของแบบประเมินคุณภาพ พร้อมกับแจกแบบ
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ประเมินคุณภาพ จากนั้นสาธิตการทางานของเครื่องเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพื่ อ
นาไปวิเคราะห์ผลต่อไป
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอ
การวิเคราะห์ข้อมูลได้นาผลจากแบบประเมินคุณภาพแสดงจากผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านมาทาการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( Standard deviation ) ซึ่งมีสูตรดังนี้
คานวณหาค่าเฉลีย่ ( Mean ) ของผลการประเมินโดยการใช้สูตร
∑

̅

เมื่อ

คือ
ค่าเฉลี่ย
∑
คือ
ผลรวมของคะแนน
N
คือ
จานวนประชากรทั้งหมด
ค่า ̅ ที่ได้จากการประเมินจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.00 ถึง 5.00 ซึ่งมีความหมายต่าง ๆ ดังนี้
ค่าอยู่ระหว่าง 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง ดีมาก
ค่าอยู่ระหว่าง 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง ดี
ค่าอยู่ระหว่าง 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง พอใช้
ค่าอยู่ระหว่าง 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง ควรปรับปรุง
ค่าอยู่ระหว่าง 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง ต้องปรับปรุง
คานวณหาค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( Standard deviation ) ของผลการประเมินโดยใช้สูตร
̅

S.D = √
เมื่อ

S.D.
X
̅

n

คือ
คือ
คือ
คือ

∑

̅̅̅̅

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลแต่ละจานวน
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละจานวน
จานวนประชากรทั้งหมด

ผลการวิจัย
ผลการทดสอบเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์
ผลการทดลองในครั้งนี้จะนาเสนอตามหัวข้อของแบบประเมินคุณภาพซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้คือ
3.1.ด้านคุณภาพของเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์
3.2. ด้านคุณภาพชุดการสอน
3.3 ผลการทดลองใช้ชุดการสอน
3.1 ด้านคุณภาพของเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์ของเครื่องยนต์
แก๊สโซลีน ด้านคุณภาพของเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์โดยผู้เชี่ยวชาญปรากฏผล ดังตารางที่ 4.1
รายการประเมิน

X

S.D.

ความหมาย

1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างมีความเหมาะสม

4.85

0.37

ดีมาก

2. ความแข็งแรงของเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์

4.57

0.53

ดีมาก

5

0

ดีมาก

4.85

0.37

ดีมาก

5. ความสะดวกในการใช้งาน

4.71

0.48

ดีมาก

6. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

4.85

0.37

ดีมาก

7. ความปลอดภัยในการทางาน

4.71

0.48

ดีมาก

8. ขั้นตอนการทดสอบของเครื่องมีความเหมาะสม

4.42

0.53

ดี

9. สามารถทดสอบอัลเทอเนเตอร์ได้หลายรุ่น

4.28

0.75

ดี

10. สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้

4.85

0.37

ดีมาก

11. มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

4.85

0.37

ดีมาก

12. เครื่องสามารถนาไปใช้งานได้จริง

4.85

0.37

ดีมาก

4.73

0.41

ดีมาก

ด้านโครงสร้าง

3. ขนาดของเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์มีความเหมาะสม
4. การออกแบบเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์มีความเหมาะสม
ด้านการใช้งาน

ด้านคุณค่าโดยสรุป

เฉลี่ยรวม

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายของคุณภาพด้านคุณภาพของเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์
จากตารางที่ 1 พบว่าประเมินคุณภาพการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เฉลี่ยรวม ด้านคุณภาพของเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.4
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แผนภูมิที่ 1 ค่าเฉลีย่ ด้านคุณภาพของเครื่องทดสอบอัลเทอร์เนเตอร์ในแต่ละด้าน
3.2 ด้านคุณภาพชุดการสอน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์ ของเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีน ด้านคุณภาพชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญปรากฏผล ดังตารางที่ 2
รายการประเมิน
1. เนื้อหาการนาเสนอ
1.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
1.2 ความถูกต้องของเนื้อหา หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
1.3 ความถูกต้องในการลาดับเนือ้ หาตามขั้นตอน หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
1.4 ความสอดคล้องของเนื้อหาแต่ละตอน หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
1.5 ความชัดเจนในการอธิบาย เนื้อหา หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
1.6 ความชัดเจนในการสรุปเนื้อหา หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
2. ภาพและภาษา
2.1 ความถูกต้องของภาพที่นามาใช้ หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
2.2 ความถูกต้องของภาษาที่หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
2.3 ความสอดคล้องระหว่างภาพกับคาบรรยาย หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
3. เวลา
3.1 ความเหมาะสมของเวลากับเนื้อหา หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
3.2 ความเหมาะสมของเวลากับคาบรรยายหน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
3.3 ความเหมาะสมกับเวลาในการนาเสนอชุดการสอน หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
4. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
4.1 การตั้งคาถามของแบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหา หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
4.2 คาถามมีความชัดเจนเข้าใจง่าย หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
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X

S.D

ความหมาย

4.85
4.42
5
4.71
4.85
4.85

0.37
0.53
0
0.48
0.37
0.37

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.42
4.85
4.85

0.53
0.37
0.37

ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.85

0.37

ดีมาก

4.57
4.57

0.53
0.53

ดีมาก
ดีมาก

4.71
4.57

0.48
0.53

ดีมาก
ดีมาก

4.3 แบบทดสอบมีความสามารถวัดความรู้ ความเข้าใจ หน่วยที่ 4ระบบประจุไฟ 4.85 0.37
ดีมาก
4.4 สามารถปฏิบัติงานตามใบขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน หน่วยที่ 4 ระบบประจุไฟ
5
0
ดีมาก
เฉลี่ยรวม
4.74 0.38
ดีมาก
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และความหมายของคุณภาพด้านคุณภาพชุดการสอน
จากตารางที่ 2 พบว่าประเมินคุณภาพการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เฉลี่ยด้านคุณภาพชุดการสอนอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.74 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3

แผนภูมิที่ 2 ค่าเฉลีย่ ด้านคุณภาพชุดการสอนในแต่ล่ะด้าน
ด้านการประเมิน

X

S.D.

ความหมาย

ด้านคุณภาพของเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์

4.73

0.41

ดีมาก

ด้านคุณชุดสื่อการสอน

4.74

0.38

ดีมาก

4.73

0.39

ดีมาก

ภาพรวม

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและความหมายโดยภาพรวม
จากตารางที่ 3 พบว่าคุณภาพของการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและ
ชุดการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก
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3.3 ผลการทดลองใช้ชุดการสอน เรื่องอัลเทอเนเตอร์ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
การทดลองใช้ชุดการสอน ซึ่งทางคณะผู้จัดทาได้ทาการทดลองใช้ชุดการสอน เรื่อง อัลเทอเนเตอร์ของเครื่องยนต์
แก๊สโซลีน หน่วยที่ 4 เรื่อง ระบบประจุไฟ กับนักศึกษาจานวน 15 คน ซึ่งปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 4 ผลคะแนนแบบทดสอบหน่วยที่ 4 มีดังนี้(คะแนนเต็ม 12 คะแนน)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล
ก่อนเรียน
หลังเรียน
นาย ชาคริต
ฤทธิ์เทพ
6
12
นาย จตุรวิทย์
มั่นสะอาด
6
12
นาย ณัฐพล
แก้วจันทร์
6
12
นาย นพรัตน์
รักธัญกร
4
12
นาย สุรชัย
คากอง
4
11
นาย ณัฐพงษ์
โตสี
10
11
นาย ฤทธิชัย
ครุฑจู
9
10
นาย จักรกฤต
สุขสัมพันธ์
7
11
นาย ธนากร
บัณฑิต
8
12
นาย กฤษณะ
บุญมี
10
12
นาย นพพงษ์
ยิ่งยง
8
11
นาย นภัสสร
เอี่ยมประเสริฐ
9
12
นาย สุทัศน์
อยู่พ่วง
8
12
นาย จักรนารายณ์ ทะบัณดิษฐ์
9
12
นายพีรพงศ์
ชุขันธ์
8
12
คิดเป็น(%)
63%
97%
ตารางที่ 4 ผลคะแนนแบบทดสอบหน่วยที่ 4 มีดังนี้(คะแนนเต็ม 12 คะแนน)
ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
มาตรฐาน
(X )
(S.D)
1. ผลการทดสอบก่อนเรียน
6.9
1.72
2. ผลการทดสอบหลังเรียน
11.6
0.63
ตารางที่ 5 ผลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนนักศึกษา หน่วยที่ 4
จากตารางที่ 4.5 พบว่าเรื่อง ระบบประจุไฟ ทาให้นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยดีขึ้นจาก 6.9คะแนนเป็น 11.6 คะแนนซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยพัฒนาขึ้นมา 4.7 คะแนน คิดคะแนนข้อสอบก่อนเรียนเป็นร้อยละ 63 และคะแนนข้อสอบหลังเรียน ร้อยละ 97 มี
คะแนนเฉลี่ยพัฒนาขึ้น ร้อยละ 35 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานลดลงเนื่องจากคะแนนหลังเรียน นักศึกษามีคะแนนใกล้เคียงกัน
จึงทาให้การกระจายของข้อมูลน้อยลง
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบอัลเทอเนเตอร์ของเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนโดยภาพรวมมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก ( ̅ = 4.73 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านคุณภาพของเครื่อง
ทดสอบอัลเทอเนเตอร์ อยู่ในระดับดีมาก ( ̅ = 4.73 ) ด้านคุณภาพชุดการสอน อยู่ในระดับดีมาก ( ̅ = 4.74 ) และผลการ
ทดลองใช้ชุดการสอน ทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 เรื่อง ระบบประจุไฟ ของนักศึกษาทาคะแนนเฉลี่ยได้ 6.9 คะแนน เมื่อทา
การใช้ชุดการสอนกับนักศึกษา ผลการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาทาคะแนนเฉลี่ยได้ 11.6 คะแนน คะแนนเฉลี่ยดีขึ้น 4.7
คะแนน จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน คิดคะแนนข้อสอบก่อนเรียนเป็นร้อยละ 63 และคะแนนข้อสอบหลังเรียน ร้อยละ 97 มี
คะแนนเฉลี่ยพัฒนาขึ้น ร้อยละ 35 ซึ่งทาให้เห็นว่าชุดการสอนเรื่อง ระบบประจุไฟ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในด้านการเรียนรู้และทักษะมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านา ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์และอานวยความสะดวกในเรื่อง สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
เอกสารอ้างอิง
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การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน กรณีศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ทาให้ ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ด้านการเรียนดีขึ้น 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้รายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สารวจ ค้นคว้า และทดลอง โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เรียนรายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 81 คน และเครื่องมือ
ในการวิจัยมีดังนี้ 1) เครื่องมือทดลอง ได้แก่ วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 2) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกผลการดาเนินกิจกรรม แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับรายวิชา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1)
ผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมทาให้ผู้เรียนมีความกระตืนรือร้นในการทางานกลุ่ม รู้จักคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ ส่งงานและ
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.52 2 ) การประเมิน
ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.69 ±0.513) รองลงมาคือ นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น (4.59 ±0.539) และการให้คาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (4.58 ±0.541) ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย
(4.50±0.556) และผู้เรียนได้ให้ความคิดเห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานทาให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมากและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อย่างดี
คาสาคัญ : การเรียนรู้ด้วยโครงงงาน การจัดการเรียนรู้ สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Abstract
This research aimed to investigate the following: the achievement of project-based learning (PBL)
management that enables learners to improve their learning. 2) the attitudes of learners towards learning
seminar in business computer subject. This research is an action research that allows learners to take real
action in the form of a study, survey, research and experiment. The sample group included 81 students
majoring in Business Computer. The results of the research were as follows: 1) Achievement from
organizing activities made the students more enthusiastic about group work, know how to analyze
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Practice training, send work and meet with advisors continuously and PBL approach results are at a good
level with an average of 82.52 percent. 2) The assessment of students' attitudes towards the PBL
management model found that learners can find new knowledge by themselves with the highest mean
(4.69 ± 0.513), followed by students have more responsibility (4.59 ± 0.539) and the project advisory
services (4.58 ± 0.541). As a result, project-based learning management was rated as a very good level of
satisfaction (4.50 ± 0.556). Moreover, the students have commented that the project-based learning
process can help them gained a lot of knowledge which can be applied in the future.
keywords: Project-based learning, Learning management, Seminar in business computer
บทนา
การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญอย่างหนึ่งสาหรับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ผู้ที่ได้รับการศึกษา
ย่ อ มสามารถรู้ จั ก คิ ด รู้ จั ก ท า และรู้ จั ก กระบวนการในการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในอนาคต ในโลกปัจจุบันการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และศีลธรรม
ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาประเทศจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพและศักยภาพในด้านความรู้และความสามารถของประชากรใน
สังคมเป็นหลัก ซึ่งรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั้ นมีปรากฏในวงการ
การศึกษาไทยหลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) การเรียนรู้ด้วย
โครงงาน (Project-based Learning) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (individual study) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นกลุ่ม (Group Investigation Model) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Study) การเรียนรู้แบบสรรนิยม (Constructivism)
การเรี ย นรู้ จ ากการสอนแบบเอส ไอ พี (SIP) การเรี ย นรู้ โ ดยสร้ า งผลงานจากการตกผลึ ก ทางปั ญ ญา (Crystal-Based
Approach) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning) และการเรียนรู้จากการทางาน
(Work-based Learning) เป็นต้น และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนั้นเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นหา
คาตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือ
ของกลุ่มที่เป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2550, หน้า 1) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24
ข้ อ (2) และ (3) ได้ ก าหนดแนวทางการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส ถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) การเรียนรู้ด้วยโครงงานได้ถูกนาไปใช้ในห้องเรียนเป็นเวลาหลายปี แต่ก ารเพิ่มขึ้นของความ
สนใจในรูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็ม (STEM) ที่ผนวกเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ เข้ากับการดาเนินชีวิตและการทางาน ซึ่ง มีจานวนเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านๆ มา (Kuenzi, 2008) และยังมีงานวิจัย
จานวนน้อยที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน อย่างไรก็ตามกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (PBL) มีความสาคัญเพิ่ม
มากขึ้นและสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ สังคม บุคคล และสภาพแวดล้อม
(Kennedy & Odell, 2014 และ Xie et al., 2015) จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนา
กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพราะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและการหาคาตอบอันเป็นหลักการ
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พื้นฐานในรายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งเป็นวิชาเอกเลือกวิชาหนึ่งในหลายๆ วิชาของหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยมีเนื้อหารายวิชาที่เน้นให้นักศึกษาทาการวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีการแก้ไ ขปัญหากับงานธุรกิจ ด้วยการออกแบบ
และนาเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา โดยผู้เรียนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ผ่านการเรียนใน
รายวิชาต่างๆ มาจนเกือบครบหลักสูตรแล้ว
จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและรายวิชาอื่นๆ ที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาไม่
กล้าแสดงความคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถสะท้อนความรู้และมีอธิบายได้อย่างเป็นขั้นตอน อาจเนื่องมาจากความไม่เข้าใจ ไม่กล้า
แสดงออก และไม่ได้ฝึกทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและสนใจโดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นและให้คาปรึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการวิจัยในชั้น
เรียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (project-based Learning)
กรณีศึกษา รายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ทาให้นักศึกษามีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ในรายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สารวจ ค้นคว้า
และทดลอง สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจะเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation skills) หรือทักษะชีวิต
และการประกอบอาชีพ (Life and Career skills) หรือทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี (Information and
Technology Skills) โดยการตั้งคาถามวิจัย คือ 1) การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานช่วยให้นักศึกษามีพัฒนาการด้านการเรียนดี
ขึ้นหรือไม่ 2) นักศึกษามีทัศนคติ ต่อวิธีการจัดการเรี ยนรู้ด้วยโครงงานอย่างไร ซึ่งกลุ่มตั วอย่างเป็ นนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจชั้นปีที่ 4 จานวน 81 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอนการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน (Project Based Learning) ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และวัดผลด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ การทดสอบ และแบบประเมิน ทัศนคติที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยโครงงาน ขั้นตอนการ
ดาเนินงานวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อม อาจารย์อธิบายการดาเนินกิจกรรมของรายวิชาและมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มคิดหัวข้อ
โครงงานตามความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยอาจารย์จะแนะนาแหล่งเรียนรู้และข้อมูลตัวอย่างให้เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
2. ผู้เรียนเลือกหัวข้อโครงงานที่ต้องการศึกษา และอาจารย์มอบหมายให้ผู้เรียนทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นแนวทางในการเลือกหัวข้อและกระตุ้นให้เกิดการ Brain Storm เพื่อให้เกิดทักษะทางการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการสื่อสาร
และทักษะการสร้างความร่วมมือ
3. ผู้เรียนนาเสนอเค้าโครงและกาหนดขอบเขตของโครงงาน
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4. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามเค้าโครงงานที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งในระหว่างการดาเนินงานอาจารย์จะคอยให้คาปรึกษาและ
มีการนาเสนอความก้าวหน้าหน้าชั้นเรียนเป็นระยะๆ พร้อมทั้งเช็คชื่อและสังเกตการให้ความสนใจและความร่วมมือกับสมาชิก
ในกลุ่ม
5. การทดสอบและประเมินผลโครงงาน โดยมีคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาทาการประเมินและ
วัดผลการเรียนรู้ ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ และอาจารย์กับผู้เรียน
6. สร้างแบบสอบถาม โดยมีผู้เชียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามจานวน 3 ท่านและออกแบบแบบสัมภาษณ์ โดยการ
สัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่มอย่างไม่เป็นทางการทุกๆ กลุ่ม และประเมินผลทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนในรายวิชาสัมมนา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนและวิเคราะห์การประเมิน โดยสรุปผลความพึงพอใจจากแบบประเมิน
8. สรุปผลงานวิจัย
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานและการให้คะแนนผลการดาเนินกิจกรรมโครงงาน
ขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน
1. เริ่มต้นโครงงาน

2. พัฒนาโครงงาน

3. รายงานผลโครงงาน

4. ประเมินผลโครงงาน

กิจกรรม

ชิ้นงานที่ได้รับ

1. อาจารย์อธิบายกระบวนการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน
2. นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจ
และวิเคราะห์ปญ
ั หา
3.นาเสนอหัวข้อโครงงาน
1. การวิเคราะห์กระบวนการทางาน
2. การออกแบบระบบงาน
3. พัฒนาโปรแกรม
4. รายงานความก้าวหน้า
5. คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และให้ข้อเสนอแนะ
1. แต่ละกลุม่ นาเสนอระบบงานที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนา
2.คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และให้ข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลโครงงานและนาเสนอโครงงานที่
เสร็จสิ้นแล้ว
2. คณะกรรมการตรวจสอบโครงงาน
รวม
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คะแนน

แบบเสนอหัวข้อโครงงาน

20

แบบแผนการพัฒนา แผนผัง
กระบวนการ (Flow Chart)
แผนผังการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ

20

การพัฒนาระบบงานและสื่อต่างๆ
โดยใช้เทคโนโลยีทั้งซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง

20

รูปแบบของระบบและสื่อต่างๆ ที่
เสร็จสมบูรณ์ตามที่กาหนด
ขอบเขตไว้ตั้งแต่ข้อ 1

40

100
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ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ผลการวิจัยในชั้นเรียนนี้ ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความสามารถของนักศึกษาในการดาเนินกิจกรรมโครงงาน โดยแบ่งคะแนนแต่ละขั้นตอนตามความ
ซับซ้อนและความยากของกระบวนการ ซึ่งกิจกรรมหลักๆ ออกเป็น 4 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมได้ชี้แจงและกาหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 27 กลุ่มๆ ละ 3 คน เพื่อดาเนินกิจกรรมโครงการใน
การวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจ ซึ่งผู้วิจัยติดตามประเมินผลชิ้นงานในแต่ละกิจกรรม แล้วนาข้อมูลได้ที่ได้ม าปรับพฤติกรรม
โดยเน้นการคิด วิเคราะห์และการทางานเป็นทีม ซึ่งแสดงผลลัพธ์เป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละ
กิจกรรมได้ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยพบว่าในภาพรวมนักศึกษาสามารถดาเนินโครงการได้คะแนนเฉลี่ยที่ 82.52 คะแนน
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการดาเนินกิจกรรมโครงงาน
กิจกรรม
1. เริ่มต้นโครงงาน
2. พัฒนาโครงงาน
3. รายงานผลโครงงาน
4. ประเมินผลการจัดการโครงงาน
สรุปโดยภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
15.89
15.85
16.07
34.70
82.52

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.523
1.556
1.015
1.510
2.643

2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามถึงทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ้วยโครงงาน โดยใช้ข้อมูล
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามปลายปิด แบบ Likert-rating scale ซึ่งเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษา (ดังตารางที่ 3) และข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากคาถามปลายเปิดจากแบบสอบถามและจากการ
สังเกตของอาจารย์ผู้สอน
ตารางที่ 3 ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
รายการ
ด้านความรู้
1. ช่วยให้มีความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้น
2. ช่วยเสริมการเรียนให้มีประสิทธิภาพ
3. ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้ใฝ่รู้
4. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหา
5. ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง
6. สามารถนาความรู้ประยุกต์ใช้ได้จริงในงานปัจจุบัน
ด้านการทางานเป็นทีม
7. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสามารถทางานเป็นทีมได้เป็น
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ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบียน
มาตรฐาน

แปลผล

4.52
4.36
4.52
4.49
4.69
4.43

0.590
0.573
0.537
0.547
0.513
0.543

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

4.41

0.644

ดี
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อย่างดีมากขึ้น
8. มีความรับผิดชอบมากขึ้น
9. มีระบบการวางแผนการทางานที่ดีขึ้น
10. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียนมากขึ้น
11. มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกมากขึ้น
ด้านผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
12. ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์
13. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความชัดเจน
14. การให้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
สรุปผลรวมเฉลี่ย

4.59
4.41
4.49
4.40

0.539
0.624
0.547
0.537

ดีมาก
ดี
ดี
ดี

4.53

0.546

ดีมาก

4.56
4.58
4.50

0.497
0.541
0.556

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยโครงงาน พบว่า ผู้เรียนสามารถค้นพบ
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.69 ±0.513) รองลงมาคือ นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น (4.59 ±0.539)
และการให้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (4.58 ±0.541) ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย (4.50±0.556) และนักศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานในรายวิชา
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ผสมผสานการใช้ความรู้ในรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้กับความรู้ใหม่เทคโนโลยีที่ได้จากการ
ค้นคว้าหาข้อมูลและการให้ความรู้ที่หลากหลายจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการที่ทาการสอบใน
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม ทาให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมากและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อย่างดี
อภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้มีประเด็นที่ศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน และทัศนคติของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ซึ่งมีประเด็นที่นาไปสู่การอภิปรายผลดังนี้
1. จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียน ในขณะที่ดาเนิน กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน พบว่ากิจกรรมที่สร้างขึ้น
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนทางานเป็นทีมและสามารถทางานกลุ่มได้ เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้อื่น และรู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมีแบบแผนมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชดนัย จุ้ยชุม และคณะ (2559)
รวมทั้งสามารถนาเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุและผลได้เป็นอย่างดี จากการตรวจสอบผลงานระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรม พบว่า
เมื่อนักศึกษาได้ข้อแนะนาจากคณะกรรมการและอาจารย์ผู้ตรวจสอบงานแล้ว ผู้เรียนจะดาเนินการแก้ไขทันที หากผิดซ้าจะทา
การแก้ไขจนกระทั่งได้ผลงานที่สมบูรณ์ ซึ่งอาจารย์เป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพ จากผลการดาเนินงานผู้เรียนมีพัฒนาการด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์มากขึ้น สามารถหาทางแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองได้ ส่งผลให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิชชุกร มาลาวิทยา (2543) ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ทักษะต่างๆ ฝึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทาให้ค้นพบความรู้ใหม่ๆ มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีความรับผิดชอบและ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ลุล่วงด้วยดี
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2. ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และถ้า
พิจารณารายข้อพบว่าผู้เรียนมีทัศนคติทางบวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก ซึ่ง การ
เรียนรู้แบบโครงงานช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะด้านความรู้ ด้านการทางานร่วมกับผู้อื่น และยังเป็นแรงจูงใจให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Supara Ballantyne (2016) และผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์แก้ไขปัญหามากขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุภารัตน์ คุ้มบารุง (2555) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงานทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลทางพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
สรุปผลการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน กรณีศึกษา รายวิชาสัมมนา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้ งนี้ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษามี
การทางานเป็นทีมทีด่ ีขึ้น มีการคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทางาน อีกทั้งยังมีความกระตือรือร้น
ศึกษาค้นคว้าเพือ่ หาข้อมูลและวิธีการปฏิบัติด้วยตนเองเพิ่มเติม มีความรับผิดชอบมากขึ้น ส่งผลให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น คะแนน
ผลการเรียนในรายวิชาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82.52 และผู้เรียนยังมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ทั้ง
ด้านความรู้ที่ได้รับ การทางานเป็นทีม และการแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการที่ตรวจสอบโครงงาน ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น ดังนั้นควรจัดให้มีการเรียนรู้ด้วยโครงงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง นาวิธีนี้ไปทดลองกับรายวิชาอื่นๆ ที่มีลักษณะการสอนที่
เหมือนหรือแตกต่างกัน และควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดเป็นโครงงานวิจัยและส่งเสริมให้นักศึกษานาไปนาเสนอในการ
ประชุมวิชาการต่างๆ ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรแบ่งกลุ่มทดสอบกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานกับกระบวนการเรียนรู้ด้วย
วิธีอื่นๆ แล้วเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลายๆ ด้าน เช่น ด้านผลการเรียน ด้านความพึงพอใจ เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน
ทีส่ ่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
The Development of Learning Activities Using CIRC Technique with Art of Teaching to
Promote Ability of Interpretation in Thai Language of Mattayomsuksa 3 Students
ธารทิพย์ ศรีพิชัย1, ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์2
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*corresponding author e-mail : tantip_suwan@hotmail.co.th
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับ
ศิลปะการสอน ตามเกณฑ์ 75/75 (2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จานวน 35 คน ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับ
ศิลปะการสอนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ดาเนินการทดลองจานวน 6 แผน เป็นเวลา 12
ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการศึกษาพบว่า
(1) กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 3 ขั้นที่ 1 ขั้นการนาเสนอ
บทเรียน ประกอบด้วยศิลปะการสอนคือ ท่าทางเชิงบวก ขั้นที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านในกลุ่ม 2.1 กิจกรรมพื้นฐาน
ศิลปะการสอน คือ สัมพันธภาพที่ดี สังเกตุผู้เรียนอย่างใกล้ชิด กระตุ้นให้ลองทาดู ยอมรับความคิดเห็นที่แปลกใหม่
ท่าทางเชิงบวก 2.2 กิจกรรมการสอนอ่านตีความ ศิลปะการสอนคือ คิดดังๆ แทรกแซงอย่างมีจังหวะ ขั้นที่ 3 ประเมินผล
ศิลปะการสอนที่ใช้ คือ พูดน้อย ฟังให้มาก มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.53) และมีประสิทธิภาพ
76.04/77.33
(2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ,ศิลปะการสอน ,การอ่านตีความภาษาไทย
Abstract
The objectives of this study were : (1) to construct and determine the efficiency of learning
activities using CIRC technique with art of teaching according to standard criterion of 75/75. (2) to
compare the ability of interpretation in Thai language. The samples of this research were 35
Mattayomsuksa 3 students at Huayso Wittayakhom Rachamangkhalaphisek in the first semester of
academic year 2017 which were selected using purposive sampling method. The research instrument
were lesson plan using CIRC technique with art of teaching and interpretation in Thai language test. The
data were analyzed by using mean, standard deviation and T-test dependent sample.
The results of the study were as follows:
(1) Learning activities using CIRC technique with art of teaching in 3 steps : step 1 : Presentation:
art of teaching was positive response, step 2: Reading in groups which consisted of 2.1. Basic activity: art
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of teaching were positive relationship, close observation, encouraging reading, accepting new ideas, and
positive response. 2.2. Interpretation activities: art of teaching were thinking aloud and giving appropriate
intervention, step 3: Evaluation : art of teaching were less talking and more listening. The experts
considered that learning activities was appropriate in highest level ( = 4.53) and the efficiency was at
76.04/77.33
(2) The ability of interpretation in Thai language of Mattayomsuksa 3 students after studying was
higher than before studying at significant level of .01.
Keywords: Learning Activities using CIRC Technique, Art of Teaching, Ability of Interpretation in Thai
Language
บทนา
ภาษาไทยเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ เ ป็ น สมบั ติ ท างวั ฒ นธรรม อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น เอกภาพและเสริ ม สร้ า ง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ทาให้สมารถประกอบกิจธุระ การงาน และดารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี
สุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ , 2551,หน้า
1)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสาคัญและเป็นผู้ดาเนิน
โครงการ PISA ในประเทศไทย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ซึ่ง PISA ให้นิยามการรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) ไว้ว่า หมายถึง
ความรู้และทักษะที่จะเข้าใจเรื่องราวและสาระของสิ่งที่ได้อ่าน ตีความหรือแปลความหมายของข้อความที่ได้อ่าน และประเมิน
คิดวิเคราะห์ ย้อนกลับไปถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนได้ว่าต้องการส่งสารสาระอะไรให้ผู้อ่าน เพื่อจะประเมิ นว่านักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพในการอ่านของตนและสามารถใช้การอ่านให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและความ
เป็นไปของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่เพียงใด และ PISA ประเมินผลว่านักเรียนจะสามารถรู้เรื่องที่ได้อ่าน สามารถ
ขยายผลและคิดย้อนวิเคราะห์ความหมายของข้อความที่ได้อ่าน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวางทั้งในโรงเรียนและในชีวิตจริงนอกโรงเรียน
ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นได้จากการรายงานการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2559 พบว่าคะแนนวิชา
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาตรฐานที่ 1 สาระการอ่าน ได้คะแนน 38.45 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน,2559) คะแนนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ มาตรฐานการเรียนรู้ ที่โรงเรียนควรเร่งการพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จากผลการประเมินและจากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการ
ภาษาไทย ทาให้ทราบว่า นักเรียนขาดทักษะการอ่านตีความ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดมีขึ้นกับทุกคนเพราะงานเขียนทุก
ชนิดเกิดขึ้นจากการที่ผู้เขียนได้สอื่ สาร โดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือส่งสารบาง ประการที่ เขาต้องการมายังผู้อ่าน ไม่เฉพาะแต่
เนื้อหาความรู้เท่านั้น ยังรวมถึงการส่งสารที่ เป็นความคิดและอารมณ์ของการเขียนงานประพันธ์ที่ ซับซ้อนกว่างานศิลปะอย่าง
อื่น ๆ ด้วย (รักตาภา ธนาวรรณิต , 2549 หน้า 3) ซึ่งสอดคล้องกับ สุจริต เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์ (2536),หน้า
139 ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการอ่านว่าเน้นทักษะที่ใช้ในการแสวงหา วิทยาการ ความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ และ
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การที่ผู้อ่านจะเข้าใจได้นั้น ผู้อ่านจะต้องมี ความสามารถในการตีความข้อความที่อ่านต้องเข้าใจภาษาของผู้เขียนเพื่อที่จะ
ตีความหมายของข้อความให้ตรงกับความหมายที่ผู้เขียนได้วางไว้แต่ในปัจจุบันสภาพจริงของการเรียนการสอนทักษะ การอ่าน
ในระดับมัธยมศึกษานั้นยังประสบปัญหาอยู่มากดังที่ ณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ (2538), หน้า 50 ได้กล่าวไว้ว่าปัญหาการอ่าน
ของนักเรียนใน โรงเรียนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจความหมายแยกใจความสาคัญหรือสรุปใจความสาคัญไม่ได้ ไม่สามารถ แสดงความ
คิดเห็นวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความจากเรื่องที่อ่านได้ อีกทั้งไม่มีนิสัยรักการอ่านทาให้ขาดโอกาสในกา รแสวงหาความรู้จาก
หนังสือเป็นผลให้ความรู้ทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ด้อยลงไป 3 นั้นมีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนไม่มีพัฒนาการทางความคิด
อ่านได้ไม่ลึกซึ้ง ทั้งนี้เพราะขาดการ ตีความ การตีความจึงเป็นส่วนสาคัญ ของการอ่านเพราะการอ่านนอกจากจะต้องการ
รายละเอียดเรื่องแล้วควรต้องตีความให้ได้สาระที่ผู้เขียนส่งมาด้วยจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
จากสภาพปัญหาดังกล่าวพบว่า ผู้สอนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการสอน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่
ผู้สอนต้องคานึงถึงในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนที่ขาดทักษะการอ่านตีความ สามารถอ่าน
ภาษาไทย อ่านเนื้อความในเรื่องได้และมีความเข้าใจในเนื้อความที่แฝงอยู่ในเนื้อความ หรืองานเขียน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
วิธีการสอนหลากหลายวิธีที่จะสามารถส่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย จึงมีความสนใจในวิธีการสอนแบบ
CIRC ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ประการ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมการอ่าน
ในกลุ่ม 2.1 กิจกรรมพื้นฐาน 2.2 กิจกรรมการสอนอ่านตีความ ขั้นที่ 3 ประเมินผล และในกิจกรรมผสมผสานระหว่างการ
เขียนและการใช้ภาษาซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายของการเรียนแล้ว หาก
ครูผู้สอนมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสอนก็จะเป็นครูที่สามารถจัดการชั้นเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาว่า
“การจัดการชั้นเรียน” เป็นการสร้างและการรักษาสิ่งแวดล้อมของห้อ งเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของเรียนหรือหมายถึง
กิจกรรมทุกอย่างที่ครูทาขึ้นเพื่อช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(สุรางค์ โค้วตระกูล ,2550 หน้า 436 อ้างใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ,บทนา หน้า 2) จะเห็นได้ว่าในตัวครูนั้นจะต้องมีทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการสอนในตัวเองตลอดเวลา เมื่อครูมีองค์ความรู้ทางจิตวิทยาแล้ว ครูจะต้องนาหลักทางจิตวิยานั้นไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกไปในระหว่าเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความสุข สนใจในการเรียนและเกิด การ
เรียนรู้ได้ง่าย แต่ถ้าครูคนใดมีแต่องค์ความรู้ทางด้านศาสตร์การสอน แต่กลับไม่มีศิลปะในการสอนเลย ก็จะทาให้การเรียนมี
ผลในทางตรงข้ามคือ การเรียนจะน่าเบื่อหน่ายนักเรียนไม่อยากเรียน เรียนแล้วก็ไม่รู้เรื่องและมีความสุขตลอดการเรียน
(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ,บทนา หน้า 2) ผู้วิจัยได้นาแนวคิดศิลปะการสอนของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ โดยเลือกศิลปะการสอนที่มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรม CIRC คือ คือ ท่าทางเชิงบวก สัมพันธภาพที่ดี สังเกตุผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
กระตุ้นให้ลองทาดู ยอมรับข้อคิดเห็นที่แปลกใหม่ 2 คิดดังๆ แทรกแซงอย่างมีจังหวะ พูดน้อย ฟังให้มาก ท่าทางเชิงบวก
จากสภาพปัญหาและขั้นตอนของการเรียนรู้แบบ CIRC ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของการอ่านตีความภาษาไทย
จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ตีความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถให้เกิดทักษะการอ่าน
ตีความภาษาไทยให้ดีขึ้น และเพื่อนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มีป ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC
ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สมมติฐานของการวิจัย
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน
วิธีดาเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนห้วยซ้อ
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการอ่านออกเสียงคาทีม่ ีตัวสะกด
3. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาขั้นตอนดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
2. แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่
ส่งเสริมความสามารถในการตีความภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบประเมินความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ซึ่งมีการดาเนินการพัฒนาดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ส่งเสริมความสามารถในการตีความภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอบข่าย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างเวลาเรียน
และผู้วจิ ัยได้นาสาระการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้การอ่าน ซึ่งใช้เวลา 12 ชั่วโมง
1.2 ศึกษาขั้นตอนการเรียนรู้แบบ แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่
1 นาเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน
กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนโดยครูผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์ในการเรียนทราบและทบทวนเนื้อหาการเรี ยนที่เรียนไปแล้ว
หรือทบทวนคาศัพท์เก่า แนะนาเนื้อหาการเรียนหรือคาศัพท์ใหม่ตลอดจนอธิบายถึงวิธีการเรียนเกณฑ์ที่ทุกคนต้องทาได้รวมถึง
การทาแบบทดสอบเมื่อเรียนจบ
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านในกลุ่ม
2.1 กิจกรรมพื้นฐาน เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนจะกาหนดให้นักเรียนปฏิบัติตามประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกอ่านกับ
เพื่อน การอ่านออกเสียง การให้ความหมายของคา การสะกดคาและกิจกรรมการสรุปเรื่อง ศิลปะการสอนที่ใช้ในช่วงนี้
คือ สัมพันธภาพที่ดี สังเกตุผู้เรียนอย่างใกล้ชิด กระตุ้นให้ลองทาดู ยอมรับข้อคิดเห็นที่แปลกใหม่
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2.2 กิจกรรมการสอนอ่านตีความภาษาไทย เมื่อผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาเนินไปได้ระยะหนึ่ง
ผู้สอนจะจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการอ่านตีความกับนักเรียนโดยมีขั้นตอนคือผู้สอนเสนอเรื่องที่จะให้อ่าน ปฏิบัติกิจกรรม
กลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคล การตรวจสอบจากเพื่อน ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม และประเมินผล ศิลปะการสอน คือ คิด
ดังๆ แทรกแซงอย่างมีจังหวะ
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล ศิลปะการสอนที่ใช้ คือ พูดน้อย ฟังให้มาก ท่าทางเชิงบวก
1.3 ดาเนินการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.4 นากิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ค่าเฉลี่ย ( ) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ ≥ 3.50, S.D < 1
1.5 นากิจกรรมการเรียนรู้ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ได้แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรมมีความเกี่ยวข้อง สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนเพียงไร ทดลองกับนักเรียนจานวน 9
คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 แก้ไขส่วนที่บกพร่องแล้วจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป
2. การสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ทีส่ ่งเสริม
ความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องในการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้
2.2 กาหนดกรอบเนื้อหาและหัวข้อที่ต้องการประเมิน
2.3 ดาเนินการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน โดย
จัดทาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ นาแบบประเมิน และกิจกรรมการเรียนรู้ CIRC ร่วมกับศิลปะ
การสอน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 ติดต่อผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อขออนุญาตเชิญเป็นผูเ้ ชี่ยวชาญ แล้วเสนอเรื่องขอเชิญเป็นผูเ้ ชี่ยวชาญจากบัณฑิต
วิทยาลัย
1.2 นากิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน พร้อมทั้งแบบประเมินความเหมาะสมเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม
1.3 นาผลการประเมินจากผู้เชีย่ วชาญมาวิเคราะห์ข้อมูล แล้วปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องตามคาแนะนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
2. การประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 นากิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ส่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบภาษาและเวลา
2.2 นากิจกรรมการเรียนรูไ้ ปหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 9 คน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ E1/E2 ตามเกณฑ์ 75/75
การวิเคราะห์ข้อมูล
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1. นาแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอนจากการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน มาตรวจให้คะแนน
2. นาคะแนนที่คานวณได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. หาร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในการทาใบกิจกรรมของกิจกรรมการเรียนรู้ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (E1)
4. หาร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทีไ่ ด้จากการทาแบบวัดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยหลังเรียน
ด้วยกิจกรรมเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ส่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (E2)
ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบวัดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ทีส่ ่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดซึง่ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
1.2 ศึกษากระบวนการอ่านตีความภาษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัด
1.3 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการตีความภาษาไทย โดยมีความสอดคล้องกับรายวิชาภาษาไทย สาระที่
1 การอ่าน
1.4 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของพฤติกรรมที่ต้องการวัด แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
1.5 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึง่ ได้
เรียนเรื่องการอ่านตีความภาษาไทยผ่านมาแล้วและตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ผลการ
คานวณแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยได้ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.23 - 0.34 จากข้อสอบที่
ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านตีความภาษาไทยมีทั้งหมด 30 คัดเลือกได้ จานวน 25 ข้อ
1.6 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยที่คัดเลือกไว้ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 จานวน 1 ห้องเรียน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
1.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยเป็นฉบับสมบูรณ์ เพือ่ ไว้ใช้เก็บข้อมูลกับกลุม่
ตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
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1. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบวัดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จานวน 35 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง
2. จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ทีส่ ่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ตีความภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จานวน 1 ห้องเรียน ใช้เวลา
รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง บันทึกคะแนนนักเรียนตามสภาพจริง
3. ทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
จานวน 35 คน ซึ่งเป็นแบบวัดชุดเดียวกับก่อนเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ทดสอบโดยใช้ค่าที (t-test Dependent)
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการอ่านตีความภาษาไทยของผู้เรียน โดยนาคะแนนทีไ่ ด้จากการสังเกตอ่านตีความ
ภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ทีส่ ่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์
สรุปผลการวิจัย
1.1 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ ส่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความ
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC จานวน 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้จานวน 6 เรื่อง จานวน 12 ชั่วโมง แต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นาเสนอบทเรียนต่อชั้นเรียน ศิลปะการสอนที่ใช้ คือ ท่าทางเชิงบวก
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านในกลุ่ม
2.1 กิจกรรมพื้นฐาน สัมพันธภาพที่ดี สังเกตุผู้เรียนอย่างใกล้ชิด กระตุ้นให้ลองทาดู ยอมรับข้อคิดเห็นที่
แปลกใหม่
2.2 กิจกรรมการสอนอ่านตีความภาษาไทย ศิลปะการสอน คือ คิดดังๆ แทรกแซงอย่างมีจังหวะ
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล ศิลปะการสอนที่ใช้ คือ พูดน้อย ฟังให้มาก ท่าทางเชิงบวก
1.2 การพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านตีความตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มาก ( = 4.53 , S.D. = 0.54)
1.3 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านตีความตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับนักเรียนจานวน 9 คน พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.04/77.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75
2. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความ
ตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
2.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 พบว่า ความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังผลที่
ปรากฎจากตารางที่ 1 ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 35 คน
̅
การทดสอบ
S.D.
S.D. d
t
p
ก่อนเรียน
12.63
3.23
6.57
2.83
13.73**
0.0000
หลังเรียน
19.20
2.34
**p < .01
อภิปรายผล
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านตีความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.53 , S.D. = 0.54) และเมื่อนาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ 76.04/77.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC
ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ตามขั้นตอน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หน่วยการเรียนรู้ที่
1 การอ่าน ตัวชี้วัดที่ 9 ตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหา ใน
ชีวิต องค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านตีความภาษาไทย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะ
การสอนตามแนวคิดของชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ แล้วจึงดาเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไฉไล
เมื องพระฝาง (2558) ที่ ไ ด้ศึ กษาเรื่ อง การพั ฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ ว มมื อโดยใช้เ ทคนิ ค CIRC เพื่ อ ส่งเสริ ม
ความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วพบว่าแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC มีประสิทธิภาพเท่ากับ78.70/78.59 และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นง
ลักษณ์ เจนไร่ (2556 , บทคัดย่อ) การศึกษาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย และพฤติกรรมการทางานร่วมกัน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จานวน 38 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาไทยก่อนเรียนได้คะแนน
เฉลี่ย 15.82 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.72หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 25.05 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.51ความสามารถใน
การเขียนภาษาไทย ก่อนเรียนคะแนนเฉลี่ย7.92 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 39.74 หลังเรียนคะแนนเฉลี่ย16.34 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 81.71
2. ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณา พงษ์วาปี (2550)
การศึกษาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทยและทักษะการทางานร่วมกัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยรูปแบบการสอน CIRC เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้รูปแบบการสอน CIRC กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรูปแบบการสอน CIRC และเพื่อศึกษาทักษะการทางานร่วมกัน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยรูปแบบการสอน CIRC ผลการศึกษาพบว่า 1. ความสามารถในการอ่านและ
เขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรูปแบบการสอน CIRC พบว่า ก่อนเรียนในภาพรวมนักเรียนได้คะแนน
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เฉลี่ยเท่ากับ 27.71 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.43 และหลังเรียนในภาพรวมนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.14
คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.29 ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนผลต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 10.43 หรือคิดเป็นร้อยละ 20.87
2. ความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้น่าจะมาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
อ่านตีความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นอย่างมีระบบโดยผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
6 แผน แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีการจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่านตีความภาษาไทยดังนี้ เรื่องที่ 1) การอ่านตีความ
เรื่องเทพนิยายเทพเอนเดอร์เสน ตอน เสื้อตัวใหม่ของพระราชา เรื่องที่ 2) การอ่านตีความเรื่องเทพนิยายเทพเอนเดอร์เสน
ตอน เรื่องของแม่ เรื่องที่ 3) การอ่านตีความเรื่องฃวดฅนอยู่หนใด ตอน พบเพื่อนผู้หายไป เรื่องที่ 4) การอ่านตีความ
เรื่องฃวดฅนอยู่หนใด ตอน ผู้กลับใจ 5) การอ่านตีความเรื่องเด็กชายมะลิวัลย์ ตอน กาแพงแก้ว และ 6) การอ่านตีความ
เรื่องเด็กชายมะลิวัลย์ ตอน ถนิมสร้อย ซึ่งผู้เรียนได้ฝึกอ่านตีความทีละขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 นาเสนอบทเรียนต่อ
ชั้นเรียน ศิลปะการสอนที่ใช้ คือ ท่าทางเชิงบวก ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านในกลุ่ม 2.1 กิจกรรมพื้นฐาน เป็น
กิจกรรมที่ผู้สอนจะกาหนดให้นักเรียนปฏิบั ติตามประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกอ่านกับเพื่อน การอ่านออกเสียง การให้
ความหมายของคา การสะกดคาและกิจกรรมการสรุปเรื่อง ศิลปะการสอนที่ใช้ในช่วงนี้คือ สัมพันธภาพที่ดี เกิดขึ้นได้นั้น
ต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคคลทั้งสองฝ่ายคือ ทั้งครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเองที่จะมีท่าทีที่ดีในการ
เรียนรู้ร่วมกันมีความรัก นับถือซึ่งกันและกันให้กาลังใจในการเรียนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทาให้การเรียนรู้ของผู้เรียนประสบ
ความสาเร็จได้สังเกตุผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ครูควรให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนที่ท้าทาย จากการจัดกิจกรรมการ
เขียน ฟัง พูด และนาเสนอผลงานที่เขาได้เรียนรู้ การเฝ้าสังเกตและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียนที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

2.2 กิจกรรมการสอนอ่านตีความ

ภาษาไทย เมื่อผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดาเนินไปได้ระยะหนึ่ง ผู้สอนจะจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการอ่านตีความ
กับนักเรียนโดยมีขั้นตอนคือผู้สอนเสนอเรื่องที่จะให้อ่าน ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคล การตรวจสอบจาก
เพื่อน ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม และประเมินผลศิลปะการสอนคือ คิดดังๆ แทรกแซงอย่างมีจังหวะ ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล
ขั้นตอนนีใ้ ช้ศิลปะการสอน คือ พูดน้อยฟังให้มาก ท่าทางเชิงบวก จะเห็นได้ว่าวิธีการสอนแบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน
แต่ละขั้นตอนมีการเชื่อมโยงกันและในทุกขั้นตอนจะเป็นการฝึกแบบย้า ช่วยเสริมความเข้าใจในการอ่านได้เป็นอย่างดีทาให้
นักเรียนสามารถสรุปแนวคิดและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับ
ศิลปะการสอนส่งผลในทางบวก กล่าวคือรูปแบบการเรียนรู้รูปแบบนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนเก่งได้ช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่า โดยจะเห็นได้จากในขณะที่
ดาเนินกิจกรรมการเรียนนักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยกันทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จมี
ความมุ่งมั่นในการทางานเพื่อ ความสาเร็จของกลุ่มเป็นสาคัญ ดังนั้นนักเรียนที่ เรียนเก่งกว่ามักจะเข้าช่วยเหลือนักเรียนที่เรียน
อ่อนกว่าทางานให้สาเร็จได้ทันตามกาหนดวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้จะช่วยให้การเรียนรู้ประสบผลสาเร็จยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การสอนด้านภาษาซึ่งการสอนจะเน้นให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนร่วมมือกันเรียนรู้อย่างจริงจัง

มีการยอมรับกันและกันและมี

เป้าหมายความสาเร็จเดียวกัน (วัชรา เล่าเรียนดี , 2553: 169) ซึ่งมีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นงลักษณ์ เจนไร่ (2556 ,
บทคัดย่อ) การศึกษาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย และพฤติกรรมการทางานร่วมกันของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยคือ ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการ
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เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC พบว่าความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการที่ความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอน ด้วยรูปแบบ CIRC
ร่วมกับศิลปะการสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนี้อาจมีส่วนมาจากการที่สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกันทางานทาให้เกิดการ
พูดคุยปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจร่วมกันในที่สุดจนกระทั่งส่งผลต่อความสามารถส่วนบุคคลเมื่อถึง
เวลาทาแบบทดสอบรายบุคคลและนาไปสู่การมีผลการสอบที่ดีขึ้นตามศักยภาพของตนโดยลาดับผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
อภิรักษ์ โต๊ะตาหยง และอริยา คูหา (2554 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการสอนแบบร่วมมือบูรณาการอ่านและการเขียน
CIRC ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสองภาษา ผลการศึกษาพบว่า สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังจากเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือแบบ
บูรณาการการอ่าน CIRC สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ.01
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
เพื่อที่จะได้นาความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนประสบผลสาเร็จในการอ่านตีความภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลได
หลากหลาย มีระยะเวลาในการอ่านพอสมควร เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาค้นหาความหมายของคาศัพท์ สานวน และทาความ
เข้าใจกับลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องที่อ่านตีความภาษาไทย
3. ครูผู้สอนควรนารูปแบบแบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน ไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักเรียนเกิดความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้นักเรียนสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอน จะสามารถส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ตีความภาษาไทยแล้วยังช่วยส่งเสริมพฤติกรรมเรื่องการทางานในกลุ่ม และการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
พร้อมทั้งส่งผลให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขอีกด้วย ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
CIRC ที่ส่งเสริมต่อความสามารถในด้านทักษะการเขียน การฟังและการดู เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนต่อไป
2. เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการสอนสามารถส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
ตีความภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับศิลปะการ
สอน ส่งเสริมความสามารถในการอ่านตีความภาษาไทยในกลุ่มสาระอื่น ๆ หรือระดับชั้นอื่น ๆที่ต้องใช้การอ่านตีความ เช่น
กลุ่มสาระสังคมศึกษา วรรณคดีวรรณกรรมในบทเรียน เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป
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ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางปัญญา
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน
โดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช จานวน 67 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดปลายเปิด จานวน 7 ข้อ ให้เขียนอธิบาย
ความคิดเห็นตามข้อคาถาม วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของจีออจี ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา จาแนกได้ 3 ประเด็น คือ 1) ความรู้สึกที่มี
ต่อการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด แบ่งเป็นรู้สึกดีเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ และรู้สึกยากเพราะเป็น
วิธีการเรียนใหม่ที่ไม่คุ้นเคย 2) กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็นว่า การฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด
ช่วยเพิ่มทักษะทางปัญญาได้ เพราะการสะท้อนคิดทาให้ได้คิดทบทวนไตร่ตรอง วิเ คราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ได้
เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ช่วยกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม และ 3)
ปัญหาอุปสรรคของการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิ ด ไม่สามารถกาหนดประเด็นที่จะนามาสะท้อนคิด
ได้ และไม่มีเวลาเขียนสะท้อนคิดเนื่องจากต้องเขียนรายงานของการเยี่ยมบ้าน
คาสาคัญ : ความคิดเห็น การเยี่ยมบ้าน การสะท้อนคิด
Abstract
The purpose of this qualitative research was to explore the opinions of nursing students on
home visit practice by using reflective thinking technique to increase cognitive skills. Participants were 67
of 3rd year nursing students of Boromarajonani College of Nursing, Buddhachinaraj. The instrument
included 7 items of open end questionnaire. Data was analyzed by the Giogi’s method. The results of the
study showed that: the opinions of nursing students on home visit practice by using reflective thinking
technique to increase cognitive skills could be categorized into 3 parts: 1) opinions of nursing students on
home visit practice by using reflective thinking technique included positive attitude (gain advantage) and
negative attitude ( be unaccustomed), 2) home visit practice by using reflective thinking technique helped
them increase cognitive skills because reflective thinking technique encourage them to think and to be
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discreet, to carefulling analyzed various evidences, learned from errors, encouraged to learn and to
properly solve patient’s problems and3) problems and obstacles of home visit practice included issue
selection and shortage of time to wrote their reflections.
keywords : opinion, home visit, reflection
บทนา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ดาเนินการผลิตบัณฑิตพยาบาลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเข้าปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาพยาบาลสาสตร์ที่กาหนดไว้ 6 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ6) ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2553) แต่จากผลการติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
โดยผู้ใช้บัณฑิตที่ผ่านมา พบว่า ด้านความรู้ของบัณฑิตมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุด 3.80 , SD = 0.63 รองลงมาคือด้านทักษะทาง
ปัญญาคะแนนเฉลี่ย 3.81, SD = 0.62 จากคะแนนเต็ม 5 จากผลการประเมินดังกล่าววิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มาสู่การหา
แนวทางในการพัฒนาโดยกาหนดให้เป็นประเด็นในการจัดการความรู้ (KM) ประจาปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ การจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา (cognitive skills) มีเป้าหมายให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์
เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีที่ได้ไปใช้กับสถานการณ์จริงเพื่อการนาไปสู่การปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพ
การสะท้อนคิด เป็นกระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน (Reflective thinking) พินิจพิเคราะห์และพิจารณาสิ่งต่างๆ
อย่างรอบคอบ หรืออย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์ใดๆ อันจะทาให้เกิดความเข้าใจที่ลึ กซึ้งในเรื่องนั้นๆ ซึ่ง
เป็นวิธีการที่ทาให้บุคคลได้ทบทวนและสะท้อนการปฏิบัติงานของตน (Reflective practice) ทางด้านการศึกษา ทาให้มีการ
พัฒนาของผู้เรียนในทักษะด้านการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือในสถานการณ์ต่างๆ (Sherwood & Horton Deutsch,
2012) โดยชอน (Schon, 1987) แบ่งลักษณะของการสะท้อนคิดในการปฏิบัติการพยาบาลไว้ 2 ลักษณะคือ 1) การสะท้อน
คิดในขณะปฏิบัติการพยาบาล (reflection in action) ซึ่งหมายถึงการคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับประเด็นหรือสิ่งที่กาลังปฏิบัติการ
พยาบาล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นฐานในการขยายความรู้ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจขณะทากิจกรรมนั้น ๆ และ 2) การสะท้อนคิดภายหลังสิ้นสุดการปฏิบัติการพยาบาล (reflection on action)
หมายถึง การย้อนคิดภายหลังการปฏิบัติการพยาบาลได้สิ้นสุดไปแล้ว เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และหาข้อสรุปการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์นั้น ๆ ทาให้พยาบาลเข้าใจสถานการณ์และถ้ามีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีก จะมีวิธีการรับมือหรือแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างไร ซึ่งการสะท้อนคิดประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การบรรยายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้
ผู้อื่น ทราบ 2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยการสะท้อนคิดจากการสังเกตความรู้สึก และการรับรู้ว่ารู้สึกอย่างไร
หรือคิดอย่างไรต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 3) การประเมินวิเคราะห์ประสบการณ์ว่า มีความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่างไร ตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทาอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการอ้างอิงหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4) วิเคราะห์สถานการณ์ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรค มีอะไรบ้างที่จะสามารถช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น โดยมีการ
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อ้างอิงและเชื่อมโยงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5) สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ได้แก่ความรู้ ทัศนคติหรือข้อคิด และ
วิธีแก้ไขปัญหา โดยใช้เหตุผลประกอบ หรือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ซ้าขึ้นอีก และ 6) การวางแผนเพื่อนาไปใช้หาก
เกิดสถานการณ์ซ้า กล่าวคือ เป็นการบอกแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้องการรู้อะไรเพิ่มเติม และจะทาอะไรเพิ่มเติม
(Gibbs,1988)
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการสะท้อนคิดเพิ่มขึ้น จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วย
ให้นักศึกษามีการพัฒนากระบวนการคิด การเชื่อมโยงความเป็นเหตุและผล และแนวทางในการพยาบาลผู้ป่วยตามสภาพ
ปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วย ทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบเข้าใจมากกว่าการท่องจา ทาให้นักศึกษามีความรู้ติดตัวไปใช้ใน
การพยาบาลและการปฏิบัติงานได้ดี สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะทางปัญญา จนเกิด
ความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทั กษะพิสัย ผ่านการย้อนกลับมามองตนเองของ
ผู้เรียน เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง สามารถประเมินตนเอง คิดพิจารณาหาข้อบกพร่อง ตลอดจนแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น (กรรณิกา วิชัยเนตร, 2557) ผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กรและผู้สอนภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน จึงสนใจศึกษาผลของใช้เทคนิคการสะท้อนคิดในการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านต่อการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการนาเทคนิคการสะท้อนคิดทั้ง 6 ขั้นตอนของ
Gibbs มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะทางปัญญา
ของนักศึกษาพยาบาลได้ เพราะการสะท้อนคิดต้องอาศัยการตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) และการเข้าใจในตนเอง
(self-understand) ที่ผ่านการสะท้อนคิดด้วยตนเองเป็นประจา มองประสบการณ์เดิมผสานความรู้ใหม่ และพัฒนากลายเป็น
ความรู้ใหม่ในที่สุด (Lauterbach & Becker, 1996) โดยมีผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะผ่านทางการ pre-post conference สะท้อนสิ่ง
ที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง และสิ่งที่ต้องพัฒนา รวมทั้งการได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม ทาให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองจนเป็น
องค์ความรู้ที่นักศึกษาสามารถนาไปใช้ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด เพื่อเพิ่มทักษะ
ทางปัญญา
วิธดี าเนินการวิจัย
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปรากฏการณ์
วิทยา (phenomenology)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
จานวน 134 คน ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ นักศึกษาที่ฝึกภาคปฏิบัติกับทีมวิจัย จานวน 67 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย
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เครื่อ งที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลวิ จัย ในครั้งนี้ สร้ างขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม คือ แบบสอบถามชนิ ด
ปลายเปิด จานวน 7 ข้อ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนอธิบายความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้
เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา แยกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ความรู้สึกที่มีต่อการฝึกปฏิบัตกิ ารเยี่ยมบ้านโดยใช้
เทคนิคการสะท้อนคิด 2) ความคิดเห็นต่อการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา และ3)ปัญหาและอุปสรรคต่อ
การฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และให้กลุ่มตัวอย่างตอบอย่างอิสระ ใช้เวลา 45-60
นาที ภายหลังจากการได้รับแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัยพิมพ์คาตอบของกลุ่มตัวอย่างทุกคนแยกเป็นรายข้อ
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัย
นเรศวร หมายเลขโครงการ (RREC No.) 009/61 ผู้วิจัยได้มอบเอกสาร ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดขั้นตอนการวิจัยให้
ผู้ให้ข้อมูลทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยความสมัครใจ โดยสามารถยกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยได้
จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลซักถามข้อข้องใจจากผู้วิจัยจนเข้าใจ และลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัยก่อนการ
ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ตาม
แนวคิดของจีออจี (Giogi’s method) (อัญญา ปลดเปลื้อง, 2557) แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) อ่าน
ข้อมูลทั้งหมดเพื่อรับรู้ในภาพรวม 2) แยกข้ อความที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ศึกษาออกจากคาบรรยายของผู้ให้ข้อมูล 3)
เชื่อมโยงความเข้าใจทางจิตวิทยาในแต่ละหน่วยของความหมาย และ4) สังเคราะห์หน่วยความหมายทั้งหมดที่ได้ให้ความ
สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูล
ผลการวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่ อการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด (reflective
thinking) สามารถจาแนกได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) ความรู้สึกที่มีต่อการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด
2) ความคิดเห็นต่อการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา และ3) ปัญหาและอุปสรรคต่อการฝึก ปฏิบัติการ
เยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา
1. ความรู้สึกต่อการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลถึงความรู้สึกแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ รู้สึกดีเพราะเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ และรู้สึกยากเพราะเป็นวิธีการเรียนใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
1.1 รู้สึกดีเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูล 15, 38 และ42
“รู้สึกดีที่ได้ใช้เทคนิคนี้ เพราะเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด ได้ช่วยเหลืออย่างตรงจุดและแก้ไข
ปัญหานั้นได้ด้วยดี”
“รู้สึกว่าดีมากในการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดช่วยให้รู้จักคิดมากขึ้น เรียนรู้และสังเกตช่วยให้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง”
“รู้สึกท้าทายที่ได้ฝึกคิด ฝึกเรียบเรียงเหตุการณ์ และหาทางออกของปัญหา การพยาบาลต่างๆ”
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1.2 รู้สึกยากเพราะเป็นวิธีการเรียนใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูล 2, 27, 48 และ42
“รู้สึกกังวลเล็กน้อยที่จะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์สถานการณ์ที่ยังไม่เคยทามาก่อนและกังวลว่าจะวิเคราะห์
ออกมาได้ไม่สมเหตุสมผล”
“แรกๆก็มีความรู้สึกกังวล แต่หลังจากนั้นเริ่มเข้าใจ และช่วยให้เราฝึกคิดทุกอย่างแบบมีเหตุผลมากขึ้น”
“รู้สึกว่ามันค่อนข้างอยาก แต่ถ้าเราเข้าใจ และทาได้ มันจะทาให้เราเป็นพยาบาลที่ดีขึ้น”
“รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากต้องใช้กระบวนการคิด และสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวและเป็นด้านๆ”
2. ความคิดเห็นต่อการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา โดยกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็นว่า
การฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดช่วยเพิ่มทักษะทางปัญญาได้ เพราะการสะท้อนคิดทาให้ได้คิดทบทวน
ไตร่ตรอง วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรอบครอบ ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ช่วยกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ รวมทั้งสามารถ
แก้ไขปัญหาของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูล 23, 39, 4 และ12
“ได้คิดทบทวนไตร่ตรอง และช่วยให้นักศึกษาเกิดการวิเคราะห์มากขึ้น ได้ใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึก ษาได้หามา
นามาใช้กับรายเยี่ยม”
“ทาให้เรารู้ข้อผิดพลาดและนามาวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ว่าเราควรทาอะไรเพื่อแก้ปัญหา”
“ช่วยกระตุ้นให้อยากเรียนรู้มากขึ้น เพราะบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนามาเขียนสะท้อนคิดทาให้เราอยากที่จะ
กลับไปหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนามาพัฒนาตนเอง”
“ช่วยให้เราวิเคราะห์สาเหตุปัญหา และหาทางแก้ไขที่เหมาะสมให้กับผู้รับบริการได้”
3. ปัญหาและอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา สาหรับ
ปัญหาและอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติกลุ่มตัวอย่างรายงานว่า ไม่สามารถกาหนดประเด็นที่จะนามาสะท้อนคิดได้ และไม่มีเวลา
เขียนสะท้อนคิดเนื่องจากต้องเขียนรายงานการเยี่ยมบ้าน ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูล 14, 39, 1 และ17
“บางครั้งไม่รู้ว่าจะนาเรื่องอะไรมาเขียน”
“ไม่รู้ว่าเราควรนาเรื่องอะไรมาสะท้อนคิด”
“เนื่องจากต้องทาเคสของตนเองด้วย จึงไม่มีเวลาให้ความสาคัญกับการเขียนเทคนิคสะท้อนมากพอ”
“มีเวลากลับมาเขียนสถานการณ์การสะท้อนคิดน้อย จึงวิเคราะห์สะท้อนคิดออกมาได้ไม่ละเอียดเท่าที่ควร”
อภิปรายผล จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยแยกตามรายข้อได้ดังต่อไปนี้
1. ความรู้สึกที่มีต่อการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด แบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1.1 รู้สึกดีเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ การสะท้อนคิดมีประโยชน์กับนักศึกษาพยาบาล โดยช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ประเมินศักยภาพและจุดบกพร่องของตนเอง และค้นหาวิธีการเพื่อปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น และสามารถบูรณาการความรู้ทาง
ทฤษฎี สู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ การสะท้ อ นคิ ด ช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลเผชิ ญ สถานการณ์ ปั ญ หาการสื่ อ สารในคลิ นิ ก ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และการเขียนบันทึกการสะท้อนคิดทาให้นักศึกษาพยาบาลตระหนักตระหนักถึงความคิดและการกระทาของ
ตนเอง ซึ่งการสะท้อนคิดอย่างสม่าเสมอทาให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกของตนเองให้เข้ากับทุกอย่างที่อยู่รอบตัว ไม่
ว่าจะเป็นอารมณ์ ความรู้สึก จิตวิญญาณหรือสังคม และส่งเสริมให้เกิดการพยาบาลผู้ป่วยแบบเอื้ออาทร (อัศนี วันชัย,
ชนานันท์ แสงปาก และยศพล เหลืองโสมนภา, 2560)
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1.2 รู้สึกยากเพราะเป็นวิธีการเรียนใหม่ที่ไม่คุ้นเคย การสะท้อนคิดมีลักษณะของเป็นกระบวนการคือเริ่มต้นจาก
การย้อนคิด การนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเล่าหรือเขียนบันทึก การวิเคราะห์ความรู้สึกถึงเหตุการณ์ การหาแนวทางแก้ปัญหา
และการวางแนวปฏิบัติที่เป็นมุมมองใหม่ ซึ่งจะเห็นว่าประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนดังนั้นการสะท้อนคิดจึงจาเป็นต้องได้รับ
การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดความชานาญ (วารุณี สุวรวัฒนกุล, ทรงเสลา นาถจานง, และยศพล เหลืองโสมนภา, 2559)
2. ความคิดเห็นต่อการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็นว่า การ
ฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดช่วยเพิ่มทักษะทางปัญญาได้ เพราะการสะท้อนคิด (Reflection) เป็น
กระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน (Reflective thinking) พินิจพิเคราะห์และพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับความรู้
หรือประสบการณ์ใดๆ อันจะทาให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทาให้บุคคลได้ทบทวนและสะท้อนการ
ปฏิบัติงานของตน (Reflective Practice) เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ที่อาจมีผลกระทบทั้งต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น ทาให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่องราวที่มีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน หรือมีความซับซ้อน ช่วยให้
เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ นาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก้ปัญหาต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางด้านการศึกษา ทาให้มีการพัฒนาของผู้เรียนในทักษะด้านการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือ
ในสถานการณ์ต่างๆ (Sherwood & Horton Deutsch, 2012) ซึ่งการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านเป็นการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพครอบครัวและชุมชน แบบองค์รวมบนพื้นฐานของการดูแลอย่างเอื้ออาทร
โดยใช้กระบวนการพยาบาล วิธีการทางระบาดวิทยา ร่วมกับทีมสุขภาพและองค์กรชุมชน ดาเนินการสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้ องกั นปั ญหาสุ ข ภาพในครอบครั ว โรงเรี ย น สถานประกอบการ และชุม ชน เลื อกใช้ ภู มิปั ญญาท้อ งถิ่ น ทรัพ ยากร
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ยึดหลักจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เพื่อให้
สามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้นการนาเทคนิคการสะท้อนคิดของ Gibbs ทั้ง 6 ขั้นตอน มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน ทั้งใน
ระยะก่อนเยี่ยมบ้าน ระยะดาเนินการเยี่ยมบ้าน และระยะหลังเยี่ยมบ้าน และบันทึกกรณีศึกษาเยี่ยมบ้าน โดยให้มีการสะท้อน
คิดในขั้นตอนของการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (pre-post conference) ร่วมกับเพื่อน ๆ และอาจารย์ประจากลุ่ม ทั้ง
ก่อนและหลังการเยี่ยมบ้านในแต่ละวัน ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในสถานการณ์และการกระทาของตนมากขึ้น และหากมี
เหตุการณ์แบบเดิมเกิดขึ้นอีกจะรับมือหรือแก้ไขด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างไร เพื่อผลลัพธ์ของการพยาบาลที่ดีขึ้น
(วารุณี สุวรวัฒนกุล , ทรงเสลา นาถจานง, และยศพล เหลืองโสมนภา, 2559) จะเห็นว่ากระบวนการสะท้อนคิดมีความ
สอดคล้องกับทักษะทางปัญญา (cognitive skills) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2553) เรื่ อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ดังนั้นการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดจึงเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญาได้
3. ปัญหาและอุปสรรคต่อการฝึก แบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้
3.1 ไม่สามารถกาหนดประเด็นที่จะนามาสะท้อนคิดได้ การสะท้อนคิดตามแนวคิดของ Gibbs ประกอบด้วย 6
ขั้นตอน คือ 1) การบรรยายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้อื่นทราบ 2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยการสะท้อนคิดจาก
การสังเกตความรู้สึก และการรับรู้ว่ารู้สึกอย่างไรหรือคิดอย่างไรต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 3) การประเมินวิเคราะห์ประสบการณ์
ว่ามีความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร ตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทาอย่างไรกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น มีการอ้างอิงหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 4) วิเคราะห์สถานการณ์ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรค มี
อะไรบ้างที่จะสามารถช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น โดยมีการอ้างอิงและเชื่อมโยงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5) สรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากสถานการณ์ได้แก่ความรู้ ทัศนคติหรือข้อคิด และวิธีแก้ไขปัญหา โดยใช้เหตุผลประกอบ หรือวิธีการป้องกันไม่ให้เกิด
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สถานการณ์ซ้าขึ้นอีก และ 6) การวางแผนเพื่อนาไปใช้หากเกิดสถานการณ์ซ้า กล่าวคือ เป็นการบอกแผนการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้องการรู้อะไรเพิ่มเติม และจะทาอะไรเพิ่มเติม (Gibbs,1988) ซึ่งการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิค
การสะท้อนคิดเป็นการจัดการเรียนการสอนครั้งแรกจึงทาให้นักศึกษายังไม่คุ้นเคยและไม่รู้ว่าจะเลือกประเด็นไหนมาสะท้อน
คิดได้ สอดคล้องกับการศึกษาของวารุณี สุวรวัฒนกุล, ทรงเสลา นาถจานง, และยศพล เหลืองโสมนภา (2559) ที่พบว่า
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเรียนรู้การสะท้อนคิด นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการสะท้อนคิดและระดับการ
สะท้อนคิดดีขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.2 ไม่มีเวลาเขียนสะท้อนคิด การฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านนักศึกษาพยาบาลต้องใช้กระบวนการพยาบาลซึ่ง
ประกอบไปด้ว ย 5 ขั้น ตอน คือ การรวบรวมข้ อ มูล การตั้งข้อ วิ นิจ ฉั ยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การ
ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่วางไว้ และการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล และนักศึกษาต้องเขียนเขียนรายงานการ
เยี่ยมบ้านทุกวันเพื่อเตรียมข้อมูลสาหรับการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (pre-post conference) ร่วมกับเพื่อน ๆ และ
อาจารย์ประจากลุ่ม นอกจากนี้รายงานการสะท้อนคิดไม่ได้ถูกนามาคิดเป็นคะแนนในการฝึกภาคปฏิบัติจึงอาจทาให้นักศึกษา
ต้องทุ่มเทเวลาให้กับรายงานการเยี่ยมบ้านที่มีคะแนนมากกว่า
สรุปผลการวิจัย
นักศึกษาพยาบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่มทักษะทาง
ปัญญา จาแนกได้ 3 ประเด็น คือ 1) ความรู้สึกที่มีต่อการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด สามารถแบ่งได้
2 ประเด็นคือ รู้สึกดีเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ และรู้สึกยากเพราะเป็นวิธีการเรียนใหม่ที่ไม่คุ้นเคย 2) ความคิดเห็นต่อการใช้
เทคนิคการสะท้อนคิดเพื่อเพิ่มทักษะทางปัญญา กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็นว่าการฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิค
การสะท้อนคิดช่วยเพิ่มทักษะทางปัญญาได้ เพราะการสะท้อนคิดคือการคิดทบทวนไตร่ตรอง วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง
รอบครอบ ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ช่วยกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม
และ 3) ปัญหาและอุปสรรคต่อการฝึก คือ ไม่สามารถกาหนดประเด็นที่จะนามาสะท้อนคิดได้ และไม่มีเวลาในการเขียน
สะท้อนคิดเนื่องจากต้องเขียนรายงานการเยี่ยมบ้าน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็นว่า การฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านโดยใช้เทคนิคการสะท้อนคิด
ช่วยเพิ่มทักษะทางปัญญาได้แต่มีปัญหาอุปสรรค์ต่อการฝึกคือ ไม่สามารถกาหนดประเด็นที่จะนามาสะท้อนคิดได้ และไม่มี
เวลาในการเขียนสะท้อนคิด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่าควรมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการกาหนดประเด็นในการสะท้อนคิด
ก่อนการฝึกในรูปของแบบฝึกหัด หรือมีการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดของนักศึกษา และกาหนดการสะท้อ นคิดไว้
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเยี่ยมบ้านเพื่อลดจานวนชิ้นงาน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิราช และขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างทุก
ท่านสาหรับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายและทักษะการคิดคานวณด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วมมี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสารวจปัญหาและความต้องการชุดกิจกรรมฯ 2.เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการคิดคานวณด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ในโรงเรียนแบบเรียนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1.แบบสารวจปัญหาและความต้องการ 2.แบบสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่ม
ตัวอย่างสารวจปัญหาและความต้องการ ได้แก่ ผู้บริหารและผู้สอน จานวน 19 คน กลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้สอนนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม จานวน 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง วิธีดาเนินการวิจัย 1.การศึกษา
ข้อมูล สารวจปัญหาและความต้องการ 2.สังเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.การสัมภาษณ์เชิงลึก และการหา
แนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรม
ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการในการจัดกิจกรรมด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
โรงเรียนแบบเรียนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีประเด็น สูงสุด คือ ผู้บริหารและผู้สอนมีความคิดว่าการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันควรมีการนาสื่อการสอนมาใช้ร่วมด้วย และ ผู้บริหารและผู้สอนมีความคิดว่าผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความ
ต้องการที่จะมีกิจกรรมช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ ( x = 4.79) รองลงมาอันดับที่สอง คือผู้บริหารและผู้สอนมีความคิดว่า
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้จะช่วยสร้างความรู้และทักษะใหม่ๆให้กับผู้เรียน ,คิดว่าการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายจะช่วย
ดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียน และคิดว่าผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความต้องการที่จะมีกิจกรรมช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้
( x = 4.68) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกได้แนวทางหลักในการจัดกิจกรรม คือ ผู้สอนมีความต้องการให้เน้นไปที่ทักษะการคิด
คานวณด้านการคูณเป็นอันดับแรก และในการพัฒนาชุดกิจกรรมต้องการให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนที่
เคลื่อนไหว กระตุ้นการรับรู้ทุกๆด้าน อาจจะทาเป็นฐานกิจกรรม ใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมไม่มากไม่น้อยเกินไป ประมาณ 1015 นาที เพื่อให้กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนาน ไม่ตึงเครียด ทาให้ผู้เรียนอยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดเวลา และ
ควรนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ตามกระบวนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : ชุดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โรงเรียนแบบเรียนร่วม
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Abstract
This research is part of research on Development Of Activities to Learn For Physical Fitness
And Compution Skill With Information Technology Media Model for Children With Spacial Needs in
Inclusive Schools. The purposes of this research were to study needs for learning activities set and Create
guidelines for development learning activities set with information technology of inclusive schools.
Research tools; 1) Requirements Questionnaire 2)In-depth Interview. The sample included administrators
and teachers in the schools. There were 19 persons and the sample of In-depth Interview were 4 teachers
that Teaching students with special needs by purposive random sampling. Research Method were
1.Study ,Survey, inquire 2.Analysis the issues and needs. 3. Create guidelines for development learning
activities set with information technology.
The results of this research were the need for learning activities by using information
technology of inclusive schools was at the highest level. The highest level It is the management and
instructors who think that the present teaching should have the use of teaching materials. And
administrators and instructors have the idea that students with special needs need to have activities that
enhance their learning ( x = 4.79). Second place the administrators and instructors have the idea that
learning activities will help to create new knowledge and skills for learners. Think of a variety of activities
that will appeal to the learner. And think that students with special needs need to have activities to
enhance their learning skills ( x = 4.68). From the Interview group, the main Guidelines are the instructor
has the need to focus on the multiplication calculation skills first. In developing the activity set, there is a
need for a variety of activities. Allow students to have movement Stimulate awareness in every aspect
May be an activity base and spend less time in each activity, not less than 10-15 minutes, to Motivate
students And the information technology media should be used in the continuous knowledge-building
activities for the students to be fully organized according to the process of learning activities.
keywords : guidelines for learning activities, using information technology, inclusive schools
บทนา
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการช่วยพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคคลได้แสดงความสามารถตามศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง
ออกมา ปัจจุบันการจัดการเรียนร่วมได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในด้านการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเท่า
เทียมกัน ดังหมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 ที่กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาจึงได้กล่าวถึงสิทธิ
และหน้าที่ทางการศึกษาว่าให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งครอบคลุมไปถึงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษทั้ง 9
ประเภท คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
พูดและภาษา บุคคล ที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้าซ้อน” (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ :2553)
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สังคมไทยในปัจจุบันมีเด็กพิเศษในระบบการศึกษาแล้วกว่า 4 แสนคน สถิติเด็กในระบบโรงเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 290,584 คน ในปี 2555 เป็น 409,656 คน ในปี 2557 โดยในจานวนนี้เป็นนักเรียนในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัด
สพฐ. 346,276 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาในเรื่องการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิด
คานวณไม่ถูก ขณะที่มีนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ 32,393 คนจากข้อมูลดังกล่าวจานวน
ของเด็กพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังประสบปัญหาการมีโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษไม่เพียงพอ
ต่อจานวนผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้น
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability : LD) หรือ แอลดี เป็นกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่อง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งอย่าง ทางกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา การ
พูด การเขียน ซึ่งแสดงออกถึงความบกพร่องในความสามารถทางการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคา
หรือการคิดคานวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีความเฉลียวฉลาดเหมือนเด็กทั่วไป แต่มีปัญหาในการเรียน มีความยากลาบากใน
การเรียนรู้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการแปลข้อมูลในสมอง ทาให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้เหมือนเด็กทั่วไป ก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยตรงต่อการเรียน ไม่บรรลุผลสาเร็จในการเรียน มีผลการเรียนต่ากว่าที่ควรจะเป็น ทาให้เกิดช่องว่างระหว่าง
ความเฉลียวฉลาดที่แท้จริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Gearheart, 1977; Swanson, 2000; กระทรวงศึกษาธิการ, 2554
อ้างอิงจาก สาวิตรี จุ้ยทอง 2558) โดยที่ในส่วนของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคานวณ พบว่า มีปัญหาใน
การนับเลข การเข้าใจความหมายของจานวน การคานวณพื้นฐาน และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ทาให้เด็กกลุ่มนี้มีปัญหาใน
การเรียนคณิตศาสตร์ตลอดทุกเนื้อหาวิชา (ผดุง อารยะวิญญู, 2553) จากการศึกษาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ถือได้
ว่าเป็นกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่มีความต้องการในการให้การใส่ใจดูแล และจัดกระบวนการเรียนเสริมเพิ่มเติมความรู้
โดยความบกพร่องทางด้านการคานวณนี้ ยังมีการส่งผลถึงการคิดคานวณในทุกๆส่วนของผู้เรียน ซึ่งอาจจะส่งผลกับการใช้
ชีวิตประจาวัน ที่จะต้องใช้ารคิดคานวณต่างๆร่วมด้วย เช่นการซื้อของ คิดราคาสินค้าต่างๆ เป็นเหตุให้ผู้เรียนที่ถูกมองว่าไม่
สนใจการเรียน มีผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และยังทาตัวสร้างปัญหาไม่ปฏิบัติตามวิธีการ หรือเกณฑ์ของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการชุดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายและทักษะการคิดคานวณด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
แบบเรียนร่วม ผลการศึกษาจะแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จะเป็น เครื่องมือและอุปกรณ์การสร้างสมรรถภาพทางกาย ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดคานวณ โดยใช้ สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ใช้ในการเรียนเสริม เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ในรูปแบบของชุดการสอนสื่อประสมที่มีความหลากหลาย มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ
เพื่อให้ได้ชุดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน สร้างประโยชน์ให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์การวิจัย 1.เพื่อสารวจปัญหาและความต้องการชุดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการคิดคานวณด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ในโรงเรียนแบบเรียนร่วม 2.เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ
ทักษะการคิดคานวณด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอน เครื่องมือและสถิติที่ใช้ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส ารวจปั ญ หาและความต้ อ งการ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ส อนของโรงเรี ย นในเขตบริ ก ารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 จานวน 19 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
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กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียน
ร่วม จากโรงเรียนต้นแบบ จานวน 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
มัชฌิม อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ จานวน 2 คน และครูผู้สอนจากโรงเรียนหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ จานวน 2 คน
2. การดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูล สารวจปัญหาและความต้องการ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและ
ความต้องการชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และการทาการสารวจปัญหาและความต้องการ
เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยแบบสอบถามปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการ
การสังเคราะห์ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ ออกเป็นประเด็นของความต้องการการจัดกิจกรรม และความต้องการชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และนาความต้องการไป
ส่วนหนึ่งของประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ขั้นตอนที่ 3 การสัมภาษณ์เชิงลึก และการหาแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรม
ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อรวบรวมข้อมูล
ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และร่วมกันหาแนวทางในการออกแบบและพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามความต้องการและแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เครื่องมือการวิจัย
3.1 แบบสอบถามปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
3.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และความต้องการชุด
กิจกรรมการเรียนรู้
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1.การศึ กษาสภาพปัญ หาและความต้ องการชุ ดกิจกรรมการเรีย นรู้ด้ว ยสื่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศของโรงเรีย น
แบบเรียนร่วม ได้ข้อมูลดังในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนแบบเรียนร่วม
ข้อที่

ประเด็นความต้องการ

ระดับความต้องการ

โรงเรียนมีความต้องการการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนการสอน
ท่านคิดว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันควรมีการนาสื่อการสอนมาใช้ร่วมด้วย
ท่านคิดว่ากิจกรรมเสริมการเรียนรูจ้ ะช่วยสร้างความรู้และทักษะใหม่ๆให้กับ
ผู้เรียน
ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอนจะช่วยทาให้ผเู้ รียนได้
เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วม
ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายจะช่วยดึงดูดความสนใจแก่
ผู้เรียน
ท่านคิดว่าการเรียนการสอนควรนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมด้วย

4.42
4.79
4.68

S.D.
0.84
0.42
0.48

4.58

0.51

มากที่สุด

4.68

0.48

มากที่สุด

4.63

0.50

มากที่สุด

ท่านคิดว่าผู้เรียนในปัจจุบันมีความต้องการการจัดกิจกรรมด้วยสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ท่านคิดว่ากิจกรรมที่นาสื่อมาใช้ควรเลือกสื่อที่มีความเหมาะสมกับผูเ้ รียน
ท่านคิดว่าผู้เรียนในปัจจุบันควรได้รับการเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ท่านคิดว่าการใช้สื่อและกิจกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียน
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตลอดเวลาหรือไม่
ท่านคิดว่ากิจกรรมที่มสี ื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและสวยงาม จะช่วยกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียนหรือไม่
ท่านคิดว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ สร้างจะช่วยสร้างความสนใจ
ต่อผู้เรียน
ท่านคิดว่าผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ(LD) มีความต้องการที่จะมีกจิ กรรม
ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้
ท่านคิดว่าผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ(LD) อาจจะมีความสุขทีไ่ ด้รว่ ม
กิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
ท่านคิดว่าผู้เรียนปกติ และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ(LD) ต่างก็ต้องการ
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะและการเรียนรู้
ท่านคิดว่าปัญหาการเรียนรู้อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะ
ต่างๆ
ท่านคิดว่าปัญหาการเรียนการสอนในปัจจุบันอาจจะใช้สื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยแก้ปญ
ั หาได้หรือไม่
ท่านคิดว่าผู้เรียนสามารถเข้าใจและเปิดใจให้กับการเรียนการสอนที่ใช้สื่อทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในห้องเรียนหรือไม่
ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.63

0.60

มากที่สุด

4.58
4.47

0.51
0.61

มากที่สุด
มาก

4.32

0.67

มาก

4.53

0.51

มากที่สุด

4.58

0.51

มากที่สุด

4.79

0.42

มากที่สุด

4.68

0.48

มากที่สุด

4.53

0.61

มากที่สุด

4.37

0.68

มาก

4.42

0.69

มาก

4.26

0.65

มาก

4.37

0.60

มาก

x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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20

ร่วมกับการพัฒนาสมรรถนะทางกายของผู้เรียนจะมีประโยชน์กับผู้เรียน
หรือไม่
ท่านมีความต้องการที่จะให้มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับผู้เรียนของท่าน
หรือไม่
รวม(เฉลี่ย)

4.63

0.60

มากที่สุด

4.54

0.57

มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ความต้องการในการจัดกิจกรรมด้วยสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนแบบเรียนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีประเด็นสูงสุด คือ ผู้บริหารและผู้สอนมีความคิดว่าการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันควรมีการนาสื่อการสอนมาใช้ร่วมด้วย และ ผู้บริหารและผู้สอนมีความคิดว่าผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความ
ต้องการที่จะมีกิจกรรมช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย = 4.79) รองลงมาอันดับที่สอง คือผู้บริหารและผู้สอนมีความคิด
ว่ากิจกรรมเสริมการเรียนรู้จะช่วยสร้างความรู้และทักษะใหม่ๆให้กับผู้เรียน ,คิดว่าการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายจะช่วย
ดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียน และคิดว่าผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความต้องการที่จะมีกิจกรรมช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้
(ค่าเฉลี่ย = 4.68)
2.การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ตารางที่ 2 แสดงผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษและร่วมหาแนวทางในการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ข้อที่
1
2
3
4
5
ข้อที่
1
2
3
4
5

ประเด็นการสัมภาษณ์
ความต้องการของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนการสอน
จุดเน้นในการเรียนการสอนเพื่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในเรือ่ งของการคิดคานวณ
การออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนรู้และเสริมสมรรถนทางกายสาหรับนักเรียนที่มคี วามต้องการพิเศษ
พฤติกรรมของผูเ้ รียนที่มคี วามต้องการพิเศษ
การนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับชุดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
และทักษะการคิดคานวณของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
โรงเรีย นความต้อ งการกิจ กรรมเสริ มการเรีย นการสอนเป็ นอย่า งมาก และมี ค วามต้ องการให้ มีกิ จกรรมที่
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ควรความสาคัญกับการคิดคานวณทุกด้านทั้ง บวก ลบ คูณ และหาร แต่ให้เน้นเพิ่มเติม ในเรื่องของการคูณเป็น
อันดับแรก เพราะผู้เรียนมีทักษะในการคูณน้อย ทาแบบทดสอบผิดอยู่บ่อยๆ
กิจกรรมที่เหมาะกับผู้เรียนควรมีมากกว่า 1 กิจกรรม เป็นกิจกรรมควรมีความต่อเนื่องกัน โดยอยากให้ทาเป็น
ฐานกิจกรรมสั้นๆ ใช้เวลาไม่นาน แต่กระตุ้นการเรียนรู้ของผูเ้ รียนได้
ผู้เรียนจะมีความต้องการในเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวร่างกาย อยากวิ่งเล่น อยากกระโดด อยาก
สนุกสนาน มีสนใจสิ่งที่มสี ีสันสวยงาม หรือลวดลายการ์ตูนที่ตนชื่นชอบ และชอบการเล่นเกมส์ การแข่งขัน
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเน้นในเรื่องของเพิ่มสีสันและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้มสี ่วน
ร่วมอย่างสนุกสนาน และนามาปฏิบัติในชั้นเรียนร่วมกับเพื่อนๆได้

573

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้สอน มีความต้องการให้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้และให้ทาเพิ่มทักษะ
ทุกๆด้านแต่ควรเน้นไปที่ทักษะการคิดคานวณด้านการคูณเป็นอันดับแรก ต้องการให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาจจะเป็นฐาน
กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเน้นในเรื่องของเพิ่มสีสันและดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน และนามาปฏิบัติในชั้นเรียนร่วมกับเพื่อนๆได้
สรุปผลการวิจัย
ความต้องการในการจัดกิจกรรมด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนแบบเรียนร่วม
อยู่ในระดับมากที่สุด
ความต้องการอันดับที่ 1 คือ ผู้บริหารและผู้สอนมีความคิดว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันควรมีการนาสื่อการสอนมา
ใช้ร่วมด้วย และ ผู้บริหารและผู้สอนมีความคิดว่าผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความต้องการที่จะมีกิจกรรมช่วยเสริมทักษะ
การเรียนรู้
ความต้องการอันดับที่ 2 คือ ผู้บริหารและผู้สอนมีความคิดว่ากิจกรรมเสริมการเรียนรู้จะช่วยสร้างความรู้และทักษะ
ใหม่ๆให้กับผู้เรียน ,คิดว่าการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายจะช่วยดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียน และคิดว่าผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษมีความต้องการที่จะมีกิจกรรมช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้
ผลการพัฒนาแนวทางหลักในการจัดกิจกรรม คือ ผู้สอนมีความต้องการให้เน้นไปที่ทักษะการคิดคานวณด้านการคูณ
เป็นอันดับแรก และในการพัฒนาชุดกิจกรรมต้องการให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนที่เคลื่อไหว กระตุ้น
การรับรู้ทุกๆด้าน อาจจะทาเป็นฐานกิจกรรม ใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมไม่มากไม่น้อยเกินไป ประมาณ 10-15 นาที เพื่อให้
กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนาน ไม่ ตึงเครียด ทาให้ ผู้เรียนอยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดเวลา และควรนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตาม
กระบวนอย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้สารวจความพึงพอใจของผู้ เรียนคู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะได้เห็นผลของชุด
กิจกรรมอย่างชัดเจน ที่จะอยู่ในกระบวนการวิจัยในขั้น 2 ต่อจากส่วนนี้
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปัญหาและความต้องการ เพื่อนามาพัฒนาแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายและทักษะการคิดคานวณด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
แบบเรียนร่วม เมื่อวิเคราะห์ความต้องการนาประเด็นความต้องการ และได้นาสร้างเป็นแนวทางในพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ฯ ได้พัฒนาให้เป็นชุดกิจกรรมการคิดคานวณที่มรูปแบบเป็นฐานกิจกรรม เน้นการคิดคานวณเรื่องการคูณ และมี
รูปแบบเป็นเกมส์กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ สาวิตรี จุ้ยทอง มารุต พัฒผล และวิชัย วงษ์ใหญ่ (2558) ที่ทางานวิจัยเรื่อง แนว
ทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่พบว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
เป็นความบกพร่องทางกระบวน การพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจหรือการใช้ภาษา แสดงออกถึงความ
บกพร่องทางการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การคานวณทางคณิตศาสตร์ ที่สืบเนื่องมาจากความบกพร่องของการ
ทาหน้าที่ของสมอง ทาให้มผี ลการเรียนต่าเกิดช่องว่างระหว่างความเฉลียวฉลาดที่แท้จริงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีแนว
ทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจของตนเอง 2) เริ่มกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์จากง่ายที่สุดไปสู่กิจกรรมที่ความซับซ้อนมากขึ้น 3) สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับนักเรียนและ
ส่งเสริมให้พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ 4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการสัมผัส การสังเกต การฟัง และการเคลื่อนไหว
ร่างกาย โดยใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม 5) ใช้คาสั่งซ้าๆ สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยคานึงถึง
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ความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของนักเรียน 7) จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียน
ได้ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 8) กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับเด็กทั่วไป ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
9) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย ปลอดภัย และมีความสุข 10) ประเมินตามสภาพจริงและให้ผลย้อนกลับทันที โดย
การให้กาลังใจการชื่นชมในความสาเร็จ และนามาพัฒนาร่วมกับการเสริมสร้างสมรรถะภาพทางการให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้
ทุกๆด้าน ทั้ง การสัมผัส การสังเกต การฟัง และการเคลื่อนไหวร่างกาย ในรูปแบบของเกมส์กิจกรรมการคิดคานวณ สอดคล้อง
กับ ศักดิ์ชัย ศรีสุข และคณะ (2561) ที่ทาการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวทางกายที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่
สัมพันธ์กับสุขภาพในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนยานาง จังหวัดนครพนม ที่ศึกษาผลของ
โปรแกรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายที่มีตอ่ สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนดอนยานาง จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จานวน 37 คน รูปแบบ
การวิจัยแบบกึ่งทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย โปรแกรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดาเนินการฝึกเป็นระยะเวลา
4 สัปดาห์ๆ ละ 4 วันๆ ละ 60 นาที สถิติที่ใช้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทาการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของคะแนนทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพก่อนการฝึกและหลัง
การฝึก ด้วยการทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (Dependent Samples t-test) ทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การใช้โปรแกรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีผลทาให้สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านความอดทนของกล้ามเนื้อ แต่ความคล่องแคล่วว่องไว ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนสมรรถภาพทางกายด้านความแข็ งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความทนทาน
ของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ มีพัฒนาการดีขึ้นแต่ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยในส่วนที่หนึ่งที่ดาเนินการเพื่อศึกษาหาปัญหาและความต้องการ และนามาพัฒนาแนวทางใน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและทักษะการคิดคานวณด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนร่วม ซึ่งแนวทางที่ได้จากปัญหาและความต้องการดังกล่าว เป็นปัญหาและ
ความต้องการเฉพาะกลุ่มผู้เรียน และเฉพาะเรื่องของทักษะคิดคานวณเพียงเท่านั้น ยังไม่ได้ครอบคลุมไปถึงประเด็นของการ
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ผลการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะ
การทางานกลุ่ม วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจ่านกร้อง
THE EFFECT OF GROUP INVESTIGATION ON LEARNING ACHIEVEMENT AND GROUPING
ABILITY IN COMPUTER PROJECTS SUBJECT OF GRADE 12 STUDENTS, JANOKRONG
SCHOOL
Chey Lida1 ธนารัตน์ หาญชเล2 สุภาณี เส็งศรี และ ธงชัย เส็งศรี3
1,3
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก
*corresponding author e-mail: Cheylyda@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
สืบสวนสอบสวน วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อพัฒนาทักษะการทางานกลุ่ม เมื่อได้
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน ในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 จานวน 1
ห้อง นักเรียน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน
วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ จานวน 9 แผน ระยะเวลา 1 ภาคเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และแบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ทักษะการทางานกลุ่มของนักเรียน เมื่อใช้แบบประเมิน
ทักษะการทางานเป็นกลุ่ม 2.1 ซึ่งประเมินด้วยครู พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ GI มี
ทักษะการทางานเป็นกลุ่มอยู่ในระดับมาก 2 การประเมินพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม เมื่อใช้แบบประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม ซึ่งประเมินโดยนักเรียนเป็นกลุ่มพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ GI ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม บ่อยครั้ง (ร้อยละ 80.35) 3.3 การประเมินพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม เมื่อใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม ซึ่งประเมินโดยนักเรียนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ GI ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม บ่อยครั้ง (ร้อยละ 76.17)
คาสาคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน ทักษะการทางานกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The purpose of this study were to develop the group working skills and the results of the study if
th
the 6 grade students through Group investigation learning in Computer project subject at Janokrong
School. The sample used in research consisted of 6th grade student of Janokrong School studying the
Computer Project in 1 group (26 people) by cluster sampling. 20 weeks duration of the research. The
research instrument were 1) Lesson plans Group investigation Learning in Computer Project Subject of 6th
student 2) an achievement test on the Computer Project Subject of 6th student with 30 items 3) the
Observation form of the group working skill. The results of the research were as follow: The student’s
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pretest and posttest achievement on the group investigationLearning was significantly different at .05
level. The group working skill if the student was divide In 3 parts: 1. The group working skill was
observation by teacher form, it found that the students had acquired the skill in high level. The group
working behavior was evaluate by student in group form, it found that the students had frequently
behavior which equals to 80.35 %. The group working behavior was evaluate by individual student form, it
found that the students had frequently behavior which equals to 76.17 %.
Keywords : group investigation, group working skill, student’s achievement
บทนา
ปัจจุ บันความก้า วหน้าของเทคโนโลยี การศึก ษาได้มี การพัฒ นาอย่า งรวดเร็ว ทาให้กิ จกรรมการเรี ยนการสอน
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้นได้มีการเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอน และวิธีการสอนต่างๆ ให้มีบทบาทในด้าน
กระบวนการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษามีหน้าที่สาคัญในการจัดการศึกษาให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาและวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่มีความสาคัญในการศึกษาของนักเรียนในสถานศึกษา จาก
การศึกษาพบว่าโรงเรียนในประเทศไทยได้จัดรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ไว้ โดยนักเรียนจะได้ศึกษาในภาคสุ ดท้ายของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้นาเอาความรู้ ความสามารถในการใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ศึกษามา นาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้ และนาไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์
ตามความสนใจได้ โดยนักเรียนจะต้องเรียนรู้ ทั้งหลักการ ทฤษฏี และหลักการปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์
เนื่องจากนักเรียนต้องเรียนเนื้อหาจานวนมากจึงทาให้การสอนมีปัญหาหลายประการ เช่น การสอนตามหัวข้อ ต้อง
เร่งรีบเพื่อให้ครบตามหัวข้อที่กาหนด เวลาที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติน้อย นักเรียนไม่มีเวลาทาให้ไม่สามารถทบทวนการฝึก
ปฏิบัติโดยตนเองได้ (ชัฌธ์ชัย อธิเกียรติ, 2558) และที่สาคัญนักเรียนขาดการหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนมีพฤติกรรมในการ
ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด (พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา, 2560) ดังนั้น จึงจาเป็นต้องหารูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อแก่
ปัญหาต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ให้เกิดกับนักเรียน โดยการนาเทคโนโลยี
มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน (GI : Group Investigation) เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีให้ผู้เรียน
ทุกคน ได้ไปสืบค้นข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นและความสามารถของตนในการ
ทางาน และต้องถ่ายทอดความรู้หรือวิธีการทางานให้เพื่อนนักเรียนเข้าใจด้วย ทุกคนต้องร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปราย
ซักถามจนเข้าใจในทุกเรื่อง และทุกคนจะได้ร่วมมือสรุปความเข้าใจที่ได้ การจัดการเรียนในรูปแบบนี้ต้องการปลูกฝังการ
ร่วมมือกันอย่างมีประชาธิปไตย มีการกระจายภาระงานและมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน (ทิศนา แขมมณี
, 2550) นอกจากนี้วิธีการเรียนแบบ GI เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่ม
ปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง จากการเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพื่อฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ และฝึก
ทักษะกระบวนการต่างๆ เพื่อเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้การทางานกับผู้อื่น ฝึกการหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
ที่ไม่ใช้ในห้องเรียนเท่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดนิสัยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ด้วยความมั่นใจ
การจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจ่านกร้องกาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ และ
สามารถนาความรู้ ไปสร้างเป็นผลงานออกมาได้ จากการสังเกตและสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคล เห็นว่านักเรียนไม่ชอบการ
ทางานเป็นกลุ่ม โดยมีเหตุผลว่าไม่ชอบเพราะไม่มีเวลาร่วมตัวกัน ทาให้ทางานไม่ทัน รายวิชาที่ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ คือวิชา
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โครงงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสาคัญที่ช่วยส่งเสริมทักษะการทางานเป็นกลุ่ม การคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ และได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทางานเป็นกลุ่มในเวลาเรียน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นวิชา
พื้นฐานที่นักเรียนสามารถนาไปต่อยอดหรือนาไปใช้ในการศึกษาในอนาคตได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทางานเป็นกลุ่มในการวาง
แผนการทาโครงงานในรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 นี้ โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
สืบสวนสอบสวน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมทักษะการทางานเป็นกลุ่ม รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่จะช่วยในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ สนุกกับการเรียนและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
การเรียน ตลอดจน ให้นักเรียน คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และนาไปใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน เพื่อคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนที่ดีขึ้น พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน วิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อศึกษาทักษะการทางานกลุม่ เมื่อได้การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน ในวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิธีดาเนินงานวิจัย
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง 1)ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจ่านกร้อง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 4 ห้อง 139 คน 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6.10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจ่านกร้อง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง
จานวน 1 ห้อง 26 คน
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง การทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาทดลอง 1 หน่วยการ
เรียน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และแบบสังเกตการทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น โดยสอดแทรกกับกิจกรรมการเรียนรู้จานวน
2 ครั้ง คือ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน GI
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตของเนื้อหา วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
จานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ 1) หน่วยที่ 1 เริ่มต้นกับโครงงานคอมพิวเตอร์ 2) หน่วยที่ 2 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 3)
หน่วยที่ 3 การนาเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
4. ตัวแปรที่ศึกษา 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน GI
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน เมื่อการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน GI
(Group Investigation) และ ทักษะการทางานกลุ่มของนักเรียน เมือ่ การจัดการเรียนการสอนแบบกลุม่ สืบสวนสอบสวน GI
(Group Investigation)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. แผนการสอนด้วยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน GI จานวน 9แผนๆ
2. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น กลุ่ ม สาระการงานอาชี พ และเทคโนโลยี รายวิ ช าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
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3. แบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่ม
3.1 แบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่มที่ประเมินด้วยครูผู้สอน
3.2 แบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่มที่ประเมินด้วยนักเรียนเป็นกลุ่ม
3.3 แบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่มที่ประเมินด้วยนักเรียนเป็นรายบุคคล
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทางานกลุ่ม
วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจ่านกร้อง เพื่อให้งานวิจัยชิ้นนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษา ผู้วิจัยได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีวิจัยโดยมีขั้นตอนการในการดาเนินงานดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. แบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

1. ศึกษาหลักสูตร หนังสือ เอกสาร งานวิจัย เกี่ยวกับโครงสร้าง และข้อมูลรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2. นาข้อมูลที่ศึกษาทาการออกแบบแผลการสอน ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินทักษะการ
ทางานเป็นกลุ่ม

3.

สร้างโครงร่างแบบประเมินองค์ประกอบ โดยนาหัวข้อประเด็นสาคัญทากาหนดในข้อ 2 มาเขียนอธิบาย
องค์ประเกอบย่อยในหัวข้อนั้นๆ

4. สร้ างแบบประเมิ นเพื่ อให้ผู้เ ชี่ยวชาญตรวจสอบหาค่าดั ชนี ความสอดคล้อ ง (IOC) เพื่อให้ ค่าดั ชนีมี ความ
สอดคล้องที่ 0.5 ขึ้นไปจึงสามารถนาไปใช้ได้
ขั้นตอนที่ 2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีขั้นตอนดังนี้
1. วางแผนการสร้างแบบทดสอบ
2. กาหนดวัตถุประสงค์ของการเรียน
3. เขียนแบบทดสอบตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 38 ข้อ เลือกมาใช้
จริง จานวน 30 ข้อ
4. หลั งการเขี ย นแล้ ว ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของภาษาอี ก ครั้ ง จากนั้ น น าแบบทดสอบไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และเนื้อหา รวมทั้งตรวจสอบความเป็นปรนัยของคาถามและตัวเลือก
จากนั้นทาการคัดเลือกคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.๖0-1.00
การสร้างแบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้
1. แบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่มซึ่งประเมิ นด้วยครูผู้สอน มีลักษณะเป็น Rating Scale 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จานวน 26 ข้อ
2. แบบประเมินทักษะการทางานกลุ่มซึ่งประเมินโดยนักเรียน มีลักษะเป็นแบบตรวจสอบ รายการ เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 3 รายการ จานวน 10 ข้อ
3. แบบประเมินทักษะการทางานกลุ่ม ซึ่งประเมินโดยนักเรียน เป็นรายบุคคล ลักษะเป็นแบบตรวจสอบ รายการ
(check - list) 3 รายการ จานวน 10 ข้อ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบกลุ่ ม สื บ สวน
สอบสวน GI วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นและเตรียมห้องปฏิบัติการเพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับนักเรียน
2. ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 2.1 ชี้แจงนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค กลุ่มสืบสวน วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2.2 ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ 2.3 ดาเนินการสอนตามแผนการจั ดการ
เรียนรู้ ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค กลุ่มสืบสวน วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ และทา
การประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่มของนักเรียน ในระหว่างการจัดกิจกรรม 2.4 ทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ
3. นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย คะแนนทดสอบก่อนเรียนคะแนนทดสอบหลังเรียน ผล
การประเมินพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่มของนักเรียนในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนที่ ได้รับการจัด การเรียนรู้ แบบกลุ่ มสืบสวนสืบ สวน GI วิ ชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อหาค่า t-test แบบ Paired-Samples t-test ได้ค่า t = 9.64 มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. ทักษะการทางานเป็นกลุ่มของนั กเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนสืบสวน GI วิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ โดยรวมกันทุกรายการมีค่าเฉลี่ย (
) อยู่ในระดับมาก และเป็นไปตามสมมติฐานข้อ
ที่ 2 ทักษะการทางานกลุ่มของนักเรียน เมื่อใช้แบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่ม 2.1 ซึ่งประเมินด้วยครู พบว่า นักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ GI
มี ทั ก ษะการท างานเป็ น กลุ่ ม อยู่ ใ นระดั บ มาก(
) 2.2 การประเมินพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม เมื่อใช้แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กลุ่ม ซึ่งประเมินโดยนักเรียนเป็นกลุ่มพบว่า นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ GI ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม บ่อยครั้ง (ร้อยละ 80.35) 3.3 การประเมินพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม เมื่อใช้แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม ซึ่งประเมินโดยนักเรียนเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ GI ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม บ่อยครั้ง (ร้อยละ 76.17)
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทางานเป็นกลุ่ม วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ GI สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจ่านกร้อง ผู้วิจัยได้พิจารณาประเด็นสาคัญที่น่าสนใจนามา
อภิปราย สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ GI วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ มีคะแนนการทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ GI เป็นรูปแบบการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือก กาหนดเรื่องราวในสิ่งที่สนใจ และผู้วิจัยได้ใช้การกระตุ้นความอยากรู้ของ
นักเรียนโดยใช้คาถามสาคัญเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการของการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยจะมุ่งเน้นในเรื่องของทักษะกระบวนการ
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คิด ไม่ว่าจะเป็นการคิดแก้ปัญหา เพื่อหาคาตอบหรือข้อเท็จจริง หรือเป็นการคิดสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบ สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากความร่วมมือของกลุ่ม
ผู้เรียน ซึ่งนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ที่สร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาภรณ์ เฮอร์ริงตัน (2556)
เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนในการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย รายวิชา TMT222 มรดกไทยเพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยวิธีการสอนด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผล
วิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบจี.ไอ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และผลการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ พบว่า นักศึกษาสามารถสอบผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 86.11 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด นั่นหมายความว่า วิธีการสอนด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบ
จี.ไอ ส่งผลทาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย วิชา TMT222 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยวสูงขึ้น
และกับงานวิจัยของ
2. ผลจากการศึกษาทักษะการทางานกลุ่ม พบข้อมูลดังนี้
2.1. ผลการศึกษาทักษะการทางานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ GI วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้
แบบประเมิ น ทั ก ษะการท างานเป็ น กลุ่ ม ซึ่ ง ประเมิ น โดยครู พ บว่ า นั ก เรี ย น มี ทั ก ษะการท างานกลุ่ ม อยู่ ใ นระดั บ มาก(
) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดการเรียนรู้แบบ GI นั้น เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด
ไม่ ว่ า จะเป็ น การคิ ดแก้ ปั ญ หา เพื่ อ หาค าตอบหรื อ ข้อ เท็ จ จริ ง หรื อ เป็น การท างานอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ออกแบบ สร้ า ง
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และผู้วิจัย ได้ส่งเสริมการคิดของนักเรียนโดยสอดแทรก
คาถามและกิจกรรมให้นักเรียนได้มีการใช้ความคิดไปพร้อมๆกับการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น นักเรียนจะได้รับทักษะการทางาน
เป็ น กลุ่ ม ได้ โ ดยไม่ รู้ ตั ว ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ แขมวั น ต์ กระดั งงา (2554) ที่ ท างานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การเรี ย นด้ ว ย
กระบวนการกลุ่มร่วมกับเว็บสนับสนุนการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทางานเป็นกลุ่ม วิช าการ
พัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมัยสาคัญที่
ระดับ 0.5 และมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจที่เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกันเว็บสนับสนุนการ
เรียนอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ ปียะนันท์ บุญโพธิ์ (2554) วิจัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่ม และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียน ป.4 ด้วยวิธีการจิกซอว์ พบว่า ทักษะการทางานกลุ่มของนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 81.72
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 79.2 ของคะแนน จานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 89.74
2.2. ผลการศึกษาทักษะการทางานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ GI วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้
แบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่มซึ่งประเมินโดยนักเรียนเป็นกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มบ่อยครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 80.35 ทั้งนี้เนื่องมากจากการสอนด้วยเทคนิค GI ที่เน้นการทางานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อ
กลุ่มร่วมกัน เพราะจะมีการคิดคะแนนพัฒนาการทั้งของตนเองและของกลุ่ม ทาให้สมาชิกภายในกลุ่มต้องช่วยเหลือกันในการ
ทางานกลุ่มในการเรียนรู้เพื่อให้คะแนนของทุกคนในกลุ่มเป็นคะแนนที่ ดีที่สุด จะได้เป็นกลุ่มยอดเยี่ยม มีความภาคภูมิใจใน
กลุ่มของตนร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์นสัน และ จอห์นสัน คือสมาชิกมีรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน สมาชิกมีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ผลการศึกษาทักษะการทางานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ GI วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้
แบบประเมินทักษะการทางานเป็นกลุ่มซึ่งประเมินโดยนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
บ่อยครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76.17 ทั้งนี้ อาจเนืองมาจากทักษะการทางานกลุ่มที่เกิดขึ้นเพราะผู้สอนได้พยามชี้แนะทางในการ
ทางานเป็นกลุ่มว้าต้องช่วยนักในกลุ่ม รับผิดชอบร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์นสัน และ จอห์นสัน เกี่ยวกับหลัก
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เบื้องต้นของการสอนเป็นกลุ่ม คือการพึงพาอาศัยกันและกัน การปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว ความรับผิดชอบของแต่ ละบุคคล
ทักษะทางสังคม กระบวนการทางานกลุ่ม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สามารถนาการจัดการเรียนรู้แบบ GI ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น อันเป็นเป้าหมายในหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการทางานเป็นกลุ่ม ส่งผลให้กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
2. การจัดการเรียนรู้แบบ GI เป็นการสอนที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดแก้ไขปัญหาด้วยตัวของนักเรียนเอง เพื่อแสดง
ความเข้าใจในเนื้อหาและหลักการของวิชาอย่างชัดเจนถูกต้อง ดังนั้นผู้สอนต้องตรวจผลงานและเสนอแนะให้ข้อคิดแก่นักเรียน
อย่างใกล้ชิด
3. การจัดการเรียนรู้แบบ GI ครูผู้สอนควรศึกษาเทคนิควิธีการและขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรฝึกให้นักเรียนเคย
ชินกับวิธีการสอนก่อน สาหรับการเตรียมตัวของผู้สอนนั้น ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนดาเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
4. ในการจัดการเรียนรู้แบบ GI ผู้สอนควรฝึกให้นักเรียนรู้จัก ขั้นตอน วิธีการดาเนินงานและกระบวนการต่างๆ ของ
การจัดการเรียนรู้แบบ GI จนเกิดความรู้ความเข้าใจ และความชานาญจึงจะเกิดผลเต็มที่
5. ในระยะแรกนักเรียนอาจยังไม่คุ้นกับการปฏิบัติกิจกรรม ครูผู้สอนต้องให้โอกาสและใช้คาถามในการกระตุ้น
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิด และใช้การทากิจกรรมต่างๆเป็นตัวช่วยเสริมการพัฒนาทักษะการทางานเป็น กลุ่ม เพื่อให้การปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นักเรียนบางกลุ่มที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นไปตามเวลาที่กาหนด ครูผู้สอนควรติดตามให้ความช่วยเหลือ
และข้อเสนอแนะนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมั่นใจและมีกาลังใจในการเรียน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ GI ควรสร้างสื่อให้หลากหลายเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน
เช่น การสร้างสื่อมัลติมีเดีย เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นความคิด เป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงานของนักเรียน
2. ควรน าการสอนที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบ GI ไปทดลองสอนกั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ อื่ น ๆ เช่ น
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
แขมวันต์ กระดังงา. (2554). ผลการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือกับเว็บสนับสนุนการเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนและพฤติ ก รรมการท างานกลุ่ ม วิช าการพั ฒนาเว็ป ไซต์ เบื้ องต้ นนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปกร.
ชัฌธ์ชัย อธิเกียรติ. (2558). การสอนทันสมัยและเทคนิคแนวใหม่ [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/datafiledownload/25590714-15.pdf . (15 พฤษภาคม 2560).
ทิศนา แขมมณี. (2550). รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิดารัตน์ เสือจร. (2552). ผลการสอนด้วยใช้เทคนิค GI เพื่อสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

583

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

ปรียาภรณ์ เฮอร์ริงตัน. (2556). การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวน
จี.ไอ รายวิชา TMT222 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว. คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปียะนันท์ บุญโพธิ์. (2554). โครงงานคอมพิวเตอร์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.acr.ac.th/acr/ACR_ELearning/CAREER_COMPUTER/COMPUTER/M4/ComputerProject/w
orkshop.html. (15 ตุลาคม 2559).
พรชนก พงษะพัง. (2559). ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ เรื่องหลักการ
จัดทาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่านกร้อง. คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา. (2560). พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาล
เมืองนครพนมhttp:// repository. rmutr.ac.th/ bitstream/ handle/ 123456789/ 473/
Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา. (15 พฤษภาคม 2560).

584

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจําปี พ.ศ. 2562

การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ถูกต้องสาหรับนักศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
CREATING A PRACTICAL WRITING SKILLS FOR STUDENTS IN THAI LANGUAGE FOR
COMMUNICATION OF PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY
สุกัญญาโสภี ใจกล่ํา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : Sukunyasopee@Gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสํารวจคําที่มักเขีย นผิดและสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา สําหรั บ
นักศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ห้อง จํานวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ระยะเวลาใน
การทดลองจํานวน 3 คาบ คาบละ 60 นาที ดําเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest
Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คือ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา และแบบทดสอบการ
เขียนสะกดคํา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ t – test แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า คําที่
นักศึกษามักเขียนผิด มีจํานวน 167 คํา โดยสาเหตุที่พบเกิดจากนักศึกษาไม่แม่นยําหลักภาษา มากที่สุด จํานวน 49 คํา
คิดเป็นร้อยละ 29.34 รองลงมาคือ เขี ยนผิดเพราะไม่ทราบความหมายของคํา จํานวน 45 คํา คิดเป็นร้อยละ 26.95
อันดับถัดมา คือ เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด จํานวน 29 คํา คิดเป็นร้อยละ 17.37 และสาเหตุการเขียนผิดที่น้อยที่สุด
คือ เขียนผิดเพราะมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ แต่ผู้เขียนติดรูปเดิม จํานวน 1 คํา คิดเป็นร้อยละ 0.60 ส่วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา สามารถเขียนสะกดคําได้
ดีกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ
คาสาคัญ : แบบฝึกทักษะ การเขียนคําถูก
Abstract
The purpose of this research was to creating a practical writing skill for Students in Thai
Language for Communication of Pibulsongkram Rajabhat University. The sample were 40 1st year
students in first semester of the 2018 academic year. They were randomly selected by Purposive
Sampling , and taught through the practical writing skills for three -180 minute periods. Randomized
Control One – Group Pretest – Posttest Design was used in this study. The instruments were practical
writing skills and the writing test. The data were statistically analyzed by t-test for dependent samples.
The research found that The students' mistakes were 167 words, the most common being 49 students or
29.34 percent. The second most common was writing errors because they did not know the meaning of
45 words, 26.95 percent, The next is wrong writing because the wrong line is 29 words, 17.37 percent, and
the cause of the wrong writing is minimal. Wrong, because the rules change. The original one is 0.60
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percent. The learning achievement before and after school is different. Students using spelling practice.
Spelling words are better than before using skill training.
Keywords : practical, writing skills
บทนา
ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติ และเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สําคั ญของคนไทยมาตั้งแต่ บรรพกาล แม้ภาษาจะมี
การเปลี่ ย นแปลงอยู่ เสมอตามพัฒ นาการของภาษา แต่ก็ ยั งมีห ลั กเกณฑ์เ พื่ อรั ก ษาความถู ก ต้อ ง ดั งพระราชดํ า รัส ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ณ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ, 2549) ความว่า
…เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้าน
รักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้อง
ชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คํามาประกอบเป็นประโยค นับเป็น
ปัญหาที่สําคั ญ ปัญหาที่สามคือความร่ํ ารวยในคํ าของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึก ว่าไม่ ร่ํารวยพอ จึงต้องมี
การบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้...
การเขียนนับว่ามีความสําคัญมาก ดังที่ปรากฏในสังคมปัจจุบันที่มีการสื่อสารด้วยการเขียนผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย
ทําให้เห็นปัญหาการเขียนคําผิดบ่อยครั้ง นอกจากผู้เขียนจะต้องประสบการณ์ในการอ่านมาบ้างแล้ว ยังต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนคําในลักษณะต่าง ๆ ให้ถูก ต้อง เช่น การเขียนคําทับศัพท์ คําพ้องรูป พ้องเสียง คําประสม คําสมาส
คําสะกดการันต์ ฯลฯ หากผู้เขียนไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็จะเกิดปัญหาในการเขียนคําผิดอยู่เสมอ ดังที่ ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
กล่าวไว้ในบทความเรื่อง “ภาษาของเรา” ตอนหนึ่งว่า
คําไทยแท้ ๆ ไม่มีปัญหาในการเขียน เพราะเป็นภาษาคําโดด ออกเสียงพยางค์เดียว... แต่ที่เป็นปัญหา
นั้นไม่ใช่คําไทยแท้ เป็นคําที่รับมาจากภาษาอื่น โดยดัดแปลงบ้าง หรือไว้ตามแบบเดิมของภาษานั้นบ้าง
คําประเภทนี้เรียกว่า “คําศัพท์เฉพาะภาษาไทย” และคําประเภทนี้เองที่เรามักเขียนผิด เพราะเป็นคํา
มากพยางค์ และเป็นคําควบกล้ําเสียง
การบัญญัติศัพท์ใหม่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน มีทั้งการสร้างคําแสลง การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ ทําให้
ภาษาไทยมีคําที่ใช้ในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้อง
คํานึงถึงความถูกต้องของภาษามากนัก ต่างจากยุคสมัยของการเขียนจดหมาย ที่ต้องประณีตในการใช้ภาษา เพื่อให้การ
สื่อสารครั้งนั้นประสบความสําเร็จ
แม้จะมีการถกเถียงจากนักวิชาการในวงการภาษาเกี่ยวกับ “ภาษาวิบัติ” อย่างต่อเนื่อง ดังคํากล่าวของสุทธิพงษ์
ธรรมวุฒิ (2549) พิธีกรรายการหลุมดําของทีวีบูรพา ที่กล่าวนําก่อนเข้าสู่เนื้อหาในตอน “ภาษาไทยแตกแถว” ที่ได้กล่าว
เกี่ยวกับภาษาสมัยใหม่ไว้ ดังนี้
...คงจะมีไม่น้อยที่รู้สึกขัดทั้งหู ทั้งตาและทั้งใจกับศัพท์แสงของภาษาไทยสมัยใหม่ที่วัยรุ่นไทยสมัยนี้
เขาใช้กัน ประเภทลูกครึ่งไทยปนอังกฤษหรือลูกเสี้ยวภาษามนุษย์ต่างดาว อย่างเช่น คําว่า คิกขุ หุหุ งุงิ
หรือคําว่า ให้ แทนที่จะสะกดว่า ให้ ก็เป็น หั้ย คําว่า ใจ แทนที่จะเป็น ใจ ก็เป็น จัย อะไรอย่างนี้
เป็นต้น ก็อย่าเพิ่งไปเวียนศีรษะอะไรมากมาย เพราะนั่นเป็นภาษาไทย เวอร์ชั่น 2 ที่เด็กสมัยนี้เขาใช้กัน
คนไทยสมัยนี้ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เป็นตัวกลางทําให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็น
ผู้ที่เปลี่ยนแปลงภาษาเสียเอง ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ทําใจยอมรับหรือว่าไม่มีความคิดเห็นอะไรกับการเปลี่ยนแปลง
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ไปของภาษาไทยในวันนี้ แต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคนรุ่นมานี มานะ ชูใจ ที่รู้สึกว่าภาษาไทย ทั้งฟัง
พูด อ่าน เขียน ของคนไทยสมัยนี้เริ่มมีปัญหา ภาษาไทยกําลังถอยหลังเข้าคลอง
แม้จะมีการรณรงค์ไม่ให้ใช้ภาษาเน็ต หรือภาษาวิบัติ อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ได้ส่งผลอะไรต่อผู้ใช้ภาษาเน็ตจริง ๆ
อีกทั้งยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่วิตกกับการใช้ภาษาเน็ต เพราะคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ของภาษาที่เป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม
สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล (“ชิมิ” ไม่วิบัติ ราชบัณฑิตยันเอง, 2553)
ราชบัณฑิตประเภทวรรณศิลป์ สาขาภาษาไทย ที่ให้สัมภาษณ์สํานักพิมพ์ข่าวสดเกี่ยวกับกรณีของการใช้ภาษาเน็ต ว่า “การ
ใช้ภาษาของเด็กที่ใช้ในอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นภาษาที่คิดขึ้นใหม่ ไม่นานก็ลืม สื่อมวลชนไม่ควรให้ความสนใจหรือขยาย เมื่อไม่
ขยายก็ไม่แพร่หลาย และใช้เฉพาะในกลุ่มเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปก็จะหายไปเอง”
หากเราพิจารณากันจริง ๆ ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารในอินเตอร์เน็ตนั้น ถึงแม้จะเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มจริง แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป ภาษาที่เฉพาะกลุ่มนี้ได้ส่งผ่านสื่อต่าง ๆ มายังเยาวชน ก็ส่งผลต่อการใช้ภาษาในชีวิตประจําวันของเยาวชนด้วย ดัง
คํากล่าวของ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2549, หน้า 22) ที่กล่าวถึงการสร้างภาษาในกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ว่า
การสะกดคําผิด ผู้ส่งสารมักตั้งใจสะกดผิดหรือสร้างภาษาที่แปลกใหม่และทันสมัย เป็นภาษาที่ใช้เฉพาะกลุ่ม เพื่อ
แสดงถึงความเป็นพวกเดียวกันของวัยรุ่นและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เช่น ก็ ใช้ว่า ก้อ เดี๋ยว ใช้ว่า เด๋ว ตัวจริง ใช้ว่า ตัวจิง ปัญหา ใช้
ว่า ปันหา เป็นลม ใช้ว่า เปงลม ไปแล้ว ใช้ว่า ไปแระ ไม่รู้สิ ใช้ว่า ม่ะรุดิ ศุกร์นี้สอบแล้ว ใช้ว่า สุกนี้สอบและ สัญญา ว่า สันยา
แต่บางครั้งก็พบว่าการสะกดคําผิดของผู้ส่งสาร อาจเป็นเพราะไม่ทราบว่าคําที่ถูกต้องสะกดอย่างไร เช่นขอบคุณค่ะ ใช้ว่า
ขอบคุณคะ ขี้เกียจ ใช้ว่า ขี้เกียด ครีม ใช้ว่า คลีม โค้ด ใช้ว่า โค๊ด ไม่น่า ใช้ว่า ไม่หน้า
การใช้คําเหล่านี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้ องเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และเหตุผลดังที่ ฉายสิริ พัฒนถาวร
(2551, หน้า 4) ได้อธิบายเหตุผลในการใช้ภาษาในปัจจุบันว่า “ “ขี้เกียจพิมพ์” ดังนั้น การพิมพ์แบบย่อ จึงเป็นสิ่งที่
ประหยัดเวลา และสามารถโต้ตอบได้อย่างรวดเร็วทําให้การสนทนาไม่มีสะดุด เช่น การสนทนาโต้ตอบในกระดานสนทนา
(Web board) ต้องใช้ความรวดเร็วในการพิมพ์จึงทําให้การสะกดคําและการใช้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น ” และเหตุผล
เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึง “ความใส่ใจ” และ “ความสนใจ” ทางด้านภาษาไทยของคนไทยลดน้อยลง ดังกรณีของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีแ่ ม้จะผ่านการเรียนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาแล้วก็ตาม แต่การอยู่
ในสังคมที่สะดวกสบายด้วยเทคโนโลยี และมีการสื่อสารด้วยภาษาที่แสดงความรู้สึกมากที่สุด ทําให้นักศึกษามีความคุ้นชินกับ
การเขียนคําที่ไม่ต้องถูกต้องเสมอ เห็นได้จากการเขียนรายงานหรือผลงานการฝึกทักษะการใช้ภาษาของนักศึกษาในรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ผู้วิจัยพบการเขียนผิดบ่อยครั้ง แม้เป็นคําง่าย ๆ เช่น การเทศะ หรือปล่าว ท้อทอย ภาพยนต์
ขี้เกียด อนุรัก ศิลปะวัฒนธรรม ครูบาร์อาจารย์ เป็นต้น
สมพร มันตะสูตร (อ้างใน จารุวรรณ จันทร์คํา, หน้า 19) กล่าวถึงสาเหตุสําคัญของการเขียนผิด เกิดจากความ
ไม่รู้ภาษา ไม่ระมัดระวังในการเขียน ซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าวสังเกตได้ 2 ประการ คือ การบกพร่องในระบบการเขียน และ
บกพร่องในระบบการใช้ภาษา ทั้งนี้ข้อบกพร่องในระบบการใช้ภาษาเกิดจากความเคยชินในการใช้ถ้อยคํา ทําให้บกพร่องใน
ด้านการเขียนด้วย ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการเขียนนั้น ส่วนหนึ่งคือการสร้างแบบฝึกทักษะ ซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านการเขียนเพิ่มมากขึ้นกว่าการเรียนแบบปกติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวถึงความหมายของแบบฝึก
ทักษะ ไว้ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2556, หน้า 641) ได้ให้ความหมายว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง แบบฝึกหัด หรือชุดการสอนที่
เป็นแบบฝึกที่ใช้เป็นตัวอย่าง ปัญหาหรือคําสั่งที่ตั้งขึ้นให้นักเรียนฝึกตอบ สอดคล้องกับคํากล่าวของ ไพบู ล ย์ มู ล ดี (2546,
หน้า 48) ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะว่า แบบฝึกทักษะเป็นชุดการเรียนรู้ที่ครูจัดทําขึ้น ให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่
เรียนรู้มาแล้วเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจจะช่วยเพิ่มทักษะความชํานาญ และช่วยฝึกทักษะการคิดให้มากขึ้น จึงสรุปได้ว่า
แบบฝึกทักษะ หมายถึง กิจกรรมหรือสื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสําหรับให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ หลังจากการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มขึ้น
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งานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการใช้แบบฝึกทักษะส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียน คือ งานวิจัยของ สุรีพร แยมฉาย
(2536, บทคัดย่อ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคํา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
3 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค โดยวิธีสอนดวยแบบฝกการเขียนสะกดคํากับการสอนแบบ
ธรรมดาจํานวน 10 หองเรียน รวม 450 คน ผลการวิจัยพบวา เมื่อนักเรียนไดรับการฝกการเขียนสะกดคําโดยใชแบบฝ
กชุดนี้แลว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคําสูงขึ้นและนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกการเขียนสะกดคํามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบธรรมดา
จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าคําที่มักเขียนผิดของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร ว่ามี คําอะไรบ้าง ปัญหาการเขียนคําผิดเกิดจากสาเหตุใด แบบฝึกทักษะการเขียนคําที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนคําที่ถูกต้องหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นอย่างไร ซึ่งสารสนเทศที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการเขียนคําของนักศึกษา และสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร และรายวิชาทักษะการเขียนภาษาไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสํารวจคําที่มักเขียนผิดของนักศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการเขียนคําผิดของนักศึกษา
3. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําที่ถูกต้องสําหรับนักศึกษา
4. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคําหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แยกขอบเขตการวิจัยเป็น 3 ด้าน
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกอย่างเจาะจงจากนักศึกษาในชั้นเรียน จํานวน 40 คน จากนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ที่เรียนในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
2. ตัวแปร แบ่งเป็น
2.1 ตัวแปรต้น คือ แบบฝึกทักษะการเขียนคําถูก
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องการเขียนสะกดคํา
3. เนื้อหา
3.1 ผู้วิจัยได้นําคําที่มักเขียนผิดจากหนังสือ อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ของราชบัณฑิตยสถาน ที่พบจํานวน
958 คํา มาคัดเลือกคําที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันออก เช่น คําว่า กรรไตร กรรมบถ กระจิริด กเฬวราก ข่มเหง
คะเนงร้าย ขัณฑสกร เขม็ดแขม่ ควินิน คันดาล เป็นต้น เหลือคําที่มักเขียนผิดที่ใช้ในชีวิตประจําวัน จํานวน 531 คํา
3.2 ผู้วิจัยได้นําคําที่คัดเลือกไว้ จํานวน 531 คํานี้ไปให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คัดเลือกคําที่
ไม่รู้จักออก เหลือจํานวน 494 คํา
3.3 ผู้วิจัยได้นําคําที่เหลือจํานวน 494 คํา ไปให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 คัดเลือกคําที่ไม่
รู้จักหรือไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันออก เหลือจํานวน 460 คํา จากนั้นจึงให้ทดสอบเขียนคําตามคําบอกทั้งหมด 460 คํา
โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เป็นผู้บอกคํา 1 คน อีก 3 คนเป็นผู้เขียนตามคําบอก สรุปว่านักศึกษา สามารถเขียนได้
ถูกต้องจํานวน 243 คํา จากทั้งหมด 460 คํา จึงเหลือคําที่มักเขียนผิด จํานวน 217 คํา
3.4 นําไปให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คัดเลือกคําที่ไม่คุ้นเคยหรือมักไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวัน
ออก จํานวน 50 คํา เหลือคําที่มักเขียนผิด จํานวน 167 คํา
3.5 นําคําที่มักเขียนผิด จํานวน 167 คํา มาสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย
3.5.1 แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา ซึ่งแบ่งเป็น 10 ชุด ได้แก่
1) เลือกคําถูกคําผิด จํานวน 2 ชุด
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2) โยงคํากับความหมาย จํานวน 2 ชุด
3) ปริศนาอักษรไขว้ จํานวน 2 ชุด
4) ปริศนาคําทาย จํานวน 2 ชุด
5) ค้นหาคําถูก จํานวน 2 ชุด
3.5.2 แบบทดสอบการเขียนสะกดคํา
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
นําคําที่มักเขียนผิด จํานวน 167 คํา มาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
4.1 เขียนผิดเพราะไม่ทราบความหมายของคํา
4.2 เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด
4.3 เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด
4.4 เขียนผิดเพราะเห็นรูปคําหรือตัวอย่างที่ผิด
4.5 เขียนผิดเพราะไม่แม่นยําหลักภาษา
4.6 เขียนผิดเพราะใช้วรรณยุกต์ผิด
4.7 เขียนผิดเพราะมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ แต่ผู้เขียนติดรูปเดิม
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนคําที่ถูกต้องสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย โดย
มีผลการศึกษาค้นคว้าดังนี้
1. คาที่มักเขียนผิดของนักศึกษา
จากวิธีการดําเนินการวิจัยที่ผู้วิจัยคัดเลือกคําที่มักเขียนสะกดคําผิด จากหนังสือ อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ของ
ราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561) พบคําที่มักเขียนผิดจํานวน 958 คํา แล้วผู้วิจัยจึงนํามาคัดเลือกตามที่ระบุไว้
ในวิธีการดําเนินการวิจัย พบคําที่มักเขียนผิดของนักศึกษา จํานวน 167 คํา ยกตัวอย่างเช่น
ลักษณะการเขียนผิดจากในหนังสือ
ลาดับ
คา
ลักษณะการเขียนผิดของนักศึกษา
อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร
1
กฎ
กฏ
กฏ
2
กฎหมาย
กฏหมาย
กฏหมาย
3
กบ (เต็ม, แน่น)
กลบ (โรยทับข้างบนเพื่อปิดบัง)
กลบ
4
กบฏ
กบฎ, กบถ
กบฎ
5
กรรมพันธุ์
กรรมพันธ์
กรรมพันธ์
6
กระตือรือร้น
กระตือรือล้น, กะตือรือร้น
กระตือรือล้น, กะตือรือร้น
7
กระหืดกระหอบ
กะหืดกะหอบ
กะหืดกะหอบ
8
กันดาร (อัตคัด)
กันดาล (กลาง)
กันดาล
9
ขมีขมัน
ขมีขะหมัน
ขะหมีขะหมัน
10 ขริบ (ตัด)
ขลิบ (เย็บ)
ขลิบ, ขิบ
11 ขลิบ (เย็บ)
ขริบ (ตัด)
ขริบ, ขิบ
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ลาดับ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

คา
ขลุกขลิก
ขะมักเขม้น
ขัดสมาธิ
เข็ญใจ
ครอก (ฝูงลูกสัตว์)
คฤหาสน์
คลอก (ไฟล้อม)
คลินิก
คอนเสิรต์
คะนอง
คะมํา
คั่น (แทรก)
เค้ก
เครื่องราง
เครื่องสําอาง
แคลอรี
งูสวัด
โง่เง่า
จลาจล
จักรวาล
จัดสรร
จับฉ่าย
จํานง
จุลทรรศน์
เจ๊ก
เจตนารมณ์
โจทก์ (จําเลย)
โจษจัน
ฉะนั้น
ชอุ่ม
ชะมัด
ชาติพันธุ์
เชิ้ต
โชห่วย

ลักษณะการเขียนผิดจากในหนังสือ
อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร
ขรุกขริก
ขมักเขม้น, ขะมักขะเม่น
ขัดสมาส
เข็นใจ
คลอก (ไฟล้อม)
คฤหาสถ์
ครอก (ฝูงลูกสัตว์)
คลีนิค, คลีนิก, คลีนิค
คอนเสิร์ท
คนอง
คมํา
ขั้น (ชั้นที่ทําลดหลั่นกัน)
เค๊ก
เครื่องลาง
เครื่องสําอางค์
แครอรี, แคลอรี่
งูสวัสดิ์
โง่เหง้า
จราจล
จักรวาฬ
จัดสรรค์
จับไฉ่
จํานงค์
จุลทัศน์
เจ็ก
เจตนารมย์
โจทย์ (เลข)
โจทจัน, โจทย์จัน, โจษจรรย์
ฉนั้น
ชะอุ่ม
ชมัด
ชาติพันธ์
เชิ้ร์ต, เชิ๊ต
โชว์ห่วย
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ขรุกขริก, ขรุกขลิก
ขมักเขม่น, ขะมักเขม่น
ขัดสมาส
เข็นใจ
คอก
คฤหาสถ์, คฤหาสต์
ครอก
คลีนิค, คลีนิก
คอนเสิรต์
คนอง, ขนอง
คมํา
ครั้น
เค๊ก
เครื่องลาง
เครื่องสําอางค์
แคลลอรี,่ แคลอรี่
งูสวัส
โง่เหง้า
จราจล
จักวาล
จักสรรค์
จับชาย
จํานงค์
จุลทัศน์
เจ็ก
เจตนารม
โจทย์, โจษก์
โจทจัน, โจทย์จัน
ฉนั้น
ชะอุ่ม
ชมัด
ชาติพันธ์
เชิต
โชว์ห่วย, โชวห่วย
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ลาดับ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

คา
ไชเท้า
ซาบซึ้ง
ดอกจัน (เครื่องหมาย)
ดอกไม้จันทน์
ดาวดึงส์
ดุลการค้า
เดินเหิน
เดียดฉันท์
ต้มโคล้ง
ตระเวน
ตะราง (คุก)
ตะล่อม
เต็นท์
ถนนลาดยาง
ถ่วงดุล
ถั่วพู
ทแยง
ทะนง
ทะนุบํารุง
ทะเลสาบ

ลักษณะการเขียนผิดจากในหนังสือ
อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร
ไชท้าว
ทราบซึ้ง
ดอกจันทน์, ดอกจันทร์
ดอกไม้จัน, ดอกไม้จันทร์
ดาวดึงษ์
ดุลย์การค้า
เดินเหิร
เดียจฉันท์, เดียดฉัน
ต้มโคร้ง
ตะเวณ, ตระเวณ
ตราง, ตาราง (ช่องสี่เหลี่ยม)
ตล่อม
เต๊นท์
ถนนราดยาง
ถ่วงดุลย์
ถั่วพลู
ทะแยง
ทนง
ทนุบํารุง
ทะเลสาป

ลักษณะการเขียนผิดของนักศึกษา
ไชท้าว
ทราบซึ้ง
ดอกจันทน์, ดอกจันทร์
ดอกไม้จันทร์
ดาวดึงห์
ดุลย์การค้า
เดินเหิร
เดียจฉันท์, เดียธฉันท์
ต้มโคร้ง, ต้มโค้ง
ตระเวณ
ตาราง, ตาลาง
ตล่อม
เต้นท์
ถนนราดยาง
ถ่วงดุลย์
ถั่วพลู
ทะแยง
ทนง, ทนงค์
ทํานุบํารุง
ทะเลสาป

2. สาเหตุการเขียนคาผิดของนักศึกษา
คํ า ที่ มั ก เขี ย นผิ ด ของนั ก ศึ ก ษา จํ า นวน 167 คํ า นั้ น สามารถจํ า แนกสาเหตุ ข องการเขี ย นผิ ด ได้ เ ป็ น
7 ประเภท ได้แก่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

สาเหตุของการเขียนผิด
เขียนผิดเพราะไม่ทราบความหมายของคํา
เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด
เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด
เขียนผิดเพราะเห็นรูปคําหรือตัวอย่างที่ผิด
เขียนผิดเพราะไม่แม่นยําหลักภาษา
เขียนผิดเพราะใช้วรรณยุกต์ผิด
เขียนผิดเพราะมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ แต่ผู้เขียนติดรูปเดิม
รวม
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จานวนคา
45
29
28
12
49
3
1
167

ร้อยละ
26.95
17.37
16.76
7.18
29.34
1.80
0.60
100
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จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเขียนผิดเกิดจากสาเหตุในการไม่แม่นยําหลักภาษา มากที่สุด จํานวน
49 คํา คิดเป็นร้อยละ 29.34 รองลงมาคือ เขียนผิดเพราะไม่ทราบความหมายของคํา จํานวน 45 คํา คิดเป็นร้อยละ
26.95 อันดับถัดมา คือ เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด จํานวน 29 คํา คิดเป็นร้อยละ 17.37 และเขียนผิดเพราะออกเสียง
ผิด จํานวน 28 คํา คิดเป็นร้อยละ 16.76 สาเหตุการเขียนผิดที่น้อยที่สุดคือ เขียนผิดเพราะมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
แต่ผู้เขียนติดรูปเดิม จํานวน 1 คํา คิดเป็นร้อยละ 0.60
3. การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ถูกต้องสาหรับนักศึกษา
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา ที่มีประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนสะกดคํา ทั้ง 10 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีผล
การประเมินคุณภาพ ดังนี้
ระดับความเหมาะสม
ที่
รายการประเมิน
ของแบบฝึก
1

เนื้อหาแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมและ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

2
3
4
5
6

เนื้อหาในแบบฝึกทักษะมีความสอดคล้องกันทุกขั้นตอน
เนื้อหาแบบฝึกทักษะเป็นไปตามลําดับขั้นตอน การเรียนรู้จากง่ายไปหายาก
แบบฝึกทักษะมีองค์ประกอบสําคัญครบถ้วน
ภาษาที่ใช้ในการทําแบบฝึกมีการใช้สํานวนภาษา ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย
การพิมพ์แบบฝึกทักษะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มี ภาพประกอบ สวยงามเหมาะกับ
การนําไปใช้
แบบฝึกทักษะสามารถนําไปใช้ได้อย่างสะดวก ประหยัด และคุม้ ค่า
ค่าเฉลี่ย

7

5
5
5
4.66
5
5
5
4.95

จากตารางแสดงให้เห็นว่า แบบฝึกทักษะการเขียนคํามีคุณภาพอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.95
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนคาที่ถูกต้องหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคาที่ถูกต้อง
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา มีดังนี้
แบบฝึกทักษะ
การเขียน
กลุมทดลอง
N
X
S.D.
คํา
กอนเรียน
40
10.425
2.384646
หลังเรียน

40

20.025

2.84188

จากตารางแสดงให้เห็นวา นักศึกษาที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํา โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน แสดงวา การใชแบบฝกทักษะการเขียน สะกดคํา ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ดีขึ้น
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผลการวิจัยมีดังนี้
คําที่นักศึกษามักเขียนผิดนั้น พบว่า มีจํานวน 167 คํา ซึ่งสาเหตุของการเขียนผิด เกิดจากความไม่แม่นยําใน
หลักภาษา เช่น ไม่รู้หลักการใช้ ณ และ น หลักการประวิสรรชนีย์ หรือไม่รู้จักหลักการใช้ ใอ ไอ เป็นต้น และหลักการ
ประวิสรรชนีย์ หลักการใช้ ใอ ไอ ไอย อัย หลักการใช้ ศ ษ ส ณ น การใช้ตัวสะกด การันต์ การผันอักษร และ
การเขียนคําทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ มากที่สุด รองลงมาคือ เขียนผิดเพราะไม่ทราบความหมายของคํา จํานวน 45
คํา ต่อมาคือเขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด จํานวน 29 คํา และเขียนผิดเพราะออกเสียงผิด จํานวน 28 คํา ส่วนสาเหตุ
การเขียนผิดที่น้อยที่สุดคือ เขียนผิดเพราะมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ แต่ผู้เขียนติดรูปเดิม จํานวน 1 คํา โดยสาเหตุใน
การเขียนคําผิดเหล่านี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สนม ครุฑเมือง (2553) ซึ่งวิเคราะห์คําที่มักเขียนผิดของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 จํานวน 30 คน และพบว่า นิสิตเขียนผิดและสาเหตุมาจากไม่ทราบความหมายของคําเป็นอันดับที่ 1 ไม่รู้
หลักภาษา เป็นอันดับที่ 2 ออกเสียงผิด เป็นอันดับที่ 3 ได้รับประสบการณ์ผิดเป็นอันดับที่ 4 ใช้แนวเทียบผิด เป็นอันดับที่ 5
และงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของ สนม ครุฑเมือง (2556) ที่ศึกษาเรื่อง คําที่มักเขียนผิดในภาษาไทย : การวิเคราะห์จากการตรวจ
ผลงานการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์คําที่มักเขียนผิดในภาษาไทย จากการตรวจผลงานของครู
ภาษาไทย ในปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากครูผู้สอนภาษาไทย จํานวน 25 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง
ผลการศึกษาพบว่าคําที่มักเขียนผิดพบจํานวน 215 คํา นํามาวิเคราะห์ตามกรอบของการวิจัย 5 กรอบดังนี้ 1. เขียนผิดเพราะ
ไม่ทราบความหมายของคํา จํานวน 64 คํา 2. เขียนผิดเพราะไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์ทางหลักภาษา จํานวน 46 คํา 3. เขียนผิด
เพราะใช้แนวเทียบผิด จํานวน 39 คํา 4. เขียนผิดเพราะได้รับประสบการณ์ผิดจํานวน 35 คํา และ 5. เขียนผิดเพราะออก
เสียงผิด จํานวน 28 คํา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสาเหตุ คําที่มักเขียนผิดเกิดจากไม่ทราบความหมายของคําสูงที่สุด
3. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา ทั้ง 10 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วพบว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.95 / 5
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา ทั้ง 10 ชุด ที่สร้างขึ้นมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เร้าความสนใจ
ให้กับนักศึกษา และผู้วิจัยได้นําแบบฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะอย่างซ้ํา ๆ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวว่า
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังคํากล่าวของ เกริก ท่วมกลาง
และ จินตนา ท่วมกลาง (2555, หน้า 179) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์หรือข้อดีของแบบฝึกไว้ดังนี้ แบบฝึกเป็นสื่อ/นวัตกรรมที่
นํามาใช้กันมากเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ตามที่กําหนด แบบฝึกจึงเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนมวัน วรดลย์ (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึกหัด
การเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า แบบฝึกหัดการ
เขียนสะกดคํา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมล แจ่มแจ้ง (2542 : บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษาซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทั้งสิ้น แสดงว่าชุดฝึกเหล่านั้นมีคุณภาพ ได้ผ่านแบบการสร้างที่เป็นระบบตาม
ขั้นตอน
4. นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้เรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสูงกว่า
ก่อนการเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานตั้งไว้ ทั้งนี้จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
พบว่า นักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจ เอาใจใส่ ในการเรียนการสอน เนื่องจากแบบฝึกทัก ษะได้ลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม พร้อม
ทั้งสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อหน่าย ในการฝึกทําให้นักศึกษาเกิดทักษะ รวมทั้งแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําเป็นสิ่งจูงใจที่ดี
ทําให้นักศึกษาเกิดความสนใจ และท้าทายความสามารถของนักศึกษา นักศึกษาจึงให้ความสนใจร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นการฝึก เมื่อครูแจกแบบฝึกทักษะให้นักศึกษาจะสนใจทําตามกิจกรรมต่างๆ ทุกตอน และพยายามหา
คําตอบที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วทุกครั้ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา จึงเป็นวิธีที่สามารถพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนีย์ แก้วของแก้ว (2549, บทคัดย่อ) ศึกษา
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เรื่ อ ง การพั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นสะกดคํ า ที่ มี ตั ว สะกดตรงตามมาตราของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกการประสมอักษร มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไม่ตรง
ตามมาตรา ผลการศึกษาพบว่า 1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการประสมอักษร
มีทักษะการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราสูงขึ้น 2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่ได้รับ การสอน
โดยใช้แบบฝึกการประสมอักษร มีทักษะการเขียนสะกดคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ก่อนและหลังการทดลองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองนักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดคําสูงกว่าการทดลอง
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธนภสสรณ์ ก้อนทอง (2556, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตามแบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดคํากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําก่อนและหลัง
สอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกด
คํา ผลการศึกษาพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์
จํานวน 5 คน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําภายหลังการทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําก่อนทดลอง
ร้อยละ 56 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 24 ซึ่งแต่ละคนมีคะแนนสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคํา โดยการพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคํา
กับแบบฝึกหัดท้ายแบบเรียน เพื่อจะได้ปรับปรุงการเรียนการสอนด้านการเขียนสะกดคําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้จากการทําแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง
การเขียนสะกดคํา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยในสาระอื่นๆ
2. ควรมีการดําเนินงานวิจัยจากจุดอ่อนของการเรียนหรือด้านที่มีค่าเฉลี่ยทางการเรียนต่ํา เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาด้านนั้นต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาวงสนทนา 2)
เพื่อสร้างแนวทางและคู่มือการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาวงสนทนา แหล่งข้อมูลเป็นเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขตศรีวิเชียร สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวน 72 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินความต้องการ
จาเป็น วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ และชนิดแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบบ 2 คาตอบ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนีลาดับความต้องการจาเป็น PNImodified ผลการวิจัย พบว่า การประเมินความต้องการจาเป็นในการ
พัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา โดยภาพรวมทั้ง 6 ทักษะ อยู่ในระดับมาก ทักษะที่มีความต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ ทักษะการ
ตั้งคาถาม รองลงมาคือ ทักษะการฟัง ส่วนความต้องการจาเป็นในลาดับสุดท้าย คือ ทักษะการสื่อสารที่ทรงพลัง ผลการสร้าง
แนวทางการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา ประกอบด้วย 1) หลักการพัฒนา 2) กระบวนการพัฒนา 3) เนื้อหาสาคัญในการ
พัฒนา 4) วิธีการพัฒนา และ 5) การวัดและประเมินผล ผลการสร้างคู่มือ พบว่า คู่มือการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา
ประกอบด้วย ที่มาของคู่มือ รายละเอียดของคู่มือ และการนาคู่มือไปใช้
คาสาคัญ : การพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
Abstract
This research aimed 1) to evaluate the need assessment of developing facilitator skills 2) to
construct the methods and make the handbook for developing facilitator skills. Major sources of data
were reviewed from relevant documents, books and researches. The research was about ways to develop
facilitator skills. The sample population were from 72 heads of departments at Sri Wichain Consortium
Under Secondary Education Service Area Office 40. Data collection tools were needs of assessment forms.
The analysis was conducted the statistical analysis by using frequency, percentage, mean, and standard
deviation. The needs indexes were arranged according to their priority. Results of this research were as
followings: evaluating the need assessment of developing facilitator skills found that facilitator skills
overall were at a high level and when considering items ranging from high to low, it was found that
question skill was the most necessary skill, following with listening skill, and communication skill was the
least necessary skill. The construction methods to develop facilitator skills consists of 1) Principle 2)
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Process 3) Content 4) Methods and 5) Evaluation. Moreover, the results of constructing handbooks for
developing facilitator skills were handbooks, details of handbooks and the applications of handbooks.
Keywords : developing facilitator skills, professional learning community, head of department
บทนา
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาเป็ น อย่ า งมาก โดยมุ่ ง เปลี่ ย นแปลงการศึ ก ษาผ่ า น
กระบวนการพัฒนาครูผู้สอน และจากการศึกษาวิธีการพัฒนาครูของประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง เช่น ประเทศที่มี
ระดับผลคะแนนการสอบ PISA สูง มีลักษณะเด่นในการพัฒนาครูที่สาคัญ คือ เป็นวิธีการที่ครูในโรงเรียนมีเวลาเรียนรู้ร่วมกัน
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างและใช้ "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" หรือ PLC
(Professional Learning Community) เป็นการรวมพลังของบุคลากรในสถานศึกษา ในการสร้างเป้าหมายและวิธีการ
ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย พบว่า การดาเนินการในรูปแบบของการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้าน
วิชาชีพ และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ส่งผลต่อครูผู้สอนในการลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอน เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจ
และเป้าหมายของสถานศึกษามากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างเข้มแข็ง จนเกิดความรู้สึกว่า
ต้องการร่ วมกั นเรีย นรู้ และรั บผิด ชอบต่ อพั ฒนาการโดยรวมของนัก เรี ยน ซึ่งถือ เป็ นพลังการเรี ยนรู้ ซึ่งส่งผลให้เ กิด การ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น เกิดผลดีต่อผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560, หน้า1-2) ซึ่ง
การสร้างความสาเร็จของการสร้าง"ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ให้เกิดขึ้น ต้องอาศัยหลายปัจจัย โดยปัจจัยความสาเร็จหนึ่งที่
สาคัญ คือ ผู้นาวงสนทนา (Facilitator) มีหน้าที่อานวยความสะดวกในการจัดการความรู้ สร้างบรรยากาศ จัดเตรียม สื่อสาร
และประสานงานให้เกิดกระบวนการ หรือกระตุ้น จุดประกาย ความคิดเพื่อให้บรรลุผลด้านการเรียนรู้ ตลอดจนสะท้อนปัญหา
หรือประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสาคัญและมีความจาเป็นในการดาเนินการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล. 2543)
ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวน 39 โรงเรียน มีการ PLC
อย่างต่อเนื่อง โดยการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC ของผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
40 แต่ก็ยังพบปัญหาสาคัญ ในการดาเนินการใช้กระบวนการ PLC แตกต่างกันไปตามบริบท โดยมีปัญหาสาคัญคือ ผู้นาวง
สนทนา (facilitator) ยังประสบปัญหาการควบคุมวงสนทนา ขาดทักษะการจัดการความขัดแย้ง (โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม.
2560,หน้า 20-21) เหตุนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ทาการสะท้อนให้กับศึกษานิเทศก์ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 แนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว ทาการวิเคราะห์ปัญหา พบสาเหตุสาคัญเกิดจากผู้นาวงสนทนาสูงสุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และ
ศึกษานิเทศก์ ได้ประชุมชี้แจ้งผู้บริหารสถานศึก ษาในสังกัด เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาร่วมกัน โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตศรีวิเชียร มีความสนใจประสงค์จะร่วมมือกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนา
ทักษะผู้นาวงสนทนาสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจศึกษามาอยู่แล้ว ผู้วิจัยจึงนาเสนอแนวคิดและวิธีการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้นาวงสนทนาของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตศรีวิเชียร ศึกษานิเทศก์และผู้อานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งทุกฝ่ายให้การตอบรับให้ผู้วิจัย พัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยร่วมมือกับศึกษานิเทศก์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและ
สถานที่ในการพัฒนาครู (บันทึกการประชุม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40. 2561)
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ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทักษะการเป็นผูน้ าวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขตศรีวิเชียร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาวงสนทนาของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อ
ประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขตศรีวิเชียร และ 2) เพื่อสร้างแนวทางและคู่มือการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาวงสนทนา
ในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขตศรีวิเชียร
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ก ารป ระเมิ น ความ ต้ อ งการจ าเป็ น ในการพั ฒ นาทั ก ษะ การเป็ น ผู้ น าวงส นทน า
ในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตศรีวิเชียร สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นการศึกษาความต้องการจาเป็นของครูในการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา (Facilitator)
แหล่งข้อมูลสาคัญ เป็นเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และทักษะที่
จาเป็นของผู้นาวงสนทนา (facilitator) และแนวทางการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยา
เขตศรีวิเชียร จานวน 72 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นแบบประเมินความต้องการ
จาเป็นในการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ชนิดแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) จานวน 2 ข้อ วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ และชนิดแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบ 2 คาตอบ
จานวน 35 ข้อ โดยแบบสอบถามมีค่าดัชนี Index of Item-Objective Congruence (IOC) รายข้ออยู่ในช่วง 0.67 – 1
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้ง 2 สภาพคือสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันกับสภาพที่ควรจะเป็นเป็น
รายข้อโดยเสนอในรูปตารางประกอบคาบรรยายวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คะแนนตามน้าหนักของตัวเลือก แล้วนาผลของคะแนน
มาหาค่าดรรชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index : PNImodified) โดยหาค่าผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยสภาพที่ควรจะเป็น (I) กับค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน (D) แล้วนามาหารด้วยค่าเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน
(D) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558 หน้า 279)
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแนวทางและคู่มือการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขตศรีวิเชียร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นการ
นาผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา และศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา
ทักษะผู้นาวงสนทนา มาสร้างแนวทางและคู่มือการพัฒนาทักษะฯ แหล่งข้อมูลสาคัญ ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นและ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาวงสนทนา เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ องค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา หลังจากนั้นกาหนดแนวทางการ
พัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาและจัดทาร่างคู่มือฯ สร้างแบบประเมินทักษะและแบบประเมินตนเองจากการสะท้อนการเรียนรู้
หลังปฏิบัติกิจกรรม (AAR) นาร่างคู่มือแนวทางการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาฯ แบบประเมินทักษะผู้นาวงสนทนาฯ และ
แบบประเมินตนเองจากการสะท้อนการเรียนรู้หลังปฏิบัติกิจกรรม (AAR) เสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่ อพิจารณาค่า
ดัชนี Index of Item-Objective Congruence (IOC) โดยมีค่า IOC รายประเด็น เท่ากับ 0.80 - 1.00 นาข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์คู่มือแนวทางการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา และแบบประเมินทักษะผู้นาวง
สนทนา และแบบประเมินตนเองจากการสะท้อนการเรียนรู้หลังปฏิบัติกิจกรรม (AAR)
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ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขตศรีวิเชียร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 แสดงดัง
ตาราง 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ทักษะการเป็นผู้นา
วงสนทนา
ทักษะการตั้งคาถาม
ทักษะการสื่อสารที่ทรงพลัง
ทักษะการฟัง
ทักษะการสะท้อนบทเรียน
ทักษะการแก้ไขปัญหาข้อ
ขัดแย้ง
ทักษะการสร้างบรรยากาศ
รวมเฉลี่ย

สภาพที่ควรจะเป็น(I)
S.D.

ระดับ

4.74
3.84
4.65
4.60

0.43
0.48
0.48
0.51

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.11
4.51
4.41

0.49
0.52
0.49

มาก
มากที่สุด
มาก

x

สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน(D)

modified

ลาดับ

มาก
มาก
มาก
มาก

(I-D)/D
0.30
0.06
0.26
0.25

1
6
2
3

มาก
มาก
มาก

0.13
0.23
0.21

S.D.

ระดับ

3.64
3.61
3.68
3.67

0.48
0.48
0.46
0.47

3.62
3.66
3.65

0.47
0.47
0.47

x

PNI

5
4

จากตาราง 1 แสดงผลการประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒ นาทั กษะการเป็น ผู้นาวงสนทนาในการ
ดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี พของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตศรีวิเชียร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 โดยภาพรวม พบว่า
สภาพที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก (  = 4.41) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ทักษะมีสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (  อยู่ระหว่าง 3.84-4.64)
ส่วนสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก (  = 3.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกทักษะมีสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (  อยู่ระหว่าง 3.61-3.68)
เมื่อพิจารณาค่าดรรชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index : PNImodified) ของ
ทักษะการเป็นผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตศรี
วิเชียร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรียงตามลาดับความต้องการจาเป็นสูงสุดไปหาต่าสุดได้แก่ ทักษะ
การตั้งคาถาม ทักษะการฟัง ทักษะการสะท้อนบทเรียน ทักษะการสร้างบรรยากาศ ทักษะการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง และ
ทักษะการสื่อสารที่ทรงพลัง ตามลาดับ
2. ผลการสร้างแนวทางและคู่มือพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตศรีวิเชียร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2.1 แนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตศรีวิเชียร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ผู้วิจัยนาผลการศึกษาความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา การศึกษาแนวคิด และแนวทางสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แนว คิด
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาและกระบวนการ/วิธีการพัฒนาครู สามารถสรุปเป็นแนวทางพัฒนาทักษะผู้นาวง
สนทนาของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1. หลักการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และวิธีการพัฒนาครูแบบผสมผสาน
2. กระบวนการพัฒนา ควรดาเนินการให้สอดคล้องกับกระบวนพัฒนาครู 4
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์หาความต้องการจาเป็นในการพัฒนา ขั้นที่ 2 การออกแบบแผนการพัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้น
ดาเนินการปฏิบัติการ ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินผล การพัฒนาบุคลากร
3. เนื้อหาสาคัญของการพัฒนาผู้นาวงสนทนา ได้แก่ 5 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะการ
ตั้งคาถาม 2) ทักษะการฟัง 3) ทักษะการสะท้อนบทเรียน 4) ทักษะการสร้างบรรยากาศ และ5) ทักษะการแก้ไขปัญหาและข้อ
ขัดแย้ง
4. วิธีการพัฒนาที่สาคัญเป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการพัฒนาแบบนอก
หน่วยงาน (Off the job training) กับการพัฒนาจากการปฏิบัติงานประจา (On the job training)
4.1 วิธีการพัฒนาแบบนอกหน่วยงาน (Off the job training) เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้
วิธีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ผ่านกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ การฝึกปฏิบัติที่เป็นคู่ เป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่และมีการ สะท้อน
บทเรียน (Reflection) ควบคู่ โดยมีการบรรยายสอดแทรกเป็นกิจกรรมรอง นอกจากนั้นกิจกรรมควรดาเนินการให้สอดคล้อง
กับขั้นตอนของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและออกแบบวิธีของ PLC ให้สอดคล้องกับตารางปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา
4.2 วิธีการพัฒนาจากหน่วยงานประจา (On the job training) เป็นการนาผลการอบรมเชิงปฏิบัติไป
ทดลองปฏิบัติจริงในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 1 เดือน โดยมีการนิเทศ ติด ตาม และถอดบทเรียน
ความสาเร็จ
5. การวัดและประเมินทักษะผู้นาวงสนทนาของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรดาเนินการระหว่าง
อบรมเชิงปฏิบัติการ จากการแสดงพฤติกรรมและการฝึกทักษะและจากการเขียนสะท้อนบทเรียนหรือ AAR (After Action
Review) รวมทั้งการสังเกตจากบุคคลอื่น เช่น วิทยากร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น และควรมีการประเมินสรุป
โดยการสะท้อนบทเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ และทักษะนี้ได้รับการพัฒนา รวมทั้งการทากิจกรรมจากชิ้นงานได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมที่พัฒนาจากการทา PLC และการเขียน logbook
2.2 คู่มือการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
ที่มาของคู่มือ ส่วนที่ 2 รายละเอียดของคู่มือ และส่วนที่ 3 การนาคู่มือไปใช้ โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ที่มาของคู่มือ ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผลและความจาเป็นในการพัฒนาทักษะผู้นาวง
สนทนา และ 2) แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา
ส่ ว นที่ 2 องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการพั ฒ นาทั ก ษะผู้ น าวงสนทนา ประกอบด้ ว ย 1) หลั ก การ 2)
วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการพัฒนา และ4) ผลที่ได้รับ
ส่วนที่ 3 การนาคู่ มือไปใช้ ประกอบด้วย โมดู ลการพัฒ นา 3 โมดูล ได้แ ก่ โมดูลที่ 1 การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา โมดูลที่ 2 ลงสนามสร้างการเปลี่ยนแปลง โมดูลที่ 3 นาเสนอ เผยแพร่ ถักทอการเรียนรู้
องค์ประกอบสาคัญของการพัฒนา
หลักการ
คู่มือการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีหลักการที่สาคัญ คือ
หลักการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา (PLC) โดยผ่านกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และวิธีการพัฒนาครู
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาการกระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการ กระบวนพัฒนาครู มี 4 ขั้นตอน ได้แก่
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ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์หาความต้องการจาเป็นในการพัฒนา (Need Assessment
Analysis) ศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา
ขั้นที่ 2 การออกแบบแผนการพัฒนา (Designing Development Plans) ประชุมชี้แจง กาหนด/จัดตั้งการ
อบรมพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา (PLC) วางแผนออกแบบหลักสูตร วางแผนและนิเทศติดตามครู และจัดประชุมถอดบทเรียน
จากนั้นจัดทาโครงการพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตศรีวิเชียร
และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นผู้อนุมัติงบประมาณ และผู้วิจัย ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ร่วมกัน
ออกแบบหลักสูตรการอบรมพัฒนาครู กาหนดสาระเนื้อหาของโปรแกรม คือ ทักษะผู้นาวงสนทนา 5 ทักษะวิธีการพัฒนา
แบบผสมผสานในลักษณะการบรรยาย (Lecture) ส่วนหนึ่ง และใช้กระบวนการกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ Case Study จาก
Clip VTR หรือเอกสารที่เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และสร้างสัมพันธภาพของกลุ่ม และเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม ทรัพยากรที่ใช้ กาหนดวันเวลาและสถานที่การอบรมประมาณ 2-3 วัน ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
เตรียมการการอบรม
ขั้นที่ 3 ขั้นดาเนินการปฏิบัติการ (Implementing Development Programs) ผู้วิจัยและศึกษานิเทศก์นัด
หมาย และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 2-3 วันตามสถานที่ที่กาหนด โดยช่วงที่ 1 จานวน 1-2 วัน เริ่มจากประเมิน
ก่อนพัฒนา (Pretest) ต่อจากนั้นเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติ ในเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ
และกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ (สนามพลังบวก) PLC และทักษะของผู้นาสนทนา บทบาทและหน้าที่ของผู้นาวง
สนทนา (Facilitator) ทักษะที่จาเป็นของผู้นาวงสนทนา PLC การสร้างบรรยากาศในวงสนทนา PLC รูปแบบ SS (System
study) CS (Case study) และ LS (Lesson study) โดยมีวิธีการพัฒนา เน้นที่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ตั้งแต่การสร้า ง
สัมพันธภาพ ใช้ Case Study จาก Clip VTR หรือเอกสารที่เป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) แล้วสร้างประเด็น
การเรียนรู้ร่วมกัน โดยฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) ตั้งแต่การจับคู่ กลุ่มเล็ก 5-10 คน และกลุ่มใหญ่ทั้งห้อง 72
คน และการสะท้อนคิด (reflection) และระหว่างการการอบรมผู้วิจัยทาการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (After Action
Review) เป็นรายวัน โดยหลังจากการอบรมนาผลการสรุปของการอบรมและผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการประเมิน
ก่อน (Pretest) และหลังการพัฒนา (Posttest) มาพิจารณา หลังจากนั้นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกลับไปกาหนด/ตั้งวง
สนทนา PLC และดาเนินการทา PLC ตามปฏิทิน (Time Line) เพื่อกับไปทาหน้าที่ผู้นาวงสนทนา หรือ Fa ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของตนเอง หลังจากผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว ผู้วิจัย และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เข้าไปติดตามการเป็น
ผู้นาวงสนทนาโดยใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร (Evaluating Staff Development Programs) จัดประชุม
ปฏิบัติการ จานวน 1 วัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดาเนินการถอดบทเรียนการใช้คู่มือการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา (PLC)
เนื้อหา/กิจกรรมที่สาคัญคือ การนาเสนอผลการเป็น Coach/Fa และผลการทา PLC ตามปฏิทิน และถอดบทเรียนใน
ประเด็นการเรียนรู้ใหม่ เงื่อนไขความสาเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อ
การดาเนินการต่อและการขยายผล วิธีการ การนาเสนอผลการจัดการเรียนรู้ ใช้วิธีการเล่าเรื่อง (Story Telling) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) และร่วมเสนอแนะตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) กลุ่มเล็ก 5-10 คน และ
กลุ่มใหญ่ทั้งห้อง 72 คน และการสะท้อนคิด (reflection)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้และทักษะการเป็นผู้นาวงสนทนา และเกิดประสิทธิผลการจัดการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นเครื่องมือพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
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สรุปและอภิปรายผล
1. จากผลการประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขตศีวิเชียร พบว่า ทักษะผู้นาวงสนทนา เรียงลาดับจากสูงสุดไปหาต่าสุด
ดังนี้ 1) ทักษะการตั้งคาถาม 2) ทักษะการฟัง 3) ทักษะการสะท้อนบทเรียน 4) ทักษะการสร้างบรรยากาศ 5) ทักษะการแก้ไข
ปัญหาและข้อขัดแย้ง และ6) ทักษะการสื่อสารที่ทรงพลัง ตามลาดับ ทักษะทั้ง 6 ทักษะต่างเป็นทักษะที่จาเป็นของผู้นาวง
สนทนา(facilitator) ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า ทักษะการตั้งคาถามเป็นทักษะที่มีความยากและมีการตั้งคาถามหลายระดับที่จะ
กระตุ้นให้ผู้ร่วมวงสนทนาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงอาจเป็นทักษะที่มีความจาเป็นมากที่สุด
และทักษะการสื่อสารที่ทรงพลัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อาจคิดว่าทักษะนี้ถูกผนวกอยู่ในทุกๆทักษะแล้วจึงมีจาเป็นในการ
พัฒนาน้อยที่สุด ซึ่ง อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2543) ได้ศึกษาทักษะของผู้อานวยการเรียนรู้ พบว่า ทักษะที่จาเป็นของวิทยากร
กระบวนการที่มีความสาคัญและจาเป็นมีดังนี้ 1) ทักษะการตั้งคาถาม 2) ทักษะการฟัง 3) ทักษะการสะท้อน และ4) ทักษะ
การสังเกตภาษากาย นอกจากนี้ จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร (2556) ได้ศึกษาทักษะที่จาเป็นของผู้อานวยการเรียนรู้ พบว่า ทักษะที่
จาของผู้อานวยการเรียนรู้ มีดังนี้ 1) ทักษะการตั้งคาถามและการตั้งประเด็น 2) ทักษะการสื่อสารที่ทรงพลั ง 3) ทักษะการ
สังเกต 4) ทักษะการบริหารจัดการเวลา 5) ทักษะการสะท้อนบทเรียน 6) ทักษะการชื่นชมยินดี และ7) ทักษะการคิดแบบองค์
รวม นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทกา วารินิน (2557: 164-173) ที่ได้ทาวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูสาหรับโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2 พบว่า การวิเคราะห์
ความต้องการในการพัฒนา ให้ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา และสอดคล้องกับ สุขแก้ว คา
สอน (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการจาเป็นด้านการสร้างข้อทดสอบของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความจาเป็นด้านการสร้างข้อสอบทุกด้าน ด้านที่ต้องการ มากที่สุดคือด้านการ
ปฏิบัติการสร้างข้อสอบ รองลงมาคือด้านการหาคุณภาพการสร้างข้อสอบและด้านการวาง แผนการสร้างข้อสอบตามลาดับ
2. จากผลการสร้างแนวทางและคู่มือการการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขตศีวิเชียร พบว่า แนวทางการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้มี หลักการพัฒนาผู้นาสงสนทนา โดยผ่านกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และวิธีการพัฒนาครู แบบ
ผสมผสาน กระบวนพัฒนาครู 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์หาความต้องการจาเป็นในการพัฒนา ขั้นที่ 2 การ
ออกแบบแผนการพัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้นดาเนินการปฏิบัติการ และขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินผล การพัฒนาบุคลากร ซึ่งผล
การศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาดังกล่าว เกิดจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่สาคัญ คือ มีการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับกระบวนพัฒนาครู 4 ขั้นตอน และเนื้อหาสาคัญของการพัฒนาผู้นาวงสนทนา ได้แก่ 5 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะ
การตั้งคาถาม 2) ทักษะการฟัง 3) ทักษะการสะท้อนบทเรียน 4) ทักษะการสร้างบรรยากาศ และ5) ทักษะการแก้ไขปัญหา
และข้อขัดแย้ง วิธีการพัฒนาที่สาคัญ เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการพัฒนาแบบนอกหน่วยงาน (Off the job training)
กับการพัฒนาจากการปฏิบัติงานประจา (On the job training) และวิธีการพัฒนาแบบนอกหน่วยงาน (Off the job
training) เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และใช้วิธีการพัฒนาจากหน่วยงานประจา (On the job training) เป็นการนาผล
การอบรมเชิงปฏิบัติไปทดลองปฏิบัติจริงในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 1 เดือน โดยมีการนิเทศ ติดตาม
และถอดบทเรียนความสาเร็จ จากนั้นมี การวัดและประเมินทักษะผู้นาวงสนทนา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สืบสกุล
นรินทรางกูร ณ อยุธยา (2561) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่าย
เชิงพื้นที่ ผลการวิจัยพบว่ากระบวนทัศน์การพัฒนาครู สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็น
มุมมองที่มุ่งเน้นมาตรฐานและ ความเหมือนกันของการพัฒนาครูโดยเป็นการรวมศูนย์การพัฒนาจากส่วนก ลางและกลุ่ม
กระบวนทัศน์ แบบใหม่ซึ่งเป็นมุมมองที่เน้นความต้องการในการพัฒนาของครูบนพื้นฐานของปัจเจกบุคคลและ การมุ่งเน้นการ
พัฒนาผ่านแนวคิดใหม่ๆสาหรับรูปแบบการพัฒนาครูมีการจาแนกออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาครูในระหว่าง
การปฏิบัติงานโดยไม่ผ่านระบบออนไลน์ (Offline – On the Job Training) รูปแบบการพัฒนาครูนอกเวลาการปฏิบัติงาน
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แบบออฟไลน์ (Offline – Off the Job Training) รูปแบบการพัฒนาครูในระหว่างการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ (Online –
On the Job Training) รูปแบบการพัฒนาครูนอกเวลาการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ (Online – Off the Job Training) และ
การพัฒนาครูในรูปแบบผสมผสาน 70:20:10 (Blended Learning:70:20:10) และสาหรับกลไกการพัฒนาครูสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือกลไกหน่วยงานและกลไกเครือข่าย ซึ่งผลของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อ
ค้นพบในงานวิจัยนี้ คือ วิธีการพัฒนาที่เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการพัฒนาแบบนอกหน่วยงาน (Off the job training)
กับการพัฒนาจากการปฏิบัติงานประจา (On the job training) และวิธีการพัฒนาแบบนอกหน่วยงาน (Off the job
training) นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐชานันท์ นุเสน ชุมพล เสมาขันธ์ และสุขแก้ว คาสอน, (2561)
ได้ทาการศึกษากระบวนการพัฒนาครู ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา กระบวนการพัฒนาครู ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ใช้กระบวนการ APPA มีองค์ประกอบ 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (Analysis-A) ขั้นที่ 2
วางแผนการพัฒนา (Plan-P) ขั้นที่ 3 กระบวนการพัฒนา (Process-P) ขั้นที่ 4 การประเมินผล (Assessment-A) ซึ่งผลของ
งานวิจัยที่เ กี่ยวข้องนี้ เป็นไปในทิศทางเดีย วกันกับข้อ ค้นพบในงานวิจัยนี้ คื อ แนวทางการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาใช้
กระบวนพัฒนาครู 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์หาความต้องการจาเป็นในการพัฒนา ขั้นที่ 2 การออกแบบแผนการ
พัฒนา ขั้นที่ 3 ขั้นดาเนินการปฏิบัติการ และขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินผล การพัฒนาบุคลากร
สาหรับผลการสร้างคู่มือการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ที่มาของคู่มือ ส่วนที่ 2 รายละเอียดของคู่มือ และส่วนที่ 3
การนาคู่มือไปใช้ โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 ที่มาของคู่มือ ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผลและความจาเป็นในการพัฒนาทักษะผู้นาวง
สนทนา และ 2) แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบสาคัญของการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์
3) กระบวนการพัฒนา และ 4) ผลที่ได้รับ
ส่วนที่ 3 การนาคู่มือไปใช้ ประกอบด้วย โมดูลการพัฒนา 3 โมดูล ได้แก่ โมดูลที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา โมดูลที่ 2 ลงสนามสร้างการเปลี่ยนแปลง โมดูลที่ 3 นาเสนอ เผยแพร่ ถักทอการเรียนรู้
คู่มือดังกล่าว เป็นผลมาจากการนาแนวทางการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มาขยายผลสู่การกาหนดแนวดาเนินการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งส่วนประกอบของคู่มือ
ดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกับงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาบุคคลกรทางการศึกษาที่สาคัญ ของ ปริยากร กิลาวิทย์
(2561) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นาร่วมของสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังขวัญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้กระบวนการพัฒนา 3 ประการ คือ 1) การสร้างแรงบันดาลใจ
(Inspiration) 2) การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Conversation) และ 3) การฝึกปฏิบัติการ (Practice) นอกจากนั้น ฐิติพงษ์
ตรีศร (2558) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นาร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผลวิจัยพบว่า กระบวนการของรูปแบบ
ได้มีการนาวงจรการพัฒนา 3 โมดูล ได้แก่ โมดูล 1 “แรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง” โมดูล 2 “พลังสนทนาสร้าง
ทีมการเรียนรู้” และ โมดูล 3 “ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการศึกษา”
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคู่มือการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาในการดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีความสอดคล้องต้องการกับแนวคิด ทฤษฎีทางวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นในการพัฒนาทักษะผู้นาวง
สนทนาของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขตศรีวิ เชียร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จึงมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะนาคู่มือไปทดลองใช้ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจัยไปใช้
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1. ควรมีการสารวจวิธีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของครู ก่อนที่จะสร้าง
คู่มือการพัฒนา
2. ควรมีการรวมทักษะที่เหมือนกันและแยกทักษะที่ต่างกันให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ตอบแบบประเมินความต้องการ
จาเป็นไม่เกิดความสับสน
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนาในการ
ดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อทดลองใช้คู่มือการพัฒนาทักษะผู้นาวงสนทนา
3. ควรมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะผู้ น าวงสนทนาในการด าเนิ น การชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาอย่างสูงในการให้คาแนะนา แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
เป็นอย่างดี จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุชา กอนพ่วง ทาให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการวิจัยและอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการดาเนินการวิจัย
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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึก ษาองค์ ความรู้ มรดกภูมิ ปั ญญาเพลงพื้น บ้า นจั งหวั ดสิ งห์ บุ รีใ นรู ปแบบ
นางจารัส อยู่สุข และ 2) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์องค์ความรู้เพลงพื้นบ้านภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรี
ในรูปแบบนางจารัส อยู่สุข โดยรูปแบบของงานวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ผู้วิจัยได้
แบ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญเป็น 3 ส่วนด้วยกัน โดยในส่วนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญหรือผู้ถือครองวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 นักวิชาการ
ผู้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นเพลงพื้ น บ้ า น และส่ ว นที่ 3 ผู้ สื บ ทอดวั ฒ นธรรม เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย มี 2 ประเภท
คือ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยมีการสร้างแนวคาถามเพื่อใช้สัมภาษณ์เก็บข้อมูล และ การสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้งไม่จากัดคาตอบ เมื่อได้ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมาวิเคราะห์ข้อมูล ผลวิจัยพบว่า เพลงพื้นบ้านภาคกลาง
จังหวัดสิงห์บุรีในรูปแบบของนางจารัส อยู่สุขนั้น ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อเพลงแม่เพลงในอดีต องค์ความรู้ทั้งหมดที่มีใน
ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 4 มิติหลัก คือ 1) องค์ความรู้ด้านการถ่ายทอด 2) องค์ความรู้ด้านกลอนเพลง 3) องค์ความรู้
ด้านทานองเพลง และ 4) องค์ความรู้ด้านรูปแบบการแสดง ผลการศึกษานี้สามารถจาแนกกระบวนการจัดการองค์ความรู้ได้
3 กระบวนการ ตามกรอบแนวคิดการจัดการความรู้ กล่าวคือ 1) การระบุถึงความรู้ที่ต้องการ 2) การจัดและเก็บความรู้
และ 3) การแบ่ งปั น ความรู้ ผู้ วิ จั ย จึงเสนอแนะแนวทางการพั ฒนาเพื่ อ การอนุ รั กษ์ ดั งกล่ า วไว้ ใ นข้ างต้ น ในการสื บ ทอด
องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อให้เพลงพื้นบ้านดารงอยู่ในสังคมไทยและมีการสืบทอดอย่างยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ : การจัดการองค์ความรู้ การสงวนรักษา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
Abstract
The object of this study was to collect and store knowledge of intangible cultural heritage from
Mrs. Jamrus Yuusuk about folk song in SingBuri Province, and to present guidelines for development and
preservation for protect an intangible cultural heritage, folk song from Mrs. Jamrus Yuusuk in SingBuri
Province. The methodological process adopted in this investigation is of qualitative nature, using
technique of collection of data the non-structured and in-depth interview. The data from three groups of
specialists i.e. masters of folk songs, academic specialists and cultural successor were calculated by
content analysis. Results of this research indicate that knowledge of intangible cultural heritage from Mrs.
Jamrus Yuusuk shows that folk songs are dimension of cultural communication in terms of its
1) knowledge transfer 2) knowledge of lyrics in folk song 3) knowledge of folk song melodies and 4)
knowledge style of folk song music show. From the results, in can be classified and related to conceptual
framework on the knowledge management included three process i.e. 1) knowledge identification 2)
knowledge storing and 3) knowledge sharing. We suggest that the intangible cultural heritage of folk songs
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in central Thailand need to conserve by 3 factors above for live in Thai culture and have inherited
a sustainable way.
Keywords : knowledge management, safeguarding, intangible cultural heritage
บทนา
เพลงพื้ นบ้ านของภาคกลางที่ นิ ย มเล่ นกั น มี มากมาย แต่ล ะชนิด มีลั ก ษณะและรู ป แบบการเล่ น แตกต่ า งกั น
แต่ จุ ด ประสงค์ ห ลั ก นั้ น คื อ เพื่ อ ความบั น เทิ ง แก่ ห มู่ ค ณะ ความเชื่ อ และการกี ฬ า เช่ น เพลงฉ่ อย เพลงอี แซว ล าตั ด
เพลงระบาบ้านไร่ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ ฯลฯ ซึ่งในแต่ละท้องที่ก็จะมีท่วงทานองการร้องที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็นพวกใหญ่
ได้ 2 จ าพวก คื อ เพลงทางเหนื อ และเพลงทางใต้ เพลงทางใต้ นั้ น จะเป็ น จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ท างใต้ ข องแม่ น้ าเจ้ า พระยา
เช่น สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อยุธยา ปทุมธานี ราชบุรี เป็นต้น ลักษณะการเล่นเพลงจะมีลักษณะที่เรียกว่ากระชับ จังหวะไว
มี เ ครื่ อ งดนตรี ป ระกอบจั ง หวะ ส่ ว นเพลงทางเหนื อ นั้ น จะเป็ น จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ ใ นแถบฝั่ ง ด้ า นเหนื อ ของแม่ น้ าเจ้ าพระยา
เช่น นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และสิงห์บุรี มีลักษณะการร้องที่ช้า ดาเนินทานองไปเรื่อย ๆ ไม่กระชั้น และมีลักษณะการร้องที่
เรียกว่าเนื้อเต็ม คือ มีคาที่มากกว่า 8 คาอยู่ในบท ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ใช้เพียงแต่การปรบมือเพียงอย่างเดียว
(จารัส อยู่สุข,2558)
เพลงพื้นบ้าน เป็นเพลงที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น ซึ่งมีสาเนียง รูปแบบ และวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไป เพลงพื้นบ้าน
ที่เป็นที่นิยมเล่นกันในจังหวัดสิงห์บุรี อาทิเช่น เพลงฉ่อย เหตุเพราะมีจังหวะทานองที่กระชับ เนื้อเพลงเป็นถ้อยคาที่เรียบง่าย
ในรูปแบบของพื้นบ้าน เป็นเพลงของชาวบ้านที่เกิดจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน มีเนื้อหาสาระเป็นเรื่องราว พบได้แพร่หลายทั่วไป
ในภาคกลาง และเป็นเพลงที่ร้องเล่นเป็นอาชีพซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยในบ้านเมืองนั้น สังคมในยุคนั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง
การเล่นเพลงฉ่อย จะมีการปรบมือให้จังหวะ เนื้อเพลงคล้ายเพลงพวงมาลัย แต่เมื่อถึงบทเกี้ยวเนื้อเพลงจะคล้ายเพลงเรือ
สาหรับลูกคู่นอกจากจะปรบมือให้จังหวะแล้ว ก็จะต้องร้องรับตอนจบแต่ละบทว่า “เอ่ ชา เอ ชา ชา ฉ่า ฉ่า ชา นอยแม่ ”
นอกจากนี้ยังได้แยกแยะวิธีการเล่นออกไปอีกหลายอย่าง โดยคิดผูกเป็นเรื่องสมมติขึ้นเพื่อหาทางใช้วาทศิลป์ได้แปลก ๆ เช่น
การสู่ขอลักหาพาหนี ตีหมากผัว และชิงชู้ เป็นต้น นอกจากที่กล่าวมานั้นยังมีเพลงพื้นบ้านชนิดอื่น ๆ ที่นิยมเล่น เช่น อีแซว
ลาตัด ระบาบ้านไร่ เข้าผี และเพลงที่เล่นกันตามฤดูกาล เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เป็นต้น โดยที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น
เพลงพื้นบ้านถือเป็นมรดกภูมิปัญญาอย่างหนึ่ง ในเรื่องของวิธีการเล่น เนื้อเพลง บทร้อง พิธีกรรม ศิลปะการแสดงอื่น ๆ
ที่แฝงอยูโ่ ดยส่งผ่านจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยผ่านองค์ความรู้ที่เราเรียกว่า“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”
มรดกภูมิปัญญาเรื่องเพลงพื้นบ้านของทางสิงห์บุรีนั้น ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สารวจข้อมู ลเบื้องต้นพบว่า ผู้ที่เล่นเพลง
พื้นบ้านได้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ และสามารถถ่ายทอดได้คือ นางจารัส อยู่สุข เป็นแม่เพลงรุ่นเก่า มีประสบการณ์ในการเล่นเพลง
มากว่า 60 ปี มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเพลงพื้นบ้านภาคกลางเป็นอย่างดี เนื่องจากฝั่งสามีของนางจารัสนั้น เป็นศิ ลปิน
เพลงพื้นบ้าน โดยแม่สามีเป็นหัวหน้าวงเพลงพื้นบ้าน เมื่อนางจารัสได้แต่งงานเข้ามา จึงได้คลุกคลีอยู่กับเพลงพื้นบ้านโดย
ตลอด อีกทั้งนางจารัสเองเป็นคนที่ชื่นชอบในศิลปะการแสดง และเป็นคนที่ใฝ่เรียน ทาให้แม่สามีได้ถ่ายทอดกระบวนเพลง
พื ้น บ้า นให้น างจ ารัส ทั ้ง หมด ซี ่ง นอกจากการเป็น ศิล ปิน เพลงพื ้น บ้า นแล้ว นางจ ารัส ยัง มีค วามรู ้เ รื ่อ งหมอท าขวัญ
หมอตาแย และสมุนไพรอีกด้วย
ดังที่ได้ทราบกับว่าเพลงพื้นบ้านนั้น มีลักษณะที่เรียกว่า “มุขปาฐะ” กล่าวคือ สืบทอดกันโดยใช้ความจาเป็นหลัก
ไม่มีการบัน ทึกไว้เป็น ลายลักษณ์อักษร จึงสามารถที่จ ะมีการลบเลือนกันไปบ้าง ซึ่งในจุดนี้เป็นปัญญาใหญ่สาหรับเพลง
พื้นบ้าน เนื่องจากท่วงทานองของแต่ละเพลงไม่เหมือนกัน และเนื้อเพลงที่มีความยาว การผูกเรื่องต่อกลอนในลักษณะที่
เรีย กว่า กระทู้ ก็มีม าก รวมไปถึงอายุข องนางจารัส เอง ซึ่งมีความเสื่อ มตามสภาพของร่ า งกายที่เ ป็น ไปตามกลไกของ
ธรรมชาติ อาจจะทาให้มรดกภูมิปัญญาชนิดนี้สูญหายได้ ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญญานี้จึงทาการวิจัยถอดองค์ความรู้ของนางจารัส
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ออกมา เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถให้บุคคลทั่วไปที่สนใจศิลปะแขนงนี้มาศึกษาได้และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า
และความสาคัญเพลงพื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรีในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับปัจเจกบุคคล รวมทั้งเป็นการช่วยในสืบทอด
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเป็นข้อมูลสาคัญที่จะใช้ในการบ่งชี้ลักษณะเฉพาะสาหรับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ออกนโยบายสรรหามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ดังนั้นจึงถือได้ว่าเพลงพื้นบ้านคือวัฒนธรรมอันล้าค่าของคนไทยอย่างหนึ่งเพราะเพลงพื้นบ้านมีความสัมพันธ์และ
ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งอาจถือได้ว่าเพลงพื้นบ้านเป็นปัจจัยหนึ่งของคนไทย ที่ให้ความบันเทิงความ
สนุกสนานเสริมสร้างสุขภาพด้านจิตใจของคนไทยในอดีต ปัจจุบันความนิยมการเล่นเพลงพื้นบ้านเริ่มลดน้อยลง เนื่องจาก
สังคมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา มีสื่อสังคมเข้ามาแทนที่ สังคมเมืองเริ่มเข้ากลืนกินสังคมแบบชนบท พ่อเพลง แม่เพลงพื้นบ้าน
สูญหาย บางคนเสียชีวิต รวมไปถึง การเล่นเพลงพื้นบ้านในปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนการเล่นให้ทันยุคทันสมัย เพื่อเพลง
พื้นบ้านจะไม่สูญหายไปจากสังคมไทย เนื้อร้อง ทานองและเนื้อหาส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบัน ไม่ปรากฏวิถี
ชีวิตของคนไทยในอดีต และได้ถูกตัดทอนลาดับขั้นตอนต่าง ๆออกไป ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาและเก็บข้อมูลไว้ นอกจากนี้จะเน้น
การอนุรักษ์ การสืบทอดและการเผยแพร่ให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของพื้นบ้านและของประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรีในรูปแบบนางจารัส อยู่สุข
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์องค์ความรู้เพลงพื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรีในรูปแบบนางจารัส อยู่สุข
วิธดี าเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้แบ่งลาดับขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเพื่อง่ายต่อการศึกษา ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน
2. เตรียมคาถามสาหรับสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะจง
4. วิเคราะห์ข้อมูลและบทสัมภาษณ์เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
5. บันทึกเนื้อเพลงเป็นลายลักษณ์อักษร
6. สรุปข้อมูลเพลงพื้นบ้าน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
7. อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้จากการสร้างแนวคาถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาจานวน 3 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มเจ้าของและ/หรือผู้ถือครองวัฒนธรรม กลุ่มนักวิชาการและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
เพลงพื้นบ้าน และกลุ่มผู้ถือครองและ/หรือผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัยได้นาความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดแนวคาถามล่วงหน้าไว้เป็นประเด็นต่าง ๆ โดยได้กาหนดประเด็นคาถามไว้ 3 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 เป็นคาถามที่ระบุถึงความรู้ที่ต้องการในการจัดการองค์ความรู้ของเพลงพื้นบ้าน
ประเด็นที่ 2 เป็นแนวคาถามในเรื่องของการจัดการและการจัดเก็บข้อมูลเพลงพื้นบ้านภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรี
ประเด็นที่ 3 เป็นแนวคาถามสอบถามถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรี
ที่สามารถจะนาความรู้ไปแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจได้
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาและสารวจองค์ความรู้ ตลอดจนกิจกรรมทางด้านเพลงพื้นบ้านของนางจารัส อยู่สุข
เป็นหลัก ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขอบเขตพื้นที่วิจัยแบบเจาะจงจากท้องถิ่นของผู้ให้ข้อมูล คือนางจารัส อยู่สุข แม่เพลงพื้นบ้าน
จังหวัดสิงห์บุรี
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตด้านเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
เพลงพื้นบ้านจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และหน่วยงานทางวัฒนธรรม และขอบเขตเนื้อหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพลง
พื้นบ้านภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ให้ข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ผู้ให้ข้ อมูล หลัก และกลุ่ม ตัวอย่างผู้ ให้ข้ อมูล หลัก (Key Informant) ในการศึ กษาครั้งนี้ ผู้ วิจัย ใช้วิ ธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะจงโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นผู้ถือครองวัฒนธรรมโดยตรง
1. นางจารัส อยู่สุข
ผู้วิจัยเจาะจงผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ซึ่งเป็นแม่เพลงที่อยู่ในท้องถิ่นของจังหวัดสิงห์บุรี จัดเก็บในเรื่องของข้อมูล
เรื่องเพลงพื้นบ้าน ด้านพิธีกรรม เนื้อเพลง บทร้อง ทานอง วิธีการ อุปกรณ์การแสดง และ/หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
กลุ่มที่ 2 นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นบ้าน
ทางผู้วิจัยได้กาหนดหลักเกณฑ์ของผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้ว่า ต้องเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงมีผลงานทางด้านวิชาการ ตารา หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้วิจัย โดยผู้วิจัยได้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลใน
กลุ่มนี้ได้จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ หัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. รองศาสตราจารย์อมรา กล่าเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล นักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา
และที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
4. นายอเนก นาวิกมูล นักวิชาการอิสระ
ในกลุ่มนี้ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลทางด้านวิชาการ การจัดการ รวมไปถึงข้อเสนอแนะเพื่อ
นามาจัดการกับเพลงพื้นบ้าน
กลุ่มที่ 3 ผู้ถือครอง/หรือผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
วิธีการสรรหาให้ได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญนั้น ใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยโดยกาหนดเกณฑ์ในการสรรหา
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของเพลงพื้นบ้านภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรีในรูปแบบ
นางจารัส อยู่สุข พบว่ามีข้อมูลเป็นจานวนมาก ทาให้สามารถสรุปองค์ความรู้แบ่งออกมาเป็น 2 ประเภทได้ ดังนี้
1. องค์ความรู้ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Culture Heritage)
องค์ ความรู้ที่ จั บ ต้อ งได้ ที่ ส าคั ญ ที่ สุด ของนางจ ารั ส อยู่ สุข คือ กระดาษจดกลอนไหว้ ค รูล ายมื อ แม่แ กล อยู่ สุ ข
และสมุดบันทึกเนื้อเพลงที่เรียบเรียงและจดบันทึกโดยลายมือของนางจารัส อยู่สุข อีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญคือ ท่าราที่ใช้ในการสั่ง
สอนศิษ ย์ เพื่อเป็นปฐมบทในการเริ่ม เรียนเพลงพื้น บ้าน โดยท่าร าต่าง ๆ นั้นมี ชื่อว่า “ตัดบุก ทิ้งบอน งาคลอน งวงคล า
ขยาเลน” บทมา บทไป บทรัก บทโอด บทตาย โดยครูจะจับมือให้ทาท่าราประเภทนี้ก่อนที่จะเริ่มท่าราในลักษณะอื่นต่อไป
นอกจากนี้ยังคงมีท่าราที่ใช้ในการแสดงราวง โดยท่า ราดังกล่าวปกติแล้วจะเป็นท่าทางที่แสดงออกมาในลักษณะ
รูปแบบของชาวบ้าน ที่ตีบทตามความรู้สึก และความเข้าใจของตนเอง เป็นท่าราง่าย ๆ แต่ด้วยความที่นางจารัส อยู่สุข เคย
เป็นลิเกเก่ามาก่อน กอปรกับเคยเป็นครูพิเศษอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทาให้นางจารัส อยู่สุขเอง มีความรู้พื้นฐานใน
เรื่องของท่ารา สามารถตีบทสื่อความหมายได้ตรงกับภาษาท่านาฏศิลป์ออกมาชัดเจน มีความวิจิตรสวยงามขึ้น นับว่าเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของนางจารัส อยู่สุข
ตัวอย่างท่ารา
เนื้อเพลง
คาอธิบายท่ารา
ภาพประกอบ
กามือสองข้างหลวม ๆ เหมือนถือ
อาวุ ธ แล้ ว ฟั น ไปบนอากาศจาก
ด้านขวามาซ้าย
ตัดบุก

แบมือทั้งออก มือซ้ายหงายฝ่ามือขึ้น
มือขวาคว่าฝ่ามือลง แล้วปาดมือจาก
ด้านซ้ายมาด้านขวา
ทิ้งบอน

รุ้งงามกินน้าอยู่เป็นวง

ก้ า วขาขวามาด้ า นหน้ า ขาซ้ า ย
กระดกเท้า
จีบมือทั้งสองเข้าหาลาตัว แล้วกราย
มืออกไปตั้งวงกลาง
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วางเท้ า ซ้ าย แ ล้ ว ถอนเ ท้ า ขวา
น้าหนักลงขาหลัง จรดเท้าซ้าย
มือขวาแบมือหงาย มือซ้ายชี้นิ้ว
พระอาทิตย์ยอแสงลงมา

ตารางแสดงตัวอย่างท่าราของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้
ที่มา : ภวัฐ คาภาพันธุ์ ,2561
2. องค์ความรู้ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Culture Heritage)
สาหรับองค์ความรู้ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์โดยอาศัย
บริบทของผู้ถือครองวัฒนธรรม และบริบทของผู้สิบทอดวัฒนธรรม ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ 4 ประเภท เพื่อให้เห็นภาพ
สรุปโดยรวมเกี่ยวกับองค์ความรู้เพลงพื้นบ้านภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรีได้อย่างชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

ด้านการถ่ายทอด

ด้านรูปแบบการแสดง

นางจารัส อยู่สุข

ด้านกลอนเพลง

ด้านทานองเพลง
ภาพที่ 1 แผนภูมิสรุปองค์ความรูน้ างจารัส อยูส่ ุข ที่มา : ภวัฐ คาภาพันธุ์ ,2561
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องค์ความรู้ทั้ง 4 ประเภทนี้ ล้วนแต่มีความสาคัญและสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด โดยเฉพาะองค์ความรู้ในเรื่องของ
กลอนเพลงและทานองเพลง เนื่องจากวิธีการสืบทอดเพลงพื้นบ้านนั้น จะอาศัยการท่องจาเป็นหลัก คือได้รับการถ่ายทอดมา
อย่างไร ก็จาและนามาปฏิบัติเช่นนั้น ต้องมีความจาดีในเรื่องของกระทู้หลัก หลังจากนั้นคือปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดงเอง
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการแสดงที่เรียกว่า การแสดงสด ต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีในทางวงการทางศิลปะการแสดง
นั้น เรียกว่าการตายกลางโรงหรือจนเพลง จะทาให้ผู้นั้นได้รับความอับอายได้
องค์ความรู้ด้านการถ่ายทอด
ดังที่ ได้ ก ล่า วมาแล้ วว่ า การถ่า ยทอดองค์ ค วามรู้จ ากบุค คลหนึ่ งไปสู่ อีก บุ คคลหนึ่ ง เป็ น สิ่งที่ สาคั ญ ที่สุ ด เพื่ อ ให้
องค์ความรู้นั้นคงอยู่ต่อไป โดยรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนางจารัส ทางผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นไว้ 2 ประเด็นด้วยกัน
1. ลาดับการถ่ายทอดองค์ความรู้
การถ่ายทอดองค์ความรู้นั้น ต้องมีการไหว้ครูตามจารีต เหล่าบรรดาศิลปินทางด้านศิลปะการแสดงจนับถือ
ครูบาอาจารย์เป็นหลัก ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามรูปแบบนางจารัส มีอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนแรก พิธีไหว้ครู จะเริ่มต่อเพลงกันในวันพฤหัสบดี โดยให้ลูกศิษย์จับมือ พร้อมด้วยเครื่องกานลต่าง ๆ
คือ ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม สตางค์ 6 สลึง พริกไทย 7 เม็ด แป้ง
ขั้นตอนที่ 2 พิธีรับมอบเพื่อต่อเพลง ประกอบไปด้วยเครื่องกานล 3 อย่าง คือ เงิน 12 บาท ไก่ต้ม 1 ตัว
เหล้าขาว 1 ขวด
ขั้นตอนที่ 3 พิธีรับมอบเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดวิชา ครูจะเตรียมแป้งกระแจะนามาเจิมที่หน้าผาก และจะใช้
นิ้วหัวแม่มือวาดรูปสิงห์ที่ลิ้นของศิษย์
ขั้นตอนที่ 4 พิธีรับมอบคาถา บทเพลง บทกลอนต่าง ๆ
2. วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้
วิธีการถ่ายทอดของนางจารัส อยู่สุข ได้เห็นถึงความสาคัญของการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจะ
บอกเพลงให้ลูกศิษย์ได้จดก่อนทั้งหมด หลังจากนั้นจะร้องให้ฟังทีละท่อน แล้วจึงให้ลูกศิษย์ปฏิบัติ ตามทีละท่อน ทีละวรรค
จนลูกศิษย์สามารถทาได้ดี
องค์ความรู้เรื่องกลอนเพลง,การด้นเพลง
อาจกล่าวได้ว่า กลอนเพลงหรือการด้นเพลง เป็นหัวใจหลักของการแสดงเพลงพื้นบ้านเลยก็ว่าได้ การที่ผู้ชมจะ
สนุกสนานหรือเบื่อหน่าย เกิดจากปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดง ถ้าด้นเพลงได้ดี ผู้ ชมก็จะเกิดอารมณ์ร่วมไปด้วย ตัวของนาง
จารัสเอง ถือว่าเป็นบุคคลชั้นครูที่มีกลอนเพลงอยู่มาก เป็นกลอนเพลงเก่าและมีความไพเราะของกลอน ซึ่งลูกศิษย์โดยตรงหรือ
ผู้ที่เคยได้รับชมก็กล่าวยกย่องว่า มีกลอนเพลงเฉพาะตัว โดยเฉพาะเพลงด่าที่มีความจัดเจน โดยผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างกลอนเพลง
ด่ามาให้ได้รับชม ดังนี้
แทงเปล่าเอาปล่อยอย่างกับร้อยพวงปลา ตัดอีปิ๊มาทาปลาร้าได้ตั้งห้าหกไห
ชาวบ้านเขากินปลาร้าปลากระดี่
มึงน่ะกินปลาร้า...เข้าไปได้
มึงจะปั้นกะโปกเท่ากับลูกฟักทอง
มึงจะปั้นกระ...เท่ากับน่องฟาดควาย
เวลามึงไปนาต้องหาผ้าขาวม้าพาดคอ
สาหรับสะพายกระ...มึงไป
จากบทกลอนดังกล่าวที่ยกตัวอย่างมา เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไพเราะความสละสลวยของภาษาเพลง
พื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรี ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในรูปแบบของนางจารัส อยู่สุข ด้วยความสามารถนี้เองทาให้ นางจารัส อยู่สุข
ได้มีโอกาสถวายงานหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถ และสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในคราวเสด็ จ พระราชานุ ส าวรี ย์
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สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นมงคลยิ่งในชีวิตของนางจารัส
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถ อันเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป
องค์ความรู้ด้านทานองเพลง
ในส่วนของทานองเพลง ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทาให้ลักษณะการเล่นเพลงพื้นบ้านของนางจารัส อยู่สุข มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว กล่าวได้ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของเพลงพื้นบ้านภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรีเลยก็ว่าได้ ด้วยท่วงทานองที่เรียกว่า
สาเนียงเหนือ จะมีลักษณะการร้องเพลงที่ช้า เน้นความเรื่อย ๆ ของทานองเพลง ไม่กระโชกโฮกฮาก กระชับฉับไวเหมือนเพลง
ทางใต้ ทาให้เพลงพื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรีทานองนี้ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนางจารัส อยู่สุข ซึ่งนางจารัส ได้เล่าให้ฟังว่า
“เวลาไปเล่นเพลงกับทางสุพรรณบุรี ไม่ค่อยมีใครเล่นกับฉันหรอก เพราะสาเนียงมันไม่เหมือนกัน ลูกคู่รับก็ไม่เหมือ นกัน
ถ้าจะให้พวกสุพรรณบุรี มาเล่นเพลงของฉัน ก็ร้องไม่ได้เหมือนกัน ลูกคู่เขารับไม่ได้” (จารัส อยู่สุข ,สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2559)
นอกจากความรู้จากการบอกเล่าของนางจารัสแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ทาการสืบค้นเพลงพื้นบ้านภาคกลางทางเว็บไซด์
YouTube เพื่อนามาเปรียบเทียบกัน ก็สามารถสังเกตได้ถึงความแตกต่างของวิธีการร้องเพลง และทานองของเพลง เป็นไป
ตามอย่างนางจารัสกล่าวไว้ โดยผู้วิจัยได้ถอดทานองการเอื้อนของเพลงฉ่อย และเพลงอีแซวออกมาคร่าว ๆ ตามตาราง ดังนี้
ทานองเพลง
สาเนียงเหนือ

สาเนียงใต้
เพลงฉ่อย

เอิง เอิง เงอ เอ่อ เอิง เอ้ย

เอิง เงิง เงอ ฉ่ะ เอิง เอ้ย
โอง โอง โอ โอ่ โอ โอง โอ้ย
เอ่ชา ชา ชา ฉะ ฉ่า ชา หนอยแม่
เอิ้ง เอ้อ เอ่อ เออ ฮึเงอ เอิ้ง เอิง เอ่อ
เอ้อ

เอ่ชา เอชา ชา ฉะ ฉ่า ชา หนอยแม่
เอ่อ เฮอะ เออ เอิ้ง เออ เฮ้อ เอิง เอย
เออ เอ้ย

เพลงอีแซว
เอ่อ ฮึ เออ เฮ้อ เอิง เอ้อ เอ้อ เฮ้อ เออ เฮ้อ เอิง เอ่อ เอิ่ง ฮึเออ เฮ้อ เอ้อ เอ่อ เอิ้ง เอ่อ เออ ฮึ เออ เฮ้อ เอิง
เอิ้อ ฮึ เออ เฮ้อ เอิง เอ่ย
เอย
ตารางเปรียบเทียบทานองเพลง
ที่มา : ภวัฐ คาภาพันธุ,์ 2561
ตารางตั ว อย่ า งที่ เ สนอให้ เ ห็ น นั้ น เป็ น การเปรี ย บเที ย บกั น ในท านองการเอื้ อ นของเพลงฉ่ อ ย และเพลงอี แ ซว
ที่เทียบกันระหว่างเพลงทางจังหวัดสิงห์บุรี และเพลงทางจังหวัดสุพรรณบุรี จะเห็นได้ชัดว่า ในเพลงเดียวกัน มีทานองเอื้อนที่
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ในที่นี่ยังไม่รวมถึงท่วงทานองการร้องเพลงในแต่ละเพลง ที่หากได้ฟังแล้ ว จะสังเกตได้ชัดเจนว่า
ทานองต่างกันอย่างสิ้นเชิง
เหตุที่ผู้วิจัยได้ถอดทานองเอื้อนเพียง 2 เพลง ที่กล่าวมา เพราะว่า มีการเอื้อนที่เด่นชัด ทั้งหัวกลอน กลางกลอน
และท้ายกลอน เพื่อให้ง่ายต่อการยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามทางนางจารัสเอง ก็ได้ปรับปรุงท่วงทานองการ
เอื้อนไปบ้างเหมือนกัน เนื่องจากวิธีก ารเอื้อนในทานองของเก่านั้นยากพอสมควร เวลาที่นามาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์แล้ว
ลูกศิษย์ไม่สามารถที่จะร้องตามได้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะประสบการณ์ที่ไม่อาจเทียบเท่าผู้ถ่ายทอด หรืออาจจะเป็น
เพราะรูปแบบการร้องของนางจารัสเอง เป็นความรู้ที่ฝังลึก ที่สามารถถ่ ายทอดออกมาได้ แต่ผู้สืบทอดไม่สามารถทาตามได้
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคล
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องค์ความรู้ด้านรูปแบบการแสดง
รูปแบบการแสดงในการเล่นเพลงของนางจารัส อยู่สุข เป็นกระบวนการเล่นของโบราณที่สืบทอดต่อมาอย่างแท้จริง
กล่าวคือมีกระบวนการเล่นเพลงที่เป็นขั้นตอนตามลาดับอย่างละเอียด และเป็นการเล่นเพลงที่ไม่ใช้เครื่องดนตรีใด ๆ ประกอบ
ในการเล่น ใช้เพียงแต่การปรบมือตามจังหวะเพลงเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีเพลงไทยเดิมเข้ามาอยู่ในกระบวนการเล่นเพลงก็ตาม
แม่เพลง และพ่อเพลงจะใช้การนอยปากไปตามจังหวะดนตรีของเพลงนั้น ๆ สรุปได้ 13 ขั้นตอน หรือ 13 เพลงด้วยกัน ดังนี้
1) เพลงไหว้ครูชาย
2) เพลงไหว้ครูหญิง
3) เพลงสามเส้า (บทเพลงอวยพร)
4) เพลงพม่าหน้าเรื่อง (บทเพลงปลอบ)
5) เพลงสามไม้
6) เพลงแก้วสาลิกา
7) เพลงดาเนิน
8) เพลงชม
9) เพลงออกตัว – แต่งตัว
10) เพลงประ
11) เพลงกระทู้เข้าเรื่อง
12) เพลงผูกรัก
13) เพลงลา
ตัว อย่ างมานี้ เป็ นรู ปแบบวิ ธีก ารเล่ นเพลงฉ่ อย ในรู ป แบบของนางจ ารั ส อยู่ สุข ซึ่งกล่ าวได้ ว่า เป็ นเอกลัก ษณ์
เฉพาะตัว โดยยึดถือวิธีการแสดงแบบโบราณทั้งหมด ทั้งนี้ยังคงมีรูปแบบการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนางจารัสอยู่อีก
2 แบบด้ ว ยกั น นั่ น ก็ คื อ ร าร้ อ งจากท้ อ งทุ่ งสู่ ยุ้ งฉาง เป็ น การแสดงที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยในเรื่ อ งของการท านา
โดยจะเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ เกี่ ย วข้ า ว จนถึ ง การขนข้ า วเข้ า ยุ้ ง ฉาง โดยรู ป แบบการแสดงจะสื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ธี ก ารทุ ก ขั้ น ตอน
และการแสดงอีกชุดหนึ่งก็คือ ร้อยรสบทเพลงพื้นบ้าน โดยการที่นางจารัส ได้เรี ยบเรียงการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
เฉพาะที่ และเฉพาะตัวบุคคล นามาเรียบเรียงร้อยเรื่องราวเข้าด้วยกัน มีบทเพลงพื้นบ้านหลากหลายบทเพลงเข้าด้วยกัน
ตามที่จะยกตัวอย่างดังต่อไป
ราร้องจากท้องทุ่งสู่ยุ้งฉาง
เป็นการแสดงที่จาลองรูปแบบของการเล่นเพลงที่เกี่ยวข้องกับการทานาตั้งแต่เริ่มเกี่ยวข้าว จนไปถึงการ
ขนข้าวเข้ายุ้งฉาง มีอยู่ด้วยกัน 9 ขั้นตอน มีเพลงทั้งสิ้นจานวน 9 เพลง แต่ละขั้นตอนก็มีวิธีการเล่น การร้องที่แตกต่างกันไป
1) เพลงเกริ่น
2) เพลงเกี่ยว
3) เพลงเต้น
4) เพลงโหง
5) เพลงจาก
6) เพลงสง
7) เพลงพาน
8) เพลงสงคอลาพวน
9) เพลงชักกระดาน
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แนวคิดในการทาการแสดงชุดนี้ของนางจารัส คือต้องการจัดการแสดงในลักษณะที่เป็นชุดเป็นตอน เพื่อให้ง่าย
ต่อการแสดง และการเข้าถึงของผู้ชม เนื่องจากเพลงพื้นบ้านแต่ละเพลงในการแสดงชุดนี้ เป็นลักษณะที่ร้องเล่นกันเป็น
เบ็ดเตล็ด และอิงจากความเป็นจริงตามประสบการณ์ของนางจารัสเองที่ว่า เพลงแต่ละเพลงนั้น นอกจากจะร้องในขั้นตอน
ล าดั บ วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ของการเก็ บ เกี่ ย ว ก็ จ ะร้ อ งออกนอกเรื่ อ งเสี ย ส่ ว นใหญ่ แต่ ทั้ งนี้ ก็ เ ป็ น รู ป แบบวิ ธี ก ารเล่ น ของเพลง
ต่อมานางจารัส ต้องการทาไว้เพื่อให้เป็นรูปแบบในการศึกษา จึงได้จับบท ตัดแต่งกลอนเก่า รวมไปถึงแต่งกลอนใหม่ขึ้น
เพื่อให้กระชับ ได้ใจความในแต่ละเพลง แต่ยังคงยึดทานองของเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป และไม่ได้ทาให้ความมุ่งหมายในเพลง
นั้นเสียไป เพื่อที่จะสื่อให้เห็นชัดเจนว่า เพลงแต่ละเพลงนั้น ร้องเล่นกันในลาดับขั้นตอนใดของการเก็บเกี่ยวข้าว
ในส่วนของการแสดงร้อยรสบทเพลงพื้นบ้านนั้น นางจารัส ได้นาเพลงพื้นบ้านภาคกลางจานวน 10 เพลง
มาเรียงร้อยด้วยกัน ให้เกิดความไพเราะ และเกิดความกระชับในการเล่น เปรียบเสมือนว่า การแสดงชุดนี้นั้น ได้รวมบทเพลง
พื้นบ้า น ที่ เป็นเพลงเอกลักษณ์ ของเพลงพื้นบ้ านภาคกลาง เข้า มาเรี ยบเรียง และแสดงให้ ชมได้ รับชม รั บฟัง เกิด ความ
สนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับชมการแสดงพื้นบ้านหลากหลายชนิด โดยเพลงพื้นบ้านทั้ง 10 ชนิดนั้น ประกอบไปด้วยเพลง ดังนี้
1) เพลงราโทน
2) เพลงระบาบ้านไร่
3) เพลงพิษฐาน
4) เพลงแก้วสาลิกา
5) เพลงปลอบ
6) เพลงสามไม้
7) เพลงลาตัด
8) เพลงฉ่อยภุมริน
9) เพลงฉ่อยรัก
10) เพลงอีแซว
อภิปรายผล
องค์ความรู้ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง จังหวัดสิงห์บุรีในรูปแบบของนางจารัส อยู่สุข
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ องค์ความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และองค์ความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
จะเห็นได้ว่าองค์ความรู้ทั้ง 2 สิ่งนั้นมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน เช่นในกรณีของการถ่ายทอดเพลงพื้นบ้าน การบันทึกเป็น
ลายลั ก ษณ์ อัก ษร คื อ มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้อ งได้ ผ่ า นกระบวนการของภาษา ส่ ว นมรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้ อ งไม่ ไ ด้
ก็ยังเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับการเล่นเพลงพื้นบ้านด้วย ในส่วนไหนที่มีท่าราประกอบการแสดง ตัวท่าราที่แสดงออกมา ก็สื่อถึง
มรดกทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน หรือถ้าหากจะให้อธิบายได้โดยง่ายกล่าวได้ว่า ถ้ามีเพียงแค่บทร้องที่จดออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร แต่ไม่ได้รับการถ่ายทอดรูปแบบการแสดงก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติออกมาได้เลย จะเป็นเพียงแค่กระดาษใบหนึ่งที่จด
บันทึกตัวหนังสือเท่านั้น หรือการที่ไม่มีความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ก็ไม่สามารถปฏิบัติท่าราที่มีความหมายของภาษาท่าตรงตาม
รูปแบบการตีบทของนาฏศิลป์ไทย ด้วยประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สั่งสมมาในส่วนนี้ทาให้เกิดความรู้ฝังลึก เพราะเกิดจากการได้ยิน
ได้ฟัง ได้ปฏิบัติจริง เมื่อสิ่งเหล่านั้นกระทาซ้า ๆ นานเข้าก็สั่งสมซึมซับเข้าสูต่ ัวของผู้สืบทอด และเมื่อได้รับความรู้ใหม่ ๆ เข้ามา
เป็นความรู้แจ้ง เกิดการผสมผสานกันกับความรู้ฝังลึกที่มีติดตัวอยู่ก่อนแล้ว จะทาให้การเล่นเพลงพื้นบ้านมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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องค์ความรู้ที่จับต้องได้ (Tangible)
การจดบันทึกบทเพลง
ท่ารา

องค์ความรู้ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible)
องค์ความรู้ด้านการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านกลอนเพลง การด้นเพลง
องค์ความรู้ด้านทานอง
องค์ความรู้ด้านรูปแบบการแสดง

ตารางแสดงข้อมูลสรุปองค์ความรู้
ที่มา : ภวัฐ คาภาพันธุ์ ,2561
การจัดการองค์ความรู้เพลงพื้นบ้านภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรี
การระบุถึงความรู้ที่ต้องการ
องค์ความรู้ของเพลงพื้นบ้านภาคกลางในรูปแบบของนางจารัส อยู่สุขนั้น เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็น
องค์ความรู้ด้านเพลงพื้นบ้าน โดยอาศัยรูปแบบวิธีการเล่นเพลงควบคู่ไปกับบทเพลงพื้นบ้านที่บันทึกไว้ โดยแยกออกเป็น
4 ประเภทขององค์ความรู้ด้วยด้วยกันในด้านการถ่ายทอด ด้านกลอนเพลง ด้านทานอง ด้านรูปแบบการแสดง นอกจากนี้ยังมี
ความรู้ด้านอื่น ๆ เข้ามาช่วยเสริม ทาให้มีความชัดเจนขึ้นมนเรื่องของการระบุความรู้ที่ต้องการ
การจัดและเก็บความรู้
ด้วยการที่นางจารัส อยู่สุข ได้รวบรวมเพลงพื้นบ้านโดยการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทาให้
สามารถเข้าถึงความรู้ในส่วนนี้ได้ง่าย อีกทั้ งนางจารั สเอง เป็ นคนที่ ไม่ห วงวิชาความรู้ เข้า ถึงได้ง่าย เป็ นผู้ที่อุ ดมไปด้ว ย
ความรู้ ฝั ง ลึ ก และความรู้ ชั ด แจ้ ง รวมไปถึ ง เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น ที่ ส ามารถบั น ทึ ก เสี ย ง วิ ดิ โ อ จั ด เก็ บ เป็ น ไฟล์ ดิ จิ ทั ล
ทาให้สามารถเก็บรวบรวมความรู้ได้เป็นระบบ
การแบ่งปันความรู้
ในฐานะของผู้ถ่ายทอดเพลงพื้นบ้าน หรือครูผู้สอนแล้วนั้น สิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือการถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับลูกศิษย์หรือผู้สืบทอด จะเห็นได้ว่านางจารัสนั้น ได้มีโอกาสไปเป็นครูพิเศษ ในสถาบันการศึกษา รวมไปถึงการ
ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ทาให้ยังคงมีการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านนี้
กระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 3 กระบวนการที่กล่าวมา พบว่าสิ่งที่เป็นหลักในการจัดการองค์ความรู้คือ บท
เพลง อาศัยผ่านการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ เมื่อนาไปถ่ายทอดโดยผ่ านตัว
บุคคล จากผู้หนึ่งถึงผู้หนึ่ง กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์องค์ความรู้เพลงพื้นบ้าน
ผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดในเรื่องของการบันทึกโน้ตดนตรีเข้ากับทานองของเพลงพื้นบ้าน โดยยกตัวอย่างรูปแบบ
เพลงลาตัด เพื่อให้ผู้ ที่สนใจสามารถศึกษาได้จากรูปแบบนี้ ซึ่งเป็นรูปแบบของนางจารัส อยู่สุข ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้สนใจ
สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเพื่อเป็นตัวอย่างการบันทึกรูปแบบทานองให้กับลูกศิษย์หรือผู้สืบทอดได้นาไปใช้
แทนการบั น ทึ ก บทเพลงลงบนสมุ ด หรื อ กระดาษ และจดจ าท านองเพลงเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ป้ อ งกั น ปั ญ หาการลื ม เพลง
หรือลืมลักษณะวิธีการเล่นทานองเพลง ลักษณะรูปแบบ จะเป็นการบันทึกโน้ตเพลงเข้าไปกับเนื้อเพลงอย่างง่าย ๆ ในลักษณะ
ที่เป็นโน้ตแบบไทยบันทึกไว้ในห้องเพลง 8 ห้อง เพื่อให้ผู้ อ่าน ได้รู้ ได้เข้าใจ และสามารถเข้าใจถึงจังหวะและทานองเพลง
พื้นบ้านได้อย่างง่ายดาย
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----

(สร้อย)

โอ้-เจ้าช่อ - - ลาไย
ซ-ซ ลซม
--ซซ
- เออ -เฮ่อ - เออ-เอ่อ โอ้-เจ้าช่อ - - ลาไย
-ล-ท
-ล-ซ
ซ-ซ ลซม
--ซซ
- - - ช่อ - - มะกอก - ดอก- จา - ปา - ---ร
--รท
-ท-ร
-ร-- ตอน -ลม - พัด - มา -หอม-ดอก - รา -ตรี
- ซ -ซ
-ล-ซ
ทร - ล
-ท-ท
- สวัส-ดี -ครับพี่น้อง มาฟังผมร้อง กัน-สักหน่อย
ล-ซซ
- ลซ-ล -ลท ลซ ลท ล ล ลซ ลท
ผมเป็นลาตัด - พัฒนา
ผมเรียน-มา - น้อย - นิด
ซลลซ
มซ-ซ
-ล-ล
-ทลล
- - วันนี้ ขอชมธรรมชาติ ที่ดารดาษ -เรียง-ราย
ซ ซ ล ลทลซ
- - ล ลท
ม ซ ซ ซม - ซ - ซ
โน่นต้นพิกุล ยี่สุ่น - สี พันธุ์ไม้ดีดี - ล้า - ค่า
ลซ ลซ ท ล ล ซ - ลร ล ลท ล ล - ลท -ทลซ
คลอด-ลูกเลือด ทาระกาจิต -หมอ-คิด
ได้ทันควัน
ลซ - ซ ซ
ลทลซ
-ม-ล
มซ-ซ
- - - ล่อ - เข้าไปจั๊ก ชักหน้า-ดี เอ่อ เฮอะ เอิง
มลซ
- - - ลซ
- ซ ล ท ล ซม - ซ
นี่แหล่ะยา สาหรับสตรีไทย โบราณจัดไว้ - อย่าง -ดี
ซ ม - ซ ล ม มซ ซ ท ท ล ร
-ล-ท
ตารางการบันทึกโน้ตในเนื้อเพลง
ที่มา : ภวัฐ คาภาพันธุ์ ,2561

- - - ช่อ
- - ลาไย - เอ๋ย-ใบ
- - - ลซม
--ซซ
- ทร-ล
- - - ช่อ
- - ลาไย - เอ๋ย-ใบ
- - - ลซม
--ซซ
- ทร-ล
- เอ๊ย - ช่อ - - มะกอก - ดอก- จา
-ซ-ร
--รท
- ท -ร
- เป๊ะ - พ่อ - - - (ซ้า)
-ร - ร
-แต่-ความรู้ -ผมยังน้อย อย่า-เพิ่งหน่าย
ม-ซม
- ซ -ลลท - ซ ลลท
หาก- ประมาท - พลาด -ผิด -โปรด-คิด
ซ-ลซ
-ล-ซ
-ม-ล
ทั้งพืช-ผล -พรรณ-ไม้ -อยู่เรียงราย
-มซซ
ลท ลซ - ลร - ล - ลท
- นี่แหล่ะคือ - ตัว - ยา ที่เขาเอามา
-ลซล
มซซล
-ล-ล
เอาใบพิกุล
ลลทล
- - - เอย
---ซ
- เป๊ะ - พ่อ
-ร-ร

มาโขลกโขลกคั้นคั้น

ล ซ ซ ลท ลท

- แล- ดู
-ร-ร
(สร้อย)

-เอาใส่ขัน
ซ ม ซด
มีสีสดใส

- จา-ปี
-ท-ท
- จา-ปี
-ท-ท
- ปา - -ร--

-หน้า-หนี
- ซม - ซด
-ปรา-ณี
-ซ-ซ
-เต็ม-ที่
- ซ - ซม
รักษาสตรี
ล ซด ซ ซ
-ทัน-ที
- ซ -ซ
----

ร รทร ล ทร

สรุปผลการวิจัย
1. องค์ความรู้เพลงพื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรีในรูปแบบนางจารัส อยู่สุข
รูปแบบการแสดงเพลงพื้นบ้านของนางจารัส นั้นโดดเด่นในเรื่องของรูปแบบการแสดง กระบวนการถ่ายทอด
บทร้อง ลีลา ทานอง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในรูปแบบ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา จนเกิดกระบวนการที่เรียกว่าความรูฝ้ ังลึก
ทาให้นางจารัส เปรียบได้เป็นคลังความรู้ในเรื่องของเพลงพื้นบ้าน รศ.อมรา กล่าเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเพลงพื้นบ้าน และกรรมการ
สภาคุณวุ ฒิส ถาบั นบัณ ฑิต พัฒนศิลป์ เคยได้กล่ าวถึงนางจ ารั ส ไว้ว่า “อาจารย์ ท่า นเป็ นคนที่มี ความรอบรู้ เพลงพื้น บ้า น
และภาษาที่ใช้ในเพลงพื้นบ้าน มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเรื่องรูปแบบวิธีการเล่น ว่าจะดาเนิ นการอย่างไรให้ออกมาสนุกสนาน”
(อมรา กล่าเจริญ ,สัมภาษณ์ 24 เมษายน 2561) และ ผ.ศ.บัวผัน สุพรรณยศ ก็ได้กล่าวถึงนางจารัส ไว้ว่า “แม่แจ่มเป็นคนเก่ง
มาก กลอนเพลงโบราณท่านจะมีเยอะ เวลาที่เล่น ท่านก็จะนากลอนเก่า ๆ กลอนโบราณมาเล่น และอีกหนึ่งอย่างที่แม่แจ่ม
ท่านชอบทาคือ การจดบันทึก” (บัวผัน สุพรรณยศ ,สัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561) เป็นการตอกย้าได้ดีในเรื่องขององค์ความรู้
ที่โดดเด่นในแต่ละด้านทั้ง 4 ด้านที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ออกมา
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องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพลง
พื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรี
ในรูปแบบนางจารัส อยู่สุข

องค์ความรู้ที่จับต้องได้

องค์ความรู้ที่จับต้องไม่ได้

เนื้อเพลง
ด้านการถ่ายทอด
- ขั้นตอนที่ 1 พิธีจับข้อมือ

ท่ารา

- ขั้นตอนที่ 2 พิธีรับมอบ
ต่อเพลง
- ขั้นตอนที่ 3 พิธีรับมอบ
เป็นครู
- ขั้นตอนที่ 4 พิธีรับมอบ

ด้านกลอนเพลง
- เนื้อเพลง
- กลอนเพลง
- บทกระทู้
- ไหวพริบ
-วิธีการเล่น
- การแก้กลอน

คาถา
ด้านทานอง

ด้านรูปแบบการแสดง

- สาเนียง

- การเล่นเพลงรูปแบบเก่า

- กลอนเนื้อเต็ม

13 ขั้นตอน
- ราร้องจากท้องทุ่งสู่ยุ้งฉาง
- ร้อยรสบทเพลงพื้นบ้าน

แผนภูมสิ รุปองค์ความรู้นางจารัส อยู่สุข
ที่มา : ภวัฐ คาภาพันธุ์ ,2561
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จากผลการวิเคราะห์องค์ความรู้เพลงพื้นบ้านภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรีชี้ให้เห็นชัดว่า องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องได้ และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเพลงพื้นบ้านภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรีนั้น ต้องดาเนินไปด้วยกัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าการแสดงเพลงพื้นบ้านนั้น เอกลักษณ์ของการแสดงคือ การด้นกลอนสด แต่ถึงอย่างไรก็ต้อง
ดาเนินตามกลอนหลักไว้ด้วยถ้าไม่มีกลอนหลัก เราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนา ฝึกฝน จนมีปฏิภาณไหวพริบในการด้นกลอนสดได้
อีก หนึ่ งประเด็น ที่ผู้ วิ จัย ได้ พบคื อ การลื่ น ไหลของเพลงพื้ นบ้ า น ถึงแม้ ว่ าจะเป็ น กลอนเดีย วกัน แต่ส ามารถนาไปร้ องได้
หลากหลาย โดยการนากลอนหลักที่มีอยู่ ไปใส่ทานองเพลงเรือ ก็สามารถที่จะร้องเพลงเรือได้ หรือนากลอนเดียวกันมาใส่
ทานองเพลงฉ่อย ก็สามารถเล่นเพลงฉ่อยได้เหมือนกัน ทั้งนี้ก็เกิดมาจะประสบการณ์ที่ได้พบเห็น ปฏิบัติ จนเกิดกลายเป็น
ซึมซับเข้าสู่ตัวไปโดยปริยาย
2. แนวทางในการจัดการองค์ความรู้เพลงพื้นบ้านภาคกลางจังหวัดสิงห์บุรีในรูปแบบนางจารัส อยู่สุข
จุดประสงค์ของงานวิจัยในข้อที่ 2 นั้น ผู้วิจัยได้กาหนดไว้ให้เป็นการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
องค์ความรู้เพลงพื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรีในรูปแบบนางจารัส อยู่สุข ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและความคิดเห็นต่าง ๆ ในการ
ทบทวนวรรณกรรม นามาผสมผสานกับข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อที่จะทาให้ได้ออกมาในเรื่องของแนวทางการจัดการ
องค์ความรู้อย่างสมบูรณ์
จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่าในปัจจุบันเพลงพื้นบ้านไม่เป็นที่นิยม ครูเพลงรุ่นเก่าได้ล้มหายตายจากไป
ที่ยังคงเหลือไว้ก็มอี ายุมาก พอพ่อเพลง แม่เพลง ในรุ่นเดียวกันไม่มีอยู่ จึงทาให้ไม่อยากที่จะเล่นเพลงพืน้ บ้านต่อ กอปรกับการที่ไม่ได้มี
การจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ก็ทาให้หลง ๆ ลืม ๆ บทเพลงไปมากพอสมควร ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยได้นาไปปรึกษากับนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเพลงพื้นบ้าน เพื่อขอข้อแนะนาต่างก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องมีการจัดการที่เป็นระบบ สิ่งแรกที่ จะต้องทาคือ
จดบันทึกเนื้อเพลงออกมาให้ได้ ดังที่ผู้วิจัยได้นาเสนอไว้ในผลของการศึกษา เพื่อเป็นหลักในการศึกษา หลังจากนั้นก็ผลักดันเพลง
พื้นบ้านเข้ าสู่ระบบการศึกษา ทั้ งในด้านโรงเรียนในความดูแลของสานั กงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานั กงานการศึกษาเอกชน
และสานักงานการอุดมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้มีความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้าน มีจัดการอบรมเรื่องเพลงพื้นบ้านให้กับบุคลากรทาง
การศึกษา เพื่อนาไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียน และผู้ที่สนใจ อีกหนึ่งอย่างที่สาคัญคือ ให้ความสาคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการ
เพลงพื้ นบ้าน อาจจะเป็ นการให้การสนับสนุ นเงิ นช่ วยเหลื อ การจัดหางานให้ ได้ แสดง หรือแม้ กระทั่งการผลั กดั นเข้าสู่ รางวั ล
ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเป็นขวัญและกาลังให้กับเหล่าบรรดาศิลปิน
กิตติกรรมประกาศ
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แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษากับนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ตามแนวศาสตร์พระราชา ในยุค Thailand 4.0
APPLICATIONS FOR EDUCATION AND INNOVATION IN EDUCATION MANAGEMENT AND
LEARNING MANAGEMENT ACCORDING TO THE KING OF THAILAND 4.0
นัฐญภรณ์ เลิศอนรรฆภัณฑ์ และ สาโรช สอาดเอี่ยม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่
*
corresponding author e-mail : Littlemouse2039@gmail.com
บทคัดย่อ
การดาเนินงานตามหลักของศาสตร์พระราชา การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่ อการศึกษา สามารถจัดการเรียนเป็นไปได้
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ได้ผลตอบสนองสูงสุด รวมถึงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ
ทันสมัย การใช้แอพพลิเคชั่น จึงถูกนามาใช้เพื่อตอบสนองโจทย์ในการจัดการศึกษายุค Thailand 4.0 โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลประกอบกับแอพพลิเคชั่นเข้ามาใช้ในวงการศึกษา ที่จะมาซึ่งประโยชน์โดยรวม ทั้งยังเป็นการตอบสนองพระ
ราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และส่งผลให้ประเทศมีความสามารถในการศึกษาได้อย่างสูงขึ้นและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนเกิดองค์ความรู้
ในการพัฒนาบัณฑิตความรู้อย่างต่อเนื่องและยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต การเรียนรู้บัณฑิตของประเทศไทยในระยะยาว
ได้อีกทางหนึ่ง
คาสาคัญ : แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา ศาสตร์พระราชา เทคโนโลยีดิจิทัล Thailand 4.0
Abstract
Operation according to the principles of the King of Science Using educational Applications Able
to manage the class as possible, saving time, cost, maximizing results Including the results in the form of
teaching and learning to be interesting, modern, using applications Therefore being used in response to
the problems of managing Thailand 4.0 era.By using innovation and digital technology together with
applications in the education industryThat will bring overall benefits It is also a response to the
educational administration of King Rama VII. Education for Rajabhat University Which is an educational
institution for creating knowledge in developing graduates with continuous knowledge and able to raise
the quality of life Another way to learn Thai graduates in the long term.
Keywords : applications for education , the king's philosophy, Thailand 4.0
บทนา
การพัฒนาการศึกษาไทย จะต้องมีแผนการพัฒนาคนที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกันในทุกระดับและสาขา เพื่อการ
ไปสู่เป้าหมาย เดียวกันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ต้องให้คุณค่ากับทุกระดับการศึกษาและอาชีพ ซึ่งการปรับเปลี่ยน ประเทศ
ไทยไปสู่โมเดล Thailand 4.0 เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกัน ตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพและวิชาชีวิต โดย ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักคือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และอยู่บน พื้นฐานของ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้คู่
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คุณธรรม ภายใต้สังคมไทยที่เป็นสังคมแห่งวิริยภาพโดยเอกลักษณ์ เน้นการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ “คน” สร้าง
กระบวนการคิดที่ทันสมัยให้ตื่นรู้สอดคล้องกับหลัก วิทยาศาสตร์ หลักเหตุผล และหลักคุณธรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการวางแผน ชีวิต การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด พึ่งพาตนเองได้และพร้อมแบ่งปันสู่สังคม ซึ่งจะต่อยอด
ไปสู่การขับเคลื่อน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล สร้างความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยมีเครื่องมือการ
ตัดสินใจในการดาเนินชีวิตตามการน้อมนาศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง เพื่อให้เกษตรกรมี คุณภาพชีวิตที่ดีซึ่ง
“คุณภาพชีวิตที่ดี” มีชีวิตที่ปกติสุข ปลอดหนี้มีเงินเก็บออม มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ได้การยอมรับในระดับสากลเข้าใจ เข้าถึง “พัฒนา” หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช วงการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้น้อมนามาเป็นหลักการทางานของสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน
การนาคลังความรู้ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านการศึกษา มาปรับใช้เพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่าง
ยั่งยืน
การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนและ
ปัญหาเป็นสาคัญ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะการทางานแบบร่วมเรียนรู้และ
รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน ใช้ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน อภิปรายโต้แย้งให้เหตุผล
แสดงความคิดเห็นและสามารถแสดงทัศนคติ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาอย่างหลากหลาย
จนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

ภาพที่ 1 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : วิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอพพิลเคชั่น เข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เป็นการนาหลักศาสตร์พระราชาเข้ามาใช้ โดยใช้หลักการเข้าใจ การเข้าถึงและการพัฒนา
การเข้ า ใจ : การศึ ก ษา เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากรในประเทศ ให้ มี
ความเท่าเที่ยมกันโดยคานึงความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ พื้นที่ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม ภูมิลาเนา สถานที่ตั้งของสถานศึกษา ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในประเทศ คือ สามารถแข่งขัน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษากับ อาณาประเทศได้ และรองรับการเข้ าสู่สมาคมอาเซียน สถานการณ์ที่มีความ
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เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการเข้าใจถึงความทันสมัย จึงมีความจาเป็นในการใช้การสื่อสารทางด้านการศึกษาของไทย
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความจาเป็นที่จะต้องยกระดับขีดความสามารถโดยใช้แอพพลิเคชั่นเข้ามาใช้ในวงการศึกษา
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย การใช้แอพพลิเคชั่น จึงถูกนามาใช้เพื่อตอบสนองโจทย์
ในการจัดการศึกษายุค Thailand 4.0 โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบกับแอพพลิเคชั่นเข้ามาใช้ในวงการศึกษา
การเข้าถึง : การใช้แอพพลิเคชั่น ในการจัดการเรียนการสอนและสาระความรู้ ให้ความสาคัญกับการทา
ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา เพื่อที่จะตั้งปัญหา ดังหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพล
อดุลยเดช ที่ต้องมีความเข้าใจและเข้าถึงปัญหาอย่างท่องแท้ เพื่อเป็นหนทางสู่การแก้ไข หรือพัฒนาอย่างตรงจุด นวัตกรรม
แอพพลิเคชั่น เพื่อการศึกษา จึงไม่สามารถทางานเพียงลาพังได้ และจะเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้และโซเชียลมีเดีย ระบบ
และมาตรการในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาค
การศึกษา และมีสิ่งสนับสนุนเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เข้าถึงปัญหาและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างแท้จริง
การพัฒนา : เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบโจทย์ปัญหาด้านการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างใประสิทธิภาพ แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา จึงมุ่งมั่นพัฒนาให้หลายมิติ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ การจัด
แบบฝึกทบทวนบทเรียน การจัดการเรียนรู้สู่ดิจิตอล
จากการดาเนินงานตามหลักของศาสตร์พระราชาข้ างต้น การใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อการศึกษา สามารถ
จัดการเรียนเป็นไปได้อย่างชัดเจน รวมถึงผลลัพธ์ที่จะมาซึ่งประโยชน์โดยรวม ทั้งยังเป็นการตอบสนองพระราโชบายด้าน
การศึกษา ของรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และส่งผล
ให้ประเทศมีความสามารถในการศึกษาได้อย่างสูงขึ้นและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนา
บัณฑิตความรู้อย่างต่อเนื่อง และยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้บัณฑิตของประเทศไทยในระยะยาวได้อีก
ทางหนึ่งด้วย
แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา (Apps for Education) คือ โปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บน Smart Phone เพื่อให้การ
ทางานของ Smart Phone ทางานได้แบบอย่างต่างๆ ตามที่ต้องการ โดยตัวแอพพลิเคชั่น สามารถดาวน์โหลดได้จากระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การนาเอาแอพพลิเคชั่น เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเทคโนโลยีการจัดการศึกษาดังกล่าวทาให้รู ปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบไร้พรมแดน ไม่มีข้อจากัดสาหรับการศึกษา แต่สมาร์โฟนหรือแท็บ
เล็ตก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้ แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และช่วยลด ภาระการ
ทางานของผู้สอน และส่งประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุด ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในลักษณะการนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและออกแบบ
การเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า ซึ่งแอพพลิเคชั่นที่นิยมนามาใช้ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
1. PLICKERS : เป็นเครื่องมือที่มีไว้สาหรับผู้สอนเช็คชื่อทุกคนพร้อมกันได้ โดยใช้สมาร์โฟนเพียงเครื่องเดียว ด้วย
การกวาดสมาร์ทโฟนไปรอบห้องเรียนเพียงครั้งเดียว หรือเช็คคาตอบของผู้เรียน ด้วยการสแกน ARCODE เพื่อเพิ่มความเร็ว
และง่ายในการเก็บข้อมูลในห้องเรียน โดยผู้เรียน
จะมีกระดาษของตนเองและใบที่มี ID ใช้ตอบคาถาม A B C D ได้ เวลาผู้สอนเช็คชื่อหรือถามคาถาม เพื่อเก็บคะแนน ที่จะใช้
เก็บสถิติและตอบประเภทตัวเลือก เมื่อต้องการตรวจคาตอบก็เพียงให้ผู้เรียนชูกระดาษขึ้น ผู้สอนก็สามารถใช้แอพพลิเคชั่น ที่
มีในสมาร์โฟน สแกนกระดาษาของนักศึกษา ก็จะเห็นคาตอบแบบเรียลไทม์บนหน้าจอ
2. kahoot : เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ตอบคาถาม คาตอบทางออนไลน์ พร้อมสรุปผลคะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุด
เรียงลาดับและรายบุคคล ด้วยการเล่นผ่านระบบออนไลน์ที่นักศึ กษาจะต้องเล่นผ่านคอมพิวเตอร์สมาร์โฟนหรือแท็บเลต
เชื่อมต่อเข้าสู่ระบลบ เพื่อระบุชื่อคนเล่นเก็บคะแนนหรือแข่งกันกัน ซึ่งผู้สอนสามารถตั้งคาถามและเฉลยคาตอบ เพื่อให้ผู้เรียน
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เล่นเกมแข่งขันกันได้ แอพพลิเคชั่นดังกล่าวช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างแลบบทดสอบเก็บคะแนน โดยที่ ผู้เรียนอาจะไม่รู้สึกว่า
เป็นสอบ แอพพลิเคชั่นมีลูกเล่นอย่างนับเวลาถอยหลัง บอกว่าข้อนั้นๆ มีใครตอบถูกบ้าง หรือมีการจัดลาดับคนที่มีคะแนนขึ้น
นา เมื่อคาถามแต่ละข้อผ่านไปและสุดท้ายผู้สอนยังสามารถรายงานผลคะแนนของผู้เรียนแต่ละคนออกมาในรูปแบบ EXCEL
สะดวกกลับการนาไปประมวลผลต่ออีกด้วย
แอพพลิเคชั่น kahoot เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งสามารถทาให้การจัดการเรียน การสอนมีเสียง
หัวเราะเกิดขึ้นจากการใช้ แอพพลิเคชั่นนี้ ซึ่งจะทาให้นักเรียนเกิดความสนุกอย่างกับกับการเล่นเกมโชว์
ประโยชน์ของการนา Application kahoot เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สาหรับผู้สอน
1. การสร้างคาถามที่น่าสนใจ โดยนามาใช้กาหนดคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และนามาใช้ใน
การสอน Pretest เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนของผู้เรียนในหัวข้อนั้น และนาผลการประเมินมาประเมินออกแบบการ
สอนให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนได้
2. รูปแบบของตัวเลือกเป็นสีและสัญลักษณ์ เป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว ฝึกทักษะการจดจา และการใช้สมอง
เชื่อมองค์ความรู้กับสีและสัญลักษณ์ตัวเลือกแต่ละตัว เพื่อเลือกคาตอบให้ถูกต้อง
3. ระบบการจับเวลาของ Application kahoot ในแต่ละข้อคาถาม ทาให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการคิดและตอบ
คาถามให้ถูกต้อง เพราะผู้เรียนคนที่ตอบเร็วที่สุดจะได้คะแนนมากที่สุด ผู้เรียนรู้สึกสนุกและตื่นเต้น รอคอยคาถามแต่ละข้อ
เมื่อคาถามปรากฏผู้เรียนจะรีบคิดและตัดสินใจ เป็นการฝึกทักษะทางปัญญา ฝึกคิดและฝึกตัดสินใจ
4. การรวมคะแนนเป็นรายข้อ ทาให้ผู้เรียนเป็นลาดับคะแนนของตนเองและมีความพยายามที่จะเร่งทาคะแนนให้
สูงขึ้นในข้อถัดไป ฝึกให้เกิดการวางแผนและเร่งลงมือทาให้สาเร็จ
5. Application kahoot ถูกนามาใช้ในการัดกาเรียนการสอนจะก่อให้การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน
6. ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง เกี่ยวกับเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
ประโยชน์ของการนา Application kahoot เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเกิดผลต่อผู้เรียน
1. ทาให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น
2. สามารถเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึ้น
3. ไม่เกิดอาการเบื่อในระหว่างเรียน
4. สามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์
3. SOCRATIVE : เป็นแอพพิเคชั่น สาหรับสร้างแบบทดสอบ ที่มีฟังก์ชั่นล้าสมัย ไม่ได้มีแค่ให้ตอบแบบ
ช้อยส์เพียงอย่างเดียง แต่สามารถออกแบบคาถามแบบถูก-ผิด หรือผู้เรียนพิมพ์คาตอบลงไปได้สามารถแบ่งให้แข่งกันเป็นทีมก็
ได้ เมื่อตอบคาถามครบ โดยมีจุดเด่นที่สาคัญ คือ ผู้เรียนสามารถทาข้อสอบผ่านอุปกรณ์ได้ หลายรูปแบบ เช่น คอมพิวเตอร์
สามาร์ทโฟนเชื่อต่อระบบอินเตอร์เน็ตแอพพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถสรุปออกมาเป็นเกรดให้ได้เลย พร้อมกับทารายงานให้
ผู้สอน เก็บไว้พัฒนาการสอนได้อีกด้วย
4. ZIPGRAD : เป็นแอพพลิเคชั่น ที่สามารถตรวจข้อสอบผู้เรียนจานวนมาก โดยไม่ต้องรอลุ้นเกรด โดย
การใช้แอพพลิเคชั่น การตรวจและประมวลผลกระดาษข้อสอบแบบที่ระบาย 2B เป็นวงๆ สามารถรองรับคาตอบที่ใช้ปากกาสี
แดง สีน้าเงินและดินสอดาได้ ที่ให้ความรวดเร็ว แม่นยา ในการประมวลผลไม่เกิน 5 นาทีต่อ 1 แผ่น และสามารถบอกค่าเฉลี่ย
ค่าต่าสุดและสูงสุดของคะแนนสอบ ให้ตัดเกรดได้อย่างรวดเร็ว แอพพลิเคชั่นนี้ยังช่วยลดแรง ลดเวลาให้กับการจัดสอบ
ระดับประเทศหลายๆ วาระได้ด้วย
ประโยชน์ของการใช้แอพพลิเคชั่น ZIPGRAD มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.1 สามารถใช้กระดาษคาตอบจาก website ให้ผู้เรียนฝนแผ่นคาตอบด้วยดินสอ 2B
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4.2 สามารถใช้มือถือสแกน เพื่อตรวจคาตอบ สามารถตรวจคาตอบได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นยา
4.3 สามารถประมวลคะแนนเป็นรายบุคคลได้ทันที
4.4 กระดาษคาตอบมีการจากัดจานวนข้อของข้อสอบ ทาให้เกิดความพอดีในการสร้างแบบทดสอบ
5. CLASSDOJO : เป็นแอพพลิเคชั่นห้องเรียนและห้องปกครองออนไลน์ โดยการนา
ความรู้ของผู้เรียนและผู้ปกครองมาแลกเปลี่ยนกันบนหน้าจอ แต่บรรยากาศบนแอพพลิเคชั่น CLASSDOJO นี้ไม่เคร่งครัด
เหมือนห้องปกครอง เพราะจะมีตัวการ์ตูนน่ารักๆ และเอ็ฟเฟกต์เรียกรอยยิ่ม เมื่อเวลาที่ผู้สอนมีคาแนะนาหรือพ่อแม่ของ
ผู้เรียนมี feedback แอพพลิเคชั่นยังเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนบันทึกรูปภาพ หรือวิดีโอ รวมถึงชิ้นงานที่ ได้จากการเรียนนากลับมา
เป็นแฟ้มสะสมงานออนไลน์ของตนได้อีกด้วย อีกทั้งยังจัดเป็นแอพพลิเคชั่น ที่ใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่มีการผสมผลานวิธีการสอนและวิธีการประเมินที่หลายหลายได้เป็น
อย่างดี รวมไปถึงสามารถเพิ่มผู้เรียน ผู้สอนและผู้ปกครองได้ อีกทั้งสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทุกชนิด
นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่น CLASSDOJO ยังมีประโยชน์ในการจัดการชั้นเรียน เช็คชื่อ ประมวลคะแนน
พฤติกรรม ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน และสามารถส่งข้อความติดตามนักเรียนหรือรายงานผู้ปกครองได้โดยตรง
6. SEESAW : เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยในเรื่องการจัดการผู้สอนให้สามารถสั่งการบ้านให้ผู้เรียน
แอพพลิเคชั่นจะช่วยเตือนความจาว่าสั่งงานอะไรไปบ้าง ส่งเมื่อไหร่ และเรายังสามารถรู้ได้ว่า ผู้เรียนคนใดส่งงานของผู้สอน
แล้วบ้าง ผู้เรียนสามารถทางานผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้ และสามารถเลือกใช้ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวาดรูป ถ่ายภาพ
อัดเสียง หรือถ่ายคลิปวิดีโอ ซึ่งผู้สอนสามารถเข้ามาตรวจผลงานได้ทันที รวมถึงแชร์ให้ผู้ปกครองรับรู้ได้ด้วย
7. QUIVER : เป็ นแอพพลิ เคชั่ นส าหรั บ เด็ ก ที่ ช่ว ยเสริ มสร้ างจิ นตนาการ แอพพลิเ คชั่น นี้ จะให้
ภาพเคลื่อนไหวเป็นสามมิติ โดยการดาวน์โหลดรูปภาพจากแอพพลิเคชั่นและนามาให้ผู้เรียนระบายสี เมื่อนากล้องไปส่งที่
รูปภาพที่ระบายสีตัวการ์ตูนจะปรากฏเป็นภาพสามมิติตามสีและภาพที่เราระบายสีลงไป
8. GOOGLE CLASSROOM : เป็นเครื่องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกด้านการศึกษา ถูกออกแบบมา
เพื่อให้ผู้สอนมีเวลาติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนมากขึ้นในขณะเดียวกันผู้เรียนมีเวลาค้นหาข้อมูล เพื่อการเรียนรู้มากขึ้นด้วยเช่นกัน
การใช้งานของ GOOGLE CLASSROOM ช่วยสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนโดยใช้ GOOGLE DOC GOOGLE DRIVE และ
GMAIL โดยผู้สอนสามารถตรวจข้อมูลการเรียนได้ตลอดเวลา ให้คาแนะนานักศึกษาได้ตลอดเวลา
9. ENGRADE : เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูวางแผนการสอน ปรับปรุง และ
ประเมินผู้เรียนไปในตัว ผู้เรียนสามารถติดตามการเข้าเรียน การสั่งงาน และสามารถสนทนากับผู้สอนได้อีกด้วย
10. TRUEPLOOKPANYA : เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา คลังความรู้และคลังข้อสอบออนไลน์ พร้อม
เฉลย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและปฐมวัย ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้คู่คุณธรรม โดยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้านภาพ เสียง และวิดี โอ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน iPhone iPad และ iPad touch โดยเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น
ประกอบด้วย 3 เมนูหลัก คื คลังความรู้ คลังข้อสอบ และความรู้คู่คุณธรรม
11. EDMODO : เป็นแอพพลิเคชั่นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการพัฒนาเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ที่พัฒนขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จัดเป็นเว็ป เป็นแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบงาน
บนเว็บที่เข้าถึงด้วยเว็บบราวน์เซอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ตอ่ ผู้ใช้งานออฟไลน์และตอบสนองต่อผู้ใช้งาน
ด้านการศึกษา
12. AURASRA (AR) เป็นเทคโนโลยีที่ผสมความเป็นจริงเข้ากับความเป็นจริงเสมือน มีการซ้อนภาพ 3 มิติ
ให้เหมือนอยู่ในโลกเสมือนไปบนภาพที่เห็นจริง ในโลกความเป็นจริงโดยผ่านกล้องหรือ SMARTPHONE หรือแท็บเล็ต โดย
แสดงภาพทันที โดยภาพเสมือนจริงจะปรากฏขึ้นทันที ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ ภาพนิ่ง รองรับได้ทั้งระบบมื อถือระบบต่างๆ ผู้ใช้
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สามารถสร้าง AR ได้ด้วยตนเองในรูปแบบที่เป็น วิดีโอ ภาพสามมิติ มัลติมิเดีย ถูกนามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ความสนุกสนาในเรียนมากยิ่งขึ้น และยังทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
13. Pingpong : เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยให้เกิดความปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้สอนและผู้เรียน และช่วย
ให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวา สนุกสนาน มีความสะดวกในการใช้งานและรองรับกับอุปกรณ์ทุ กรูปแบบและรองรับได้ทั้ง
ระบบปฏิบัติการ iOS และระบบแอนดรอยด์ ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถปรับแต่งให้ตรงความต้องการของเราได้อย่างอิสระ ทว่ามี
ข้อเสียตรงด้านความปลอดภัย ที่ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไรนักจากแอพพลิเคชั่น และระบบเนื่องจากเป็นระบบเปิด แต่ถ้หากา
ศึกษาและเปิดใจเรียนรู้การใช้งานให้ดีก็จะเป็นอีกหนึ่ง OS ที่เพลิดเพลินเช่นกัน เพราะมีฟีเจอร์ต่างๆ ที่มากมายกว่านั้นคือจะมี
ความปลอดภัยทั้งในเรื่องของ การใช้งานและแอพพลิเคชั่น เป็นระบบระเบียบ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนมีความเสถียร ข้อมูล
ส่วนตัวถูกเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถทาให้ผู้เรียนเข้าถึงการใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ยังเครื่องมือให้
ผู้สอนสร้างกิจกรรมในห้องเรียน แม่ว่ าจะเป็นการสร้างแบบทดสอบแบบคาถาม 4-5 ตัวเลือก ถูก-ผิด สามารถส่งขอความ
สั้นๆ และการวาดรูป อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลการตอบของผู้เรียน และมีการแสดงผลด้วยกราฟ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ออกแบบการเรียนการสอนได้อย่ างหลากหลาย สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และช่ว ยทาให้ผู้เรี ยนผู้สอน มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
14. Prezi: Presentation Software Online Presentation Tools : เป็นแอพพลิเคชั่นการสร้างการ
นาเสนอออนไลน์ มีลักษณะเด่นในการเน้นการนาเสนอเป็น chart รวมและขยายไปในรายละเอียดย่อย การสร้างความน่า
ตื่นเต้นในการนาเสนอ การสร้างการนาเสนอได้ง่ายและการจัดเก็บออนไลน์ได้
15. MINDMEISTER (mind map) โปรแกรมที่ทาหน้าที่สร้างแผนผังความคิดแบบออนไลน์ หรือ online
mind mapping เหมาะสาหรับการระดมสมองและเรียบเรียงไอเดียเข้าไว้ด้วยกัน ข้อดีของการเขียนแผนผังความคิด คือ
ผู้เรียนจะได้ใช้สมองขั้นเชิงตรรกะและด้านความคิดสร้างสรรค์ การเขียนแผนผัง สามารถที่จะเริ่มจากการทาคนเดียงหรือ
ร่วมกันกับเพื่อนๆ ช่วยกันระดมสมองเพื่อเขียนแผนผังความคิด อีกทั้งสามารถใช้เขียนแผนผังในการประชุม และการนาเสนอ
ผลงานในรูปแบบออนไลน์ ได้อีกทางหนึ่งด้วย
16. TWITTER เป็นเครื่องข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทบล็อกขนาดเล็กหรือเรียกว่า ไมโครบล็อก (Micro
Blog ) ซึ่ง Micro blogging คือ การที่เราโพสข้อความสั้นๆ สู่เว็บไซต์ และเมื่อเราพูดสั้นๆ เราก็หมายถึงแบบนั้นจริงๆ การ
โพสบน micro blogging เรามักจะเรียกว่าอัพเดท (หรือในเว็บที่ได้รับความนิยมมากจะนิยมเรียกว่า tweet) มีการจากัด
ตัวอักษรที่ 140 ตัวอักษร รวมไปถึงการเว้นวรรค ได้แรงบันดาลใจมากจากการส่งข้อความ text message ธรรมดาทีใ่ ช้ส่งจาก
มือถือไปยังมือถือ ซึ่งว่าเป็นจุดเด่นของ TWITTER ซึ่งมีความเพียงพอต่อการสื่อสารให้เข้าใจ ซึ่งจุดเด่นของ แอพพลิเคชั่นนี้
จะทาให้ข่าวสารเผยแพร่ให้ผู้เรียนหมู่มากได้อย่างรวดเร็ว
ในปัจ จุบัน ผู้สอนจานวนมากได้ใ ช้ แอพพลิ เคชั่ น TWITTER ในการสื่อ สารกับผู้ เรีย น ด้ วยข้ อดีที่ จากั ด
จานวนตัวอักษรที่ 140 ตัวอักษร ทาให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ยาวเกินความจาเป็น อีกทั้งผู้สอนยังสามารถประยุกต์ใช้ TWITTER ใน
การทางานร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสาหรับ
ผู้เรียน และสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการฟังความคิดเห็น โดยผู้เรียน
สามารถส่งข้อความ ความคิดเห็นไปยังเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันด้วยและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือสาหรับการเรียนการ
สอน การประชุม การเสนอความคิดจากคนหมู่มากและมีความสามารถในการ update ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
17. INNOTE เป็นเเอพพลิเคชั่นที่เราสามารถเขียนตัวอักษรพิมพ์ข้อความเเละบันทึกเสียงลง
ในภาพเพื่ อ สร้ า งข้ อ ความต่ า งๆได้ ง่ า ยขึ้ น ท าให้ เ วลาเราใช้ งานมี ค วามสะดวกสบายเหมาะกั บ คนที่ ชื่น ชอบ การจด
บันทึก เพราะเราสามารถาจดบันทึกบนสมาร์ทโฟนได้ง่ายไม่ต้องยุ่งยากใดๆ ทั้งสิ้น
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18. CAMSCANNER เป็นเเอพพลิเคชั่นที่เปลี่ยนจากกล้องมือถือสมาร์โฟนให้มาเป็นเครื่องสเเกนเนอร์เเทน
เเละสามารถถ่ายรูปเอกสารต่างๆจากกระดาษ เช่น เอกสาร ใบปลิว หรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับ การเรียนหนังสือก็สามารถสเเกนได้
เเละสุดท้ายก็สามารถบันทึกลงคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
สรุป
ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา กาลังมีบทบาทและความสาคัญในการเรียนการสอน นักเรียนอีกทั้งรัฐบาลไทย
มีนโยบายส่งเสริมการใช้สื่อสมัยใหม่ (New Media) ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษา แอพพลิเคชั่นเพื่อ
การศึกษาสามารถใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางการเรียนรู้ได้มากเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนหรือแอนดรอยด์ ในปัจจุบันนั้นก็ พบว่ามีการสร้างแอพพลิเคชั่นที่ใช้ใน
การศึกษาที่ครอบคลุมทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงงานอาชีพ และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้พละศึกษา ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นก็มีแอพที่น่าสนใจมากมาย
การนาแนวคิดการพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลีย่ นแปลงสู่การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน จะต้อง
ให้ความสาคัญต่อบุคลิกภาพ พฤติกรรมและประสบการณ์เดิมที่นาไปสู่ ประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของตนเองจากการสอนเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน คอยช่วยเหลือให้คาแนะนาต่อผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ผู้สอนจาเป็นต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับผู้เรียน รวมทั้งการย้อนแย้งประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่นาไปสู่ประสบการณ์
ใหม่ ด้วยข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นผู้จัดการเรียนการสอนและผู้เรียนต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเองที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เอกสารอ้างอิง
นภดล เลือดนักรบ สุภาณี เส็งศรี และพิศิษฐ์ พลธนะ. (2560). ICT : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 2560.
วิทวัส ดวงภุมเมศ และ วารีรัตน์ แก้วอุไร. (2560). การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์4,0 ด้วยการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2560.
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การเปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
ในมุมมองของชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวชาวไทย
A COMPARISON OF TOURISM IMAGES OF PHETCHABUN PROVINCE AS PERCEIVED
BY THE LOCAL RESIDENTS OF PHETCHABUN AND OTHER THAI TOURISTS
เขมปัณฑา รัตนภรณ์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
corresponding author e-mail : Adisa_034@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามมุมมองของชาว
ชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวชาวไทย และ 2) เปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
ตามมุมมองของชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์ และนักท่องเที่ยวชาวไทย การวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวชาว
ไทย จานวน 400 คน ที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวกหรือแบบบังเอิญ โดย
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับสถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ Factor Analysis, T-test ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง
30 – 39 ปี มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 25,000 บาท มีการจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวพักค้างแรม 1 คืน
ส่วนใหญ่เดินทางกับครอบครัว คู่สมรส และ/หรือบุตร ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ เพชรบูรณ์เป็น
1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด มากที่สุด โดยมีมุมมองต่อองค์ประกอบของภาพลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางธรรมชาติและมะขามหวานมากที่สุด การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามมุมมองของนักท่องเที่ยว
ที่มีภูมิลาเนาต่างกัน พบว่า มีภาพลักษณ์ด้านสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติและมะขามหวาน และด้านอาหารและวัฒนธรรม
ชนเผ่าต่างกัน
คาสาคัญ : ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว, ชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์, นักท่องเที่ยวชาวไทย
Abstract
This research aimed to 1) study the tourism image of Phetchabun Province as the
perceived of the local residents of Phetchabun and Thai Tourists and 2) compare the tourism image
of Phetchabun Province as the perceived of the local residents of Phetchabun and Thai Tourists This
study used a sample of 400 Thai tourists who visiting at Phetchabun Province through convenient or
accidental sampling. The data were analyzed by using a Factor Analysis and T-test. The research
findings revealed that most tourists were female aged between 30 to 39, Undergraduate, Personal
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Business/Employee, had the income level of less than or equal to 25,000 baht, Traveling by yourself,
1 night travel time and traveled with families, spouse and /or child. The image of Phetchabun
Province is 1 of 12 cities do not miss was the most perceived image. Most visitors visited Phetchabun
Province to watch natural attraction and sweet tamarind. When these images were compared against
the region of tourist, the image of Phetchabun Province from the perceived of tourists with different
regions, there are different image of natural attraction and sweet tamarind and image of food and
tribal culture perceived.
Keywords : Tourism Images, The local residents of Phetchabun, Thai Tourists
บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงมีบทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญนามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงานและการกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และเกิดการเติบโตอย่าง
มีคุณภาพ ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก คณะรัฐมนตรีได้ให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda)
และได้มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 –2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป้าหมายการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล การกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน และ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แนวทางการพัฒนาตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดทางภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความอุดม
สมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวจานวนมาก ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวไทย เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น สาหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ทุ่งกังหันลม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขา
ค้อ พุทธอุทยานเพชบุระ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติน้าหนาว และภูทับเบิก
เป็นต้น ด้วยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเพชรบูรณ์ ทาให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ความสนใจและได้
คัดเลือกให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็น 1 ใน 12 เมืองที่ต้องห้ามพลาดประจาปี 2558 อีกด้วย ถือได้ว่าการท่องเที่ยวเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสาคัญของจังหวัดเป็นอย่างมาก
จากข้อมูลสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีจานวนนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2557 มีนักท่องเที่ยว จานวน 1,845,821 คน แบ่งเป็นนัก
ท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 1,823,978 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 21,843 คน ปี พ.ศ. 2558 มีนัก
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ท่องเที่ยว จานวน 1,915,786 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 1,893,150 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จานวน 22,636 คน และในปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยว จานวน 1,950,418 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน
1,927,455 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 22,963 คน ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า ในปี พ.ศ. 2557
จังหวัดเพชรบู รณ์มีรายได้จ ากการท่องเที่ยว 5,433 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัด เพชรบูรณ์มีร ายได้จากการ
ท่องเที่ยว 5,792 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์มีรายได้ จากการท่องเที่ยว 5,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ตามลาดับ ซึ่งเป็นรายได้ที่น่าพึงพอใจและมีแนวโน้มที่ดีเป็นอย่างมาก (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
จากการที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นมากมาย จนทาให้ได้รับความนิยม
อย่างต่อเนื่องนั้น ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวจึงถือเป็นหัวใจหลักของการท่องเที่ยวที่ เป็นแหล่งรายได้สาคัญของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ดังนั้นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์จึงถือเป็นสิ่งที่สาคัญมาก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการ
เปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ในมุมมองของชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยว
ชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามมุมมองของชาว
ชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวชาวไทย และ 2) เปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
ตามมุมมองของชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งหากเรารู้มุมมองภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
ชาวชุมชนท้องถิ่น เพชรบูรณ์ และนักท่องเที่ยวชาวไทย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปเป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุง และพัฒ นาการท่องเที่ ยวภายในจังหวั ดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เ กิดประสิทธิภาพและสร้ างความพึงพอใจให้แ ก่
นักท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
- ชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์ อายุ 20 ปีขึ้นไป จานวน 200 คน ที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
(อาเภอเขาค้อ), พุทธอุทยานเพชบุระ (อาเภอเมืองเพชรบูรณ์) และวัดธรรมยาน (อาเภอหนองไผ่) จังหวัดเพชรบูรณ์
- นักท่องเที่ยวชาวไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป จานวน 200 คน ที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
(อาเภอเขาค้อ), พุทธอุทยานเพชบุระ (อาเภอเมืองเพชรบูรณ์) และวัดธรรมยาน (อาเภอหนองไผ่) จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มตัวอย่าง
1) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้การแทนค่าในสูตรการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (อัศวิน แสง
พิกุล, 2556 : 156) โดยกาหนดค่าความคาดเคลื่อนที่ 0.05 จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ จานวน 399.96
ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูล จานวนทั้งสิ้น 400 คน แบ่งเป็นชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์ จานวน 200 คน
และนักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 200 คน
2) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์ และ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ ว (อาเภอเขาค้อ), พุทธอุทยานเพชบุระ (อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์) และวัดธรรมยาน (อาเภอหนองไผ่) จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวนทั้งสิ้น 400 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตาม
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สะดวกหรือแบบบังเอิญ (Convenient or accidental sampling) ซึ่งจะทาการเก็บแบบสอบถามหลังจากที่นักท่อง
เที่ยวได้ท่องเที่ยวเสร็จสิ้นแล้วและตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ จนได้จานวนกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนที่
ต้องการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากแนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน ภูมลิ าเนา การจัดการเดินทางท่องเที่ยว ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยว และผู้ร่วมเดินทาง
โดยมีลักษณะคาถามเป็นแบบให้เลือกตอบซึ่งมีลักษณะเป็น Checklist
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นคาถามปลายปิด
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแต่ละคาถามมีคาตอบให้เลือกตามระดับภาพลักษณ์ 5 ระดับ โดย
กาหนด ค่าน้าหนักของการประเมิน ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากทีส่ ุด

ค่าประเมิน
5

เห็นด้วยมาก

4

เห็นด้วยปานกลาง

3

เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด

2
1

ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับการหาช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใช้
วิธีการคานวณหาช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการเฉลีย่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2542 : 82)
ดังนั้น เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของภาพลักษณ์ กาหนดได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายถึง
เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20

หมายถึง

เห็นด้วยมาก

ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40

หมายถึง

เห็นด้วยปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80

หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open ended questionnaire)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาเรื่อง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitation Method) จากแหล่ง ข้อมูลแบบทุติยภูมิ
(Secondary Data Source) และแหล่งข้อมูลปฐมวัย (Primary Data Source) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เว็บไซต์ เอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฏีเกี่ยวกับการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
จานวน 400 ชุด จากชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์ จานวน 200 ชุด และนักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 200 ชุด ที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวภายในวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (อาเภอเขาค้อ), พุทธอุทยานเพชบุระ (อาเภอเมืองเพชรบูรณ์) และวัดธรรม
ยาน (อาเภอหนองไผ่) จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวกหรือแบบบังเอิญ
การจัดทาข้อมูล
1.เริ่มจากการนาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปใช้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
จานวน 30 คน เพื่อนามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามไปใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ จานวน 400 คน และนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อคานวณค่าทางสถิติของข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวชาวไทย
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นรูปแบบของค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในมุมมองของชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในภาพรวม เป็นคาตอบที่ได้จากการประเมินค่า (Rating Scale) ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยด้วย
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อ
จาแนกภาพลักษณ์ออกตามมุมมองหรือปัจจัยต่างๆ
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของภาพลักษณ์ ตามมุมมองของชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยการวิเคราะห์ประชากรทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน (Independent Samples T-test)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ของนักท่องเที่ยว

มุมมองภาพลักษณ์
ของจังหวัดเพชรบูรณ์

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
- ภูมิลาเนา
- การจัดการเดินทางท่องเที่ยว
- ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยว
- ผู้ร่วมเดินทาง

1) ด้านสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ
และมะขามหวาน
2) ด้านเทศกาลและงานประเพณี
3) ด้านอาหารและวัฒนธรรม
ชนเผ่า
4) ด้านวัดและประเพณีทางพุทธ
ศาสนา
5) ด้านภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้น
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แบ่งเป็น
เพศหญิง จานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 และเป็นเพศชาย จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ตามลาดับ ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 277
คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0
มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท จานวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกมีภูมิลาเนาอยู่
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ จ านวน 200 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ่ ม ที่ ส องมี ภู มิ ล าเนาส่ ว นใหญ่ อ ยู่
กรุงเทพมหานครมากที่สุด จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 มีการจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง จานวน 372
คน คิดเป็นร้อยละ 93.0 ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ค้าง 1 คืน จานวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0
และส่วนใหญ่เดินทางกับครอบครัว คู่สมรส และ/หรือบุตร จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5
2. ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
ตารางที่ 1.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่นักท่องเที่ยวมีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ภาพลักษณ์
พุทธอุทยานเพชบุระ (พระพุทธมหาธรรมราชฯ)
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดธรรมยาน
วัดช้างเผือก (หลวงพ่อทบ)
ประเพณีอุ้มพระดาน้า
วัฒนธรรมไทหล่ม
วัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
ความมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร ของคนในพื้นที่
ไก่ย่างวิเชียรบุรี
ขนมจีนหล่มเก่า
มะขามหวาน
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
ทุ่งกังหันลม
ภูทับเบิก
จุดชมวิวทะเลหมอกเขาค้อ
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองศรีเทพ
อุทยานแห่งชาติน้าหนาว
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
แก่งบางระจัน (แมงกะพรุนน้าจืด)
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จานวน
(คน)
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
4.1950
4.3000
4.1225
4.1125
4.2925
4.0075
3.6950
4.2275
4.0550
4.0625
4.2575
4.2800
4.2800
4.3300
4.2100
3.7775
3.9450
3.7675
3.6675

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Std. Deviation)
.63874
.66037
.73746
.74916
.74048
.84215
.92146
.80770
.89104
.89195
.78277
.84462
.85348
.83837
.90440
.86884
.82988
.85749
.81769
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์
งานเทศกาลชิมไก่ย่างวิเชียรบุรี
ประเพณีเส็งกลอง ล่องโคม ไหว้พ่อขุนผาเมือง
งานฉลองปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน
เพชรบูรณ์มีสินค้าพื้นเมืองที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้
เพชรบูรณ์เป็นเมืองที่เงียบ สงบ น่าอยู่
เพชรบูรณ์เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด
ภาพลักษณ์โดยรวม
Cronbach's alpha 0.926

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

3.7375
3.4800
3.4950
3.3650
3.6975
3.6225
4.1550
4.3275
4.3700
3.9941

.82783
.78495
.77555
.79898
.72961
.78200
.74992
.77895
.72416
.46418

จากตาราง 1.1 การวัดภาพลักษณ์ด้วยข้อความ 28 ข้อความ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม และ
ทฤษฎีภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จากผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าเฉลี่ยแสดงระดับความคิดเห็นของ
ภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ที่ทาให้นักท่องเที่ยวนึกถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีภาพลักษณ์ 10 ด้าน
ที่มีคา่ เฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด (ตั้งแต่ 4.20 ขึ้นไป) ได้แก่ เพชรบูรณ์เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด (4.37) ภูทับเบิก
(4.33) เพชรบูรณ์เป็นเมืองที่เงียบ สงบ น่าอยู่ (4.32) วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (4.30) ประเพณีอุ้มพระดาน้า (4.29) ทุ่ง
กังหันลม (4.28) อุทยานแห่งชาติเขาค้อ (4.28) มะขามหวาน (4.25) ความมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร ของคนในพื้นที่ (4.22)
และจุดชมวิวทะเลหมอกเขาค้อ (4.21) ภาพลักษณ์ที่อยู่ในระดับมาก มี 17 ด้าน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย ได้แก่ พุทธอุทยานเพชบุระ (พระพุทธมหาธรรมราชาฯ) (4.19) เพชรบูรณ์มีสินค้าพื้นเมืองที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้ (4.15)
วัดธรรมยาน (4.12) วัดช้างเผือก (หลวงพ่อทบ) (4.11) ขนมจีนหล่มเก่า (4.06) ไก่ย่างวิเชียรบุรี (4.05) วัฒนธรรมไท
หล่ม (4.00) อุทยานแห่งชาติน้าหนาว (3.94) อุทยานประวัติศาสตร์เมืองศรีเทพ (3.77) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
(3.76) งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ (3.73) อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ (3.69) วัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
เผ่าม้ง (3.69) แก่งบางระจัน (แมงกะพรุนน้าจืด) (3.66) ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน (3.62) ประเพณีเส็งกลอง ล่องโคม ไหว้พ่อ
ขุนผาเมือง (3.49) และงานเทศกาลชิมไก่ย่างวิเชี ยรบุรี (3.48) และภาพลักษณ์ที่อยู่ในระดับปานกลาง มี 1 ด้าน ได้แก่
งานฉลองปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง (3.36) เพื่อ ให้ความน่าเชื่อถือของสเกลเพิ่มขึ้นเป็น .927 จึงต้องตัดตัวแปร ผ้าซิ่นหัว
แดงตีนก่าน และเหลือ 27 ข้อความ ที่นามาวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
ตารางที่ 1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ (Principal Component
Factor Analysis – Varimax Rotation)
องค์ประกอบปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ปัจจัยที่ 1

1. สิง่ ดึงดูดใจทางธรรมชาติและมะขามหวาน
 ภูทับเบิก

.813

 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

.789

633

Factor Loading
ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยที่ 4

ปัจจัยที่ 5
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 ทุ่งกังหันลม

.749

 มะขามหวาน

.721

 จุดชมวิวทะเลหมอกเขาค้อ

.721
.466

 ความมีอธั ยาศัยดี เป็นมิตร ของคนในพื้นที่
2. เทศกาลและงานประเพณี
 งานเทศกาลชิมไก่ย่างวิเชียรบุรี

.778
.748

 ประเพณีเส็งกลอง ล่องโคม ไหว้พ่อขุนผาเมือง
 งานฉลองปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

.720

 แก่งบางระจัน (แมงกะพรุนน้าจืด)
 งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์

.678
.562

 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองศรีเทพ

.535

.691

ตารางที่ 1.2 (ต่อ)
องค์ประกอบปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ปัจจัยที่ 1

 อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

Factor Loading
ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยที่ 4

ปัจจัยที่ 5

.517
.506

 อุทยานแห่งชาติน้าหนาว
3. อาหารและวัฒนธรรมชนเผ่า
 ไก่ย่างวิเชียรบุรี

.730

 ขนมจีนหล่มเก่า

.681

 วัฒนธรรมไทหล่ม
 วัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง

.651
.582

 วัดช้างเผือก (หลวงพ่อทบ)
4. วัดและประเพณีทางพุทธศาสนา

.567

 ประเพณีอุ้มพระดาน้า

.731
.674

 พุทธอุทยานเพชบุระ (พระพุทธมหาธรรมราชาฯ)
 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
 วัดธรรมยาน
5. ภาพลักษณ์ที่ถกู สร้างขึ้น

.568
.506

 เพชรบูรณ์เป็นเมืองที่เงียบ สงบ น่าอยู่
 เพชรบูรณ์มีสินค้าพืน้ เมืองที่หาซื้อที่อนื่ ไม่ได้

.795

 เพชรบูรณ์เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด
Eigenvalue
Reliability coefficient Cronbach’s alpha
Total variance Explained
KMO .910

.731
1.216
.795

.751
9.440
.893

2.694
.863

2.141
.819
34.964 %

1.305
.752

จากตาราง 1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ค่า
Kaiser-Mayer Olkin (KMO) ของชุดตัวแปรที่ใช้ในการวัดภาพลักษณ์ ของตัวอย่างนักท่องเที่ยวเท่ากับ .910 ซึ่งมีค่าสูง
กว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนดไว้ที่ 0.5 ซึ่งหมายความว่าตัวแปรทั้งหมดในสเกลที่ใช้วัดภาพลักษณ์มีสหสัมพันธ์กันมากเพียง
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พอที่จะทาการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็นการจัดกลุ่มตัวแปรที่สะท้อนแนวคิดที่เหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกันให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น สามารถสรุปออกมาแสดงให้เห็นการวิเคราะห์
ปัจจัยทั้ง 27 ปัจจัยด้วยการหมุนแกนแบบวาริแม็กซ์ ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยทั้ง 27 ปัจจัย สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม
ภาพลักษณ์ได้ 5 ประเภทความคิดเห็นของภาพลักษณ์แต่ละประเภท ด้วยค่า eigenvalue โดยค่าที่สูงกว่า 1 หมายถึง
ความคิดเห็นของภาพลักษณ์แต่ละประเภท ภาพลักษณ์ทั้ง 5 ประเภทนี้อธิบายร้อยละ 34.964 ของความแปรปรวน
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสาคัญมากที่สุด (Eigenvalue 9.440) คือ ภาพลักษณ์ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจทางธรรมชาติและมะขามหวาน เนื่องจากข้อความที่สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์นี้ ได้แก่ ภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติ
เขาค้อ ทุ่งกังหันลม มะขามหวาน จุดชมวิวทะเลหมอกเขาค้อ และความมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร ของคนในพื้นที่
ภาพลักษณ์สาคัญในลาดับที่สอง (Eigenvalue 2.694) คือ ภาพลักษณ์ด้านเทศกาลและงานประเพณี ได้แก่ งานเทศกาล
ชิมไก่ย่างวิเชียรบุรี ประเพณีเส็งกลอง ล่องโคม ไหว้พ่อขุนผาเมือง งานฉลองปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง แก่งบางระจัน (แมงกะพรุนน้าจืด) งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองศรีเทพ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ และอุทยานแห่งชาติน้าหนาว ภาพลักษณ์สาคัญในลาดับที่สาม (Eigenvalue
2.141) คือ ภาพลักษณ์ด้านอาหารและวัฒนธรรมชนเผ่า ได้แก่ ไก่ย่างวิเชียรบุรี ขนมจีนหล่มเก่า วัฒนธรรมไทหล่ม
วัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และวัดช้างเผือก (หลวงพ่อทบ) ภาพลักษณ์สาคัญในลาดับที่สี่ (Eigenvalue 1.305) คือ
ภาพลักษณ์ด้านวัดและประเพณีทางพุทธศาสนา ได้แก่ ประเพณีอุ้มพระดาน้า พุทธอุทยานเพชบุระ (พระพุทธมหาธรรม
ราชาฯ) วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว และวัดธรรมยาน และภาพลักษณ์สาคัญในลาดับสุดท้าย (Eigenvalue 1.216) คือ
ภาพลักษณ์ด้านภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้น ได้แก่ เพชรบูรณ์เป็นเมืองที่เงียบ สงบ น่าอยู่ เพชรบูรณ์มีสินค้าพื้นเมืองที่หาซื้อ
ที่อื่นไม่ได้ และเพชรบูรณ์เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด
4. ผลการเปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์
ตารางที่ 1.3 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามมุมมองของชาวชุมชน
ท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวไทย
ปัจจัยภาพลักษณ์
การท่องเที่ยว
สิง่ ดึงดูดใจทางธรรมชาติและ
มะขามหวาน
เทศกาลและงานประเพณี
อาหารและวัฒนธรรมชนเผ่า
วัดและประเพณีทางพุทธศาสนา
ภาพลักษณ์ทถี่ ูกสร้างขึน้
ปัจจัยโดยรวม
จานวน (คน)

ชาวชุมชน
ท้องถิ่นเพชรบูรณ์

นักท่องเที่ยวชาวไทย

F

Sig

ผลการ
ทดสอบ

x

S.D

x

S.D

4.2200

.72768

4.3083

.62176

6.824

.009

แตกต่าง

3.6400
3.9060
4.2050
4.2350
3.9680

.57840
.69018
.56029
.65039
.50361

3.6783
4.0670
4.2500
4.3333
4.0478

.54289
.61154
.49177
.61254
.43546

.312
6.912
2.406
.131
3.366

.577
.009
.122
.718
.067

ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

200

200
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จากตารางที่ 1.3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยค่าสถิติ T-test ของปัจจัยภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ในมุมมองชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า การเปรียบเทียบ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามมุมมองของชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวชาวไทย
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จาก Sig เท่ากับ .067 ซึ่งหมายความว่านักท่องเที่ยวที่มีภูมิลาเนาแตกต่างกัน ให้
ความสาคัญกับปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน แต่เมื่อพิจารณา
จากผลการวิเคราะห์ ตามปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยว พบว่า ชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์ มีมุมมองต่อปัจจัย
ภาพลักษณ์ที่แตกต่างกับนักท่องเที่ยวชาวไทย 2 ด้าน ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติและมะขามหวาน
และภาพลักษณ์ด้านอาหารและวัฒนธรรมชนเผ่า ดังจะเห็นได้จาก Sig เท่ากับ .009 ส่วนปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ที่ไม่แตกต่างกัน มี 3 ด้าน ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านเทศกาลและงานประเพณี ภาพลักษณ์ด้านวัดและประเพณีทางพุทธ
ศาสนา และภาพลักษณ์ด้านภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้น ดังจะเห็นได้จาก Sig เท่ากับ .122 .577 และ .718 ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามมุม มองของ
ชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดด้วยข้อความ 28 ข้อความ พบว่า ภาพลักษณ์
ที่ทาให้นักท่องเที่ยวนึกถึงภาพลักษณ์ก ารท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เพชรบูรณ์
เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ภูทับเบิก เพชรบูรณ์เป็นเมืองที่เงียบ สงบ น่าอยู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ประเพณีอุ้ม
พระดาน้า ทุ่งกังหันลม อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มะขามหวาน ความมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร ของคนในพื้นที่ และจุดชมวิว
ทะเลหมอกเขาค้อ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ สุนทรีย์ รอดดิษฐ์ ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ” พบว่า นักท่องเที่ยวคาดหวังต่อแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อน
แก้วมากที่สุด ส่วนภาพลักษณ์ที่อยู่ในระดับมาก มี 17 ด้าน โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ พุทธ
อุทยานเพชบุระ (พระพุทธมหาธรรมราชาฯ) เพชรบูรณ์มีสินค้าพื้นเมืองที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้ วัดธรรมยาน วัดช้างเผือก
(หลวงพ่อทบ) ขนมจีนหล่มเก่า ไก่ย่างวิเชียรบุรี วัฒนธรรมไทหล่ม อุทยานแห่งชาติน้าหนาว อุทยานประวัติศาสตร์เมือง
ศรีเทพ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
วัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง แก่งบางระจัน (แมงกะพรุนน้าจืด) ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน ประเพณีเส็งกลอง ล่องโคม ไหว้
พ่อขุนผาเมือง และงานเทศกาลชิมไก่ย่างวิเชียรบุรี และภาพลักษณ์ที่อยู่ในระดับปานกลาง มี 1 ด้าน คือ งานฉลองปีใหม่
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
2. จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2. เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตาม
มุมมองของชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากการศึกษาการเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามมุมมองของชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์
และนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งมีมุมมองปัจจัยภาพลักษณ์สาคัญ ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติและมะขามหวาน เทศกาล
และงานประเพณี อาหารและวัฒนธรรมชนเผ่า วัดและประเพณีทางพุทธศาสนา และภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้น พบว่า ใน
ภาพรวมชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์มีมุมมองภาพลักษณ์ไม่แตกต่างกับนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่เมื่อพิจารณาจากผลการ
วิเคราะห์ตามปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยว พบว่า มี มุมมองภาพลักษณ์แตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจทางธรรมชาติและมะขามหวาน โดยสิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์นี้ ได้แก่ ภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ทุ่ง
กังหันลม มะขามหวาน จุดชมวิวทะเลหมอกเขาค้อ และความมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร ของคนในพื้นที่ และภาพลักษณ์ด้าน
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อาหารและวัฒนธรรมชนเผ่า โดยสิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์นี้ ได้แก่ ไก่ย่างวิเชียรบุรี ขนมจีนหล่มเก่า วัฒนธรรมไท
หล่ม วัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และวัดช้างเผือก (หลวงพ่อทบ) ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ ลักษณ์กนก สวัสดีวงษา
(2561) ศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ของจังหวัดน่านในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวไทย” พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดน่าน
มีการรับรู้ที่แตกต่างกับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่น ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านวิถีชีวิตเรียบง่าย ความเป็นมิตรและวัฒนธรรม
ดั้งเดิม และภาพลักษณ์ด้านแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ในมุมมองของชาวชุมชนท้องถิ่น
เพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในด้านสถานที่ท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการดูแลแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้เสื่อมโทรม
มีความสะอาด ควรมีการจัดเตรียมถังขยะในแหล่งท่องเที่ยวหลายๆ จุด เพื่อให้เพียงพอกับนักท่องเที่ยว หรืออาจจะมี
ป้ายรณรงค์แสดงข้อปฏิบัติให้นักท่องเที่ยวได้อ่านเพื่อจะได้ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสิ่ง
อานวยความสะดวก เช่น ห้องน้า ที่นั่งพัก ที่พัก เป็นต้น
2. ข้อ เสนอแนะด้า นอาหาร หน่ วยงานภาครัฐ หรื อผู้ ที่เกี่ ยวข้อ ง ควรให้ ความส าคั ญเรื่ องของอาหาร โดย
ตระหนักถึงคุณภาพ ความสะอาด รสชาติ และความปลอดภัย ใช้วัตถุดิบที่ไม่มีสารเคมี รวมถึงการบริการที่ประทับใจ
และราคาของอาหารไม่สูงเกินไป โดยไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นสิ่งที่สาคัญมาก
3. ข้อเสนอแนะในด้านภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวด้านการเดินทาง กลุ่มของนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับ
การเดินทางสะดวกโดยการเดินทางรถยนต์ และการคมนาคมเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก อีกทั้งมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรการ
คมมาคม เช่น สร้างเส้นทางในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ หรือการบารุงถนนในแต่ละเส้นทางให้มี ความเป็น
ระเบียบ มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน และง่ายต่อการเข้าถึงของสถานที่ท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเทีย่ วของจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ควรมีการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและปัจจัยที่ทาให้เกิดการเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการเดินทาง
มาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
4. ควรมีการศึกษาในด้านจิตวิทยา ที่อาจส่งผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยว เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ใช้ปัจจัย
ด้านกายภาพมาใช้ในการวัดระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
สรุปผลการวิจัย
1. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามมุมมองของชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยว
ชาวไทย
ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์ที่ทาให้นักท่องเที่ยวนึกถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ มาก
ที่สุด คือ เพชรบูรณ์เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ส่วนองค์ประกอบปัจจัยภาพลักษณ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ภาพลักษณ์ที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ ภาพลักษณ์ด้านสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติและมะขาม
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หวาน ได้แก่ ภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ทุ่งกังหันลม มะขามหวาน จุดชมวิวทะเลหมอกเขาค้อ และความมี
อัธยาศัยดี เป็นมิตร ของคนในพื้นที่ ตามลาดับ
2. การเปรี ย บเที ย บภาพลั ก ษณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ต ามมุ ม มองของชาวชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
เพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามมุมมองของชาวชุมชน
ท้องถิ่นเพชรบูรณ์และนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาตามปัจจัยภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
พบว่าชาวชุมชนท้องถิ่นเพชรบูรณ์ มีมุมมองภาพลักษณ์ที่แตกต่างกับนักท่องเที่ยวชาวไทย 2 ปัจจัย ได้แก่ ภาพลักษณ์
ด้านสิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติและมะขามหวาน และภาพลักษณ์ด้านอาหารและวัฒนธรรมชนเผ่า ส่วนภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวที่ไม่แตกต่างกัน มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านเทศกาลและงานประเพณี ภาพลักษณ์ด้านวัดและประเพณี
ทางพุทธศาสนา และภาพลักษณ์ด้านภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุ ณ ความอนุ เ คราะห์ จ าก รองศาสตราจารย์ ดร.เลิ ศพร ภาระสกุ ล อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งให้ความดูแล ให้คาแนะนาและให้คาปรึ กษาที่เป็นประโยชน์อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งงานวิจัยนี้สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ผู้อานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว และประธานกรรมการในการสอบ ผศ.ดร.วรรณา ศิลปะอาชา ที่ให้คาแนะนาเพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้เ ป็น
งานวิจัยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยอยู่ข้าง ๆ จากใจสาหรับกาลังใจ ความช่วยเหลือ
คาปรึกษา คาแนะนา จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ในที่สดุ สุดท้ายนี้คนสาคัญที่ขาดไม่ได้ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่
ผู้เป็นที่รักซึ่งให้ความรัก ความห่วงใย กาลังใจ การสนับสนุน การผลักดัน ให้ผ่านพ้นอุปสรรคช่วงเวลาที่เหนื่อยยาก และ
ขอขอบคุณตนเองที่ไม่เคยยอมแพ้และกล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ด้วยตนเองจนสาเร็จลุล่วง ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยครั้ง
นี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางแก่องค์กรต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่ต้องการศึกษา วิจัยต่อยอด ด้านภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าใคร่ขออภัยและรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว
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การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ :
สภาพปัญหาและความท้าทาย
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บทคัดย่อ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ทว่า ในภาคปฏิบัติการจัดท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
บางพื้นที่ยังประสบปัญหาและความท้าทายในเชิงการขับเคลื่อน บทความวิจัยนี้ จึงมุ่งนาเสนอการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและความท้าทายของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลหอคาในภาคปฏิบัติ โดยพบว่า สภาพปัญหาประกอบด้วย 5
ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นาและการจัดการความขัดแย้ง, ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน, ด้านการบริการ
และความปลอดภัย และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มเยาวชน จากสภาพปัญหาสู่ความท้าทาย 4 ประการ
ได้แก่ การสร้างความร่วมมือบนความขัดแย้ง, การจัดการผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมแก่สมาชิกในชุมชน, การอนุรักษ์วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิน่ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาสาคัญ : การท่องเที่ยวโดยชุมชน, ตาบลหอคา, จังหวัดบึงกาฬ
Abstract
The Community-Based Tourism (CBT) has been interested very much in the present. However,
the CBT held in some areas are still experiencing problems and challenges in the drive. This paper aimed
to present problems and challenges analyses of CBT by Ho Kham Sub-district in practice. There were five
areas; leadership and conflict management, the administration, Community involvement, service and
safety, and the promotion of CBT by youth groups. The problems raised four challenges; To overcome
the conflict by collaboration, sharing the benefits to the members directly and indirectly, way of life
reservation and local culture, and strengthening the local administration organizations.
keywords : Community Based Tourism, Ho Kham Sub-district, Bueng Kan Province
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บทนา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) คือ การท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารจัดการโดย
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
คุณภาพชีวิตที่ดี (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2559) ดังนั้น การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงคานึงถึงความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งกาหนดทิศทางและจัดการดูแลโดยชุมชนมีบทบาทในฐานะเป็นเจ้าของ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนและคนภายในชุมชน ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะใน
มิติของการเรียนรู้หรือประสบการณ์ในแต่ละท้องถิ่น กลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ เช่น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (พจนา สวนศรี , 2560) ส่งผลให้รัฐบาลมองว่าการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนสามารถสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี
สาหรั บพั ฒนาการของการท่ องเที่ย วโดยชุม ชนในประเทศไทย กล่ าวได้ ว่า มีจุ ด เริ่ มต้ น จากการประชุ มสุ ดยอด
สิ่งแวดล้อมโลก หรือ “Earth Summit” เมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่เมืองริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ภายใต้หัวข้อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ข้อสรุปส่วนหนึ่งจากการประชุมดังกล่าวได้ นาไปสู่แนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สาคัญ 3 ประการ คือ (1)
ความต้องการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (2) ความต้องการของตลาดการท่องเที่ยวในด้านการศึกษา
เรียนรู้ และ (3) ความต้องการพัฒนาคน ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการหาการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ (alternative tourism)
(วรพงศ์ ผูกภู่ และวราภรณ์ ดวงแสง, 2561) จากแนวคิดดังกล่าวเกิดเป็นแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นในปี พ.ศ. 2538-2539
ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 หลังประเทศไทยประสบวิกฤตด้านเศรษฐกิจ ทาให้รัฐบาลต้องใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกู้
วิกฤตเศรษฐกิจชาติ ภายใต้คาโฆษณา (slogan) “Amazing Thailand” จากนั้นในปี พ.ศ. 2545-2546 ได้มีการจัดตั้ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขึ้นตามลาดับ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดตั้งสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) ภายใต้การสนับสนุนของสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการท่องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ (REST) เพื่อทางานวิจัยและพัฒนาสื่อเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึงขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จากนั้นในปี พ.ศ.
2552-2553 สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันนาแนวทางเกณฑ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ของโลกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนและยกร่างมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบการ จนนาไปสู่การขับเคลื่อนงานเพื่อการรองรับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จานวน 13 แห่ง
โดยองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้เกิดกระแสความตื่นตัว
และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างกว้างขวาง รวมถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน
กระทั่งในปี พ.ศ. 2558 การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง จนเกิดกระแสการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้ประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย โดยมุ่งเน้นนาเสนอ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในมุมมองใหม่และคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รบั เมื่อมาเที่ยวมองไทย ภายใต้คาโฆษณา “ท่องเที่ยว
วิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” คู่ขนานไปกับการเผยแพร่ชุดองค์ความรู้จากการสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
พื้นที่เริ่มต้นในหลายๆ เรื่อง เพื่อการขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ อาทิ เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน การตลาดการ
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างแบรนด์ของชุมชน ยิ่งทาให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง และภายหลังการเปิด
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2559 – 2560 ซึ่งถือเป็นปีสากลของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 (CBT Thailand) โดยคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม
2560 โดยมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ที่ได้กาหนดทิศทางการ
พัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2579 ว่า “ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ” โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม (วรพงศ์ ผูกภู่ และวราภรณ์
ดวงแสง, 2561)
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยมีพัฒนาการและการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลาย
ทศวรรษ รวมทั้งการเผยแพร่ชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ในหลาย
ภูมิภาคหลายจังหวัด โดยจังหวัดบึงกาฬถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความพยายามในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่ง มี
จุดเริ่มต้นจากการที่จังหวัดบึงกาฬมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายประเภทในพื้นที่ เช่น พื้นที่ริมฝั่ง
แม่น้าโขง พื้นที่ชุ่มน้าโลก บึงขนาดใหญ่ ภูเขา และน้าตก เป็นต้น ซึ่ง จังหวัดบึงกาฬได้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญเพื่อเชิญชวนและดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมภายใต้แนวคิด “4 โขง 4 เขา 2 พื้นที่ชุ่มน้าโลก 1
บัวริมบึง” ส่งผลให้จังหวัดบึงกาฬอันเป็นจังหวัดจัดตั้งใหม่ของประเทศไทยเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ
เพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ นาไปสู่การสร้างความตื่นตัวของชุมชนต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิด
จากความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบประชารัฐว่าด้วยการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2559 ณ พื้นที่ตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ โดยในเวทีการสัมมนาได้มีการนาเสนอพื้นที่ในจังหวัดบึงกาฬให้เป็นพื้นที่ นาร่องเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จาก 8 จังหวัด ได้แก่ เลย อุดรธานี หนองบัวลาภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร
นครพนม และมุกดาหาร) ซึ่งพื้นที่ชุมชนของจังหวัดบึงกาฬที่มีคุณสมบัติและถูกเสนอชื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย พื้นทีต่ าบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง และพื้นทีต่ าบล
หอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ โดยสุดท้ายมีมติเลือกพื้นที่ตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ ให้เป็นพื้นที่นาร่องเกี่ยวกับการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทั้งนี้ ตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เนื่องจากในพื้นที่มีวัดและสถานที่สาคัญในเชิง ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวโยงกับพระราชประวัติ ของเชื้อพระวงศ์ของนครหลวง
เวียงจันทน์และเมืองจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รวมถึงพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็น แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ชุมชนตาบลหอคายังได้มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนในรูปแบบของสภาองค์กร
ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเยาวชนคนฮักแม่น้าของ (แม่น้าโขง) ที่ได้ มีการดาเนินกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การ
ติดตามและเฝ้าระวังการผลกระทบจากการขึ้นลงของแม่น้าโขงต่อการเกษตรริมโขง การเสริมสร้างสานึกรักชุมชนของเยาวชน
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หอคา โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการจากเทศบาลตาบลหอคาและหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) (องค์การมหาชน) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น นอกจาก
ที่กล่าวมาแล้ว ปี พ.ศ. 2561 บางหมู่บ้านในตาบลหอคายังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมหมู่บ้านการท่องเที่ยว
จากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ ได้รับการคั ดเลือกเข้าร่วมโครงการการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว (OTOP Village) ขณะที่หมู่ที่ 1 บ้านหอคา และหมู่ที่ 13 บ้านหอคาเหนือ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิงอัตลักษณ์บน
เส้นทาง (Routes) (การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬอีกด้วย ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งนาเสนอการวิเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบล
หอคาในภาคปฏิบัติว่ามีสภาพปัญหาอย่างไร และจากสภาพปัญหาดังกล่าวนาไปสู่ความท้าทายที่ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตาบลหอคาได้อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความท้าทายของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลหอคาในภาคปฏิบัติ
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลจาก 2 รูปแบบ กล่าวคือ 1)
วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร และข่าวสารในปัจจุบัน ประกอบการวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ หนังสือพิมพ์ บทความ บทวิเคราะห์ ข้อมูลทางเว็บไซต์ และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง 2)
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้แทนองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่ตาบล
หอคา ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรธุรกิจชุมชน และเทศบาลตาบลหอคา (2) ผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในตาบลหอคา
ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และ (3) ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลหอคา ได้แก่ ผู้นาชุมชน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน รวมทั้งสิ้นจานวน 30 คน โดยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสาคัญดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ทอี่ าศัยและ/หรือปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่และได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตาบลหอคาทั้งทางตรงและทางอ้อม ฉะนั้นจึงน่าจะสามารถสะท้อนเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความท้าทายในเชิงลึก
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลได้เป็นอย่างดี
สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structure interview)
โดยอาศัยการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) (สุภางค์ จันทวานิช, 2552)
และใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดระเบียบข้อมูล (data organizing) และการหาข้อสรุป การ
ตีความ และการตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัย (Conclusion interpretation and verification) (ชาย โพธิสิตา,
2554)
ผลการวิจัย
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ พบว่า การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลหอคาในภาคปฏิบัติ ประสบปัญหาที่สาคัญ 5 ประการ และจาก
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สภาพปัญหาดังกล่าวนาไปสู่ความท้าทายที่ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตาบลหอคาได้อย่างไรใน
4 มิติ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ปัญหาด้านภาวะผู้นาและการจัดการความขัดแย้ง สืบเนื่องจากพื้นที่ตาบลหอคาถือเป็นตาบลขนาดค่อนข้าง
ใหญ่ (ในเชิงพื้นที่) ครอบคลุมพื้นที่ 14 หมู่บ้าน และพื้นที่ที่มีสถานที่สาคัญในเชิงประวัติศาสตร์และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สาคัญจะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหอคา หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง และหมู่ที่ 13 บ้านหอคาเหนือ ดังนั้น การ
ขับ เคลื่ อนการจั ดการท่ อ งเที่ ยวโดยชุ มชนต าบลหอค าทั้งในแง่ ของพื้น ที่ นาร่ องการจัด การท่ องเที่ย วโดยชุม ชนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและในแง่ของพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ในภาคปฏิบัติ จึงพบว่า มี
เพียงพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหอคา บ้านสะง้อ และบ้านหอคาเหนือเท่านั้นที่ดาเนินการ ส่งผลให้ผู้นาหมู่ บ้านที่เหลืออีก
จานวน 11 หมู่บ้าน เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ตนจึงไม่ได้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควร ขณะที่ ผู้นาหมู่บ้าน (ที่เป็นทางการ)
จากทั้ง 3 หมู่บ้านนาร่องกลับประสบปัญหาความคิดเห็นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือบางกรณีไม่เห็นด้วยกับฝ่ายผู้นาที่ไม่
เป็นทางการ อาทิ ผู้นากลุ่ม OTOP ผู้นาสภาองค์กรชุมชน และผู้นา (ดูแล) กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความ
ขัดแย้งในลักษณะแฝงเร้น
2) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ผลสืบเนื่องจากสภาพปัญหาเกี่ยวกับภาวะผู้นาและความขัดแย้งที่แฝงเร้น นาไปสู่
ปัญหาในเชิงการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในประเด็น ข้อตกลงสาหรับการบริหารจัดการ ระบบบัญชีและการเงิน และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เช่น การจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติสาหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น ส่วน
หนึ่งเนื่องจากพื้นที่ตาบลหอคายังไม่ได้มีการจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในลักษณะที่เป็นทางการ เพื่อมาเป็น
กลไกการทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่หรือการเข้ามามีส่วนร่วมจากคนในชุมชน เช่น การรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่จุดเริ่มต้น
รถหรื อพาหนะสาหรั บ น าเที่ย วในพื้ นที่ การบริ การนั กท่ องเที่ย ว อาหารและเครื่อ งดื่ ม รวมถึ งที่ พัก ในรูป แบบโฮมสเตย์
(Homestay) เป็นต้น
3) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตาบลหอคาสะท้อนลักษณะของคน
ชุมชนที่จาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เห็นดีด้วยและสนับสนุนในลักษณะ “...ให้ทาไปเถอะ” กลุ่มที่สองคือ
กลุ่มที่คอยเฝ้ามองการกระทาของกลุ่มผู้นาและคณะทางาน ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มที่คอยซ้าเติมหากเกิดกรณีผิดพลาด หรือ
ในลักษณะ “ทาไปก่อนเดี๋ยวจะรอดู ถ้าทาไม่สาเร็จมักจะกล่าวว่า “...ว่าแล้ว” นอกจากนี้ ในภาคปฏิบัติการลงพื้นที่จริง พบว่า
ประชาชนบางคนสะท้อนความไม่เห็นด้วย โดยคิดว่าสิ่งที่กาลังดาเนินอยู่จะไม่ยั่งยืน และยังคงมีคาถามมากมายและไม่ลงไปสู่
ภาคปฏิบัติ เช่น “ใครจะมาเที่ยว มันจะทาได้หรือ ” รวมไปถึงการที่หลายคนต่างมุ่งทามาหากินตามวิถีชีวิตของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราเป็นหลัก
4) ปัญหาด้านการบริการและความปลอดภัย หลังจากที่ได้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อทดลองเที่ยวก่อน โดย
นักท่องเที่ยวคณะแรก สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬได้จัดกลุ่มนักท่องเที่ยวจากหมู่บ้านโครงการชุมชนท่องเที่ยว
OTOP

นวั ต วิ ถี ใ นพื้ น ที่ ต าบลอื่ น มาทดลองเที่ ย วแลกเปลี่ ย นกั น ในพื้ น ที่ รวมถึ ง เครื อ ข่ า ยสภาองค์ ก รชุ ม ชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และคณะทางานสมัชชาสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ ต่างก็ได้มีการจัดกลุ่มเพื่อทดลองเที่ยวในพื้นที่
ตาบลหอคา ตามเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสะง้อ -หอคา โดยเส้นทางการท่องเที่ยวนี้จะเริ่มต้นจากบ้านหอคา-บ้าน
หอคาเหนือ-บ้านสะง้อ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลหอคาจะครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ 3 หมู่บ้านหลัก
ตามแนวแม่น้าโขงเท่านั้น อย่างไรก็ดี จากการทดลองเที่ยวดังกล่าว ได้สะท้อนสภาพปัญหาด้านการบริการและความปลอดภัย
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ที่สาคัญในพื้นที่ ได้แก่ ขาดนักสื่อความหมาย (มัคคุเทศก์หรือไกด์ท้องถิ่น) ในการอธิบายจุด/สถานที่สาคัญต่างๆ ไม่ปรากฎจุด
บริการท่องเที่ยวหรือจุดสาหรับการติดต่อประสานงานด้านบริการ (เป็นเพียงการติดต่อผ่านผู้นาชุมชนเท่านั้น) เส้นทางและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวบางจุด/สถานที่ยังไม่ มีความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม เช่น เด็ก และผู้สูงอายุ เป็นต้น
รวมถึงการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินในระหว่างเส้นทางหรือการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย
5) ปัญหาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มเยาวชน แม้ว่าพื้นที่ตาบลหอคาได้มีการรวมกลุ่มกันของ
เด็กและเยาวชนภายใต้ชื่อ “กลุ่มเยาวชนคนฮักแม่น้าของ (แม่น้าโขง)” และเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ อาทิ
ติดตามและเฝ้าระวังการผลกระทบจากการขึ้นลงของแม่น้าโขงต่อการเกษตรริมโขง การเสริมสร้างสานึกรักชุมชนของเยาวชน
หอคา รวมถึงการแสดงเพื่อต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยว แต่ในสภาพความเป็นจริงกลุ่มเด็กและเยาวชนดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วม
หรือให้ความสาคัญในการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเชิงการตั้งรับในลักษณะการขอความร่วมมือผ่านโรงเรียนเป็นหลัก ดังนั้น การ
ให้ความสาคัญกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยผ่านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทากิจกรรมหรือเสนอโครงการที่มาจากความต้องการของเด็กและเยาวชน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของตาบลหอคาภายใต้การให้คาแนะนาของผู้นา หรือการได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพือ่ สะท้อนแง่มุมในฝั่งของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในเชิงรุกมากกกว่าที่เป็นอยู่
จากสภาพปัญหาข้างต้น นาไปสู่ความท้าทายที่ว่าจะจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตาบลหอคาได้อย่างไร พิจารณาผ่านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญในพื้นที่และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องผ่าน
การทดลองเที่ยวตามโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลหอคาใน 4 มิติ สรุปได้ดังนี้
1) การสร้างความร่วมมือบนความขัดแย้ง จุดเริ่มต้นสาคัญคือ การหาพื้นที่หรือเวทีกลางสาหรับการพูดคุย เช่น
การใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีกลาง หรืออาศัยวาระในการประชาคมของแต่ละหมู่บ้านหรือตาบล เช่น อาศัยเวทีผู้ใหญ่บ้านที่
มีการประชุมหมู่บ้าน หรือการประชาคมแผนพัฒนาตาบลของเทศบาลตาบลหอคา โดยในเวทีแรกอาจเริ่มต้นจากการนาเสนอ
ของดีของเด่นของดังที่มีอยู่ในพื้นที่ตาบลหอคาเพื่อเล่าให้ทุกคนได้ฟังได้ทราบ จากนั้นเวทีถัดไปอาจต้องอาศัยกระบวนการทาง
วิชาการให้ความรู้ขั้นตอนก่อนว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร การท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวโดยชุมชนแตกต่างกัน
อย่างไร แล้วถ้าเกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นในตาบลหอคาจะมีอะไรตามมา และเปิดโอกาสให้การประชาคมนั้นมีการยกมือ
แลกเปลี่ยนถกเถียงกัน สุดท้ายต้องผลักดันให้ สามารถตั้งเป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป และอาศัยเป็น
ช่องทางทีส่ ามารถที่จะเข้าไปอธิบายโดยอาจจะต้องอาศัยเวลาพอสมควร หลังจากนั้นจึงเริ่มจัดระบบการทางานโดยการเชื่อม
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีต่างๆ เข้ามาเป็นที่ปรึกษา
ทั้งนี้ จังหวะก้าวต้องค่อยเป็นค่อยไป (พยายามในอย่าล้ม) เพื่อให้คนที่ไม่เห็นด้วยได้ดู หลังจากนั้นให้คณะทางานคน
อื่นค่อยๆ ไปเชิญชวนเขาเหล่านั้นเข้ามา ซึ่งคนที่ไม่ถูกใจอาจจะยังไม่เข้ามา แต่อาจจะค่อยๆ ขยับเข้ามา อย่างไรก็ดี เป้าหมาย
ทีส่ าคัญต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งบางครั้งวิธีการอาจจะไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายที่ต้องการจะไปถึงต้องเป็นสิ่งเดียวกัน
อันนีถ้ ือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความร่วมมือบนความขัดแย้งแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งใครเห็นด้วยตั้งแต่เริ่มต้นหรือ
ระหว่างทางต้องพยายามสร้างความเข้มแข็งให้ บุคคลเหล่านั้น และพยายามดึงดูดภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (หาเพื่อน) จาก
หลากหลายด้านเข้ามาช่วย เพราะการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่สามารถจัดการได้โดยคนเดียวหรือเพียงลาพัง
2) การจัดการผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมแก่สมาชิกในชุมชน กระบวนการนี้ถือเป็นขั้นที่สองหลังจากที่มี
การจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและมีกติกาหรือข้อตกลงในการบริหารจัดการร่วมกันแล้ว โดยต้องพยายามให้
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ตัวแทนหมู่บ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเป็นคณะกรรมการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลหอคาด้วย ซึ่งต้อง
หลีกเลี่ยงการโน้มเอียงไปเพียงหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง เพราะจะเกิดปัญหาว่าหมู่บ้านที่ไม่ได้มีผลประโยชน์จะไม่เข้ามาร่ว ม
(ประเด็นนี้ถือเป็นชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่) ส่วนต่อไปที่ต้องสร้างชัดเจนเป็นอย่างมากคือ เรื่องของการกระจาย
รายได้ โดยเฉพาะในส่วนของการกาหนดกฎกติกาหรือข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการช่วยไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การจัดสรรกระจายรายได้ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอาจจัดทาเป็นคู่มือก็ได้ โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการการเงินและบัญชี เช่น สมมติได้รับเงินที่เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวหรือใช้จ่ายในชุมชม 100 บาท ถูก
จัดสรรไปดาเนินการในส่วนไหนบ้าง อาทิ การบริหารจัดการชมรมฯ ร้อยละ 10 สมทบเข้าเป็นเงินกองทุนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน ร้อยละ 20 เป็นต้น รวมถึงการจัดสรรหรือกระจายรายได้ดังกล่าวไปสู่ ใครหรือกลุ่มอาชีพใดบ้าง ใครมีส่วน
ร่วมได้รับผลประโยชน์บ้าง
ทั้งนี้ ยิ่งการจัดการผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมแก่สมาชิกในชุมชนได้มากเท่าไร ยิ่งสร้างความรู้สึกแก่สมาชิกใน
ชุมชนว่ามีส่วนร่วมและรู้สึกว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในหมู่บ้านเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และสมาชิกในชุมชนเหล่านั้น
จะรู้สึกว่าชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งจะกลายเป็นผลดีต่อการให้ความ
ร่วมมือทั้งจากฝ่ายที่เฝ้ามองดูและจากฝ่ายที่เคยคัดค้านด้วย เนื่องจากการสามารถตรวจสอบได้มากเท่าไหร่ ย่อมหมายถึงความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการ และเมื่อโปร่งใสในการบริหารจัดการ จะยิ่งส่งเสริมให้เกิด ความร่วมมือมากเป็นลาดับ ดังนั้น ถ้า
กระบวนการบริหารจัดการชัดเจน คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่เด่นชัด กระบวนการจัดสรรผลประโยชน์โดยตรงและโดย
อ้อมอย่างเที่ยงธรรม ทุกคนจะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ ขณะเดียวกันบางคนที่เขาอาจเสียงค่อยหรือพูดได้ไม่ดังเท่าคน
อื่น คณะกรรมการ/คณะทางาน ต้องให้ความสาคัญกับบุคคลกลุ่มนี้ด้วย เพราะเขาอาจมีมุมมองหรือไอเดียที่น่าสนใจการ
เปลี่ยนแปลงหรือส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็ได้ สะท้อนผ่านคาให้สัมภาษณ์ที่ว่า “...การรับฟังและการมีส่วนร่วม
ของทุกคน การรับฟังทุกเสียงหรือแม้แต่ข้อความที่เขาเขียนใส่กระดาษทิชชูเราก็ต้องเปิดอ่าน...”
3) การอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยหัวใจสาคัญของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งเน้นให้ชุมชน
นาเสนอ “ของดีชุมชนและความภาคภูมิใจ” ผ่านการนาเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมการให้การศึกษาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อ มตามธรรมชาติ ระบบนิเ วศของแหล่ งท่ องเที่ ย ว รวมทั้งการเรี ยนรู้ใ นวิ ถี ชีวิ ต ขนบธรรมเนีย ม ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันหลากหลาย ตลอดจนความเป็นชาติพันธุ์ และการบริหารจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของตน และการจัดการทรัพยากรของชุมชนดังกล่าว ทั้งนี้ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่ ดังนั้น ใน
ประเด็นนี้ ประชาชนในตาบลหอคาจะต้องทาความรู้จัก “ของดีชุมชน” ของตัวเองว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อนามา
จัดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ประสบความสาเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศของตาบลหอ
คา ได้แก่ ลูกหยีแม่ประเนียร ผ้าขาวม้าหมักโคลนพ่อดารา เป็นต้น รวมถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับที่มาของชื่อตาบลหอคา หอ
คาในวัดสุวรรณราชดาราม สิมอีสานโบราณวัดหอคาเหนือ พระตุ้มแสนพล ศาลเจ้าพ่อกุดเป่ง ภูมิปัญญาการประมงพื้นบ้าน ซึ่ง
นักท่องเที่ยวต่างสนในที่จะเข้ามาชื่นชม และส่งผลให้ชาวบ้านอยากดูแลรักษาและเผยแพร่สมบัติของท้องถิ่นตัวเองต่อไป
4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสภาพความเป็นจริงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ถือว่ามีส่วนสาคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลตาบลหอคาในการเข้า
มาผนึกกาลังร่วมกับประชาชนและองค์กรในชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้บริบทของ
ตาบลหอค า อั น จะมี ผลต่ อการเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื องท้ องถิ่ น รวมทั้ งระบบการจั ดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนท้องถิ่นตาบลหอคาอย่างชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ตาบลหอคาเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลดีต่อการจัดหารายได้หรือจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหอคา ขณะที่มิติเชิงสังคมย่อม
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุได้รับการให้ความสาคัญในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
และส่งต่อสู่ลูกหลาน ขณะเดียวกัน มิติในการเชิงการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นโดยอาศัยการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นเครื่องมือหรือพื้นที่กลางในการผสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนตาบลหอคาย่อมเป็นเรื่อง
ง่าย นาไปสู่เครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะในตาบลหอคาต่อไป
อภิปรายผล
แม้ว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะได้รับการยอมรับว่าเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารจัดการโดยชุมชน
อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนในชุมชนท้องถิ่น แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วอาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวนั้นไม่ได้อยู่ ในสายเลือดของ
ประชาชนหรือผู้คนในชุมชนท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น ซึ่งจะไม่เหมือนกับการทาการเกษตรหรือการทาการประมงที่เป็นวิถีชีวิตของ
ผู้คนในชุมชนท้องถิ่น ดังนัน้ การที่แต่ละชุมชนท้องถิ่นจะอาศัยการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองท้องถิ่น วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ในเบื้องต้นแต่ละชุมชนท้องถิ่น จึง
จะต้องรู้ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร คาถามต่อมาคือแล้วชุมชนท้องถิ่นเราจะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเรื่อง
หรือประเด็นอะไร และสุดท้ายชุมชนท้องถิ่นเราจะทาอย่างไร ทั้งนี้ จะพบว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะดาเนินการเพียง
ลาพังหรือทาคนเดียวไม่ได้ แต่งต้องอาศัยการช่วยกันคิดช่วยกันทา ซึ่งปัจจุบันมี ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มากกว่า 10 หน่วยงาน รวมถึงเครือข่ายภาคประชาสังคม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องเกี่ยวกับการตลาดและการประชาสัมพันธ์การ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็จะมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เข้ามาหนุนเสริม เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อพึงระวังเมื่อ มีหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่ ข้ามาส่งเสริมหรือมาเป็นองค์กรพี่เลี้ยง ชุมชนท้องถิ่นต้องระมัดระวังอย่าให้หน่วยงานภายนอกหรือองค์กรพี่เลี้ยง
เหล่านั้นมาชี้ว่าชุมชนท้องถิ่นต้องทาอะไรยังไง หากแต่ชุมชนท้องถิ่นต้องเริ่มจากการช่วยกันคิดช่วยกันทา สร้างกระบวนการ
วางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตัวเองขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรวรรณ เกิดจันทร์ (2557) ที่สรุปว่า
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมเป็นการท่องเที่ยวที่มีการคานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมใน
การคิดวางแผน ปฏิบัติ ตามแผน ได้รับผลประโยชน์ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบารุงรักษาทรัพยากรและการได้รับ
ผลตอบแทน เพื่อกลับมาบารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย และในที่สุดแล้วท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมของชุมชนดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระในทางความคิด มี
ความรู้ความสามารถในการกระทาและมีความเต็มใจที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของ
รุ่งวิทย์ ตรีกุล และคณะ (2558) ที่ได้สะท้อนว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจร ตั้งแต่
ต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการกล่าวคือ เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตสานึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตน ร่วมคิดร่วมกัน
วางแผน (Planning) ร่วมดาเนินการ (Implementation) ร่วมกันติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
ร่วมรับผลประโยชน์ (Benefit) และพ้องตรงกันกับข้อเสนอจากผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดย
วรรณวิมล ภู่นาค (2558) ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนควรประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการ
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บริหารจัดการ และ 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการได้ประโยชน์ ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นถือว่าเป็นหลักการที่มีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักบริหารจัดการ เพราะ
ประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (Stakeholder) ดังนั้น เมื่อมีผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
ประชาชนในท้องถิ่นจึงสมควรเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับประโยชน์
สรุปผลการวิจัย
แม้ ว่ าการท่อ งเที่ย วโดยชุ ม ชนได้รั บ ความสนใจเป็น อย่ างมากในปัจ จุ บั น โดยเฉพาะในมิ ติ ข องการเรี ย นรู้ ห รื อ
ประสบการณ์ในแต่ละท้องถิ่น จนกลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทว่า ในภาคปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในบางพื้นที่ยังประสบปัญหาและความ
ท้าทายในเชิงการขับเคลื่อน ซึ่งบทความวิจัยนี้ไม่มีความกล้าหาญพอที่จะสรุปว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะประสบ
ปัญหาและความท้าทายเฉกเช่นเดียวกันทุกพื้นที่ แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทุกพื้นที่ที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วจะ
ประสบความสาเร็จเช่นเดียวกัน บทความวิจัยนี้จึงพยายามการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความท้าทายของการจัดการ
ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนในภาคปฏิ บั ติ ผ่ า นพื้ น ที่ ต าบลหอค า อ าเภอเมื อ งบึ ง กาฬ จั งหวั ด บึ งกาฬ โดยพบว่ า สภาพปั ญ หา
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้นาและการจัดการความขัดแย้ง โดยเฉพาะความเห็นพ้องต้องกันระหว่างผู้นาที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ, ด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะประเด็นข้อตกลงสาหรับการบริหารจัดการ ระบบบัญชีและ
การเงิน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย, ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะทัศนะและความคิดเห็นของผู้คน
ในชุมชน, ด้านการบริการและความปลอดภัย โดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลหอคาและจุดบริการท่องเที่ยว
หรือจุดสาหรับการติดต่อประสานงานด้านบริการ และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มเยาวชน โดยปัจจุบัน
กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือให้ความสาคัญในการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเชิงการตั้งรับในลักษณะการขอ
ความร่วมมือผ่านโรงเรียนเป็นหลัก
จากสภาพปัญหาสู่ความท้าทาย 4 ประการ ได้แก่ การสร้างความร่วมมือบนความขัดแย้ง โดยพยายามดึงดูดภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (หาเพื่อน) จากหลากหลายด้านเข้ามาช่วยหรือผนึกกาลังกัน เพราะการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่
สามารถจัดการได้โดยคนเดียวหรือเพียงลาพัง, การจัดการผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมแก่สมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะ
กระบวนการจัดสรรผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมต้องเที่ยงธรรม รวมถึงการรับฟังทุกๆ เสียงของคนในชุมชนจะยิ่งส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือมากเป็นลาดับ , การอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ชุมชน นาเสนอของดีชุมชนและ
ความภาคภูมิใจผ่านการนาเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ การเรียนรู้ในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอัน
หลากหลาย ตลอดจนความเป็นชาติพันธุ์ และการเสริมสร้างความเข้มแข็ งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
เทศบาลตาบลหอคาในการเข้ามาผนึกกาลังร่วมกับประชาชนและองค์กรในชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างรูปแบบของการท่องเที่ยว
โดยชุมชนภายใต้บริบทของตาบลหอคา อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองท้องถิ่น รวมทั้ง
ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนท้องถิ่นตาบลหอคาอย่างชัดเจนมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากสภาพปัญหาและความท้าทายของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลหอคาในภาคปฏิบัติ สะท้อนชัดเจนว่า
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในตาบลหอคา เช่น ภาคประชาสังคม ภาคผู้ประกอบการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ หรือเทศบาลตาบล ไม่
สามารถขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลหอคาได้เพียงลาพัง ขณะเดียวกัน เมื่อกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วจะพบว่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นเพียงเครื่องมือ เพื่อการพัฒนาคนและพัฒนาชุมชนภายใต้การบริหารจัดการและการผนึกความ
ร่วมมือกันของผู้คนในชุมชนเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงร่วมกันอาศัยการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบล
หอคาให้เป็น “เครื่องมือ/กลไก” เพื่อสร้างกระบวนการในการแสวงหาทางเลือกเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ร่วมกัน โดยตั้งอยู่บ นพื้นฐานของประเพณี วัฒนธรรม ประวัติ ศาสตร์ ท้องถิ่น ภู มิปัญญา ชาติพันธุ์ และการอนุรักษ์ฟื้น ฟู
ธรรมชาติแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นตาบลหอคา รวมถึงจาเป็นที่จะต้องมองให้เห็นถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข
ภายนอก อาทิ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และทิศทางของการพัฒนาประเทศ
ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตาบลหอคาด้วย จึงจะทาให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนประสบความสาเร็จและยั่งยืน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นจากการให้บริการวิชาการทางสังคมในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ข้าพเจ้า
และคณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่
จังหวัดบึงกาฬ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในการทาวิจัยครั้งนี้
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สภาพและแนวทางการจัดการทางการตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้าทางด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้าน
อาหารในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
The conditions and guidelines for marketing management in the Trade Show on the
identity of Thai food in Pattaya City, Chonburi Province
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บทคัดย่อ
สภาพและแนวทางการจัดการทางการตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้าทางด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอาหารใน
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการทางการตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้าทางด้านเอกลักษณ์
ความเป็นไทยด้านอาหาร ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทางการตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้า
ทางด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอาหาร ในเมืองพัทยา จัง หวัดชลบุรี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ การพัฒนาการนาเสนอ
เอกลักษณ์ความเป็นไทยทางด้านอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากอาหารพื้นบ้าน พื้นเมือง การสร้างความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดงาน อาทิเช่น รัฐบาล ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วม เป็นต้น การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงกางการต่าง ๆ ให้เกิดการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง การสร้างบรรยากาศของการจัดงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สภาพการจัดงานแสดงควรมีหลากหลายรูปแบบ และความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง
คาสาคัญ : การตลาด งานแสดงสินค้า อาหารไทย
Abstract
The conditions and guidelines for marketing management in Trade Show, in terms of identity of
Thai Food in Pattaya City, Chonburi Province. The objectives of this study were to study the marketing
management in Trade Show of identity of Thai Food in Pattaya City, Chonburi Province and to study the
marketing management approach in Trade Show on the identity of Thai Food in Pattaya city, Chonburi
Province which can be summarized as follows: development of presentation of Thai identity in Thai food
from local wisdom and local food. Then can be creating cooperation and make a relations between
stakeholders and organizing events such as government, organizers and participants. The Organize of
activities to publicize various outlines from communications and creating the atmosphere of the event in
accordance with the needs of those. The conditions of the show should be varied and convenience in
transportations.
Keywords: Marketing, Trade Show, Thai Food
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บทนา
ในปัจจุบันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ด้านที่มีผลทาให้การ
เจริญเติบโตที่ดีที่สุดคือด้านการท่องเที่ยวโดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 อยู่ร้อยละ 16 โดยแยกเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
731,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 และนักท่องเที่ยวไทย 267,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากภาพรวมของ
เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ทาให้คาดว่า รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งปีจะถึงเป้าหมาย 3 ล้านล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ,
2561) โดยรัฐบาลได้ประกาศว่า ปี 2561 จะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing Thailand year
2018 โดยการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่วมกันจัดกิจกรรมและใช้
ตราสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์การจัดงานรวมถึงมอบสินค้าและบริการราคาพิเศษเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศ
ไทยเพื่อทาให้รายได้รวมไปถึงเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศมีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิม (มติชนออนไลน์, 2560) ปี 2562 การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญท่องเที่ยว “Amazing Thailand Go Local” โดยมีแคมเปญการตลาดใหม่ที่ใช้ชื่อ
ว่า “Open to the New Shades” เพื่อนาเสนอจุดแข็งด้านวัฒนธรรมอาหารไทย ซึ่งเป็นจุดขายที่ทาให้ทั่วโลกรู้จักเมืองไทย
โดยจากการสารวจพบว่าอาหารคือสิ่งจูงใจอันดับหนึ่งที่ทาให้ นักท่องเที่ยวเดินทางมาเมืองไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละคนยังใช้
จ่ายเงินไปกับอาหารสูงถึง ร้อยละ 22 อีกทั้งยังมีแนวโน้มโตขึ้นถึงร้อยละ 5.3 ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2562)
การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมาก การจัด
กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขายจัดว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Tool) ที่
น่าสนใจเนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โดยทั่วไปลักษณะการให้บริการการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายจะมีความแตกต่างจากงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการ เนื่องจากการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายเป็นการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสื่อสารกับ
ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ในการพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเป็นการตลาดแบบพบผู้บริโภคโดยตรงของ
บริษัทหรือผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ ที่ออกงานแสดงสินค้านั้นๆ โดยใช้การสื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การออกแบบบริเวณพื้นที่จัดงาน การสร้างบรรยากาศด้วยแสง สี และเสียง และการแสดง เป็นต้น การที่ผู้บริโภคสามารถ
มีส่วนร่วมโดยตรงในการนาเสนอหรือสาธิตผลิตภัณฑ์ อีกทั้งสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ถือเป็นปั จจัย
หลักที่ทาให้งานแสดงสินค้าและนิทรรศการเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกันระหว่างลูกค้า
และกลุ่มเป้าหมาย และเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมชั้นนาที่มีศักยภาพในการ
เจริญเติบโตที่ดีแต่มีการแข่งขันที่สูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสื่อสารและเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นต้น
การจัดงานแสดงสินค้าไม่ใช่เพียงแค่การนาสินค้าหรือวัตถุที่น่าสนใจมารวมกันไว้ที่ใดที่หนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
แต่การจัดแสดงสินค้าเปรียบได้กับการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทั้งผู้จัดงาน ผู้ออก
งาน และผู้เข้าชมงานที่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง (Luckhurst, K.W., 1951) รวมถึงการเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภาคการบริการและภาคการผลิต สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับประเทศและเมืองที่เป็น
สถานที่จัดงาน รวมถึงการเป็นกลไกทางเศรษฐกิจที่สาคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจให้กับหลายประเทศ ในการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดและส่งเสริมการขายโดยร่วมงานแสดงสินค้าองค์ประกอบที่สาคัญคือสถานที่ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทั้งนี้เมือง
พัทยาถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากมีจานวนสถานที่ท่องเที่ยว จานวนที่พัก
รวมไปถึ ง ร้ า นอาหารให้ บ ริ ก ารอย่ า งมาก และมี ง านแสดงสิ น ค้ า ต่ า ง ๆ ในศู น ย์ ป ระชุ ม ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ อาทิ เ ช่ น
ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก และศูนย์ประชุม นานาชาตินงนุช พัทยา จึงทาให้พัทยา
ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งไมซ์และการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้บรรลุเป้าหมายของระบบเศรษฐกิจ การจ้างงานเต็มที่ การ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกด้วย (ปณพร สมจิต, 2560) ซึ่งแนวโน้มในธุรกิจงาน
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แสดงสินค้าในเมืองพัทยาจะมีการเจริญเติบโตที่มากขึ้นเนื่องจากแต่ละประเทศเล็งเห็นว่าธุรกิจไมซ์ สามารถสร้างประโยชน์
ให้แก่ประเทศมากมาย และสาเหตุที่ทาให้ธุรกิจงานแสดงสินค้าของโลกเจริญเติบโตมีปัจจัยที่สาคัญ เช่น การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ (สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ, 2561) จากความสาคัญดังกล่าวผู้เขียนจึงมีความสนใจในเรื่องการศึกษาสภาพและแนวทางการ
จัด การทางการตลาดด้ านงานแสดงสิ นค้ าเกี่ย วกั บเอกลัก ษณ์ ความเป็ นไทยในด้า นอาหารต่อ แนวโน้ม ของผู้ บริ โภคและ
ผู้ประกอบการ เพื่อได้ข้อมูลและผลลัพธ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางในการจัดงานแสดงสินค้าให้ด้านเอกลักษณ์
ความเป็นไทยด้านอาหาร เพื่อทาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแข่งขันรวมไปถึงมีประสิทธิผลในการดาเนินการของธุรกิจ
งานแสดงสินค้าของประเทศไทยอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการทางการตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้าทางด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอาหารใน
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทางการตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้าทางด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอาหาร
ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการทางการตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้าทางด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้าน
อาหารในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้เขียนได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทาง
การตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้าทางด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอาหาร ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการจัดการทาง
การตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้าสภาพและแนวทางการจัดการทางการตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้าทางด้านเอกลักษณ์ความ
เป็นไทยด้านอาหารในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการการร่วมงานแสดงสินค้า
งานแสดงสินค้า (Trade show) หมายถึง สถานที่พบปะกันระหว่างผู้จัดจาหน่ายและผู้มีอานาจซื้อเพื่อแนะนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและมีการติดต่อซื้อขาย การเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าจะทาให้สามารถ
ศึกษาถึงปฏิกิริยาของประชาชนที่มีต่อตัวสินค้าและสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อกับตัวแทน
จาหน่ายเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับตลาดได้อย่างรวดเร็ว (บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา, 2557) ในปัจจุบันมีงานแสดงสินค้าเกิดขึ้นอย่าง
มากมายตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ สร้างสภาพเงินหมุนเวียนภายในประเทศอีกทั้งยังทาให้เงินเข้า
สู่ประเทศเป็นจานวนมาก โดยความหมายอีกนัยหนึ่งของงานแสดงสินค้าหมายความว่า งานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นจุดนัดพบของผู้ ที่
อยู่ในวงการธุรกิจเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน โดยผ่านฝ่ายผู้จัดงาน Organizer จัดการให้ผู้ที่ต้องการนาสินค้าหรือบริการมา
เสนอ Exhibitor ได้จัดแสดงสินค้าให้แก่ผู้เข้าชมงาน Visitor และมีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อทาให้งานจัดแสดงสินค้ามีความ
สมบูรณ์มากที่สุด
ลักษณะของการจัดการการร่วมงานแสดงสินค้า
งานแสดงสินค้าคือกิจกรรมทางการตลาดที่ถูกจัดขึ้นภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด มีการจัดขึ้นเป็นประจาโดยมี
บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจานวนมากเพื่อนาเสนอสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยหวังที่จะขายหรือให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายซึ่งงานแสดงสินค้าส่วนใหญ่จะดึงดูดประชาชนและบุคคลทั่วไป
โดยมีด้วยกัน 4 ลักษณะคือ (สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2557)
1) งานเทรดโชว์ เป็นลักษณะแบบ Business to Business: B2B เป็นงานจัดแสดงสินค้าที่ผู้ร่วมชมงานจะเป็น
บริษัทหรือองค์ที่มีความต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ออกงานจานวนมากเพื่อไปประกอบธุรกิจ โดยจะจัดเป็นประจา
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ในทุกปี มีระยะเวลาประมาณ 1 -5 วัน งานเทรดโชว์ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นแหล่งของความรู้ผ่านการสัมมนาต่ างๆ ให้กับ
ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ออกแบบบูธด้วยเช่นกันจึงทาให้งานเทรดโชว์ส่วนใหญ่เป็นงานประเภทธุรกิจสู่ธุรกิจ
2) งานสาหรับผู้บริโภค (Consumer Show) ลักษณะสาคัญของงานสาหรับผู้บริโภคคือ การเปิดให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าร่วมชมงานได้โดยงานสาหรับผู้บริโภคนี้สามารถเรียกได้ ว่าเป็นงานแบบธุรกิจสู่ผู้บริโภคเนื่องจากผู้ออกบูธมี
การขายสินค้าให้แก่ผู้เข้าร่วมงานนาไปใช้บริโภคโดยตรง
3) งานแบบผสม (Combined or Mixed Show) งานจัดงานแบบผสม คือ การรวมงานเทรดโชว์และงานสาหรับ
ผู้บริโภคเข้าด้วยกัน งานประเภทนี้จะมีการเปิดให้ทั้งบริษัทที่ได้ลงทะเบียนเท่านั้นและประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าร่วมงาน
ได้โดยอาจมีการแบ่งช่วงเวลาของการเข้าร่วมงานเช่นในวันแรกจะเป็นการเข้าร่วมงานของบริษัทที่ลงทะเบียนไว้และวันที่เหลือ
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมชมงานได้
4) งานนานาชาติ (International Exhibition/ Exposition) งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติใน
บางครั้งอาจถูกเรียกว่าเทรดแฟร์โดยงานนานาชาติทาหน้าที่เสมือนตัวกลางที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการส่งออกสินค้า
ของประเทศจัดงานไปยังประเทศปลายทางรวมไปถึงส่งออกไปยังทุกภูมิภาคของโลก โดยลักษณะของผู้เข้าร่วมงานจะคล้ายกับ
เทรดโชว์ซึ่งในบางครั้งผู้เข้าร่วมงานจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนั้นๆและต้องผ่านคุณสมบัติที่ทางผู้จัดงานระบุไว้จึงสามารถ
เข้าร่วมงานได้
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการร่วมงานแสดงสินค้าของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
การจัดงานแสดงสินค้าเอกลักษณ์อาหารความเป็นไทยนั้น ควรเลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน
จัดแสดง โดยปัจจัยทางด้านสถานที่เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการจัดงานแสดงสินค้า หากเลือกสถานที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้
การจัดงานแสดงสินค้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่น้อยลงจนอาจทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่คาดหวังได้
และการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานที่ดีที่สุด โดยการประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทาง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งจะทาให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงข้อมูลของการจัดงานแสดงสินค้าดังกล่าว รวมไป
ถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สถานที่จัดงาน วันและเวลาในการจัดงาน
นอกจากนี้การจัดงานแสดงสินค้าจะบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้หากไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ วางแผนงาน
วางแผนการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยผู้จัดนั้นต้องคานึงถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดงานหลายๆ ด้าน เช่น การวางผัง
งาน ตาแหน่งหน้าที่ ฝ่ายการตลาด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ปัญหาที่พบส่วนมากจะเป็นในเรื่องการคมนาคม
ของผู้เข้าร่วมงาน บางสถานที่การเดินทางอาจไม่สะดวกในการเข้าร่วมงาน จึงต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อดึงดูดผู้ที่
ต้องการเข้าร่วมงานแต่ไม่สะดวกเข้าถึงการจัดงานแสดง เช่น การจัดรถรับส่งเป็นจุดเพื่อนานักท่องเที่ยวเข้าสู่งานจัดแสดง
สินค้า เป็นต้น การสร้างจุดเด่นของงานให้น่าสนใจ การจัดการแสดงจะต้องอยู่ในตาแหน่งที่ เหมาะสมและสามารถดึงดูด
ผู้เข้าร่วมงานให้สนใจงานแสดงหรือการนาเสนอผลิตภัณฑ์จากเวทีได้ นอกจากจะทาให้งานจัดแสดงสินค้าน่าสนใจยิ่งขึ้นแล้ว
ยังทาให้ผู้ประกอบการภายในงานจัดแสดงสินค้าสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมจากเวทีและยังเป็นการกระตุ้นยอดขายภายใน
งานได้อีกด้วย นอกจากนี้การจัดงานอาจมีกิจกรรมเพื่อทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความสนใจเป็นช่วงๆ เช่น “นาทีทอง” โดยการนา
สินค้าภายในงานมาให้ผู้บริโภคได้ร่วมทากิจกรรมหรือซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่าหรือมีการลดแลกแจกแถมเพื่อประชาสัมพันธ์
สินค้าของผู้ประกอบการแต่ละคน เป็นต้น และยังเป็นการทาการตลาดอย่างหนึ่งภายในงานให้เกิดจากบอกต่อจนทาให้งานจัด
แสดงสินค้าประสบผลสาเร็จตามที่มุ่งหวัง ทั้งนี้ในการจัดการทางการตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้า (Trade Show) มีปัจจัยที่
สาคัญคือการบริหารจัดการด้านการตลาด และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
การบริหารจัดการด้านการตลาด
การตลาด หมายถึง กระบวนการในการจัดการเพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ประจา คู่ค้าและสังคมส่วนใหญ่ ดาเนินการสร้างสรรค์ติดต่อสื่อสาร ส่งมอบ โดยเสนอสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีคุณค่าที่
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สามารถตอบสนองต่อความคาดหวั งนั้นเพื่อที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ฉัตยาพร
เสมอใจ, 2549) ซึ่งการบริหารงานด้านการตลาดสามารถอธิบายได้ถึงกระบวนการในการจัดการทางการตลาดโดยเริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดเพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าประจา ทั้งนี้
จะต้องมีการปฏิบัติที่ตรงตามแผนที่สามารถตอบสนองความต้องการต่อความคาดหวังนั้นและสามารถสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแบ่งการบริหารการจัดการได้ 5 ส่วนดังนี้
1. ความจาเป็น ความต้องการและความต้องการซื้อ
1.1 ความจาเป็นของมนุษย์ (Need) หมายถึง ความรู้สึกที่ขาดบางสิ่งบางอย่างรวมถึงปัจจัย 4 การเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม และความรัก เป็นต้น
1.2 ความต้องการ (Wants) เป็นความจาเป็นของมนุษย์ที่ถูกพัฒนามาจากวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่และ
บุคลิกภาพส่วนบุคคล โดยความต้องการถูกพัฒนาขึ้นโดยสังคมหนึ่งๆ และถูกอธิบายด้วยวัตถุสิ่งของที่สามารถตอบสนอง
ความจาเป็นได้
1.3 ความต้องการซื้อ (Demands) หมายถึง ความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคลนั้นได้
2. ข้อเสนอทางการตลาด : ผลิตภัณฑ์ บริการและประสบการณ์ โดยความจาเป็นและความต้องการของผู้บริโภค
จะถูกเติมเต็มด้วยข้อเสนอทางการตลาดซึ่งประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ บริการและข้อมูลหรือประสบการณ์ที่นาเสนอสู่ตลาด
เพื่อตอบสนองความจาเป็นและความต้องการโดยข้อเสนอทางการตลาดไม่ได้จากัดว่าจะต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้เท่านั้น แต่
รวมถึงการบริการซึ่งเป็นกิจกรรมหรือประโยชน์ที่เสนอให้โดยจับต้องไม่ได้และเป็นเจ้าของไม่ได้ เช่น การให้บริการของธนาคาร
และการให้บริการของโรงแรม เป็นต้น
3. คุณค่าและความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าจะพบเจอกับสินค้าและบริการมากมายที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและความจาเป็นได้ ลูกค้าจะตั้งความหวังในคุณค่าและความพึงพอใจของเสนอทางการตลาด ลูกค้าจึงทาการ
เลือกซื้อสินค้าหรื อบริการนั้น หากลูกค้าพึงพอใจลูกค้าจะซื้อซ้าและบอกต่อประสบการณ์ที่ดีกับสินค้านั้น แต่หากลูกค้าไม่
พอใจลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคู่แข่งและวิจารณ์สินค้าให้ผู้อื่นทราบ
4. การแลกเปลี่ย นและความสั มพัน ธ์ หมายถึง การได้รับ วัตถุ สิ่งของจากใครบางคนโดยเสนอสิ่ งตอบแทน
บางอย่างให้ โดยการตลาดจะต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของผลิตภัณฑ์ บริการ แนวคิดหรือสิ่ง
อื่นๆไม่ใช่เป็นเพียงแค่การดึงดูดลูกค้าแต่ยังเป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าเพราะการตลาดที่ดีจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่แน่น
แฟ้นโดยนาเสนอคุณค่าและสิ่งที่ดีกว่าให้ลูกค้า
5. ตลาด คือ กลุ่มของผู้ซื้อสินค้าที่แท้จริงหรือผู้ซื้อสินค้าที่มีอานาจซื้อ ผู้ซื้อเหล่านี้จะมีความจาเป็นหรือความ
ต้องการรวมกันซึ่งจะถูกตอบสนองด้วยการแลกเปลี่ยน กล่าวคือ ตลาดเป็นสถานที่ที่สินค้าหรือบริการไปถึงผู้บริโภค มีการ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขาย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะ
ได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบ
ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกาหนดราคาการให้บริการควรมี
ความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่ต่างกัน

654

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการนาเสนอบริการ
ให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นาเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ตั้ง
(Location) และช่องทางในการนาเสนอบริการ (Channels)
4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสาคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดย
มีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิ ดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการและเป็นกุญแจสาคัญของการตลาดสาย
สัมพันธ์
5. ด้านบุคคล (People) ต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้อง
มีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้าง
ค่านิยมให้กับองค์กร
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้าง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรูปแบบการ
ให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการ
ให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ ที่
นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภค ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านการจัดจาหน่าย (Place) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ (Process) ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People) ปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางกลยุทธ์ของ
ผู้บริหาร ที่จะเน้นส่วนประสมทางการตลาดบริการตัวใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย
(ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547)
3. การจัดการการร่วมงานแสดงสินค้า (Trade Show) ทางด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอาหาร
อาหารไทยนับว่าเป็นอาหารที่มีความหลากหลายของชนิดอาหารมากกลุ่มหนึ่ง อันเกิดจากกรรมวิธีการประกอบ
อาหารที่แตกต่างกัน ปัจจุบันอาหารไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ อาหารคาว และอาหารหวาน (ธิดา ธนารักษ์ และ
กัญจนีย์ ผลาวงศ์ , 2547) มี ลักษณะเฉพาะตั วในส่วนของอาหารคาว รับประทานคู่กับ ข้าว หรื อที่เ รียกว่า “กับข้ าว”
ประกอบด้วยรสทุกรส ทั้งเค็ม หวาน เปรี้ยว และเผ็ด อาหารคาวที่รับประทานตามบ้านทั่ว ๆ ไป ประกอบด้วย
1) แกง เป็นการผสมอาหารหลายสิ่งโดยใช้เครื่องปรุงโขลกละเอียด แล้วนามาละลายกับน้าหรับกะทิ ให้เป็นน้า
แกง โดยมีเนื้อสัตว์ผสมกับผักด้วย แกงของไทยมีหลายชนิด ได้แก่ แกงเผ็ดมีทั้งแบบใส่กะทิและไม่ใส่กะทิ เช่น แกงเขี ยวหวาน
แกงส้ม แกงกะทิที่ไม่ใช้น้าพริกแกง เช่น ต้มกะทิสายบัว ต้มข่า เป็นต้น
2) ผัด เป็นการทาอาหารสิ่งเดียวหรือหลายสิ่งซึ่งต้องการจะให้สุก โดยการใส่น้ามันลงในกระทะ พอร้อนจึงใส่
ของที่ต้องการให้สุกลงไป คนให้สุก จากนั้นปรุงรสตามความชอบ ผัดแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ ผัดจืดและผัดเผ็ด ผัดจะใช้ผักและ
เนื้อทุกชนิด ปรุงรสด้วยน้าปลาหรือซีอิ๊วขาว ส่วนผัดเผ็ดใช้เนื้อทุกชนิดผัดกั บพริกสด หรือพริกแห้งซึ่งอาจจะนาเครื่องแกงมา
ผัดแห้งเช่น พะแนงไก่ ปลาดุกผัดเผ็ด เป็นต้น
3) ยา เป็นการประกอบอาหารสิ่งเดียวหรือหลายสิ่งมาผสมรวมกัน โดยอาหารนั้นอาจจะกึ่งสุกกึ่ งดิบ หรือสุกก็
ตาม ปรุงให้มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน และเผ็ด ยาจะคล้ายกับสลัดผักของชาวตะวันตกแต่จะปรุงรสชาติให้เหมาะกับความชอบ
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ของคนไทย คือ มีรสจัด ยาแบบไทยแยกได้เป็น 2 รส คือ รสหวาน และรสเปรี้ยว ยาที่มีรสหวานประกอบด้วย กะทิ มะพร้าว
คั่ว เช่น ยาถั่วพู ยาทวาย ยาหัวปลี ส่วนยาที่มีรสเปรี้ยว ได้แก่ ยาใหญ่ และยาที่ใช้เนื้อประกอบผัก เป็นต้น
4) ทอด เผา หรือย่าง สาหรับเนื้อสัตว์จะปรุงรสและดับกลิ่นคาวด้วยรากผักชี กระเทียม พริกไทย และเกลือ เช่น
กุ้งทอด หมูทอด ปลาทอด หรือจะเผาหรือย่าง เช่น กุ้งเผา ไก่ย่าง เป็นต้นอาหารเหล่านี้มักจะเป็นเครื่องเคียงในสารับอาหาร
เช่น นาของเค็มมาเป็นเครื่องเคียงคู่กับแกงเผ็ด ได้แก่ ปลาเค็ม ไข่เค็ม
5) เครื่องจิ้ม เป็นอาหารที่คนไทยชอบรับประทาน ได้แก่ น้าพริกกะปิ น้าพริกมะม่วง กะปิคั่วแสร้งว่า ปลาร้า
หลน เต้าเจี้ยวหลน และน้าปลาหวานเป็นต้น เครื่องจิ้มนี้จะรับประทานกับผัก ทั้งผั กสดและผักสุก ผักสด ได้แก่ มะเขือ
แตงกวา ผักบุ้ง ขมิ้นขาว ผักสุก ได้แก่ หน่อไม้ลวก มะเขือยาวเผาหรือชุบไข่ทอด ชะอมทอด ถ้าต้องการให้อร่อยมากขึ้นก็จะ
รับประทานกับปลาทอด กุ้งเผาหรือกุ้งต้ม ตัวอย่างเช่น น้าพริกและผักรับประทานกับปลาทูทอดหรือกุ้งต้ม หลนกับปลาช่อน
ทอดและผัก น้าปลาหวานยอดสะเดากับกุ้งเผาหรือปลาดุกย่าง เป็นต้น
6) เครื่องเคียง โดยทั่วไปอาหารไทยจะมีเครื่องเคียงหรือเครื่องแนมประกอบเพื่อชูรสชาติยิ่งขึ้น เช่นแกงเผ็ด จะมี
ของเค็มเป็นเครื่องเคียง ได้แก่ ไข่เค็มปลาเค็ม หรือเนื้อเค็ม เป็นต้น นอกจากนี้พบว่าอาหารบางชนิดจะรับประทานกับผักดอง
เช่น แตงกวาดอง ขิงดอง กระเทียมดอง เป็นต้น โดยผู้ปรุงจะเลือกจัดให้เข้ากันตามลักษณะของอาหาร
ลักษณะของอาหารในประเทศไทย
อาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะในเรือ่ งของรสชาติจนเป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลกจากผล
การสารวจความคิดเห็นของอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก มักพบว่าชื่อของอาหารไทยหลายชนิดปรากฏในลาดับต้น ๆ ของทุกการ
สารวจ เหตุผลสาคัญส่วนหนึ่งจะมาจากรสชาติรวมถึงวัตถุดิบที่นิ ยมนามาใช้ในการประกอบอาหาร อาหารไทยหลายชนิด
นอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการและให้พลังงานเพื่อใช้ในการดารงชีวิตในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว อาหารไทยมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายในการช่วยบารุงรักษาและส่งเสริมให้มสี ุขภาพที่ดี หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมลักษณะเด่นสาคัญอีกประการ
นอกจากรสชาติที่อร่อยลงตัว และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยแล้ว คือความประณีตความละเอียดอ่อนในการ
ประกอบและการจัดเตรียมอาหาร ความขึ้นชื่อในเรื่องความงดงามของการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่ยากจะหา
ชาติใดเทียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแกะสลัก งานประณีตศิลป์ที่ ผู้เตรียมต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและเรียนรู้จนเกิดความ
ชานาญแต่เดิมเป็นวิชาที่เรียนของชนชั้นสูง และมีการถ่ายทอดกันเฉพาะในราชสานักเท่านั้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าอาหารไทย
เป็นทั้งศาสตร์และงานศิลป์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ชนชาติใดในโลก (ศาตรา กระฉอดนอก, 2552)
ความสาคัญและประโยชน์ของงานจัดแสดงสินค้าด้านอาหารและเอกลักษณ์ความเป็นไทย
อุตสาหกรรมไมซ์ประกอบไปด้วยทั้งอุปสงค์และอุปทาน อุปสงค์ เช่น ความต้องการจัดงานแสดงสินค้าและ
นิทรรศการที่มีการกาหนดระยะเวลาที่ต้องการจะจัดงานในแต่ละอุตสาหกรรม ในขณะที่อุปทานคือ ผู้ ที่ต้องสนองต่อความ
ต้องการ คือผู้ให้บริการจัดงานไมซ์ต่าง ๆ ที่ในบางครั้งเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการจัดงานและรับจัดแสดงงานสินค้าและนิทรรศการ
โดยการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติไม่ใช่เพียงแค่การนาสินค้าหรือวัตถุในอุตสาหกรรมมารวมกัน ณ สถานที่ใด
สถานที่หนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อซื้อขายเพียงอย่างเดียว แต่งานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการเปรียบเสมือนกิจกรรม
ของมนุษย์ที่มีการสนับสนุนส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยทั้งผู้จัดงาน ผู้ออกงาน และผู้เข้าชมงาน
มีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือ เป็นตัวกลางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเริ่มต้นและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขาย
สินค้าและลูกค้าไว้ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติมีการนาเสนอส่วนผสมระหว่างข้อมูล การสื่อสาร ความบันเทิง
ภายในงานด้วย นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางให้ผู้ซื้อผู้ขายได้ใช้สัมผัสทั้ง 5 ครบผ่านการเจรจาแบบตัวต่อตัว (Face to Face)
โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ถือเป็นกิจกรรมสาคัญที่ทางผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน
เพื่อเจรจาทางธุรกิจ (สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2557) ประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้าอาหารและ
เอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหารเทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อาหารของไทย เพื่อส่งต่อ เผยแผ่ และสื่อสารทางการตลาดที่จะสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิด้วยศักยภาพ
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ด้านสินค้าอาหารหลากหลายประเภทที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก รวมถึงผู้ประกอบการ
ไทยมีความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมอาหารไทยในรูปแบบใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจน
ภาครัฐเองได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสโดยการสร้างช่องทางในการเจรจาการค้าและธุรกิจเพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงทางการค้ากับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล “ครัวไทยสู่โลก : Kitchen of the
World” ได้
4. สภาพการจัดการทางการตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้าทางด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอาหาร ในเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี
พัทยาเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยหาดทราย สายลม แสงแดด พร้อมความบันเทิงยามค่าคืน โดยเมืองแห่งนี้เป็นส่วน
หนึ่งของจังหวัดชลบุรี โดยตั้งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 90 นาที โดยทางรถยนต์ เมืองพัทยาเหมาะสาหรับการพักผ่อน
และให้บริการการจัดงานอีเวนต์ธุรกิจชั้นนามากมายเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งไมซ์" ด้วยที่พักหลายระดับ สถานที่
จัดการประชุม และสถานที่จัดงานประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลมากมาย รวมไปถึงศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ 3 แห่งที่
สะดวกสบาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ พร้อมกันนี้ยังได้รับการออกแบบโดยคานึงถึงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก สาหรับการจัดงานอิเว็นต์ธุรกิจครบวงจรสามารถใช้ประโยชน์ได้ในราคาที่คุ้มค่าบนทาเล
สาคัญที่สวยงาม อาทิเช่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก
และศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าพัทยา (PEACH) และสวนนงนุช เป็นต้น โดยมีงานอิเว็นต์ที่สาคัญหลากหลายงาน อาทิ
เช่น Asia-Pacific Advertising Festival งานมันนี่เอ็กซ์โปที่จัดโดยนิตยสาร Money & Banking และการประชุมระดับโลก
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ (สานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ, 2561)
เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาพัทยาในทุก ๆ ปี เนื่องจากพัทยา
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากทีส่ ุด เนื่องจากมีสถานที่รวมไปถึงความสะดวกสบายมากมาย เช่น ชายหาดที่
ทอดยาวจากพัทยาเหนือถึงพัทยาใต้และหาดจอมเทียนที่คั่นกลางด้วยเขาพระตาหนัก สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา (สวนนง
นุช) จึงทาให้นักท่องเที่ยวเปรียบพัทยาเสมือนการมาเปิดประสบการณ์ใหม่ จากวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยจาก
การจัดงานแสดงสินค้าด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอาหาร จึงเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและการท่องเที่ยว
ได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้ง ระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน และขนาดของสถานที่จัดงานที่เอื้อต่อการจัดงานแสดงสินค้า ทาให้ผู้
จัดงานเลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ โดยพัทยามีศูนย์ประชุมในลักษณะที่เป็นห้องโถงและสามารถรองรับผู้คน
จานวนมากที่ได้มาตรฐาน จานวน 2 แห่งดังนี้ 1) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมพัทยา (PEACH) ของ Royal Cliff Hotels
Group เป็นสถานที่จัดประชุมที่ใหญ่ เป็นศูนย์การประชุมอเนกประสงค์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ทาเลที่ดีเยี่ยมสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ทันสมัยและบริการระดับมืออาชีพเพื่อจัดงานที่หลากหลาย เช่น การประชุมระดับนานาชาติ การเฉลิมฉลองงาน
แต่งงานที่ยิ่งใหญ่ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์คอนเสิร์ต และงานเลี้ยง PEACH มีเทคโนโลยีล้าสมัยควบคู่ไปกับการออกแบบตกแต่ง
ภายในที่หรูหรามันเป็นหนึ่งในประเทศไทย สถานที่จัดการประชุมที่ซับซ้อนและหลากหลายที่สุดที่มีพื้นที่การประชุมที่ยืดหยุ่น
และห้องโถงอเนกประสงค์ที่กว้างใหญ่ ด้วยโรงแรมหรู 4 แห่งในละแวกใกล้เคียงและเดินไปหาดทรายและร้านอาหาร และ 2)
ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จานวน 5,000 คนในการจัดเลี้ยงและถึง 1 หมื่นคนถ้าเป็น
การจัดเลี้ยงถือว่าเป็นศูนย์ประชุมใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC มีที่
รองรับที่จอดรถจานวนมาก ซึ่งศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา พร้อมรองรับทุก ๆ อย่างมีหลายขนาดและก็ถือว่าใกล้กับ
เมืองพัทยาซึ่งพร้อมรองรับการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกอีกด้วย
จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนจึงขอนาเสนอแนวทางการจัดการทางการตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้า
ทางด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอาหาร ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีมีรายละเอียดดังนี้
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1. การนาเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยในด้านอาหารและวัฒนธรรมไทยให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักผ่าน
งานจัดแสดงสินค้าโดยการสนับสนุนแนวคิดในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านอาหารจากท้องถิ่นและการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในงานจัดแสดงสินค้าในด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอาหาร
2. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาล ผู้จัดงาน ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมชมงานจัด
แสดงสินค้าในด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอาหาร เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการบรรลุถึงเป้าหมายของ
การจัดงานแสดงสินค้า
3. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการการแสดงสินค้าเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและข้อมูลในด้าน
อาหารและเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้แก่บุคคลภายนอกและผู้ที่สนใจให้มีการเผยแพร่ผ่านในหลายช่องทาง อาทิเช่น สื่อสังคม
ออนไลน์ สื่อโทรทัศน์วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น การแจกแผ่นพับข้อมูลงานจัดแสดงสินค้าภายในสนามบิน หรือสถานีขนส่ง
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถรับทราบถึงงานจัดแสดงสินค้าด้านอาหารและเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมไป
ถึงรายละเอียดต่างๆ ของงานจัดแสดงสินค้า
4. การสร้ างบรรยากาศของการจั ด งานโดยฝ่ า ยจัด งานควรน าเสนอเอกลัก ษณ์ ค วามเป็น ไทยด้า นอาหารให้
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นหรือพื้นบ้าน และได้ลงมือปฏิบัติในการประกอบอาหาร ส่งผลให้เกิด ความน่าสนใจแก่
ผู้ร่วมงานและมีการเผยสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์จริงที่ได้เข้าร่วมงานในแต่ละครั้ง
5. สภาพการจัดงานแสดงควรมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ฝ่ายจัดงานควรมีการทาบูธแสดงสินค้าในรูปแบบที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถมองเห็นบรรยากาศของการจัดงานการแสดงสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์จัดบูธที่แสดงถึง
ความรู้สึกทีอ่ ึดอัด และผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถมองเห็นเวทีจัดแสดงหรือเวทีประชาสัมพันธ์ได้ เพราะมีบูธผ้าใบสีขาวบดบังการ
มองเห็น เป็นต้น
6. ความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง การเดินทางเข้าร่วมงานเนื่องจากปัจจัยนี้มี ส่วนสาคัญกับการเข้าถึง
การเยี่ยมชมงานของผู้เข้าร่วม และการเข้าถึงได้ง่ายของผู้เข้าร่วมงานส่งผลให้เกิดการเข้าชมงานหรือเข้าร่วมงานเป็นจานวน
มากและต่อเนื่อง ทาให้เกิดการแสดงสินค้าที่มีผู้เข้าชม บอกกันปากต่อปาก และเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าที่จัดแสดง
บทสรุป
การจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารนับว่าเป็นช่องทางที่สาคัญอีกช่องทางหนึ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้าน
เนื่องจากการจัดแสดงงานด้านอาหารในศูนย์ประชุมหรือศูนย์การแสดงสินค้าจะทาให้มีจานวนของนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้า
มาร่วมชมงานเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มขึ้นของเงินตราหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของระบบเศรษฐกิจ
คือ การจ้า งงาน การรัก ษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อีก ด้ว ย (ปณพร สมจิ ต , 2560)
นอกจากนี้มีปัจจัยหลายด้านที่สามารถผลักดันให้เกิด การพัฒนาแนวทางการจัดการทางการตลาดโดยร่วมงานแสดงสินค้า
ทางด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้านอาหาร ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยการพัฒนาการนาเสนอเอกลักษณ์
ความเป็นไทยทางด้านอาหารโดยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากอาหารพื้นบ้าน พื้นเมือง การสร้างความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดงาน อาทิเช่น รัฐบาล ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วม เป็นต้น การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงกางการต่างๆ ให้เกิดการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง การสร้างบรรยากาศของการจัดงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สภาพการจัดงานแสดงควรมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดเวทีการแสดง การจัดบูธนาเสนอ
สินค้าต่างๆ และความสะดวกสบายในการคมนาคมขนส่ง ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานี้มีความสาคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้เกิดการ
เผยแพร่สินค้าได้อย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร และเกิด
การดาเนินการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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บทคัดย่อ
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมมาท่องเที่ยวกันเป็นจานวนมาก แต่เทคโนโลยีทางภาษาจีนที่
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังมีอยู่น้อย และไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการจัดทาวิจัยเชิงสารวจครั้งนี้ เพื่อ
ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อนาความต้องการเหล่านั้นไปพัฒนาเทคโนโลยีทางภาษาจีนที่เหมาะสม
ให้แก่ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และเพื่ อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด ขอบเขตของงานวิจัยชิ้นนี้คือมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคคลากรในชุมชนโดยเป็นการศึกษาสถานการณ์การใช้ภาษาจีนของชุมชนและผู้วิจัยได้เลือกจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่ งเก็บ
ข้อมูล เนื่องจากเป็นชุมชนในท้องถิ่นที่มีสถานประกอบการที่ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบและข้อมูลที่
ได้รับจะถูกนาไปประกอบการพิจารณาจัดทาเทคโนโลยีทางภาษาจีนที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรและหน่วยงาน
ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว
จากข้อมูลที่สารวจสรุปได้ว่า องค์ประกอบสาคัญของแอปพลิเคชัน คือการเน้นพัฒนาบทสนทนาภาษาจีนที่เกี่ยวข้อง
กับสถานประกอบการ และสามารถให้คาแนะนาและข้อมูลต่างๆกับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความหลากหลายใน
การเก็บข้อมูลและเพื่อให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมไปถึง
ทางฝั่งของผู้บริโภคด้วย
คาสาคัญ : ภาษาจีน ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เชียงราย
Abstract
Chiang Rai is one of the most popular tourist destinations for Chinese tourism, but the Chinese
language technology that provides information to these tourists are very less. To study the needs of local
entrepreneurs, researcher will set the survey, and use their needs to create a kind of Chinese language
technology for tourism. This application will be promote the tourism potential of Chiang Rai, and provide
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Chinese tourists for useful information on tourism in the province. The scope of this research is to focus
on the development and empowerment of community by study on Chinese usage in community.
Researcher selected Chiang Rai as the source of information, because Chiang Rai has a wide range of
tourism services and information. The purpose of this research is to analyze the situation and needs of
Chinese communication skills of the personnel involved in the tourism Industries, and apply the results
for preparation this technology, and promote the development of tourism potential.
According to the result, the important elements of the application Is to develop Chinese
language skills that related on tourism industries. To provide advice and inform tourists from somes
information, however, to create a variety of data collection and to provide the most accurate and
complete research, it should expand sample group and cover consumer side as well.
keywords : Chinese Language, Entrepreneur, Tourism Industries, Chiang Rai
บทนา
ในปัจจุบันภาษาจึงก้าวเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อผู้ประกอบการ และจากการศึกษาถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย พบว่าเทคโนโลยีทางภาษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่ธุรกิจการท่องเที่ยว ดังเช่นผล
การศึกษาประการหนึ่ง คือ อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่นักท่องเที่ยวใช้ ดังนั้นการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูล
โดยง่าย จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในเรื่องการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยหนึ่งในมาตรการส่งเสริม
คือ การพัฒนาการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวลักษณะต่างๆสามารถเข้าถึงและใช้ได้ง่ายขึ้น เช่นการทา โมบาย
แอปพลิเคชันให้ตอบสนองการใช้งานของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มต่างๆ สาหรับข้อเสนอแนะประการหนึ่งต่อผู้ประกอบการ
คือ ให้นาเสนอสินค้า บริการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับช่วงฤดูกาล และให้ใช้จุดเด่นของพื้นที่ และ
ฐานวัฒนธรรมของพื้นที่ในการต่อยอดสินค้าตลอดจนบริการใหม่ๆ
จังหวัดเชียงรายเป็ นจังหวั ดหนึ่ งที่นั กท่อ งเที่ยวชาวจีน นิยมมาท่ องเที่ย วกัน เป็น จานวนมาก แต่ เทคโนโลยี ทาง
ภาษาจีนที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังมีอยูน่ ้อย และไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการจัดทาวิจัยเชิงสารวจ
ครั้งนี้ เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อนาความต้องการเหล่านั้นไปพัฒนาเทคโนโลยีทางภาษาจีนที่
เหมาะสมให้แก่ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ของตน ประโยชน์ทั้งสิ้นนี้จะนาความเข้มแข็งมาสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นรากฐานส่วนหนึ่งของความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1) การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึงการเดินทางออกจากที่พักเป็นการชั่วคราว เพื่อพักผ่อน หย่อนใจ เยี่ยมญาติ หรือ
วัต ถุ ประสงค์ อื่ น ใดที่ ไม่ ใ ช่ เพื่ อ การประกอบอาชี พหรื อหารายได้ เพื่ อให้ เ กิด ความสนุก สนานเพลิด เพลิ น และผ่ อ นคลาย
ความเครียดในยามว่าง หรือเมื่อเวลาที่ต้องการจะพักผ่อน ซึ่งอาจเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้และประสบการณ์จากการ
เดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย (มณฑาวดี คุณารักษ์, 2546) ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในอันดับต้นๆไม่ว่า
ในประเทศใดก็ตาม องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ได้พยากรณ์ไว้ว่าในศตวรรษที่ 21 จะมีจานวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในแถบ เอเชี ย และลาตินเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวแบบทางเลือก
ใหม่จะเป็นที่นิยมมากขึ้น (ทักษิณา คุณารักษ์, 2546) คากล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวควร
มีการพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบุคคลากรในชุมชนอยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริการ สร้างความประทับใจ และความได้เปรียบในการแข่งขัน
มณฑาวดี คุณารักษ์ (2546) กล่าวว่าการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้และนาเงินตราเข้าสู่ประเทศ ทาให้เศรษฐกิจของประเทศชาติมั่นคง ส่วน
ด้านการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นจะเป็นการกระจายรายได้สู่พื้นที่ในระดับล่าง ส่งเสริมให้เกิด
การจ้างงานและกระจายรายได้สู่พื้นที่ในชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวยั งมีความสาคัญต่อประเทศชาติด้าน
สังคม กล่าวคือการพัฒนาการท่องเที่ยวจะนามาสู่การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกในแต่ละชุมชนทาให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ดีขึ้น และก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นมรดกของ
ชุมชน ทาให้เกิดความรักและหวงแหนชุมชนอันเป็นภูมิลาเนาซึ่งจะนาไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในการมาเยือนของนักท่องเที่ยวหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกเนื่องจากมี
ชื่อเสียงทางด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว อารยธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
สิ่งอานวยความสะดวก และอัธยาศัยของบุคคลากรในชุมชนท้องถิ่นก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาเที่ยว
เมืองไทยทาให้เกิดรายได้ทาเงินเข้าสู่ประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจของ
ไทยโดยภาพรวมเป็นอย่างมาก
มณฑาวดี คุณารักษ์ (2546) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน ได้เสนอรูปแบบ
การจัดการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมไว้ดังต่อไปนี้
1.ด้านปัจจัยนาเข้า ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านความสามารถของชุมชน ด้านสิ่งจูงใจของชุมชนด้านศักยภาพของ
ชุมชน และการมีส่วนร่วมในการลงทุน
2. ด้านกระบวนการแปรสภาพประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการจัดองค์กรด้านการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมการดาเนินกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
3. ด้านผลผลิต ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านเป้าหมายในการจัดการท่องเที่ยว ด้านการควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการบารุงรักษา
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4. ด้านการป้อนกลับประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวกับการป้องกันและส่งเสริมการจัดการ
ท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการกาหนดระเบียบกติกา
5. ด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยองค์ประกอบด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
ขอบเขตของงานวิจัยชิ้นนี้ตรงกับรูปแบบการจัดการท่ องเที่ยวของมณฑาวดี คุณารักษ์ (2546) ในรูปแบบที่ 1 คือ
มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรในชุมชนโดยเป็นการศึกษาสถานการณ์การใช้ภาษาจีนของชุมชน และ
ผู้วิจัยได้เลือกจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นชุมชนในท้องถิ่นที่มีสถานประกอบการที่ให้บริการทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบและข้อมูลที่ได้รับจะถูกนาไปประกอบการพิจารณาจัดทาแอปพลิเคชันทางภาษา ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
2) ประเภทและลักษณะสารสนเทศการท่องเที่ยว
โดยแบ่งประเภทและลักษณะสารสนเทศการท่องเที่ยวตามกลุ่มผู้ใช้ ดังนี้
1. สารสนเทศสาหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก ประเภทและ
ราคาสินค้า และบริการที่มีไว้บริการ ภูมิอากาศและภูมิประเทศของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
2. สารสนเทศสาหรับผู้ผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ได้แก่ สารสนเทศของธุรกิจ ข้อมูลและประวัติลูกค้า
ข้อมูลตัวแทนจาหน่าย เป็นต้น
3. สารสนเทศสาหรับตัวแทนจาหน่าย ได้แก่ แนวโน้มของความต้องการของลูกค้า แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอานวยความ
สะดวก รายการนาเที่ยว ประเภทและราคาสินค้าบริการที่มีไว้บริการ
4. สารสนเทศสาหรับหน่วยงานวางแผนการท่องเที่ยว ได้แก่ จานวนนักท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยว นโยบาย
การท่องเที่ยว เป็นต้น
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปั จ จุ บั น ในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วมี ส ารสนเทศเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งจ านวนม าก และมี ข้ อ มู ล หลายประเภท
ผู้ประกอบการจึงต้องมีการจัดการสารสนเทศที่ดี และมีวิธีการเผยแพร่สารสนเทศที่เหมาะสม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่มีการติดต่อสื่อสารจากทั่วทั้งโลก ทั้งระหว่างผู้ประกอบการและระหว่างผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยว ซึ่งการ
ให้บริการติดต่อสื่อสารจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการนาระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยการดาเนินการเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะการใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถดาเนินงานได้อย่าง รวดเร็วและมีความยื ดหยุ่นในการให้บริการ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและ
การ ติดต่อสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ 3G กลายเป็น เครื่องมือสาคัญของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาหรับเทคโนโลยีอานวยความสะดวกอย่างเช่น อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความสาคัญมากในปัจจุบัน พบว่ายังไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้น จึงควรเร่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้จังหวัด
เชียงรายสามารถกาหนดนโยบายหรือจัดสรรงบประมาณลงทุนเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
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วิธดี าเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่งคาดว่าดาเนินการในปี พ.ศ. 2560-2561 ซึ่งเน้นการ
เก็บข้อมูลที่แสดงทัศนคติที่หลากหลายจากผู้ประกอบการ ถึงความต้องการแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวสองภาษา โดยได้
กาหนดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเป็นสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะใช้เป็นฐานคิด
ในการออกแบบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพราะต้องการให้สอดคล้องกับความต้องการ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงเนื้อหา
ด้านเหตุผลและปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ ประกอบการ การชาระเงินค่าบริการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความคิดเห็นที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว การวิจัยครั้งนี้กลุ่มของประชากรคือกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย โดยจะทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างจานวน
ทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง ซึ่งลักษณะของกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบร้านค้าต่างๆ ซึ่งอยู่ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในตัว
จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนปริมาณมาก ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างและสถานที่ในการเก็บข้อมูลการวิจัยสามารถสรุป
ได้ดังตารางที่ 1 ข้างล่างนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงลักษณะของสถานประกอบการของกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทธุรกิจ

จานวน

ร้อยละ

ร้านอาหาร
ร้านสะดวกซื้อ
โรงแรม/ที่พัก/โฮมสเตย์/รีสอร์ท
สถานที่ท่องเที่ยว/วัด
บริการรถเช่า
ธนาคาร/สถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา
บริการนาเทีย่ ว
OTOP (One Tumbon One Product)
ร้านกาแฟ
ร้านกิ๊ฟชอป
ร้านขายกระเป๋า
ร้านขายของที่ระลึก
ร้านขายเครื่องดื่ม
ร้านขายเครื่องสาอาง
ร้านขายถั่ว,เมล็ดทานตะวัน
ร้านขายผลไม้
ร้านขายมือถือ
ร้านขายรองเท้า

32
26
1
10
0
3
3
32
3
1
2
3
2
1
1
1
2
2

14.35
11.66
0.45
4.48
0.00
1.35
1.35
14.35
1.35
0.45
0.90
1.35
0.90
0.45
0.45
0.45
0.90
0.90
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ร้านขายแว่น
ร้านขายเสื้อผ้า
ร้านค้าทั่วไป
ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์อาหาร
ร้านขายหมอนยางพารา
ร้านค้าทั่วไป
ร้านค้าปลีก
ร้านเครื่องประดับ
ร้านเครื่องสาอาง
รวม

1
67
23
1
1
1
1
1
1
1
223

0.45
30.04
10.31
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
100.00

จากตารางที่ 1 จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากประกอบการธุรกิจประเภทร้านขายเสื้อผ้า จานวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.04 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบปลายเปิดและเลือกตอบ และการสัมภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจประเมินโดยผู้เชียวชาญและปรับแก้ตามคาแนะนา
ก่อนทาการเก็บข้อมูล เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วได้ทาการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยเพื่อนาผลที่ได้รับไปประกอบการ
พิจารณาการจัดทาแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวสองภาษา (ไทย-จีน) ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขต
จังหวัดเชียงรายต่อไป
ผลการวิจัย
1) สถานการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาใช้บริการในสถานประกอบการ
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม ตัว อย่ างเกี่ ยวกับ ปริ มาณนั กท่ องเที่ ยวชาวจี นที่ เดิ นทางมาใช้ บริ การสถาน
ประกอบการตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงราย (ตารางที่ 2 ) พบว่ากลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความคิดเห็นว่าสถาน
ประกอบการของตนมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาใช้บริการในปริมาณน้อย (ต่ากว่า 20 คน/วัน) คิดเป็นร้อยละ 42.60 แต่โดย
ภาพรวมแล้วถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างมาก ซึ่งข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าจังหวัดเชียงรายมีนักท่องเที่ยวชาวจีนไหลเวียนอยู่
ตลอดเวลา โดยกลุ่มตัวอย่างบางส่วนแจ้งว่าสถานประกอบการของพวกตนนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาใช้บริการเป็นปริมาณ
มาก (121 คนขึ้นไป /วัน) ซึ่งจากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่าสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งยังเป็นที่นิยามสาหรับนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเท่านั้น โดยยังขาดการประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงลักษณะของสถานประกอบการของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนผู้ใช้บริการ
ต่ากว่า 20 คน
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จานวน

ร้อยละ

95

42.60
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ระหว่าง 21-40 คน

32

14.35

ระหว่าง 41-80 คน

27

12.11

ระหว่าง 81-120 คน

15

6.73

จานวน 121 คนขึ้นไป

52

23.32

ไม่ตอบ

2

0.10

223

100.00

รวม

2) ความสามารถด้านการใช้ภาษาจีนของกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อสอบถามความสามารถในการใช้ภาษาจีนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวนหนึ่ ง (ร้อยละ 44.39) ไม่
สามารถฟังหรือพูด และในอีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มตัวอย่างที่สามารถฟัง พูดได้ในระดับพอที่จะสื่อสารรู้เรื่อง แต่ยังอาย จึงไม่ค่อย
กล้าพูดกับคนจีน (ร้อยละ 43.05)
ตารางที่ 3 ตารางแสดงความสามารถในการใช้ภาษาจีนด้านการฟัง-พูดของผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับความรู้การ ฟัง – พูดภาษาจีน

จานวน ร้อยละ

ไม่ได้เลย

99

44.39

ฟัง พูดได้ในระดับพอที่จะสื่อสารรูเ้ รื่อง แต่ยังอาย ไม่ค่อยกล้าพูดกับคนจีน

96

43.05

ฟัง พูด สาเนียงได้ดี แต่ไม่เทียบเท่าของเจ้าของภาษา

22

9.87

ฟัง พูด สาเนียงได้ดีมาก เทียบเท่าเจ้าของภาษา

6

2.69

223

100.00

รวม

ซึ่งหากพิจารณาจากความสามารถในด้านการอ่าน-การเขียน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีพื้น
ฐานความรู้ทางด้านการอ่าน (ร้อยละ 79.37)
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงความสามารถในการสื่อสารทางด้านการเขียน-อ่านภาษาจีน
ระดับความรู้การ เขียน – อ่าน ภาษาจีน
ไม่ได้เลย
อ่าน เขียน ได้ระดับพอสื่อสารรู้เรือ่ ง
อ่าน เขียนได้ดี ไม่เทียบเท่าเจ้าของภาษา
อ่าน เขียน ได้ดมี าก เทียบเท่าเจ้าของภาษา
รวม

จานวน ร้อยละ
177

79.37

35

15.70

6
5

2.69
2.24

223

100.00

จากตารางที่ 3 และ 4 แสดงให้ เห็นว่ากลุ่มตั วอย่ างประกอบไปด้ว ยกลุ่มตัว อย่างที่ส ามารถฟั ง พูด อ่ าน เขีย น
ภาษาจีนได้ ไม่ได้ปนกันไป โดยส่วนมากจะเน้นไปทางทักษะด้านการฟังและพูด ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่สาคัญสาหรับการ
ประกอบกิจการ จากการสอบถามเพิ่มเติมพบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวนมากเห็นตรงกันว่าบุคลากรที่ทางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ควรจะมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการสนทนาพูดคุยและทักทายกับนักท่องเที่ยว
เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้จะต้องพบปะ สื่อสาร และให้บริการกับนักท่องเที่ยวโดยตรง
3) ความต้องการใช้แอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยว
ในส่วนสุดท้ายของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สารวจความต้องการและความสนใจของกลุ่มตัวอย่างในใช้แอปพลิเคชั่น
การท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการใช้แอปพลิเคชันที่ทางผู้ทาวิจัยกาลังจะจัดทาขึ้น (ร้อยละ 62.78)
โดยผู้วิจัยจึงสอบถามในจานวนผู้ที่ตอบมีความต้องการใช้แอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวให้แสดงความคิดเห็นขององค์ประกอบ
ของแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวที่กาลังจะจัดทาขึ้น และมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเป็นดังนี้
กลุ่มตัวอย่างมีค วามต้องการ บทสนทนาภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ มากที่สุ ด (ร้อยละ 44.84)
รองลงมาแผนที่การท่องเที่ยว (ร้อยละ 40.36) และข้อมูลร้านอาหาร (ร้อยละ 29.60) ตามลาดับ และเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ต้องการให้มีในแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยว มากที่สุด ได้แก่ การบันทึกโน้ตค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 87.89) การเลือกหัวข้ อการท่องเที่ยวตามฤดูกาล (ร้อยละ 85.65) และการคัดกรอง/
แนะนาข้อมูลที่พัก/ร้านอาหารในช่วงฤดูกาล (ร้อยละ 84.75) โดยเรียงตามลาดับ
อภิปรายผล
จากข้ อ มู ล ที่ ส ารวจสรุ ป ได้ ว่ า องค์ ป ระกอบของแอปพลิ เ คชั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วสองภาษา (ไทย-จี น ) ของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงราย คือการเน้นพัฒนาบทสนทนาภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับสถาน
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ประกอบการ และเพื่อให้คาแนะนาและข้อมูลต่างๆกับนักท่องเที่ยว ซึ่งในรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่
จาเป็นต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ มาจากการวิ จั ย ครั้ งนี้ สรุ ป ได้ ว่ า แอปพลิ เ คชั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วสองภาษา (ไทย-จี น ) ของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงราย ควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง
4.2 สถานที่ท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, ที่พัก, สินค้าท้องถิ่น (OTOP) จะต้องสามารถแสดงแผนที่และเชื่อมการนาทางไป
ยัง Google Map ได้
4.3 บล็อค (Blog) แสดงความคิดเห็นหรือแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์
หรือรูปภาพในการเดินทางของเส้นทางการท่องเที่ยวของสถานที่ต่างๆในจังหวัดเชียงราย
4.4 แสดงข้อมูลร้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย เช่น เวลาเปิด-ปิด, ที่อยู่และคาแนะนาของอาหาร
4.5 สามารถแสดงข้อมูลเพื่อแนะนาสินค้าหรือผลิตผลพิเศษของท้องถิ่น (OTOP) ในจังหวัดเชียงราย
4.6 แนะนาที่พัก เช่น โรงแรม, เก็สต์เฮ้าส์, หรือ โฮสเทล ชื่อดังในท้องถิ่น โดยข้อมูลของที่พักจะประกอบไปด้วย
ราคา, รูปภาพ, ที่อยู่และวิธีการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว
4.8 เมนูการให้ความช่วยเหลือต่างๆแก่นักท่องเที่ยว เช่น เมนูพยากรณ์อากาศ, เมนูเข็มทิศ, หรือช่องทางการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท้องถิ่นในกรณีฉุกเฉิน
4.9 เมนูมุมภาษาเพื่อลดปัญหาเรื่องการสื่อสาร โดยนาเสนอบทสนทนาหรือคาศัพท์พื้นฐานที่จาเป็นต่อการท่องเที่ยว
สาหรับชาวต่างชาติและผู้ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นหรือนักท่องเที่ยวสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้
ด้ ว ยตนเอง โดยแบ่ งประเภทบทสนทนาออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ 1) ภาษาจี น เพื่ อ ผู้ ป ระกอบการ และ 2) ภาษาไทยเพื่ อ
นักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีรูปแบบการนาเสนอเพื่อให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการสารวจต้องการแอปพลิเคชันด้า นการท่องเที่ยวสองภาษา (ไทย-จีน) ของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาจัดทาแอปพลิเคชันด้านการ
ท่องเที่ยวสองภาษา (ไทย-จีน) ของจังหวัดเชียงราย พบว่าผู้ประกอบการส่วนมากมีความต้องการ และสนใจเทคโนโลยี
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหรกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สนับสนุนทางด้านภาษา ซึ่งหลังจากได้ผลสรุปผล
จากการวิจัยแล้วนั้น ผู้วิจัยได้นาข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการจัดทาแอปพลิเคชันเป๊นที่เรียบ และได้ทาการประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและใช้งานโดยทั่วกันแล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเก็บข้อมูลและเพื่อให้
ผลการวิจัยมีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมไปถึงทางฝั่งของผู้บริโภคด้วย

668

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

เอกสารอ้างอิง
ทั ก ษิ ณ า คุ ณ ารั กษ์ . ( 2546). ก ารตล าดและ ก ารตั ดสิ นใจ ซื้ อ ขอ งนั กท่ อ งเที่ ย ว. กรุ งเทพม หา นค ร :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิมิต ซุ้นสั้น วรานนท์ แสงวิจิตร และศศิธร เทพี. (2557). การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: การพัฒนาเพื่อการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์ประชุนานาชาติ
ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 21-24 พฤษภาคม.
มณฑาวดี คุณารักษ์. (2546). การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน. วิทยานิพนธ์ดุษฎี
บัณฑิต. ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดเชียงราย (2558). ภาพรวมสรุปประมาณการสถิติจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558. วันที่ค้นข้อมูล 30 มิถุนายน 2560, http://www.chiangrai.net/dashboard19/

669

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สาคัญคือเพื่อศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน และเพื่อศึกษากลไกการทางานเชิงสานประโย ชน์
ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม มีขั้นตอนดาเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานภาพ/ศักยภาพด้านการบริหารงานวิจัยที่เกี่ยวกับพาณิชย์
เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะที่ 2 สังเคราะห์ระบบ กลไก รูปแบบการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบทเรียนจากการดาเนินงาน การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการ ศึกษาเอกสาร สอบถาม
สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความถูก ต้องขององค์ความรู้ที่ได้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลตามสภาพจริง ผลผลิตสาคัญของงานวิจัยคือ ระบบและ
กลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยแบ่งกระบวนการดาเนินงานออกเป็ น 3
กระบวนหลัก คือ กระบวนการต้นทางเป็นการสร้างระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ที่สามารถสร้างการ
เรียนรู้และศักยภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัยตั้งแต่กระบวนการสร้างทีมวิจัย การปรับกระบวนทัศน์เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความรู้สึกร่วม การค้นหาประเด็นโจทย์ วิจัย กระบวนการพัฒนาโจทย์ และพัฒนาข้อเสนอโครงการ รวมถึงการจัดการข้อมูล
เพื่ อ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ กระบวนระหว่ า งทาง เป็ น กระบวนการสร้ า งนวั ต กรรม องค์ ค วามรู้ การวิ จั ย ( Innovation
Knowledge Research : IKR) โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากโจทย์ในพื้นด้วยที่การวิจัยเชิงปฏิบั ติแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research) รวมทั้งกระบวนการติดตามประเมินแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนงานซึ่งจะดาเนินงานแบบ
มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป็นหลัก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ชุมชน และองค์กรภาคี
สนับสนุนต่าง ๆ ร่วมกันคิด วางแผน ปฏิบัติ แก้ไข/ปรับปรุงจนได้นวัตกรรม องค์ความรู้ การวิจัยที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ ช่วง
ปลายทางเป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อต่อยอดและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนที่เป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
และการสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง
คาสาคัญ : ระบบ การวิจัยเชิงพื้นที่ การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายองค์กรภาคี
Abstract
This study was to 1) to investigate the Uttaradit Rajabhat University model in promoting AreaBased Research Project practiced as Sustainably Economic Boost guidance and 2) to study the Uttaradit
Rajabhat University mechanism’s Mutual Benefit Collaboration in promoting Area-Based Research Project.
A Participatory Action Research design was carried out in 2 phases; 1) a study of the university’s condition
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and capacity in administrating Area-Based Research Project and 2) an analysis of the university’s system,
mechanism and model in promoting Area-Based Research Project practiced as Sustainably Economic
Boost guidance. Data collection was conducted by reviewing related literatures, using questionnaire,
interviewing and focus grouping. The analysis of qualitative data was carried out by content analysis and
authentic data conclusion. The finding indicated that system and mechanism in enabling Area- for
Economic Based Research Project Boost included primary, secondary and tertiary procedures. The primary
procedure was a formation of system and mechanism which helped promoting Area-Based Research
Project practiced as Sustainably Economic Boost guidance. The procedure aimed to educate and to
enable the university’s instructors and personnel initiating team building, paradigm adjusting, statement
and development of research question, Research proposal writing, and data management for decision
making. The secondary procedure mainly involved an Innovation Knowledge Research (IKR), funding
Participatory Action Research project proposal. The tertiary procedure reinforced the follow-up evaluation
and empowerment intended for samples collaboration. Accordingly a strong alliance among university’s
instructors, personnel, students, community and participatory sectors was established for initiating,
planning, doing, revising and targeting to body of knowledge, innovation and practical research result. The
procedure finally directed to research result synthesis, publication, distribution and above all mutual
benefit engagement between Uttaradit Rajabhat University and participatory sectors.
Keywords: System, mechanism, area-based research project, Uttaradit Rajabhat University
บทนา
ปี 2559-2561 มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิต ถ์ได้ ร่ว มกับ ภาคีเครือ ข่ายในพื้นที่ ในการพั ฒนาโครงการวิจัย เพื่ อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์อั ตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์สู่ การต่อยอดเชิ งพาณิชย์: กรณีศึกษ าลางสาด
อุตรดิตถ์ ใช้แนวคิดของการทางานวิจัยเชิงพื้นที่ ผนวกกับงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดยใช้ลางสาดอุตรดิตถ์ เป็นเครื่องมือในการ
กระจายรายได้ ใ ห้ กั บ เกษตรกรในพื้ น ที่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ผ่ า นกระบวนการท างานวิ จั ย แบบร่ ว มมื อ ทางวิ ชาการ ( Academic
Collaborative Research) ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่มีคุณค่าและมูลค่า
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยมีค่านิยมร่วม (Core value) คือการอนุรักษ์ลางสาดอุตรดิตถ์ และยึดหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development) 3 ประการ เป็นหัวใจของการทางาน ได้แก่ 1) การสร้างความเป็นธรรม ความถูกต้อง
ทางสังคม 2) การรักษาความมั่นคงยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และ 3) การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ กระบวนการทาวิจัยครั้งนี้มีภาคี
ที่ร่วมทางาน 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาควิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) ภาคเอกชน (หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัทชัย
เจริญคอมพิวเตอร์ จากัด บริษัทสวนผลไม้นิภา จากัด ร้านบ้านบนดอย) ภาครัฐ (หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บริษัทประชารัฐ) ภาคประชาชน (เกษตรกรผู้ปลูกลางสาด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลางสาดบ้านด่านนาขาม) ใน
ลักษณะของงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Commercialization Research) โดยมีการทางานแบบร่วมคิด ร่วมทา และร่วมเรียนรู้กับ
ภาคีในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือธุรกิจ (ผู้ประกอบการในท้องถิ่น) และเกษตรกรผู้ปลูกลางสาด สอดรับกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
เกิดความมั่นคง และยั่งยืน ทาให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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ดังนั้นการสังเคราะห์ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จึงออกแบบให้มีกระบวนการถอดบทเรียน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ระบบการขับเคลื่อนการบริหารงานวิจัย
พาณิชย์เชิงพื้นที่ และกลไกการดาเนินการทางานเชิงสานประโยชน์ร่วมกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้อ งต้นในการพัฒนาแนวทางใน
การส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบโดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ คือ เพื่อศึกษารูปแบบการขับเคลื่อน
งานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน และ
2) เพื่อศึกษากลไกการทางานเชิงสานประโยชน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
วิธีดาเนินการวิจัย
ระเบี ยบวิธี วิจัย เป็ นการวิจัย ปฏิ บัติก ารแบบมี ส่วนร่วม มีขั้ นตอนด าเนิน การ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึก ษา
สถานภาพ/ศักยภาพด้านการบริหารงานวิจัยที่เกี่ยวกับพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะที่ 2 สังเคราะห์
ระบบ กลไก รูปแบบการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบทเรียนจากการดาเนินงาน
โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการจัดการความรู้จากประสบการณ์ความสาเร็จ ระหว่างดาเนินการ รวมทั้ง
สังเคราะห์บทเรียนและปัจจัยความสาเร็จเพื่อการต่อยอดขยายผล
ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษากระบวนขับเคลื่อนการบริหารจัดการวิจัยเชิงพาณิชย์เชิง พื้นที่ ทั้งส่วนของระบบและ
กลไกแบบมีส่วนร่วม
ประชากรและกลุ่ ม เป้ า หมาย ประชากรที่ ท าการวิ จั ย คื อ บุ ค ลากรวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัด
อุตรดิตถ์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษาลางสาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย นักวิจัยในมหาวิทยาลัย นักวิจัยในพื้นที่
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกลางสาด เครือข่ายภาควิชาการ เครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
การรวบรวมข้อมูล ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการ ศึกษาเอกสาร สอบถาม สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และจัดประชุม
ปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ที่ได้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการ
สร้างข้อสรุปจากข้อมูลตามสภาพจริง
ผลการวิจัย
1. สถานภาพ ศั ก ยภาพการขั บ เคลื่ อ นงานวิจั ย พาณิ ช ย์ เ ชิ ง พื้ น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์
ประกอบด้วย 1) สถานภาพการบริหารงานวิจัยเกี่ยวกับพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้แก่ ระบบการ
บริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพงานวิ จั ย แบบบู ร ณาการเพื่ อ ท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พาณิ ช ย์ เ ชิ งพื้ น ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภั ฏอุตรดิตถ์ สถานภาพ ศักยภาพของหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ 2) แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเกี่ยวกับพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
2. ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลจากการถอด
บทเรียนกระบวนการดาเนินงานพัฒนาการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พบว่า มหาวิทยาลัยได้ออกแบบระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการให้สอดคล้องกับระบบและกลไกการ
สนั บ สนุ น งานวิ จัย และพั น ธกิจ สั มพั น ธ์ ของมหาวิ ทยาลั ยโดยแบ่ งกระบวนการด าเนิ น งานออกเป็ น 3 กระบวนหลัก คื อ
กระบวนการต้นทางเป็นการสร้างระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ที่สามารถสร้างการเรียนรู้และ
ศักยภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัยตั้งแต่กระบวนการสร้างทีมวิจัย การปรับกระบวนทัศน์เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความรู้สึก
ร่วม การค้นหาประเด็นโจทย์วิจัย กระบวนการพัฒนาโจทย์ และพัฒนาข้อเสนอโครงการ รวมถึงการจัดการข้อมูลเพื่อช่วยใน
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การตัดสินใจ กระบวนระหว่างทาง เป็นกระบวนการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ การวิจัย (Innovation Knowledge
Research : IKR) โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากโจทย์ในพื้นด้วยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research) รวมทั้ งกระบวนการติ ด ตามประเมิ น แบบเสริ ม พลั ง การขั บ เคลื่ อ นงานซึ่ ง จะด าเนิ น งานแบบมี ส่ ว นร่ ว ม กั บ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป็นหลัก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ชุมชน และองค์กรภาคีสนับสนุนต่าง
ๆ ร่วมกันคิด วางแผน ปฏิบัติ แก้ไข/ปรับปรุงจนได้นวัตกรรม องค์ความรู้ การวิจัยที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ ช่วงปลายทางเป็น
การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อต่อยอดและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนที่เป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและการสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่ายองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง
3. กลไกการทางานเชิงสานประโยชน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ ผลการสังเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ช่วยให้ได้
รูปแบบการเชื่อมโยงการบริหารจัดการงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย มิติปัจจัย
นาเข้า ได้แก่ ฐานข้อมูลซึ่งมาจากเครือข่ายแกนนาเกษตรกรผู้ผลิตลางสาดและกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นหลัก
เครือข่ายภาคสนับสนุนในระดับจังหวัด ได้แก่ เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด (OTOP) พัฒนาการจังหวัด วัฒนาธรรมจังหวัด
หอการค้า ฯลฯ เป็นต้น และหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจั ยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Talent mobility หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (UBI) ซึ่งเป็นฐานข้อมูล 3 ด้าน คือ 1) สถานการณ์ปัญหาและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2)
ข้อ มูล องค์ ค วามรู้ ชุ ดความรู้ แหล่งเรีย นรู้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ และภูมิ ปั ญญาท้อ งถิ่น และ 3) ศั กยภาพการวิ จัย ของบุ คลากรใน
มหาวิทยาลัย
มิติด้านกระบวนการ มีกระบวนการทางานเริ่มต้นจากการสร้างทีมดาเนินงาน (Avenger Team)โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยจัดการงานวิจัยของคณะ (RMU) ช่วยให้ได้นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการจาก 6 คณะโดยมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยก่อนเริ่มทางานด้วยวิธีการโค้ชจากทีมที่เลี้ยงที่มีประสบการณ์โดยมีเป้าหมายที่สาคัญคือ การ
ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัยพาณิย์เชิงพื้นที่ให้กับนักวิจัยผ่านหลักสูตรอบรม 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Deep
listening หลักสูตร Design Thinking กระบวนการ Experience innovation กระบวนการ Cross Cultural Product
Development กระบวนการ Proposal Planning และกระบวนการ Coaching และกาหนดเป้าหมายร่วมกันก่อนเข้าสู่
ขั้นตอนการพัฒนาในระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในกระบวนการสังเคราะห์โจทย์วิจัย
จะมีกลุ่มเกษตรกรลางสาด (Key Resource) และกลุ่มผู้ประกอบ (Key User) การเข้ามามีส่วนร่วมโดยมีภาคีส นับสนุนและ
หน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยนักวิจัย
ได้จะรับการโค้ชจากทีมพี่เลี้ยงนักวิจัย (Coaching) และการติดตามสนับสนุนเพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานเพื่อการไปสู่
เป้าหมายอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
สาหรับการติดตามสนับสนุนเพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงาน (Monitoring) นั้นจะมีทีมกลางบริหารจัดการชุด
โครงทาหน้าที่ติดตามประเมินผลการดาเนินงานวิจัยให้เป็นไปตาม Cluster framework ของชุดโครงการโดยการประสาน
การทางานร่วมกับทีม สกว. Signature ซึ่งเป็นทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ทาหน้าที่ให้คาแนะนาเพื่อการไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) และทีมศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาทาหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนกลางอานวยความ
สะดวก และจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะด้านต่าง ๆ ให้กับนักวิจั ย รวมทั้งเชื่อมโยงกับหน่วยงานสนับสนุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลับในการบูรณาการพันธกิจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานในบรรลุเป้าหมาย
และเกิดกลไกการทางานแบบเสริมพลังกันและกัน เช่น เชื่ อมประสานกับ ทางพาณิชย์จังหวัดว่าโครงการไหนบ้างที่ท าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะหาผู้ประกอบการเข้าไปในส่วนของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( UBI)
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Talent mobility และโครงการที่เกิดขึ้นในงานวิจัยจะนาไปพัฒนาร่วมกับ UBI ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบที่ยังไม่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และต้องการที่จะจดทะเบียนนิติบุคคล สร้างธุรกิจใหม่โดยจะเข้า
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มาตั้งแต่เรื่องการสื่อสารการตลาด การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่าย รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น ในส่วนของ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งร่วมกับภาคเอกชนอยู่แล้วก็จะไปเข้าพัฒนาร่วมเพื่อให้เกิด products innovative ซึ่ง
จะมีการเพิ่มมูลค่าลางสาดอุตรดิตถ์สู่ผลิตภัณฑ์บารุงผิวจากธรรมชาติ การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ในขณะที่ Talent
mobility ไม่จาเป็นต้องมีนวัตกรรมสูงมากเพียงแต่ทาให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้วเพิ่มมูลค่าลางสาดด้วยกระบวนการแปรรูป
ผลผลิตเชิงพาณิชย์ เช่น โรงงานแปรรูปน้าผลไม้ เป็นต้น
มิติผลลัพธ์สุ ดท้ ายที่เ กิด ขึ้น เป็ นเรื่อ งการสานประโยชน์ ร่ว มกั นทั้ งหมด คื อ มหาวิ ทยาลั ยเกิด นัก วิจั ยที่ มี
กระบวนความคิดใหม่ เกิดการบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ เกิดกลไกการจัดการข้อมูลเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาพาณิชย์เชิงพื้นที่ เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและสานประโยชน์ซึ่งกันและ
กันกับภาคีที่มีกลไกยั่งยืน และที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือความต้องการที่จะอนุรักษ์ลางสาด การอยู่ร่วมกันของชุมชนกับป่าซึ่ง
ไม่ได้แค่ขายลางสาดแต่เป็นการนาลางสาดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนาไปต่อยอดสร้างมูลค่าและ
สามารถทาเป็นธุรกิจในด้านต่าง ๆ ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมความพอใจและมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเกิดเป็น
Platform Signature Uttaradit โดยสรุปแสดงดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 1 กลไกการทางานเชิงสานประโยชน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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4. บทเรียนจากการดาเนินงานและปัจจัยที่เอื้อต่อความสาเร็จ
4.1 บทเรี ยนจาการดาเนิน งาน ได้แ ก่ การสร้า งทีมด าเนิน งาน การออกแบบการทางานแบบมีส่ว นร่ว ม
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บทเรียนการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วมและ
เชื่อมโยงผลสู่การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มศักยภาพและความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
4.2 ปัจจัยความสาเร็จ ได้แก่ ความมุ่งมั่นทางานด้วยใจของทีม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัจจัยที่เกี่ยวกับนักวิจัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ ทัศนคติของนักวิจัยในทีม การมีเป้าหมายการทางานร่วมกัน การบริหารแบบมี
ส่ว นร่ ว มและเน้ น ความส าคั ญ ของผู้ เ กี่ ยวข้ อ ง และการบริ ห ารจั ด การแบบบู รณาการพั น ธกิ จ และการสนั บ สนุ น ของที ม
ประสานงานกลาง การมีโค้ช/พี่เลี้ยงนักวิจัย ความเชื่อคนมั่นในโค้ชและทีมพี่เลี้ยงนักวิจัย การให้คาปรึกษาของโค้ชและทีมพี่
เลี้ยงนักวิจัย และการทางานแบบต่อยอดขยายผลจากทุนเดิม
อภิปรายผลการวิจัย
1. รูปแบบการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลการสังเคราะห์และถอด
บทเรียนการดาเนินงานที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่สาคัญคือ การเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยกับเครือข่ายกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์
เชิงพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะและช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ การสร้างกลุ่มวิจัยที่มีการบูรณาการศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ และการใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคี
ทุกภาคส่วนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยการ
การเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของชุมชนเพื่อใช้ในการจัดการงานวิจัยเพื่อให้ได้โจทย์วิจัยที่เชื่อมโยงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่โดยมีการร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคีไป
พร้อมกัน ซึ่งเป็นการจัดการงานวิจัยที่สอดคล้องตามกลยุทธการวิจัยที่ว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ พุทธศักราช 2560-2564 (สานักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ. 2559)
2. กลไกการทางานเชิงสานประโยชน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ ผลการสังเคราะห์และถอด
บทเรียนการดาเนินงานที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่มีจุดเด่นสาคัญคือมีการออกแบบการทางานที่ผูกโยงกลไกการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยของชุดโครงการให้เชื่อมโยงและบูรณาการกับพันธกิจปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีกลไกลการจัดการ
กลางที่ เ ชื่ อ มโยงระบบการท างานขององค์ ก รทั้ งในส่ ว นของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาเองและหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ภายใน
มหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องโดยมีการประสานเครือข่ายความร่วมมือในการทางาน
เชิงสานประโยชน์ร่วมกันมีการบูรณาการงานและข้อมูลร่วมกันตั้งแต่ตน้ ทางตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา จัดทาแผนที่
มีการประสานสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน ร่วมทั้งมีการประสานความร่วมมือระหว่างทางและปลายทางในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้จากผู้มีประสบการณ์ การมีที่ปรึกษา/โค้ชที่คอยให้คาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการ
ทางานและการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ทาให้ทุกฝ่ายให้ความสาคัญต่อการร่วมกิจกรรมเนื่องจากประสบการณ์และการเรียนรู้
ที่ได้จะเป็นประโยชย์โดยตรงต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบซึ่งจะนาไปสู่ความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนงานการวิจัยพาณิชย์
เชิงพื้นที่ที่เป็นได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนซึ่งข้อค้นพบในส่วนนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยและประสบการณ์ความสาเร็จของการ
ขับเคลื่อนงานในชุมชนโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมา (ฉัตรนภา พรหมมา. 2552)
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาข้อมูลวิจัยเบื้องต้น (Prelim) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ออกแบบการทางานของชุดโครงการวิจัยได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
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2. มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบที่ ป รึ ก ษาวิ ชการวิ จั ย โดยการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ศั ก ยภาพให้ กั บ นั ก วิ จั ย ที่ มี
ประสบการณ์สูงของมหาวิทยาลัยให้มาเป็นที่ปรึกษาชุดโครงการวิจัย
๓. ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและประสบการณ์ความสาเร็จของทั้ง 2 ภาคส่วน
ได้แก่ ส่วนของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร และส่วนที่เป็นองค์กรสนับสนุนให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเคลื่อนไหวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะฐานข้อมูลในส่วนของปัญหา ความต้องการของสมาชิกเครือข่ายโดยเชื่อมโยงกับ
องค์กรสนับสนุนทุกภาคส่วน ซึ่งมีบทบาทตรงเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ซึ่งมีพันธกิจที่ต้องมีการวิจัยและบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
๔. ควรกาหนดเป็นนโยบายและมีการจัดทาแผนเชิงบูรณาการที่มีการประสานความร่วมมือของทุกส่วนราชการเพื่อการ
พัฒนางานและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมครบวงจรโดยมุ่งเน้นเป้าหมายความสาเร็จต่อชุมชน
อย่างแท้จริง
๕. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างประเด็นวิจัยเชิงเร่งด่วนที่ควรดาเนินการ ได้แก่
๕.1 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัต
ลักษณธของชุมชนโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น
๕.2 รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดโดยเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการท่องเที่ยว
สรุปผลการวิจัย
การศึกษากระบวนขับเคลื่อนการบริหารจัดการวิจัยเชิงพาณิชย์เชิงพื้นที่ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ทั้งส่วนของระบบและกลไกแบบมีส่วนร่วม ช่วยให้ได้ข้อมูลทั้งในส่วนสถานภาพ ศักยภาพการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิง
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ และกลไกการทางานเชิงสานประโยชน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีการทางานแบบบูรณาการศาสตร์ที่สนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ เกิดนัก
บริหารจัดการงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ในรูปแบบของชุดโครงการ นักวิจัยในโครงการได้รับการเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย
พาณิชย์เชิงพื้นที่ เกิดกลุ่มวิจัยที่มีอัตลักษณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ได้กลไกการสาน
ประโยชน์และความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาการ และเกิด
เครือข่ายการวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครื อข่ายเกษตรกร เครือข่ายภาครัฐ และเครือข่าย
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม โดยใช้กระบวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการทวนสอบข้อมูลจากการถอดบทเรียนการ
ขับเคลื่อนงานของหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องและแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกัน การจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะให้กับ
นักวิจัยในโครงการ การร่วมติดตามประเมินผลการดาเนินงานแต่ละโครงการ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ เพื่อ
ถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนงานของชุดโครงการ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยความอนุ เ คราะห์ ข องหน่ ว ยงานและบุ ค คลเป็ น จ านวนมาก หน่ ว ยงานแรกที่ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์เป็นอย่างสูงคือ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้ให้แนวคิดและประสบการณ์จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เพื่อสังเคราะห์ระบบ กลไก
รูปแบบการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติช่วยให้ได้
บทเรียนและความรู้สู่ข้อสรุปเชิงหลักการเพื่อใช้เป็นแนวทางสังเคราะห์ระบบ กลไก รูปแบบการขับเคลื่อนงานวิจัยพาณิชย์เชิง
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัยใน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่าย รวมทั้งองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการใน
ทุกขั้นตอนช่วยให้สามารถดาเนินงานวิจัยได้บรรลุผลดีตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาของทุกท่านที่ได้กล่าวถึง รวมทั้งผู้ใกล้ชิดและผู้ที่ได้มีส่วนสนับสนุนที่มิอาจกล่าว
นามได้ทั้งหมด จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงด้วยความจริงใจ คุณค่าและประโยชน์ที่พึงมีจากการวิจัยนี้ขอมอบเป็น
กตเวทิตาคุณแด่บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน
เอกสารอ้างอิง
ฉัตรนภา พรหมมา. (2552). การพัฒนาระบบบริหารการจัดการคุณภาพงานวิจัยแบบบูรณาการ
เพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม.
อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์.
สานักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ. (2559). นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9.
26 มกราคม 2561. www.nrms.go.th
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสาหรับนักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 3
เรื่องเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Development of Learning Activities using Research-Based for the 3rd Year
Chemistry Students entitle of Natural Product Chemistry
เฉลิมพร ทองพูน1* และ วิษณุ ธงไชย
1,2

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
*

corresponding author e-mail: cthongpoon@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ และ 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นการวิจัยทดลองเบื้องต้นโดยใช้รูปแบบ One –Shot Case Study กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทักษะกระบวนการปฏิบัติ และ แบบวัดความพึงพอใจ ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จานวน 1 แผน เวลา 21 ชั่วโมง
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา โดยนาเสนอสถานการณ์ปัญหาเคมี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขั้นที่ 2 การวางแผน ศึกษาตัวอย่างงานวิจัยแล้วร่วมกันกาหนดหัวข้อ รูปแบบการศึกษา และออกแบบ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ 3 ดาเนินการตามแผน สร้างเครื่องมือ กาหนดวิธีดาเนินการศึกษา
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล ขั้นที่ 4 การเก็บข้อมูล โดยผู้เรียนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอน และ ขั้นที่ 5 วิเคราะห์และรายงานผล ผู้เรียนนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน สรุปผลข้อมูลและ
รายงานผล 2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พบว่า ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้านความรู้ โดยนักศึกษาร้อยละ 100 มี
คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่า มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จานวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 100 และมี
คะแนนเฉลี่ย 47.50 คิดเป็นร้อยละ 79.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.27, S.D. = 0.50) และ ผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาฯ พบว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาฯ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.10,
S.D. = 0.53) ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและประโยชน์ต่อนักศึกษา
คาสาคัญ : การพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ วิจัย เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
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Abstract
The objectives of the present research were i) to design the learning activities based on ResearchBased Learning for the Natural Product Chemistry Subject and ii) to study the achievement of Learning
Process Arrangement based on Research-Based Learning for the Natural Product Chemistry Subject. This
research is preliminary experiments research using the One-Shot Case Study. The target group consisted
of 21 third-year chemistry studies students who enrolled in the Natural Product Chemistry Subject during
the second semester of the 2015 academic year. The used instruments for the study consisted of i)
lesson plans based on Research-Based Learning ii) the knowledge Evaluation Form iii) the practical skills
Measurement Form and iv) the student’s satisfaction Form. The collected data were analyzed by using
computer program for percentage, arithmetic mean and standard deviation. The results indicated that: 1.
Learning Process Arrangement based on Research-Based Learning for the Natural Product Chemistry
Subject consisted of a 21 hours lesson plan and the perform of this lesson plan had five steps. The first
step was defining problems by presenting and surveying of natural product problem situation in the
community. The second step was planning. The third step was implementing of the plan. The fourth step
was field data collection by the students and the fifth step was analyzing and reporting. 2. The findings of
the Research-Based Learning for the Natural Product Chemistry Subject were: The results of Learning
Process Arrangement based on Research-Based Learning for the Natural Product Chemistry Subject
regarding knowledge indicated that 21 students or 100 percent of the students have passed the criteria
with average score of 47.50 or 79.17 percent which higher than the defined criteria. The overall results of
student’s learning based on Research- Based Learning for the Natural Product Chemistry Subject regarding
practical skills were at a good level agree at 4.27 by mean and 0.50 by standard deviation and The overall
student’s satisfactions regarding Research-Based Learning for the Natural Product Chemistry Subject were
at a high level agree at 4.10 by mean and 0.53 by standard deviation.
keywords : Development, Learning Activities, Research, Natural Product Chemistry
บทนา
ความมั่นคงของชาติไทยขึ้นอยู่กับความสามารถของคนไทยในการดารงตนอย่างมีวิจารณญาณในทุกโอกาส เมื่อมี
ภาระงาน ปัญหา อุปสรรคผ่านเข้ามาในชีวิต คนไทยต้องสามารถคิด วิเคราะห์ ประพฤติ สร้าง พัฒนา ประเมิน ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดต่อการพัฒ นาทักษะต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็คือช่วงวัยเด็ก ซึ่งหากนักเรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะที่เอื้อต่อการคิดวิเคราะห์ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ คุณลักษณะเหล่านี้จะติดตัวผู้เรียน
ไปตลอด ดังนั้น เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดงาน ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็ นคนไทยที่สามารถดารงตนได้อย่างมี
วิจารณญาณ การเสริมความมั่นคงของชาติ ในวัยเด็กจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น เพราะจะเป็นกลไกในการผลิตคนไทยที่ดารงตนอย่าง
มีวิจารณญาณได้อย่างยั่งยืน โดยมีครู หรืออาจารย์เป็นแม่แบบที่มีคุณภาพและประสบการณ์ในการวิจัยจริงเป็นผู้สร้างสรรค์
ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จึงไม่สามารถที่จะละเลยผู้เรียนที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันได้ การปฏิรูป
การศึกษาในรูปแบบการพัฒนาบัณฑิตโดยเฉพาะนักศึกษายุคใหม่ แบบระบบรวบยอดครบวงจรที่เหมาะสมกับกาลังของชาติ
กลุ่มนี้จะช่วยให้ประเทศไทยได้กาลั งคนที่เสริมความมั่นคงของชาติในอนาคตได้อย่างดี ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ
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การพัฒนาบัณฑิตแบบระบบรวบยอดครบวงจร จะเน้นกิจกรรมการเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนให้ความสาคัญต่อทรัพยากรใน
ชุมชนในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ประจาชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เป็นต้น โดยผู้เรียนจะเข้าใจร่วมกันว่าการให้ความสาคัญกับชุมชนไม่ใช่
เพียงการเกิดสานึกที่ดีเท่านั้น แต่จะต้องนาเอาประเด็นปัญหาของชุมชนเข้ามาเป็นโจทย์ในการเรียนและการวิจัยของตนเอง
ผู้เรียนต้องมีบทบาทในการเรียนแบบลงมือปฏิบัตดิ ้วยตนเอง ซึ่งกลยุทธ์ที่สาคัญในการดาเนินงานที่มีสัมฤทธิ์ผลนั้น ทุกๆ ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ซึ่งมีทั้ง คณาจารย์และผู้บริหารเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องทาความเข้าใจให้ตรงกันว่าการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นองค์ประกอบสาคัญต่อความมั่นคงของชาติ ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
ภายใต้การตั้งและตอบโจทย์ในเชิงวิจัย/พัฒนาร่วมกัน เพื่อให้ได้กาลังคนที่มีความสามารถทางความคิดและมีฝีมือจานวนมาก
พอที่จะสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาชาติได้
วิธีการหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนในงานวิจัยนี้คือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยการใน
อดีตที่ผ่านมา การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (teacher-centered) นั้น ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
แท้จริง ในการปฏิรูปการศึกษาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (childcentered)
โดยมีหลักการว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ พัฒนา
ความสามารถได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพภาพของตนเอง รวมถึงสนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริงของการทางาน
มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคม ได้เรียนรู้จากหลายสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีการจัดกิจกรรมและ
กระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยไม่เน้นไปที่การท่องจาเพียงเนื้อหา
อย่างเดียว ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนมากขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการศึกษาเปลี่ยนมาให้ความสาคัญกับการเรียนมากกว่าการ
สอน จากหลักการและแนวคิดดังกล่าว นักการศึกษาจึงได้พัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เรียน
ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (research-based learning: RBL) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการ
ค้นคว้า พัฒนาการคิดวิ เคราะห์และบู รณาการเนื้อหาความรู้ ผู้สอนจานวนมาก ได้ให้ค วามสนใจกับวิ ธีการสอนแบบนี้
เนื่องจากสามารถนาไปใช้ได้ทุกรายวิชาในหลายระดับการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา (เสาวภา วิชาดี , 2554) อีกทั้ง
หลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ยังสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาโดยยึด
หลักการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ และให้ความสาคัญกับการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกทั กษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ( RBL)
ยังสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่ง
สาคัญสาหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Srikoon et al., 2014)
การศึกษาด้านเคมีในปัจจุบัน เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของสสาร การ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในองค์ประกอบของสสาร และกลไกของปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงเหล่านั้น เคมีได้
วิวัฒนาการมาจากการเข้าใจในธรรมชาติ ศาสตร์ด้านเคมีจึงมีความสาคัญต่อชีวิตประจาวันมากมาย เช่น อาหาร ยา และ
อุตสาหกรรม เคมีทาให้รู้จักคุณค่าของอาหารและการถนอมอาหาร รวมทั้งการประดิษฐ์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วน
เครื่องนุ่งห่ม เคมีทาให้รู้จักสีย้อมผ้า และเส้นใย ในด้านยา เภสัชภัณฑ์และสุขภาพอนามัย เคมีทาให้เกิดการพัฒนาทาง
การแพทย์ และลดอัตราการตายของประชากร จากที่กล่าวมา เคมีจึงเป็นวิทยาการที่น่าสนใจ ทาให้เราเรียนรู้ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ และพฤติกรรมของสสารต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน เราจึงจาเป็น ต้องศึกษาเคมีเพื่อจะได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพ และในการดารงชีวิต ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (CHEM 433 Chemistry of Natural Products) ตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พุทธศักราช 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการแยก
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สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ลักษณะโครงสร้าง การพิสูจน์โครงสร้าง การสังเคราะห์ในธรรมชาติและในห้องปฏิบัติการ
ตลอดจนการประยุกต์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ พบว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
เนื้อหาและทฤษฎี แต่ยังขาดความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการขาดการ
ค้นคว้า เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ก็เป็นได้ จากปัญหานี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี ที่ลงเรียนในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้จากงานวิจัยเป็นฐาน ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้มีพัฒนาการที่
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
จากฐานข้อมูล (data based) ในหลากหลายรูปแบบ ได้อย่างรวดเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับในระยะเวลาที่ผ่านมา การนางานวิจัยที่
มีการตีพิมพ์และหรืองานวิจัยของอาจารย์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา จึงเป็นสิ่งจาเป็น
ทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และนาความรู้ที่ได้ไปใช้เชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันทั้งการเรียนในรายวิชาอื่น
และเป็นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CHEM 433 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
จานวน 21 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Design) โดยใช้รูปแบบ One-Shot
Case Study มีรายละเอียดดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ จานวน 1 แผน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมเวลา 21 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1) แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจกระบวนการวิจัยเชิงสารวจ เป็นแบบอัตนัย จานวน 3 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน
รวมคะแนนเต็ม 60 คะแนน
2) แบบวัดทักษะกระบวนการปฏิบัติ ให้คะแนนแบบ Scoring Rubric ประเมิน 5 รายการ คือ การสารวจสภาพ
ปัญหา การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปรายงานผล รายการละ 5 คะแนน รวม
คะแนนเต็ม 25 คะแนน
3) แบบวัดความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อประกอบด้วยความพึงพอใจด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) จานวน 12 ข้อ และด้านประโยชน์ต่อนักศึกษา จานวน 3 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1) ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2) ประเมินทักษะกระบวนการปฏิบัติของนักศึกษาโดยใช้แบบวัดทักษะกระบวนการปฏิบัติระหว่างดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL)
3) วัดความรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL)

681

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยนี้ใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ผลจากแบบวัด
ความรู้ แบบวัดทักษะกระบวนการปฏิบัติ และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
(RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐานสาหรับนักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 3 เรื่องเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผู้วิจัยดาเนินการวิจัย ดังนี้
ใ ช้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่าง เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CHEM 433 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
จานวน 21 คน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และทาการเก็บข้อมูล ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชา CHEM 433 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และพฤติกรรมของนักศึกษา ในด้านการใฝ่เรียนรู้ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
เช่น ความขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัยและมีน้าใจ
ผลการวิจัย
1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้านความรู้ พบว่า มีนักศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนเฉลี่ย 47.50 คิดเป็นร้อยละ 79.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลคะแนนการทดสอบความรู้ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ใน
รายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
จานวนนักศึกษา
(คน)
21

คะแนนเต็ม
(คะแนน)
60

X

S.D.

คิดเป็นร้อยละ

47.50

2.50

79.17

จานวนนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์ (คน)
100

คิดเป็นร้อยละ
100

2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้านทักษะกระบวนการปฏิบัติ
พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) รายวิชา
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในภาพรวม อยู่ในระดับดี ( x = 4.38, S.D. = 0.42) โดยรายการทักษะกระบวนการปฏิบัติที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดในระดับดีมาก คือ การสารวจสภาพปัญหา ( x = 4.52, S.D. = 0.50) และการเก็บรวบรวมข้อมูล ( x = 4.80, S.D.
= 0.36) รองลงมาเป็นการสร้างเครื่องมือ และการสรุปรายงานผล ( x = 4.24, S.D. = 0.44) อยู่ในระดับดี ส่วนรายการทักษะ
กระบวนการปฏิบัติที่นักศึกษามีคะแนนน้อยที่สุด คือ การวิเคราะห์ข้อมูล ( x = 4.10, S.D. =0.35) ซึ่งอยู่ในระดับดี ดังแสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลคะแนนการทดสอบความรู้ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
รายการประเมิน
สารวจสภาพปัญหา
การสร้างเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล

X

S.D.

ระดับทักษะกระบวนการปฏิบัติ

4.52
4.22
4.80

0.50
0.46
0.36

ดีมาก
ดี
ดีมาก

682

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

การวิเคราะห์ข้อมูล
การสรุปรายงานผล
รวม

4.10
4.24
4.38

0.35
0.44
0.42

ดี
ดี
ดี

ตารางที่ 3 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้านทักษะ
กระบวนการปฏิบัติ
ข้อที่
รายการประเมิน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1
จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
2
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ัยเป็นฐาน (RBL) มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชา
3
นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนในการทาวิจัยมากขึ้น
4
บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ทาให้
นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาชัดเจนมากขึ้น
5
นักศึกษามีอิสระในการวางแผนการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL)
6
นักศึกษากระตือรือร้นและสนุกสนานในการ
ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL)
7
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วิจัยเป็นฐาน
(RBL) ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล
8
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ัยเป็นฐาน
(RBL) ทาให้นักศึกษาสามารถทางานอย่างเป็นระบบ
9
นักศึกษาได้สารวจสภาพปัญหาการทาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทา
ให้ได้รับประสบการณ์ตรงและทราบปัญหาที่แท้จริงในการผลิต
10
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ัยเป็นฐาน
(RBL) ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยยึด
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
11
การจัดกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อการทาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ในรายวิชาเป็นการฝึกให้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
12
นักศึกษาได้มสี ่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ ดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในทุกขั้นตอน
ด้านประโยชน์ต่อนักศึกษา
13
นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้จริง
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X
4.27
3.95

S.D.
0.50
0.46

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก

4.75

0.55

มากที่สุด

4.68
4.19

0.66
0.50

มากที่สุด
มาก

3.90

0.85

มาก

4.30

0.60

มาก

4.54

0.66

มากที่สุด

4.52

0.62

มากที่สุด

4.01

0.50

มาก

4.14

0.42

มาก

4.15

0.44

มาก

4.12

0.30

มาก

3.92
3.45

0.55
0.52

มาก
ปานกลาง
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15

นักศึกษาทราบถึงความสาคัญของการใช้กระบวนการวิจยั ใน
การแก้ปัญหา
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
รวม

4.12

0.60

มาก

4.20
4.10

0.52
0.53

มาก
มาก

3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้านความพึงพอใจ พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.10, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 4.27, S.D. = 0.50) และประโยชน์ต่อนักศึกษา ( x = 3.92, S.D. = 0.55) อยู่ในระดับมาก ผลดัง
แสดงในตารางที่ 3
อภิปรายผล
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสาหรับนักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ผู้วิจัยได้ร่วมกันสังเคราะห์และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ใช้เวลาดาเนินกิจกรรม 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ จานวน 7 สัปดาห์ รวม 21 ชั่วโมง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การแยกสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ลักษณะโครงสร้าง การ
พิสูจน์โครงสร้าง การสังเคราะห์ในธรรมชาติและในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการประยุกต์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ พบว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาและทฤษฎี แต่ยังขาดความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับการ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการขาดการค้นคว้า เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ซึ่งรูปแบบของ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ได้สร้างกิจกรรมการวิจัยขนาดย่อมไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาฯ
ผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา (Define) ผู้สอน
นาเสนอสถานการณ์และความรู้เกี่ยวกับการแยกสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพิสูจน์ลักษณะและโครงสร้างทางเคมี และ
การประยุกต์ใช้ประโยชน์ของสารผลิ ตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยให้ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชมวีดีทัศน์ จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายถึงแนวโน้มของการใช้ประโยชน์ทางเคมีธรรมชาติ ได้ชี้แนะแนวทางในการเลือกประเด็นปัญหา และให้ผู้เรียน
เลือกงานวิจัยที่ต้องการศึกษา และทาการค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ขั้นที่ 2 การวางแผน (Design) ผู้สอนให้
ผู้เรียนทาการศึกษาตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสารสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ไปร่วมกันวางแผน โดยมีกาหนดหัวข้อ รูปแบบในการสกัดสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือ กลุ่มของ
สารตัวอย่าง การออกแบบการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์สารสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขั้นที่ 3 ดาเนินการตามแผน
(Implement) ผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน ได้แก่ การสร้างโจทย์วิจัย การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อ ง และการ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ในด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผ่านขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล
ข้อมูล โดยผู้สอนคอยชี้แนะแนวทางในการดาเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอน รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบและให้คาแนะนาแก่ผู้เรียน
อย่างใกล้ชิด ขั้นที่ 4 ผู้เรียนนาข้อมูลที่ผ่านการเรียนรู้จากขั้นตอนที่ 3 มาสร้างโจทย์วิจัยและนาเสนอข้อมูล จากนั้นมีการ
อภิ ป รายร่ วมกั น ในชั้ น เรี ย น โดยแต่ ล ะคนเก็ บรวบรวมข้ อมู ล ตามที่ อ อกแบบไว้ และสอบถามความพึ งพอใจ โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 11 ข้อ และขั้นที่ 5 วิเคราะห์และรายงานผล
(Analysis result) ผู้เรียนนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและอธิบายความ เชิงพรรณนา สรุปผลข้อมูลและรายงานผลโดยจัดทาเป็นรายงานวิจัย 5 บท ซึ่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนดาเนินการอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อนร่วมห้องและครูผู้สอน ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการคิดและการจัดการหาเหตุผลในการตอบ
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ปัญหา โดยการศึกษาจากสถานการณ์จริง (อาชัญญา รัตนอุบล, 2545) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการวิจัย ยังจัดเป็น
การบูรณาการเนื้อหาและวิธีสอนและใช้แนวการสอนที่อิงปัญหาในชีวิตและสังคม เน้นความคิดและค่านิยม ตลอดจน
ส่งเสริมอัตลักษณ์และเสรีภาพในการเรียนรู้ รวมทั้งการมีวิจารณญาณอิสระของผู้เรียนเป็นสาคัญ อีกด้วย (อมรวิชช์ นาครทร
รพ, 2545) นอกจากนี้ยังจัดเป็นรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริงด้วยตนเอง
มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลประกอบ รวมถึงสามารถค้นหาปัญหาของตนเอง ตั้งคาถามและตอบ
คาถาม ที่ตนเองต้องการทราบจากบทเรียน โดยการค้นคว้าและเลือกสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ (สรจิตต์ เดชอมร
ชัย และชนยา ด่านสวัสดิ์, 2555)
2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยให้นักศึกษาร้อย
ละ 75 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป ผลการวิจัย พบว่า มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100
และมีคะแนนเฉลี่ย 47.50 คิดเป็นร้อยละ 79.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือทาง
การศึกษาที่ช่วยสร้างความรู้ทั้งที่เป็นความรู้สากลและความรู้เฉพาะกรณีอันจะเป็นประโยชน์เพื่อการประกอบเป็นฐานความรู้
หรือใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาของตนและการงานได้ รวมถึงสามารถจัดการความรู้และสร้างความรู้ใหม่ได้ (จรัส สุวรรณ
เวลา, 2545) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2557) ได้ศึกษาผลของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อ
ความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานมีความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เช่นเดียวกับ พิจิตรา ทีสุกะ (2556) ได้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานวิชาการพัฒนาหลักสูตรสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรก่อนและ
หลังการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยหลังการ
ทดลองรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานนักศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้หลังสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ จากงานวิจัย
ของพงษ์ศักดา นามประมา (2557) ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยรูปแบบการ
สอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 85.71 ได้คะแนนผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 80.80 ขึ้นไป และสอดคล้องกับการศึกษาของสรจิตต์ เดชอมรชัย และชนยา ด่านสวัสดิ์ (2555) ได้ศึกษาผล
การใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1 สาหรับนักศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า หลังการจัดการสอน กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงเกณฑ์ร้อยละ
60 ที่ตั้งไว้ตามข้อกาหนดของวิชาบังคับในหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านทักษะกระบวนการปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL)
รายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.38, S.D. = 0.42) โดยรายการทักษะกระบวนการปฏิบัติที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในระดับดีมาก คือ การสารวจสภาพปัญหา ( x = 4.80, S.D. = 0.36) และการเก็บรวบรวมข้อมูล ( x =
4.52, S.D. = 0.50) รองลงมาเป็นการสร้างเครื่องมือและการสรุปรายงานผล ( x = 4.24, S.D. = 0.44) อยู่ในระดับดี ส่วน
รายการทักษะกระบวนการปฏิบัติที่นักศึกษามีคะแนนน้อยที่สุด คือ การวิเคราะห์ข้อมูล ( x = 4.10, S.D. = 0.35) ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของพิจิตรา ทีสุกะ (2556) ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานวิชาการ
พัฒนาหลักสูตรสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนวิจัยเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก เช่นเดียวกับสรจิตต์ เดชอมรชัย และชนยา ด่านสวัสดิ์ (2555)
ศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1 สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมในการเรียน การทางาน และการร่วมงานกับผู้อื่นดีขึ้น และ
นักศึกษามีความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะได้ช่วยให้มีความรู้
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เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ได้พัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งด้านภาษาฝรั่งเศส การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การคิด
อย่างมีระบบ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหาและการทางานกลุ่มร่วมกัน
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ใน
รายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ใน
รายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.12, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 4.20, S.D. = 0.52) และประโยชน์ต่อนักศึกษา ( x = 3.92, S.D.
= 0.55) อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน มีอิสระในการวางแผน แบ่งงานกันทาอย่างเป็นระบบได้ค้นพบคาตอบด้วยตนเองโดยการ
เก็บข้อมูลภาคสนามจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัชญา
เพ็งจางและอังคณา ตุงคะสมิต (2556) เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองเรือ
วิทยา รายวิชา ส22103สังคมศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนที่เน้นวิจัยเป็นฐาน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากที่
เรียนโดยใช้การเรียนการสอนที่เน้นวิจัยเป็นฐานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสรจิตต์ เดชอมรชัย
และชนยา ด่านสวัสดิ์ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในรายวิชาภาษา
ฝรั่งเศสระดับกลาง 1 สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า ภายหลังการใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
โดยใช้วิจัยเป็นฐานนักศึกษามีเจตคติต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มสูงขึ้น และจากการวิจัยของพิจิตรา ทีสุกะ (2556)
ที่ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานวิชาการพัฒนาหลักสูตรสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู พบว่า ความคิดเห็น
ของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน ส่วน
สาระที่นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากที่สุด คือการใช้คาถามกระตุ้นผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง รองลงมาคือ การส่งเสริม
ให้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สรุปผลการวิจัย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (research-based learning) ถือเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้ในระดับสูง
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในระยะหลังได้ถูกนามาประยุกต์ใช้มากขึ้นในระดับอื่น ๆ ผู้สอนจึงควรมีบทบาท
ในการวางแผนและเตรียมการเพื่อใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ให้หลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาที่เรียน ทั้งนี้ ผู้สอนควร
เป็นผู้ทาการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อจะได้มีพื้นฐานแนวคิดและมีทักษะการวิจัยอย่างดีพอที่จะสื่อสารทาความเข้าใจกับผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และเต็มที่ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ ของผู้เรียน ขณะเดียวกันผู้เรียนเองจะต้องฝึก
และพัฒนาตัวเองให้รู้จักตั้งข้อสงสัยในสภาพแวดล้อมและปัญหาของสังคมอยู่เสมอ เพราะการสงสัยจะเป็นเบื้องต้นของการ
วิจัย นอกจากนี้ ผู้เรียนยังต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนกับข้อมูลที่ตนเองได้ศึกษามาและวิเคราะห์ตีความตามข้อมูลที่ ได้มาเป็น
หลั ก (ไพฑู ร ย์ สิ นลารัต น์ , 2557) ในระหว่า งการเรี ย นรู้ โ ดยวิ ธีก ารของการวิ จั ยนั้ น ผู้ เ รีย นจะได้พั ฒ นาทั กษะ ต่า ง ๆ
ประกอบด้วย ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะการเก็บข้อมูล ทักษะการเลือก ทักษะการคิด การวิเคราะห์ การตีความข้อมูล และ
การสรุปประเด็น รวมถึงการวิเคราะห์ทักษะเพื่อนาเสนอประเด็นจากข้อค้นพบอีกด้วย อีกทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการ
แสวงหาความรู้ ที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาและสร้างขึ้นในตัว อันจะนาไปสู่คุณภาพของบัณฑิตที่พร้อมสาหรับสังคมฐานความรู้ต่อไป
ในอนาคต ซึ่งประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน นั้นมามีพื้นฐานจากการวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการ
ในการแสวงหาความรู้หรือข้อเท็จจริงโดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน เมื่อนาไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัยจึงเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปรียนันท์ สิทธิจินดา (2552) ที่กล่าวไว้ว่าการเรียนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน
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นี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจวิชาที่เรียนมากขึ้น ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นสูงขึ้น เพราะเป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อ
ไม่จาเจ สนุกสนาน ได้เผยศักยภาพของตนเอง แต่ที่สาคัญกว่านั้นคือเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ ทาให้เปลี่ยนมุมมอง/
ทัศนะของบุคคลให้คิดเป็น มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบอื่นๆ การเรียนแบบนี้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
สรุปได้ดังนี้คือ เปลี่ยนรูปแบบจาก Teaching-Based เป็น Learning-Based เปลี่ยนลักษณะการเรียนจาก Passive เป็น
Active เปลี่ยนจากวิชาเป็นปัญญา ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ (Learning) มากกว่าการรู้ (Knowing) และได้เปลี่ยนแปลงตัว
นักศึกษาโดยใช้งานวิจัยเป็นวิถีของการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ควรนาเสนอสถานการณ์ปัญหาในการศึกษาทีส่ อดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันจะทาให้เห็นประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. ผู้สอนควรเสนอแนวทางในการนาผลการเรียนรู้ทไี่ ด้จากขั้นตอนการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาของผู้เรียนที่
ชี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน
3. ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ควรกาหนดเวลาในการดาเนินกิจกรรมให้
เพียงพอเนื่องจากในบางขั้นตอนต้องใช้เวลามาก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษานานวัตกรรมการสอนอื่นๆ มาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) เช่น ใช้
ร่วมกับการสืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่าย Internet และ ควรมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะการวิจัย
ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการวิเคราะห์ผลข้อมูลโดยใช้สถิติวิจยั เชิงอนุมาน เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่สนับสนุนและให้ทุนอุดหนุนการทา
วิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุกคนที่
เข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สานักงาน. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.
จรัส สุวรรณเวลา. (2545). การศึกษาที่มีวิจัยเป็นฐาน. ปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันสถาปนาคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรัชญา เพ็งจาง และ อังคณา ตุงคะสมิต. (2556). เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา รายวิชา ส22103 สังคมศึกษาโดยใช้การเรียนการสอนที่เน้นวิจัยเป็นฐาน. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 36(2), 32-38.
ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2557). ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อความรู้เรื่อง
วัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(1), 54-62.

687

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21, สสวท. 42(185) : 10-12; พฤศจิกายน-ธันวาคม, 2556.
ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง.ผู้เรียนเป็นสาคัญและการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ.กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2545.
บุญชม ศรีสะอาดและคณะ. พื้นฐานการวิจัยการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่ 4. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์, 2551.
ปรียนันท์ สิทธิจินดา. (2552). ปรับการเรียน เปลีย่ นการสอนด้วยวิจัยนอกชั้นเรียน. สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม
2558. จาก http://www.node.rbru.ac.th/article/article31.pdf
พิจิตรา ทีสุกะ. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานวิชาการพัฒนาหลักสูตรสาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ สอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พงษ์ศักดา นามประมา. (2557). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน ด้วย
รูปแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2547). “หลักการสอนแบบเน้นการวิจัย (Research-Based Teaching) ใน
ระดับอุดมศึกษา,” ในการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน. 1-7. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แผนบริหารการสอน รายวิชา CHEM 433 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี พุทธศักราช 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์. (2557). แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน Research–Based
Learning. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2554). สิ่งแวดล้อมในชุมชน. ค้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558, จาก
https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi5/chum/chum.htm.
เสาวภา วิชาดี. (2554). การศึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่: การเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. Executive Journal
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 26-30.
อมรวิชช์ นาครทรรพ. (2545). เรียนรู้คู่วิจัย: กรณีการสอนด้วยกระบวนการวิจัยภาคสนามวิชาการศึกษากับสังคม
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ในไพฑูรย์ สินลารัตน์ (บรรณาธิการ). การเรียนการสอนที่มกี ารวิจัยเป็นฐาน.
กรุงเทพฯ: ศูนย์ตาราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาชัญญา รัตนอุบล. (2545). การสอนแบบเน้นวิจัยโดยใช้สญ
ั ญาแห่งการเรียนรู้ (Learning Contract). ในไพฑูรย์
สินลารัตน์ (บรรณาธิการ). การเรียนการสอนที่มกี ารวิจัยเป็นฐาน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ตาราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Srikoon, S., Bunterm, T., Samranjai, J., and Wattanathorn, J. (2014). Research Synthesis of
Research-Based Learning for Education in Thailand. Procedia-Social and ehavioral Sciences, 116(2014);
913-917.

688

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
Knowledge Management for Bachelor of Engineering
Program in Logistics Engineering
อลงกรณ์ เมืองไหว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
*

corresponding author e-mail: alongkornm25@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การความรู้ ที่ ใ ห้ เ หมาะสมส าหรั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งรูปแบบงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ คือ การสารวจ เก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรภายในสาขาเท่านั้น ได้แก่
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยใช้แบบสอบถามและการระดมความคิดถึงปัญหา อุปสรรคที่พบในการ
จัดการเรียนการสอน รวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสมให้กับปัญหาที่พบในแต่ละปัญหา จากการ
วิจัยพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือจานวนหน่วยกิตที่มากเกินไป ซึ่งใช้หลักการของ SWOT การวิเคราะห์ก้างปลา และโซ่คุณค่าเข้า
มาช่วยในการวิเคราะห์
คาสาคัญ : โลจิสติกส์ โซ่คุณค่า

Abstract
This research aims to study the appropriate learning format for a bachelor of engineering
program in logistics engineering in faculty of industrial technology. The questionnaires were used to
explore the learning problems, threats, and successive approaches from the teachers and students. The
analyzed results were found that the too much credit are the core problems. However, the strengths of
activist obtained from SWOT analysis, fish-bone diagram and value chain are used in this research.
keywords : logistics, value chain

689

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2562

บทนา
ปัจจุบันการเรียนการสอนของระบบการศึกษาในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายเพื่อปรับตัวให้เข้า
กับความเป็นสากลมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต ซึ่งรูปแบบของหลักสูตรจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และยังต้องคานึงถึงจานวนอัตราการเกิดที่น้อยลงของประชากรในระดับเทศที่จะส่งผลต่อจานวน
การรับเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว
ในงานวิจัยนี้จึงได้ทาวิจัยและเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่จะตอบสนองต่อสภาพปัจจุบันของประเทศไทย ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้
ใช้หลักการบริหารคุณภาพเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในหลักสูตรปัจจุบันทั้งในด้านครูอาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา วิชาเรียน เป็นต้น และข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป ตลอดจนยังใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรจากผู้เรียน
ประโยชน์ของงานวิจัย
ได้รับข้อมูลจากผู้เรียนโดยตรงในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ในรอบต่อไป
ขอบเขตของงานวิจัย
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์จานวน 35 คน
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
ตัวแปรตาม คือ ข้อมูลที่ได้รับ
ตัวแปรควบคุม คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและระยะเวลาในการทาวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโกยการสอบถาม สัมภาษณ์ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคและหลักการการบริหารคุณภาพและโซ่คุณค่า
ผลการวิจัย
ผลจากการสารวจและสอบถามข้อมูลทั่วไป
ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ แบบสารวจเป็นลักษณะให้เลือกตอบเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ทาการสารวจความ
คิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ตาราง 4.1 จานวนและค่าร้อยละจาแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จานวน

ร้อยละ

15
20
35

42.85
57.15
100.00

จากตารางที่ 4.1 แสดงถึงอาจารย์และนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรม
โลจิสติกส์ เป็นเพศหญิงจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 42.85 และเพศชายจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.15
การวิเคราะห์ SWOT Analysis
สาหรับในหัวข้อนี้จะใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนหรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนา
หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ จากผลการวิเคราะห์ได้ผลดังภาพที่ 1 จากการวิเคราะห์ดังกล่าวผู้วิจัยได้นาประเด็นที่สาคัญที่
เป็นการสอบถามอาจารย์และนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้แก่ การนา
จุดอ่อน และอุปสรรค ที่ได้มาจากการระดมความคิดของอาจารย์และนักศึกษานั้นมาทาแบบสอบถามเพื่อหาปัญหาหลักที่
อาจารย์และนักศึกษาเห็นว่าเป็นปัญหาจริงๆ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต ซึ่งผู้วิจัย ได้ออกแบบสอบถามตาม
จุดอ่อน และอุปสรรค ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ SWOT
SWOT Analysis
1. จุดแข็ง (Strengths )
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีความละเอียด
- จานวนหน่วยกิตตลอดทั้งหลักสูตรยังมี
เข้าใจง่ายในการเรียน
จานวนมากเกินไป
- ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชาจึงทา
- วิชาบางวิชายังไม่ทันสมัยในปัจจุบนั
ให้เข้าใจอย่างละเอียด
- รายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรในชั้นปีที่ 1
- รายวิชาในหลักสูตรมีครบถ้วนตามศาสตร์
และ 2 มีตัวเรียนต่อมากเกินไปจนส่งผลต่อ
วิศวกรรมโลจิสติกส์
ระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษาตลอด
- หลักสูตรเป็นกระแสนิยมและมีคนสนใจ
หลักสูตร
ศึกษาเป็นจานวนมากต่อปี
- รายวิชาโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์มีเทอม
- หลักสูตรมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ
เดียวทาให้มีเวลาไม่เพียงพอต่อการสาเร็จ
จาก สกอ.
การศึกษา
- สถานประกอบการยังไม่เข้าใจถึงระบบ
สหกิจศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อการให้คะแนน
และปฏิบตั ิงานในโรงงาน
3. โอกาส (Opportunities)
4. อุปสรรค (Threats)
- หลักสูตรเป็นหลักสูตรทีเ่ ป็นความต้องการ
- อาจารย์ผู้สอนยังขาดแคลนอยู่มากใน
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ของระดับชาติและจังหวัด
- หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์เป็นหลักสูตรที่
ยังขาดแคลนแรงงานค่อนข้างสูง
- ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงเนือ่ ง
รัฐบาลมีความต้องการในการลดต้นทุน
โลจิสติกส์ในระดับประเทศ

ระดับประเทศ
- งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรในระดับ
มหาวิทยาลัยยังน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาหลักสูตร
- ทุนวิจัยระดับจังหวัดยังมาไม่ถึงในระดับ
มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ข้อคิดเห็น
1. จ านวนหน่ ว ยกิ ต ตลอดทั้ ง หลั ก สู ต รยั ง มี
จานวนมากเกินไป
2. วิชาบางวิชายังไม่ทันสมัยในปัจจุบัน
3. รายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรในชั้นปีที่ 1
และ 2 มีตัวเรียนต่อมากเกินไปจนส่งผลต่อ
ระยะเวลาในการศึกษาของนักศึกษาตลอด
หลักสูตร
4. รายวิชาโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์มีเทอม
เดี ย วท าให้ มี เ วลาไม่ เพี ย งพอต่ อ การส าเร็ จ
การศึกษา
5. สถานประกอบการยังไม่เข้าใจถึงระบบสหกิจ
ศึ ก ษาซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การให้ ค ะแนนและ
ปฏิบัติงานในโรงงาน
6. อาจารย์ ผู้ ส อนยั ง ขาดแคลนอยู่ ม ากใน
ระดับประเทศ
7. งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรในระดับ
มหาวิทยาลัยยังน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาหลักสูตร
8. ทุ น วิ จั ย ระดั บ จั ง หวั ด ยั ง มาไม่ ถึ ง ในระดั บ
มหาวิทยาลัย
รวม

จานวนคน
9

ร้อยละ
25.71

3
3

8.57
8.57

9

25.71

5

14.28

2

5.72

2

5.72

2

5.72

35

100.00

จากตารางที่ 4.3 อาจารย์และนักศึกษาที่เลือกตอบจานวนหน่วยกิตตลอดทั้งหลักสูตรยังมีจานวนมากเกินไป มี
จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 เลือกตอบข้อวิชาบางวิชายังไม่ทันสมัยในปัจจุบัน มีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57
เลือกตอบข้อรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรในชั้นปีที่ 1 และ 2 มีตัวเรี ยนต่อมากเกินไปจนส่งผลต่อระยะเวลาในการศึกษา
ของนักศึกษาตลอดหลักสูตร มีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 เลือกตอบข้อ รายวิชาโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์มีเทอม
เดียวทาให้มีเวลาไม่เพียงพอต่อการสาเร็จการศึกษา มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 เลือกตอบข้อสถานประกอบการยัง
ไม่เข้าใจถึงระบบสหกิจศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อการให้คะแนนและปฏิบัติงานในโรงงาน มีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28
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เลื อ กตอบข้ อ อาจารย์ ผู้ ส อนยั งขาดแคลนอยู่ มากในระดั บ ประเทศ มี จ านวน 2 คน คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 5.72 เลื อ กตอบข้ อ
งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยยังน้อยเกิ นไปไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหลักสูตร มีจานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.72 และสุดท้ายเลือกตอบข้อทุนวิจัยระดับจังหวัดยังมาไม่ถึงในระดับมหาวิทยาลัย มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.72
ดังนั้นจากผลการสอบถามอาจารย์และนักศึกษาดังข้างต้นพบว่าสิ่งที่ยังเป็นข้อสั งเกตของหลักสูต รวิศวกรรมโลจิ
สติกส์ส่วนใหญ่ ได้แก่ 1) จานวนหน่วยกิตตลอดทั้งหลักสูตรยังมีจานวนมากเกินไป และ 2) รายวิชาโครงงานวิศวกรรมโลจิ
สติกส์มีเทอมเดียวทาให้มีเวลาไม่เพียงพอต่อการสาเร็จการศึกษา
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามและทฤษฎีหลักการที่ใช้ในการวิจัยในการหาข้อมูลพัฒนาหลักสูตรจากผู้เรียน
โดยตรงของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจานวน 35 คน สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. จากการวิเคราะห์พบว่าจุดอ่อนและอุปสรรคที่มีผลต่อการเรียนการสอนนั้นได้ถูกนามาสอบถามอีกครั้งเพื่อฟัง
เสียงส่วนใหญ่ของปัญหาที่แท้จริง ปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกนั้นคือ 1) จานวนหน่วย
กิต ตลอดทั้งหลักสูตรยังมีจานวนมากเกินไป และ 2) รายวิชาโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์มีเทอมเดียวทาให้มีเวลาไม่เพียงพอ
ต่อการสาเร็จการศึกษา
2. จากการระดมสมองของอาจารย์และนักศึกษาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้ นปรากฏว่าปัญหาหลักที่งานวิจัยนี้เลือกมา
เป็นตัวอย่าง คือ จานวนหน่วยกิต ตลอดทั้งหลักสูตรยังมีจานวนมากเกินไป ซึ่งที่มาของปัญหานี้มาจาก 4 สาเหตุ คือ 1) การ
วิพากษ์หลักสูตร 2) ความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 3) อาจารย์ผู้สอน 4) มาตรฐานการศึกษา
3. จากโซ่คุณค่าที่ทาการทดลองพบว่าการที่การพัฒนาหลักสูตรจะประสบความสาเร็จนั้นต้องาอาศัยกิจกรรมหลัก
และกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานอย่างสูงสุดให้กับการพัฒนาหลักสูตร
บทสรุป
งานวิจัยนี้เป็นการหาข้อมูลและรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งมาจากการ
สอบถาม อาจารย์และนักศึกษา จานวนทั้งสิ้น 35 คน จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่มีจานวนร้อยละ
สูงสุดของการสอบถามอาจารย์และนักศึกษา ได้แก่ จานวนหน่วยกิตตลอดทั้งหลักสูตรยังมีจานวนมากเกินไป และรายวิชา
โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์มีเทอมเดียวทาให้มีเวลาไม่เพียงพอต่อการสาเร็จการศึกษา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้อง
รีบหาวิธีการที่จะทาให้การพัฒนาหลักสูตรนั้นเกิดประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนตอบสนองความ
ต้องการของประเทศให้ดีที่สุด
ข้อเสนอแนะ
(1) งานวิจัยนี้เป็นเพียงการวิจัยพื้นฐานที่มีกลุ่มตัวอย่างของประชากรขนาดเล็ก เพียงกลุ่มเดียว ดังนั้นผู้ที่สนใจ
สามารถนาไปปรับใช้กับนักศึกษากลุ่มอื่นได้ ซึ่งปัญหาหรือรูปแบบที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกันออกไป
(2) ผู้ที่สนใจสามารถปรับใช้เครื่องมืออุปกรณ์หรือหลักการทฤษฎีอื่น มาวิจัยเพิ่มเติมกับประชากรกลุม่ นี้ได้ ซึ่งผลการ
ทดลองที่ได้อาจแตกต่างออกไปตามเครื่องที่นามาใช้
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์
ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดารง
ผศ.ดร.คารพ รัตนสุต
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์
ดร. พลดา เดชพลมาตย์
ดร. นันทวัน เหลี่ยมปรีชา
ดร.วัชรินทร เทียนสันต์
ดร. นพดล จารูญ
ดร.จิรภาส จงจิตวิมล
ดร. วิภาพร สิทธิสาตร์
ดร. เบญญาภา พรมพุก
ดร. ศุภาณ์นาฏ สุวรรณกิจ
ดร. อัศนี วันชัย
ดร.โรชินี อุปรา
ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์
รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต
ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จันพันธุ์
ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
รศ.เกศินี ประทุมสุวรรณ
ผศ.ดร. กมลทิพย์ คาใจ
ผศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร
ผศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร
ผศ.กรรณิการ์ กาญจันดา
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ดร.ดนุลดา จามจุรี
รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล
รศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธ์
ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล
ดร.พัชรี ครูขยัน
ดร.รดี ธนารักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
รศ.ดร.สุขแก้ว คาสอน
รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
รศ.ไพโรจน์ เยียระยง
รศ.ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
ผศ.ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
ผศ.ดร.จิตศิริน ก้อนคง
ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย
ผศ.ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
ผศ.กิ่งแก้ว สารวยรื่น
ผศ. ภาวิดา มหาวงศ์
ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
ผศ.ดร. ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
ผศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ
ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
ผศ.วิภาดา ศรีเจริญ
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผศ.สุภาวดี น้อยน้าใส
ผศ. ดร. เกตุการ ดาจันทา
ผศ.ดร.วิจิตรา จาลองราษฎร์
ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
ผศ.ดร.อรชร ฉิมจารย์
ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ
ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
ผศ.ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
ผศ.ดร.ธัมมะธินา ศรีสุพรรณ
ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ผศ.ดร.รัตน์ติพร สาอาง
ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี
ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร
ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย
ผศ.ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต
ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ
ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง
ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว
ผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล
ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวพันธ์
ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
ผศ.ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ
ผศ.นฤมล เถื่อนกูล
ผศ.ดร.วิสูตร จันทร์อิฐ
ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง
ผศ.ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์
ผศ.ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ
ผศ. เอกภพ จันทร์สุคนธ์
ผศ.ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
ผศ. ปรารถนา ศิริสานต์
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
ผศ.ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กัน
ผศ.ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์
ผศ.ดร.อุทาน บุญเมือง
ผศ.สุดารัตน์ สุตพันธ์
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
ดร.ฐิติพร เจาะจง
ดร. เสกสรรค์ ศิวิลัย
ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์
ดร. สุกัญญาโสภี ใจกล่า
ดร.พงพันธ์ พุทธิวิศิษฎ์
ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี
ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์
อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม
อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์
อาจารย์เกชา ดาดูเคล
อาจารย์อัศวพร แสงอรุณเลิศ
อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้าเพชร
อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว
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