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บทบรรณาธิการ
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ( มกราคม
2559 – มิถนุ ายน 2559 ) ฉบับนีน้ ำ� เสนอบทความวิชาการ และบทความวิจยั ของนักวิชาการด้านการศึกษาและการ
พัฒนาสังคมซึ่งประกอบด้วยบทความวิชาการจ�ำนวน 2 เรื่องได้แก่ บทความวิชาการด้านดนตรีไทยเรื่อง “บัวลอย
ทางยามสอง” และ บทความวิชาการด้านการศึกษาเรือ่ ง “การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าสังคมศึกษาตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน” และบทความวิจัยจ�ำนวน
25 เรื่อง ตัวอย่างเช่น บทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัสที่ส่งเสริมความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาส�ำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา” “การพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3” “การสร้างตัวตนความป็นแม่ในสังคมชายเป็นใหญ่” และ “การสร้างเสริมพฤติกรรมการ
ท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า” รวมทั้งบทความวิจัยด้านการศึกษา
และการพัฒนาสังคมที่น่าสนใจอื่นๆอีกจ�ำนวนมาก
ในนามกองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ขอขอบคุณนักวิจัยและนักวิชาการผู้เขียน
บทความ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินบทความทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ต่อวารสารการศึกษาและการพัฒนา
สังคมด้วยดีเสมอมา อีกทัง้ ขอขอบคุณสมาชิกผูอ้ า่ นทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมา แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล
บรรณาธิการ

			

สารบัญ

บทบรรณาธิการ
บทความวิชาการ

บัวลอยทางยามสอง
(ดร.ชูชาติ พิณพาทย์)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมจิตส�ำนึกการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน
(วิภาพรรณ พินลา)

บทความวิจัย

ผลการปรึกษากลุ่มโดยการก�ำกับตนเองต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นของนิสิตปริญญาตรี
(จิดาภา สุวรรณ, ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์)
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอน โดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง ส�ำหรับนิสิตครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(นคร ละลอกน�้ำ, ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ, ดร.ทิพย์เกสร บุญอ�ำไพ)
การสร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
(อรวรรณ คุณสนอง, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง)
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning): กรณีศึกษา
โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
(นิติธรรม จันทร์แจ่ม, ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์, ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์)
ทักษะการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลของนิสิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย: การบูรณาการศาสตร์
ทางการศึกษาปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรี
(ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล)
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
(สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา, ดร.วิชิต สุรัตน์เรืองชัย, ดร.ฉลอง ทับศรี)
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(โรจน์รวี พจน์พัฒนพล, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง)
ยุทธศาสตร์การจัดการที่ดินของรัฐ อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
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หน้าที่ 7

บัวลอยทางยามสอง
ดร.ชูชาติ พิณพาทย์*
ดนตรี ไ ทยเป็ น ดนตรี ป ระจ� ำ ชาติ ที่ อ ยู ่ คู ่ กั บ
คนไทยมาตั้งแต่โบราณ และได้น�ำดนตรีไทยมาใช้สังคม
โดยความเชือ่ ในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ำ� ให้เกิด พิธกี รรมต่างๆ ขึน้
และยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ กั น มาจนกลายเป็ น ดนตรี พิ ธี ก รรม
ดนตรีถกู น�ำไปใช้ในพิธกี รรม และงานต่างๆ เช่น งานบวช
งานท�ำบุญ งานศพ หรืออาจจะสรุปได้ว่า ดนตรีถูกน�ำไป
ใช้ในงานมงคล และงานอวมงคลวงบัวลอย เป็นวงดนตรี
ไทยประเภทหนึง่ ทีม่ มี าแต่โบราณ เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก
ใช้ในงานอวมงคล สมัยก่อนจะใช้เฉพาะการประโคมศพ
เจ้านาย (การบรรเลงงานอวมงคล เรียกว่า การประโคมศพ)
วงบัวลอยเป็นวงที่ผู้บรรเลงจะต้องมีความสามารถสูง
และมีฝีมืออย่างมาก จึงจะบรรเลง ได้อรรถรสในงาน
พระราชพิ ธี พระเมรุและถวายพระเพลิง พระบรมศพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 10 มีนาคม
พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบรรเลง
ของวงบัวลอย ในงานพระราชพิธีครั้งนั้นด้วย
ค�ำว่าบัวลอย ได้ใช้เรียกกันมาแต่โบราณจนถึง
ปัจจุบนั มีผใู้ ห้ความหมายของค�ำว่า บัวลอย ดังนีส้ มเด็จ
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (2505, หน้า 263-264)
ทรงมีความเห็นว่า “ค�ำว่าบัวลอยก็เป็นเพราะชื่อเพลงที่
เป่าไม่ใช่เรื่องนางหงส์
ค�ำกล่าวดังกล่าวได้แบ่ง บัวลอยเป็นชื่อเพลง
ส�ำหรับนางหงส์เป็นวงปี่พาทย์นางหงส์
พระยาอนุมานราชธน (2505, หน้า 250-251)
“ครัง้ โบราณการประโคมศพ ตามปกติใช้กลองมลายู 2 คู่
ปี่ 1 เลา เรียกกันเป็นสามัญว่า กลอง 4 ปี่ 1 ประโคมเป็น
เพลงบัวลอยเป็นระยะตลอดรุ่ง การบรรเลงเพลงบัวลอย
ประโคมศพใช้กลองมลายู 1 คู่ ปี่ 1 เลา ฆ้องเหม่ง 1”

วงบัวลอยเกือบจะสูญหายไปแล้ว ได้พบค�ำกล่าว
ในพระราชวิจารณ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์
ทรงมีถึงเจ้าคุณพระยาอนุมานราชธน ในหนังสือบันทึก
เรื่องความรู้ต่างๆ ว่า “....เพลงเรื่องบัวลอย ไม่มีใครเขา
ท�ำกันมานานแล้วฉันคิดจะฟื้นขึ้นให้ท�ำเมื่อครั้งท�ำศพ
ยายคราวหนึ่งแล้ว ไม่ใช่ล�ำบากแต่ที่จะหาคนเล่นไม่ได้
แม้เครือ่ งเล่นคือเหม่งก็หาไม่ได้ มีแต่ของข้าหลวงส�ำหรับ
ตีแห่ ก็ต้องไปยืมมา.....” (นริศรานุวัดติวงศ์, 2538,
หน้า 259)
เมื่อพจนานุกรมศัพท์ ดนตรีไทย ภาคคีตะดุ ริ ย างค์ ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค� ำ ว่ า บั ว ลอยไว้ ว ่ า
“วงบัวลอยเป็นวงดนตรีไทยแบบหนึ่งที่ใช้ประโคมศพ...
ภายหลังได้ลดจ�ำนวนกลองมลายูลงเหลือเพียง 2 ใบ และ
เรียก วงลักษณะนี้ว่า “วงบัวลอย” เพราะใช้เพลงบัวลอย
เป็นหลักส�ำคัญในการบรรเลง.....” (ราชบัณฑิตยสถาน,
2540, หน้า 145)
ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครือ่ งยืนยันว่าวงบัวลอยนัน้
มีมาแต่โบราณ โดยทีบ่ างครัง้ เกือบจะสูญหายไปแล้ว อาจ
เป็นเพราะว่าผูบ้ รรเลงนัน้ หาได้ยาก หรือว่าไม่เป็นทีน่ ยิ ม
ใช้กัน วงบัวลอยนั้นใช้ในการประโคมศพ และใช้ในการ
ประชุมเพลิง ปัจจุบันวงบัวลอยจะยังนิยมบรรเลงในหมู่
นักดนตรี แต่ในสังคมส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้จักวงบัวลอย
บทความฉบับนีจ้ งึ มีจดุ มุง่ หมายต้องการทีจ่ ะเผยแพร่เพือ่
ให้เกิดประโยชน์กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผู้ที่ศึกษาทาง
ด้านดนตรี และเพื่อมิให้ “วงบัวลอยเฉพาะทางยามสอง
ของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)” สูญหาย
ไปจากคนไทยสืบต่อไป

*อาจารย์ประจำ�ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ในบทความบัวลอยยามสองนี้มีวัตถุประสงค์ เป็นทางเพลงที่นักดนตรีหลายคนก�ำลังตามหาอยู่ แต่
เพื่ อ ต้ อ งการให้ บั ว ลอยยามสองของท่ า นครู ห ลวง ไม่รู้จะไปต่อกับใคร ก็นับว่าพวกเราโชคดี จากนั้นก็มา
ประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้เผยแพร่ เป็น ต่อบัวลอยทางนี้ให้กับ ดร.ชูชาติ พิณพาทย์ กลองให้
ที่ รู ้ จัก เพื่ อ เป็ นประโยชน์ต ่อ แวดวงการศึกษาดนตรี กับ นายไชยวัฒน์ พิณพาทย์ ต่อมาก็ได้ต่อให้กับ สุพจน์
ในบทความนี้จะเรียบเรียงเฉพาะบัวลอยทางยามสอง ศุขสายชล ทั้งนี้ ข้าพเจ้าหวังว่า บัวลอยยามสองนี้ หรือ
ของครูหลวงประดิษฐ์ไพรเราะ ที่มีตระกูลนักดนตรี เป็น ทางสมุทรสงครามคงจะไม่สญ
ู หายไปไหนคิดว่า ดร.ชูชาติ
ผู้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเท่านั้น
พิณพาทย์ คงต่อให้กับลูกศิษย์ต่อไป”
ด้วยทีค่ รูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ประวัตคิ วามเป็นมาของบัวลอยทางยามสอง ได้ต่อเพลงบัวลอยทางยามสองกับนายสุข นักดนตรี
บั ว ลอยยามสองของครู ห ลวงประดิ ษ ฐ์ และนายสุข นักดนตรี ยังได้ถ่ายทอดให้กับบุตร นับเป็น
ไพเราะ (ศร ศิ ล ปบรรเลง) ท่ า นได้ เรี ย บเรี ย งเพลง สิ่งที่ดีที่บัวลอยยามสองของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ
ส� ำ หรั บ การบรรเลงไว้ ไ ม่ เ หมื อ นทางบั ว ลอยของทาง (ศร ศิลปบรรเลง) ยังมีผู้ที่ได้รับการสืบทอดและบรรเลง
ครูท่านอื่น ท่านได้ต่อเพลงบัวลอยยามสองให้กับนายสุข กันในปัจจุบัน
นักดนตรี จากนัน้ นายสุขก็ได้ตอ่ เพลงบัวลอยยามสองให้
ั ใิ นการต่อเพลงบัวลอยทางยามสอง
กับบุตร มีการสืบทอดและเผยแพร่ตอ่ กันมาจนถึงปัจจุบนั ข้อปฏิบต
ครูศิริ นักดนตรี (22 พ.ค. 2543) ครูชฎิล
จากการสัมภาษณ์ครูชฎิล นักดนตรี (2 ส.ค. 2558)
ได้กล่าวว่า “การศึกษาหรือการต่อเพลงชุด บัวลอย นักดนตรี (2 ส.ค. 2558) และผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
กับท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เพลงบัวลอยยามสองได้กล่าวไว้วา่ ผูท้ จี่ ะต่อเพลงบัวลอย
จ�ำวัน เดือน ปี ไม่ได้ พอนึกได้ว่าหลังสงครามโลก จะต้องผ่านการบวชเรียนมาก่อน ต้องมีความช�ำนาญ
ครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2486-2487) ทีบ่ า้ นคุณลุงเทียน คุง้ ลมทวน ในเครื่องมือที่จะบรรเลงและควรต่อเพลงพร้อมกันทั้งวง
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ เพือ่ ประโยชน์ในการบรรเลง ต้องอาศัยความพร้อมเพรียง
(ศร ศิ ล ปบรรเลง) ท่ า นครู ไ ด้ ข นเครื่ อ งดนตรี ไ ทย มีผลดีต่อการบรรเลง ขั้นตอนในการต่อเพลง ผู้ที่เรียน
ของท่านไปที่บ้านคุณลุงเทียน ซึ่งตอนนั้นคุณพ่อสุข ต้องน�ำเครื่องก�ำนล ประกอบไปด้วย เงินก�ำนลจ�ำนวน
นักดนตรีได้บอกกับพวกเราว่าจะไปต่อเพลงชุดบัวลอย 106 บาท ดอกไม้ ธูปเทียน น�ำใส่ขันไปมอบให้ครู
- ครูผู้สอนจะน�ำเครื่องก�ำนลไปบูชาดุริยเทพ
กับท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ซึง่ ตามประเพณีแล้วการต่อเพลงบัวลอยนัน้ ท่านครูหลวง โดยจุดธูปเทียน บูชา
- ครูจะน�ำกล่าว ค�ำบาพระรัตนตรัย ให้ผู้เรียน
ประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้บอกกับพวกเราว่า
ต้องต่อใกล้กบั สถานทีท่ มี่ นี ำ�้ ไหลผ่าน พอดีบา้ นคุณลุงเทียน กล่าวตาม
- ครูน�ำกล่าวบูชาดุริยเทพ
ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำแม่กลองพอดี จึงขอเสื่อคุณลุงเทียนมา
- ครูให้ผู้เรียนอธิฐาน ขอพรจากดุริยเทพ
ปูข้างตลิ่งหน้าบ้าน แล้วเริ่มต่อเพลงชุดบัวลอยกันเลย
เมื่อเริ่มท�ำการต่อ จะต้องไปท�ำการต่อที่วัด และ
ผมทราบภายหลังว่า เพลงชุดบัวลอยที่พวกเราได้ต่อนั้น
เป็นทางยามสองซึ่งจ�ำนวนเพลงไม่เท่ากับทางยามหนึ่ง ต้องมีทางน�ำ้ ไหล รวมถึงการซ้อมเพลงบัวลอยทุกครัง้ ด้วย
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบจากพี่ชายของข้าพเจ้าคือ พี่ศิริ เหตุผลเกี่ยวกับความเชื่อว่าเพลงบัวลอยนั้นเป็นเพลง
นักดนตรี ว่าเป็นทางพิเศษ เรียกว่า ทางสมุทรสงคราม อัปมงคล การต่อเพลงที่วัดที่ต้องมีทางน�้ำไหลผ่านนั้น
พี่ศิริ นักดนตรี ได้เล่าว่าตอนที่อยู่กรมประชาสัมพันธ์ว่า เพื่ อ เป็ น การให้ ค วามไม่ ดี ทั้ ง หลายสิ่ ง อั ป มงคลนั้ น
พี่เคยคุยกับพี่จ�ำเนียร ศรีไทยพันธุ์ พี่เนียรบอกว่าทางนี้ ได้ผ่านน�้ำไปเป็นการชะล้าง ซึ่งครูผู้ต่อและผู้บรรเลงจะ
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ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องตลอดการต่อ ลำ�ดับที่
ชื่อ -นามสกุล
เพลงจนจบ เมื่อต่อเพลงบัวลอยจบจะต้องท�ำพิธีไหว้ครู
1
นายอนงค์ แสงทับทิม
ครูผู้สอนอาจจะอนุโลม การไหว้ครูบัวลอยให้รวมกับ
2
นายมนตรี ดนตรีเจริญ
การไหว้ครูก็ได้ ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของการศึกษาเพลง
3
นายสมยศ สระเสือ
บัวลอย
4

นายสมนึก แสงทับทิม

หน้าที่ 9
เครื่องดนตรี
ปี่ชวา
กลองแขกตัวผู้
กลองแขกตัวเมีย
เหม่ง

การสืบทอดเพลงบัวลอยทางยามสอง

3. กลุ่มนายบุญมา มานะสืบ เป็นศิลปินดนตรี
ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) ในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ผู้บรรเลงบัวลอย ดังนี้
ได้ ถ ่ า ยทอดเพลงบั ว ลอยทางยามสองให้ กั บ นายสุ ข ลำ�ดับที่
ชื่อ -นามสกุล
เครื่องดนตรี
นักดนตรี บิดาของครูศิริ นักดนตรี ครูชฎิล นักดนตรี
1
นายบุญมา มานะสืบ
ปี่ชวา
และนายด้วง นักดนตรี จนเป็นวงบัวลอยที่สร้างชื่อเสียง
2
นายสมพร จินดา
กลองแขกตัวผู้
ให้กับจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอย่างมากผู้บรรเลงใน
3
นายสมพงศ์ แซ่ตั๊น
กลองแขกตัวเมีย
วงบัวลอยของนายสุข นักดนตรี ประกอบด้วย
ลำ�ดับที่
1
2
3
4

ชื่อ -นามสกุล
นายด้วง นักดนตรี
นายศิริ นักดนตรี
นายชฏิล นักดนตรี
นายสุข นักดนตรี

เครื่องดนตรี
ปี่ชวา
กลองแขกตัวผู้
กลองแขกตัวเมีย
เหม่ง

4

นายสันทัศน์ ผาดศรี

เหม่ง

4. กลุ่มนายเพทาย ประหยัด เป็นศิลปินจังหวัด
ปทุมธานี ประกอบด้วย ผู้บรรเลงในวงบัวลอย ดังนี้
ลำ�ดับที่
1
2
3
4

ชื่อ -นามสกุล
นายเพทาย ประหยัด
นายพิชาญ ชัยสมิต
นายสาธิต กิจวิริยะ
นายอ�ำภา ศรีวงษา

เครื่องดนตรี
ปี่ชวา
กลองแขกตัวผู้
กลองแขกตัวเมีย
เหม่ง

ต่ อ มาเมื่ อ นายสุ ข นั ก ดนตรี และบุ ต รชาย
นายด้วง นักดนตรี ได้เสียชีวติ ครูศริ ิ นักดนตรี และครูชฏิล
นักดนตรี ได้ถ่ายทอดเพลงบัวลอยให้กับลูกศิษย์โดยมี
ผู้ได้รับการถ่ายทอดเพลงบัวลอยทางยามสอง ดังนี้
5. กลุ่มนายชูชาติ พิณพาทย์ อาจารย์สอน
1. นายเกษม วิ ไ ล เป็ น ศิ ล ปิ น ชาวจั ง หวั ด ดนตรีไทย มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
สมุ ท รสงคราม ได้ รั บ การถ่ า ยทอดแต่ เ นื่ อ งจากไม่ มี ผู้บรรเลงในวงบัวลอย ดังนี้
ผู้บรรเลงเครื่องหนังและเหม่ง จึงไม่มีวงบรรเลง
ชื่อ -นามสกุล
เครื่องดนตรี
2. กลุ่มนายอนงค์ แสงทับทิม เป็นศิลปินใน ลำ�ดับที่
1
นายชูชาติ พิณพาทย์
ปี่ชวา
จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย ผู้บรรเลงในวงบัวลอย
2
นายไชยวัฒน์ พิณพาทย์ กลองแขกตัวผู้
ดังนี้
3
4

นายสุพจน์ ศูขสายชล
นายนพรัตน์ พิณพาทย์

กลองแขกตัวเมีย
เหม่ง

1

หน้าที่ 10
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แผนผังแสดงการสื บทอดเพลงบัวลอยทางยามสอง
แผนผังแสดงการสืบทอดเพลงบัวลอยทางยามสอง
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

นายสุข นักดนตรี

นายเกษม วิไล

นายชฎิล นักดนตรี

นายศิริ นักดนตรี

นายอนงค์ แสงทับทิม

นายบุญมา มานะสืบ

นายเพทาย ประหยัด

นายด้วง นักดนตรี

นายชูชาติ พิณพาทย์

หมายเหตุ ปัจจุบันมี 2 กลุ่ม ที่เผยแพร่วงบัวลอยทางยามสอง คือ กลุ่มนายบุญมา มานะสืบ และกลุ่ม
85
่ วลอยทางยามสอง คือ กลุ่มนายบุญมา มานะสื บ และกลุ่มนายชูชาติ พิณพาทย์
จุบนั มี 2 กลุ่ม ที่เผยแพรวงบั
นายชูชหมายเหตุ
าติ พิณปัจพาทย์
่องดนตรี
ทใี่ ช้ ในวงบัวลอย
เครื่องดนตรีที่ใช้เครื
ในวงบั
วลอย
วลอยหรื
กลอง 4 ไทยขนาดเล็
เป็ น วงดนตรีกไใช้
ทยขนาดเล็
ก ใช้ลกั ยษณะนาม
วงบัวลอยหรือปี่ 1วงบั
กลอง
4 เป็อปีน่ 1วงดนตรี
ลักษณะนามเรี
กเป็นวง เรีหรืยกเป็
อเรีนยวงกเป็นส�ำรับก็ได้
็ ซ่ ึงประกอบด้วยเครื่ องดนตรี ดงั นี้
หรื อ่อเรีงดนตรี
ยกเป็ นดสํังานีรับ้ กได้
ซึ่งประกอบด้วยเครื
- ปี่ชวา -1 เลา ปี่ ชวา 1 เลา
- กลองมลายู
1 หรื
อ 2 คู่ พร้
อมไม้
กลองมลายู
1 หรื
อ 2 ตคู่ ี พร้อมไม้ตี
- เหม่ง -1 ใบ เหมง่ 1 ใบ

ดวงบัวลอย
รูปแบบการจัรปแบบการจั
ดู วงบัวลอย
ปี่ชวา
กลองตัวผู้

เหม่ง
พานกํานล

กลองตัวเมีย

ด้านหน้าเวที

พิธีไหว้ ครกู่ อนการบรรเลง

พิธีไหว้ครูก่อนการบรรเลง
่ ้ ง ต้องมีการทํากานลกอนการบรรเลง
ํ ่
ํ
การบรรเลงวงบัวลอยแตละครั
ในเครื่ องกานลนั
้น

การบรรเลงวงบั
วลอยแต่วลยะครั
ต้่ องมีการท�
อ่ นการบรรเลง
ในเครื
ํ ซึ่งมีคาถากากบดั
ํ ั ่องงก�
จะต้องประกอบด้
พาน้งใสดอกไม้
ธูปเทีำก�ยนำนลก่
เงินคากานล
นี้ ำนลนั้นจะต้องประกอบด้วย
พาน ใส่ดอกไม้ธูปเทียน เงิคาถาทํ
นค่าก�าำเครื
นล่องกํซึ่งานล
มีคาถาก�ำกับดังนี้
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ (วา่3จบ)
อิมงั อัคคี พาหูบุปผัง ครู อาจารยัง วะรังคันธัง ปฏิคนั หาหิ อะหังเทมิ
ทุติยมั ปิ อิมงั อัคคี พาหูบุปผัง ครู อาจารยัง วะรังคันธัง ปฏิคนั หาหิ อะหังเทมิ
อิมงั อัคคี พาหูบุปผัง ครู อาจารยัง วะรังคันธัง ปฏิคนั หาหิ อะหังเทมิ
ตะติยมั ปิ อิมงั อัคคี พาหูบุปผัง ครู อาจารยัง วะรังคันธัง ปฏิคนั หาหิ อะหังเทมิ
อิมงั อัคคี พาหูบุปผัง ครู อาจารยัง วะรังคันธัง ปฏิคนั หาหิ อะหังเทมิ
คาถาลาเครื่องกํานล
เสสัง มังคะลา ยาจามิ
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หน้าที่ 11
คาถาท�ำเครื่องก�ำนล
เพลงบัวลอยทางยามสอง
นะโมตั ส สะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั ม มา
เพลงบัวลอยทางยามสอง เป็นทางเพลงของ
สัมพุทธธัสสะ (ว่า 3 จบ)
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มีด้วยกัน
อิมัง อัคคี พาหูบุปผัง ครูอาจารยัง วะรังคันธัง 12 เพลง ประกอบด้วยเพลงดังต่อไปนี้
ปฏิคันหาหิ อะหังเทมิ
ทุติยัมปิ อิมัง อัคคี พาหูบุปผัง ครูอาจารยัง ลำ�ดับ ชื่อเพลง ลำ�ดับ
ชื่อเพลง
ที่
ที่
วะรังคันธัง ปฏิคันหาหิ อะหังเทมิ
7 รัวลาเดียว
อิมัง อัคคี พาหูบุปผัง ครูอาจารยัง วะรังคันธัง 1 รัวสามลา
2 บัวลอย
8 ยะหรั่น
ปฏิคันหาหิ อะหังเทมิ
9 กระดีดี่
ตะติยัมปิ อิมัง อัคคี พาหูบุปผัง ครูอาจารยัง 3 นางหน่าย
4 ชักฟืนสามดุ้น 10 บัดพลี
วะรังคันธัง ปฏิคันหาหิ อะหังเทมิ
อิมัง อัคคี พาหูบุปผัง ครูอาจารยัง วะรังคันธัง 5 รัวลาเดียว
11 รัวลาเดียว
ปฏิคันหาหิ อะหังเทมิ
6 ไฟชุม
12 นางหงส์ทางกาจับปากโลง
คาถาลาเครื่องก�ำนล
เสสัง มังคะลา ยาจามิ

1. รัวสามลา
2. บัวลอย
3. นางหน่าย
4. รัวลาเดียว
5.ไฟชุม
6. เพลงเร็วบรเทศ
7. รัวลาเดียว
8. นางหงส์ทางหลวงหรือนางหงส์ทางวัดสระเกศ

พระยาเสนาะดุริยางค์
(แช่ม สุนทรวาทิน)

หมายเหตุ - กระดีดี่หรือกระดีหรี่
- เพลงนางหงส์ทางหลวงหรือทางวัดสระเกศหรือทางจับปากโลง
- นางหน่ายหรือหนังหน่าย

ทางหลวงประดิษฐ์ไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง)
ยามหนึ่ง
ยามสอง
(06.00 น. และ 18.00 น.) (12.00 น. และ 24.00 น.)
1. รัวสามลา
1. รัวสามลา
2. บัวลอย
2. บัวลอย
3. นางหน่าย
3. นางหน่าย
4. รัวลาเดียว
4. ชักฟืนสามดุ้น
5. ไฟชุม
5. รัวลาเดียว
6. รัวลาเดียว
6. ไฟชุม
7. นางหงส์ทางกาจับปากโลง 7. รัวลาเดียว
8. ยะหรั่น (หรือย่าหรั่น)
9. กระดีดี่ (กระดีหรี่)
10. บัดพลี
11. รัวลาเดียว
12. นางหงส์ทางกาจับปากโลง

ตารางเปรียบเทียบเพลงบัวลอยแต่ละสำ�นัก

1. รัวสามลา
2. บัวลอย
3.นางหน่าย
4. รัวลาเดียว
5. ไฟชุม
6. แร้งกระพือปีก
7. รัวลาเดียว
8. นางหงส์

1. รัวสามลา
2. บัวลอย
3.นางหน่าย
4. รัวลาเดียว
5. ไฟชุม
6. เพลงเร็ว
7. รัวลาเดียว
8. นางหงส์ทางหลวง

1. รัวสามลา
2. บัวลอย
3. นางหน่าย
4. รัวลาเดียว
5. กระดีดี่
6. แร้งกระพือปีก
7. รัวลาเดียว
8. กาจับปากโลง
9. นางหงส์

หมื่นตันตริการเจน พระยาประสานดุริย
จิต
ศัพท์
ไม่ทราบชื่อที่มา
(สาย ศศิผลิน) (แปลก ประสานศัพท์)
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เพลงบัวลอยยามสองทาง หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง )
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เพลง รัวสามลา
- - รร
----

- ซํ - ----

มรดร
----

- ซํ - ----

-------

- - รดล
- - - ทั่ม

---~~~~~~

---ล
~~~~~~

---ซ
- - - โจ๊ะ

---ล
- - - จ๊ะ

---ซ
- - - ติง

---ด
- - -ทั่ม

---ซ
- - - โจ๊ะ

---ล
- - - จ๊ะ

---ซ
- - - ติง

---ด
- - -ทั่ม

-ซ-ล
- โจ๊ะ- จ๊ะ

-ซ-ด
- ติง-ทั่ม

- ซ- ล
- โจ๊ะ- จ๊ะ

-ซ-ด
- ติง-ทั่ม

- ซ- ล
- โจ๊ะ- จ๊ะ

- ซ - รด
- ติง-ทั่ม

มรฟม
- โจ๊ะ- จ๊ะ

ซฟ - ฟ
- ติง-ทั่ม

- - - ซฟ
- โจ๊ะ- จ๊ะ

---ท
- ติง-ทั่ม

---ม
- โจ๊ะ- จ๊ะ

- - - ซฟ
- ติง-ทั่ม

---ม
- โจ๊ะ- จ๊ะ

- - ซฟ
- ติง-ทั่ม

ม- ซฟ
- โจ๊ะ- จ๊ะ

ม- ซฟ
- ติง-ทั่ม

มซฟมซฟ
- โจ๊ะ- จ๊ะ

มซฟมซฟ
- ติง-ทั่ม

มซฟมซฟ
- โจ๊ะ- จ๊ะ

มซฟมซฟ
- ติง-ทั่ม

---- โจ๊ะ- จ๊ะ

---ซ
- ติง-ทั่ม

---- โจ๊ะ- จ๊ะ

- - - ลซ
- ติง-ทั่ม

---ด
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

---ซ
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

---ฟ
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

---ม
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

- - ซฟ
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

---ม
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

- - -ซฟ
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

- ม -ซฟ
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

- ม -ซฟ
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

---ม
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

---ร
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

---ด
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

รดฟ - ร
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

- - -ด
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

รดฟ - ซ
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

- ด- ฟร
โจ๊ะจ๊ะติงทั่ม

- ด- ฟร
ติงทั่มติงทั่ม

ดฟรดฟร
ติงทั่มติงทั่ม

ดฟรดฟร
ติงทั่มติงทั่ม

ดฟรดฟร
ติงทั่มติงทั่ม

---ร
----

---ร
----

ดทดร- ร
- - ติงทั่ม

---ร
~~~~~~

---ด
---ทั่ม
-ฟ-ร
-โจ๊ะ-จ๊ะ

รดทดร - ร
---ติง
ดทรด - ด
ติงทั่ม-ติง

กลับต้นบรรทัดที่ 2 สองรอบ

เพลง บัวลอย
ท่อน 1
----

- - ดด

---ท

---ด

- รด

ซด - ฟ
-โจ๊ะ-จ๊ะ

ม - ซฟ
-ทั่ม-ทั่ม

-ม-ร
-ติง-ติง

---ร
---โจ๊ะ
-ฟ-ท
-โจ๊ะ-จ๊ะ

-ฟ-ท
---ติง
-ด-ร
ติงทั่ม-ติง
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ท่อน 2
-ซ-ด
----
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- ท -ด
-โจ๊ะ-จ๊ะ

รฟทฟมรด
-ทั่ม-ทั่ม

มรดมรม
-ติง-ติง

ทดรร -ร
-โจ๊ะ-จ๊ะ

-ฟ-ด
ติงทั่ม-ติง

-ท-ด
-ทั่ม-ทั่ม

ทร-ฟรดทด
ติงทั่ม-ติง

-ซ-ด
----

-ท-ด
-โจ๊ะ-จ๊ะ

มรมฟซ
-โจ๊ะ-จ๊ะ

- - ซฟมร
-ติงติงติง

รดทดร
-โจ๊ะ-จ๊ะ

---ฟ
ติงทั่ม-ติง

-ม-ฟ
-ทั่ม-ทั่ม

มฟ - มฟซ
ติงทั่ม-ติง

---ซ
----

- ด -ฟ
-โจ๊ะ-จ๊ะ

-ม-ฟ
-ทั่ม-ทั่ม

มฟ - มฟซ
-ติง-ติง

---ฟ
---ทั่ม

มซ - ร
-ติง-ทั่ม

ฟรด - ท
ติง-โจ๊ะจ๊ะ

-ด-ร
ติงติง-ทั่ม

---ติง---

-ฟ-ด
-โจ๊ะ-จ๊ะ

- - ทด
-โจ๊ะ-จ๊ะ

รดฟท ดร
-ติงติงติง

----โจ๊ะ-จ๊ะ

-ฟ-ด
-ติง-ติง

- - ทด
-ทั่มติงทั่ม

ทรดทรด
-ติง-ทั่ม

-------

-ซ-ล
-โจ๊ะ-จ๊ะ

ซดซล
-โจ๊ะ-จ๊ะ

ทด - ดด
-ติงติงติง

----โจ๊ะ-จ๊ะ

-ซ-ด
-ติงติงติง

รด ซ - ด
-ทั่มติงทั่ม

-ร-ม
-ติง-ทั่ม

-ซํ-ดํ

--มรด

มรด-ซล

ซํลรมรด

- - รซํ

- ด -ร

มรด - ร

ดรดล - ด

ติง---

-โจ๊ะ-จ๊ะ

-โจ๊ะ-จ๊ะ

-ติงติงติง

---ทั่ม

-ติง-ทั่ม

ติงโจ๊ะ-จ๊ะ

ติงติง-ทั่ม

ท่อน 3

ท่อน 4

กลับต้นท่อน 2 และจบท่อน 3

เพลง นางหน่าย
ท่อน 1
---ร
- - - ติง

มรซํ - ด
- โจ๊ะ - จ๊ะ

- รดล
- ติง -ติง

-ด-ร
- โจ๊ะ - จ๊ะ

---ร
- ติง -ติง

รมซํด
- ทั่ม - ติง

- รดล
- ทั่ม - ติง

ด--- ติง - ทั่ม

---ร
- - - ติง

รมซํ-ด
- โจ๊ะ - จ๊ะ

- รดล
- - ติง ติง

-ด-ร
- โจ๊ะ - จ๊ะ

---ร
- ติง - -

รมซํด
- ทั่ม -ติง

- รดล
-ทั่ม - ติง

ด--- ติง - ทั่ม

-ด-ล
- โจ๊ะ - จ๊ะ

-ซ-ล
- ติง - ทั่ม

-ด-ร
- โจ๊ะ - จ๊ะ

- - มร
- ติง - -

- ซํ -ด
- ทั่ม -ติง

- รดล
-ทั่ม- ติง

ด--- ติง - ทั่ม

ท่อน 2
-ล-ร
- - ติง ติง
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-ด-ล
- โจ๊ะ - จ๊ะ

-ซ-ล
- ติง - ทั่ม

-ด-ร
- โจ๊ะ - จ๊ะ

- - มร
- ติง - -

- ซํ -ด
- ทั่ม - ติง

- รดล
- ทั่ม- ติง

ด--- ติง - ทั่ม

-ล-ร
- - โจ๊ะจ๊ะ

-ด-ล
ติงติง-ทั่ม

-ซ-ล
ติง-โจ๊ะจ๊ะ

-ด-ร
- ตริง - ทั่ม

- - มร
ติง - ทั่มติง

- ด - ซํ
ทั่มติงทั่มติง

- - ลํซํ
ทั่มติงทั่มติง

-ด-ร
- ติง - ทั่ม

- มซร
- - โจ๊ะจ๊ะ

มรดล
ติงติง-ทั่ม

-ซ-ล
ติง-โจ๊ะจ๊ะ

-ด-ร
- ตริง - ทั่ม

- - มร
ติง - ทั่มติง

- ซํ - ด
ทั่มติงทั่มติง

- รดล
ทั่มติงทั่มติง

ด--- ติง - ทั่ม

-ล-ร
- - โจ๊ะจ๊ะ

-ด-ล
ติงติง-ทั่ม

-ซ-ล
ติง-โจ๊ะจ๊ะ

-ด-ร
- ตริง - ทั่ม

- - มร
ติง - ทั่มติง

- ด - ซํ
ทั่มติงทั่มติง

- - ลํซํ
ทั่มติงทั่มติง

-ด-ร
- ติง - ทั่ม

- มซร
- - โจ๊ะจ๊ะ

มรดล
ติงติง-ทั่ม

-ซ-ล
ติง-โจ๊ะจ๊ะ

-ด-ร
- ตริง - ทั่ม

- - มร
ติง - ทั่มติง

- ซํ - ด
ทั่มติงทั่มติง

- รดล
ทั่มติงทั่มติง

ด--- ติง - ทั่ม

- - ติง ติง

ท่อน 3

กลับต้น

เพลง ชักฟืนสามดุ้น
ท่อน 1
ซมรด
----

-ซ-ล
- - -ตริง

---~~~~~~

-ซ-ด
- - -ทั่ม

- - รด
~~~~~~

-ซ-ล
- - -ตริง

รรซร
~~~~~~

ดลดร
- - -ทั่ม

-------

ดรมซ
- - -ติง

- - ดร
~~~~~~

มรดล
ทั่ม~~~

- - ซล
โจ๊ะจ๊ะ-ติง

ซลดร
-ทั่ม-ติง

มรดร
โจ๊ะจ๊ะ-ติง

มฟซฟ
-ทั่ม-ติง

รรซร
-ทั่มทั่มติง

ดลดร
ทั่มติงทั่มติง

มรดร
-ทั่มทั่มติง

มฟซฟ
ทั่มติงทั่มติง

รรซร
โจ๊ะจ๊ะทั่มติง

รดลดร
โจ๊ะจ๊ะทั่มติง

ซมรด
โจ๊ะจ๊ะทั่มติง

รดซด
ทั่มติง-ทั่ม

เที่ยวกลับเปลี่ยน 2 บรรทัดแรกเป็น
ซมรด
โจ๊ะจ๊ะ-ติง

-ซ-ล
-ทั่ม-ติง

-------

-ซ-ด
-ทั่ม-ติง

- - รด
-ทั่ม-ติง

-ซ-ล
-ติง-ทั่ม

รรซร
โจ๊ะจ๊ะ-ติง

ดลดร
-ทั่ม-ติง

-------

ดรมซ
-ทั่ม-ติง

- - ดร
-ทั่ม-ติง

มรดล
-ติง-ทั่ม

- - ซล
โจ๊ะจ๊ะ-ติง

ซลดร
-ทั่ม-ติง

มรดร
โจ๊ะจ๊ะ-ติง

มฟซฟ
-ทั่ม-ติง

หน้าที่ 16
เที่ยวกลับบรรทัดสุดท้ายเปลี่ยนเป็น
รรซํร
-ทั่มทั่มติง
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ดลดร
ทั่มติงทั่มติง

มรดร
-ทั่มทั่มติง

มฟซฟ
ทั่มติงทั่มติง

รรซร
โจ๊ะจ๊ะทั่มติง

รดลดร
โจ๊ะจ๊ะทั่มติง

มรซด
โจ๊ะจ๊ะทั่มติง

รมฟซํ
ทั่มติง-ทั่ม

-------

- - ลซ
-โจ๊ะ-ติง

- ซซซ
-โจ๊ะ-ติง

---ม
-ติง-ทั่ม

- - ซํร
-ติง-ทั่ม

- ดรมซํ
ติงทั่ม-ติง

ม---โจ๊ะ-ติง

ซลดซ
-ทั่ม-ตริง

-------

- ล- ซ
-โจ๊ะ-ตริง

- ซซซ
-ทั่ม-ตริง

-------

- ฟฟฟ
-โจ๊ะ-ตริง

-ม-ฟ
-ทั่ม-ตริง

- มฟซ
-ทั่ม-ตริง

ลซฟม
-ติง-ทั่ม

รรซร
-ติง-ทั่ม

รดลดร
-ติง-ทั่ม

มรดร
-ตริง-ทั่ม

มฟซฟ
-ตริง-ทั่ม

รรซร
ติงทั่มติงทั่ม

รดลดร
ติงทั่มติงทั่ม

มรซด
ติงทั่มติงทั่ม

รมฟซ
ทั่มติงติงทั่ม

มฟซฟ
-ตริง-ทั่ม

รรซร
ติงทั่มติงทั่ม

รดลดร
ติงทั่มติงทั่ม

ซมรด
ติงทั่มติงทั่ม

รดซด
ทั่มติงติงทั่ม

ท่อน 2

กลับต้น

เที่ยวกลับบรรทัดสุดท้ายเปลี่ยนเป็น
รรซร
-ติง-ทั่ม

รดลดร
-ติง-ทั่ม

มรดร
-ตริง-ทั่ม

เพลง รัวลาเดียว
-ซ-ด
----

มรดรม- -โจ๊ะ-จ๊ะ

-ซ-ด
-โจ๊ะ-จ๊ะ

มรซม- -โจ๊ะ-จ๊ะ

---ม
โจ๊ะจ๊ะโจ๊จ๊ะ

---โจ๊ะจ๊ะโจ๊จ๊ะ

---ร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊จ๊ะ

- - มร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊จ๊ะ

- - ซม
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

---โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

---ร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- - - มร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- - - ซม
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

---ร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- - - ซม
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

---ร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- - ซม
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- รซล
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- รซม
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- รซม
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- มรด
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

---ร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

---ด
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- - มร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

---ด

- - - มร

- ด มร

- ด มร

- ด มร

- - -ร

---ด

- - ดล

โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

---ซ

- - ดล

---ซ

- - ดล

-ซดล

-ซดล

-ซดล

-ซ-ม

โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ติงติงติงติง

ติงติงติงติง

ติงติงติงติง

ติงติงติงติง
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- - -ร
ติงติงติงติง

- - ซม
ติงติงติงติง

---ร
ติงติงติงติง

- -ซม
ติงติงติงติง

-รมซ
ติงติงติงติง
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-รซม
ติงติงติงติง

- - -ม
ติงติงติงติง

มรดมร
- -ติงทั่ม

กลับต้น

เพลง ไฟชุม
ท่อน 1
- - ซด
- - ทั่มติง

- ร- ด
- ทั่ม - ติง

- - ซด
- - ทั่มติง

-ร-ด
- ทั่ม - ติง

- - ซด
- - ทั่มติง

- ร- ด
- ทั่ม - ติง

- ม- ร
ทั่มติงทั่มติง

-ด-ม
- ทั่ม - ติง

- - ซด
- - ทั่มติง

-ร-ด
- ทั่ม - ติง

ม-ร- - ทั่มติง

-ด-ม
- ทั่ม - ติง

- - ซด
- - ทั่มติง

-ร-ด
- ทั่ม - ติง

- มซร
ทั่มติงทั่มติง

มรดล
- ทั่ม - ติง

---โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ดรดซ
ติงทั่ม - ติง

---โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ดรดล
ติงทั่ม - ติง

---โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ดรดซ
ติงทั่ม - ติง

---โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ดรดล
ติงทั่ม - ติง

ดรดซ
- - ทั่มตริง

ดรดล
- - ทั่มตริง

ดรดซ
- - ทั่มตริง

ดรดล
- - ทั่มตริง

ดซดล
ทั่มติงทั่มติง

ดซดล
ทั่มติงทั่มติง

ดลดซ
ทั่มติงทั่มติง

- ล -ด
- ติง- ทั่ม

-ร-ด
- ติง - ติง

-ท-ด
- ทั่มติงทั่ม

-ร-ด
- ติง - ติง

-ท-ด
- ทั่มติงทั่ม

-ร-ด
- ติง - ติง

-ท-ด
- ทั่มติงทั่ม

รดซด
- ทั่ม - ทั่ม

รมฟซ
- ติงทั่มติง

---โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ซลซซ
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

---โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ซลซซ
- ติง - ติง

---โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ซลซซ
- ติง - ติง

ลซฟซ
- ติง - ติง

ฟมรด
- ทั่มติงทั่ม

---โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ซลซซ
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

---โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ซลซซ
- ติง - ติง

---โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ซลซซ
- ติง - ติง

ลซฟซ
- ติง - ติง

ฟมรด
- ทั่มติงทั่ม

---- - ติงจ๊ะ

ฟร - ด
- - ติงจ๊ะ

-ท-ล
- - ติงจ๊ะ

-ด-ซ
- - ติงทั่ม

---- - ติงจ๊ะ

ฟร - ด
- - ติงจ๊ะ

- ท -ล
- -ติงจ๊ะ

-ด-ซ
- - ติงทั่ม

---- - - ทั่ม

ดรดซ
- - ตริงทั่ม

---- - - ทั่ม

ดรดล
- - ตริงทั่ม

---- - - ทั่ม

ดรดซ
- - ตริงทั่ม

---- - - ทั่ม

ดรดล
- - ตริงทั่ม

กลับต้น

ท่อน 2
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ดรดซ
- - ตริงทั่ม
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ดรดล
- - ตริงทั่ม

ดรดซ
- - ตริงทั่ม

ดรดล
- - ตริงทั่ม

ดซดล
- - ตริงทั่ม

ดซดล
- - ตริงทั่ม

ดลดซ
- ทั่ม - ติง

- ล -ด
- ติง - ทั่ม

กลับต้น ต่อด้วยเพลงรัวลาเดียว

เพลง ยะหรั่น
- - รร
- - -ตริง

- ซํ - โจ๊ะจ๊ะ - -

รร - ซํ
ตริงโจ๊ะจ๊ะ-

-ร-ด
- ตริงทั่มติง

ทด - ซ
- - ทั่มติง

- ลทด
ทั่มติง - -

ทด - ร
ทั่มติงทั่มติง

ดรมร
ทั่มติงโจ๊ะจ๊ะ

- - รร
- - -ตริง

-ซ-โจ๊ะจ๊ะ - -

รร - ซ
ตริงโจ๊ะจ๊ะ-

-ร-ด
- ตริงทั่มติง

ทด - ซ
- - ทั่มติง

- ลทด
ทั่มติง - -

ทด - ร
ทั่มติงทั่มติง

ดรมร
ทั่มติงโจ๊ะจ๊ะ

มรซด
- ตริงโจ๊ะจ๊ะ

รมฟซ
-ตริงโจ๊ะจ๊ะ

ฟลซฟ
- ตริงโจ๊ะจ๊ะ

ดฟมฟ
- ตริงทั่งติง

มรดท
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ลทดร
โจ๊ะจ๊ะทั่งติง

มรดร
โจ๊ะจ๊ะทั่งติง

-ม-ร
ทั่งติงโจ๊ะจ๊ะ

มรซด
- ตริงโจ๊ะจ๊ะ

รมฟซ
-ตริงโจ๊ะจ๊ะ

ฟลซฟ
- ตริงโจ๊ะจ๊ะ

ดฟมร
- ตริงทั่งติง

มรดท
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ลทดร
โจ๊ะจ๊ะทั่งติง

มรดร
โจ๊ะจ๊ะทั่งติง

-ม-ร
ทั่งติงโจ๊ะจ๊ะ

มมมร
- ทั่ม - ตริง

มมมร
- ทั่ม - ตริง

มมมร
- ทั่ม - ตริง

มมมร
- ทั่ม - ตริง

- - มร
- - ทั่มติง

มรมร
ทั่มติงทั่มติง

มรมร
ทั่มติงทั่มติง

- ม- ร
- ติง - ทั่ม

กลับต้น

เพลง กระดีดี่
- - รร
- - - ตริง

-ซ-โจ๊จ๊ะ- -

รร- ซ
- ตริงโจ๊ะจ๊ะ

-ร-ร
- ตริงทั่มติง

- - รร
- - ทั่มติง

-ซ-ทั่มติง - -

รร - ซ
ทั่มติงทั่มติง

- ร -ร
ทั่มติงโจ๊ะจ๊ะ

- - ฟด

- ท -ด

รดทด

-ร-ร

- - ฟด

-ท-ด

รดทด

- ร- ร

- ตริงโจ๊ะจ๊ะ

- ตริงโจ๊ะจ๊ะ

- ตริงโจ๊ะจ๊ะ

- ตริงทั่มติง

โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

โจ๊ะจ๊ะทั่มติง

โจ๊ะจ๊ะทั่มติง

ทั่มติงโจ๊ะจ๊ะ

รรรซ
- ทั่ม - ตริง

รรรซ
- ทั่ม - ตริง

รรรซ
- ทั่ม - ตริง

รรรซ
- ทั่ม - ตริง

- - รซ
- - ทั่มติง

รซรซ
ทั่มติงทั่มติง

รซรซ
ทั่มติงทั่มติง

- ร -ซ
- ติง - ทั่ม

กลับต้น
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เพลง บัดพลี
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- ลซฟ
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ซฟมร
ตริง-ทั่ม

มรดร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ดทลซ
ตริง-ทั่ม

- ลซฟ
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ซฟมรม
ตริง-ทั่ม

มรดร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ดทลซ
ตริง-ทั่ม

- ทดร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ดทดร
ตริง-ทั่ม

ดทดร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ดทลซ
ตริง-ทั่ม

- ทดร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ดทดร
ตริง-ทั่ม

ดทดร
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ดทลซ
ตริง-ทั่ม

- ดรม
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ซมรด
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- มฟซ
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

ลซฟม
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

-มฟซ
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- ฟซล
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- ซลท
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- ล -ซ
โจ๊ะจ๊ะโจ๊ะจ๊ะ

- ดรม
- - ทั่ม-

ซมรด
ติงทั่มติงทั่ม

- มฟซ
- - ทั่ม-

ลซฟม
ติงทั่มติงทั่ม

- มฟซ
- - ทั่ม-

-ฟซล
ติงทั่มติงทั่ม

-ซลท
-ทั่ม-ติง

-ล -ซ
-ติง-ทั่ม

กลับต้นต่อด้วยเพลงรัวลาเดียว

เพลง นางหงส์ (ทางกาจับปากโลง)
- - - ดํ
----

มดรม
----

- ซํ -ม
----

-ร-ด
----

รรมร
----

ดล- ด
- ทั่ม - ทั่ม

รรมร
----

ดล - ด
- ทั่ม - ทั่ม

-------

-------

- รรร
- - - โจ๊ะ

- ฟ- ด
- - - จ๊ะ

- รดล
----

-ซ-ด
----

- - รร
- - - โจ๊ะ

มดรม
- - - จ๊ะ

-------

- - - รํ
- - - - จ๊ะ

มํรํซํรํ
----

ดซ - ด
- ทั่ม - ทั่ม

รรมร
----

ดล - ด
- ทั่ม - ทั่ม

รรมร
----

ดล- ด
- ทั่ม - ทั่ม

-------

---- - - - จ๊ะ

- ลํลํลํลํ
----

- ดํ -ซํ
- ทั่ม - ทั่ม

- - - รํ
----

มร - ร
- ทั่ม - ทั่ม

มรซร
----

มรดล
- ทั่ม - ทั่ม

-------

- ซ- ล
----

- ด -ซ
- - - โจ๊ะ

- ล- ด
- - - จ๊ะ

รรมร
----

ดล - ด
----

รรมร
- - - โจ๊ะ

ดล - ด
- - - จ๊ะ

---- - - - จ๊ะ

- - รํรํ
----

- ซํ -รํ
- ทั่ม - ทั่ม

มํรํดํลํ
----

-ดํ - รํ
- ทั่ม - ทั่ม

- รํ -มํ
----

ฟํซํ - รํ
- ทั่ม - ทั่ม

ท่อน 1

กลับต้น

ท่อน 2

ท่อน 3
-------
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มํรํดํลํ
----
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- ดํ - รํ
----

---ม
- - - โจ๊ะ

- ฟ -ซ
- - - จ๊ะ

- - ลซ
----

- ด- ฟ
----

-ม-ฟ
- - - โจ๊ะ

มฟ - ซ
- - - จ๊ะ

-------

---- - - - จ๊ะ

ด - รม
----

-ซ-ล
- ทั่ม - ทั่ม

- ดํ -รํ
----

มํรํดํลํ
- ทั่ม - ทั่ม

- - - ซํ
----

---ม
- ทั่ม - ทั่ม

-------

-------

- ลํลํลํ
- - - โจ๊ะ

- ดํ- ซํ
- - - จ๊ะ

ลํซํฟม
----

- ฟ - ซํ
----

- ซํ - ลํ
- - - โจ๊ะ

ทด - ซํ
- - - จ๊ะ

-ฟ-ซ
- - - - จ๊ะ

-ฟ-ม
----

รมรด
- ทั่ม - ทั่ม

- มดรม
----

-ซ-ร
- ทั่ม - ทั่ม

มรดล
----

- ซ -ด
- ทั่ม - ทั่ม

รมรด
- ทั่ม - ทั่ม

-ม -ม
----

ซม - ร
- ทั่ม - ทั่ม

- - -ด
----

รด - ซ
- ทั่ม - ทั่ม

ท่อน 4

ท่อน 5
ลซฟม
----

กลับต้น

เที่ยวกลับบรรทัดสุดท้ายเปลี่ยนเป็น
ลซฟม
----

-ฟ-ซ
- - - - จ๊ะ

-ฟ-ม
----

* หมายเหตุ-การบรรเลงเพลงบัวลอยต้องสร้างแนวการบรรเลงให้เหมาะสมทัง้ นีป้ ช่ี วากับกลองต้องสัมพันธ์กนั

บัวลอยยามสองทาง ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มีลักษณะเด่น คือ การด�ำเนินท�ำนองปี่กับ
จังหวะหน้าทับมีความสอดคล้องกระชับพอดีกับเพลง และมีการสร้างหน้าทับพิเศษเฉพาะเพลง ได้แก่ เพลงชักฟืน
สามดุ้น เพลงไฟชุม เพลงยะหรั่น เพลงกระดีดี่ เพลงบัดพลี ส�ำหรับเพลงยะหรั่น เพลงบัดพลี จะมีอยู่ในทางนี้เท่านั้น
และมีจ�ำนวนเพลง 12 เพลง ที่มีมากกว่าทางทั่วไป ทั้งหมดนี้คือ ทางบัวลอยยามสอง ของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง)
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมจิตสำ�นึกการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในโรงเรียน
Learning Activities Organization of Social Studies Based
on Sufficiency Economy Philosophy to Encourage Consciousness
in Local Wisdom Conservation
วิภาพรรณ พินลา*

บทคัดย่อ
วิกฤตการณ์ในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
ทุกระดับของสังคมไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง
จากการไม่เอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และการชี้แนะแนวทางแก้ไขเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างมั่นคงยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ อันประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงือ่ นไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภมู คิ มุ้ กัน
ในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ดังนั้นการปลูกฝัง
และการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถยกระดับผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ
การปรับตัวในการด�ำเนินชีวติ ของคนในท้องถิน่ ทีอ่ าศัยอยู่ จากการจัดกิจกรรมให้กบั เด็กและเยาวชนไทยให้เห็นความ
ส�ำคัญและคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทยอันเป็นรากเหง้าขององค์ความรู้ มิให้หลงลืมภูมปิ ญ
ั ญาทีค่ นรุน่ หลัง
ได้สร้างสรรค์ขึ้น ตลอดจนการมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและช่วยแก้ปัญหาสังคมที่สมดุลมั่นคงและ
ยั่งยืนได้
คำ�สำ�คัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา/ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ จิตสำ�นึกการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

Abstract
Economic crisis in Thailand had affected the populace at all levels in Thailand for a long
time. His Majesty King Bhumibbol Adulyadej bestowed the suggestions to Thai people the lifestyle
based on sufficiency philosophy by not taking advantages from other people and not being selfindulgent. His Majesty bestowed the guidelines for people to create the balanced and sustainable
development path under the globalization. The three essential components of the Philosophy are
moderation, reasonableness, and self-immunity. Besides these components, there are two vital
conditions to make the Philosophy work: knowledge and ethics based on Thai traditional lifestyle.
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Therefore, the indoctrination and learning management in schools can elevate learners in terms
of learning, problem-solving, managing and adapting their lifestyle in each local resident. The
activities provided for children and juvenile are expected them to learn the importance and the
value of being Thai and Thai identity which are the roots of knowledge. Besides, to remind them
the wisdom of ancient along with having consciousness in local wisdom conservation and helping
the society to have a balanced and sustainable development path.
Keywords : Learning Activities Organization, Social Studies, Sufficiency Economy Philosophy,
Consciousness and local wisdom conservation

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมจิตสำ�นึกการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในโรงเรียน
การสร้างกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าสังคมศึกษา หรือ
ในปัจจุบันคือวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นั้นมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้การด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคม และ
การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจน
สามารถน�ำเอาความรู้ความเข้าใจนั้นไปปรับใช้ให้เข้า
กับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม สมดุล
และยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ยั ง มุ ่ ง เน้ น ให้ ผู ้ เรี ย นได้ มี ทั ก ษะ
หลาย ๆ ด้าน ทั้งทักษะทางสังคม ทักษะทางการคิด
ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการแก้ปัญหา ที่จะช่วย
สร้างเสริมเติมเต็มประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้สติปัญญา
ความรูค้ วามคิด เช่น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับบริบทประเพณี มรดก
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของคนไทยในการสร้างจิตส�ำนึก
การอนุ รัก ษ์ ภูมิปัญญาท้อ งถิ่นในสถานศึกษา ดังนั้น
บทความนี้ จึงมุง่ เน้นให้ครูผสู้ อนวิชากลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เห็นความส�ำคัญของ
การน�ำเอาการจัดการเรียนรูโ้ ดยการสร้างมโนทัศน์ ไปปรับ
ใช้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางการจัดการเรียนรู้ต่อไป

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน
ได้ทรงมีพระราชด�ำรัสชี้แนะแนวทางที่ควรด�ำรงอยู่และ
ปฏิ บั ติ ต นแก่ พ สกนิ ก รชาวไทยที่ ท รงเน้ น ย�้ ำ แนวคิ ด
หลั ก การ และแนวทางปฏิ บั ติ ต นของแต่ ล ะบุ ค คล
และองค์กร มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แก่ผู้อื่น และชีวิตให้สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้าน
วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมต่าง ๆ (คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2548, หน้า 29)
ทิ ศ นา แขมมณี (2546, หน้ า 49) ได้ ใ ห้
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1. การพึ่งพาตนเอง คือ การที่บุคคลมีความ
รับผิดชอบในตนเอง รู้จักพึ่งพาตนเองแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง โดยไม่คอยแต่จะให้คนอืน่ ช่วย หรือคอยแต่จะรับ
ความช่วยเหลือของผู้อื่น
2. การท�ำงานและการแก้ปัญหา คือ การลงมือ
ปฏิบัติหรือการกระท�ำการต่างๆ ให้ประสบผลส�ำเร็จตาม
ที่มุ่งหวัง ต้องอาศัยคุณสมบัติ เช่น ความขยัน อดทน
ไม่ท้อถอย รวมทั้งทักษะการบริหารจัดการการต่อสู้กับ
อุปสรรคต่างๆ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการรวม
กลุ่ม
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3. การแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการท�ำงาน คือ
การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
การศึกษาความรูท้ จี่ ำ� เป็นต่อการท�ำงานจากแหล่งความรู้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ
ต่างๆ ซึง่ อาจเป็นบุคคล เอกสาร หรืออืน่ ๆ กล่าวคือต้อง ให้มสี ำ� นึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และให้มคี วาม
อาศัยทั้งความรู้และการปฏิบัติควบคู่กันไป
รอบรูท้ เี่ หมาะสมด�ำเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร
4. การพั ฒ นาตนเองและคุ ณ ภาพชี วิ ต คื อ มีสติปัญญา และความรอบรู้ โดยหลักการพึ่งตนเองโดย
การหมั่ น ปรั บ ปรุ ง ตนเองและสิ่ ง ที่ ต นเองกระท� ำ ให้ ยึดความพอดี 5 ประการ
ได้ผลดีขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความรู้ การประเมินตนเอง
1. ความพอดี ด ้ า นจิ ต ใจ คื อ ต้ อ งเข้ ม แข็ ง
ประเมินผลงาน การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมมาใช้ใน สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตส�ำนึกที่ดี เอื้ออาทร รู้จักการ
การปรั บ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารท� ำ งาน ประนีประนอม นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ครั้งต่อไปได้ผลดีขึ้น
2. ความพอดี ด ้ า นสั ง คม คื อ ต้ อ งมี ค วาม
เกษม วัฒนชัย (2553, หน้า 37) ได้อธิบายถึง ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชน รูจ้ กั
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ ผนึกก�ำลังและที่ส�ำคัญมีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจาก
ความหมายของค�ำว่า เศรษฐกิจพอเพียงว่า ประหยัดไม่ใช่ ฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรง
ขีเ้ หนียว ท�ำอะไรด้วยความละมุนละม่อมด้วยเหตุและผล
3. ความพอดีดา้ นทรัพยากรธรรมและสิง่ แวดล้อม
จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงและทุกคนจะมีความสุข และ คือ รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เพื่อให้
พระองค์ได้ทรงย�ำ้ ค�ำว่าพอเพียง คือ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียน เกิดความยั่งยืนสูงสุด และที่ส�ำคัญใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
และพอเพียงนีอ้ าจมีมากก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เบียดเบียนคนอืน่ ในประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงอยู่เป็นขั้นเป็น
และต้องพอประมาณตามอัตภาพ
ตอนไป
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2553, หน้า 68) ได้สรุป
4. ความพอดีดา้ นเทคโนโลยี คือ รูจ้ กั เทคโนโลยี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี้
ทีเ่ หมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการและควรพัฒนา
1. แนวคิดหลัก เป็นปรัชญาที่ชี้แนวการด�ำรง เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านและสอดคล้องเป็น
อยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
5. ความพอดีด้านเศรษฐกิจ คือ เพิ่มรายได้
และบริหารประเทศ
ลดรายจ่าย ด�ำรงชีวติ อย่างพอควร พออยู่ พอกิน สมควร
2. เป้าหมาย มุง่ ให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อ ตามอัพภาพ และฐานะของตน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
สรุ ป คื อ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งนั้ น มี
ทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลก พื้นฐานมาจากแนวคิด เช่น แนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์
ภายนอกได้เป็นอย่างดี
แนวคิดความสมดุลในเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดความ
3. หลักการความพอเพียง หมายถึง ความพอ ยั่งยืนในเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดพุทธศาสนากับ
ประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ เกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั เพือ่ ใช้เป็นการ
พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ ด�ำเนินกิจกรรมที่แฝงไปด้วยหลักการทางพุทธศาสนา
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
และหลักเศรษฐศาสตร์ นับตัง้ แต่ระดับบุคคลจนถึงระดับ
4. เงื่อนไขพื้นฐาน (ความรู้คู่คุณธรรม)
ประเทศ พ้นจากความทุกข์ พ้นจากวิกฤต ในด้านต่างๆ
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ เพื่อความเป็นปึกแผ่นของประเทศ
ความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการน�ำวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผน และการด�ำเนินการทุกขั้นตอน
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การขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ ยึดเหนี่ยวจิตใจ พัฒนาตนเอง มีความแกร่งในความ
พอเพียงและการประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ เป็นไทย เข้าใจในความเป็นสากล ตลอดจนการร่วมกัน
ในการส่งเสริม การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้
แนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน เช่น ไม่ตดั ไม้ทำ� ลายป่า
แนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบตั ติ นของแต่ละบุคคล
ต้องเห็นความจ�ำเป็นของการอยูร่ ว่ มกบระบบนิเวศวิทยา
และองค์กร โดยค�ำนึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพ
อย่างสมดุล ไม่ท�ำร้าย ไม่ท�ำลาย ไม่เบียดเบียน เป็นต้น
ของตนเองและสภาวะแวดล้อม เพือ่ ให้สามารถพึง่ ตนเอง
ได้ โดยอาศัยความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ในตัวเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความ
การบรรลุ ค วามส� ำ เร็ จ ของการจั ด กิ จ กรรม
รอบคอบ และระมัดระวังควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ไม่ เ บี ย ดเบี ย นกั น แบ่ ง ปั น ช่ ว ยเหลื อ การเรียนรูใ้ นสาระสังคมศึกษา คือ การทีผ่ เู้ รียนเข้าใจ และ
ซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะ น�ำมาใช้ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันได้ ให้เป็นชีวติ ทีด่ งี าม
ช่วยเสริมสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของ และช่วยสร้างสรรค์สงั คม ดังนัน้ การจัดการเรียนรูส้ งั คมจึง
สังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น�ำไปสู่ เชื่อมโยงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง อยู่อย่าง
ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อ มีความสุข โดยเรียนผ่านสถานการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้ ในห้อง
การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ได้ ซึ่งน�ำมา หรือในโรงเรียน หรือวิเคราะห์จากตัวอย่างสถานการณ์
ที่เป็นจริงในสังคม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกคิดวิเคราะห์ รู้ทัน
ประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ อาทิ
ระดับบุคคล โดยน�ำมาประยุกต์ใช้ในการด�ำรง การเปลี่ยนแปลง รู้จักตัวเอง สามารถจัดการชีวิตของ
ชีวิตในด้านรายได้ให้สมดุลกับรายจ่ายและการท�ำบัญชี ตัวเอง และมีวิถีชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
รายรับรายจ่าย เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ให้บคุ คลเหล่านัน้ ใช้ชวี ติ มีองค์ประกอบส�ำคัญ 3 ด้านดังนี้
1. ด้านความรู้ (Knowledge) โดยการจัด
อย่างพอเพียงและสมดุลในด้านเศรษฐกิจ ยังรวมถึงการใช้
จ่ายอยางพอเพียงคือ ใช้จา่ ยอยางคุม้ ค่า สร้างประโยชน์ให้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
เกิดขึน้ เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และสถานการณ์ ทางสติปัญญา คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เคลือ่ นไหวทางสติปญ
ั ญา กระตุน้ การคิดโดยใช้ความรูใ้ น
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ระดั บ ครอบครั ว การรู ้ รั ก สามั ค คี ไ ม่ เ อารั ด เนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด หลักการส�ำคัญของวิชา
เอาเปรียบกันโดยทุกคนช่วยเหลือกัน แบ่งปันกันทัง้ ก�ำลัง ต่าง ๆ ในสาขาสังคมศึกษาตามขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ใน
ทรัพย์ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และก�ำลังความรู้ความสมดุล แต่ละระดับชั้นในลักษณะบูรณาการ
2. ด้านทักษะและการปฏิบตั ิ (Practice) โดยการ
ทางสังคมต้องเริ่มจากการให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ดี่ ที คี่ วรช่วยให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วม
มีน�้ำใจ แบ่งปัน
ระดับชุมชน การปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้ ทางด้านร่างกาย โดยให้ผเู้ รียนมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับ
เห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ ไทย เห็นประโยชน์ บุคคลหรือสิง่ แวดล้อมรอบตัว ในการพัฒนาให้เกิดทักษะ
และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญา และกระบวนการ เช่น ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางสังคม
ั หาต่าง ๆ
ท้องถิ่น ที่เป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ที่สืบทอดต่อกัน ทักษะการท�ำงานเป็นกลุม่ และทักษะการแก้ปญ
การเสริ ม สร้ า งความพอเพี ย งทางวั ฒ นธรรม จะเป็ น ในชีวิตประจ�ำวัน
3. ด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เสมื อ นภู มิ คุ ้ ม กั น ทางวั ฒ นธรรมที่ จ ะท� ำ ให้ เ ด็ ก ไทย
คนไทยมีจุดยืนในชีวิต มีหลักคิดหลักปฏิบัติที่เป็นที่ (Attitude) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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เช่น กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมพัฒนาเจตคติและค่านิยมเกีย่ วกับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ประชาธิปไตย และความเป็นมนุษย์ เช่น การรู้จักตนเอง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พึ่งตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย กตัญญูรักเกียรติภูมิ
เพื่อส่งเสริมจิตสำ�นึกการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ของตน มีความยุติธรรม
จากเป้าหมายและองค์ประกอบส�ำคัญ 3 ประการ ท้องถิ่นในโรงเรียน
สามารถน�ำมาก�ำหนดจุดเน้นในกระบวนการสร้างคุณภาพ
การน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ของผู้เรียนได้ตามสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ ไปประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ เช่น ระดับบุคคล ระดับ
วัฒนธรรม 5 ข้อ ดังนี้
ครอบครัว ระดับชุมชนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นมนุษย์
1) ยึดมัน่ ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ ที่สมดุลและยั่งยืนสืบไป
ศาสนาที่ตนนับถือ สามารถน�ำหลักธรรมค�ำสอนไปใช้
ความพอเพียงในระดับครอบครัว คือ การที่
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันได้เป็นผู้กระท�ำความดีมีค่านิยม สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่ในลักษณะที่พึ่งพา
ที่ดีงามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ�ำเพ็ญตนให้เป็น ตนเองได้อย่างมีความสุข ทัง้ ทางกายและทางใจ สามารถ
ประโยชน์กับสังคมส่วนรวม
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ได้ โ ดยไม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเองและผู ้ อื่ น
2) ยึดมั่น ศรัทธาและธ�ำรงไว้ซึ่งการปกครอง รวมทั้งไม่เป็นหนี้หรือมีภาระด้านหนี้สินของตนเองและ
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ครอบครัว แต่สามารถหาปัจจัย 4 มาเลีย้ งตนเองได้โดยที่
ประมุข ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีปฏิบัติตามกฎหมาย ยังมีเหลือเป็นส่วนออมของครอบครัวด้วย
ขนบธรรมเนี ย มประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง
ความพอเพียงในระดับชุมชน เกิดขึ้นจากการ
ถ่ายทอดสิง่ ทีด่ งี ามไว้เป็นมรดกของชาติเพือ่ สันติสขุ ของ ที่สมาชิกจากแต่ละครอบครัวในชุมชนมีความพอเพียง
สังคมไทยและสังคมโลก
ในระดับครอบครัวก่อน ทีจ่ ะรูจ้ กั รวมกลุม่ กันท�ำประโยชน์
3) มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่ อ ส่ ว นรวม เช่ น บริ ห ารจั ด การปั จ จั ย ต่ า งๆ เช่ น
ให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ การด�ำรงชีวติ อย่างมีดลุ ยภาพ และ ทรั พ ยากร ภู มิ ป ั ญ ญา หรื อ ศั ก ยภาพของสมาชิ ก ใน
สามารถน�ำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้ ท้องถิ่น ที่มีอยู่ให้สามารถน�ำไปใช้ด�ำเนินชีวิตได้อย่าง
อย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องและสมดุล เพือ่ ให้เกิดความเป็นอยูท่ พี่ อเพียงของ
4) เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต ชุมชนโดยรวมในที่สุด
จนถึงปัจจุบัน ภาคภูมิใจในความเป็นไทยทั้งในอดีตและ
ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดขึ้นจากการ
ปัจจุบัน สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ รวมกลุ ่ ม ของชุ ม ชนหลายๆ แห่ ง ที่ มี ค วามพอเพี ย ง
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ อย่างเป็นระบบและน�ำไปสร้างองค์ความรู้ มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญาและ
ใหม่ได้
ร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้าง
5) มีปฏิสมั พันธ์ทดี่ งี ามระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชน ให้เกิดเป็นสังคม
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เป็นผู้สร้างวัฒนธรรม มีจิตส�ำนึก แห่งความพอเพียงในที่สุด
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
การประยุ ก ต์ ใช้ ใ นสถานศึ ก ษาโดยการน� ำ ไป
ที่ยั่งยืน
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่างๆ โดยเริ่มต้นจากการเสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้
วิชาการและทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็น เพื่อให้สามารถรู้
เท่าทันการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ พร้อมทัง้ เสริมสร้าง
คุณธรรม จนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของ
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การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบ อื่นๆ ในต่างภูมิภาค เพื่อค้าขายหรือผลิตระหว่างกัน
นิเวศวิทยาอย่างสมดุล เพื่อจะได้มีความเกรงกลัวและ รวมทัง้ เพือ่ การเรียนรู้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์และขยาย
ละอายต่อการประพฤติผิดมิชอบ ไม่ตระหนี่ เป็นผู้ให้ ผลการพัฒนาไปยังเครือข่ายชุมชนอื่นๆ ด้วย
เกื้อกูล แบ่งปัน มีสติยั้งคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อน
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมคุณธรรม จิตส�ำนึกการอนุรกั ษ์
ที่จะตัดสินใจ หรือกระท�ำการใดๆ จนกระทั่งเกิดเป็น และการสืบสานภูมิปัญญาในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง
ภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นการด�ำรงชีวติ โดยสามารถคิดและกระท�ำ โดยการส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของความมีเหตุมีผล พอเหมาะ พอประมาณ พอเพียง ชุมชนได้ริเริ่มกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังจริยธรรม
กับสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคล ใน ความดีงามและจิตส�ำนึกรักท้องถิ่นให้เกิดขึ้นแก่สมาชิก
แต่ละสถานการณ์ แล้วเพียรฝึกปฏิบัติเช่นนี้ จนตน ของชุมชน เช่น กิจกรรมที่ปลูกฝังสมาชิกในชุมชนให้มี
สามารถท�ำตนให้เป็นพึ่งของตนเองได้ และเป็นที่พึ่งของ ความเอื้ออาทรต่อกันมากกว่าค�ำนึงถึงตัวเงินหรือวัตถุ
ผูอ้ นื่ ได้ในทีส่ ดุ รวมถึงการจัดกิจกรรมในวิชาสังคมศึกษา เป็นพื้นฐานความสัมพันธ์ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิก
เช่น กิจกรรมการผลิต โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ที่ไม่ ท�ำบัญชีอย่างโปร่งใสและสุจริต กิจกรรมการพัฒนาครูใน
ท�ำลายสิ่งแวดล้อมแต่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่าง ชุมชนให้มคี ณ
ุ ภาพและมีจติ ผูกพันกับท้องถิน่ เป็นส�ำคัญ
คุ้มค่า ด้วยการหมุนเวียนทุนธรรมชาติภายในพื้นที่ และ รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนพึ่งตนเอง
ด้วยวิธกี ารท�ำเกษตร ทีเ่ น้นปลูกเพือ่ กินเองก่อน ทีผ่ า่ นมา ก่อนที่จะพึ่งหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่น
ชุมชนได้ท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความส�ำเร็จของรายวิชาสังคมศึกษา หรือวิชา
เช่น กิจกรรมการท�ำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักและข้าวที่ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการส่งเสริมจิตส�ำนึก
ปลอดสารพิษ การท�ำสวนสมุนไพรของชุมชน การคิดค้น การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผลที่ได้จากการเรียนรู้
สารไล่แมลงสมุนไพร การท�ำถ่านชีวภาพ การรวมกลุ่ม ภู มิ ป ั ญ ญาที่ มี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ่ น ของผู ้ เรี ย น โดยการเน้ น
ขยายพั น ธุ ์ ป ลา การแปรรู ป ผลผลิ ต และการท� ำ การ ความส�ำคัญให้เด็กและเยาวชนเป็นลงมือปฏิบัติ ศึกษา
เกษตรผสมผสาน เป็นต้น
ค้นคว้า ทดลอง และการมีส่วนร่วมในชุมชนผ่านการท�ำ
การรวมกลุ ่ ม กั น เพื่ อ ท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั น ของ กิจกรรมที่หลากหลายของตนเองเป็นหลัก ในการเป็น
สมาชิกในชุมชน ด้วยทุนทางสังคมที่มีอยู่ ชุมชนได้ ผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยาวชน
รวมตัวกันท�ำกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดจากความรักและความ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล
เอื้ออาทรของสมาชิกในชุมชน เช่น กิจกรรมต่อต้าน ทั้งนี้ในสาระรายวิชาต้องเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ยาเสพติด การนมัสการพระให้มาช่วยสอนจริยธรรมและ โดยการสนับสนุนให้เยาวชน และชุมชนตระหนักถึง
ศีลธรรมในโรงเรียนของชุมชน กิจกรรมการรวมกลุม่ เพือ่ ความส�ำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความ
เรียนรูร้ ว่ มกัน ผ่านศูนย์การเรียนรู้ หรือโรงเรียนเกษตรกร เป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในหมู่บ้าน การร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชนท�ำ มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการด�ำรงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญา
กิจกรรมต่างๆ ภายในวัด การจัดตั้งร้านค้าที่เป็นของ พื้นบ้านเป็นหลัก โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่
ชุมชนเอง การจัดท�ำแผนแม่บทชุมชน การจัดตั้งกลุ่ม หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ออมทรัพย์ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ การรวมกลุ่ม ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และกิจกรรม ปลูกจิตส�ำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิด
การผลิ ต ของกลุ ่ ม ต่ า งๆ เช่ น การรวมกลุ ่ ม ท� ำ ขนม ความตระหนัก มีความตืน่ ตัวและเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ของแม่ บ ้ า น หรื อ รวมกลุ ่ ม เพื่ อ ปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว ฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่า
นอกจากนี้ ชุมชนยังได้ตั้งกองทุนข้าวสารร่วมกับชุมชน ความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทัง้ ทีเ่ ป็น
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วิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทยผ่านการอนุรักษ์และ คุณค่ารากเหง้าขององค์ความรู้ โดยมิหลงลืมภูมปิ ญ
ั ญาที่
ส่งเสริมจิตส�ำนึกในตนเองเป็นส�ำคัญ
คนรุ่นหลังสร้างสรรค์ขึ้น ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน
สังคมศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น ในตัวที่ดี เงื่อนไข ประกอบด้วย ความรอบรู้ เงื่อนไข
ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช คุณธรรม และแนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ สรุป
ด�ำรัสชีแ้ นวทางการด�ำรงชีวติ ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ใน การสังเคราะห์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา
ทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดังนี้
รัฐ จากการรู้จักการปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้เห็น
ตารางที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาระการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา

สาระศาสนา
1. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
ศีลธรรม จริยธรรม พระพุทธศาสนา โดยการปลูกจิตส�ำนึก
ความรักชาติ ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธ
ศาสนา จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
สาระหน้าที่พลเมือง 2. รู้จักช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน ด้วยการ
วัฒนธรรม และการ ปลูกจิตส�ำนึกสาธารณะ ปลูกฝังความสามัคคี
ด�ำเนินชีวิตในสังคม ปลูกฝังความเสียสละ และเผยแพร่องค์ความรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
สาระเศรษฐศาสตร์ 3. รู้จักการใช้จ่ายของตนเองใช้จ่ายอย่างมีเหตุมี
ผลอย่างพอประมาณ ประหยัด เท่าที่จ�ำเป็น
4. รู้จักออมเงิน มีกลไกลดความเสี่ยงระบบ
สวัสดิการ ระบบออมเงิน ระบบสหกรณ์ ระบบ
ประกันต่าง ๆ
5. รู้จักประหยัดใช้และกินอย่างมีเหตุผล
ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้พลังงานเท่าที่จ�ำเป็น ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
6. พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจโดยผลิต หรือสร้าง
รายได้ที่สอดคล้องกับความต้องการ สอดคล้อง
กับภูมิสังคม สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
สอดคล้องกับทรัพยากรท้องถิ่น
สาระประวัติศาสตร์ 7. สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยสร้างจิตส�ำนึกรักษ์
ไทยรักบ้านเกิด ฟื้นฟูและอนุรักษ์อาหาร ดนตรี
ไทยและเพลงไทย ประจ�ำท้องถิ่น ฟื้นฟูและ
อนุรักษ์วัตถุโบราณและโบราณสถาน

การสังเคราะห์ตัวอย่างกิจกรรม
การให้ความส�ำคัญกับการรักษาศีลหรือสวดมนต์เป็นประจ�ำ
การส่งเสริมการฝึกอบรมสมาธิภาวนา การร่วมกันทะนุ
บ�ำรุงศาสนา การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การรณรงค์
การใช้สินค้าไทย
การพัฒนาความรู้คูคุณธรรม ผ่านกิจกรรมรวมกลุ่มต่าง ๆ
เช่น การจัดกิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข การจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การจัดค่ายพัฒนาเยาวชน การจัด
ตั้งศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชน
การบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่าย การวิเคราะห์บัญชี
รายรับและรายจ่าย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย
การออมวันละหนึ่งบาท ส่งเสริมสัปดาห์การออม
หรือการจัดตั้งกลุ่ม/สหกรณ์ออมทรัพย์
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไว้กินไว้
ขาย การใช้สินค้าที่ประหยัดพลังงาน การรีไซเคิลขยะเพื่อ
น�ำมาใช้ใหม่ การน�ำของเหลือใช้ มาท�ำให้เกิดประโยชน์
เน้นการผลิตเพื่อพึ่งตนเอง ให้พอเพียงกับการบริโภค และ
การผลิตที่หลากหลาย เช่น การปลูกพืชผักผสมผสาน
การปลูกพืชสมุนไพรไทย การผลิตสินค้าจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การจัดอบรมพัฒนาอาชีพในชุมชน
การปลูกฝังมารยาทไทย การส่งเสริมการใช้ภาษาประจ�ำ
ท้องถิ่น การท�ำนุบ�ำรุงโบราณวัตถุโดยการรณรงค์การ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองแก่บุคคลอื่นท�ำนุ
บ�ำรุงโบราณสถานโดยการเก็บกวาดขยะโบราณสถาน
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สาระการเรียนรู้
สาระภูมิศาสตร์
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8. สร้างสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ โดย
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับดิน น�้ำ ป่า เพื่อฟื้นฟู
การปลูกจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู
รักษา การจัดโครงการชีววิถีการจัดอบรมการอนุรักษ์
แหล่งเสื่อมโทรมในท้องถิ่น ฟื้นฟูและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดท�ำฝายแม้ว
ทรัพยากรในท้องถิ่น ฟื้นฟูดูแลสถานที่ท่องเที่ยว

สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา
ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 นั้นสามารถน�ำมาจัดเป็นกิจกรรม
การเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพแก่ผเู้ รียนได้ ตามความรู้ ความ
สามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษา
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อส่งเสริมจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนาให้คนเป็น
คนดี มีความประพฤติอยู่ในการมีจิตส�ำนึกทางปัญญาที่
จะตัดสินสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งยังเป็นการ
จัดการเรียนรูเ้ พือ่ อบรมบ่มนิสยั แก้ไขและส่งเสริมลักษณะ
นิสยั ด้วยวิธกี ารต่างๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยการ
จัดการเรียนรู้มีแนวทางการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง (สิริวรรณ ศรีพหล,
2552, หน้า 217) ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมจิตส�ำนึกการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
1. การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยให้ ผู ้ เรี ย นท� ำ ความ
กระจ่างในค่านิยม (Value Clarification) การท�ำความ
กระจ่างในค่านิยมเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นหา
หรือท�ำความกระจ่างในค่านิยมที่ตนยึดถือรวมทั้งช่วย
แก้ปญ
ั หาความขัดแย้งระหว่างค่านิยมทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง
และค่านิยมที่เป็นส่วนรวมอีกด้วย และช่วยให้ผู้เรียนได้
พิจารณาเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยการตรวจสอบการกระท�ำ
ของตนเอง ประกอบด้วยขั้นการเลือกค่านิยม การเห็น
คุณค่า และการปฏิบัติ (Simon Howe, Raths, &
Kirschenbaum, 1973, p. 19)

การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาค่ า นิ ย มเศรษฐกิ จ
พอเพียง ผูส้ อนอาจใช้เทคนิคของเอกสารค่านิยม (Value
Sheet) เช่น การด�ำเนินชีวิตแบบพอเพียง ให้ผู้เรียน
อ่านเอกสาร แล้วใช้ค�ำถามเป็นสื่อแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลแล้วตัดสินใจเลือก โดยใช้
เหตุผลน�ำไปสู่การปฏิบัติต่อไป
2. การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยการอภิ ป ราย เป็ น
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ของการท�ำงานแบบกลุ่ม เน้นการอภิปราย
ฝึกฝนทักษะในการคิด คือ คิดในลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล คิดในเชิงเปรียบเทียบ คิดอย่างมี
ล�ำดับ คิดแยกแยะ และส่งเสริมการยอมรับซึ่งกันและกัน
ยอมรับผูอ้ นื่ ฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ บางครัง้ ก็เป็นผูน้ ำ�
บางครั้งก็เป็นผู้ตาม
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ�ำลอง
คือ การน�ำเอาสถานการณ์จริงมาจัดใหม่หรือจัดจ�ำลอง
แต่พยายามให้มีสภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก
ที่ สุ ด แล้ ว ให้ ผู ้ เรี ย นอยู ่ ใ นสถานการณ์ นั้ น ๆ เพื่ อ แก้
ปัญหาหรือปฏิบัติงาน ฝึกการแก้ปัญหา การควบคุม
สถานการณ์ การตัดสินใจ ตลอดจนการท�ำงานเป็นกลุ่ม
ภายใต้สถานการณ์แวดล้อมสมจริง ทักษะทีไ่ ด้รบั จากการ
ฝึกฝนดังกล่าวแล้ว จะท�ำให้เขาคุ้นเคยและเมื่อพบกัน
สถานการณ์คล้ายๆ กันก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สถานการณ์จ�ำลองใน
การซื้อขาย สถานการณ์จ�ำลองในการบริหาร ฝึกฝน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกฝนการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์
พัฒนาทัศนคติและค่านิยมของตนเอง และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม (สิริวรรณ ศรีพหล, 2549,
หน้า 113-115)
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4. การจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้ ปัจจุบนั สูอ่ นาคตทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ หรือใช้การคิดคล่องแคล่ว
แบบร่วมมือเป็นกิจกรรมการเรียนอย่างหนึ่งที่จะช่วย การคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม และจินตนาการ ในการ
พัฒนาทักษะการท�ำงานร่วมกันในลักษณะกลุ่มย่อย ฝึก ท�ำนายสภาพการณ์อนาคตจากข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ความรับผิดชอบ ทักษะการเป็นผู้น�ำ ทักษะการตัดสินใจ ประสบการณ์ของตน
ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น
3. การจัดกิจกรรมในการระบุประเด็นปัญหาและ
5. การจัดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา เป็น จัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา เป็นการระดมสมองเพือ่
วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบหนึ่ ง ที่ มุ ่ ง ให้ ผู ้ เรี ย นค้ น หา ค้นหาปัญหา จากสภาพการณ์อนาคตและการสรุปปัญหา
ค�ำตอบหรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเสนอในรูป และจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหานั้น
ของค�ำถาม หรือปัญหาที่น่าสนใจ แล้วให้ผู้เรียนหาทาง
4. การจัดกิจกรรมในการวิเคราะห์สาเหตุของ
แก้ไขปัญหานั้น กิจกรรมดังกล่าวได้ชี้ขั้นตอนของวิธี ปัญหา เป็นการระดมสมองเพือ่ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
การทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ ว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้าง
1) การก�ำหนดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา 2) การ
5. การจัดกิจกรรมในการเสนอแนวทางแก้ปญ
ั หา
ตั้งสมมติฐาน 3) การเก็บและรวบรวมข้อมูล 4) การ เป็นการระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา โดยร่วมกันคิดวิธี
วิเคราะห์ข้อมูล 5) การสรุปผล กิจกรรมแบบแก้ปัญหา แก้ปัญหา โดยพยายามคิดให้ได้ทางเลือกที่แปลกใหม่
สามารถน�ำไปใช้กับทุกกลุ่มสาระทุกวิชา ตลอดจนใช้ได้ จ�ำนวนมาก การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
กับการจัดกิจกรรมทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล
6. การจัดกิจกรรมในการก�ำหนดข้อตกลงและ
6. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการ เป็น กติการ่วมกันเกีย่ วกับบทบาทภารกิจ โดยการระดมสมอง
กิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสนอโครงสร้างองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากร
ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีโอกาสลงมือท�ำงานร่วมกัน หรือ
7. การจัดกิจกรรมในการสรุปบทเรียนร่วมกัน
อาจท�ำงานเป็นรายบุคคลภายใต้สถานการณ์จริง ขัน้ ตอน โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมช่วยสะท้อนผลการจัดกระบวนการ
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) การเลือกหัวข้อ เรียนรู้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการเรียนรู้นั้น
เรือ่ งเพือ่ ก�ำหนดเป็นโครงการ 2) วางแผนการด�ำเนินงาน
ทิศนา แขมมณี (2543, หน้า 28-29) การจัด
3) การลงมือปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีไ่ ด้วางแผนไว้แล้ว และ แนวการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะตามที่ประสงค์ตาม
4) การประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ ผู้สอนต้องค�ำนึงถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
พื้นฐานของผู้เรียนและเวลาด้วย
กับการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนรู้มีลักษณะที่ส�ำคัญ
ธวัชชัย ไตรทิพย์ (2551, หน้า 53) ได้เสนอ ดังนี้
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
1. การจัดการเรียนรูโ้ ดยยึดจุดมุง่ หมายเป็นหลัก
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (The Learning Process ซึง่ ได้แก่ กระบวนการพึง่ ตนเอง หรือการพัฒนาเป็นแกน
of Forest Resource Conservation : LPFC) มี ในการจัดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
รายละเอียดดังนี้
2. การจัดการเรียนรู้ให้มีลักษณะเน้นผู้เรียนเป็น
1. การจัดกิจกรรมในการวิเคราะห์สถานการณ์ ศูนย์กลาง คือ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ในอดีต และปัจจุบันโดยเน้นการใช้การคิดคล่องแคล่ว และได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่จ�ำเป็น ซึ่งจะช่วยให้
ดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม และจินตนาการ จากการทบวน ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดและความเข้าใจในสิ่งที่เรียน
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ของตนเอง
อย่างแท้จริง
2. การจัดกิจกรรมในการพยากรณ์สภาพการณ์
3. การจัดการเรียนรู้ให้มีการเรียนรู้ทั้งทางด้าน
ในอนาคต โดยให้เน้นการเชื่อมโยงสภาพการณ์ในอดีต ทฤษฎีและปฏิบตั คิ วบคูก่ นั ไปอย่างมีสมดุล เพือ่ ให้ผเู้ รียน
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ได้เห็นความส�ำคัญระหว่างข้อความรู้กับการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้สอดคล้องกับวิถี
และส่งเสริมการน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนใน
ต่างๆ ให้มาก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสามารถความ ภูมิล�ำเนาของตน ซึ่งสามารถน�ำมาสร้างเครื่องมือในการ
ช�ำนาญในการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์
เรียนรูช้ วี ติ ความเป็นอยูใ่ นบริบททางสังคมวัฒนธรรมและ
4. การจัดสภาพแวดล้อม กิจกรรมประจ�ำวัน และ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงตามแนวปรัชญาของ
วิถชี วี ติ ของครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นตัวอย่าง เศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างเครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น
ที่ดีแก่ผู้เรียนในเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องการจะปลูกฝังให้แก่ ได้แก่ แผนที่เดินดิน ฝังเครือญาติ โครงสร้างองค์กร
ผู้เรียน
ชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์
จากการสังเคราะห์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ชุมชน และประวัติชีวิต เป็นต้น สรุปในตารางได้ดังนี้
ค่ า นิ ย มเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสามารถน� ำ มาจั ด กิ จ กรรม
ตารางที่ 2 การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียนกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน
ประเภท
1. ด้าน
เศรษฐกิจ/
วัตถุ

แนวคิด
การจัดการเรียนรู้
- การจัดการเรียนรู้โดย
การอภิปราย
- การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ
- การจัดการเรียนรู้โดย
การแก้ปัญหา

การสังเคราะห์กิจกรรม
กิจกรรมในห้องเรียน

กิจกรรมนอกห้องเรียน

1. จัดกิจกรรมการอภิปราย
กลุ่ม การวิพากษ์จากการแสดง
ความคิดเห็นอย่างหลากหลายใน
ประเด็นหัวข้อที่ก�ำหนดให้ เช่น
การผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน รณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน และการออมเงินท�ำ
บัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน เป็นต้น

1. กิจกรรมการลดรายจ่าย
2. กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้/
เลี้ยงสัตว์พื้นบ้านเพื่อบริโภค
3. กิจกกรมผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. กิจกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านไล่แมลง เช่น
ตะไคร้หอมไล่ยุง
5. กิจกรรมท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
6. กิจกรรมรณรงค์ การประหยัดพลังงาน เช่น
ไฟฟ้า น�้ำมันเชื้อเพลิง น�้ำประปาในท้องถิ่น
7. กิจกรรมสัปดาห์การออม
8. กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่ม/สหกรณ์ออมทรัพย์ใน
ท้องถิ่น
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แนวคิด
การจัดการเรียนรู้

2. ด้านสังคม - การจัดการเรียนรู้โดย
การใช้โครงการ
- การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ
- การจัดการเรียนรู้โดย
การแก้ปัญหา

3. ด้าน
สิ่งแวดล้อม

- การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สถานการณ์จ�ำลอง
- การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ
- การจัดการเรียนรู้โดย
การแก้ปัญหา

4. ด้าน
วัฒนธรรม/
ศาสนา

- การจัดการเรียนรู้
โดยให้ผู้เรียนท�ำความ
กระจ่างในค่านิยม
- การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ
- การจัดการเรียนรู้โดย
การแก้ปัญหา

การสังเคราะห์กิจกรรม
กิจกรรมในห้องเรียน

กิจกรรมนอกห้องเรียน

2. จัดกิจกรรมนิทรรศการ จัดท�ำ
แผ่นพับโฆษณา แผนที่ความคิด
(mind mapping) แผนผังความคิด
concept map ไกด์อาสาในชั้นเรียน
ในประเด็นหัวข้อที่ก�ำหนดให้ เช่น
การส่งเสริมพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นในชุมชน การสร้างเครือข่ายองค์กร
ผู้น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้ความรู้
การให้ข้อมูลข่าวที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ภายใน
ชุมชน กิจกรรมภูมิปัญญาอาหารประจ�ำ
ถิ่น/หัตถกรรม/พืชสมุนไพร/การละเล่น
และกิจกรรมการส่งเสริมภาษาไทยและ
ภาษาประจ�ำถิ่น เป็นต้น
3. จัดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ
หรือสถานการณ์จ�ำลอง ในประเด็น
หัวข้อที่ก�ำหนดให้ เช่น การรักษา
ดูแลแม่น�้ำ ล�ำคลอง และแหล่งน�้ำ
อื่นๆ การอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากร
ธรรมชาติอื่นๆ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่าในท้องถิ่นให้คงอยู่
เป็นต้น
4. การจัดกิจกรรมการชมภาพยนตร์
หรือเปิดเพลงในประเด็นหัวข้อที่
ก�ำหนดให้ เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมชุมนุม
ดนตรีไทย ชุมนุมนาฏศิลป์ ชุมนุม
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแต่งกาย
นิยมไทย (แต่งกายพื้นบ้าน) กิจกรรม
โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
และกิจกรรมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ เป็นต้น

1. กิจกรรมการด�ำรงชีวิตในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. กิจกรรมเครือข่ายองค์กรผู้น�ำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการให้ความรู้
3. กิจกรรมวิทยุชุมชน รอบรู้ทันเหตุการณ์ รู้จัก
ฟัง ดู อ่านข่าวที่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
4. กิจกรรมวิสาหกิจชุมชน เช่น โรงสีข้าวชุมชน
โรงงานแปรรูปผลผลิตชุมชน
5. กิจกรรมอบรมพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชน
7. กิจกรรมส่งเสริมอาหารประจ�ำถิ่น/หัตถกรรม/
พืชสมุนไพร/การละเล่น
8. กิจกรรมส่งเสริมภาษาไทยและภาษาประจ�ำถิ่น

1. กิจกรรมใช้สารอินทรีย์และชีวภาพ
2. กิจกรรมการจัดระเบียบชุมชน
3. การรักษาความสะอาดที่สาธารณะ การก�ำจัด
ขยะ การรักษาดูแลแม่น�้ำ ล�ำคลอง
4. กิจกรรมการปลูกป่า ปลูกพืชสมุนไพรยารักษา
โรคพื้นบ้าน
5. จัดท�ำฝายแม้ว และกิจกรรมรีไซเคิลสิ่งของ
เป็นสินค้าเพิ่มรายได้
1. กิจกรรมการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนาและภูมิปัญญา เช่น กิจกรรมสงกรานต์
ท�ำบุญเดือนสิบ ลากพระและตักบาตรเทโว
กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันปีใหม่
2. กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมนาฏศิลป์
ชุมนุมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแต่งกายนิยม
ไทย (แต่งกายพื้นบ้าน)
3. กิจกรรมค่ายผู้น�ำประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไกด์อาสาน�ำเที่ยวโบราณวัตถุ
และโบราณสถานในท้องถิ่น
4. กิจกรรมคุณธรรม เช่น กิจกรรมการเข้าค่าย
ธรรมะ อบรมธรรมะสวดมนต์ ไหว้พระ กิจกรรม
วันไหว้ครู กิจกรรมสมุดบันทึกความดีในการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
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กล่าวโดยสรุป แนวทางการจัดการเรียนรู้ควร ทั้ ง ในและนอกห้ อ งเรี ย น เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นทราบความ
ส่งเสริมกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน หมาย และความส�ำคัญของวัฒนธรรมในฐานะที่เป็น
โดยมุ่งให้ผู้เรียนลงมือทดลอง ปฏิบัติ แก้ปัญหาด้วย มรดกของท้องถิ่นของตนเองได้อย่างแท้จริง ซึ่งความ
ตนเอง ซึง่ เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะของการคิดวินจิ ฉัย รู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการด�ำเนินชีวิต ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเหตุด้วยผล การรู้จักไตร่ตรอง เห็นคุณค่าและร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ความรอบคอบ ความระมัดระวัง อันจะเป็นพืน้ ฐานน�ำไปสู่ ของชาติ แ ละของท้ อ งถิ่ น ผ่ า นการจั ด การเรี ย นรู ้
การสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ตี ามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา เช่น การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท�ำความ
การปลูกฝัง การรู้จักพึ่งพาตนเองในเบื้องต้นตลอดจน กระจ่างในค่านิยม การจัดการเรียนรู้โดยการอภิปราย
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ โดย การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ�ำลอง การจัดการ
อาศัยหลักการความรูค้ วบคูไ่ ปกับคุณธรรมความซือ่ สัตย์ เรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยการแก้
ความเพียรและใช้ปญ
ั ญาในการพิจารณาสิง่ ต่าง ๆ ตลอดจน ปัญหา การจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงการ จากการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน สร้างเครื่องมือวิถีชุมชน 7 ชิ้น ได้แก่ แผนที่เดินดิน
ชีวิตประจ�ำวันของผู้เรียนได้ในการด�ำรงชีวิต เพื่อให้เกิด ฝังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน
ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในอนาคต ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน และประวัติชีวิต
โดยการสอดแทรกแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อันประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงือ่ นไข ได้แก่ ความพอประมาณ
บทสรุป
ประเด็ น หลั ก ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้
วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ และเงือ่ นไขคุณธรรม ซึง่ ถือเป็นรากเหง้าความเป็นมาของ
พอเพียง เพื่อส่งเสริมจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ภูมิปัญญา คนไทยและการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส�ำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษานั้น ต้องมุ่งเน้น ท้ อ งถิ่ น ของตน ตลอดจนสามารถน� ำ พาการพั ฒ นา
ให้ ผู ้ เรี ย นเห็ น ความส� ำ คั ญ วั ฒ นธรรมภู มิ ป ั ญ ญาใน ประเทศให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนได้อย่างมี
ท้ อ งถิ่ น ของตนเอง ผ่ า นกระบวนการศึ ก ษาค้ น คว้ า ประสิทธิภาพ
การทดลอง การลงมือปฏิบัติจริงจากการจัดกิจกรรม

หน้าที่ 34

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เอกสารอ้างอิง
เกษม วัฒนชัย. (2553). ยูเอ็นน�ำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ 114 ประเทศทั่วโลก. เข้าถึงได้จาก
http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
________. (2548). เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร? (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียง.
ทิศนา แขมมณี. (2543). ทฤษฎีใหม่กับการศึกษาพอเพียง. วารสารทางวิชาการ, 3(1), 28-32.
________. (2546). กิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
ธวัชชัย ไตรทิพย์. (2551). การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผู้น�ำสิ่งแวดล้อมชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ปริญญานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปรียานุช พิบูลสราวุธ. (2553). ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ. เข้าถึงได้จาก
http://sufficiencyeconomy.org/userfiles.
สิริวรรณ ศรีพหล. (2549). การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอน ในประมวลชุดวิชาการพัฒนา
หลักสูตรการสอนและวิทยวิธีทางการสอน. หน่วยที่ 10 (หน้า 191-212). นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
________. (2549). การจัดการเรียนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช,
20(2), 5-20.
________. (2552). การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. นนทบุรี:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Simon, S. B., & Kirschenbaum, H. (eds.). (1973). Readings in values claritication. Minneapolis,
Minnesota: Winston Press.

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน้าที่ 35

ผลการปรึกษากลุ่มโดยการกำ�กับตนเอง
ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจำ�เป็นของนิสิตปริญญาตรี*
The Effects of Self-Regulation Group Counseling on Unneccessary
Consumption Behavior of Undergraduate Students
จิดาภา สุวรรณ**
ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์***

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลการปรึกษากลุม่ โดยการก�ำกับตนเองต่อพฤติกรรมการใช้จา่ ยเกิน
ความจ�ำเป็นของนิสติ ปริญญาตรี กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาเป็นนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557
ที่เรียนวิชาอารมณ์และการจัดการความเครียด และวิชาพลวัตรกลุ่ม ซึ่งได้รับการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม และใช้แบบส�ำรวจ
การใช้จา่ ยคัดกรองนิสติ ทีม่ พี ฤติกรรมการใช้จา่ ยเกินความจ�ำเป็นจ�ำนวน 16 คน จับฉลากแบ่งเป็นกลุม่ ทดลอง 8 คน
และกลุ่มควบคุม 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย โปรแกรมการปรึกษากลุ่ม โดยการก�ำกับตนเองและ
แบบบันทึกการใช้จา่ ยประจ�ำวัน โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบสลับกลับ (ABA reversal design) แบ่งการทดลอง
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะถอนการทดลอง น�ำเสนอผลค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้จ่ายเกิน
ความจ�ำเป็นของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในแต่ละช่วงด้วยตารางและกราฟเส้น และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
ขนาดของผล
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นในระยะทดลองและ
ระยะถอนการทดลองต�่ำกว่าระยะเส้นฐาน และนิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น
ต�่ำกว่านิสิตปริญญาตรีกลุ่มควบคุมในระยะถอนการทดลอง ส่วนในระยะทดลองนิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองและ
นิสิตปริญญาตรีกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นไม่แตกต่างกัน
คำ�สำ�คัญ : การกำ�กับตนเอง/ การปรึกษากลุ่ม/ พฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจำ�เป็น

Abstract
This experimental research aimed to study the effect of self-regulation group counseling
on unnecessary consumption behavior of undergraduate students. The sample of this study were
16 undergraduate students at Burapha University in the year of 2014, they were screened by
using consumption behavior survey then randomly assigned into 2 groups. Each group contained
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8 students for experiment and 8 for a control group. The instrument used in the study was the
self-regulation group counseling program and consumption behavior self-report. The design used
in the study was the ABA reversal design. The study was divided into three periods: baseline,
treatment and withdrawal period. The mean values of the unnecessary consumption behavior in
each period were present by the table and the graphic lines, analyzed by using effect size.
The results showed that the undergraduate students in the experiment group showed the
unnecessary consumption behavior from both the treatment and withdrawal period lower than
the baseline period. Moreover, the undergraduate students in the experiment group showed less
unnecessary consumption behavior than students in the control group in withdrawal period. The
unnecessary consumption behavior of the undergraduate students in the experiment and control
group in treatment period was not different.
Keywords : Self-Regulation/ Group Counseling/ Unneccessary Consumption behavior

บทนำ�
มนุษย์ทกุ คนย่อมต้องการปัจจัยในการด�ำรงชีวติ
ประจ�ำวัน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และ
ยารักษาโรค เป็นต้น มนุษย์จึงต้องตอบสนองความ
ต้องการเหล่านี้ด้วยการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการ
บุ ค คลที่ อ ยู ่ ใ นวั ย ท� ำ งานจึ ง ต้ อ งประกอบอาชี พ เพื่ อ
หารายได้มาใช้จ่ายในการบริโภค อย่างไรก็ตาม ยังมี
บุ ค คลอี ก หลายกลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ป ระกอบอาชี พ หารายได้
เลี้ยงตนเอง เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่ยังต้อง
พึ่ ง พาพ่ อ แม่ ผู ้ ป กครองในเรื่ อ งค่ า ใช้ จ ่ า ยส่ ว นตั ว และ
ทุนการศึกษา การส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้รู้จักใช้จ่าย
อย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ปัจจุบันปัญหาการใช้จ่ายในเยาวชนเป็นปัญหา
ที่น่ากังวลอย่างยิ่ง เนื่องจากเยาวชนจ�ำนวนมากมีการ
จับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือย และมีค่านิยมในการบริโภคที่ไม่
เหมาะสม ยึดติดกับการบริโภคทางวัตถุ ซึง่ ส่วนหนึง่ เกิด
จากการถูกกระตุน้ จากกระแสการบริโภคด้วยกลวิธตี า่ ง ๆ
ทั้งจากสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์ โฆษณาชวนเชื่อ สิ่งเหล่านี้
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนซึมซับและติดกับค่านิยมการ
บริโภคที่เกินตัวมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว (ส�ำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ
และผู ้ สู ง อายุ , 2551) นอกจากนี้ ส ถาบั น รามจิ ต ติ

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2549) ได้ท�ำการ
ส� ำ รวจพฤติ ก รรมและทั ศ นคติ ใ นการจั ด การการเงิ น
ส่วนบุคคล การออมและการลงทุนของประชาชนใน
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2549 ในกลุ่มนักเรียน
นิสิตนักศึกษา พบว่า นักเรียนระดับประถม มัธยม และ
อุดมศึกษา ร้อยละ 30, 64 และ 90 ตามล�ำดับ มีโทรศัพท์
มือถือใช้ และมีนักเรียนประถม มัธยม และนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีโทรศัพท์มือถือใช้ถึงร้อยละ 20, 31
และ 41 ตามล�ำดับ ที่คิดจะเปลี่ยนโทรศัพท์ภายใน 1 ปี
นอกจากนีใ้ นส่วนของนิสยั การบริโภค นักเรียนประถมถึง
ร้อยละ 31 มัธยมร้อยละ 44 และอุดมศึกษาร้อยละ 20
มีลักษณะผู้บริโภคที่ใจร้อนใจเร็ว (Impulsive buyer)
คื อ อยากซื้ อ อะไรมั ก ซื้ อ เลย นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประถม มัธยม และอุดมศึกษา ร้อยละ 17, 12 และ 11
ตามล�ำดับ มักซื้อสินค้าตามอิทธิพลการโฆษณา จะเห็น
ได้ว่าเยาวชนจ�ำนวนมากมีการจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือย
เกินความจ�ำเป็น ซึ่งนอกจากเป็นผลเสียต่อภาระของ
ครอบครัวในปัจจุบนั แล้ว ยังส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิด
ทีย่ ดึ ติดกับการบริโภคทางวัตถุ และเป็นการบ่มเพาะนิสยั
ขาดวินัยทางการเงินของเยาวชนในอนาคตด้วย
จากปัญหาพฤติกรรมการใช้จ่ายดังกล่าวท�ำให้
ผู้วิจัยตระหนักถึงความส�ำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชน
ไทยให้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
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อย่ า งยิ่ ง ในกลุ ่ ม นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ยั ง ต้ อ งพึ่ ง พาพ่ อ แม่ (Self-observation) เป็นกระบวนการแรกที่บุคคลจะ
ผู้ปกครองในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวและทุนการศึกษา ต้ อ งรู ้ ว ่ า เกิ ด อะไรขึ้ น กั บ ตนเอง ตนก� ำ ลั ง ท� ำ อะไรอยู ่
เล่าเรียน อีกทัง้ นิสติ นักศึกษาต้องมีการปรับตัวอย่างมาก รวมทั้ ง ตั้ ง เป้ า หมายในการปฏิ บั ติ ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่ ก าร
จากการเป็นนักเรียนที่เคยมีครูหรือผู้ปกครองคอยดูแล เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ส่ ว นกระบวนการตั ด สิ น
อย่างใกล้ชดิ ซึง่ การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนัน้ นิสติ ต้อง (Judgment process) เป็ น การประเมิ น ว่ า ตนเอง
ดูแลตนเองในทุกด้าน รวมถึงด้านการใช้จา่ ย การส่งเสริม สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายหรือไม่
ให้นิสิตมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสม เช่น การลด และกระบวนการสุดท้ายคือการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
พฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น นอกจากเป็นการ (Self-reaction) เป็นการเสริมแรงตนเองหลังจากทีต่ ดั สิน
แบ่งเบาภาระของครอบครัวของนิสติ แล้ว ยังช่วยลดความ ผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองว่าส�ำเร็จหรือ
กังวลด้านการเงินในระหว่างการศึกษาที่อาจส่งผลต่อ ล้มเหลว เพื่อจูงใจให้พยายามที่จะปฏิบัติให้บรรลุตาม
สุขภาพจิต การเรียน และการปรับตัวอีกด้วย
เป้าหมายของตนเอง หรือเมื่อบุคคลไม่สามารถท�ำได้
การปรั บ พฤติ ก รรมการใช้ จ ่ า ยสามารถท� ำ ได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
หลายวิธี การปรึกษากลุ่มเป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งช่วย เพือ่ กระตุน้ ให้ตนเองท�ำพฤติกรรมให้ได้ตามเป้าหมายใน
ให้นสิ ติ ปรับพฤติกรรมการใช้จา่ ยของตนเองได้ เนือ่ งจาก ที่สุด (Bandura, 1991) กล่าวได้ว่า บุคคลจะเกิดการ
การปรึ ก ษากลุ ่ ม เป็ น กระบวนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เรียนรู้ที่จะท�ำพฤติกรรมใหม่ ๆ จากประสบการณ์ของ
ผู ้ รั บ การปรึ ก ษาที่ มี ป ั ญ หาคล้ า ยคลึ ง กั น และต้ อ งการ ความส�ำเร็จซึ่งเป็นเสมือนแรงเสริม ประกอบกับการได้
ปรับปรุงตนเอง โดยมีการจัดสถานการณ์ให้สมาชิกมี เข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาโดยการก�ำกับตนเองนั้นจะช่วย
การแลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณ์ ท�ำให้มโี อกาส ให้บุคคลได้เห็นตัวแบบในกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียน
ส�ำรวจตนเอง ภายใต้บรรยากาศอบอุน่ จริงใจ การยอมรับ รู้ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น
ความไว้วางใจ และเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะน�ำไปสู่การ
การก� ำ กั บ ตนเองช่ ว ยให้ บุ ค คลปรั บ เปลี่ ย น
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และ
ไปในทางที่ตนปรารถนา (Meyer & Muro, 1971 นอกจากจะช่วยให้บคุ คลสามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
อ้างถึงใน กาญจนา ไชยพันธุ์, 2549, หน้า 5) ด้วย ตนเองได้ส�ำเร็จแล้ว ประสบการณ์ของความส�ำเร็จนี้
ประโยชน์เหล่านี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในกระบวนการ ยังส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ปรึกษากลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรึกษากลุ่มตาม (Self-efficacy) สูงขึ้นด้วย (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต,
แนวคิดการก�ำกับตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นิสิตสามารถลด 2553) ท�ำให้ปัจจุบันได้มีการน�ำทฤษฎีการก�ำกับตนเอง
พฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นของตนเองได้เป็น มาประยุกต์ใช้ในการปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกัน
อย่างดี
อย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านสุขภาพ ด้านจิตวิทยา และ
การก� ำ กั บ ตนเอง (Self-regulation) เป็ น ด้านการเรียนการสอน จากการทบทวนวรรณกรรมการ
แนวคิดส�ำคัญที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทาง ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการก�ำกับตนเองพบว่า การก�ำกับ
ปัญญาสังคม (Social cognitive theory) ของ Bandura ตนเองสามารถเพิ่มระดับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน
(1991) ซึ่งเป็นการควบคุมความคิด ความรู้สึก และ การควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นได้อย่าง
การกระท� ำ ของตนเอง เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ชัดเจน (รัตนา ตาบัง, 2550) นอกจากนีก้ ารก�ำกับตนเอง
ของตนเองไปสู ่ พ ฤติ ก รรมเป้ า หมายที่ ต ้ อ งการ โดย ส่งผลให้นักเรียนมีความรับผิดชอบด้านการเรียนสูงขึ้น
การก�ำกับตนเองให้ประสบความส�ำเร็จนั้นต้องฝึกฝน (ศิรลิ กั ษณ์ ศรีกนั ต์, 2552) จะเห็นได้วา่ การก�ำกับตนเอง
กระบวนการ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย การสังเกตตนเอง ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนไปสู่

วัตถประสงค์
ของการวิจยั
ุ

ํ ั
เพื่อศึกษาผลการปรึ กษากลุ่มโดยการกากบตนเองที
่มีต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
ิ
เกนความจํ
าเป็ นของนิสิตปริ ญญาตรี
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การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและประสบความส�ำเร็จตาม สมมติฐานของการวิจัย
สมมติ
ฐานของการวิจยั
เป้าหมายได้
ด้วยตนเอง
1. นิสิตปริญญาตรีกลุ่มที่ได้รับการปรึกษากลุ่ม
จากความส�1.ำคัญนิดัสงิ ตกล่
า
ว
ผู
ว
้
จ
ิ
ย
ั
จึ
ง
มี
ค
วามสนใจ
ํ พั ฤติกรรมการใช้
ปริ ญญาตรี กลุ่มที่ได้รับการปรึโดยการก�
กษากลุ่มำโดยการกากบตนเองมี
พฤติกรรม
กับตนเองมี
จ่ายเกินความ
ที่จะศึกษาผลการปรึกษากลุ่มโดยการก�ำกับตนเองต่อ จ�ำเป็นในระยะทดลองต�่ำกว่าระยะเส้นฐาน
ิ
่
การใช้จ่ายเกนความจํ
าเป็ นในระยะทดลองตํ่ากวาระยะเส้
นฐาน
พฤติกรรมการใช้จา่ ยเกินความจ�ำเป็นของนิสติ ปริญญาตรี
นิสิตปริญญาตรีกลุ่มที่ได้รับการปรึกษากลุ่ม
ํ ั
ปริ ญจัยญาตรี
ลุ่มพทีัฒ่ได้นาและ
รับการปรึ กษากลุ2.่มโดยการกากบตนเองมี
พฤติกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา 2.เพื่อนิน�สำิ ตผลวิ
ที่ได้ไกปใช้
โดยการก�ำกับตนเองมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความ
่
การใช้
าเป็ นจในระยะถอนการทดลองตํ
น้ ฐาน
ส่งเสริมให้
นิสิตจมี่ายเกนความจํ
พฤติิ กรรมการใช้
่ายอย่างเหมาะสม จ�ำเป็น่ากวาระยะเส
ในระยะถอนการทดลองต�
่ำกว่าระยะเส้นฐาน
ต่อไป
ั กลุ่มที่ไพด้ฤติ
3. นิสิตปริ ญญาตรี กลุ่มที่ได้รับการปรึ กษากลุ3.่มโดยการกากบตนเองมี
รรม กษากลุ่ม
นิสิตปริญํ ญาตรี
รับกการปรึ

ำ่กับรตนเองมี
กรรมการใช้
จ่ายเกิ
ิ
่ สิตปริ ญญาตรีโดยการก�
่มโดยการกาก
ํ ั นความ
การใช้จ่ายเกนความจํ
าเป็ นตํ่ากวานิ
กลุ่มที่ไมได้
ับการปรึพกฤติ
ษากลุ
จ�ำเป็นต�่ำกว่านิสิตปริญญาตรีกลุ่มที่ไม่ได้รับการปรึกษา
ตนเองในระยะทดลอง
เพื่ อ ศึ ก ษาผลการปรึ ก ษากลุ ่ ม โดยการก� ำ กั บ กลุ่มโดยการก�ำกับตนเองในระยะทดลอง
ั กลุ่มที่ไพด้ฤติ
นิสิตปริจญ่ายเกิ
ญาตรี
กลุ่มทีำ่ไเป็ด้นรับของ
การปรึ กษากลุ4.่มโดยการกากบตนเองมี
รรม กษากลุ่ม
ตนเองที่มีต่อพฤติก4.รรมการใช้
นความจ�
นิสิตปริญํ ญาตรี
รับกการปรึ
ิ
่ สิตปริ ญญาตรีโดยการก�
่มโดยการกาก
ํ ั นความ
าเป็ นตํ่ากวานิ
กลุ่มที่ไมได้
ับการปรึพกฤติ
ษากลุ
นิสิตปริญการใช้
ญาตรีจ่ายเกนความจํ
ำ่กับรตนเองมี
กรรมการใช้
จ่ายเกิ
จ�ำเป็นต�่ำกว่านิสิตปริญญาตรีกลุ่มที่ไม่ได้รับการปรึกษา
ตนเองในระยะถอนการทดลอง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

กลุ่มโดยการก�ำกับตนเองในระยะถอนการทดลอง

กรอบแนวคิ
ดของการวิ
กรอบแนวคิ
ดของการวิ
จัย จยั
ตัวแปรจัดกระทํา
วิธีการปรึกษา ประกอบด้วย
1. การได้รบั การปรึกษากลุ่มโดยการกํากับตนเอง
- การสังเกตตนเอง
- การตัดสินตนเอง
- การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
2. วิธีการปกติ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการใช้จ่าย
เกินความจําเป็น

วารสารการศึ
ฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รปแบบวิ
จยั
ู กษาและการพั
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รูปแบบวิจัย การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental research) โดยใช้แบบแผนการทดลอง

การวิบจกลั
ัยครับ้ง(ABA
นี้เป็นการวิ
จัยเชิdesign)
งทดลองแบงการทดลองเป็
(Experimental
แบบแผนการทดลองแบบ
่
แบบสลั
reversal
น 3research)
ระยะ โดยมีโดยใช้
รูปแบบการทดลองดั
งนี้

สลับกลับ (ABA reversal design) แบ่งการทดลองเป็น 3 ระยะ โดยมีรูปแบบการทดลองดังนี้

A1
กลุ่มทดลอง O O
กลุ่มควบคุม O O
สัปดาห์ที่ 1-2
ระยะเส้นฐาน
ภาพที่ 2 รู ปแบบการทดลอง

B
XO XO XO XO
~X O ~X O ~X O ~X O
สัปดาห์ที่ 3-6
ระยะทดลอง

A2
O O
O O
สัปดาห์ที่ 7-8
ระยะถอนการทดลอง

ภาพที่ 2 รูปแบบการทดลอง

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
O หมายถึง การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
บู ร พา ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ที่ เรี ย นวิ ช าอารมณ์ แ ละ
การใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น
ิ ยด และวิ
O
หมายถึ
ง
การสั
ง
เกตและบั
น
ทึ
ก
พฤติ
ก
รรมการใช้
จ่ายเกนความจํ
าเป็ชนาพลวัตรกลุ่ม ซึ่งได้รับ
ดการความเครี
X หมายถึ ง การได้ รั บ ตั ว แปรทดลอง คื อ การจั
ํ ่มั ที่สุ่มได้ ท�ำแบบส�ำรวจ
X หมายถึ
การได้รับตัวแปรทดลอง คือการสุ
การปรึ
กษากลุ
่มแบบแบ่
งกลุ่มโดยการกากบตนเอง
่ม ให้นิสิตกลุ
การปรึกษากลุ่มโดยการก�
ำกังบตนเอง
จา่ ยเพืโดยกลุ
อ่ คัดกรองนิ
สติ ่ ทีม่ พี้ งสอง
ฤติกรรมการ
ง ระยะเส้
ฐาน เป็นนฐาน
ช่วงก่
A1 หมายถึ
่มตัวอยางทั
่ รับ่ พฤติ
A1 หมายถึ
ง นระยะเส้
เป็อนนได้
ชวงกอนได้
รับกตัรรมการใช้
วแปรทดลอง
เป็นจ�2ำนวน
16 (สั
คนปดาห์
แล้วจัทบี่ 1-2)
ฉลากเข้า
ตัวแปรทดลอง
โดยกลุ่มตันวทึอย่
างทั้งกสองกลุ
่มจะสัจง่ายของตนเองทุ
เกต ใช้จ่ายเกิกนวัความจ�
กลุ่มจะสังเกตและบั
กพฤติ
รรมการใช้
น เป็ นำเวลา
สัปดาห์
และบันทึกพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองทุกวัน เป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน ดังนี้
่ ่กลุ่มตัวอยาง
่ ได้
่ อ8กลุคน
่ม ได้รับการ
B ปหมายถึ
ระยะทดลอง เป็ นชวงที
แปรทดลอง
1. รนิับสตัิตวกลุ
่มทดลอง จ�กลาวคื
ำนวน
เวลา 2 สัปดาห์ (สั
ดาห์ที่ ง1-2)
ั าง ปรึสักปษากลุ
ั 4 สัปสัดาห์
ทดลองจะได้
การปรึ กษากลุ
ดาห์ล่มะโดยการก�
3 ครั้ ง ติดำตอกน
รวมเป็
กั่ บตนเอง
ปดาห์
ละ น3 ครั้ง
B หมายถึงรับระยะทดลอง
เป็น่มช่โดยการกากบตนเอง
วงทีก่ ลุม่ ตัํ วอย่
น 4เวลาสั
สัปดาห์
รวมเป็นกรรมการใช้
12 ครัง้ ครัง้ จละ่าย50-80
ได้รับ12
ตัวครั
แปรทดลอง
กล่าวคืนาที
อ กลุและกลุ
่มทดลองจะได้
การรับวิติธีดปต่กติอกัใช้
่มควบคุรมับได้
งเกตพฤติ
4 นาที
้ ง ครั้ งละ 50-80
นิสิตกกลุ
่มควบคุมจ่ายประจํ
จ�ำนวน า8วันคน ไม่ได้รับ
ปรึกษากลุ
่มโดยการก�
บตนเอง
สัป่มดาห์
ละ่ 3 ครัง้เกตและบั
ง
สัปดาห์
(สัปดาห์ำทกัี่ 3-6)
โดยกลุ
ตัวอยางจะสั
นทึ2.กพฤติ
รรมการใช้
ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ รวมเป็น 12 ครัง้ ครัง้ ละ 50-80 นาที การปรึกษากลุ่มโดยการก�ำกับตนเอง แต่จะเข้าเรียน ท�ำ
่
่ ้ งสองกลุ่มสังเกต
A หมายถึง ระยะถอนการทดลอง เป็ นชวงเวลาที
่กลุ่มตัวอยางทั
และกลุ่มควบคุมได้2 รับวิธีปกติ ใช้เวลาสังเกตพฤติกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและด�ำเนินชีวิตตาม
พฤติก(สัรรมการใช้
จ่ายภายหลั
กวันเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 7-8)
การใช้และบั
จ่าย 4นทึสัปกดาห์
ปดาห์ที่ 3-6)
โดยกลุ่มงตัการทดลองทุ
วอย่าง ปกติ
จะสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการใช้จ่ายประจ�ำวัน
A2 หมายถึง ระยะถอนการทดลอง
ประชากรและกล่
ุมตัวอย่ าง เป็นช่วงเวลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ที่กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
เป็ นกนิวัสนิ ตเป็ปรินญเวลา
ญาตรี
ยบูรพา
การใช้จ่ายภายหลัประชากร
งการทดลองทุ
2 สัมหาวิ
ปดาห์ทยาลั
วิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
่ เป็ นนิสิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบู1.รพาแบบบั
ปี การศึ
2557จ่าทียประจ�
่เรี ยนวิำวัชนา มีลักษณะ
(สัปดาห์ที่ 7-8) กลุ่มตัวอยาง
นทึกกษา
การใช้
่ ่ม เพื
อารมณ์และการจัดการความเครี ยด และวิชาพลวัตรกลุ
ซึ่งได้รับการสุ่ มแบบแบงกลุ
ให้อ่ นให้ิสนิ ตสิ กลุ
เป็น่มการรายงานตนเอง
(Self-report)
ติ บั่มนทึก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าและบริการที่เกินความ
ประชากร เป็นนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำเป็นในแต่ละวัน โดยท�ำการบันทึกด้วยตนเอง ในระยะ
เส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะถอนการทดลอง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
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2. โปรแกรมการปรึ ก ษากลุ ่ ม โดยการก� ำ กั บ วิธีดำ�เนินการวิจัย
ตนเอง ประกอบด้วยการปรึกษากลุ่ม 12 ครั้ง ครั้งละ
การวิจยั แบ่งการทดลองเป็น 3 ระยะ ตามรูปแบบ
50-80 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดย การวิจัยดังนี้
มีรายละเอียดดังนี้
1. ระยะเส้ น ฐาน เป็ น การศึ ก ษาเส้ น ฐาน
ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ
พฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นก่อนการทดลอง
ครั้งที่ 2 รักษาสัมพันธภาพ
ระยะนี้ ก ลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม มี ก ารบั น ทึ ก
ครั้งที่ 3 ส�ำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความ พฤติกรรมการใช้จ่ายที่เกินความจ�ำเป็นทุกวัน เป็นเวลา
จ�ำเป็นและตั้งเป้าหมายในการลดพฤติกรรมการใช้จ่าย 2 สัปดาห์ โดยไม่ได้รบั โปรแกรมการปรึกษากลุม่ โดยการ
เกินความจ�ำเป็น
ก�ำกับตนเอง
ครั้งที่ 4 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการใช้
2. ระยะทดลอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมการ
จ่ายเกินความจ�ำเป็น
ใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นของกลุ่มทดลองในขณะที่ได้รับ
ครัง้ ที่ 5 สรุปผลการลดพฤติกรรมการใช้จา่ ยเกิน การจัดกระท�ำเพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้
ความจ�ำเป็น ครั้งที่ 1
รับการจัดกระท�ำ โดยกลุ่มทดลองจ�ำนวน 8 คน เข้า
ครั้งที่ 6 การเสนอตัวแบบในการใช้จ่าย
ร่วมการปรึกษากลุ่มโดยการก�ำกับตนเอง สัปดาห์ละ
ครั้งที่ 7 การค้นหาตัวแบบในการใช้จ่าย
3 ครั้ง ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ รวมเป็น 12 ครั้ง ครั้งละ
ครัง้ ที่ 8 สรุปผลการลดพฤติกรรมการใช้จา่ ยเกิน 50-80 นาที ส่วนกลุม่ ควบคุมจ�ำนวน 8 คน ไม่ได้รบั การ
ความจ�ำเป็น ครั้งที่ 2
ปรึกษากลุม่ โดยการก�ำกับตนเอง และกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สอง
ครั้งที่ 9 ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์จาก กลุม่ ยังคงบันทึกการใช้จา่ ยประจ�ำวันติดต่อกัน 4 สัปดาห์
การก�ำกับตนเองในการลดพฤติกรรมการใช้จา่ ยเกินความ
3. ระยะถอนการทดลอง เป็นการศึกษาเส้นฐาน
จ�ำเป็น
พฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นของกลุ่มทดลอง
ครั้ ง ที่ 10 การแสดงปฏิ กิ ริ ย าต่ อ ตนเองเมื่ อ ภายหลั ง ถอดการจั ด กระท� ำ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ่ ม
สามารถลดพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น
ควบคุม ในระยะนีท้ งั้ 2 กลุม่ ไม่ได้รบั การปรึกษากลุม่ โดย
ครั้งที่ 11 สรุปผลการลดพฤติกรรมการใช้จ่าย การก�ำกับตนเอง และยังคงบันทึกการใช้จ่ายประจ�ำวัน
เกินความจ�ำเป็น ครั้งที่ 3
2 สัปดาห์
ครั้งที่ 12 ยุติการปรึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) พฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความ
จ�ำเป็นของนิสติ ปริญญาตรีกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมตลอดการทดลอง 3 ระยะ แล้วน�ำเสนอด้วยตารางและกราฟ
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้จา่ ยเกินความจ�ำเป็นของนิสติ ปริญญาตรี ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม
ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะถอนการทดลอง
โดยการหาขนาดของผล (Effect size)
สูตร ES = mean of experimental group - mean of comparison group
standard deviation of comparison group
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จากการวิจคยั ่าตัสามารถเสนอผลการวิ
ขอ้ มูล ดังนี้ ่สุดในระยะถอนการทดลอง ดังแสดงใน
ถ้าขนาดของผลมี
้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่เคราะห์
า โดยลดลงมากที
ความแตกต่างระหว่
างค่าเฉลีก่ยษาในกลุ
2 ค่านั้น่มทดลอง
มีความส�พบวา
ำคัญ่ นิภาพที
และเมืก่อลุเปรี
ยบเทียบพฤติ
่มทดลองมี
่าย น
1. ผลการศึ
สิตปริ่ ญ2 ญาตรี
พฤติกกรรมการใช้
รรมการใช้จ่าจยเกิ
(Cohen, 1988)
ความจ�ำเป็นของนิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลอง ในแต่ละ
ิ
เกนความจํ
าเป็ นลดลงในระยะทดลองและระยะถอนการทดลอง
โดยลดลงมากที่สุดในระยะถอน
ระยะ โดยการหาขนาดของผล (Effect size) พบว่า
ิ พฤติกรรมการใช้
การทดลอง
รรมการใช้
จ่ายเกนความจํ
าเป็ นของนิ
สิตน
สิตปริญกญาตรี
กลุ่มทดลองมี
จ่ายเกิ
ผลการวิ
จัย ดังแสดงในภาพที่ 2 และเมื่อเปรี ยบเทียนิบพฤติ
่ำกว่่ านิระยะเส้
และ
่ เคราะห์
ปริ ญจากการวิ
ญาตรี กจลุยั ่มสามารถเสนอผลการวิ
ทดลอง ในแตละระยะ
โดยการหาขนาดของผล
(Effect size) พบวา
สิตปรินญฐาน
ญาตรี
ขอ้ มูล ความจ�ำเป็นระยะทดลองลดลงต�
คา่ เฉลีย่ พฤติกรรมการใช้
จา่ ่ ยเกินความจ�
ำเป็นระยะถอน
ดังนีกลุ
้ ่มทดลองมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกนความจํ
ิ
าเป็ นมีระยะทดลองลดลงตํ
่ากวาระยะเส้
นฐาน
การทดลองลดลงต�่ำกว่าระยะเส้นฐานและระยะทดลอง
1.คผลการศึ
กษาในกลุ
่มทดลอง
่ ่ยพฤติ
่ พบว่
ิ า นิสิตาเป็ นดัระยะถอนการทดลองลดลงตํ
่
และมี
าเฉลี
กรรมการใช้
จายเกนความจํ
่ากวาระยะเส้
นฐา
ปริญญาตรีกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความ งแสดงในตารางที่ 1
ดังแสดงในตารางที่ 1
จ�ำเป็และระยะทดลอง
นลดลงในระยะทดลองและระยะถอนการทดลอง

วันที่บันทึกค่าใช้จ่าย
เกินความจําเป็น (วัน)

ค่าเฉลีกรรมการใช้
่ยพฤติกรรมการใช้
จิ ่ายเกินความจำ�เป็
นของนิ
สิตญปริญาตรี
ญญาตรี
่มทดลอง
่ ่ 3่ยพฤติ
ภาพที่ 3 ภาพที
คาเฉลี
จ่ายเกนความจํ
าเป็ นของนิ
สิตปริ
กลุก่มลุทดลอง
ตารางที่ 1 ขนาดของผลค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นของนิสิตปริญญาตรี กลุ่มทดลอง
่ ่ยพฤติ
ิ
ตารางทีในระยะเส้
่ 1 ขนาดของผลคาเฉลี
กรรมการใช้จ่ายเกนความจํ
าเป็ นของนิสิตปริ ญญาตรี
นฐาน ระยะทดลอง
และระยะถอนการทดลอง

กลุ่มทดลอง ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะถอนการทดลอง
Mean

ระยะเส้นฐาน
ระยะทดลอง
ระยะถอนการทดลอง
ระยะเส้นฐาน

Mean
321.27
191.51
138.77
321.27

SD

ระยะเส้ นฐาน
SD 160.59
78.22
160.5962.33

*ค่า effect size (ES) มากกว่
ระยะทดลอง
191.51า 0.50
78.22(Cohen, 1988)
ระยะถอนการทดลอง

138.77

62.33

*คา่ effect size (ES) มากกวา่ 0.50 (Cohen, 1988)

ระยะถอนการ
ทดลอง
- ระยะทดลอง- 0.81* ระยะถอนการ
- 1.14*
ทดลอง- 0.67*
- 0.81*
- 1.14* -

ระยะเส้นฐาน

ระยะทดลอง

-

- 0.67*
-
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2. ผลการศึกษาในกลุ่มควบคุม พบวา่ นิสิตปริ ญญาตรี กลุ่มควบคุมมีพฤติกรรม

หน้าที่ 42
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ิ
่ ่ โดยมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกนความจํ
ิ
การใช้จ่ายเกนความจํ
าเป็ นที่มีทิศทางไมแนนอน
าเป็ นมากที่สุด
2. ผลการศึกษาในกลุ่มควบคุม พบว่า นิสิตปริญญาตรีกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น
ิ ำเป็นาเป็มากที
และพฤติ
กรรมการใช้
จ่ายเกนความจํ
นน้อส่ ดุยทีในระยะเส้
่สุดในระยะทดลอง
ดังกแสดง
ทีม่ ที ศิ ในระยะเส้
ทางไม่แน่นนอนฐาน
โดยมี
พฤติกรรมการใช้
จา่ ยเกิ
นความจ�
นฐาน และพฤติ
รรมการใช้จา่ ย
ในภาพที
เปรี ยบเทียบพฤติดังกแสดงในภาพที
รรมการใช้จ่ายเกนความจํ
าเป็ ยนบเที
ของนิ
สิตปริกญรรมการใช้
ญาตรี กลุจ่ม่าควบคุ
ม
เกินความจ�
ำเป็น่ 3น้อและเมื
ยที่สุด่อในระยะทดลอง
่ 3 ิ และเมื่อเปรี
ยบพฤติ
ยเกินความ
จ�ำเป็นในแตละระยะ
ของนิส่ ติ ปริญญาตรี
กลุม่ ควบคุม ในแต่ละระยะ
(Effect
พบว่
สติ กปริ
ญญาตรี
่มควบคุ
โดยการหาขนาดของผล
(Effectโดยการหาขนาดของผล
size) พบวา่ นิสิตปริ ญญาตรี
กลุsize)
มมีาพนิฤติ
รรม
กลุ่มควบคุ
มมีจพ่ายเกนความจํ
ฤติกิ รรมการใช้
นความจ�
ตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที
่2
่ ำเป็นในแต่
่ ละระยะไม่
่ ั ดังแแสดงในตารางที
การใช้
าเป็จ่านยเกิ
ในแตละระยะไมแตกตางกน
่2

วันที่บันทึกค่าใช้จ่าย
เกินความจําเป็น (วัน)

าเฉลีก่ยรรมการใช้
พฤติกรรมการใช้
จิ ่ายเกินความจำ�เป็
นของนิ
ญญาตรี
ลุ่มควบคุ
่ ่ 4 ่ยค่พฤติ
ภาพที่ ภาพที
4 คาเฉลี
จ่ายเกนความจํ
าเป็ นของนิ
สิตปริสิตญปริญาตรี
กลุ่มกควบคุ
มม
ตารางที่ 2 ขนาดของผลค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นของนิสิตปริญญาตรี กลุ่มควบคุม ในระยะ
่ ่ยพฤติกรรมการใช้จ่ายเกนความจํ
ิ
ตารางที่ 2 ขนาดของผลคาเฉลี
าเป็ นของนิสิตปริ ญญาตรี
เส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะถอนการทดลอง

กลุ่มควบคุม ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะถอนการทดลอง
Mean

ระยะเส้นฐาน
ระยะทดลอง
ระยะเส้นฐาน
ระยะถอนการทดลอง

Mean

289.77
254.54
289.77
277.36

ระยะถอนการ
ทดลอง
ระยะเส้ นฐาน - ระยะทดลอง - 0.16 ระยะถอนการ
SD 215.81
- 0.06
ทดลอง 0.16
142.42
215.81152.93 - 0.16
- 0.06 SD

ระยะเส้นฐาน

ระยะทดลอง

ระยะทดลอง
- างนิสติ ปริญญาตรี0.16
3. ผลการเปรียบเทียบค่า254.54
เฉลีย่ พฤติก142.42
รรมการใช้จา่ ยเกินความจ�ำเป็นระหว่
กลุม่ ทดลองกับ
ระยะถอนการทดลอง
277.36
152.93
กลุม่ ควบคุมในแต่ละระยะ พบว่า ในระยะเส้นฐาน นิสติ ปริญญาตรีกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีพฤติกรรมการใช้จา่ ย
เกินความจ�ำเป็นในปริมาณทีใ่ กล้เคียงกัน ต่อมาระยะทดลอง นิสติ ปริญญาตรีกลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมการใช้จา่ ยเกิน
ความจ�ำเป็นลดลงกว่
กลุม่ ควบคุยมบเที
และในระยะถอนการทดลอง
มีพจฤติ
กรรมการใช้
นความจ�
่ ่ยพฤติกรรมการใช้
่ายเกนความจํ
ิ
่ ำสิเป็ตนปริลดลงกว่
3. าผลการเปรี
ยบคาเฉลี
าจเป็า่ ยเกิ
นระหวางนิ
ญญาตรีากลุม่
ควบคุมเช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 5 และจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น
ั ่มควบคุมในแตละระยะ
่
กลุ่มทดลองกบกลุ
พบวา่ ในระยะเส้นฐาน นิสิตปริ ญญาตรี กลุ่มทดลอง
ระหว่างนิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมโดยการหาขนาดของผล (Effect size) พบว่า นิสิตปริญญาตรี
่
และกลุพ่มฤติ
ควบคุ
มมีพฤติจกา่ รรมการใช้
นในปริ
่ใกล้เคีมยในระยะถอนการทดลอง
งกนั ตอมาระยะทดลอง
กลุม่ ทดลองมี
กรรมการใช้
ยเกินความจ�จ่ายเกนความจํ
ำเป็นิ ต�ำ่ กว่านิสาเป็
ติ ปริ
ญญาตรีมาณที
กลุม่ ควบคุ
ส่วน
่ายเกนความจํ
ิ กลุม่ ควบคุ
่ ่มควบคุ
นิสิตปริ ญนิญาตรี
ม่ ทดลองมี
พฤติกรรมการใช้
าเป็มนมีลดลงกวากลุ
ในระยะทดลอง
สติ ปริกญลุญาตรี
กลุม่ ทดลองและนิ
สติ ปริญจญาตรี
พฤติกรรมการใช้
จา่ ยเกิมนความจ�ำเป็น
ไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นของนิสิตปริญญาตรีในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม จ�ำแนกตามช่วงระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะถอนการทดลอง
กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

คนที่

ระยะเส้นฐาน

ระยะทดลอง

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม
Mean
SD

182.36
302.90
271.07
338.29
194.71
158.00
566.29
556.57
2570.19
321.27
160.59

121.50
193.71
177.14
203.14
121.04
107.43
314.36
293.75
1532.07
191.51
78.22

ระยะถอน
การทดลอง
103.07
158.04
154.50
86.71
81.43
78.71
248.50
199.21
1110.19
138.77
62.33

คนที่

ระยะส้นฐาน

ระยะทดลอง

1
2
3
4
5
6
7
8

203.14
125.00
149.50
175.50
212.93
203.93
519.57
728.57
2318.14
289.77
215.81

191.43
109.82
241.71
229.18
202.54
148.75
556.86
359.25
2039.54
254.94
142.42

ระยะถอน
การทดลอง
256.79
128.29
242.29
253.71
199.36
135.36
422.43
580.64
2218.86
277.36
152.93

28

ภาพที่ 5 ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจำ�เป็นของนิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
วงระยะเส้จน่ายเกนความจํ
ฐานิ ระยะทดลอง
่ ่ยพฤติในช่
ภาพที่ 5 คาเฉลี
กรรมการใช้
าเป็ นและระยะถอนการทดลอง
ของนิสิตปริ ญญาตรี กลุ่มทดลองและ

่
กลุ่มควบคุม ในชวงระยะเส้
นฐาน ระยะทดลอง และระยะถอนการทดลอง

่ ่ยพฤติกรรมการใช้จ่ายเกนความจํ
ิ
่
ตารางที่ 4 ขนาดของผลคาเฉลี
าเป็ นของนิสิตปริ ญญาตรี ระหวาง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะถอนการทดลอง
ระยะการทดลอง

กลุ่มทดลอง
Mean
SD

กลุ่มควบคมุ
Mean
SD

ES
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ตารางที่ 4 ขนาดของผลค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นของนิสิตปริญญาตรีระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ในระยะเส้นฐาน ระยะทดลอง และระยะถอนการทดลอง
ระยะการทดลอง
ระยะเส้นฐาน
ระยะทดลอง
ระยะถอนการทดลอง

กลุ่มทดลอง
Mean
321.27
191.51
138.77

SD
160.59
78.22
62.33

กลุ่มควบคุม

*ค่า effect size (ES) มากกว่า 0.50 (Cohen, 1988)

อภิปรายผล
ดังนี้

ผู ้ วิ จั ย ได้ อ ภิ ป รายผลตามสมมติ ฐ านการวิ จั ย

1. นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มโดย
การก�ำกับตนเองมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น
ในระยะทดลองต�่ำกว่าระยะเส้นฐาน โดยมีขนาดของ
ผลในระดับมาก (ES = - 0.81) ทั้งนี้เนื่องจาก กลุ่ม
การปรึกษานั้นเน้นถึงสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม
ท�ำให้เกิดเป็นพลังกลุ่มผลักดันให้นิสิตร่วมกันคิดหา
แนวทางและด�ำเนินการลดพฤติกรรมการใช้จา่ ยเกินความ
จ�ำเป็นไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิไลพร สว่าง (2554) ที่ได้ศึกษาการปรึกษากลุ่มแบบ
จัดการตนเองเพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
จ่าทหารเรือ พบว่า กระบวนการปรึกษากลุม่ นัน้ ก่อให้เกิด
พลังผลักดันให้สมาชิกสามารถลดการสูบบุหรี่ได้ส�ำเร็จ
นอกจากนี้การได้ฝึกฝนกระบวนการก�ำกับตนเองเพื่อ
ลดพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น ซึ่งประกอบ
ด้วยการส�ำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง การตั้ง
เป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นที่เป็นตัวเลข
ชัดเจน การตัดสินพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น
โดยการเปรียบเทียบกับเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ และเปรียบเทียบ
กับผลการลดค่าใช้จ่ายในครั้งที่ผ่านมา และการเสริมแรง
ตนเองเมือ่ สามารถท�ำได้ตามเป้าหมาย ท�ำให้เกิดแรงจูงใจ
ในการลดพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น เป็นผล
ให้นิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการใช้จ่าย
เกินความจ�ำเป็นในระหว่างการร่วมกลุ่มการปรึกษาโดย

Mean
289.77
254.54
277.26

SD
215.81
142.42
152.93

ES
0.15
- 0.44
- 0.91*

การก�ำกับตนเองลดลงกว่าระยะเส้นฐานก่อนทดลอง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพลรพี ทุมมาพันธ์ (2554)
ที่ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการก�ำกับตนเองร่วมกับการ
สนับสนุนทางสังคมของครูทมี่ ตี อ่ พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต�่ำกว่าความสามารถที่แท้จริง พบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การเรียนรวมและรายด้านของนักเรียนทุกคนในระยะ
ทดลองเพิ่มสูงขึ้นกว่าระยะเส้นฐานอย่างชัดเจน
2. นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มโดย
การก�ำกับตนเองมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น
ในระยะถอนการทดลองต�ำ่ กว่าระยะเส้นฐาน โดยมีขนาด
ของผลในระดับมาก (ES = -1.14) ทั้งนี้เนื่องมาจาก
นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี ก ลุ ่ ม ทดลองได้ ผ ่ า นการเข้ า ร่ ว มการ
ปรึ ก ษากลุ ่ ม โดยการก� ำ กั บ ตนเอง ท� ำ ให้ เ กิ ด เรี ย นรู ้
จากประสบการณ์กลุ่ม ได้ฝึกฝนการก�ำกับตนเองเพื่อ
ลดการใช้ จ ่ า ยเกิ น ความจ� ำ เป็ น ในบรรยากาศกลุ ่ ม ที่
เอื้ออ�ำนวยจนเกิดความช�ำนาญ และได้ร่วมกันวางแผน
การปฏิบัติตนเพื่อลดการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นเมื่ออยู่
ภายนอกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับที่ Bandura (1991)
กล่าวว่า การก�ำกับตนเองให้ประสบความส�ำเร็จ นอกจาก
ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและความต้องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองแล้ว ยังต้องมีการฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองตามกระบวนการก�ำกับตนเอง 3 กระบวนการ
คือ การสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสิน และการแสดง
ปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อตนเอง ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ชนัดดา พรมมี (2550) ทีศ่ กึ ษาผลของการ
ใช้โปรแกรมการก�ำกับตนเองที่มีต่อวินัยในการฝึกซ้อม
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กีฬาของนักกีฬาประเภททีม อายุ 12-15 ปี โรงเรียนกีฬา ตรีกลุ่มควบคุมในระยะถอนการทดลอง ซึ่งสอดคล้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า หลังการทดลอง นักกีฬาที่ได้ กับงานวิจัยของ Lavasani, Mirhosseini, Hejazi,
รับโปรแกรมการก�ำกับตนเองมีวินัยในการฝึกซ้อมกีฬา and Davoodi, (2011) ที่ได้ศึกษาผลการฝึกทักษะ
สูงกว่าก่อนทดลอง โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมโปรแกรมการ การเรียนเรียนรู้โดยการก�ำกับตนเองต่อแรงจูงใจในการ
ก�ำกับตนเองได้รับประสบการณ์เรียนรู้และสามารถก�ำกับ เรียนและการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในนักเรียน
พฤติกรรมตนเองให้มีวินัยในการฝึกซ้อมกีฬามากขึ้น
ประถมศึกษาหญิง ซึ่งพบว่า การสอนทักษะการเรียนรู้
3. นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มโดย โดยการก�ำกับตนเองส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนและ
การก�ำกับตนเองมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น การรับรู้ความสามารถของนักเรียนกลุ่มทดลองเพิ่มมาก
ไม่แตกต่างกับนิสิตปริญญาตรีที่ไม่ได้รับโปรแกรมการ ขึน้ กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างชัดเจน และงานวิจยั ของ สุภาพ
ปรึกษากลุ่มโดยการก�ำกับตนเองในระยะทดลอง โดย ภาสุรกุล (2555) ที่ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการก�ำกับ
พบว่ามีขนาดของผลในระดับน้อย (ES = 0.44) ทั้งนี้ ตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อเจตคติเกีย่ วกับ
อาจเป็นเพราะในระยะที่นิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองเข้า การรักษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง และผลส�ำเร็จในการ
ร่วมกลุ่มการปรึกษา เป็นช่วงที่ก�ำลังเรียนรู้และฝึกฝน รักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด พบว่า การใช้โปรแกรมการ
กระบวนการก�ำกับตนเองเพื่อลดพฤติกรรมการใช้จ่าย ก�ำกับตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ช่วยให้ผปู้ ว่ ย
เกินความจ�ำเป็น ประกอบกับในระยะทดลองนี้ตรงกับ วัณโรคปอดหลังได้รบั การรักษาระยะเข้มข้นครบ 2 เดือน
ช่วงสอบกลางภาค ส่งผลให้ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม แล้ว มีเจตคติเกี่ยวกับการรักษา และพฤติกรรมการดูแล
ควบคุมมีค่าใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นที่ลดลงกว่าระยะ ตนเองดีขึ้น และดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน
เส้นฐาน ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น
ส� ำ หรั บ ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ก ล่ า วโดยสรุ ป
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะทดลองนี้จึง ได้ว่า การปรึกษากลุ่มโดยการก�ำกับตนเองท�ำให้นิสิต
แตกต่างกันอย่างไม่ชัดเจน
ปริญญาตรี เกิดการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
4. นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการปรึกษากลุ่มโดย ใช้จา่ ยเกินความจ�ำเป็นของตน และสามารถลดพฤติกรรม
การก�ำกับตนเองมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น การใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต�ำ่ กว่านิสติ ปริญญาตรีทไี่ ม่ได้รบั การปรึกษากลุม่ โดยการ
ก�ำกับตนเองในระยะถอนการทดลอง โดยมีขนาดของผล ข้อเสนอแนะ
ในระดับมาก (ES = 0.91) ทั้งนี้เนื่องจากในระยะที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
การปรึกษากลุ่มโดยการก�ำกับตนเองทั้ง 12 ครั้ง ท�ำให้
1. การปรึกษากลุ่มโดยการก�ำกับตนเอง มีผล
นิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองเกิดการเรียนรู้กระบวนการ ท� ำ ให้ นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี มี พ ฤติ ก รรมการใช้ จ ่ า ยเกิ น
ก�ำกับตนเองและได้ฝึกฝนกระบวนการก�ำกับตนเอง ความจ� ำ เป็ น ลดลง ดั ง นั้ น อาจารย์ ใ นสถานศึ ก ษา
หลายครั้งจนสามารถก�ำกับตนเองในการใช้จ่ายได้อย่าง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจช่วยส่งเสริมนิสิตให้มี
คล่องแคล่ว เมื่อลดค่าใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นได้ส�ำเร็จ พฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสม สามารถน�ำโปรแกรม
ท�ำให้นิสิตมองเห็นประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากการ การปรึกษากลุม่ โดยการก�ำกับตนเองไปเป็นแนวทางหรือ
ก�ำกับตนเองในการใช้จ่าย เกิดการรับรู้ความสามารถ ประยุกต์ใช้กับนิสิตได้
ของตนเองเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้รับการเสริมแรงทาง
2. การน�ำโปรแกรมการปรึกษากลุ่มโดยการ
สังคม ท�ำให้เกิดแรงจูงใจในการก�ำกับตนเองต่อไป ส่ง ก�ำกับตนเองไปใช้ ควรมีการศึกษาหลักการ วิธดี ำ� เนินการ
ผลให้ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็นของ และเทคนิคต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อน ตลอดจน
นิสิตปริญญาตรีกลุ่มทดลองลดลงต�่ำกว่านิสิตปริญญา
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ควรมีการฝึกฝนจนเกิดทักษะและความช�ำนาญ เพื่อให้ ในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่
สามารถน�ำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักเรียนระดับ
3. การน�ำโปรแกรมการปรึกษากลุ่มโดยการ มัธยมศึกษา บุคคลในวัยท�ำงาน เป็นต้น
ก�ำกับตนเองไปใช้ ควรเพิ่มการติดตามผลหลังจากถอน
2. ควรมีการศึกษาผลการปรึกษากลุ่มโดยการ
โปรแกรมการปรึกษากลุ่ม เพื่อศึกษาความคงทนของ ก�ำกับตนเองที่มีต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น การออมเงิน
พฤติกรรมต่อไป
การเล่นเฟสบุ๊ค การควบคุมอาหาร การออกก�ำลังกาย
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลการวิจัย ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
1. ควรมีการศึกษาผลการปรึกษากลุ่มโดยการ
ก�ำกับตนเองต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจ�ำเป็น
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การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอน
โดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง
สำ�หรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา*
A Development of Training Package on Online Media Teaching
Application by Hands-On Training (HOT) Model for Teacher
Students of Education Faculty at Burapha University
นคร ละลอกน้ำ�**
ดร.พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ***
ดร.ทิพย์เกสร บุญอำ�ไพ****

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึก
ปฏิบัติในงานจริงส�ำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ
85/85 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมฯ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
การฝึกอบรมของนิสิตที่ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมฯกับนิสิตที่ฝึกอบรมแบบปกติ และ 4) เพื่อประเมินรับรองชุด
ฝึกอบรมฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 2) ก�ำหนดคุณลักษณะและออกแบบชุดฝึกอบรมฯ 3) ตรวจสอบคุณภาพชุด ฝึกอบรมฯ 4) สร้างชุดฝึก
อบรมฯ 5) ทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมฯ 6) ทดลองใช้จริงโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมของ
นิสิตที่ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมฯ กับนิสิตครูที่ฝึกอบรมแบบปกติ 7) รับรองชุดฝึกอบรมฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย มีดังนี้ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) ทุกสาขาวิชาที่ก�ำลังศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่สนใจสมัครเข้าโครงการฝึกอบรมฯ และผ่านการท�ำแบบทดสอบความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด จ�ำนวน 60 คน โดยเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มๆ ละ 30 คน เครื่องมือการวิจัย ดังนี้ 1) ชุดฝึกอบรมฯ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน และ 3) แบบประเมินรับรองชุดฝึกอบรมฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบประสิทธิภาพ
(E1/ E2) และ t-test
*วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****รองศาสตราจารย์ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง ส�ำหรับนิสิตครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/ E2 = 86.61/87.50 เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้
2. คะแนนทดสอบหลังฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการใช้สอื่ ออนไลน์เพือ่ การสอนโดยใช้รปู แบบการฝึกปฏิบตั ิ
ในงานจริงส�ำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
3. ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติใน
งานจริงของนิสิตครู สูงกว่าการฝึกอบรมแบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การประเมินรับรองชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง
ส�ำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์ “เหมาะสมมากที่สุด”
คำ�สำ�คัญ : ชุดฝึกอบรม/ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอน/ การฝึกปฏิบัติในงานจริง

Abstract
The objectives of this research were 1) to efficiently develop training package on online
media teaching application by Hands-On Training (HOT) model for teacher students of Education
Faculty at Burapha University when E1/E2 was 85/85 2) to compare the score before and after
training with training package 3) to compare training achievement of the students who were
trained with training package and the students who were trained with normal training strategy
and 4) to assess for certify the training package by the experts.
The research methods were 1) studied relevant documents, principles, theories, researches,
and analyzed the trainees 2) designed and defined the quality of training package 3) verified
training package quality 4) created training package 5) examine training package efficiency 6)
tried out by comparing the training achievement of the students who were trained with training
package and the students who were trained with normal training strategy and 7) certified training
package by the experts. 60 senior students in Bachelor of Education Program (5 years) of all
programs, Semester 1/2014, who had applied the training project and passed the test on media
online teaching application were selected as the sample, selected by purposive sampling. The
sample was divided equally into two groups: experimental group and control group.
The research instruments were 1) training package 2) pre-test and post-test 3) training
package assessment form by the experts. Percentage, mean, standard deviation, E1/E2, and t-test
were applied to analyze collected data.
The research results found that :
1. Training package on online media teaching application by Hands-On Training (HOT)
model for teacher students of Education Faculty at Burapha University was efficient according to
E1/ E2 = 86.61/87.50
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2. After training with training package on online media teaching application by Hands-On
Training (HOT) model for teacher students of Education Faculty at Burapha University, the mean
score was higher than the mean score before training at .01 level of significance
3. The achievement of training with training package on online media teaching application
by Hands-On Training (HOT) model for teacher students was higher than those with the traditional
training strategy at at .01 level of significance
4. The assessment to certify the training package on online media teaching application by
Hands-On Training (HOT) model for teacher students of Education Faculty at Burapha University
by the experts found that it was in the most suitable level.
Keywords : Training package, Media Online Teaching Application, Hands-On Training

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 8 ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ
คุรสุ ภาไว้ ดังนี้ คือ 1) ก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและ
เพิกถอนใบอนุญาต ก�ำกับ ดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัง้ การพัฒนาวิชาชีพ
2) ก�ำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ 3) ประสาน
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาและการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การประกอบ
วิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ก�ำหนดเป็น
มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1
ภาษาและเทคโนโลยี มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยา
ส�ำหรับครู มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน มาตรฐานที่ 7
การวิจัยทางการศึกษา มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ มาตรฐานที่ 9
ความเป็นครู ทั้ง 9 มาตรฐานเป็นการยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพครูให้มมี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับ มีสมรรถนะส�ำหรับ
วิ ช าชี พ ครู อ ย่ า งแท้ จ ริ ง โดยเฉพาะยุ ค ปั จ จุ บั น มี ก าร
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ อย่างรวดเร็วท�ำให้
นิสิตครูจ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อน�ำมาใช้และ
อ�ำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้ทนั กับ
การเปลี่ยนแปลงกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ชุดฝึกอบรม เป็นแผนทีม่ คี รบถ้วนทุกอย่างเพือ่
ท�ำให้ผู้รับการฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบสื่อประสมซึ่งผลิตขึ้นมาอย่างมีระบบ
มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยมีความสัมพันธ์
และสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาประสบการณ์ที่สามารถ
น�ำมาใช้ในการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520) จากการ
วิจัยของจักรพัฒน์ สมบูรณ์ (2556) ได้พัฒนาชุดฝึก
อบรมเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสอนส�ำหรับ
ข้าราชการครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองคายเขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดฝึก
อบรม เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสอนส�ำหรับ
ข้าราชการครูมีประสิทธิภาพ 82.22/85.40 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมมมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนฝึกอบรมและหลัง
ฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 3) ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อชุดฝึก
อบรมเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสอนส�ำหรับ
ข้าราชการครูโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
เขมณัฏฐ์ มิง่ ศิรธิ รรม (2557) ได้พฒ
ั นาชุดฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูประถมศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ผลการศึกษา พบว่า 1) องค์ประกอบทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 สาหรับครู มี
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาและอินเทอร์เน็ต 2) ทักษะด้านสื่อ 3) ทักษะด้าน
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คอมพิวเตอร์ 4) ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ 5) ทักษะ การสอนของนิสิตครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)
ด้านการใช้สารสนเทศ และ 6) ทักษะด้านอินเทอร์เน็ต 2) นิสิตทุกสาขาวิชาต้องศึกษารวมตลอดหลักสูตร อยู่
การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ ระหว่าง 165-175 หน่วยกิต โดยต้องเรียนหมวดวิชา
ครูในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมของการประเมินคุณภาพ ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพครูและหมวดวิชาเอก อยู่
ชุดฝึกอบรมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับ ระหว่าง 145-155 หน่วยกิต ภายในระยะเวลา 4 ปี
มาก 3) ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คะแนน ก่อนออกปฏิบัติการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 ซึ่งนิสิตต้องใช้
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า เวลาเรียนยาวนานมากในแต่ละวัน เป็นเหตุให้การจัดการ
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทดลองสูงกว่า เรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาบาง
ก่อนทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ4) มาตรฐานไม่สามารถท�ำได้เต็มที่โดยเฉพาะที่ต้องฝึก
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี ปฏิบตั กิ ำ� หนดไว้มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ต่อชุดฝึกอบรม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สารสนเทศทางการศึ ก ษา ก� ำ หนดสาระความรู ้ คื อ
รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง (Hands-On 1) แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา
Training : HOT) ของ ซิสสัน (Sisson, 2001) เป็น ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 2) เทคโนโลยี
วิธีการฝึกอบรมที่มีโครงสร้างเป็นระบบ มีรายละเอียด และสารสนเทศ 3) การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้
ชัดเจนทุกขัน้ ตอนและไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน มีความยืดหยุน่ นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4) แหล่งการเรียนรู้
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 : เตรียมพร้อม และเครือข่ายการเรียนรู้ 5) การออกแบบ การสร้าง การน�ำ
ส�ำหรับการฝึกหัดพนักงาน ขัน้ ที่ 2 : เปิดชัน้ เรียน ขัน้ ที่ 3 : ไปใช้การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม และก�ำหนด
น�ำเสนอเนือ้ หาสาระ ขัน้ ที่ 4 : ฝึกทักษะ ขัน้ ที่ 5 : ประเมิน สมรรถนะ 1) สามารถเลือกใช้ และปรับปรุงนวัตกรรมเพือ่
ผลการปฏิบัติงาน และ ขั้นที่ 6 : ทบทวนสาระส�ำคัญ ซึ่ง ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการทั้งหมดจะเน้นให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมท�ำด้วย และสารสนเทศเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ ดี่ ี 3) สามารถ
ตนเองได้รับประสบการณ์ตรง ผู้เรียน/ผู้เข้ารับการฝึก แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
อบรมจะมีส่วนร่วม มีอิสระในการคิดและปฏิบัติงานจริง ของผูเ้ รียน ซึง่ มาตรฐานดังกล่าวนิสติ ครูยงั ขาดทักษะใน
สามารถน�ำผลการฝึกปฏิบัติไปใช้ในการด�ำเนินงาน และ การใช้ การปฏิบัติจริงอยู่มาก
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้ ท�ำให้บริษัท Johns
มาตรฐานที่ 8 นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
Manville Corporation ซึง่ มีบริษทั ในเครือมากกว่า 500 สารสนเทศทางการศึกษา ท�ำให้นสิ ติ ทีศ่ กึ ษาหลักสูตรการ
บริษทั และมีพนักงานมากกว่า 36,000 คน ได้นำ� รูปแบบ ศึกษาบัณฑิต (5 ปี) ทุกสาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์
การฝึกปฏิบตั ใิ นงานจริง (Hands-On Training : HOT) มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะด้ า นการใช้
ของ ซิสสัน (Sisson, 2001) ไปใช้ในการฝึอบรมพนักงาน นวั ต กรรมเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศเพื่ อ การสอน/
จากการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของคณะศึกษาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ และปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ
พบว่า คณะศึกษาศาสตร์มีการขยายตัว ในหลายๆ ด้าน คณะศึกษาศาสตร์ข้างต้น ควรมีการพัฒนาชุดฝึกอบรม
อย่างรวดเร็ว มีสาขาวิชาหลากหลาย มีหลักสูตรเปิดสอน มาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะด้านนวัตกรรม
หลายระดับ มีนิสิตครูจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะด้านการ เทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
สอนต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความสะดวกในการเรียน และสามารถเข้ามาฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน เพื่อให้นิสิตได้รับ จริงตามกระบวนการที่ออกแบบไว้โดยไม่ต้องเสียเวลา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาเมื่อเรียนจบ เรียนมาก ฝึกทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หลักสูตร และต้องมีพื้นฐานที่จ�ำเป็นหลายด้านส�ำหรับ และผู้สอน/วิทยากรฝึกอบรมสามารถน�ำไปใช้ได้อย่าง
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สะดวก มีกระบวนการชัดเจน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจพัฒนาชุดฝึก
3. ผลสัมฤทธิก์ ารฝึกอบรมของนิสติ ทีฝ่ กึ อบรม
อบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการ ด้วยชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้
ฝึกปฏิบัติในงานจริง ส�ำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง สูงกว่านิสิตที่ฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ได้ชุดฝึกอบรมฯ ที่เหมาะสม แบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรับรองชุดฝึกอบรมการ
ใช้สอื่ ออนไลน์เพือ่ การสอนโดยใช้รปู แบบการฝึกปฏิบตั ใิ น
งานจริงส�ำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพือ่ พัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สอ่ื ออนไลน์เพือ่ บูรพา อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
การสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริงส�ำหรับ
นิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้มี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ ชุ ด ฝึ ก อบรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 85/85
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการฝึก เพื่ อ การสอนโดยใช้ รู ป แบบการฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นงานจริ ง
อบรมด้วยชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอน ส�ำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริงส�ำหรับนิสิตครู มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 85/85
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาชุดฝึกอบรมโดย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ ารฝึกอบรมของ ใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง ส�ำหรับ ฝึกทักษะ
นิสิตที่ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ และเนื้อหาอื่นๆ
การสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริงกับนิสิต
ที่ฝึกอบรมแบบปกติ
ขอบเขตการวิจัย
4. เพื่อประเมินรับรองชุดฝึกอบรมการใช้สื่อ
การวิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตไว้ ดังนี้
ออนไลน์เพือ่ การสอนโดยใช้รปู แบบการฝึกปฏิบตั ิ ในงาน
1. รูปแบบการวิจัย เป็นรูปแบบวิจัยและพัฒนา
จริงส�ำหรับนิสติ ครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริงจะใช้อบรมนิสิต
ครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเนื้อหา
สมมติฐานการวิจัย
จะมุ่งเน้นตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาที่ก�ำหนด
1. ชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอน ไว้ในมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริงส�ำหรับนิสิตครู ทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีประสิทธิภาพตาม
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
เกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 85/85
ครั้งนี้ คือ
2. คะแนนของนิสติ หลังการฝึกอบรมด้วยชุดฝึก
ประชากร คือ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
อบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการ (5 ปี) ทุกสาขาวิชาที่ก�ำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ฝึกปฏิบัติในงานจริงส�ำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 486 คน
มหาวิทยาลัยบูรพา สูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ทางสถิติที่ระดับ .01
(5 ปี) ทุกสาขาวิชาที่ก�ำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557 ที่สนใจสมัครเข้าโครงการฝึกอบรม
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การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึก วิธีดำ�เนินการวิจัย
ปฏิบัติในงานจริง และผ่านการท�ำแบบทดสอบความรู้
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี งานวิจัย
พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การใช้ สื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ การสอนตาม เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด จ�ำนวน 60 คน โดยเลือกแบบเจาะจง
2. ก�ำหนดคุณลักษณะและออกแบบชุดฝึกอบรม
จากนั้นใช้วิธี จับฉลากหมายเลข 1 และ 2 โดยผู้ที่ได้ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบ การฝึก
หมายเลข 1 เป็นกลุ่มทดลอง ส่วนผู้ที่ได้หมายเลข 2 ปฏิบัติในงานจริง
เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มๆ ละ 30 คน ดังนี้ กลุ่มทดลอง
3. ตรวจสอบคุณภาพชุดฝึกอบรมการใช้สื่อ
คือ กลุ่มที่เรียนด้วยด้วยชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์ ออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติใน
เพือ่ การสอนโดยใช้รปู แบบการฝึกปฏิบตั ใิ นงานจริง กลุม่ งานจริง
ควบคุม คือกลุ่มที่ฝึกอบรมแบบปกติ
4. สร้างชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการ
4. เนื้อหาสาระ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอน สอนโดยใช้รปู แบบการฝึกปฏิบตั ใิ นงานจริงของ Gary R.
ได้แก่ 1) การใช้งาน Youtube เพือ่ การสอน 2) การใช้งาน Sisson (2001) 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 เตรียมความ
Facebook เพื่อการสอน 3) การใช้งาน Blog เพื่อ พร้อมส�ำหรับการฝึกหัด (Prepare) ขัน้ ที่ 2 เปิดชัน้ เรียน
การสอน 4) การใช้งาน Edmodo เพื่อการสอน โดยใช้ (Open) ขั้นที่ 3 น�ำเสนอเนื้อหาสาระ (Present) ขั้นที่ 4
เวลาในการฝึกอบรมเนื้อหาสาระทั้งหมด เป็นเวลา 1 วัน ฝึกทักษะ (Practice) ขั้นที่ 5 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
จ�ำนวน 8 ชั่วโมง
(Evaluate) และขั้นที่ 6 ทบทวนสาระส�ำคัญ (Review)
5. ตัวแปรในการวิจัย
5. ทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึก อบรมการใช้
5.1 ตัวแปรต้น คือ วิธีการฝึกอบรมโดย สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติใน
ใช้ ชุ ด ฝึ ก อบรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ การสอนโดย งานจริง
ใช้ รู ป แบบการฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นงานจริ ง ส� ำ หรั บ นิ สิ ต ครู
6. ทดลองใช้จริงโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิธีการฝึก การฝึกอบรมของนิสติ ทีฝ่ กึ อบรมด้วยชุดฝึกอบรมการใช้
อบรมแบบปกติ
สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติใน
5.2 ตัวแปรตาม คือ 1) ผลคะแนนก่อน งานจริงกับนิสิตครูที่ฝึกอบรมแบบปกติ
เรียนกับหลังเรียนด้วยชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์
7. รับรองชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
เพื่ อ การสอนโดยใช้ รู ป แบบการฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นงานจริ ง การสอนโดยใช้ รู ป แบบการฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นงานจริ ง โดย
ส�ำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมของ
นิสิตที่ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสอนโดยใช้รูปแบบการ ฝึกปฏิบัติในงานจริง (กลุ่ม
1. ชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอน
ทดลอง) กับนิสิตที่ฝึกอบรมแบบปกติ (กลุ่มควบคุม)
โดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง ส�ำหรับนิสิตครู
3) ผลการประเมินรับรองชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่ อ การสอนโดยใช้ รู ป แบบการฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นงานจริ ง
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ส�ำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. แบบประเมินรับรองชุดฝึกอบรมการใช้ส่ือ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ออนไลน์เพือ่ การสอนโดยใช้รปู แบบการฝึกปฏิบตั ใิ นงาน
6. เวลาด�ำเนินการวิจยั สิงหาคม 2557-ธันวาคม จริง ส�ำหรับนิสติ ครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2557
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

หน้าที่ 54
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2. คะแนนทดสอบหลังฝึกอบรมด้วยชุดฝึก
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ทดสอบประสิทธิภาพ E1/E2 น�ำผลที่ได้จาก อบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการ
การทดลองเทียบกับเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ (E1/E2 = 85/85) ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นงานจริ ง ของนิ สิ ต ครู คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา สูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
โดยใช้สูตร E1/E2 ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2520)
2. วิเคราะห์ผลคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน ทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลสัมฤทธิก์ ารฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการ
จากชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้
รูปแบบการฝึกปฏิบตั ใิ นงานจริงมาวิเคราะห์ทางสถิตเิ พือ่ ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการ ฝึกปฏิบัติ
เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ t-test (dependent) ในงานจริงของนิสติ ครูสงู กว่าการฝึกอบรมแบบปกติอย่าง
3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน น�ำผล มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การประเมินรับรองชุดฝึกอบรมการใช้สื่อ
คะแนนจากการทดสอบของนิสติ ทีเ่ รียนด้วยชุดฝึกอบรม
การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึก ออนไลน์เพือ่ การสอนโดยใช้รปู แบบการฝึกปฏิบตั ใิ นงาน
ปฏิบตั ใิ นงานจริงและการฝึกอบรมแบบปกติ มาวิเคราะห์ จริง ส�ำหรับนิสติ ครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ t-test โดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์ “เหมาะสมมากที่สุด”
(independent)
4. วิเคราะห์ผลการประเมินรับรองชุดฝึกอบรม
การใช้ สื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ การสอนในรู ป แบบของมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความว่า
เหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความว่า
เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความว่า
เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความว่า
เหมาะสมน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความว่า
เหมาะสมน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
1. ชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอน
โดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริงส�ำหรับนิสิตครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ E1/E2 = 86.61/87.50 เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้

อภิปรายผล

1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม
การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึก
ปฏิบัติในงานจริง
ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการ
ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติ
ในงานจริงของนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพราะการสร้างชุดฝึก
อบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการ
ฝึกปฏิบัติในงานจริงผู้วิจัยได้ศึกษาทั้งการสร้างชุดฝึก
อบรมอย่างละเอียด และเป็นระบบ รวมถึงศึกษารูปแบบ
การฝึกปฏิบตั ใิ นงานจริง (Hands-On Training : HOT)
ใน 6 ขัน้ ตอน ของ ซิสสัน (Sisson, 2001) อย่างละเอียด
เพือ่ ยึดเป็นแนวทางในการออกแบบชุดฝึกอบรม ให้ความ
ส�ำคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและยึดผูฝ้ กึ อบรม
เป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรม เน้นการท�ำจริง ปฏิบัติ
จริงจนเกิดความช�ำนาญ ใช้หลักการของสื่อประสมเพื่อ
เสนอเนื้อหาหลากหลาย กระตุ้นความสนใจผู้รับการฝึก
อบรม นอกจากนี้ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ผู้รับการฝึก
อบรมเพื่อออกแบบชุดฝึกอบรมให้ตรงกับความรู้ ความ
สามารถผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างแท้จริง มีการก�ำหนด
จุดมุ่งหมายการอบรม ก�ำหนดวิธีอบรมและกิจกรรมการ
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ฝึกอบรมทีส่ อดคล้องกับประสบการณ์และงานทีผ่ เู้ ข้าการ
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง
ฝึกอบรมต้องไปท�ำจริง และก�ำหนดกระบวนการประเมิน การฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการใช้สอื่ ออนไลน์เพือ่
และให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีหลังผู้ฝึกอบรมท�ำงานตาม การสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง
ที่มอบหมายเสร็จ และก่อนน�ำชุดฝึกอบรมการใช้สื่อ
ผลคะแนนทดสอบหลั ง ฝึ ก อบรมด้ ว ยชุ ด ฝึ ก
ออนไลน์เพือ่ การสอนโดยใช้รปู แบบการฝึกปฏิบตั ใิ นงาน อบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการ
จริงไปใช้ฝึกอบรมจริง ผู้วิจัยได้มีการทดลองใช้เบื้องต้น ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นงานจริ ง ของนิ สิ ต ครู คณะศึ ก ษาศาสตร์
(try out) เพื่อหาข้อบกพร่องจากการเรียนจากชุดฝึก มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา สู ง กว่ า ก่ อ นฝึ ก อบรมอย่ า งมี นั ย
อบรมชุดฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้ ส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง โดยด�ำเนินการทดลอง ตัง้ ไว้ เพราะการออกแบบและพัฒนาชุดฝึกอบรมฯ ครัง้ นี้
ใช้เบื้องต้น (try out) แบบเดี่ยว (1 : 1) แบบกลุ่ม และ ได้ เ น้ น การออกแบบให้ ผู ้ เรี ย นมี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
แบบภาคสนาม เพื่อท�ำการสังเกตการปฏิสัมพันธ์กับชุด การเรียนการสอนอย่างกระชับกระเฉง เช่น เชื่อมโยง
ฝึกอบรมที่ออกแบบไว้ ดูว่านิสิตท�ำได้-ไม่ได้ ดูความ เนื้อหากับประสบการณ์ที่ต้องน�ำไปใช้งานการสอนจริง
สนใจ ความเข้าใจ ความชอบ โดยผู้วิจัยได้สังเกต พูดคุย มีการมอบหมายให้ท�ำกิจกรรมรายบุคคลหลังวิทยากร
สอบถาม และบันทึกผลทั้งหมดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชุด บรรยายเสร็ จ และคอยให้ ค� ำ แนะน� ำ อย่ า งใกล้ ชิ ด
ฝึกอบรมฯ ไม่มีข้อบกพร่องสามารถน�ำไปทดลองใช้ฝึก มีการน�ำเสนอเนื้อหาการฝึกอบรมแบบค่อยเป็นค่อยไป
อบรมได้จริง จากนั้นน�ำผลสรุปทั้งหมดปรึกษาอาจารย์ ประมาณทีละเล็กทีละน้อย เช่น แบ่งเนือ้ หาออกเป็นตอน
ที่ปรึกษา และสอบถามผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท�ำการปรับปรุง ย่อยๆ เพื่อเรียนรู้ทีละส่วน จัดล�ำดับการฝึกอบรมจาก
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากกระบวนการดังกล่าวท�ำให้ เรื่องง่ายๆ ไปหาเรื่องยาก และมีการทบทวนเป็นระยะๆ
ชุดฝึกอบรมฯ ได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพเป็นไป มีการออกแบบให้ผู้เรียนพบกับประสบการณ์แห่งความ
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด สอดคล้องกับ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, ส�ำเร็จ โดยจัดประสบการณ์ หรือกิจกรรมที่เหมาะสม
2545) กล่าวว่า การสร้างชุดการสอนหรือชุดฝึกอบรม กับระดับความสามารถของผู้รับการฝึกอบรม และส่วน
ต้องให้ความส�ำคัญกับการประยุกต์ทฤษฎีความแตก ส�ำคัญอีกประการ คือ มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับทันทีทนั ใด
ต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาได้น�ำหลักจิตวิทยามา โดยมีการแจ้งให้ทราบว่า แบบฝึกหัดที่ให้ท�ำในห้องฝึก
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน/ฝึกอบรม โดยค�ำนึงถึง อบรมถูกหรือผิด เฉลยแบบฝึกปฏิบตั ิ หรือ แบบทดสอบ
ความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รียนเป็น และบอก อธิบายจุดทีก่ ระท�ำผิดเพือ่ ให้โอกาสได้ปรับปรุง
ส�ำคัญ มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านความ พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ (ศราวุธ ไหลหาโคตร, 2555)
สามารถ สติปัญญา ความต้องการ ความสนใจ ร่างกาย ได้พัฒนาชุดฝึกปฏิบัติวงจรขยายวิชาการวิเคราะห์วงจร
อารมณ์ และสังคม ดังนั้นการน�ำเอาหลักความแตกต่าง อิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เหล่านี้ มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องเปิดโอกาส สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ให้ผเู้ รียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
สามารถรับรูผ้ ลการตัดสินใจหรือการท�ำงานของตนว่าถูก ระดับ .05 และสอดคล้องกับ (กีรติ กลมสะอาด, 2551)
หรือผิดอย่างไร มีการเสริมแรงอย่างเหมาะสม และเรียนรู้ การสร้ า งและทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด ฝึ ก อบรม
แบบค่อยเป็นค่อยไปตามความสามารถและ ความสนใจ บนเว็บเรื่องความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของ
สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้ชุดการสอนที่ออกแบบมีประสิทธิภาพ โตชิบา หมวดผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พบว่า
และมีคุณค่า
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับ
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(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2545) สรุปว่า เงื่อนไข 4 ประการ พอใจในการปฏิบัติงานตามที่ก�ำหนดไว้ ขั้นที่ 5 ประเมิน
ที่เอื้อต่อเรียนรู้ คือ 1) เรียนรู้ทีละน้อยตามล�ำดับขั้น ผลการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรจะสังเกตการณ์อย่าง
2) ให้ข้อมูลป้อนกลับทันทีทันใด 3) มีส่วนร่วมในการ ละเอียดรอบคอบ ให้ผู้รับการฝึกอบรมปฏิบัติงานตาม
เรียนอย่างกระฉับกระเฉง 4) ได้รับประสบการณ์ที่เป็น ล�ำพัง ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดแล้วดูว่า ท�ำงานได้ถูก
ผลส�ำเร็จและมีความภาคภูมิใจ
ต้องภายในเวลาที่ก�ำหนดหรือไม่ งานที่ท�ำต้องมีปริมาณ
3. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ก ารฝึ ก และคุณภาพไม่ต�่ำกว่าระดับที่ก�ำหนด ขั้นที่ 6 ทบทวน
อบรมของนิสิตที่ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการใช้สื่อ สาระส�ำคัญ โดยการทบทวนการปฏิบัติงานให้ผู้รับการ
ออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติใน ฝึกอบรม บอกถึงจุดแข็งและจุดที่เขาต้องปรับปรุงแก้ไข
งานจริงกับนิสิตที่ฝึกอบรมแบบปกติ
เช่น มีอะไรบ้างที่ท�ำได้ถูกต้อง อะไรบ้างที่มีปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการ ผู้สอนค่อยสรุปผลการปฏิบัติงานที่สามารถน�ำไปท�ำงาน
ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติ จริงได้ ทบทวนสิง่ ทีส่ อนแบบสัน้ ๆ ผูส้ อนควรมอบหมาย
ในงานจริงของนิสิตครูสูงกว่าการฝึกอบรมแบบปกติ งานที่ต้องใช้ทักษะที่สอนไปทุกอย่าง พร้อมเปิดช่องทาง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะการสร้างชุด ให้ความช่วยเหลือและติดตามผลเป็นประจ�ำแล้วค่อย ๆ
ฝึกอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบ ถอนตัวออกมาเมือ่ เห็นว่าผูร้ บั การฝึกอบรมปฏิบตั งิ านใน
การฝึกปฏิบัติในงานจริงผู้วิจัยได้ออกแบบชุดฝึกอบรม สถานการณ์ปกติได้จริง
โดยยึดกระบวนการฝึกปฏิบัติในงานจริง (Hands-On
4. การประเมินรับรองชุดฝึกอบรมการใช้สื่อ
Training : HOT) ของ ซิสสัน (Sisson, 2001) ออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติใน
6 ขั้นตอน อย่างละเอียดคือ ขั้นที่ 1 เตรียมพร้อมส�ำหรับ งานจริง
การฝึกอบรม โดยการวิเคราะห์งาน เขียนโปรแกรมการฝึก
ผลการการประเมินรับรองชุดฝึกอบรมการใช้
อบรมให้ชดั เจน และการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึก สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติใน
อบรมให้พร้อมใช้งานและเพียงพอ รวมถึงวิทยากรต้องมี งานจริง ส�ำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ความพร้อมด้วย ขัน้ ที่ 2 เปิดชัน้ เรียน โดยการช่วยให้ผรู้ บั บูรพา จากผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์ “เหมาะสมมาก
การฝึกอบรมมีความพร้อมทีจ่ ะเรียนรูง้ านทัง้ ร่างกายและ ทีส่ ดุ ” เพราะชุดฝึกอบรมการใช้สอื่ ออนไลน์เพือ่ การสอน
จิตใจ สร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน สร้างบรรยากาศให้ โดยใช้รปู แบบการฝึกปฏิบตั ใิ นงานจริงได้ดำ� เนินการตาม
ผ่อนคลาย เช่น พูดคุยท�ำความรู้จักกันก่อนจะมีการฝึก ขัน้ ตอนการวิจยั พัฒนาอย่างละเอียด คือ 1) ศึกษาเอกสาร
อบรม และวิทยากรจะอธิบายวัตถุประสงค์พร้อมเหตุผล หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผู้เข้า
ที่ต้องฝึกอบรม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม รับการฝึกอบรม 2) ก�ำหนดคุณลักษณะและออกแบบ
อย่างชัดเจน ก�ำหนดระดับทักษะ ความรู้พื้นฐานก่อน ชุ ด ฝึ ก อบรมฯ 3) ตรวจสอบคุ ณ ภาพชุ ด ฝึ ก อบรมฯ
การฝึกอบรม ขั้นที่ 3 น�ำเสนอเนื้อหาสาระ โดยวิทยากร 4) สร้างชุดฝึกอบรมฯ 5) ทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึก
จะแสดงวิธีการท�ำงานที่ถูกต้องย่างละเอียดเป็นขั้นตอน อบรมฯ 6) ทดลองใช้จริงโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรม เช่น สาธิตให้ดู เสนอไปทีละขัน้ การฝึกอบรมของนิสิตที่ฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการ
เปิดโอกาสให้ซักถาม เน้นจุดส�ำคัญโดยใช้วิธีพูดซ�้ำๆ ใช้สื่อออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติ
ช้าๆ หลายๆรอบ ขั้นที่ 4 ฝึกทักษะโดยผู้รับการฝึก ในงานจริงกับนิสิตครูที่ฝึกอบรมแบบปกติ 7) รับรองชุด
อบรมจะท�ำการปฏิบัติงาน วิทยากรคอยสังเกตการณ์ ฝึกอบรมฯโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และในขั้นการสร้างชุดฝึก
และให้ข้อมูลย้อนกลับ ค�ำชี้แนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อบรมได้ด�ำเนินตามขั้นตอนการผลิตชุดการสอนของ
ให้ฝึกซ�้ำ และพยายามปรับปรุงแก้ไขจนกว่าผู้สอนจะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์ 10 ขัน้ ตอน และยึด
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กระบวนการฝึกปฏิบตั ใิ นงานจริง (Hands-On Training
1.3 บทบาทผู้สอน/ วิทยากรเน้นให้ผู้เข้ารับ
: HOT) ของแกรี่ อาร์ ซิสสัน (Sisson, 2001) 6 ขัน้ ตอน การฝึกอบรมปฏิบตั จิ ริงและคอยสังเกตขณะปฏิบตั งิ านว่า
อย่างละเอียดท�ำให้ใด้ชุดฝึกอบรมฯ มีผลการทดสอบ ท�ำได้ ท�ำถูกต้องหรือไม่ เมือ่ เกิดปัญหาต้องเข้าช่วยเหลือ
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และได้ผล ชี้แนะทันที และคอยกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึก
คะแนนทดสอบหลังฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการใช้สื่อ ซ�้ำๆ จนเกิดความช�ำนาญ พร้อมทั้งคอยสะท้อนและให้
สังคมออนไลน์เพื่อการสอนโดยใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติ ข้อมูลย้อนกลับผู้รับการฝึกอบรมทันที เพื่อให้ผู้รับการ
ในงานจริงสูงกว่าก่อนฝึกอบรม ผลสัมฤทธิก์ ารฝึกอบรม ฝึกอบรมได้ปรับปรุงและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ได้เรียนรู้
ด้วยชุดฝึกอบรมฯ สูงกว่าการฝึกอบรมแบบปกติอย่างมี ประสบการณ์ตรง
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ท�ำให้ผทู้ รงคุณวุฒปิ ระเมิน
1.4 บทบาทผู้เรียน ต้องท�ำตามขั้นตอนของ
รับรองชุดฝึกอบรมฯ อยู่ในเกณฑ์ “เหมาะสมมากที่สุด” ชุดฝึกอบรมที่ออกแบบไว้อย่างเคร่งคัดและท�ำกิจกรรม
ตามผู้สอน/ วิทยากรแนะน�ำ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อ
สงสัยต้องบอกหรือสอบถามผูส้ อน/วิทยากรทันที และท�ำ
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมให้ครบตามทีอ่ อกแบบไว้ในชุดฝึกอบรม และฝึก
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมผู้รับการฝึก ซ�้ำๆ จนเกิดความช�ำนาญ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
อบรมและวิทยากร/ผู้สอน ต้องท�ำความเข้าใจ รูปแบบ
2.1 ควรมี ก ารพั ฒ นาชุ ด ฝึ ก อบรมโดยใช้
การฝึกปฏิบัติในงานจริง (Hands-On Training :
HOT) 6 ขั้นตอนของแกรี่ อาร์ ซิสสัน (Sisson, 2001) รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง ในเนื้อหาสาระอื่น ที่
อย่างละเอียด 6 ขัน้ ตอน เพือ่ ให้การฝึกอบรมเป็นไปตาม ต้องการมุง่ เน้นให้ผรู้ บั ฝึกอบรม/ผูเ้ รียนเกิดทักษะในด้าน
ขัน้ ตอนของรูปแบบการฝึกปฏิบตั ใิ นงานจริงอย่างแท้จริง การฝึกปฏิบัติงานต่างๆ
2.2 ควรมี ก ารพั ฒ นาชุ ด ฝึ ก อบรมโดยใช้
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 การฝึกอบรมโดยใช้รปู แบบการฝึกปฏิบตั ิ รูปแบบการฝึกปฏิบัติในงานจริง ผ่านหลายช่องทางเพื่อ
ในงานจริง (Hands-On Training : HOT) ในการเตรียม อ�ำนวยความสะดวก และตอบสนองระหว่างบุคคล เช่น
ความพร้อมส�ำหรับการฝึกหัด และการฝึกปฏิบตั จิ ริงเป็น พัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
ส่วนทีส่ ำ� คัญมากทางผูเ้ กีย่ วข้องต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ จริง พัฒนาชุดฝึกอบรมแบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะส�ำหรับฝึกปฏิบัติจริงๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ (m-learning)
สื่ อ พื้ น ฐานในห้ อ งฝึ ก อบรม (ระบบเสี ย งต้ อ งชั ด เจน
โปรเจ็คเตอร์ วิชวลไลเซอร์) คอมพิวเตอร์ ความเร็ว
อินเทอร์เน็ต โปรแกรมส�ำหรับฝึกอบรม
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การสร้างเสริมพฤติกรรมการทำ�งานและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของ
ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า*
Work Behavior and Workplace Environment Promotion
to Remnant Fabrics Workers
อรวรรณ คุณสนอง**
ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล***
ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง****

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของผู้ประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและพัฒนากระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม ได้แก่ การศึกษาเชิงส�ำรวจ เพื่อประเมินพฤติกรรม
การท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของผูป้ ระดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ต�ำบลในคลองบางปลากด อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า
1. พฤติกรรมการท�ำงานของผูป้ ระดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าส่วนใหญ่ปฏิบตั ถิ กู ต้อง พฤติกรรมการท�ำงานที่
ไม่ถูกต้อง ได้แก่ นั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงและนั่งพิงพนักพิงเก้าอี้ นั่งหลังตรงตลอดเวลาการท�ำงาน และการใช้ปลั๊กอุดหู/
ที่ครอบหูขณะท�ำงาน สภาพแวดล้อมในการท�ำงานส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้อง ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้แก่ สภาพแวดล้อม
ทางเคมี การประเมินสุขภาพตนเองของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าส่วนใหญ่ไม่พบอาการผิดปกติ อาการผิด
ปกติที่พบ ได้แก่ ปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามตัว ส่วนอาการเจ็บปวดโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อระหว่างการท�ำงาน
ของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าในรอบ 1 ปี โดยมีอาการเจ็บปวดในช่วงเวลาท�ำงานพักและหาย ได้แก่ หัวเข่า
ไหล่ และ คอ ส่วนที่มีอาการเจ็บปวดในช่วงเวลาท�ำงาน และพักแล้วไม่หายแต่สามารถท�ำงานได้ ได้แก่ หลังส่วนล่าง
และ น่อง รองลงมา ไหล่ และมือ/ข้อมือ
2. กระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษา
พฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ท่าทางส�ำหรับออกก�ำลังกาย กิจกรรม 5 ส บวก 2 ส (สะสาง
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม) 3) ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดท�ำโครงการ
สร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน 4) น�ำโครงการไปปฏิบตั ิ 5) จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ข้อเสนอแนะ 1) ควรน�ำกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมา
ประยุกต์ใช้กับแรงงานนอกระบบอื่นๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและกระบวนการท�ำงานที่
เหมาะสม 2) ควรวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อปรับสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและอุปกรณ์การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์
คำ�สำ�คัญ : การสร้างเสริมพฤติกรรมการทำ�งาน/ สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน/ ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

Abstract
The purposes of this research were to study work behavior and workplace environment of
remnant fabrics workers and develop the process of work behavior and workplace environment
promotion to remnant fabrics workers by using mixed methods research including survey using
checklist questionnaire to evaluate work behavior and workplace environment to remnant fabrics
worker in Bangkok and perimeter. A qualitative method of participatory action research had done
at Bang Pla Kod Sub-District, Pra Samut Jedi District, Samut Prakarn Province ,Thailand.
The results were as followed:
1. Work behavior of most remnant fabric workers perform correctly. The wrong behavior
were sitting on a chair with a backrest and some workers were leaning against chairs while they
were working, sit back straight at all time to operating it, using earplug/ earmuffs while working.
Most operating environment practices properly .The practice was not properly included chemical
environment. Most assessments of their health had no symptoms. Abnormal symptoms included
headache and body aches ,but bone pain, skeletal muscles during the work experience of the
workers who worked in the first year and had symptoms during the work, However after they had
a break during work hours, the pain was gone, such as knee, shoulder and neck but some parts
of body still got pain even after having a break, such as lower back, shoulder and hand / wrist.
2. The process of work behavior and workplace environment promotion follow these steps:
1) Study the work behavior and workplace environment 2) Provide the training about the work
behavior and workplace environment, motion for fitness, and 5S training plus H and E (Organization,
Neatness, Cleaning, Standardization, Discipline, Health and Environment) 3)Participatory action
to develop the work behavior and workplace environment project 4)Project Implementation 5)
Knowledge Sharing and conclude the process.
Suggestions 1) The process should be applied for work behavior and workplace environment
promotion and apply to other workers to learn to adjust on the environment and the proper
functioning. 2) Research and development of equipments to adapt for workplace environment and
the work behavior to be appropriate by ergonomics should be done.
Keywords : Work Behavior Promotion/ Workplace Environment/ Remnant Fabrics Workers

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน้าที่ 61
การท�ำงาน ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรศึกษาวิจัยกระบวนการ
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าจัดเป็นกลุ่ม สร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมการท� ำ งานและสภาพแวดล้ อ ม
แรงงานนอกระบบ โดยส่วนใหญ่ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ ในการท�ำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าใน
จากเศษผ้าท�ำที่บ้าน โดยดัดแปลงบ้านที่อยู่อาศัยมาเป็น พื้ น ที่ ก รุ ง เทพและปริ ม ณฑลด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ
ที่ท�ำงาน ท�ำให้ประสบปัญหาสุขภาพอนามัยก่อให้เกิด การมีส่วนร่วมซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ การท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นที่เชิง
สอดคล้องกับจากจากการศึกษาของศรีสมร กมลเพ็ ประจักษ์เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชรและคณะ (2549, หน้า 7) พบว่า ในกลุ่มผู้ปฏิบัติ การสร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อม
งานสัมผัสฝุ่น กลุ่มผลิตผ้าห่มนวมมีการท�ำงานสัมผัส ในการท�ำงานได้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
กั บ ฝุ ่ น จากวั ส ดุ ที่ ใช้ ท� ำ ผ้ า ห่ ม นวม ได้ แ ก่ นุ ่ น ฝ้ า ย
เศษผ้า ส�ำลีและเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งได้รับการสัมผัสฝุ่น
ในแต่ละคนมีความแตกต่างกันพบผู้ปฏิบัติงานสัมผัส
ฝุ่นจ�ำนวน 138 คน เป็นโรคหืดจากการท�ำงาน 11 คน
มีอัตราความชุกของโรคร้อยละ 7.97 ดังนั้น ผลจาก
การเจ็บป่วยดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ท�ำงานที่บ้าน เช่น งานหัตถกรรม
งานทอผ้า งานจักสาน ฯลฯ รวมไปถึงงานผลิตภัณฑ์
เศษผ้า ด้วยสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ไม่เหมาะสม ลักษณะท่าทางการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
และพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่เหมาะสม ด้วยสภาพ
การท�ำงานที่บ้านส่งผลต่อสุขภาพในเรื่องความเสี่ยงหรือ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การท�ำงานในสภาพที่ท�ำงานไม่
เหมาะสม การท�ำงานที่รีบเร่ง และการท�ำงานเป็นระยะ
เวลานาน ปัญหาดังกล่าวท�ำให้ต้องเผชิญปัญหาสุขภาพ
จากปัญหาดังกล่าวมาชี้ให้เห็นว่าผู้ประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ามีปัญหาสุขภาพอนามัย ซึ่งเกิด
จากการประกอบอาชีพ แต่ปัญหาสามารถหลีกเลี่ยงและ
ป้องกันได้ หากมีการสร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีความเหมาะสม จะช่วยให้
พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและการท�ำงานที่
มีความปลอดภัย ดังนั้นจะต้องร่วมกันป้องกันควบคุม
แก้ไขปัญหาดังกล่าวและลดปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยที่อาจส่งผลในวงกว้างต่อไป จึงต้องให้ความ
ส�ำคัญกับการแก้ไขป้องกัน กล่าวคือ ท�ำอย่างไรจะให้มี
การสร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมใน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก
เศษผ้า
2. เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรม
การท� ำ งานและสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานของ
ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้
1. ทฤษฎี Loss Causation Model ของ Bird
and German (1985, p. 22) เพื่อวางแผนการควบคุม
การสูญเสียและการเกิดอุบัติเหตุสามารถแบ่งออกเป็น
3 ระดับ
1.1 การควบคุ ม ก่ อ นการสั ม ผั ส (PreContact Control) มีก ารสร้างเสริม จิตส�ำนึก ความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน การฝึกอบรมให้ความรู้และการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับคนท�ำงาน
1.2 การควบคุมเมื่อมีการสัมผัส (Contact
Control) มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลในการท�ำงาน
1.3 การควบคุ ม หลั ง การสั ม ผั ส (PostContact Control) เป็นการด�ำเนินการกิจกรรมเพื่อ
สร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานที่ถูกต้องเหมาะสม ลดเสี่ยงและลดโรค
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2. กิจกรรม 5ส เป็นการน�ำแนวคิดมาใช้การจัด ชุมชนภูมใิ จนิเวศน์โครงการ 2 และชุมชนซอยแก๊ส หมู่ 5
ระเบียบเรียบร้อยในบ้านของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก ต�ำบลในคลองบางปลากด อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
เศษผ้า ก่อให้เกิดสภาพในการท�ำงานที่ดี ปลอดภัย มี สมุทรปราการ
ระเบียบเรียบร้อย น�ำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและผลดีต่อ
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา แบ่งเป็น 2 เนื้อหา คือ
สุขภาพ (สุทธิ สินทอง, เชษฐพงศ์ สินธารา และกฤชชัย พฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
อนธธฆมณี, 2551, หน้า 11-43; มังกร โรจน์ประภากร, และการสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมการท� ำ งานและสภาพ
2550, หน้า 11)
แวดล้อมในการท�ำงาน
3. การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการท� ำ งานเป็ น การ
ศึกษาการปฏิบัติงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษ วิธีดำ�เนินการวิจัย
ผ้าในระหว่างการท�ำงานซึ่งอาจส่งผลดีหรือผลเสียต่อ
การสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมการท� ำ งานและ
การท�ำงานโดยประเมิน 2 ด้าน คือ ลักษณะท่าทางการ สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
ท�ำงานและด้านการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล จากเศษผ้า แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
4. การประเมินสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการท�ำงานและ
เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในบ้านที่มี สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของผูป้ ระดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก จากเศษผ้า
เศษผ้า อันอาจรวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ อากาศที่
ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาเชิ ง ส� ำ รวจประชากร ได้ แ ก่
หายใจ แสงสว่าง ความร้อน ฝุ่น และสารเคมีอื่น ๆ และ ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าที่ได้รับรองมาตรฐาน
ยังรวมถึงเชื้อโรคและสัตว์ต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิด ผลิตภัณฑ์ชุมชนในกรุงเทพและปริมณฑล มีจ�ำนวน
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 250 คน กลุ่มตัวอย่างเลือกกลุ่มแบบเจาะจงและการสุ่ม
เศษผ้านั้นแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้ สภาพแวดล้อมทาง ตัวอย่างแบบมีระบบ โดยใช้เกณฑ์ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
กายภาพ สภาพแวดล้อมทางเคมี สภาพแวดล้อมทาง ตามของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 608-609)
ชี ว ภาพ และสภาพแวดล้ อ มทางจิ ต วิ ท ยาทางสั ง คม ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 152 คน โดยก�ำหนดโควต้า
(อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก, 2549, หน้า 8)
ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เศษผ้าจังหวัดละ 25 คน และ
จังหวัดสมุทรปราการเพิ่มจ�ำนวน 2 คน รวมเป็น 27 คน
ขอบเขตของการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ ศึ ก ษาชุ ม ชนที่ มี ก าร
1. ประเมิ น แบบพฤติ ก รรมการท� ำ งานและ
ประกอบอาชีพประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ดังนี้
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจ
1.1 พื้ น ที่ ชุ ม ชนที่ ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐาน รายการ (Checklists)
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร คือ เขตบางเขน และชุมชน
2. แบบวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้แก่
พื้นที่ปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร คือ อ�ำเภอ ฝุ่น เสียง แสงสว่าง ความร้อน ท�ำการตรวจวัดโดย
กระทุ ่ ม แบน ปทุ ม ธานี คื อ อ� ำ เภอเมื อ ง นครปฐม เครื่ อ งมื อ ทางด้ า นสุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรมของสาขา
คือ อ�ำเภอดอนตูม นนทบุรี คือ อ�ำเภอบางบัวทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สมุทรปราการ คือ อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1.2 พืน้ ทีช่ มุ ชนปฏิบตั กิ าร ได้แก่ ชุมชนหน้า
วัดใหม่ ชุมชนทรัพย์เจริญ ชุมชนภูมใิ จนิเวศน์โครงการ 1

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน้าที่ 63
การวิเคราะห์ข้อมูล
แลกเปลีย่ นความเห็นร่วมกันและมีการปฏิบตั กิ ารจริงหลัง
1.วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 2 จากเศษผ้าเข้าร่วมจ�ำนวน 18 คน
การประมวลผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ของผูป้ ระดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าในกรุงเทพมหานคร
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลหลัก
และปริมณฑลโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลใน
ตอนที่ 2 พั ฒ นากระบวนการสร้ า งเสริ ม คลองบางปลากด จ�ำนวน 1 คน กลุ่มผู้น�ำชุมชนอาสา
พฤติ ก รรมการท�ำงานและสภาพแวดล้ อ มใน สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน จ�ำนวน 3 คน และ
การท�ำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ได้ ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 3 คน
แบ่งเป็น 5 ขั้นดังนี้
2. การสังเกต ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ที่
ขั้นที่ 1 การเตรียมการก่อนวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับผูป้ ระดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
1. การเลือกพืน้ ทีใ่ นการศึกษา ผูว้ จิ ยั เลือกชุมชน จากเศษผ้า
ทีศ่ กึ ษา คือ ชุมชนหน้าวัดใหม่ ชุมชนทรัพย์เจริญ ชุมชน
3. การใช้เทคนิคพลังสร้างสรรค์ (AIC) ประกอบ
ภูมิใจนิเวศน์โครงการ 1 ชุมชนภูมใจนิเวศน์โครงการ 2 ด้วย ขัน้ ตอนการสร้างความรู้ (Appreciation) การสร้าง
และชุมชนซอยแก๊ส หมู่ 5 ต�ำบลในคลองบางปลากด แนวทางการพัฒนา (Influence) การสร้างแนวทางปฏิบตั ิ
อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
(Control)
2. การเตรียมตัวของผู้วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล
4. การระดมสมองใช้กระบวนการเทคนิคพลัง
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการด�ำเนินงาน น�ำแผนไปสู่ สร้างสรรค์มาวิเคราะห์สภาพพฤติกรรมการท�ำงานและ
การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
3. การเลือกผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) จากเศษผ้า
ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลใน
การวิเคราะห์ข้อมูล
คลองบางปลากด จ�ำนวน 1 คน กลุ่มผู้น�ำชุมชนอาสา
วิ เ ค ร า ะ ห ์ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ท� ำ ง า น แ ล ะ
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน จ�ำนวน 3 คนและ สภาพแวดล้อมในการท�ำงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 3 คน
เนื้อหา (Content Analysis)
ขัน้ ที่ 2 การศึกษาและการวิเคราะห์ปญ
ั หาของ
ขั้นที่ 3 การวางแผนกระบวนการสร้างเสริม
ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
พฤติ ก รรมการท�ำงานและสภาพแวดล้ อ มในการ
1. น� ำ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานจากการศึ ก ษาสภาพ ท�ำงาน
พฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมา
น� ำ ผลจากการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี
วิเคราะห์พฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการ ส่วนร่วมและกระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ (AIC) น�ำ
ท�ำงานปัจจุบันและปัญหาของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จาก มาสร้างและด�ำเนินงานคัดเลือกกระบวนการสร้างเสริม
เศษผ้าท�ำให้ทราบปัญหาและการรวมกลุม่ ของผูป้ ระดิษฐ์ พฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าที่จะพัฒนากระบวนการส่งเสริม
การวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
วิ เ ค ร า ะ ห ์ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ท� ำ ง า น แ ล ะ
2. การสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมการท� ำ งานและ สภาพแวดล้อมในการท�ำงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ เนือ้ หา (Content Analysis) เพือ่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างเสริม
จากเศษผ้าโดยการถ่ายทอดความรู้และอภิปรายปัญหา การท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
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ขั้ น ที่ 4 การน�ำกระบวนการสร้ า งเสริ ม ผลการวิจัย
พฤติ ก รรมการท�ำงานและสภาพแวดล้ อ มในการ
สภาพพฤติ ก รรมการท�ำงานและสภาพ
ท�ำงานไปทดลองปฏิบัติ
แวดล้อมในการท�ำงาน
น�ำกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงาน
ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่กลุ่มสมาชิกยอมรับ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 44 - 56 ปี
และสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของการท� ำ งานผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ ท�ำงานที่บ้าน ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีรายได้ต่อ
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ามาปฏิบัติการสร้างเสริมพฤติกรรม เดือน 5,000 - 9,999 บาท ระยะเวลาการท�ำงาน 1 - 5 ปี
การท�ำงานจริงในพื้นที่ชุมชนต�ำบลในคลองปลากด
มีพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
การรวบรวมข้อมูล
ดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมการ
1. พฤติกรรมการท�ำงาน
ท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่มีความชัดเจน
พฤติกรรมการท�ำงานส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้อง
และมีความเข้าใจตรงกันเพื่อสามารถวัดและประเมินผล เกิ น ร้ อ ยละ 50 รายการที่ ถู ก ต้ อ งสู ง สุ ด อั น ดั บ แรก
การด�ำเนินงานได้
ได้แก่ นั่งท�ำงานในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ คิด
2. รวบรวมข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงานตาม เป็นร้อยละ 93.4 รองลงมา ในระหว่างการท�ำงานมี
กระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพ การเปลี่ยนอิริยาบถ คิดเป็นร้อยละ88 และอุปกรณ์และ
แวดล้อมในการท�ำงาน
จุดปฏิบัติงานอยู่ในระดับเหมาะสมไม่ต้องงอตัว โก้งโค้ง
ขั้นที่ 5 ติดตามและประเมินผลกระบวนการ ยกแขนสูง หรือคุกเข่า คิดเป็นร้อยละ 86.2 ตามล�ำดับ
สร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมใน และพฤติ ก รรมการท� ำ งานไม่ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ ง จ� ำ นวน
การท�ำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
3 รายการ อันดับแรก ได้แก่ นั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงและ
ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างเสริม นัง่ พิงพนักพิงเก้าอีด้ ว้ ย คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมานัง่
พฤติกรรมการท�ำงานและ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน หลังตรงตลอดเวลาการท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 47.4 และ
ของกลุ่มผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าโดยการสังเกต การใช้ปลั๊กอุดหู/ที่ครอบหูขณะท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 0
และ การสัมภาษณ์เชิงลึก
2. สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพทุกรายการ
1. การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพตรวจสอบ มีความถูกต้องเกินร้อยละ 50 รายการที่ถูกต้องสูงสุด
แบบสามเส้ า โดยวิ ธี ก ารได้ แ ก่ การตรวจข้ อ มู ล จาก อันดับแรก ได้แก่ มีการระบายอากาศโดยธรรมชาติ เช่น
เอกสาร ยืนยันข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล จากการสังเกตและ ช่องลม ประตู หน้าต่าง และมีทางเดินในบริเวณบ้านได้
การสัมภาษณ์
สะดวก คิดเป็นร้อยละ 95.4 เท่ากัน รองลงมา ในบริเวณ
2. สรุปกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมการ ที่ท�ำงานมีอุณหภูมิเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 92.8 และ
ท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของผู้ประดิษฐ์ มีแสงสว่างเพียงพอต่อการท�ำงานคิดเป็นร้อยละ 90.1
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ได้แก่ ฝุ่น เสียง ความร้อน อยู่ในระดับปกติตามที่
กฎหมายก�ำหนด ยกเว้นความเข้มแสงสว่างในทุกพื้นที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายก�ำหนด
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2.2 สภาพแวดล้อมทางเคมีมีความถูกต้อง 86.8 และจั ด วางกองเศษผ้ า บนพื้ น ให้ เ ป็ น ระเบี ย บ
เกินร้อยละ 50 จ�ำนวน 2 รายการ อันดับแรก ได้แก่ มี คิดเป็นร้อยละ 85.5
อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายจากฝุน่ เช่น หน้ากาก/ผ้าปิดจมูก
2.5.3 การจั ด สภาพแวดล้ อ มในการ
คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองลงมา ไม่มฝี นุ่ ละอองจากเศษผ้า ท�ำงานด้านความสะอาดมีความถูกต้องเกินร้อยละ 50
บริเวณที่ท�ำงานคิดเป็นคิดเป็นร้อยละ 61.2 และมีความ จ�ำนวน 4 รายการ อันดับแรกได้แก่ จัดสภาพแวดล้อมใน
ถูกต้องต�ำ่ กว่าร้อยละ 50 จ�ำนวน 2 รายการ ได้แก่ มีเศษ การท�ำงานเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสะอาด และท�ำความ
ผ้ากระจัดกระจายบริเวณที่ท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 48.7 สะอาดพัดลม/จักรเย็บผ้า ไม่มีฝุ่นจับอยู่เสมอ คิดเป็น
และมีกลิ่นอับในบริเวณที่ท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 19.1
ร้อยละ 84.2 เท่ากัน รองลงมา พื้นบ้านและบริเวณที่
2.3 สภาพแวดล้ อ มทางชี ว ภาพมี ค วาม ท�ำงานสะอาด ไม่มีฝุ่นหรือหยากไย่ คิดเป็นร้อยละ 72.4
ถูกต้องเกินร้อยละ 50 จ�ำนวน 3 รายการ อันดับแรก และท�ำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการท�ำงาน
ได้แก่ ไม่มนี ำ�้ ขังรอบบริเวณทีท่ ำ� งาน คิดเป็นร้อยละ 82.9 ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 65.1
รองลงมาไม่มีวัสดุเหลือใช้หรือขยะตกค้างบริเวณพื้นใน
2.5.4 การจั ด ระเบี ย บในการท� ำ งาน
บ้าน คิดเป็นร้อยละ 79.6 และไม่มีสัตว์พาหนะน�ำโรค ด้านสุขลักษณะ มีความถูกต้องเกินร้อยละ 50 จ�ำนวน
เช่น หนู แมลงสาบ ยุงในบริเวณที่ท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 4 รายการ อันดับแรก ได้แก่ จัดการมูลฝอย/ของเสีย
66.4 ตามล�ำดับ
อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 90.1 รองลงมา ปรับปรุง
2.4 สภาพแวดล้ อ มทางจิ ต วิ ท ยาสั ง คมมี สภาพแวดล้อมของพืน้ ทีก่ ารท�ำงานให้ถกู สุขลักษณะ คิด
ความถูกต้องเกินร้อยละ 50 จ�ำนวน 6 รายการ อันดับแรก เป็นร้อยละ 89.5 และจัดวางกองเศษผ้าให้เป็นระเบียบ
ได้แก่ ไม่มกี ารดืม่ สุราในเวลาท�ำงาน คิดเป็นร้อยละ 92.1 ไม่กีดขวางทาง คิดเป็นร้อยละ 84.9
รองลงมา ไม่มีการใช้สารเสพติดในการท�ำงาน และไม่มี
2.5.5 สภาพการจั ด ระเบี ย บในการ
ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ ท�ำงานด้านการสร้างนิสัย มีความถูกต้องเกินร้อยละ 50
91.4 เท่ากัน
จ�ำนวน 4 รายการ อันดับแรก ได้แก่ ดูแลจักรเย็บผ้าให้
2.5 สภาพการจัดระเบียบในการท�ำงานตาม
อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานเสมอ คิดเป็นร้อยละ 92.8
หลัก 5 ส
รองลงมา รักษาความสะอาดและมีความเป็นระเบียบ
2.5.1 การจั ด ระเบี ย บในการท� ำ งาน
เรียบร้อยภายในที่ท�ำงานเป็นประจ�ำ คิดเป็นร้อยละ 86.8
ด้านการสะสางมีความถูกต้องเกินร้อยละ 50 จ�ำนวน
และมีพฤติกรรมการท�ำงานอย่างถูกต้องตามลักษณะการ
3 รายการ อันดับแรกได้แก่ สวิตซ์ สายไฟ ได้รบั การบ�ำรุง
ท�ำงานที่ดี คิดเป็นร้อยละ 71.7
รักษาให้อยู่ในสภาพดี คิดเป็นร้อยละ 91.4 รองลงมา มี
3. การประเมินสุขภาพตนเองของผู้ประดิษฐ์
การเก็บ ขยะ หรือทิง้ ของทีไ่ ม่จำ� เป็น คิดเป็นร้อยละ 83.6
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
และการเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟถูกประเภท และ
3.1 ผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเศษผ้ า
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ส่วนใหญ่มีอาการผิดปกติ จ�ำนวน 2 รายการ ได้แก่
คิดเป็นร้อยละ 82.9
มีอาการปวดศีรษะ คิดเป็นร้อยละ 75.7 รองลงมา
2.5.2 การจั ด ระเบี ย บในการท� ำ งาน ปวดเมื่อยตามตัว คิดเป็นร้อยละ 65.1 และมีสุขภาพที่
ด้านความสะดวกมีความถูกต้องเกินร้อยละ 50 จ�ำนวน ไม่ผดิ ปกติ 3 รายการ ได้แก่ ไม่ออ่ นเพลีย คิดเป็นร้อยละ
6 รายการ อันดับแรก ได้แก่ ภายหลังการน�ำวัสดุอปุ กรณ์ 49.3 รองลงมา ไม่มีอาการไอ คิดเป็นร้อยละ 32.2 และ
ไปใช้ น�ำมาเก็บที่เดิม คิดเป็นร้อยละ 88.2 รองลงมา ไม่มีเสมหะ คิดเป็นร้อยละ 26 ตามล�ำดับ
รักษาระเบียบ/ปรับปรุงการจัดวางอยูเ่ สมอ คิดเป็นร้อยละ

หน้าที่ 66
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
3.2 การประเมิ น สุ ข ภาพเกี่ ย วกั บ อาการเจ็ บ
5. จั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เนื้ อ หาได้ แ ก่
ปวดโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อระหว่างการท�ำงานของ ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�ำงานให้ถูกต้องตาม
ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าในรอบ 1 ปี อวัยวะที่ หลักการทางการยศาสตร์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
ส่วนใหญ่ปกติไม่มีอาการเจ็บปวด ได้แก่ แขนส่วนล่าง การท�ำงาน สุขภาพดีขนึ้ และมีความตระหนักและใส่ใจต่อ
ข้อศอก และ สะโพก/ต้นขา ตามล�ำดับ และที่มีอาการ สุขภาพจากการท�ำงานส�ำหรับท่าการออกก�ำลังกายโดย
เจ็บปวดในช่วงเวลาท�ำงานพักแล้วหายมากที่สุด ได้แก่ สามารถท�ำเองที่บ้านได้
หัวเข่า ไหล่ และ คอ ตามล�ำดับ และอวัยวะที่มีอาการใน
ผลการสร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและ
ช่วงเวลาท�ำงาน พักแล้วไม่หายแต่สามารถท�ำงานได้ มาก สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของผูป้ ระดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
ที่สุด อันดับแรก ได้แก่ หลังส่วนล่าง และ น่อง รองลงมา จากเศษผ้า
ไหล่ และมือ/ข้อมือ
1. ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังการสร้าง
กระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงาน เสริมพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการ
และสภาพแวดล้ อ มในการท�ำงานของผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ ท� ำ งานของผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเศษผ้ า ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า มีขั้นตอนดังนี้
การนั่ ง เก้ า อี้ มี พ นั ก พิ ง และมี เ บาะรองนั่ ง ที่ เ ก้ า ขณะ
1 . ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ท� ำ ง า น แ ล ะ ท� ำ งาน มี ก ารนั่ ง หลั ง ตรงตลอดเวลาการท� ำ งาน มี
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน การใช้ผ้าปิดจมูกขณะท�ำงาน มีการท�ำท่าทางส�ำหรับ
เกี่ยวกับผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า พฤติกรรม การออกก�ำลังกาย มีการด�ำเนินกิจกรรม 5ส บวก 2ส ท�ำให้
การท�ำงาน สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การตรวจวัด บ้านสะอาดน่าอยู่ มีทางเดินในบริเวณบ้านสะดวกขึ้น
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เช่น ฝุ่น เสียง แสงสว่าง และมีการออกท่าทางส�ำหรับการออกก�ำลังกายทุกครั้ง
ความร้อน การประเมินสุขภาพที่ผิดปกติของผู้ประดิษฐ์ เมื่อว่างและสามารถท�ำเองได้ภายในบ้าน
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า และประเมินสุขภาพเกีย่ วกับอาการ
2. ประเด็นทีไ่ ม่มกี ารเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั จิ าก
เจ็บปวดโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อระหว่างการท�ำงานใน การสร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมใน
รอบ 1 ปี
การท�ำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ได้แก่
2. การอบรมให้ความรู้ เนือ้ หา ได้แก่ พฤติกรรม การนั่งพื้นราบเรียงผ้า เนื่องจากไม่สะดวกต่อการเรียง
การท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามหลัก ผ้าของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ท่าการยกของ
การยศาสตร์ ท่าทางส�ำหรับออกก�ำลังกาย และการจัด เนื่องจากยังเคยชินกับการยกของแบบท่าเดิมและท�ำให้
กิจกรรม 5 ส
ไม่มีแรงในการยก และการนั่งเก้าอี้ที่มีล้อเย็บผ้าไม่ได้
3. การปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ จั ด ท� ำ เนื่องจากล้อของเก้าอี้ลื่นท�ำให้ไม่สามารถเย็บผ้าได้
โครงการสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมการท� ำ งานและสภาพ
3. ผลลัพธ์จากการสร้างเสริมพฤติกรรมการ
แวดล้อมในการท�ำงาน ด้วยเทคนิคกระบวนการวิจัยเชิง ท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้แก่ การไอจาม
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พลังสร้างสรรค์และการระดม ลดลง บ้านสะอาดและน่าอยู่ ได้รบั ความรูเ้ รือ่ งพฤติกรรม
สมอง
การท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเพิม่ ขึน้ จากที่
4. น�ำโครงการไปปฏิบตั ติ ามแผนการด�ำเนินงาน ไม่เคยได้รับการอบรม การจัดกิจกรรม 5ส บวก 2ส คือ
ได้แก่ น�ำโครงการไปปฏิบัติ ประเมินผลและ ปรับปรุง สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสยั สุขภาพและ
แก้ไข ได้ผลการปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน สิ่งแวดล้อม ท�ำให้การปวดเมื่อยลดลง เช่น การปวดหลัง
เป็น 5ส บวก 2ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ ไหล่เนื่องจากการบริหารท่าทางการออกก�ำลังภายหลัง
สร้างนิสัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
จากการฝึกอบรม

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน้าที่ 67
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
อภิปรายผลการวิจัย
ส่ ว นใหญ่ มี ส ภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานที่
พฤติกรรมการท�ำงาน
พฤติกรรมการท�ำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ ถูกต้องเนื่องจากผู้ประดิษฐ์จากเศษผ้าท�ำงานที่บ้านเป็น
จากเศษผ้ า ส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการท� ำ งานถู ก ต้ อ ง บ้านของตนเองดังนัน้ เมือ่ มีการจัดกิจกรรม 5ส ท�ำให้เกิด
เนื่องจากผู้ประดิษฐ์เศษผ้าส่วนใหญ่ เป็นวัยสูงอายุมี การกระตุน้ จากการท�ำกระบวนการพัฒนาการมีสว่ นร่วม
ความใส่ใจและมีการตื่นตัวในเรื่องสุขภาพท�ำให้มีการ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ประดิษฐ์จากเศษผ้าในการ
พัฒนาพฤติกรรมท�ำงานเมื่อเมื่อได้รับความรู้และการ จัดกิจกรรม 5ส ท�ำให้เกิดกิจกรรมเพิ่มขึ้นคือ 2ส ซึ่งเกิด
ปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ จากแนวคิดของผู้ประดิษฐ์จากเศษผ้าเอง แต่จากการ
จากเศษผ้าที่มีอายุมากมีอาการมากกว่าคนอายุน้อย ตรวจวัดความเข้มแสงสว่างพบว่าความเข้มแสงสว่างใน
จึ งเกิ ดอาการเจ็บป่ว ยด้ว ยอาการปวด แขนส่วนล่าง ทุกพื้นที่ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายก�ำหนด
ข้อศอก สะโพก/ต้นขา หลังส่วนล่าง น่อง ไหล่ และ อาจเป็ น เพราะกลุ ่ ม ผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเศษผ้ า
มือ/ข้อมือ ท�ำให้อาการเจ็บปวดลดลงสอดคล้องกับการ ส่วนใหญ่เห็นว่าแสงสว่างเพียงพอต่อการท�ำงานต่อการ
ศึกษาของอภันตรี ประยูรวงษ์ (2556, หน้า 60) พบว่า เย็บผ้าและมีความเคยชินต่อการท�ำงานดังนั้นจึงควรให้
การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี ความส�ำคัญด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่มีผลต่อ
และมีความปลอดภัยกับปัญหาสุขภาพจากการท�ำงาน สุขภาพอนามัยของกลุ่มผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษ
นั้นพบว่าบุคลากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ ผ้าสอดคล้องกับการศึกษาของ Meena, Dangayach
ดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยมากจะมี and Bhardwaj (2012, p. 194) พบว่า อุตสาหกรรม
ปัญหาสุขภาพจากการท�ำงานน้อยทั้งนี้เนื่องจากการให้ หัตกรรมเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง และต้องพัฒนา
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการดูแลตนเองให้มสี ขุ ภาพดีและมี อาชีพที่มีความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลายประเภท ระบบ
ความปลอดภัยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การส่งเสริมสุขภาพและ ทางเดินหายใจ การได้รับบาดเจ็บ มีปัญหาสายตา ควร
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยให้ความรู้และสร้าง มีแสงที่เหมาะสมในสถานที่ท�ำงานเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้
ความตระหนักในการป้องกันปัญหาสุขภาพทั่งในด้าน ปวดตา ด้านสภาพแวดล้อมทางเคมีต�่ำกว่าร้อยละ 50
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและวิธกี ารท�ำงานและการสวม คือมีเศษผ้ากระจัดกระจายบริเวณที่ท�ำงาน และมีกลิ่น
ใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลในส่วนทีผ่ ปู้ ระดิษฐ์ อับในบริเวณทีท่ ำ� งานอาจเป็นเพราะผูป้ ระดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้แก่ นั่งเก้าอี้ที่ จากเศษผ้าท�ำงานอยูก่ บั บ้านและสภาพบ้านเป็นทาวน์เฮา
มีพนักพิงและนั่งพิงพนักพิงเก้าอี้ด้วย นั่งหลังตรงตลอด ส์ คับแคบและก่อผนังบ้านทึบเพือ่ ป้องกันฝุน่ จากเศษผ้า
เวลาการท�ำงาน และการใช้ปลั๊กอุดหู/ที่ครอบหูขณะ ฟุง้ กระจายเข้าไปบ้านใกล้เคียงดังนัน้ ไม่มลี มท�ำให้ฝนุ่ จาก
ท�ำงาน เป็นเพราะการปฏิบัติงานด้วยความเคยชินของ เศษผ้าตกอยู่ภายในบ้านอีกทั้งไม่มีระบบระบายอากาศ
ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า นั่งท�ำงานตามความ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสฝุ่นจากเศษผ้าและมี
สะดวกโดยจะนั่งกับพื้นและมีเบาะรองนั่ง นั่งหลังงอและ ผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวอีกด้วย สอดคล้องกับ
นั่งก้มเลือกเศษผ้าเป็นเวลานานๆ เพราะต้องรีบเร่งงาน การศึกษาของศรีสมร กมลเพ็ชร, วิเศษ วริศรางกุล, ธวัช
ส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งมา ท�ำให้ท่าทางการท�ำงานไม่ บูรณาถาวรสม, จันทรกาญจน์ แสงรัตนชัย, และฮาแลม
เหมาะสมสอดคล้องการศึกษาของสสิธร เทพตระการพร เจ๊ะมาริกัน (2549, หน้า 5) พบว่า มีฝุ่นเส้นใยผ้าบริเวณ
(2556, หน้า 7-91) กล่าวว่าการนั่งที่เหมาะสมก็คือ ที่ท�ำงานในบ้านที่ตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้านวมทุกหลัง
การนั่งหลังตรงและพิงพนักเพื่อลดภาระกล้ามเนื้อหลัง
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การประเมินสุขภาพตนเองของผู้ประดิษฐ์ รองลงมา ไหล่ และ คอ ตามล�ำดับ และมีอาการในช่วง
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
เวลาท�ำงาน พักแล้วไม่หายแต่สามารถท�ำงานได้ มากทีส่ ดุ
การประเมิ น สุ ข ภาพตนเองของผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ อันดับแรก ได้แก่ หลังส่วนล่าง และ น่อง รองลงมา ไหล่
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าพบว่ามีอาการผิดปกติมากกว่า และมือ/ ข้อมือ เป็นเพราะส่วนใหญ่ผปู้ ระดิษฐ์ผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 50 จ�ำนวน 2 รายการได้แก่ มีอาการปวดศีรษะ จากเศษผ้ามีอายุมาก 40 ปีขึ้นไป การท�ำงานแบบนั่ง
อาจเป็นเพราะสภาพบ้านเป็นแบบทาวน์เฮาส์ท�ำให้การ นานๆ และท่าทางในการท�ำงานที่อยู่ในท่าเดิมๆ ท�ำให้
ระบายอากาศไม่ดี ร้อน อบอ้าวประกอบกับการก่อ เกิดอาการเจ็บปวดโครงร่างกระดูกกล้ามเนื้อสอดคล้อง
ผนังทึบทั้งสองด้านเนื่องจากปัญหาฝุ่นจากเศษผ้าฟุ้ง กับการศึกษา Metgud, Subhash, Mokashi and
กระจายเข้าไปบ้านใกล้เคียง สอดคล้องกับการศึกษาของ Saha (2008, pp. 14-19) ในกลุ่มคนงานหญิงร้อยละ
Anjum, Mann and Anjum (2009, pp. 106-108) ซึง่ 91 มีปญ
ั หาจากการท�ำงานของระบบโครงสร้างกล้ามเนือ้
พบว่าคนงานที่ท�ำงานระยะเวลา 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ เป็นกล้ามเนือ้ หลังส่วนล่าง ร้อยละ 47 ส่วนคอร้อยละ 19
34 ต้องทุกข์ทรมานจากอาการไอ ปวดข้อ ปัญหาสายตา กล้ามเนือ้ บริเวณหัวไหล่ทตี่ อ้ งได้รบั การฟืน้ ฟูอยูใ่ นระดับ
การได้ ยิ น เสี ย งดั ง ปวดศี ร ษะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ไข้ สูงส่วนใหญ่ท�ำงาน ในแผนกที่มีการม้วนและขึงผ้า
รองลงมาปวดเมื่อตามตัวอาจเป็นเพราะพฤติกรรมการ
ท�ำงาน การนัง่ ไม่นงั่ เก้าอีท้ มี่ พี นักพิงและไม่นงั่ พิงพนักพิง ข้อเสนอแนะ
เก้าอี้อีกทั้งการนั่งพื้นราบและหลังงอ ก้มท�ำงานเรียงผ้า
ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
ตลอดเวลาเป็นระยะเวลานาน การท�ำงานทีไ่ ม่มรี ะยะเวลา
1. กลุ่มผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ากลุ่ม
ในการพัก-เลิกการท�ำงานที่แน่นอน รวมทั้งการท�ำงาน อื่นๆ สามารถน�ำวิธีการสร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงาน
ท่าเดิมๆ และไม่ถูกต้องสอดคล้องกับการศึกษาของ และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานไปใช้ให้เกิดการปฏิบตั ไิ ด้
อรัญ ขวัญปาน และชนะกานต์ พงศาสนองกุล (2554,
2. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งน� ำ กระบวนการ
หน้า 5-6) พบว่า มีปัญหาจากท่าทางในการท�ำงานที่ สร้างเสริมพฤติกรรมการท�ำงานและสภาพแวดล้อมใน
ไม่เหมาะสม การท�ำงานที่มีการใช้กล้ามเนื้อส่วนใดส่วน การท�ำงานสามารถน�ำมาประยุก ต์ใช้กับแรงงานนอก
หนึ่งโดยเฉพาะที่มีการท�ำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน ระบบอื่นๆ ได้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อปรับ
จนเกิดอาการเจ็บป่วยด้วยอาการปวดต้นคอ ปวดไหล่ สภาพแวดล้อมและกระบวนการท�ำงานที่เหมาะสม
ปวดหลัง ปวดแขน ปวดเอว ปวดเข่า ปวดขา ปวดเมื่อย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ทัง้ ตัว แสบตา ปวดตา ตาพร่า คันทีผ่ วิ หนัง เจ็บแสบจมูก
1. ควรมีการวิจยั ด้านการมุง่ สร้างเสริมพฤติกรรม
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย โดยเฉพาะอาการปวดหลัง อาการ การท�ำงานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้กบั แรงงาน
ปวดตา และปวดเอว จะมีความถี่ในการเกิดมากกว่า นอกระบบที่ปฏิบัติงานที่บ้าน โดยเน้นผู้ที่มีความเสี่ยง
อาการอื่น ๆ ตามล�ำดับ
ต่อสุขภาพ
สุขภาพเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดโครงร่างกระดูก
2. วิ จั ย และพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ก ารปรั บ สภาพ
กล้ามเนื้อระหว่างการท�ำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ แวดล้อมในการท�ำงาน เช่น การออกแบบระบายอากาศ
จากเศษผ้าในรอบ 1 ปี พบว่า ในส่วนที่มีอาการในช่วง พัดลมดูดอากาศและอุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านให้ถกู ต้อง
เวลาท�ำงานพักแล้วหายมากทีส่ ดุ อันดับแรก ได้แก่ หัวเข่า ตามหลักการยศาสตร์

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน้าที่ 69

เอกสารอ้างอิง
ศรีสมร กมลเพ็ชร, วิเศษ วริศรางกุล, ธวัช บูรณาถาวรสม, จันทรกาญจน์ แสงรัตนชัย และฮาแลม เจ๊ะมาริกัน.
(2549). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงการเกิดโรคหืดจากการท�ำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้านวม อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารควบคุมโรค, 32(1), 1-9.
สสิธร เทพตระการพร. (2556). เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่1-7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
แสงโสม ศิริพานิช, พรรณนภา เหมือนผึ้ง และสมาน สยุมภูรุจินันท์. (2554). สถานการณ์โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 ระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแบบเชิงรับ.
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา, 42(14), 209-221.
อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก. (2549). อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาส. (2556). อาชีวอนามัยและความปลอดภัย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
อภันตรี ประยูรวงษ์. (2556). ปัญหาสุขภาพจากการท�ำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารพยาบาลสาธารรณสุข, 27(2), 54-62.
อรัญ ขวัญปาน และชนะกานต์ พงศาสนองกุล. (2554). รูปแบบการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยจากการท�ำงานในงานหัตถกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
เข้าถึงได้จาก http://www.ssruir.ssru.ac.th/bitstream/ssruir /839/1/ rdi_117_2555.pdf
อุดม เอกตาแสง. (2538). โรคจากประกอบอาชีพ.อาชีวอนามัย เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 8-15
(พิมพ์ครั้งที่ 11). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อุสมาน แวหะยี และพัทธนันท์ คงทอง. (2554). ความเสี่ยงต่อสุขภาพในการท�ำงานของแรงงานนอกระบบ
ในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาเทศบาลต�ำบลบางปู อ�ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี. วารสารมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 3(5), 59-68.
แอนน์ จิรพงษ์สุวรรณ. (2556). สิ่งคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดล้อมในการท�ำงานและการส�ำรวจสถานประกอบ.
การวารสารพยาบาลสาธารณสุข, 27(3), 106-114.
Ajala Majekodunmi, Emmanuel. (2012). The Influence of Workplace Environment on Worker’s
Welfare Performance and Productivity. The African Symposium, 12(1).
Anjum Ayesha, Mann. Ahmad, Ashfaq& Anjum, Aqeel, M. (2009). Health Concerns among
Workers in Weaving Industry: A Case Study of Tehsil Faialabad, Pakistan. Journal of
agriculture &social science, 15(3),106-108.
Bedi, R. (2005). Evaluation of Occupational Environment in Two Textile Plants in Northern
India with Specific Reference to noise. Industrial Health, 44, 112-116.
Bird, F. E., & German, G. L. (1985). The Causes and Effects of Loss. In Practical Loss Control
Leadership. Edition Georgia: Loss Control Institute.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities
Educational and Psychological Measurement, 30(3), 608-609.

หน้าที่ 70
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Meena, M. L., Dangayach, G. S., & Bhardwaj, A. (2012).Occupational Risk Factor of Workers in
the Handicraft Industry: A Short Review. International Journal of Research Engineering
and Technology (IJRET), 1(3), 194-196.
Metgud, D. C., Subhash, K., Mokashi, M. G., & Saha, P. N. (2008). An Ergonomic Study of
Women Workers in a Woolen Textile Factory for Identification of Health-Related
Problems. Indian Journal of Occupational & Environmental Medicine, 12(1), 14-19
Milner, K., Greyling, M., Goetzel R., da Silva R., Kolbe-Alexander ,T., Patel ,D., Nossel,
C, Beckowski, M. (2013). The relationship between leadership support, workplace
health promotion and employee wellbeing in South Africa. Health Promotion
International Access published October 18.
Naumanen, P. (2005). The health promotion model as assessed by ageing workers. Journal of
Clinical Nursing, 15, 219-226.

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน้าที่ 71

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning):
กรณีศึกษาโรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา*
The Study of Learning Achievement in Chemistry for Grade 11
Students Using the Inquiry Cycle (5E) Learning Method together
with the Active Learning Method: A Case Study at Datdaruni
School Chachoengsao Province
นิติธรรม จันทร์แจ่ม**
ดร.นพมณี เชื้อวัชรินทร์***
ดร.สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์****

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุกกับ
การสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) เพียงแบบเดียว 2) เพือ่ ศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับ
การเรียนแบบเชิงรุกและที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เพียงแบบเดียว โดย
ทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนดัดดรุณี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบกลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จ�ำนวน 43 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จ�ำนวน 44 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E)
ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาเคมี และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Dependent samples) จากผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุกสูงกว่าการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
หาความรู้ 5 ขั้น (5E) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุกและการสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้
(5E) อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
คำ�สำ�คัญ : รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น/ การเรียนแบบเชิงรุก/ เจตคติทางวิทยาศาสตร์

Abstract
The purposes of this research were 1) To compare grade 11 students’ learning achievement in
chemistry by using the Inquiry cycle (5E) learning method together with the Active learning method
and using only the Inquiry cycle (5E) learning method 2) To study grade 11 students’ Scientific
attitude by using the Inquiry cycle (5E) learning method together with the Active learning method
and the Inquiry cycle (5E) learning method. The random samples of cluster were selected from
grade 11 students at Datdaruni School in the first semester of 2014 academic year including 43
students for sample group and 44 students for control group.The research instruments consisted of
the Inquiry cycle (5E) learning method together with the Active learning lesson plans, a chemistry
learning achievement test and Scientific attitude test. The statistic used were included means,
standard deviation and t-test (Dependent samples).
The finding revealed as follows:
1. Grade 11 students’ learning achievement after using the Inquiry cycle (5E) learning
method together with the Active learning method were higher than the Inquiry cycle (5E) learning
method at the .05 levels of significant.
2. Grade 11 students’ Scientific attitude toward chemistry classroom after using the Inquiry
cycle (5E) learning method together with the Active learning method and the Inquiry cycle (5E)
learning were good level.
Keywords : Inquiry cycle (5E) learning method/ Active learning/ Scientific attitude

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่สังคมไทยก�ำลังเผชิญ
หน้ากับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสภาพแวดล้อมและสังคม
เสื่อมโทรม รวมถึงปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคม
ซึ่ ง เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ถึ ง ความล้ ม เหลวของการพั ฒ นาคน
อั น เป็ น ทรั พ ยากรหลั ก ที่ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ
ดังนัน้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) จึงมีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจาก

แนวคิ ด ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 8-10 ที่ ยึ ด หลั ก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนาคน” ใน
ทุกมิติ ดังนัน้ กลไกทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ในการพัฒนาคนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น คือ การศึกษา ซึ่งจุดมุ่งหมาย
หนึง่ ของการศึกษาจ�ำเป็นต้องพัฒนาความคิดของมนุษย์
เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกันตนเองและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม
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สภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูมักจะ เคมีที่มีลักษณะที่เข้าใจยาก และอาจเกิดจากครูผู้สอน
พบปั ญ หาว่ า ขณะที่ครูท�ำการสอนเรื่อ งหนึ่ง อยู่น้ันจะ ที่ขาดเทคนิคในการสอนที่เหมาะสมหรือสื่อการสอน
มี นั ก เรี ย นบางคนไม่ ส นใจเรี ย น บางคนเรี ย นไม่ ทั น ไม่หลากหลายท�ำให้นักเรียนขาดการกระบวนการคิด
เนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างบุคคลและบางคน สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองและไม่มีแรงจูงใจ (พวงลดา
เบื่อหน่าย การที่ให้นักเรียนจ�ำนวนมาก มานั่งเรียนใน วรสาร, 2548) ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ผู้สอนต้องคิดหา
ห้องเรียนเดียวกัน เรียนวิชาเดียวกัน โดยการสอนวิธี วิธกี ารแก้ไข เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีการปรับเปลีย่ นวิธกี ารเรียนรู้
เดียวกัน และคาดหวังว่าจะให้เด็กทุกคนได้รับการเรียนรู้ ของตนเอง และท�ำให้ก ารเรียนการสอนในห้องเรียน
และประสบการณ์เหมือนกันหมดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ทั้งนี้จากการส�ำรวจโรงเรียน
เพราะนักเรียนแต่ละคนย่อมมีความต้องการแตกต่างกัน ดัดดรุณพี บว่าผูส้ อนใช้การสอนแบบบรรยายท�ำให้ผเู้ รียน
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การเรี ย นคื อ ขาดความกระตือรือร้นโดยสังเกตได้จากพฤติกรรมของ
ความแตกต่ า งในเรื่ อ ง อั ต ราการเรี ย น วิ ธี ก ารสอน ผู้เรียน เช่น นักเรียนนั่งคุยกันในห้องเรียน ไม่ท�ำงานส่ง
ความสนใจ และสิ่งที่ชอบ ดังนั้นวิธีการสอนของครูจึง ตามที่ได้รับมอบหมาย และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เป็นปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไข (อนันต์ ช้างต่อ, ในห้ อ งเรี ย นน้ อ ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในรายวิ ช าเคมี
2545, หน้า 4) อีกทั้งวิชาเคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ ถ้าหากผู้เรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอาจท�ำให้
แขนงหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญและเกีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำวัน ผู้เรียนไม่เข้าใจบทเรียนหรือลืมเนื้อหาในบทเรียนได้ง่าย
เช่น อาหารและยารักษาโรคตลอดจนอุตสาหกรรมหลาย โดยเนือ้ หาหนึง่ ของรายวิชาเคมีทมี่ คี วามซับซ้อน ยากแก่
ประเภทล้ ว นอาศั ย ความรู ้ แ ละหลั ก การของวิ ช าเคมี การเข้าใจ คือ เรื่อง กรด-เบส ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะ
มาใช้ท�ำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เป็นการคิดวิเคราะห์ นักเรียนส่วนใหญ่มกั ไม่ชอบและไม่มี
และด้านเศรษฐกิจมากขึ้น (พวงลดา วรสาร, 2548, กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนที่จะกระตุ้นความ
หน้ า 2) แต่ เ นื้ อ หาของวิ ช าเคมี เ ป็ น เรื่ อ งที่ ซั บ ซ้ อ น สนใจของผู้เรียนจึงท�ำให้ผู้เรียนไม่สนใจเนื้อหาดังกล่าว
เข้าใจยากผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเห็น จึงส่งผลให้ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประโยชน์ในการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เนื่องจากจะ ปีการศึกษา 2555 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเคมี
ท�ำให้ผู้เรียนจดจ�ำเนื้อหาได้ดี เพราะหากผู้เรียนไม่เห็น อยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับต�ำ่ ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าการ
ความส�ำคัญของวิชาเคมีที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ หรือ เรียนการสอนในรายวิชาเคมีนั้นอาจมีจุดบกพร่องหลาย
ไม่มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพิ่มเติมนอก ประการ ทั้งรูปแบบการสอน สื่อการสอน การสร้างแรง
ห้องเรียน ก็จะท�ำให้วิชาเคมีนั้นเป็นเรื่องไกลตัวและยาก จูงใจให้กับผู้เรียน วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสม
ที่จะท�ำความเข้าใจ
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล งานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ท� ำ ให้
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาพบ ผูว้ จิ ยั สนใจในการปรับปรุงรูปแบบการสอนเพือ่ แก้ปญ
ั หา
ว่าการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยพบว่าการสอนโดยใช้รูปแบบ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) สามารถพัฒนา
ดัดดรุณีในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาเคมี สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ในปี พ.ศ. 2555 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, ปีที่ 3 (รัชฎา ศิลมั่น, 2552) เช่นเดียวกันกับงานวิจัย
2555) ซึ่งถือว่าค่อนข้างต�่ำเนื่องจากผลการทดสอบ ของ เยาวลักษณ์ ชื่นอารมณ์ (2549) ได้ศึกษาการสอน
ดังกล่าวอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ กว่าร้อยละ 50 ซึง่ ผลการทดสอบนี้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวัฎจักรการเรียนรู้ 5E ผลการศึกษา
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การเรี ย นการสอนยั ง มี จุ ด บกพร่ อ ง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
หลายประการโดยอาจจะเกิ ด จากธรรมชาติ ข องวิ ช า ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวัฎจักรการเรียนรู้ 5E
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หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ สมมติฐานการวิจัย
ระดับ .01 และนอกจากนีย้ งั พบว่าการเรียนการสอนแบบ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน
เชิงรุก นั้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในหลายด้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
เช่น ในงานของ ศิริพร มโนพิเชษฐวัฒนา (2547) ได้ วั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู ้ 5 ขั้ น (5E) ร่ ว มกั บ
ท�ำการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ การเรียนแบบเชิงรุกสูงกว่าการสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักร
สอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
ในการเรียนรู้ที่กระตือรือร้นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
2. เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ปีที่ 2 ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร
จากการศึกษาและได้ข้อมูลข้างต้นท�ำให้ผู้วิจัย การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
สนใจในการท�ำวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการ เชิงรุกและที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
เชิงรุกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดัดดรุณี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในเนือ้ หาเรือ่ ง กรด-เบส ขอบเขตของการวิจัย
เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียน และเป็น
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการ
ทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
วิจัยไว้ดังนี้
วิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนท�ำให้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนการสอนรายวิชาเคมีมี
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
ความเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น และส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นดั ด ดรุ ณี
ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 6 ห้องเรียน
จ�ำนวน 236 คน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดัดดรุณี
เคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) โดยการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยแบ่ง
ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุกกับการสอนโดยใช้รูปแบบ เป็นกลุม่ ทดลอง 1 ห้อง จ�ำนวน 43 คน และ กลุม่ ควบคุม
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) เพียงแบบเดียว 1 ห้อง จ�ำนวน 44 คน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
2.1 ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ รู ป แบบการสอน
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วม จ�ำแนกได้เป็น 2 แบบ คือ การสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร
กับการเรียนแบบเชิงรุกและรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) และ การสอนโดยใช้
หาความรู้ 5 ขั้น (5E)เพียงแบบเดียว
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับ
การเรียนแบบเชิงรุก
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาเคมีและเจตคติทางวิทยาศาสตร์
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3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เนื้อหาใน วิธีดำ�เนินการวิจัย
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยใช้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช แบบแผนการวิจัย Non - equivalent control group
2551 เรื่อง กรด - เบส
pretest - posttest design (ไพศาล วรค�ำ, 2552,
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด�ำเนินการ หน้า 136) ซึ่งมีการสุ่มประชากรมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลา รวมทั้งสิ้น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีการเก็บ
10 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนินการวิจัยด้วยตนเอง รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการวิจัย แสดงรูปแบบการ

วิจัยดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ Non - equivalent control group pretest - posttest design
กลุ่ม

สอบก่อน

ทดลอง

สอบหลัง

C

O1

X1

O2

E

O3

X2

O4

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
C, E แทน กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง
O1, O3 แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง
O2, O4 แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
แทน การสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
X1
แทน การสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก
X2
การก�ำหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการเรียนการสอนและ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย เป้าหมาย 2) การส�ำรวจ หมายถึง ขั้นนี้จะเปิดโอกาส
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ ให้นักเรียนได้ใช้แนวความคิดที่มีอยู่แล้วมาจัดความ
หาความรู้ 5 ขั้น (5E) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สัมพันธ์กับหัวข้อที่ก�ำลังจะเรียนให้เข้าเป็นหมวดหมู่
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับ 3) การอธิ บ าย หมายถึ ง ในขั้ น ตอนนี้ กิ จ กรรมหรื อ
การเรียนแบบเชิงรุก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โดยผู้เรียน
เรี ย นรู ้ วิช าเคมี แ บบวัด เจตคติทางวิท ยาศาสตร์ ซึ่งมี กับผู้สอนมาร่วมกันอธิบายความรู้ที่ได้จากในขั้นที่ 2
4) การขยายความรู้ หมายถึง ในขั้นตอนนี้จะเน้นให้
รายละเอียดดังนี้
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ รู ป แบบ นักเรียนได้มีการน�ำความรู้หรือข้อมูลจากขั้นที่ผ่านมา
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เป็นการ แล้วมาใช้กิจกรรมส่วนใหญ่อาจเป็นการอภิปรายภายใน
สอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตาม กลุม่ ของตนเองเพือ่ ลงข้อสรุปเกิดเป็นแนวความคิดหลัก
แนวคิดของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ ขึ้นนักเรียนจะปรับแนวความคิดหลักของตัวเองในกรณี
เทคโนโลยี (2546) จ�ำนวน 4 แผน ซึ่งมีขั้นตอนในการ ที่ไม่สอดคล้องหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 5) การ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) การน�ำเข้าสู่บทเรียน หมายถึง ประเมินผล หมายถึง เป็นขั้นตอนสุดท้ายจากการเรียนรู้
ขั้นนี้จะมีลักษณะเป็นการแนะน�ำบทเรียนกิจกรรมจะ โดยครูประเมินนักเรียนว่ามีความสอดคล้องหรือถูกต้อง
ประกอบไปด้วยการซักถามปัญหาการทบทวนความรูเ้ ดิม มากน้อยเพียงใดรวมทั้งมีการยอมรับมากน้อยเพียงใด
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2. แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ รู ป แบบ สรุปไว้แล้วในขั้นที่ 4 ว่ามีความสอดคล้องหรือถูกต้อง
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการ มากน้อยเพียงใดให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อน�ำ
เรียนแบบเชิงรุก ซึ่งผู้วิจัยได้แทรกการเรียนแบบเชิงรุก ความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันและประเมินผลจากการตอบ
ลงไปในแต่ละขั้นการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบ ค�ำถามและแสดงความคิดเห็น
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เป็นการท�ำให้นักเรียนเกิด
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ความกระตือรือร้น โดยใช้ค�ำถามเพื่อกระตุ้นความคิด วิชาเคมีเป็นเครื่องมือใช้ในการประเมินผลความรู้ ความ
ของนักเรียน และนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ได้ สามารถด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูม 6 ด้าน คือ
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และสามารถสรุปความคิดรวบ ความรู้ความจ�ำ ความเข้าใจ การน�ำไปใช้ การวิเคราะห์
ยอดได้ด้วยตนเองจ�ำนวน 4 แผน ซึ่งมีขั้นตอนในการ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ขั้นการน�ำเข้าสู่บทเรียน หมายถึง แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก
ขั้นที่มีผู้สอนก�ำหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์โดยผ่าน (p) อยู่ระหว่าง 0.34 - 0.75 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยู่
การเล่าเรื่องให้นักเรียนได้ฟังเพื่อเป็นการกระตุ้นและ ระหว่าง 0.21 - 0.93 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79
เร้าความสนใจ และสร้างแรงจูงใจแนะแนวทางในการท�ำ
4. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่อง
กิจกรรมและประเมินผลจากการตอบค�ำถามและแสดง มือที่ใช้ในการประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 6 ด้าน
ความคิดเห็น 2) ขั้นส�ำรวจและค้นหา หมายถึง ขั้นนี้จะ มีความอยากรู้อยากเห็น มีความรับผิดชอบและเพียร
เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ใช้แนวความคิดทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาจัด พยายามความมีเหตุผลมีระเบียบและรอบคอบมีความ
ความสัมพันธ์กับหัวข้อที่ก�ำลังจะเรียนให้เข้าเป็นหมวด ซื่อสัตย์ มีความใจกว้างโดยวัดได้จากคะแนนที่ใช้แบบ
หมู่โดยนักเรียนลงมือท�ำกิจกรรมหรือการทดลองในวิชา วัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแบบลิเคิร์ต (Likert
เคมี ซึ่งท�ำให้เกิดกระบวนการคิดในการแก้ปัญหามีการ scale) จ�ำนวน 30 ข้อ มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยูร่ ะหว่าง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันรับผิดชอบงานที่ได้ 0.30 - 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
รับมอบหมายและประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนขณะท�ำกิจกรรม 3) ขั้นการอธิบาย หมายถึง การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูโ้ ดยให้ผรู้ ว่ มกันอภิปราย
1. แนะน�ำขั้นตอนการท�ำกิจกรรมและบทบาท
ร่วมกันภายในกลุ่ม แล้วออกมาน�ำเสนอความคิดรวบ ของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
ยอดที่ได้ในขั้นที่ 2 มาใช้แลกเปลี่ยนและปรับโครงสร้าง
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบ
ความรูแ้ ละสรุปความคิดรวบยอดประเมินผลจากการร่วม ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาเคมีและแบบสอบ
อภิปรายการตอบค�ำถาม 4) ขั้นขยายความรู้ หมายถึง สังเกตพฤติกรรมต่อวิชาเคมีทผี่ า่ นการตรวจสอบคุณภาพ
ขั้นการขยายความคิดในขั้นตอนนี้จะเน้นให้นักเรียน ปรับปรุงและแก้ไขแล้ว
ร่วมการท�ำกิจกรรมที่ครูผู้สอนเป็นผู้ก�ำหนดขึ้น โดยน�ำ
3. ด� ำ เนิ น การสอนโดยผู ้ วิ จั ย เป็ น ผู ้ ส อนเอง
ความรูท้ จี่ ากขัน้ ที่ 2 และ ขัน้ ที่ 3 มาใช้ในการท�ำกิจกรรม เนื้อหาคือเรื่อง กรด-เบส ใช้เวลาสอน 10 ชั่วโมง มีการ
โดยผู้เรียนได้ใช้ความคิดและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใน บันทึกเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในขึ้นเรียน
กลุม่ เพือ่ ท�ำให้สามารถท�ำกิจกรรมให้สำ� เร็จ และผูเ้ รียนจะ
4. เมือ่ สิน้ สุดการสอนตามก�ำหนดแล้วจึงท�ำการ
ปรับแนวความคิดหลักของตัวเองในกรณีที่ไม่สอดคล้อง ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
หรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 5) ขั้นการประเมินผล โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาเคมี
หมายถึง ขัน้ ตอนสุดท้ายจากการเรียนรูโ้ ดยครูเปิดโอกาส และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ให้นกั เรียนได้ประเมินผลด้วยตนเองถึงแนวความคิดทีไ่ ด้
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5. น�ำผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบ
2. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาเคมี และแบบวัดเจตคติ หลั ง เรี ย นที่ เ กิ ด จากการสอนโดยใช้ รู ป แบบวั ฏ จั ก ร
ทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วย การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) และที่ได้รับการสอน
โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก กับเกณฑ์ระดับดี

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง
การเรียนรู้วิชาเคมีหลังเรียนที่เกิดจากการสอนโดยใช้
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วม กรด-เบส ของนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีใ่ ช้รปู แบบ
กับการเรียนแบบเชิงรุกกับแบบเรียนรูปแบบวัฏจักรการ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียน
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) โดยใช้การทดสอบที (t-test แบบเชิงรุก ดังตารางที่ 2-3
Independent) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 165)
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน เรื่อง กรด-เบส ระหว่างกลุ่มทดลองที่รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก (Active learning) กับกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

N
43
44

X
7.33
6.89

SD
2.514
2.06

t-value

p

.96

.33

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนก่อนเรียน เรื่อง กรด-เบส รายวิชา ว30222 เคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนดัดดรุณี ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
เชิงรุก (Active learning) และการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญ (p > .05) ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียน เรื่อง กรด-เบส ระหว่างกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

*p < .05

N
43
44

X
15.16
16.48

SD
4.45
3.46

t-value

p

5.42*

.022

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนหลังเรียน เรือ่ ง กรด-เบส รายวิชา ว30222 เคมี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนดัดดรุณี ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
เชิงรุก สูงกว่าทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก เรื่อง กรด-เบสดังตารางที่ 4 - 5
ตารางที่ 4 ระดับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมของเรื่อง กรด-เบส กลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
เจตคติทางวิทยาศาสตร์
ด้านความอยากรู้อยากเห็น
ด้านความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น อดทน เพียรพยายาม
ด้านความมีเหตุผล
ด้านความมีระเบียบรอบคอบ
ด้านความซื่อสัตย์
ด้านความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวม

X

SD

3.82
3.62
3.61
3.88
3.68
4.08
3.78

0.17
0.29
0.49
0.40
0.69
0.28
0.42

ระดับความ
ลำ�ดับที่
คิดเห็น
ดี
3
ดี
5
ดี
6
ดี
2
ดี
4
ดี
1
ดี

จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดัดดรุณี ที่เรียนเรื่อง กรด-เบส ที่ได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี
ตารางที่ 5 ระดับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมของเรื่อง กรด-เบส กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก (Active learning)
เจตคติทางวิทยาศาสตร์

ระดับ
ลำ�ดับที่
ความคิดเห็น
ดี
3
ดี
5
ดี
6
ดี
4
ดี
2

X

SD

ด้านความอยากรู้อยากเห็น
ด้านความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น อดทน เพียรพยายาม
ด้านความมีเหตุผล
ด้านความมีระเบียบรอบคอบ
ด้านความซื่อสัตย์

4.00
3.77
3.57
3.90
4.01

0.18
0.26
0.72
0.35
0.40

ด้านความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

4.21

0.46

ดี

รวม

3.91

0.44

ดี

1

จากตารางที่ 5 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดัดดรุณี ที่เรียนเรื่อง กรด-เบส ที่ได้รับการสอน
โดยใช้รปู แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับดี
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สัมภาษณ์ ฝึกใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ และฝึกการแก้
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ขออภิ ป รายผลดั ง ปัญหา ซึ่งท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
แท้จริง โดยผู้วิจัยจะช่วยเตรียมการและจัด บรรยากาศ
ประเด็นต่อไปนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน แห่งการเรียนรู้ สื่อสิ่งเร้าเสริมแรง ส่งผลท�ำให้ผลสัมฤทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ ทางการเรียนของนักเรียนดีเพิ่มขึ้นกว่าการสอนโดยใช้
วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ร่วมกับการเรียน รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เพียง
แบบเชิงรุกสูงกว่าที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร รูปแบบเดียว
2. เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05 เนือ่ งจากการสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักร มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เป็นการเรียนการสอน การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญรูปแบบหนึ่ง ส่งเสริมให้นักเรียน แบบเชิงรุก และที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก ผู้เรียนได้เรียนรู้ การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ได้ผลการวิจัยพอ
อย่างเป็นระบบและหลากหลาย ทัง้ การสังเกต การส�ำรวจ สรุปได้ดังนี้คือ การสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบ
ตรวจสอบ ค้นคว้าหาความรู้การอภิปรายการสรุปความ เสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก
และประมวลความรู้ที่ได้น�ำเสนอหน้าชั้นเรียน เกิดจาก มีคา่ เฉลีย่ (X) ทีส่ งู กว่าการสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักรการ
การเชือ่ มโยงความรูเ้ ดิม สามารถขยายความรูค้ วามเข้าใจ สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบการสอน
กว้างมากขึ้นจากเนื้อหาที่เรียน โดยใช้ทักษะด้านต่าง ๆ อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีแสดงให้เห็นว่าการสอนทัง้ 2 รูปแบบ
จากการสอนโดยใช้วธิ ดี งั กล่าว โดยนักเรียนสามารถสร้าง ช่ ว ยพั ฒ นาเจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปด้ ว ยในเวลา
ความรู้และทักษะเพียงพอที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ใน เดียวกัน โดยด้านความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็น
การเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้นักเรียน และ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับที่
ได้เรียนรู้กันเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจน 1 ทั้ง 2 รูปแบบ ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของนักวิทยาศาสตร์
ผู้เรียนสามารถประเมินความรู้ที่ได้ด้วยตนเอง ช่วยให้ ที่ควรเกิดขึ้นกับผู้เรียน แต่พบว่า ด้านความซื่อสัตย์ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย การสอนโดยใช้รปู แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้
เป็นการเปิดโอกาสให้นกั เรียนมีการพัฒนาทางด้านทักษะ (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก มีคา่ เฉลีย่ สูงเป็นอันดับ
ต่าง ๆ ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ เพราะนักเรียน ที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากในแผนการสอนขั้นตอนที่ 5
ผู ้ วิ จั ย ให้ ผู ้ เรี ย นประเมิ น ตนเองถึ ง แนวคิ ด ที่
เป็นผู้สังเกตค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ งและช่วยพัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูง (ดาวรุง่ ตนเองสรุปได้ และระหว่างการเรียนการสอน ผู้สอนกับ
อยู่ยั่งยืน, 2556, หน้า 41) (ธนารัตน์ มาลัยศรี, 2557, ผูเ้ รียนได้ทำ� กิจกรรมร่วมกันจึงส่งผลให้ระหว่างผูส้ อนกับ
หน้า 62) และเมื่อน�ำมาสอนร่วมกับการสอนโดยใช้ ผูเ้ รียนมีปฏิสมั พันธ์กนั มากขึน้ จึงท�ำให้ผเู้ รียนไม่กลัวทีจ่ ะ
รูปแบบแบบเชิงรุก ซึง่ เป็นการจัดกิจกรรมการสอนทีช่ ว่ ย ตอบค�ำถามให้ตรงกับความเป็นจริง ท�ำให้ค่าเฉลี่ยความ
ท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอีกวิธีหนึ่ง ซื่อสัตย์จึงค่อนข้างสูง ซึ่งการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร
(สุขุมมาลย์ แสงกล้า,2551, หน้า 134) ที่ผู้วิจัยน�ำมา การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบ
บูรณาการกับวิชาเคมี ในการจัดกิจกรรมท�ำให้ผู้เรียนได้ เชิงรุก ส่งเสริมให้นักเรียนมีการกระท�ำและตัดสินใจใน
ประโยชน์สูงสุด เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นเป็น
ด้วยความกระตือรือร้น ได้ฝึกการคิดเป็นกระบวนการ พฤติกรรม เช่น ความสนใจใฝ่รู้ คือ นักเรียนมีความ
เป็นขั้นตอน และมีการค้นคว้า ทดลอง ท�ำโครงการ ตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ความซื่อสัตย์
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คือ นักเรียนยอมรับผลการทดลองของตนเองไม่ว่าผล ข้อเสนอแนะการวิจัย
การทดลองของตนเองจะออกมาถูกต้องหรือผิดพลาดก็
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
น�ำเสนอตามความจริง ความอดทนมุ่งมั่น คือ นักเรียน
1.1 ครูควรศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรม
มีความพยายามท�ำการทดลองแม้ว่าการทดลองนั้นต้อง การเรียนรู้แบบเชิงรุกให้ถูกต้องจนเกิดความเข้าใจ เพื่อ
ใช้วิธีการที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน การมีใจกว้างยอมรับ จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสร้างบรรยากาศที่
ฟังความคิดเห็น คือ การที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดีให้แก่นักเรียนโดยเฉพาะขั้นสรุปและอภิปรายผลผู้สอน
เป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ไม่ ควรสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความติดเห็นของ
ยึดติดกับความคิดของตนเองยอมรับความคิดเห็นของ นักเรียนโดยให้นกั เรียนมีโอกาสพูดและอธิบายเหตุผลได้
กลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ คือนักเรียนพยายามที่จะหาค�ำ มากทีส่ ดุ เพือ่ ปรับโครงสร้างความรูจ้ ดั ระเบียบความรูแ้ ละ
ตอบในสิง่ ทีส่ งสัยทันทีทนี่ กั เรียนเกิดปัญหา มีการซักถาม สร้างความรู้ด้วยตนเองได้และขั้นขยายความรู้ควรเลือก
เมื่อไม่เข้าใจ และมีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากค�ำตอบที่ได้ กิ จ กรรมให้ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หาเพื่ อ สะท้ อ นความรู ้ ที่
รับจากผู้วิจัย ยอมรับเมื่อมีประจักษ์พยานหรือเหตุผลที่ นักเรียนได้รบั ท�ำให้เกิดความแม่นย�ำและมีพฤติกรรมการ
เพียงพอ คือนักเรียนไม่ยึดติดกับความคิดหรือผลการ เรียนรู้ที่ฝังแน่น
ทดลองของกลุ่มตนเอง เมื่อมีเพื่อนกลุ่มอื่นเสนอผลการ
1.2 ครูควรศึกษาเรื่องประเมินผลให้เข้าใจ
ทดลองทีใ่ กล้เคียงกัน โดยนักเรียนมาช่วยกันสรุปเพือ่ หา ก่อนน�ำไปใช้เพือ่ ก�ำหนดเกณฑ์ของการท�ำกิจกรรมแต่ละ
ค�ำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิคเตอร์ กิจกรรมโดยสร้างเกณฑ์แบบรูบริค (Rubric) ซึง่ นักเรียน
และจอร์จ (Victor & George, 1975, pp. 156-161) ควรสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ตา่ ง ๆ เพือ่ เป็นแนวทางใน
และสุพัตรา ประกอบพานิช (2549, หน้า 1) ที่ได้ศึกษา การท�ำกิจกรรมได้ถูกต้องต่อไป
เรื่อง ผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ที่
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์
2.1ควรมี ก ารวิ จั ย โดยน� ำ การสอนโดยใช้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วม
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้การสอนแบบวัฏจักร กับการเรียนแบบเชิงรุกไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
การเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ เป็นต้น
โดยรวมและรายด้าน 6 ด้าน คือด้านความยากรูอ้ ยากเห็น
2.2 ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
ด้านความมีเหตุผล ด้านความใจกว้าง ด้านความคิดเชิง จากการใช้กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะ
วิพากษ์วิจารณ์ ด้านความเป็นปรนัย ด้านความซื่อสัตย์ หาความรู้5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบเชิงรุก
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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ทักษะการจัดประสบการณ์สำ�หรับเด็กอนุบาลของนิสิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย: การบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัย
สู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรี
Experiences Management Skill for Preschool Children
of Early Childhood Student Teachers: Integration of Sciences
in Early Childhood Education for Teaching in ChonBuri Context
ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล*

บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนรายวิชาการสอนวิชา
เอกเกี่ยวกับทักษะการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และกระบวนการ
บูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรี ผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ นิสิตสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 400410 บูรณาการ
การจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 1 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 รวมจ�ำนวน 41 คน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ เทคนิคการสังเกต เทคนิคทีไ่ ม่ได้จากการสังเกต และเทคนิคการประเมิน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา ความถี่ ร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. นิสิตพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลด้านการจัดท�ำแผน ด้านการสอนจุลภาคและ
การสอนในบริบทจริง นิสิตสามารถบูรณาการสาระที่ควรรู้กับการส่งเสริมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และทักษะ
ชีวิต ผ่านกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญอย่างหลากหลาย สอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนน�ำไปสู่วัตถุประสงค์ที่วางไว้
มีความสามารถที่เหมาะสมในการจัดการชั้นเรียน การประเมินผล การใช้สื่อการสอน การสื่อสาร และมีบุคลิกภาพ
ที่ดี ภายหลังการเข้าร่วมวิจัย นิสิตร้อยละ 90.24 มีคะแนนรวมการประเมินทักษะการจัดประสบการณ์ในระดับดีมาก
2. กระบวนการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรี จ�ำแนกขั้นตอนได้
8 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะเตรียมการบูรณาการ 2) ระยะวางแผนการจัดประสบการณ์ฉบับร่าง 3) ระยะปรับปรุงแผนการ
จัดประสบการณ์ฉบับร่าง 4) ระยะปฏิบตั กิ ารสอนจุลภาค 5) ระยะปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ฉบับทดลองสอน
6) ระยะปฏิบัติการสอนในบริบทจริง 7) ระยะปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ฉบับสมบูรณ์ และ 8) ระยะสรุปและ
รวบรวมการเรียนรู้
คำ�สำ�คัญ : ทักษะการจัดประสบการณ์/ เด็กอนุบาล/ การบูรณาการ/ การศึกษาปฐมวัย/ บริบทท้องถิ่นชลบุรี

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this qualitative research were to study the phenomena in the Major Teaching
course about experiences management skill for preschool children and the process of integration
in early childhood education for teaching in ChonBuri context. The research participants were 41
forth-year of early childhood student teachers, from the faculty of education, Burapha University,
who enrolled in the Learning Management Integration in Early Childhood Education I course in
the first semester of the academic year 2015. The data collections were divided in observational
techniques, non-observational techniques and evaluation techniques. The data were analyzed using
content analysis, frequency, and percentage. The research findings were as follows:
1. The student teachers improved experiences management skill which comprised: lesson
planning, micro teaching, and preschool context teaching that integration content with enhancement
math, science, language, and life skill; teaching skill in various method based on child-centered
approach; teaching in step by step for lead to the lesson objective; appropriate capability about
classroom management, evaluation, instructional media, communication; and great personality.
After the implementing, 90.24 % of the participants had total assessment score of experiences
management skill in level “very good”
2. The process procedure of integration in early childhood education for teaching in ChonBuri
context was divided into 8 phases which comprised: 1) the focusing on the integration; 2) the
lesson design; 3) the improvement of lesson plan; 4) the micro teaching; 5) the improvement of
lesson plan from data of micro teaching; 6) the teaching in preschool context; 7) the improvement
of lesson plan from data of teaching in preschool context; and 8) the consolidation of learning.
Keywords : Experiences Management Skill/ Preschool Children/ Integration/ Early Childhood
Education/ ChonBuri Context
โลกทั ศ น์ แ บบแยกส่ ว นก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาการ
ประสานเชื่อมโยง เช่น เศรษฐกิจที่เน้นการบริโภคไม่ใช่
วิจัย
ในปัจจุบันโลกก�ำลังเผชิญปัญหาวิกฤติซับซ้อน
หลากหลายมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่ง
แวดล้อม ปัญหาความรุนแรง การก่อการร้าย ความผิด
ปกติทางจิตใจ ที่ทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลต่อสุขภาพ
วิถีการด�ำรงชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ทางสังคม ซึ่ง คาปปร้า (2543) กล่าวว่าทุกปัญหาล้วน
เป็นการสะท้อนจากวิกฤติการณ์หนึ่งเดียวที่เป็นแก่นแท้
นั่นคือ วิกฤติการณ์เกี่ยวกับทัศนะการรับรู้โลกแบบแยก
ส่วน (Fragmentarist View)

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี การแพทย์ที่รักษาอวัยวะไม่ใช่การ
รักษามนุษย์ที่มีกายและใจสัมพันธ์กัน ด้านการศึกษาที่
มุ่งสอนวิชา แตกเป็นหน่วยย่อยไม่ใช่สอนคน ผู้เรียนไม่
สามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ทงั้ สาระภายในวิชา ความ
สัมพันธ์ระหว่างวิชา ความสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณค่าต่อ
การน�ำไปใช้ในวิชาชีพและการด�ำรงชีวิต
กระแสความเคลือ่ นไหวในทุกวงการรวมทัง้ ทาง
ด้านการศึกษาจึงเริม่ มีการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์แบบ
กลไกแยกส่วนมาสูก่ ระบวนทัศน์แบบองค์รวม (Holistic
View) ซึ่งเริ่มมีการเคลื่อนไหวในช่วงกว่าครึ่งศตวรรษที่
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ผ่านมา (Miller, 1996) การจัดการศึกษาทีเ่ น้นการบูรณา พัฒนาการจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กปฐมวัยได้อย่างยัง่ ยืน
การมีพนื้ ฐานปรัชญาทีเ่ ชือ่ ว่าองคาพยพและกระบวนการ ต่อไปในอนาคต
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ขององค์รวม
และส่วนย่อยจะช่วยให้มองเห็นความเป็นจริง ไม่มีสิ่ง วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ใดอยู่โดดเดี่ยวได้ สรรพสิ่งล้วนพึ่งพาอาศัยสัมพันธ์กัน
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปรากฏการณ์ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ในชั้ น
(Evans, 1998) พื้นฐานความเชื่อดังกล่าวน�ำไปสู่หลัก เรี ย นรายวิ ช าการสอนวิ ช าเอกเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการจั ด
การพื้นฐานการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ได้แก่ หลัก ประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลของนิสิตสาขาวิชาการ
การแห่งความเชื่อมโยง หลักการแห่งความเป็นองค์รวม ศึกษาปฐมวัย
ทั้งหมด และหลักการแห่งการด�ำรงอยู่ของความเป็น
2. เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
มนุษย์ที่สมบูรณ์ (Miller, 1996)
รายวิชาการสอนวิชาเอกเกี่ยวกับกระบวนการบูรณาการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้เล็งเห็น ชลบุรี
ปัญหาของการสอน แยกส่วนย่อยเป็นรายวิชา แล้วนิสติ ไม่
สามารถบูรณาการองค์ความรูจ้ ากรายวิชาต่างๆ มาสูก่ าร คำ�ถามการวิจัย
ประยุกต์ในการสอนเด็กปฐมวัยได้ ดังนั้น ความส�ำคัญ
1. ทักษะการจัดประสบการณ์สำ� หรับเด็กอนุบาล
ของการพัฒนานิสติ ให้สามารถบูรณาการสรรพวิชาต่างๆ ของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เข้าร่วมการเรียน
ที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตรสู่ความสัมพันธ์ในการน�ำ ในชั้นเรียนรายวิชาการสอนวิชาเอกเป็นอย่างไร มีการ
ไปใช้ในการปฏิบัติการสอนในบริบทจริงได้ จึงได้มีการ พัฒนาไปอย่างไร
สร้างรายวิชาการสอนวิชาเอก ได้แก่ วิชาบูรณาการการ
2. กระบวนการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา
จัดการเรียนรูก้ ารศึกษาปฐมวัย เพือ่ ให้นสิ ติ ชัน้ ปีที่ 4 ได้มี ปฐมวั ย สู ่ ก ารสอนในบริ บ ทท้ อ งถิ่ น ชลบุ รี ใ นชั้ น เรี ย น
โอกาสบูรณาการองค์ความรู้ ได้แก่ ศาสตร์ทางการศึกษา รายวิ ช าการสอนวิ ช าเอกเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการจั ด
ปฐมวัยทั้งหมดที่ได้เรียนมา ธรรมชาติของหลักสูตรการ ประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลของนิสิตสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก น�ำมา ศึกษาปฐมวัยมีลกั ษณะ ขัน้ ตอน ในการด�ำเนินการจัดการ
เชือ่ มโยง ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างไร
ของนิ สิ ต เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก อนุ บ าลแบบ
องค์รวมได้อย่างสอดคล้องตามสภาพจริง ดังนั้น ผู้วิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้น
1. ประเด็นที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
เรียนรายวิชาการสอนวิชาเอกได้แก่ วิชาบูรณาการการ
1.1 ทักษะการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็ก
จัดการเรียนรูก้ ารศึกษาปฐมวัย 1 ทีไ่ ด้นำ� แนวคิดและหลัก
การของการบูรณาการมาใช้พัฒนานิสิตเกี่ยวกับทักษะ อนุบาล
1.2 กระบวนการบูรณาการศาสตร์ทางการ
การจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลของนิสิตสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย และการจัดการเรียนการสอนที่ ศึกษาปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรี
2. ผู้เข้าร่วมวิจัย คือ นิสิตสาขาวิชาการศึกษา
เน้นการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยสูก่ ารสอน
ในบริบทท้องถิ่นชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนานิสิตตาม ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 400410 บูรณาการการ
ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่สามารถ
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จัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 1 ในภาคการศึกษาต้น แผนการจัดประสบการณ์ฉบับสมบูรณ์ และ 8) ระยะสรุป
ปีการศึกษา 2558 รวมจ�ำนวน 41 คน
และรวบรวมการเรียนรู้ ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการเก็บ
3. ระยะเวลาการด�ำเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 1 รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) เทคนิคการสังเกต ได้แก่
ภาคการศึกษา
การสังเกตกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การสังเกต
การด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย 2) เทคนิคที่ไม่
ได้จากการสังเกต ได้แก่ สมุดบันทึกการไตร่ตรองสะท้อน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ทักษะการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาล การเรียนรู้ของนิสิต 3) เทคนิคการประเมิน ได้แก่ การ
หมายถึ ง ความสามารถในการลงมื อ ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิต
ประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลของนิสิตสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย ที่เข้าร่วมการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน การดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แจ้งวัตถุประสงค์ของ
ได้แก่ 1) ทักษะการจัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการส�ำหรับเด็กอนุบาล 2) ทักษะการปฏิบัติการ การศึกษา และชี้แจงให้นิสิตทราบว่าการศึกษาครั้งนี้ไม่
จัดประสบการณ์แบบบูรณาการส�ำหรับเด็กอนุบาลใน ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนจุลภาคและการสอนในบริบทจริง จากการเก็บ หลังจากนั้นให้นิสิตให้ความยินยอมในการเข้าร่วมการ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) เทคนิค วิจัย และมีกระบวนการให้นิสิตตรวจสอบการวิเคราะห์
การสังเกต ได้แก่ การสังเกตกิจกรรมการมีส่วนร่วม และการรายงานข้อมูล ซึ่งนิสิตทุกคนให้ความยินยอมใน
ในชั้นเรียน การสังเกตการปฏิบัติการสอนจุลภาคและ การเข้าร่วมกระบวนการวิจัยทั้งหมด 41 คน
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเริ่มด�ำเนินกระบวนการ
ในบริบทจริง 2) เทคนิคที่ไม่ได้จากการสังเกต ได้แก่
สมุ ด บั น ทึ ก การไตร่ ต รองสะท้ อ นการเรี ย นรู ้ ข องนิ สิ ต จั ด การเรี ย นรู ้ ไ ปพร้ อ มกั บ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ชิ้นงานจากกิจกรรมการเรียนการสอน แผนการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในรายวิชา 400410 บูรณาการ
หลักฐานและผลการสอน 3) เทคนิคการประเมิน ได้แก่ การจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 1 ให้กับนิสิตสาขา
การประเมินทักษะการจัดประสบการณ์สำ� หรับเด็กอนุบาล วิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ�ำชั้นในสถานศึกษา บูรพา ชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 41 คน ในภาคการศึกษาต้น
กระบวนการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์
เทคนิ ค ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การเก็ บ
ปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรี หมายถึง
ขั้นตอนในการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความ รวบรวมข้อมูลเชิงคุณลักษณะเป็นหลัก ดังนั้น การตรวจ
สามารถในการปฏิบัติการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็ก สอบความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลจึงได้มาจากการใช้เทคนิค
อนุ บ าลของนิ สิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ ผู ้ วิ จั ย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ เทคนิค
เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการบนพื้นฐานกระบวนทัศน์ การสังเกต เทคนิคทีไ่ ม่ได้จากการสังเกต และเทคนิคการ
แบบองค์รวมและหลักการการบูรณาการ กระบวนการ ประเมิน (McMillan and Schumacher, 1997 อ้างถึง
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบ่งได้ 8 ขั้นตอน ได้แก่ ใน รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์, 2555) สรุปได้ดังต่อไปนี้
1. เทคนิคการสังเกต ได้แก่ การสังเกตกิจกรรม
1) ระยะเตรียมการบูรณาการ 2) ระยะวางแผนการจัด
ประสบการณ์ฉบับร่าง 3) ระยะปรับปรุงแผนการจัด การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตลอดช่วงเวลา 16 สัปดาห์
ประสบการณ์ฉบับร่าง 4) ระยะปฏิบัติการสอนจุลภาค การสังเกตการปฏิบัติการสอนจุลภาค 1 ครั้งต่อนิสิต
5) ระยะปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ฉบับทดลองสอน 1 คน รวมจ� ำ นวน 41 ครั้ ง การสั ง เกตการปฏิ บั ติ
6) ระยะปฏิบัติการสอนในบริบทจริง 7) ระยะปรับปรุง การสอนในบริบทจริง 1 ครั้งต่อนิสิต 1 คน รวมจ�ำนวน
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41 ครัง้ การสังเกตการด�ำเนินการจัดการเรียนรูข้ องผูว้ จิ ยั ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข ้อมูล จ�ำแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ทั้งประสิทธิผลของวิธีสอน อุปสรรคและความส�ำเร็จของ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ โดยการวิเคราะห์
การด�ำเนินการ ในช่วงเวลา 16 สัปดาห์
เชิงเนื้อหา การให้รหัสและการจัดหมวดหมู่แก่ข้อมูล
2. เทคนิคทีไ่ ม่ได้จากการสังเกต ได้แก่ สมุดบันทึก 2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณจากแบบประเมินทักษะ
การไตร่ตรองสะท้อนการเรียนรู้ ชิ้นงานจากกิจกรรม การจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลโดยใช้ค่าสถิติ
การเรียนการสอน แผนการสอน หลักฐานและผลการ บรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ จากนั้นจึงน�ำมา
ไตร่ตรองการสอน ของนิสิตทั้งหมด 41 คน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล
3. เทคนิคการประเมิน ได้แก่ การประเมินตนเอง
ของนิสิต การประเมินทักษะการจัดประสบการณ์ส�ำหรับ สรุปผลการวิจัย
เด็กอนุบาลโดยอาจารย์ผู้สอน 1 คน และอาจารย์ใน
1. ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนรายวิชา
สถานศึกษา 41 คน การประเมินการจัดการเรียนการสอน การสอนวิชาเอกเกี่ยวกับทักษะการจัดประสบการณ์
โดยนิสติ ผ่านระบบการประเมินรายวิชาของมหาวิทยาลัย ส�ำหรั บ เด็ ก อนุ บ าลของนิ สิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษา
บูรพา
ปฐมวัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง
1 . 1 ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด ท�ำ แ ผ น ก า ร จั ด
ปริมาณ ได้แก่ แบบประเมินทักษะการจัดประสบการณ์ ประสบการณ์แบบบูรณาการส�ำหรับเด็กอนุบาล พบว่า
ส� ำ หรั บ เด็ ก อนุ บ าลที่ มี ลั ก ษณะเป็ น มาตรประมาณค่ า นิสิตผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้
5 ระดับ (rating scales) รวมจ�ำนวนประเด็นในการ เรียนมาสู่การจัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์ที่มีลักษณะ
ประเมิน 20 รายการ ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำรูปแบบ เนื้อหา ส�ำคัญ ดังนี้ มีความถูกต้องครอบคลุมทุกองค์ประกอบ
หลัก เกณฑ์การประเมินผลมาจากแบบประเมินผลการ มีความสอดคล้องของทุกองค์ประกอบ และร้อยเรียง
สอนของนิสิตปฏิบัติการสอนในการฝึกประสบการณ์ อย่างเหมาะสมเป็นขั้นเป็นตอน สามารถเลือกเทคนิค
วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา น�ำมา วิธีการสอนเหมาะสมกับศาสตร์การสอนเด็กปฐมวัยและ
ปรับปรุงรายการประเมินให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับ ลักษณะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สามารถวางแผนการ
วัตถุประสงค์และธรรมชาติรายวิชามากขึ้น จ�ำแนกเป็น บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และทักษะชีวติ
ทักษะ 2 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะการจัดท�ำแผนการจัด อย่างเหมาะสมกับหัวเรื่อง ซึ่งสามารถสรุปเปรียบเทียบ
ประสบการณ์แบบบูรณาการส�ำหรับเด็กอนุบาล 7 รายการ ข้อมูลการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของนิสิตได้ ดังนี้
2) ทักษะการปฏิบัติการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
ในช่ ว งแรกของการจั ด การเรี ย นการสอน
ส�ำหรับเด็กอนุบาล 13 รายการ ได้ทดลองใช้ในวิชาการสอน นิสิตสามารถจัดท�ำหน่วยการสอนที่สอดคล้องกับบริบท
วิชาเอก รายวิชา 400410 บูรณาการการจัดการเรียนรู้ ชลบุรีได้ตามความสนใจ 8 กลุ่ม 8 หน่วยการสอน
การศึกษาปฐมวัย 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ได้แก่ ทะเลบางแสน ประเพณีวิ่งควาย จักสานพนัส
การศึกษาครั้งนี้ด�ำเนินการประเมินการสอนจุลภาค โดย อ้อยหวาน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สับปะรดแสนสนุก
อาจารย์ผู้สอนจ�ำนวน 1 คน และประเมินการสอนใน มะพร้าวพาเพลิน สัตว์ทะเลเฮฮา แต่พบตัวอย่างข้อมูล
บริบทจริงโดยอาจารย์ในสถานศึกษารวมจ�ำนวน 41 คน ที่สะท้อนว่าทักษะการจัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์
ซึ่งได้ชี้แจงตามรายการการประเมิน
ของนิสิตยังไม่สอดคล้องกับหลักการ เช่น นิสิตไม่เข้าใจ
เมื่ อ ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การจั ด การเรี ย นสอนตาม ความแตกต่างระหว่างหัวข้อสาระส�ำคัญกับสาระที่ควรรู้
แผนการด� ำ เนิ น การครบถ้ ว น 16 สั ป ดาห์ และเก็ บ รวมทั้ ง หั ว ข้ อ สาระการเรี ย นรู ้ สาระที่ ค วรรู ้ และ
รวบรวมข้อมูลครบถ้วนตามโครงสร้างทัง้ 3 ส่วนดังกล่าว ประสบการณ์ส�ำคัญ ส่วนหัวข้อวัตถุประสงค์ยังไม่มี
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ความเฉพาะเจาะจงกั บ แผนการจั ด ประสบการณ์ ใ น ส่วนหัวข้อสื่อการสอนนิสิตใช้สื่อของจริงและสื่อที่เป็น
แต่ละครั้ง ในหัวข้อกระบวนการจัดการเรียนรู้ นิสิตยัง รูปธรรมมากที่สุด ส�ำหรับหัวข้อการวัดและการประเมิน
ไม่สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อออกแบบวิธี ผลมีประเด็นชัดเจนสามารถประเมินผลได้ตามสภาพจริง
การสอนที่เหมาะสมกับเด็กและลักษณะกิจกรรมเสริม
1.2 ทักษะการปฏิบัติการจัดประสบการณ์
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญและการส่งเสริมให้ แบบบูรณาการส�ำหรับเด็กอนุบาลในการสอนจุลภาค
เด็กพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม นิสติ บางส่วนยังไม่สามารถ และการสอนในบริ บ ทจริ ง พบว่ า นิ สิ ต สามารถ
แยกขั้นตอนการสอนหลัก และการเรียงล�ำดับขั้นตอน บู ร ณาการความรู ้ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารสอนจุ ล ภาคและการ
การสอนที่เหมาะสม นิสิตยังไม่สามารถวางแผนการ สอนในบริ บ ทจริ ง โดยมี ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ดั ง นี้ นิ สิ ต
จัดประสบการณ์ที่บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สามารถปฏิบัติการสอนในหน่วยการสอนที่สอดคล้อง
ภาษา ทักษะชีวิตได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับ กับบริบทท้องถิ่นชลบุรีตามที่ตนเองสนใจโดยการบูรณา
หัวเรือ่ ง ในหัวข้อสือ่ การสอนยังไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ การสาระที่ควรรู้ในหัวเรื่องย่อยกับพัฒนาการด้านต่างๆ
การเรียนรู้ของเด็กและไม่ตอบสนองหลักการเน้นผู้เรียน ที่สามารถบูรณาการได้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เป็นส�ำคัญ หัวข้อการวัดและการประเมินผลมีประเด็น ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และทักษะชีวิต
ไม่ชัดเจนเนื่องจากวัตถุประสงค์การสอนที่ยังไม่เฉพาะ นิสิตสามารถสอนได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีระบบตาม
เจาะจง
แผนที่วางไว้ นิสิตสามารถสอนได้อย่างราบรื่น มีการ
ภายหลังการเข้าร่วมกระบวนการจัดการเรียน จัดการชั้นเรียนที่ดี มีเทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบ มี
การสอนแบบบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยและ การเตรียมการสอนที่ดี นิสิตสามารถสอนโดยมุ่งผู้เรียน
การชี้แนะจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว พบว่า นิสิตสามารถ เป็ น ส� ำ คั ญ ตอบสนองต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ เรี ย น
จั ด ท� ำ สาระส� ำ คั ญ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งครอบคลุ ม มากขึ้ น แก้ปญ
ั หาปรับการสอนเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม โดย
หัวข้อสาระการเรียนรู้นิสิตสามารถแยกความแตกต่าง คงไว้ซึ่งจุดประสงค์ที่วางไว้ได้ นิสิตสามารถน�ำเข้าสู่บท
ของสาระที่ควรรู้และประสบการณ์ส�ำคัญได้ หัวข้อสาระ เรียนและสรุปบทเรียนได้เหมาะสม นิสิตสามารถประเมิน
ที่ควรรู้นิสิตสามารถจัดท�ำรายละเอียดของเนื้อหาที่จะ ผลตามสภาพจริงตามที่ได้วางแผนไว้ ใช้เวลาได้อย่าง
สอนได้อย่างครอบคลุม หัวข้อวัตถุประสงค์การสอนมี เหมาะสม มีประโยชน์ คุ้มค่า นิสิตสามารถออกแบบ
ความเฉพาะเจาะจงและครอบคลุมการบูรณาการสาระที่ และใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสม ใช้ภาษา น�้ำเสียง การ
ควรรู้และพัฒนาการที่สามารถบูรณาการได้ในการสอน พูด การร้องเพลง ค�ำคล้องจองได้อย่างเหมาะสม นิสิต
แต่ละครั้ง หัวข้อกระบวนการจัดการเรียนรู้นิสิตสามารถ มีบุคลิกภาพดี เชื่อมั่นในตนเอง และแต่งกายเหมาะสม
บูรณาการการจัดประสบการณ์ทางภาษา วิทยาศาสตร์
รูปภาพต่อไปนี้สะท้อนการพัฒนาทักษะการ
คณิตศาสตร์ ทักษะชีวิต รวมทั้งเทคนิคการร้องเพลง จัดประสบการณ์ที่นิสิตสามารถแต่งเพลง ค�ำคล้องจอง
การเล่านิทาน การจัดการชั้นเรียน การเตรียมเด็กให้สงบ ออกแบบจัดท�ำนิทาน แผนภาพ แผนผังต่างๆ เพื่อสรุป
เพื่ อ ให้ ก ารสอนเป็ น ไปตามหลั ก การเน้ น ผู ้ เรี ย นเป็ น สาระการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม มีความหลากหลาย
ส�ำคัญ และการส่งเสริมให้เด็กพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังตัวอย่าง
นิสิตส่วนใหญ่สามารถแยกขั้นตอนของวิธีการสอนหลัก ดังนี้
เทคนิคการสอนย่อย และการเรียงล�ำดับขัน้ ตอนการสอนที่
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่ านประสาทสั
่่
5-18ภาพที
อยางกจกรรมการประกอบอาหารและการเรี
ยนรู
มมผัมผัสผัสทัสทัทั้ ง้ ง้งห้ห้ห้าาาผานการ
ผ่านการใช้สื่อของจริง ยนรู ้ผานประสาทสั
่
่
รู ปใช้
ทีใช้่1ส5-18
ตัวอยางกจกรรมการประกอบอาหารและการเรี
มผัสทั้ งห้า ผานการ
งง ่ ิ
สื่ อื่ อของจริ
ของจริ

ใช้สื่อของจริ ง
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่
่
รู ปที่ 19 – 22
ตัวอยางกจกรรมการเรี
้ผานการนํ
าเสนอ
การอานและการเขี
ยน
ภาพที
่ 19่ - ิ 22 ตัวอย่างกิยจนรู
กรรมการเรี
ยนรู
้ผ่านการนำ�เสนอ
การอ่านและการเขี
ยน
ทักษะการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เข้าร่วมการวิจัยจ�ำแนก
ทักษะการจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็กอนุบาลของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เข้า
ตามประเด็นย่อยภายหลังการวิจยั แสดงได้ตารางที่ 1 และผลรวมการประเมินภายหลังการวิจยั แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้

่
่
รวมการวิ
จยั จําแนกตามประเด็นยอยภายหลั
งการวิจยั แสดงได้ตารางที่ 1 และผลรวมการประเมิน
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของจำ�นวนนิสิตจำ�แนกตามรายการประเมินและระดับการประเมินทักษะการจัดประสบการณ์
ภายหลังการวิจยั แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
สำ�หรับเด็กอนุบาลภายหลังการเข้าร่วมการวิจัย

ค่าร้อยละของนิสิต (N = 41)

่ อยละของจํ
ตารางที่ 1 คาร้
รายการ านวนนิ สิตจําแนกตามรายการประเมินและระดับการประเมินทักษะ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
่
การจั
ด
ประสบการณ์
ส
า
ํ
หรั
บ
เด็
ก
อนุ
บ
าลภายหลั
ง
การเข้
า
รวมการวิ
จยั
ทักษะการจัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการส�ำหรับเด็กอนุบาล

ค่ าร้ อยละของนิ
1. ถูกต้อง ครอบคลุมทุกองค์รายการ
ประกอบของแผน
48.78
51.22
- สิต (N=41)ดี
ม
าก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควร
2. สอดคล้องร้อยเรียงเป็นขั้นตอนของทุกองค์ประกอบ
56.10
43.90
ปรับปรง-ุ
3. วิธีการสอนเหมาะสมกับเด็กและลักษณะกิจกรรม
60.98
36.58
2.44
ทักษะการจั
ดทําแผนการจั
ดประสบการณ์
าหรับเด็กอนบาล
ู
ุ
4. สามารถบู
รณาการคณิ
ตศาสตร์
อย่างเหมาะสมแบบบรณาการสํ
63.41
29.27
7.32
1. ถูกต้อรงบูครอบคลุ
กองค์ประกอบของแผน
48.78 36.59
51.22 12.19
- 5. สามารถบู
รณาการวิมททุยาศาสตร์
อย่างเหมาะสม
51.22
-2. สอดคล้รณาการภาษาอย่
องร้อยเรี ยงเป็ นางเหมาะสม
ขั้ นตอนของทุก
56.10 43.90
43.90
- 6. สามารถบู
51.22
4.88
-องค์ประกอบ
7. สามารถบู
รณาการการทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม
48.78
46.34
4.88
ั กและลั
ิ
3. วิธีการสอนเหมาะสมกบเด็
กษณะกจกรรม
36.58 ลภาคและในบริ
2.44
- ง
ทักษะการปฏิ
บัติการจัดประสบการณ์
แบบบู
รณาการส�ำหรั
บเด็ก60.98
อนุบาลในการสอนจุ
บทจริ
่
สามารถบูรณาการคณิ
63.41 29.27
29.27
7.32
- 8. ทั4.กษะการสอนบู
รณาการคณิตตศาสตร์
ศาสตร์อยางเหมาะสม
65.85
4.88
-่
สามารถบูรบูรรณาการวิ
ณาการวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์อยางเหมาะสม
51.22 31.71
36.59
12.19
- 9. ทั5.กษะการสอนบู
63.41
4.88
-รณาการภาษาอยางเหมาะสม
51.22 43.90
43.90
4.88
- 10. 6.ทักสามารถบู
ษะการสอนบู
รณาการภาษา่
48.78
7.32
-่
รณาการการทั
48.78 21.95
46.34
4.88
- 11. 7.ทักสามารถบู
ษะการสอนบู
รบูรณาการทักษะชี
กษะชีววติ ิตอยางเหมาะสม
68.29
9.76
-กษะการปฏิ
กิ ารจัรดะบบตามแผนที
ประสบการณ์ แ่วบบบรณาการสํ
าหรั68.29
บเด็กอนบาลในการสอนจลภาคและในบริ
ุ 31.71
ุ12. ทัสอนเป็
นขั้นเป็บนัตตอนมี
างไว้ ู
- บทจริง ทักดษะการสอนบู
รณาการคณิ
ศาสตร์
65.85 53.66
29.27
4.88
- 13. 8.การจั
การชั้นเรียน การเตรี
ยมเด็ตกให้
สงบ
43.90
2.44
-14. 9.มุ่งทัผูก้เรีษะการสอนบู
ยนเป็นส�ำคัญ รโดยคงจุ
ที่วางไว้ได้
53.66
2.44
-ณาการวิดทประสงค์
ยาศาสตร์
63.41 43.90
31.71
4.88
- 15. 10.
การน�
เข้าสู่บทเรียนและสรุ
ปบทเรียน
58.54
-ทักำษะการสอนบู
รณาการภาษา
48.78 41.46
43.90
7.32
- 16. 11.
ประเมิ
ผลตามสภาพจริ
่ได้วกางแผนไว้
68.29
2.44
-ทักนษะการสอนบู
รบูงรตามที
ณาการทั
ษะชีวติ
68.29 29.27
21.95
9.76
- 12. สอนเป็ นขั้ นเป็ นตอนมีระบบตามแผนที่วางไว้
13. การจัดการชั้ นเรี ยน การเตรี ยมเด็กให้สงบ

68.29
43.90

31.71
53.66

2.44

-

-
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รายการ

ดีมาก
48.78
80.49
58.54
80.49

17. การใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม มีประโยชน์ คุ้มค่า
18. การออกแบบและใช้สื่อการสอน
19. การใช้ภาษา น�้ำเสียง ร้องเพลง ท่องค�ำคล้องจอง
20. บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในตนเอง การแต่งกาย

ค่าร้อยละของนิสิต (N = 41)
ดี
ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
51.22
14.63
4.88
39.02
2.44
14.63
4.88
-

จากตารางที่ 1 พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีทักษะการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลภายหลังการเข้าร่วม
การวิจัยระดับดีขึ้นไปทั้ง 20 รายการ นิสิตส่วนน้อยอยู่ในระดับปานกลาง 15 รายการจาก 20 รายการ และไม่มีนิสิต
ที่อยู่ในระดับพอใช้และควรปรับปรุงเลยทั้ง 20 รายการ
ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของนิสิตจ�ำแนกตามผลรวมการประเมินทักษะการจัดประสบการณ์ ส�ำหรับเด็ก
อนุบาลภายหลังการเข้าร่วมการวิจัย
ค่าระดับคะแนน (เต็ม 100 คะแนน)
ระดับดีมาก (85 คะแนนขึ้นไป)
ระดับดี (80 - 84 คะแนน)
ระดับปานกลาง (75 - 79 คะแนน)
ระดับพอใช้ (70 - 74 คะแนน)
ระดับควรปรับปรุง (65 - 69 คะแนน)
รวม

จำ�นวนนิสิต (N = 41)
37 คน
2 คน
2 คน
41 คน

จากตารางที่ 2 พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีผลรวม
ของคะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการจั ด ประสบการณ์
ภายหลั ง การเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ในระดั บ ดี ม าก จ� ำ นวน
37 คน คิดเป็นร้อยละ 90.24 นิสติ ส่วนน้อยอยูใ่ นระดับดี
และระดับปานกลางเท่ากัน คือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ
4.88 ทั้งสองรายการ
2. ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชั้ น เรี ย น
รายวิ ช าการสอนวิ ช าเอกเกี่ ย วกั บ กระบวนการ
บูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยสู่การสอนใน
บริบทท้องถิ่นชลบุรี
การด� ำ เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า
400410 บูรณาการการจัดการเรียนรูก้ ารศึกษาปฐมวัย 1
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 อยูบ่ นพืน้ ฐานหลัก
การเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และการบูรณาการองค์ความรู้

ค่าร้อยละของจำ�นวนนิสิต
90.24
4.88
4.88
100.00

บนกระบวนทั ศ น์ แ บบองค์ ร วม โดยองค์ ป ระกอบ
ของกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วย กิจกรรม
การเตรี ย มบทเรี ย นก่ อ นเข้ า ร่ ว มในชั้ น เรี ย นของนิ สิ ต
กิจกรรมการบรรยายและการอภิปราย กิจกรรมการลงมือ
ปฏิบัติ และกิจกรรมการไตร่ตรองสะท้อนการเรียนรู้
กระบวนการในการบู ร ณาการศาสตร์ ท างการศึ ก ษา
ปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรีอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 16 สัปดาห์ มีขั้นตอน 8 ระยะ ดังนี้
1) ระยะเตรียมการบูรณาการ ได้แก่ รวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานด้านศาสตร์ทางการศึก ษาปฐมวัยที่ไ ด้
เรียนมา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์แบบ
บูรณาการ และบริบทท้องถิ่นชลบุรี
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2) ระยะบู ร ณาการสู ่ ก ารวางแผนการจั ด อภิปรายผลการวิจัย
ประสบการณ์ฉบับร่าง ได้แก่ ก�ำหนดโครงการสอนที่
1. อภิ ป รายผลเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการจั ด
สอดคล้องกับบริบทท้องถิน่ ชลบุรี คัดเลือกหน่วยการสอน ประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
วิเคราะห์หัวเรื่องย่อย รวบรวมข้อมูลหัวเรื่องย่อย และ
นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เข้าร่วมการ
จัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์ฉบับร่าง
วิจยั มีทกั ษะส�ำคัญคือสามารถบูรณาการความรูท้ ไี่ ด้เรียน
3) ระยะปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ มาสูก่ ารจัดประสบการณ์ในหน่วยการสอนทีส่ อดคล้องกับ
ฉบั บ ร่ า ง ได้ แ ก่ การวิ พ ากษ์ แ ละชี้ แ นะแผนการจั ด ท้องถิน่ ชลบุรแี ละน�ำสาระทีค่ วรรูท้ เี่ กีย่ วข้องนัน้ บูรณาการ
ประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนและเพื่อน นิสิตปรับปรุง กับสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และทักษะชีวิต
แผนการจัดประสบการณ์
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยได้ สอดคล้องกับ วรนาท รักสกุลไทย
4) ระยะปฏิบัติการสอนจุลภาค ได้แก่ เตรียม (2551) ที่กล่าวว่าการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
การสอน จัดท�ำสือ่ การสอน ทดลองสอนจุลภาคและสังเกต เป็นการเชือ่ มโยงสาระการเรียนรู้ ความคิดรวบยอด ทักษะ
การสอน ประเมินตนเองและประเมินการสอนจากเพื่อน ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยองค์รวม และ
รวมทั้งการนิเทศจากอาจารย์ผู้สอน
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ที่
5) ระยะปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ กล่าวว่าการจัดกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเด็กเรียนรู้ได้หลาย
ฉบั บ ทดลองสอน ได้ แ ก่ ปรั บ ปรุ ง แผนการจั ด ทั ก ษะและหลายประสบการณ์ ส� ำ คั ญ (กรมวิ ช าการ,
ประสบการณ์ สื่อการสอน วิธีการสอน และอื่นๆ ที่ได้ 2546) ซึ่งมีตัวอย่างข้อมูลจากบันทึกของนิสิต ดังนี้
จากการรวบรวมข้อมูลจากการสอนจุลภาค
“ดิฉันสามารถน�ำความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมา
6) ระยะปฏิบัติการสอนในบริบทจริง ได้แก่ จัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการ ซึ่งครอบคลุม
เตรียมการสอน จัดท�ำสื่อการสอน ปฏิบัติการสอนใน ทักษะทุกๆ ด้านทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา
สถานศึกษาปฐมวัย เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินตนเอง และทักษะชีวติ ภายใต้หน่วยการเรียนรูป้ ระเพณีวงิ่ ควาย”
และการนิเทศโดยอาจารย์ประจ�ำชั้น
“ตอนแรกไม่รู้จะบูรณาการทักษะต่างๆ อย่างไร
7) ระยะปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ ให้เข้ากับเรื่องที่จะสอน มันยาก แต่ก็ฝึกให้คิดอย่างเป็น
ฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ ระบบเป็นขัน้ ตอน เริม่ ศึกษาเอกสารต่างๆรวบรวมเนือ้ หา
สื่อการสอน วิธีการสอน และอื่นๆ ที่ได้จากข้อมูลการ แต่ละวิชาที่เคยเรียนมารวมกันให้เกิดเป็นกิจกรรมการ
ปฏิบัติการสอนในบริบทจริง
เรียนรู้ที่สามารถบูรณาการทักษะต่างๆ เข้าด้วยกัน”
8) ระยะสรุปและรวบรวมการเรียนรู้ ได้แก่
นอกจากนี้ นิสิตยังสะท้อนถึงการพัฒนาตนเอง
สรุป รวบรวม และน�ำเสนอผลการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ และวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ การวางแผนการสอน ที่ มี ค วาม
ทักษะการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กอนุบาลในบริบท เข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดแต่ละองค์ประกอบของ
ท้องถิ่นชลบุรี
แผนการสอนดีขึ้น ตลอดจนสามารถออกแบบกิจกรรม
สรุปได้ว่ากระบวนการบูรณาการศาสตร์ทางการ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
ศึกษาปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรี 8 ระยะ ธรรมชาติ พัฒนาการ และความสนใจของเด็กปฐมวัย
ดังกล่าวสามารถพัฒนาให้นิสิตมีทักษะการปฏิบัติการ สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ การพัฒนา
จัดประสบการณ์แบบบูรณาการส�ำหรับเด็กอนุบาลดังที่ นิ สิ ต ให้ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ มโนทั ศ น์ ท างการสอน
กล่าวมาได้
เด็กปฐมวัยดังกล่าว สอดคล้องกับรินรดี พรวิริยะสกุล
(2554) ที่ได้พัฒนานักศึกษาครูให้สามารถออกแบบ
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การเรี ย นการสอนได้ โ ดยใช้ แ นวคิ ด การศึ ก ษาผ่ า น การศึกษาแห่งชาติ, ม.ป.ป.) นอกจากนีน้ สิ ติ ยังได้สะท้อน
การเรียนรู้ และสอดคล้องกับ Davies and Dunnill ว่ากระบวนการระยะเตรียมการและระยะบูรณาการสู่การ
(2008) ทีช่ ว่ ยพัฒนาความเข้าใจในมโนทัศน์ทางการสอน วางแผนการสอนช่วยให้นิสิตสามารถรวบรวมการเรียนรู้
และเปิดโลกทัศน์ทางการสอนแก่ครูฝกึ หัด โดยใช้รปู แบบ เพื่อการน�ำไปใช้จริงในการสอนได้ ดังนี้
ของการปฏิบตั แิ บบร่วมมือ ซึง่ มีตวั อย่างบันทึกของนิสติ
“จากการเรียนวิชาบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ที่สะท้อนมโนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
การศึกษาปฐมวัย เหมือนกับดิฉันได้กลับไปเรียนตั้งแต่
“ตอนแรกข้าพเจ้าเขียนสาระส�ำคัญและสาระ แรกใหม่ ต้องรวบรวมเอาความรูท้ งั้ หมดทีม่ มี าใช้ทงั้ หมด
การเรียนรู้สลับกันเพราะไม่เข้าใจ และเมื่อได้ฟังอาจารย์ เพื่อน�ำไปใช้ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ เรื่องที่
อธิบายท�ำให้เข้าใจมากขึ้นและสามารถเขียนได้ถูกต้อง ดิฉนั เลือกคือเรือ่ งประเพณีวงิ่ ควาย ถึงว่าเป็นเรือ่ งทีค่ อ่ น
รวมทั้งหัวข้อต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน”
ยาก แต่ก็เป็นการท้าทายในการคิดหากิจกรรมมาสอน”
“ได้น�ำความรู้ความเข้าใจ มาปรับใช้กับหน่วย
การบูรณาการสูก่ ารวางแผนการจัดประสบการณ์
เรื่ อ งที่ จ ะสอน ได้ พั ฒ นาการเขี ย นแผนให้ เ หมาะกั บ ประกอบด้วย การก�ำหนดโครงการสอนที่สอดคล้อง
พัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย บริบทของเด็ก กิจกรรมที่ กับบริบทท้องถิ่นชลบุรี การคัดเลือกหน่วยการสอน
ดึงดูดความสนใจของเด็ก”
การวิเคราะห์หวั เรือ่ งย่อย การรวบรวมข้อมูลหัวเรือ่ งย่อย
“สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากวิ ช านี้ ท� ำ ให้ ผ มได้ พั ฒ นาทั้ ง ใน การจั ด ท� ำ แผนการจั ด ประสบการณ์ เป็ น ขั้ น ตอนที่
ส่วนของการเขียนแผน การวางโครงแผน ว่าแต่ละส่วน สอดคล้องกับ วรนาท รักสกุลไทย (2551) ที่กล่าวถึง
ควรจะเป็นอย่างไร มีรูปแบบอย่างไร การสอนท�ำให้รู้ว่า การจัดท�ำหน่วยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการว่าเริม่
วิธีการสอนแบบไหนดี แบบไหนไม่ดี แบบไหนที่ไม่น่า ด้วยการก�ำหนดชื่อหน่วยการจัดประสบการณ์ ก�ำหนด
สนใจกับเด็ก โดยผ่านการแนะน�ำจากทั้งเพื่อนๆ และ สาระการเรียนรู้ ก�ำหนดเวลาเรียน และเขียนแผนการจัด
อาจารย์ รวมถึง ครูประจ�ำชั้นที่ไปสอนจริงด้วย”
ประสบการณ์ ซึ่งนิสิตได้สะท้อนการเรียนรู้ ดังตัวอย่าง
“เนื่องจากการออกไปฝึกประสบการณ์หลายๆ ต่อไปนี้
ครัง้ ไม่เคยได้รอ้ งเพลง ครัง้ นีถ้ อื ว่าเป็นครัง้ แรก จากนีไ้ ป
“การจั ด ท� ำ แผนการสอน เมื่ อ เลื อ กหั ว ข้ อ
คงต้องฝึกบ่อยๆ จะได้มคี วามมัน่ ใจมากขึน้ แล้วยังได้รบั การสอนในหน่วยประเพณีวิ่งควายได้แล้ว ก็เป็นหน้าที่
ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการพัฒนาตนเองเกีย่ วกับ ของเราที่จะต้องหาข้อมูล หาความรู้และท�ำความเข้าใจ
การออกแบบการสอนแบบบูรณาการทีถ่ กู ต้อง ได้เทคนิค เพื่อจะน�ำความรู้เหล่านั้นไปถ่ายทอดในรูปแบบการสอน
ในการสอนดีๆมากมายจากอาจารย์และเพื่อน”
แบบบูรณาการ”
2. อภิ ป รายผลเกี่ ย วกั บ กระบวนการ
“ดิฉันสามารถเตรียมการหาข้อมูล เลือกหน่วย
บูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยสู่การสอนใน การเรียนรู้ เขียนแผนการจัดประสบการณ์ สาระส�ำคัญ
บริบทท้องถิ่นชลบุรี
สาระที่ควรรู้ กระบวนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้
การด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนในการศึกษา รวมทัง้ การวัดผลและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานหลักการเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และ
นอกจากนี้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช านี้
การบูรณาการองค์ความรู้บนกระบวนทัศน์แบบองค์รวม นิ สิ ต ยั ง ได้ รั บ การพั ฒ นาจากกระบวนการชี้ แ นะโดย
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ อาจารย์ผู้สอน การเรียนรู้ร่วมกันจากการสังเกตการสอน
พ.ศ. 2542 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผูเ้ รียน ของเพื่อน การร่วมแสดงความคิดเห็นสะท้อนข้อดี ข้อ
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ ที่ควรปรับปรุงของตนเองและของเพื่อน อีกทั้งการได้
ถือว่าผูเ้ รียนมีความส�ำคัญทีส่ ดุ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ รับประสบการณ์ตรงจากการสอนในบริบทจริง ยังช่วย
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เพิม่ พูนประสบการณ์ให้นสิ ติ เห็นช่องว่างระหว่างแผนการ
กระบวนการที่ใช้ในการสอนดังที่กล่าวมาสอด
ที่ ว างไว้ แ ละการปฏิ บั ติ จ ริ ง ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ได้ คล้องกับ ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมว่า กระบวนการ
ดังตัวอย่างบันทึกของนิสิตดังต่อไปนี้
ทางสังคมส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านรอยต่อของ
“ได้ อ ธิ บ ายสิ่ ง ที่ จ ะสอนให้ อ าจารย์ ฟ ั ง จึ ง ได้ พัฒนาการซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างระดับความสามารถ
รับค�ำแนะน�ำเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม การสอนเรื่อง ที่เป็นอยู่จริงกับระดับพัฒนาการที่เต็มศักยภาพ หาก
จ�ำนวนก็ไม่เข้าใจ ไม่รจู้ ะสอนยังไงดี อาจารย์ได้แนะน�ำการ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นหรือได้รับความ
รวมและการแยกทีส่ ามารถบูรณาการกับเรือ่ งทีจ่ ะสอนได้” ช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยการมีปฏิสัมพันธ์แบบช่วยเหลือ
“ขั้นแรกต้องมีการคิดแผนการสอนก่อน ซึ่ง สนับสนุน ที่เชื่อมต่อพัฒนาการของผู้เรียน ให้สามารถ
ตอนแรกๆ นั้นได้ลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง กว่าจะได้ สร้างความเข้าใจใหม่ภายในตน (Vygotsky, 1978)
เป็นแผนการสอนทีส่ มบูรณ์พร้อมสอนนัน้ เป็นเรือ่ งทีย่ าก นอกจากนี้ กระบวนการทีใ่ ห้นสิ ติ เตรียมการพัฒนาตนเอง
มาก ก็ตอ้ งมีการน�ำแผนให้กบั อาจารย์ตรวจอยูห่ ลายครัง้ จากการสอนจุลภาคก่อนการสอนในบริบทจริงสอดคล้อง
ซึ่งแต่ละครั้งก็จะได้รับค�ำแนะน�ำที่ดีมากกลับมาท�ำ มา กับ รินรดี พรวิริยะสกุล (2554) ได้กล่าวถึงวงจรการใช้
ปรับปรุงแผนการสอนของตนเองได้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ”
แนวคิดการศึกษาผ่านการเรียนรู้ในการพัฒนานักศึกษา
“ได้เรียนรูจ้ ากการสอนของเพือ่ นแต่ละคนทีส่ อน ครู 2 ระยะ คือ ระยะเตรียมความพร้อมและระยะการ
ก่อนหน้าเรา มีสื่อ มีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน ฉันก็ ปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาครูค่อยๆ เริ่มเรียนรู้ฝึกหัด
น�ำข้อผิดพลาดของเพื่อนมาท�ำให้แผนหรือกระบวนการ ในระยะแรกแล้วจึงปฏิบัติการในบริบทจริงอีกหนึ่งรอบ
สอนของเราดีขึ้น เนื่องจากได้เห็นการสอนดีๆ และ
ข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงมาจากเพื่อน”
ข้อเสนอแนะ
“เมื่อถึงเวลาสอบสอนจริงๆ นั้น สิ่งที่ยากต่อมา
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
คือ เราต้องปรับเปลี่ยนค�ำพูดเพื่อให้เด็กเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น”
ควรมีการศึกษากับกลุม่ นิสติ สาขาวิชาการศึกษา
“การสอนแบบจ�ำลอง ท�ำให้เราได้รับรู้จุดเด่น ปฐมวัยในบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อการตรวจสอบและ
จุดด้อย ทั้งในด้านการสอน การเขียนแผน การวางแผน ขยายผลการน�ำไปใช้ หรือศึกษาตัวแปรต้นที่หลากหลาย
และการท�ำสื่อ ด้วยมุมมองของอาจารย์และเพื่อนๆ และ ที่สามารถใช้พัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์ของนิสิต
เราก็ยังได้สังเกต แนะน�ำ และให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนๆ เพื่อเป็นทางเลือกต่อไป
คนอื่นด้วยเช่นกัน และเมื่อเราออกไปสอนจริง บางอย่าง
2. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคตอนสอนเพื่อนๆ แต่พอมาลองกับ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวหรือที่เกี่ยวข้อง
เด็กจริงๆ แล้ว เด็กงง เด็กไม่เข้าใจ ส่วนบางอย่างที่มัน ควรศึกษาท�ำความเข้าใจหลักการบูรณาการและควรน�ำ
ดูธรรมดา เด็กดูตื่นเต้นมาก ก็ต้องลองหาวิธีการที่จะ กระบวนการที่นิสิตได้ฝึกหัดและปฏิบัติจริงไปใช้เป็น
ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมและท�ำกิจกรรมไปด้วยกันอย่างมี แนวทางในการพัฒนานิสิตให้สามารถบูรณาการความรู้
ความสุข พอหลังจากจบกิจกรรมแล้ว ผลสรุปคือเด็กมี ที่แยกส่วนสู่การสอนได้จริง
ความสุข ชอบกิจกรรมที่ได้ท�ำ ซึ่งผมคิดว่าหากเขาไม่
ได้ลองท�ำด้วยตัวเอง คงไม่รู้สึกดีกับกิจกรรมขนาดนี้”
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การพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา
(R & D) ประกอบด้วยขั้นตอนการวิจัย คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการน�ำไปใช้ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้หลักสูตร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จากการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ�ำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา มีองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการ
วัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเอกสาร
ประกอบหลักสูตร ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีประสิทธิภาพ 85.85/80.50 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ และผลการเปรียบเทียบจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ก่อนใช้หลักสูตร
และหลังใช้หลักสูตร โดยการทดสอบค่าที t-test พบว่า หลังใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
คำ�สำ�คัญ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บ/ การเรียนแบบร่วมมือ/ จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษา
*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purposes of this research were to develop cooperative web-based learning curriculum
development for enhancing ethics using information technology of secondary education school.
The research process utilized the research development (R & D) comprises of 5 steps they were;
Analysis Design Development, Implementation and Evaluation. The samples were students at
Piboonbumpen Demonstration School. Cluster random sampling was use of to obtain the sample,
with the 30 students were selected. The statistics used for data analysis were mean, standard
deviation and t-test
The results were as follow:
1. The cooperative web-based learning curriculum for enhance ethical use of information
and communications technology for secondary school students, consisted of to the following
components; principles, curriculum objectives, curriculum structures, learning periods, contents,
learning activities, learning materials, assessment and evaluation, and curriculum documents, The
developed curriculum had and efficiency of 85.85/80.50 which was higher than a standard level.
2. The ethics in using information technology of the group after learning with the curriculum
was statistically significant higher than before learning at level of 0.01.
Keywords : Web-Based Learning Curriculum Development/ Cooperative learning/ Ethics Using
Information Technology

บทนำ�
จริ ย ธรรมเป็ น ประเด็ น ที่ นั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาละเลยความตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่มีการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้จนถึงปัจจุบนั การเข้าใช้งานบนโลกสังคม
ออนไลน์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีความสามารถใน
การใช้งานมากขึน้ ผลของการพัฒนาท�ำให้มกี ารประยุกต์
ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง จนอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์
ทุกคนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทีค่ อ่ นข้างรวดเร็วโดยเฉพาะ
ในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตเติบโตมากทั้งโทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาก�ำลังเป็นที่ต้องการของ
คนรุ่นใหม่โดยประเทศไทยมีจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และจ� ำ นวนผู ้ ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ มีอายุเฉลี่ยประมาณ 20-30 ปี
แต่กลุ่มเด็กอายุต�่ำกว่า 20 เป็นกลุ่มผู้ใช้ที่มีปริมาณ

เพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุด (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554, หน้า 1-5)
การเรียนการสอนที่ใช้เวิลด์วายเว็บเป็นสื่อหรือ
ตัวกลางในการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน ในลักษณะของบทเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหา
รูปภาพประกอบ ไฟล์เสียง และรูปภาพเคลือ่ นไหว ผูส้ อน
และผู้เรียนสามารถใช้เว็บเพจ ในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สืบค้นข้อมูล ตอบปัญหา ท�ำแบบฝึกหัด
ข้อสอบ และกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่ การเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนัน้ นักเรียนสามารถศึกษาและ
เรียนรูไ้ ด้ตามความสนใจของตนเองได้ตลอดเวลาเท่าทีม่ ี
ความสนใจ การเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นผู้เรียน
สามารถศึกษาเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียงล�ำดับ
เนือ้ หา รวมทัง้ สามารถประเมินตนเอง หากท�ำผิดสามารถ
กลับไปอ่านบททวนได้เพราะบทเรียนจะมีการน�ำเสนอ
เนื้อหาไปทีละน้อยในรูปของเฟรม และเสนอปัญหาให้
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ผูเ้ รียนสามารถร่วมกันช่วยกันแก้ปญ
ั หา ร่วมกันวิเคราะห์ เรียนรู้ของผู้เรียน ได้ระบุไว้ว่าให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
ได้ สามารถทดสอบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเป็นระยะ ๆ และ สารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถตรวจค�ำตอบได้จากค�ำเฉลยทีใ่ ห้ไว้ เป็นรับข้อมูล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
ย้อนกลับหรือเสริมแรงทันที ถือเป็นการส่งเสริมการศึกษา พืน้ ฐานก�ำหนด ประเด็นทีจ่ ำ� เป็นต้องให้ความส�ำคัญก็คอื
ค้นคว้าตนเอง และสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถ เรื่องของจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากในโลกของ
ของตน เป็นการตอบสนองความสนใจ ความสามารถและ การติดต่อสือ่ สารทีไ่ ร้พรมแดนอาจท�ำให้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ความแตกต่างของผูเ้ รียนแต่ละคน (ทิศนา แขมณี, 2552) ทีไ่ ด้รบั มีเนือ้ หาทัง้ เหมาะสมและไม่เหมาะสมทีก่ ารส่งผ่าน
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ข้อมูลระหว่างกันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิ
โทรคมนาคมในปัจจุบนั มีการปรับสภาพการใช้งานทีเ่ รียก และเสรีภาพส่วนบุคคลซึง่ อาจท�ำให้บคุ คลทีส่ ามเกิดความ
ว่าพืน้ ทีบ่ นไซเบอร์และโลกเสมือนจริงรวมถึงสภาพสังคม เสียหายได้หรือแม้กระทั่งเนื้อหาของสารสนเทศที่ปรากฏ
ในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะเห็นว่า อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเรื่องยากที่จะควบคุม
มีปัญหาต่าง ๆ มากมายที่เกิดตามมาจากการใช้งาน มิให้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งในปัจจุบันกลไกของรัฐ
อินเทอร์เน็ต ปัญหาเด็กติดเกมปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ ก�ำลังพยายามเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวแต่ก็มีข้อ
ปัญหาสังคมเสื่อมโทรมจากการใช้เทคโนโลยี ในทาง จ�ำกัดในหลาย ๆ ประการที่ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้
ที่ผิดปัญหาอาชญากรรมต่อชีวิตที่เกิดจากเทคโนโลยี ทั้งหมดทางออกของการแก้ไขปัญหาดูเสมือนว่าจะต้อง
สารสนเทศปัญหาอาชญากรรมต่อข้อมูลปัญหาการละเมิด หันกลับมาให้ความส�ำคัญกับประเด็นทางจริยธรรมการ
สิทธิส่วนบุคคล ในปัจจุบันนี้ นอกเหนือจากการละเมิด ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์มากกว่าเพื่อการท�ำลาย
สิทธิสว่ นบุคคลในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว ยังมีโลกอีก การปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรือ่ งจริยธรรมให้กบั เยาวชนคงจะ
ใบหนึง่ ทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการถูกละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล ยิง่ กว่า เป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว (กระทรวง
โลกแห่งความเป็นจริงเสียอีก ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีกฎหมาย ศึกษาธิการ, 2550, หน้า 4)
ออกมาไม่ครอบคลุมในเรือ่ งนีส้ กั เท่าไหร่โลกทีก่ ล่าวมานี้
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative
ก็คือโลกไซเบอร์สเปท หรือโลกอินเทอร์เน็ต เป็นโลกที่ Learning) ได้ พั ฒ นามาจากหลั ก การเรี ย นรู ้ แ บบ
ง่ายต่อการเข้าถึง ซึง่ นับเป็นข้อดี ในการเข้าถึงข้อมูลองค์ ร่ ว มมื อ ของจอห์ น สั น และจอห์ น สั น (Johnson &
ความรู้ต่าง ๆ อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ความเข้าถึง Johnson, 1994) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนควรร่วมมือกัน
ง่ายนี้ก็มีข้อเสียเช่นกัน เพระไม่มีระบบตรวจสอบว่าใคร ในการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขันกัน หลักการเรียนรู้แบบ
เป็นใคร อย่างไร จึงง่ายต่อการเกิดการกระท�ำในลักษณะ ร่วมมือประกอบด้วย การเรียนรูต้ อ้ งอาศัยหลักการพึง่ พา
ที่ แ อบอ้ า ง หรื อ ท� ำ ให้ เ สื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย ง เช่ น โพสต์ (Positive Interdependence) การเรียนรู้ที่มีต้องอาศัย
คลิปอนาจาร เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยเพิ่งจะ การหันหน้าเข้าหากัน มีปฏิสัมพันธ์กัน (Face to Face
มีกฎหมายออกมาดูแลเรื่องเหล่านี้เมื่อไม่นานมานี้เอง Interaction) เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ข้อมูล และการ
นั่นก็คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด เรียนรูต้ า่ ง ๆ การเรียนรูร้ ว่ มกันต้องอาศัยทักษะทางสังคม
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดย ประกาศใช้เมื่อ (Social Skills)โดยเฉพาะทักษะในการท�ำงานร่วมกัน
19 กรกฎาคม 2550 (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง การเรียนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554)
(Group Processing )ที่ใช้ในการท�ำงาน และการเรียนรู้
การจั ด การเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ การใช้ ร่วมกันจะต้องมีผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้คำ� นึงถึงกฎหมาย และรายกลุ่ม (Individual Accountability) ที่สามารถ
คุณธรรม และจริยธรรม และในส่วนของด้านกระบวนการ ตรวจสอบและวัดประเมินได้ และรูปแบบนี้มุ่งช่วยให้
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ผู้เรียนเนื้อหาสาระต่าง ๆ ด้วยตนเองด้วยความร่วมมือ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
และความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะ
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วย
ทางสังคม
การเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม การใช้
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการหนึ่ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น
ที่จัดกิจกรรมให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มัธยมศึกษา
เล็ ก ๆ แต่ ล ะกลุ ่ ม ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ที่ มี ค วามรู ้
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรการเรียน
ความสามารถแตกต่างกัน โดยแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่าง ผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพือ่ เสริมสร้างจริยธรรม
แท้จริงในการเรียนรู้และความส�ำเร็จของกลุ่มโดยมีการ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารส� ำ หรั บ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือ แบ่งปันซึ่งกันและ นักเรียนมัธยมศึกษา
กันที่จะน�ำกลุ่มไปสู่ความส�ำเร็จได้ ซึ่งต่างจากการเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมก่อนและหลังการ
การสอนโดยทั่วไป ที่ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับความ ใช้หลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือ
สัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนถูกมองข้าม ทั้ง เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ที่ผลวิจัยชี้ชัดเจนว่าความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อ การสื่อสารนักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนต่อครูและเพื่อนร่วมชั้น มีผลต่อการเรียนรู้มาก
(ชัยวัฒน์ วารี, 2553, หน้า 5)
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย ในฐานะผู ้ ส อนวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
1. ได้หลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสือ่ สารในระดับมัธยมศึกษา
แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
เพือ่ พัฒนางานด้านการสอน และผูว้ จิ ยั ส�ำรวจข้อมูลเกีย่ ว
สารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่
กับปัญหาการเรียนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถน�ำไปใช้ได้ในการเรียนการสอน
เพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีผลการ
2. น�ำหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียน
เรียนวิชาการเรียนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
สารสนเทศ ด้ ว ยการสั ง เกตและคั ด กรองจากการ
ที่พัฒนาขึ้นไปน�ำไปใช้ร่วมกับกลุ่มสาระอื่น ๆ ที่จัด
สัมภาษณ์รวมทั้งผลคะแนน พบว่า นักเรียนขาดความรู้
กิจกรรมแบบออนไลน์ ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญทาง
เรื่องจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
หลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อ
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
เสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่
สื่อสารส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ได้จ�ำแนกประเด็น
เกี่ยวกับจริยธรรมที่เกี่ยวข้อกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนตามหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียน
เป็น 4 ประเภท ความเป็นส่วนตัว ความถูกต้องแม่นย�ำ แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
ความเป็นเจ้าของ และความสามารถในการเข้าถึงได้ เพือ่ สารสนเทศการสื่อสารส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
ใช้เสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
นักเรียนเห็นคุณค่า และตระหนักถึง จริยธรรมเกี่ยวกับ จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารส�ำหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษา
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
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ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ส�ำคัญ คือท�ำให้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ทราบปัญหาพฤติกรรม การใช้อินเทอร์เน็ต วิธีการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. หลั ก สู ต รการเรี ย นผ่ า นเว็ บ ด้ ว ยการเรี ย น บนโลกออนไลน์ ได้ข้อสรุป จากการสัมภาษณ์นักเรียน
แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลในการประเมินด้าน เนื้อหาในรายวิชามีมาก แต่
ชั่วโมงเรียนมีน้อย เนื้อหาเรื่องการกระท�ำผิดกฎหมาย
สารสนเทศและการสื่อสาร
2. แบบวัดจริยธรรมแบบวัดจริยธรรมการใช้ ออนไลน์ค่อนข้างยากและซับซ้อน และผลการทดสอบ
ก่อนเรียนและกลางภาคต�่ำกว่าร้อยละ 60 ด้านจริยธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งโดยปกติสอนโดย
วิธีการบรรยายท�ำให้ชั่วโมงเรียนไม่เพียงพอที่จะท�ำให้
วิธีดำ�เนินการวิจัย
นักเรียนรู้และเข้าใจในหัวข้อดังกล่าว การใช้หลักสูตร
การวิจัยครั้งนี้มุ่งการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริม
ผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพือ่ เสริมสร้างจริยธรรม
จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารส�ำหรับนักเรียน
เป็นสิง่ จ�ำเป็นท�ำให้ผเู้ รียนรูส้ ามารถเชือ่ มโยงการเรียนรูใ้ น
มัธยมศึกษา
ลักษณะสือ่ หลายมิตไิ ด้ทงั้ ภายในบทเรียนเองกับข้อมูลบน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน
อินเทอร์เน็ตและยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เพื่อให้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ”
เกิดการแลกเปลีย่ นความรูข้ องนักเรียน ระหว่างผูเ้ รียนกับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 ทีม่ กี ารจัดชัน้ เรียน
ผู้เรียนเอง กับผู้สอน ท�ำให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบคละความสามารถ เก่ ง กลาง อ่ อ น จ� ำ นวน
และการสื่อสารดีขึ้นและเป็นไปอย่างยั่งยืน
9 ห้องเรียน รวม 310 คน
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Design)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
1. ก�ำหนดวัตถุประสงค์หลักสูตร และจุดประสงค์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
การเรี ย นรู ้ จ ากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556
จริยธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น 4 ประเภท ความเป็น
จ�ำนวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
ส่วนตัว ความถูกต้องแม่นย�ำ ความเป็นเจ้าของ และความ
Random Sampling) โดยการจับฉลากห้องเรียนมา
สามารถในการเข้าถึงได้
1 ห้อง จากทั้งหมด 9 ห้องเรียน
2. คัดเลือกเนื้อหาสาระของหลักสูตรร่างเนื้อหา
จากการวิ เ คราะห์ เ อกสารข้ อ มู ล พื้ น สาระ
ขั้นตอนการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis) การ และการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ความต้องการบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เนือ้ หาทีก่ ำ� หนดต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
วิเคราะห์ปัญหาการน�ำเสนอเนื้อหา การวิเคราะห์เวลา และกลุ่มผู้เรียน
และการเรี ย นการสอน การวิ เ คราะห์ ผู ้ เรี ย น วิ นิ จ ฉั ย
3. จั ด ล� ำ ดั บ เนื้ อ หาสาระ น� ำ เนื้ อ หาสาระที่
ความต้องการ เพื่อน�ำมาเป็นสิ่งที่ก�ำหนดหลักสูตร ได้ คัดเลือกไว้โดยสอดแทรกจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
มาจากข้อมูลในการสัมภาษณ์ชนิดโครงสร้างกับกลุ่ม สารสนเทศ และการสื่อสารในทุกหน่วยการเรียนรู้
อาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
4. คัดเลือกประสบการณ์ จากการศึกษาเอกสาร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาเทคโนโลยี เกี่ยวกับจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีตามเนื้อหาที่ก�ำหนด
สารสนเทศและการสื่อสาร
จุดประสงค์การเรียนรู้แบบร่วมมือ
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5. จั ด ล� ำ ดั บ ขั้ น ตอน และแก้ ไขปรั บ ปรุ ง ผู้วิจัยก�ำหนดค่าระดับความคิดเห็นทั้งหมด 5 ระดับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ โดยค�ำนึงถึงเนื้อหาสาระ (Rating Scale) ซึง่ แต่ละระดับมีความหมายดังนี้ (บุญชม
ความต่อเนื่อง และความสามารถของผู้เรียนเพื่อจัด ศรีสะอาด, 2551) มีการวิเคราะห์คุณภาพของแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ประเมินด้านเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity)
6. ก�ำหนดสิ่งที่ต้องการประเมิน และวิธีการ ด้วยการวิเคราะห์คา่ ความสอดคล้องของรายการประเมิน
ประเมินผล คือ คุณภาพของหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บ กับจุดมุง่ หมายตามคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ (IOC) จ�ำนวน
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการ 7 ท่าน พบว่าทุกรายการประเมินมีค่าดัชนีสอดคล้อง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำหรับนักเรียน ของข้อค�ำถามกับจุดมุ่งหมาย ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป และ
มัธยมศึกษา และเปรียบเทียบจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์คุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วย
สารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนใช้หลักสูตรและหลัง การทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ท่ี 4
ใช้หลักสูตรด้วยการท�ำแบบวัดความรู้จริยธรรมการใช้ โรงเรียนสาธิต “พิบลู บ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างเรียนและหลังเรียน
30 คน
ขั้ น ตอนที่ 3 การพั ฒ นา (Development)
3. แบบวัดความรู้จริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
การพัฒนาเครื่องมือ สื่อ แบบฝึกหัด แบบทดสอบใน สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นแบบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน
การวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่าน 20 ข้อ ซึ่งมีการวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดความรู้
เว็บ การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ด้วย ด้านเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการ
การทดลองใช้และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ การสร้าง วิเคราะห์คา่ ความสอดคล้องของรายการประเมินกับจุดมุง่
และหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเว็บ เครื่องมือที่ใช้ หมายตามคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) จ�ำนวน 7 ท่าน
ในการทดลองใช้หลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียน พบว่าทุกรายการประเมินมีค่าดัชนีสอดคล้องของข้อ
แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี ค�ำถามกับจุดมุ่งหมาย ตั้งแต่ .80 ขึ้นไป และวิเคราะห์
สารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา คุณภาพด้านความเชือ่ มัน่ (Reliability) ด้วยการทดลอง
1. หลั ก สู ต รการเรี ย นผ่ า นเว็ บ ด้ ว ยการเรี ย น ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 30 คน
สารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา จากนั้นค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
โดยหาค่าความสอดคล้องของระดับความคิดเห็นของ พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.85
ผู้เชี่ยวชาญ (IOC) ทั้ง 7 คน ค่าคะแนนความสอดคล้อง
ขั้ น ตอนที่ 4 การน� ำ ไปใช้ (Implement)
ของระดับความคิดเห็นเป็นคะแนนดังนี้ เห็นด้วย (1) การศึกษาทดลองเพือ่ ทดสอบผลการใช้หลักสูตรการเรียน
ไม่แน่ใจ (0) ไม่เห็นด้วย (-1) ใช้รูปแบบการประเมินของ การสอนผ่านเว็บด้ายการเรียนแบบร่วมมือเพือ่ เสริมสร้าง
ไทเลอร์ (Tyler) แยกประเมินตามรายการ คือ จุดมุง่ หมาย จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของการเรียนรู้ เนื้อหาประสบการณ์เรียนรู้ การวัดและ ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา มีดังนี้
ประเมินผล ระดับคะแนนความสอดคล้องของผูเ้ ชีย่ วชาญ
1. ประสานงานกับ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ในระดับดี หมายถึง คะแนนตั้งแต่ 0.50 และผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่ ประสานงานเกีย่ วกับ ก�ำหนด วัน
เขียนข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ เวลา และสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญ
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดย
2. แบบวัดจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
และการสือ่ สาร เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 30 ข้อ
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2. ท� ำ หนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คณบดี
4.3 การประเมิ น หลั ง ทดลอง โดย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู้อ�ำนวยการ แบบประเมิ น จริ ย ธรรมการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โรงเรียนสาธิต “พิบลู บ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่ ขอ ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเป็นที่แขวนหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บ
ความร่วมมือให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองเข้าร่วม
การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมการใช้
วิธีด�ำเนินการทดลอง มีรายละเอียดดังนี้
เทคโนโลยี ผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตรจากคะแนน
การเตรี ย มการก่ อ นการทดลองใช้ หลั ก สู ต ร ความรู้จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
การเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพือ่ เสริมสร้าง สือ่ สารระหว่างเรียนและหลังเรียนแสดงให้เห็นว่า คะแนน
การใช้หลักสูตร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก�ำหนดรวม จากการเรียนด้วยหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียน
ทั้งขออนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการทดลอง
แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบหลักสูตร วัสดุ สารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษามี
อุปกรณ์ สื่อประกอบการใช้หลักสูตรการเรียนผ่านเว็บ ประสิทธิภาพ 85.85/80.50 สูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้สามารถ
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการ น�ำหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บการเรียนแบบร่วมมือเพื่อ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำหรับนักเรียน เสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
มัธยมศึกษาเตรียมกล้องถ่ายภาพระหว่างการใช้หลักสูตร สื่อสาร ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาไปใช้ในการเรียนการ
4. ด�ำเนินการทดลอง มีขนั้ ตอนการทดลองดังนี้ สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 การประเมินก่อนการทดลอง โดยแบบ
4.4 แบบแผนการทดลองใช้หลักสูตรการ
ประเมินจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ เรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สื่อสารผ่านเว็บไซต์ www.st-ethics.in.th ซึ่งเป็นที่ จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แขวนหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บการเรียนแบบร่วมมือ ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ด�ำเนินการวิจยั เชิงทดลอง ผูว้ จิ ยั ใช้แบบแผน
การสื่อสาร ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
การทดลองกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวที่มีระหว่างเรียนและ
4.2 ด�ำเนินการใช้หลักสูตรการเรียนผ่าน หลังเรียน One Group Pretest-Posttest Design
เว็บการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้ (พวงรัตน์ ทวีรตั น์, 2543) โดยมีลกั ษณะการทดลอง ดังนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา ที่สร้างขึ้น จ�ำนวน 4 หน่วย ระยะเวลา
ด�ำเนินการ 25 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ 1 โรงเรี ย นสาธิ ต
“พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตารางที่ 1 การทดลองกลุ่มเดียว One Group Pretest-Posttest Design เปรียบเทียบ ระหว่างเรียนและหลังเรียน
(One Group Pretest-Posttest Design)
ระหว่างเรียน

การจัดกระทำ�

หลังเรียน

E1

X

E2

125

ความหมายของสัญลักษณ์
หลังเรีำย(Treatment)
น (Post-test) เป็นการเรียนผ่านเว็บ กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการ
X แทน การจัดกระท�
เรียนแบบร่วมมือ
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนจริ ยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสําหรับ
E1 แทน การท�ำแบบวัดความรู้จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างเรียน
่
นัก(Pre-test)
เรี ยนมัธยมศึกษากอนและหลั
งการใช้หลักสู ตร
E2 แทน การท�ำแบบวัดความรูจ้ ริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารหลังเรียน (Post-test)
การประเมิน
คะแนนเต็ม
SD
t
Sig.
n
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับนักเรียน
กอนใช้
กสูตอรนและหลั
30งการใช้หลั30
24.00
1.174 4.949** .000
มั่ ธยมศึหกลัษาก่
กสูตร
หลังใช้หลักสูตร
30
30
25.67
1.422
การประเมิ
น
n
คะแนนเต็
ม
X
SD
t
Sig.
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ก่อนใช้หลักสูตร
หลังใช้หลักสูตร

30
30

30
30

24.00
25.67

1.174
1.422

4.949**

.000

จากตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนจริ ยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
่ บการเรี ยน
การสื่ อสารสําหรับนักเรี ยนมัธยม จํานวน 30 คน ดังภาพที่ 1 หลักสูตรการเรี ยนผานเว็
จากตารางที
่ 2่อเสริ
ผลการเปรี
ยบคะแนนจริ
ยธรรมการใช้
เทคโนโลยีส่ อารสนเทศและการสื
่ อเพื
แบบรวมมื
มสร้างจริยยบเที
ธรรมการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื
สาร สําหรับนักเรี ย่อนสารส�ำหรับ
นักเรียนมัธยม จ�ำนวน 30 คน ดังภาพที่ 1 หลักสูตรการเรียนผ่านเว็บการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
่
่ ติที t- test (Dependent)
มัธยมศึกษา กอนใช้
หลักสู ตรและหลังใช้หลักสู ตรโดยวิเคราะห์ คาสถิ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ก่อนใช้หลักสูตรและหลังใช้หลักสูตรโดย
่ ติทหี่ระดั
่ (Dependent)
ั 4.949 มีนยั สํปรากฏว่
่ มีนัยวส�า่ ำคะแนนกอนใช้
เทากบ
าคัญทางาสถิมีคติท่า ี่รเท่ะดัากับบ0.01
กลาวได้
ลักบสูต0.01
ร กล่าว
วิเคราะห์ปรากฏวา
ค่าสถิติท่ ีมีt-ค่าtest
4.949
คัญทาง สถิ
และหลัองนใช้
ใช้หหลัลักกสูสูตตรมี
ความแตกตางกน
ได้ว่า คะแนนก่
ร และหลั
งใช้ห่ ลักั สูตรมีความแตกต่างกัน

ภาพที
่ 1่ หลับกการเรี
สูตรการเรี
ยนผ่่ านเว็อบเพืการเรี
อ
ภาพที่ 1 หลักสูตรการเรี
ยนผานเว็
ยนแบบรวมมื
่อเสริยมนแบบร่
สร้างจริวยมมื
ธรรมการใช้
เทคโนโลยี
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษา
สารสนเทศและการสื่ อสาร สําหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษา
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ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา โดยการประเมินความเหมาะ
ผลการวิจัย
1. ได้หลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียน สมของหลักสูตร จากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 7 คน พบว่า
แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี หลักสูตรโดยภาพรวมมีความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
สารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 0.78 (ภาคผนวก ค) ผ่านความสอดคล้อง 0.50 ขึ้นไป
มีองค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการ สามารถน�ำไปใช้ได้ และผลการประเมินความสอดคล้อง
วัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียน คุณภาพของแบบประเมินจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
การสอน สือ่ การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเอกสาร สารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า มีความสอดคล้อง ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ประกอบหลักสูตร
2. ประสิทธิภาพหลักสูตรจากคะแนนความรู้ 1.00 เป็นไปตามเกณฑ์ผา่ นความสอดคล้อง 0.50 ขึน้ ไป
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถน�ำไปใช้ได้ และผลการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างเรียนและหลังเรียน มีประสิทธิภาพ 85.85/80.50 คุณภาพของแบบวัดความรู้จริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจริยธรรมการใช้ สารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร หลังการใช้ หลักสูตร โดยผู ้ เชี่ ย วชาญ โดยภาพรวมผลการประเมิ น ความ
มีคา่ สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องคุณภาพของแบบวัดความรู้จริยธรรมการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น
ที่ระดับ 0.01
มัธยมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความสอดคล้อง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.88 เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านความ
อภิปรายผล
สอดคล้อง 0.50 ขึ้นไปสามารถน�ำไปใช้ได้
ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรการเรียน
2. ผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตรจากคะแนน
ผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพือ่ เสริมสร้างจริยธรรม
ความรู ้ จ ริ ย ธรรมในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารส� ำ หรั บ
การสื่อสารระหว่างเรียนและหลังเรียนแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยภาพ
คะแนนจากการเรี ย นด้ ว ยหลั ก สู ต รการเรี ย นผ่ า นเว็ บ
รวมหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยความสอดคล้อง เท่ากับ 0.78
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการ
เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านความสอดคล้อง 0.50 ขึ้นไป
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับนักเรียน
สอดคล้องกับ Taba (1972) ที่กล่าวว่า การประเมิน
มัธยมศึกษา มีประสิทธิภาพ 85.85/80.50 สูงกว่าเกณฑ์
หลักสูตรจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ จุดมุ่ง
ที่ตั้งไว้สามารถน�ำหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บการเรียน
หมายของหลักสูตร รายละเอียดเนื้อหาการสอน การจัด
แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
กิจกรรมประสบการณ์หรือวิธีสอนให้ผู้เรียน วัดผลหรือ
สารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาไป
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รการเรี ย นผ่ า นเว็ บ
3. ผลการศึกษาคุณภาพหลักสูตรการเรียนผ่าน
การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมการใช้
เว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ส�ำหรับนักเรียน
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารส� ำ หรั บ
มัธยมศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
นักเรียนมัธยมศึกษา หลังการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า
1. ผลการประเมินคุณภาพความเหมาะสมของ
ผลการเปรียบเทียบคะแนนจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี
การเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริม
สารสนเทศและการสื่อสารส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
สร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
การใช้หลักสูตรจ�ำนวน 30 คน ก่อนใช้หลักสูตรและ
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หลังใช้หลักสูตรโดยวิเคราะห์ ค่าสถิติที t- test มีค่า กับสุภัชชา ศรีชะอุ่ม (2557) ศึกษาผลการใช้ไอซีที ใน
เท่ากับ 4.949 มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลัง การจัดการเรียนรู้ด้วย โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
จากที่ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นสาธิ ต งานอาชีพและเทคโนโลยีสำ� าหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
“พิ บู ล บ� ำ เพ็ ญ ” มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ได้ ใช้ ห ลั ก สู ต ร ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
การเรียนผ่านเว็บการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้ ไ อซี ที ใ น
จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยโครงการ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาแล้วคะแนนจริยธรรมการใช้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ 0.05
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังใช้หลักสูตรสูง และนักเรียนที่เรียนโดยใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วย
กว่าก่อนใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ โครงการมีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีอยู่ในระดับดี
.01
หลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วม
การประเมินจริยธรรมหลังใช้หลักสูตรสอดคล้อง มือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับชัยวัฒน์ วารี (2553) ที่กล่าวว่า การด�ำเนินกิจกรรม และการสือ่ สารส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา มีประสิทธิภาพ
ในหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ E1/ E2 เท่ากับ 85.85/80.50 เป็นไปตามเกณฑ์ (ชัยยงค์
ร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ภาษาไทย พรหมวงศ์, 2550) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมฝึก
ประกอบด้วย 1) การสร้างความคุ้ยเคย คือ การสร้าง ปฏิบัติระหว่างเรียนมีทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร และผู้อบรม จึงท�ำให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเรียนสูงกว่าเกณฑ์
คนอื่น 2) การทดสอบก่อนฝึกอบรม โดยใช้แบบวัด ค่าของ E2 จะมีค่าต�่ำกว่า E1 เนื่องจาก E1 เกิดจากการ
ความสามารถและแบบวัดเจตคติเพื่อวัดความสามารถ วัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการท�ำแบบทดสอบ หรือ
และเจตคติของนักศึกษาที่เข้าอบรม 3) การด�ำเนินการ แบบฝึกหัด ระหว่างบทเรียน ซึง่ เป็นการวัดผลในระหว่าง
ฝึกอบรม ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การน�ำเสนอเนื้อหาหรือวัดผลทันที่ที่ศึกษาเนื้อหาจบใน
4) การทดสอบหลังฝึกอบรม โดยใช้แบบวัดความสามารถ แต่ละเรื่อง คะแนนเฉลี่ยจึงมีค่าสูงกว่า E2 ซึ่งเป็นการ
และแบบวัดเจตคติเพื่อวัดความสามารถและเจตคติของ วัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการท�ำแบบทดสอบหลัง
นักศึกษาที่เข้าอบรม หลังการทดลอง พบว่า นักเรียน เรียนที่ศึกษาเนื้อหาผ่านมานานแล้ว จึงอาจเกิดความ
ที่เข้าร่วมมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม สั บ สน ความแม่ น ย� ำ อาจลดลงหรื อ ลื ม เลื อ นไปบ้ า ง
มีปฏิสัมพันธ์ในสังคมการเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับ (มนต์ชัย เทียนทอง, 2548) บทเรียนคอมพิวเตอร์
นภาภรณ์ ธัญญา (2551) ศึกษาการพัฒนาบทเรียน บนเครือข่ายยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี ปฏิสัมพันธ์
อิเลคทรอนิกส์ออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม กับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง โดยสามารถ
การเรียนรูต้ ามแนวคิดไฮสโคป ส�ำหรับนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ท�ำการ ถาม-ตอบ ค�ำถามหรือข้อสงสัยผ่านทาง e-mail
โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการวิจยั หรือ web board ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถสอบถาม
ได้บทเรียนอิเลคทรอนิกส์ออนไลน์ 3 หน่วย ที่พัฒนาขึ้น กั บ ผู ้ ส อนได้ โ ดยตรง ผู ้ เรี ย นมี อิ ส ระในการเรี ย นรู ้ ใ น
มีประสิทธิภาพ 93.61/ 85.48 นักเรียนที่เรียนด้วย สภาพแวดล้อมที่ตนพอใจ ไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องเวลาและ
บทเรี ย นอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ อ อนไลน์ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สถานที่ได้บรรยากาศเป็นส่วนตัว และผู้เรียนยังสามารถ
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบ ขยายองค์ความรู้ให้กว้างมากขึ้นโดยการค้นคว้าผ่าน
ปกติ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ทางสถิตทิ ี่ ระดับ 0.05 สอดคล้อง
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โปรแกรมค้นหา (search engines) ท�ำให้การเรียนรูข้ อง คอมพิวเตอร์ และจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เรียนไม่จ�ำกัดแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป
และการสื่อสาร ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ควรมีการเพิ่ม
ช่องทางการเรียนเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ
ด้วยเพื่อบูรณาการความรู้ที่ได้ให้หลากหลายในการน�ำ
ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วย ไปใช้จริง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรมการใช้
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ติ ด ตามผลการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�ำหลักสูตร หลักสูตรในระยะยาว และหลังจากที่นักเรียนได้เรียน
หลักสูตรการเรียนผ่านเว็บ เพื่อศึกษาว่านักเรียนมีการ
ไปใช้ ดังนี้
1. การเรียนการสอนตามหลักสูตรเนื้อหามาก พั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมจริ ย ธรรมการใช้
กิจกรรมต้องด�ำเนินการให้เสร็จในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนด และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดีขึ้น หรือไม่
ผลการศึกษาต้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่มีการ อย่างไร
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยน� ำ
เรียนการสอน ควรตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์
สื่อ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ แนวคิดและเทคนิคการจัดกิจกรรมในรูปแบบอืน่ ๆ มาใช้
เพื่อค้นหารูปแบบของการการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมให้ราบรื่นในการเรียน
2. ในการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรการเรียน กับบริบทผู้เรียนในช่วงอายุ
3. ควรมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ต่ อ เนื่ อ งกั บ
ผ่ า นเว็ บ ครั้ ง นี้ นั ก เรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มมี ค วามสนใจและ
ตั้งใจร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน แต่ เนื้อหาสาระ จะเป็น นักเรียนในระดับอื่น ๆ เพื่อน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสังคม
ตัวอย่างคลิปวิดีโอ แสดงสถานการณ์จ�ำลองเพื่อให้เข้าใจ โลกออนไลน์ ทีผ่ ลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ของนักเรียน
ข้อควรปฏิบตั ิ และไม่ควรท�ำในเรือ่ งใดบ้าง ทีจ่ ะส่งผลต่อ ในปัจจุบัน เพราะว่าสื่อออนไลน์ในทุกวันนี้ มีทั้งข้อมูลที่
การกระท�ำผิดทางคอมพิวเตอร์ จึงควรเพิ่มระยะเวลาใน เป็นประโยชน์ และไม่เกิดประโยชน์ การปลูกฝังจิตส�ำนึก
ทีด่ ดี า้ นการใช้ขอ้ มูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
การเรียนให้มากกว่านี้
3. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มเรี ย นหลั ก สู ต ร ให้กับเยาวชนเป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว
การเรียนผ่านเว็บ ครัง้ นี้ น�ำความรู้ ความเข้าใจทักษะทาง
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร*
โรจน์รวี พจน์พัฒนพล**
ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล***
ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง****

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดท�ำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จากนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 726 คน
และสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์ผู้สอนจ�ำนวน 13 คน ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นด้านผู้สอนมากเป็นล�ำดับแรก
รองลงมาเป็นด้านการวัดและประเมินผล ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการสอน และด้าน
หนังสือเรียนและสิ่งแวดล้อม ตามล�ำดับ
2. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ด้านผู้สอน อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหาของรายวิชาอย่างชัดเจน สอดแทรก
คุณธรรมและแนวคิดในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนะน�ำแหล่ง
ศึกษาความรู้เพื่อใช้ค้นคว้าประกอบ การเรียนได้อย่างกว้างขวาง ด้านเนื้อหา เน้นหลักสามห่วง สองเงื่อนไข โดยมี
ค�ำอธิบายถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันและด้านเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม ต้องเน้น
หลักธรรมพื้นฐานที่สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นกิจกรรมการท�ำบัญชีรายรับ
รายจ่าย การศึกษาพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสและพระราชกรณียกิจ และกิจกรรมศึกษาประวัตชิ วี ติ ของบุคคล
ให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมเลือกท�ำกิจกรรมได้ตามความสนใจ ด้านสือ่ การสอน ต้องจัดแหล่งเรียนรูห้ ลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการผลิตสื่อและเอกสารประกอบการสอนที่ทันสมัย ด้านห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี
บรรยากาศร่มรืน่ เป็นธรรมชาติ ห้องเรียนมีความพร้อมส�ำหรับใช้สอื่ ประกอบการสอน และด้านการวัดและประเมินผล
ต้องชี้แจงวิธีการวัดและประเมินผลก่อนการเรียน มีการวัดผลและการประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ให้ความส�ำคัญกับพฤติกรรม ทัศนคติที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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3. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรมจ�ำนวน
15 กิจกรรม ได้แก่ 1) ศึกษาพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 2) การท�ำบัญชีรายรับ
รายจ่ายประจ�ำวัน 3) การท�ำบันทึกกิจวัตรประจวัน 4) การวาง เป้าหมายชีวติ 5) การศึกษาพระราชกรณียกิจเกีย่ วกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 6) การศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลด้านเศรษฐกิจพอเพียง 7) การปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8) สร้างธุรกิจแนวคิดใหม่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล 9) สวนครัวใน
สังคมเมือง 10) ผักอินทรีย์ กินดี อยู่ดี ชีวิตปลอดภัย 11) เยาวชนไทยไม่ตกเป็นทาสวัตถุนิยม 12) การลดภาวะ
โลกร้อน 13) การรณรงค์การประหยัดน�้ำ ประหยัดไฟ 14) การลดขยะ 15) การรักษาสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราช
ด� ำ รั ส ชี้ แ นะเพื่ อ ให้ เ ป็ น แนวทางการด� ำ เนิ น ชี วิ ต แก่
พสกนิกรชาวไทยนับเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ตั้งแต่
ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ต่อมา
ภายหลังได้ทรงเน้นย�้ำแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นจาก
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างมทั่น
คงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยน
เปลี่ยนต่างๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา
ชี้ถึงแนวทางการด�ำรงและปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�ำเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ
ให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ (ส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์, 2549, หน้า 1-2) ที่มีความเจริญ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจ�ำเป็นที่แต่ละประเทศต้อง
เรียนรู้การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว จึงจ�ำเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้การ
ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ
เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก
โดยปัจจัยส�ำคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพคน การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ภาพจึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็นอย่างยิง่ คุณภาพ
การศึกษาต้องสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้ได้
รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม มีคณ
ุ ธรรม

รู้จักพึ่งตนเองและสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2543, หน้า 1) การพัฒนาคนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดใน
การพัฒนาประเทศ ถ้าคนส่วนใหญ่มีคุณภาพ มีความ
คิดในทางที่ดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ สังคม
ก็จะมีการสร้างสรรค์ในทางที่ดี มีความสงบร่มเย็น และ
มีสภาพแวดล้อมที่ดี อันจะน�ำไปสู่การที่คนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี (สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม, 2549, หน้า 10)
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก� ำ หนดให้ ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึก ษา เข้ามารับผิดชอบการเรียน
การสอนเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษา
ตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
การเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน�ำความรู้
สร้างความตระหนัก ส�ำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวธิ ี วิถชี วี ติ ประชาธิปไตย
การจัดการเรียนการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคม โดยต้องปลูกฝั่งให้นักศึกษามีลักษณะการ
รู้จักตนเอง มีวินัยในตนเอง รักการเรียนรู้ มีเหตุผล รู้จัก
คาดการณ์อนาคต มีหลักคิดในการด�ำเนินชีวิตและรู้จัก
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการวิจยั จึง
เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการเรียนการสอนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร สถาบันอุดมศึกษาในบริบทของสังคม
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เมืองและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ น�ำไปปรับใช้ การจัด ขอบเขตการวิจัย
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ ตลอดจน
1. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ พื้ น ที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลือกแบบ
ให้การเรียนรูก้ ว้างขวางและบรรลุเป้าหมายได้ดยี งิ่ ขึน้ อัน เจาะจงจากมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห ลายวิ ท ยาเขตและทุ ก
จะยังประโยชน์ตอ่ การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สอดคล้อง วิทยาเขตอยู่ในกรุงเทพมหานคร
กับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้
2. ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ นักศึกษาและ
อย่างแท้จริง
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียน
รู ้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. เพื่อจัดท�ำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรอบแนวคิดการวิจัย

2.1 นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ก ารศึ ก ษา 2556 จ� ำ นวน 726 คน เป็ น ผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม
2.2 อาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ผสู้ อนวิชาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จ�ำนวน 13 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์
เชิงลึก
3. ขอบเขตด้านเนือ้ หา ศึกษาสภาพและแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใน
6 ด้าน คือ ด้านผูส้ อน ด้านเนือ้ หา ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านสื่อการสอน ด้านห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม
และด้านการวัดและประเมินผล

การวิจัยนี้ก�ำหนดกรอบแนวคิดจากการศึกษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย แนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะอนุกรรมการ วิธีดำ�เนินการวิจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (2551) แนวคิดทฤษฎีการ
การด�ำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
เรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ Gagne & Briggs (1974)
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการ
แนวคิดการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไพฑูรย์ เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัย
สินลารัตน์ (2554) และแนวคิดการจัดการศึกษาวิชา เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้วิธีการศึกษาเชิงส�ำรวจ
ศึกษาทั่วไปของไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2550)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
พอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. ได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลัก ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ รายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 726 คน
สอดคล้องกับสภาพสังคม
ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการ
2. ได้คมู่ อื การจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ ลักปรัชญา
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัย
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่น�ำไปปฏิบัติได้จริง
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เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เครื่องมือ ได้แก่ แบบ ปฏิบัติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.19 รองลงมา ได้แก่
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างโดยมีประเด็นค�ำถาม กิจกรรมเกี่ยวกับการท�ำบันทึกกิจวัตรประจ�ำวัน คิดเป็น
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้สอน ด้านเนื้อหา ด้านการจัด ร้อยละ 84.72 อันดับสาม ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับการ
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสือ่ การสอน ด้านห้องเรียน วางเป้าหมายชีวิต คิดเป็นร้อยละ 84.58 และกิจกรรมที่
และสิ่งแวดล้อม และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อใช้ มีจำ� นวนนิสติ นักศึกษาได้ปฏิบตั นิ อ้ ยทีส่ ดุ ได้แก่ กิจกรรม
ในการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการ เกี่ยวกับการศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลด้านเศรษฐกิจ
จัดกิจกรรมการเรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 61.79
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร จ� ำ นวน
ผลการวิจยั พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ ลัก
13 คน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมมีการปฏิบัติ
ตอนที่ 3 การสร้างคูม่ อื การจัดกิจกรรมการเรียน ตามหลักการจัดการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากมีการ
รูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำหรับมหาวิทยาลัย ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการน�ำผลการวิจัยมา ผู้สอนเป็นประจ�ำทุกภาคเรียนเกี่ยวกับแนวทางการจัด
จัดท�ำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของ กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 15 กิจกรรม และ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามจุดประสงค์รายวิชา
น�ำคู่มือนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนหลักปรัชญา รายละเอียดของเนื้อหา กิจกรรมที่ใช้ นอกจากนั้นยังมี
ของเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 5 คน เป็นผู้ตรวจสอบ การส�ำรวจความพร้อมของห้องเรียน ปัญหาและอุปสรรค
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ ว
กับวิธกี ารสอนและการก�ำหนดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ตลอดจนก� ำ หนดวิ ธี ก าร และเกณฑ์ ก ารวั ด ผลและ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญา ประเมินผลร่วมกัน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็น
ของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับกรมวิชาการ
พระนคร ผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน 726 คน เป็น (2544) ในความหมายเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการเรียน
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.20 และเพศชาย คิดเป็น การสอน กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
ร้อยละ 39.80 ระดับชั้นปีที่ศึกษา ชั้นปีที่ 2 มีจ�ำนวน เป็นส�ำคัญเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.83 รองลงมา ชั้นปีที่ 1 มีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท�ำสาระของ
คิดเป็นร้อยละ 24.52 อันดับสาม ชั้นปีที่ 3 คิดเป็น หลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ร้อยละ 20.66 และชั้นปีที่ 4 มีจ�ำนวนน้อยที่สุด คิด ผู้เรียน หาวิธีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
ั นากระบวนการเรียนรู้
เป็นร้อยละ 7.99 คณะที่ศึกษา พบว่า ศึกษาอยู่ใน ประสบการณ์ในสถานศึกษา ให้พฒ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ส อนท� ำ วิ จั ย ในชั้ น
32.51 รองลงมา ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน และ
การออกแบบ คิดเป็นร้อยละ 11.85 อันดับสาม ได้แก่ สนับสนุนด้านทรัพยากร การลงทุนเพื่อการศึกษา พร้อม
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คิดเป็น ทัง้ ดูแล ตรวจสอบกระบวนการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนเกิด
ร้อยละ 10.33 และน้อยที่สุด คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 ด้านผู้สอน พบว่า มีการปฏิบัติตามหลัก
คิดเป็นร้อยละ 5.09 กิจกรรมประกอบ การเรียนรู้ที่
นักศึกษาได้ปฏิบตั ิ ประกอบด้วยกิจกรรมเกีย่ วกับการท�ำ การจัดการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ อาจารย์ผสู้ อนแจ้ง
บัญชีรายรับรายจ่ายประจ�ำวัน มีจ�ำนวนนิสิตนักศึกษาได้ วัตถุประสงค์ และเนื้อหาของการเรียนการสอนรายวิชา
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน ทั้งนี้ นักศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเมืองหลวง มีความ
เป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนทุกคนถือเป็นข้อปฏิบัติในการ เจริญทางเทคโนโลยี มีความสามารถสืบค้นข้อมูลหรือ
จัดการเรียนการสอนที่ต้องแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหา เข้าถึงเรื่องแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งแหล่งเรียนรู้
ของการเรียนการสอนรายวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ทางเศรษฐกิจพอเพียงมีการเผยแพร่อย่างหลากหลาย
พอเพียงให้กับนักศึกษาทราบในวันแรกของการเรียน แต่ทั้นี้หากผู้สอนมอบหมายงานหรือกิจกรรมใดแล้วได้
การสอนในวิชานั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ แนะน�ำถึงแหล่งค้นข้อมูลจากสื่อต่างๆ ให้นักศึกษาด้วย
ของ Gagne and Briggs (1974, pp. 121-136) ซึ่ง ก็จะช่วยให้นักศึกษาท�ำผลงานออกมามีประสิทธิภาพ
กล่าวว่า ระบบการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้สอดคล้อง ตรงตามจุดประสงค์ ฉะนั้นจึงเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
กับกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนต้องแจ้งจุดประสงค์แก่ ผู้สอนต้องรู้แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ผูเ้ รียน กล่าวคือ เป็นการบอกให้ผเู้ รียนทราบถึงเป้าหมาย พอเพียงอย่างลึกซึ้งและสามารถแนะน�ำการสืบค้นเพื่อ
หรือผลที่จะได้รับจากการเรียนบทเรียนนั้นโดยเฉพาะ เข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นๆ ให้กับนักศึกษาได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ในการเรียน เห็นแนวทาง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Rogers (1969)
การจัดกิจกรรมการเรียนท�ำให้ผู้เรียนวางแผนการเรียน กล่าวว่า มนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่
ของตนเองได้ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยให้ผู้สอนด�ำ สภาพการณ์ทผี่ อ่ นคลายและเป็นอิสระ การจัดบรรยากาศ
เนเนการสอนตามแนวทางที่จะน�ำปสู่จุดหมายได้เป็น การเรียนที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการเรียนรู้ และเน้นให้
อย่างดี ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูใช้วิธีการสอนแบบชี้แนะ
ที่ดีงามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง และท�ำหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่
เหมาะสม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพและแรงจูงใจที่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่มีความอาวุโส จะพัฒนาตนเองอยู่แล้ว ผู้สอนจึงควรสอนแบบชี้แนะ
และประสบการณ์การสอนมานานจึงสามารถสอดแทรก โดยให้ ผู ้ เรี ย นเป็ น ผู ้ น� ำ ทางในการเรี ย นรู ้ ข องตนและ
แนวคิดในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ คอยช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนอย่างสะดวกจนบรรลุผล
พอเพียงที่ใช้ได้กับสังคมเมืองให้กับนักศึกษาได้อย่าง และการเรียนรู้จะเน้นกระบวนการเป็นส�ำคัญเนื่องจาก
ชัดเจน ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2550) กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่บุคคลใช้ในการ
องค์ ป ระกอบส� ำ หรั บ การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ช า ด�ำรงชีวิต และแสวงหาความรู้
ศึกษาทั่วไปว่า อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความอาวุโส มี
1.2 ด้านเนือ้ หา พบว่า เนือ้ หาทีเ่ น้นในระดับ
ประสบการณ์ เข้าใจเนื้อหา ประสานความรู้เข้าด้วย มากได้แก่ เนื้อหาคุณธรรม 4 ประการ คือ 1) การรักษา
กั น และสั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งดี ความสัจ 2) รูจ้ กั ข่มใจตนเอง 3) อดทน อดกลัน้ อดออม
อาจารย์ ผู ้ ส อนปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ต ามหลั ก 4) การละวางความชั่ว ความทุจริต สามารถน�ำไปใช้เป็น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ หลักปฏิบัติตนในสังคมได้ เนื้อหาด้านเงื่อนไขคุณธรรม
ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนรายวิชา สามารถใช้เป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิตได้ เนื้อหาการมี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบุคลิกภาพที่หลากหลาย ภูมคิ มุ้ กันใช้ประโยชน์ได้ในสังคมปัจจุบนั เนือ้ หาเกีย่ วกับ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ด้านวัยวุฒิและ หลักความพอประมาณเป็นประโยชน์ส�ำหรับการด�ำเนิน
ประสบการณ์ในการสอน ผลการวิจยั พบว่าผูส้ อนแนะน�ำ ชีวิตในสังคม
แหล่งศึกษาความรูเ้ กีย่ วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
1.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า
เพียงเพื่อใช้ค้นคว้าประกอบการเรียนได้อย่างกว้างขวาง กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่
มีการปฏิบัติในระดับน้อย อาจเป็นเพราะผู้สอนเห็นว่า กิจกรรมการท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นกิจกรรมที่น�ำ

หน้าที่ 114
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
มาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ และเป็นกิจกรรมที่น�ำไปสู่ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม
การพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมการศึกษา การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
พระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
1.5 ด้านห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม พบว่า
สร้างแนวความคิดที่ดีงาม และกิจกรรมที่นักศึกษามี ห้องเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ เช่น เครื่องขยายเสียง
ส่วนร่วมในการเลือกท�ำได้ตามความสนใจ ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก อย่างเพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ขนาดห้องเรียน
การทีใ่ ห้นสิ ติ นักศึกษามีสว่ นร่วมเลือกกิจกรรมตามความ ลักษณะการจัดที่นั่ง มีความเหมาะสมกับการด�ำเนิน
สนใจ เช่น กิจกรรมที่เป็นโครงการรณรงค์ต่างๆ เป็นการ กิจกรรมการเรียนการสอน การตกแต่งพื้นที่เป็นแหล่ง
ฝึกให้นิสิตนักศึกษามีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ป้ายนิเทศ
และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกในสังคมที่ดี เป็นไปตามหลัก ซุ้มการเรียนรู้ ศาลาพักผ่อนและสวนหย่อมเป็นต้น
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ยึ ด ผู ้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
1.6 ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล พบว่ า
ตามที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ นิสิตนักศึกษาได้น�ำกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาปรัชญา
(2543, หน้า 20) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ที่เน้น ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�ำวัน
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญไว้ว่า การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2542, หน้า 34) ได้กล่าว
หมายถึง การก�ำหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหล่งการ ถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพส�ำหรับการเรียนรู้ โดย
เรียนรู้ สื่อการเรียน และการวัดประเมินผล ที่มุ่งพัฒนา ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ การน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็น
“คน” และ “ชีวิต” ให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็ม ประเด็นส�ำคัญของการจัดการเรียนการสอน การศึกษา
ความสามารถสอดคล้องกับความถนัด สนใจ และความ ระดับอุดมศึกษา ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติหรือ
ต้องการของผู้เรียน
พฤติกรรมการน�ำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการ
1.4 ด้านสื่อการสอน พบว่า ต้องเป็นสื่อ เรียนไปใช้ในชีวิตจริง ด้วยการฝึกฝนการน�ำความรู้ไป
การเรี ย นการสอนที่ มี เ นื้ อ หาทั น สมั ย เหมาะสมและ ประยุกต์ใช้ ให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้เกิดขึ้น
สอดคล้องกับเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงควรให้ความส�ำคัญ
ที่ใช้ได้กับสังคมเมือง มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักปรัชญา กับ “การประยุกต์ใช้” จึงจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดและ
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบถ้วน มหาวิทยาลัยมี ประโยชน์อย่างแท้จริง
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. แนวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ห ลั ก
อย่างเพียงพอ เป็นไปตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย (2543, ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย
หน้า 8) ได้ก�ำหนดไว้ว่ามหาวิทยาลัยจะต้องจัดปัจจัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า
เกื้ อ หนุ น ให้ แ ก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา นั้ น ก็ คื อ สถานที่ ที่ เ อื้ อ
2.1 ด้านผูส้ อน ผูส้ อนควรถือเป็นข้อปฏิบตั ทิ ี่
ต่อการศึกษาของนิสิตนักศึกษาทั้งในรูปแบบกลุ่มใหญ่ ส�ำคัญในการแจ้งวัตถุประสงค์และเนือ้ หารายวิชาปรัชญา
กลุ่มเล็กและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีห้องสมุดต�ำรา ของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักศึกษาทราบตั้งแต่เริ่มต้น
หนังสือวารสารทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ มีเครื่อง ของการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้นๆ ทั้งนี้เพราะการ
คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ที่ แจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหานับเป็นส่วนหนึ่งขององค์
เอื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การสืบค้นและเสาะแสวงหาความรู้ทั้ง ประกอบที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี สอดคล้องกับ
จากภายในและภายนอกประเทศ มีอาณาบริเวณและ กาเย่ (Gagne and Briggs, 1974, หน้า 121-136)
บรรยากาศที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการใฝ่รู้ ซึ่งกล่าวว่า ในระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ใฝ่เรียนของนักศึกษา รวมถึงจะต้องสร้างสรรค์บรรยากาศ สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้นั้น ผู้สอนต้องแจ้งจุด
ประสงค์ เป็นการบอกให้ผเู้ รียนทราบถึงเป้าหมายหรือผล
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ทีจ่ ะได้รบั จาการเรียนบทเรียนนัน้ โดยเฉพาะ เพือ่ ให้ผเู้ รียน พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต
เห็นประโยชน์ในการเรียน เห็นแนวทางการจัดกิจกรรม ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง (ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
การเรียนท�ำให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนของตนเองได้
การศึกษา, 2553, หน้า 5-9) และกิจกรรมส่งเสริมความ
2.2 ด้านเนื้อหา ต้องเน้นคุณธรรมพื้นฐาน มี จิ ต สาธารณะ ค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส ่ ว นรวมมากกว่ า
ที่เอื้อหนุนการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันในสังคมทุกด้าน ส่วนตน การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม เช่น
ต้องมีหลักธรรมที่สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ให้อยู่บน คุณธรรม 4 ประการ ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล และหลัก
พื้นฐานของความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อ ทศพิธราชธรรม เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการด�ำเนินชีวติ อยูใ่ น
น�ำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติตนในสังคมเมืองที่มีค่านิยมและ สังคมปัจจุบนั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sylvia (1999)
การแข่งขันทางวัตถุสูง ทั้งนี้การปลูกฝังด้านคุณธรรม ทีพ่ บว่า ถ้าผูเ้ รียนได้มโี อกาสท�ำกิจกรรมทีส่ ำ� คัญและตรง
จริ ย ธรรม ถื อ เป็ น จุ ด มุ ่ ง หมายส� ำ คั ญ ของวิ ช าศึ ก ษา กับเนือ้ หานัน้ จะสามารถท�ำให้บรรลุการเรียนการสอนตาม
ทั่วไปที่จะต้องเน้นควบคู่ไปกับวิชาชีพ คือ การปลูกฝัง จุดประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ต้องเป็นกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม ความดี ความงามให้กับผู้เรียน เพื่อ ที่สร้างความตระหนักถึงการมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
หวังให้เขาเป็นผู้น�ำที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ชีวิต ส่วนรวม การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม
2.4 ด้ า นสื่ อ การสอน มหาวิ ท ยาลั ย ควร
ในสังคม (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2550) เช่น คุณธรรม
ด้านมีความซื่อสัตย์สุจริต การรู้จักข่มใจตนเอง อดทน จัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อการสอนที่มีเนื้อหา
อดกลั้น อดออม และการละวางความชั่ว ความทุจริต มี ทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาหลักปรัชญา
ความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด�ำเนินชีวิต ที่จะน�ำ ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ใช้ ไ ด้ กั บ สั ง คมเมื อ ง หรื อ มี
มาเป็นหลักยึดประจ�ำใจ เพื่อน�ำพาไปสู่เป้าหมายได้อย่าง บุคลากรที่มีความช�ำนาญการผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย
รวมทั้ ง ควรสนั บ สนุ น การผลิ ต หนั ง สื อ ต� ำ ราเรี ย นและ
ถูกต้องเที่ยงตรง
2.3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องเป็น เอกสารประกอบการสอนต่ า งๆ เช่ น ส� ำ นั ก สื่ อ และ
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ โดยการ เปิดโอกาสให้ เทคโนโลยีการศึกษา ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์บริการการใช้
นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมเลือกท�ำกิจกรรมได้ตามความ การผลิต และบ�ำรุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาที่
สนใจ สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism ทันสมัยแก่อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ของ Bednar and Carbon (1991) ทีก่ ล่าวว่า การเรียนรู้ เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสื่ อ
เกิดจาการลงมือกระท�ำ การที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท�ำซึ่ง และเทคโนโลยีการเรียนการสอน เป็นแหล่งฝึกอบรม
เป็นการสร้างความหมายที่พัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานของ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ
ประสบการณ์ เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล และใช้เป็นสถานที่ฝึกทักษะปฏิบัติ และควรสนับสนุนให้
ใหม่ กั บ ประสบการณ์ที่มีมาก่อ นหรือ ความรู้เ ดิม ของ อาจารย์มีการจัดท�ำต�ำราหรือเอกสารประกอบการสอนที่
มีรายละเอียดเกีย่ วกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เรียน และสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ แนวคิดที่หลาก
อย่างครบถ้วนและใช้ร่วมกัน มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม
หลายเป็นสิง่ ทีม่ คี า่ และจ�ำเป็น ผูเ้ รียนจะต้องสร้างแนวคิด
และสนับสนุนอาจารย์ด้านการผลิตสื่อการสอน เช่น ส่ง
ของตนเอง อาจมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยทีผ่ เู้ รียนจะ
อาจารย์ไปอบรมสัมมนา ทั้งนี้ สอดคล้องกับส�ำนักงาน
ต้องเรียนรู้ นอกจากนีค้ วรเน้นกิจกรรมทีป่ ลูกฝังคุณธรรม คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 69) ได้
เสริ ม สร้ า งให้ ผู ้ เรี ย นมี ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กล่าวถึงบทบาทของครูในการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ค่านิยม มีจิตส�ำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มี ศูนย์กลาง มีพฤติกรรมที่พบได้ คือครูต้องส่งเสริมให้
ระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ผูเ้ รียนได้ศกึ ษาค้นคว้า เพือ่ หาค�ำตอบหรือการแก้ปญ
ั หา
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี ได้ด้วยตนเองสอดคล้องกับที่ก�ำหนดไว้ในแผนการสอน
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2.5 ด้ า นห้ อ งเรี ย นและสิ่ ง แวดล้ อ ม มีการแจ้งคะแนนผลงานแต่ละชิ้น เป็นระยะระหว่าง
มหาวิ ท ยาลั ย ควรควรก� ำ หนดเป็ น นโยบาย ปรั บ ปรุ ง ภาคเรียน สอดคล้องกับระบบการจัดการเรียนการสอน
ภูมิทัศน์โดยภาพรวมให้มีความร่มรื่น เป็นธรรมชาติมี เพือ่ ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรูข้ อง Gagne and
บรรยากาศช่วยเสริมการเรียนการรูห้ ลักเศรษฐกิจพอเพียง Briggs (1974, pp. 121-136) กล่าวคือ การประเมิน
ที่เหมาะสมกับพื้นที่สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ของ พฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ เป็นขั้นการวัดและ
Rogers, 1969) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมทางการ ประเมินว่าผูเ้ รียนสามารถเรียนรูต้ ามจุดประสงค์การเรียนรู้
เรียนให้อบอุน่ ปลอดภัย ไม่นา่ หวาดกลัว น่าไว้วางใจ จะช่วย ของบทเรี ย นเพี ย งใด ซึ่ ง อาจวั ด โดยการใช้ ข ้ อ สอบ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ควรใช้และพัฒนาทรัพยากร แบบสังเกต การตรวจผลงาน หรือการสัมภาษณ์ แล้ว
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และความสุขอย่างยั่งยืน แต่ว่าจุดประสงค์นั้นต้องการวัดด้านใด แต่สิ่งส�ำคัญ คือ
(ส� ำ นั ก นโยบายและยุท ธศาสตร์, 2550) สอดคล้อง เครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั ต้องมีคณ
ุ ภาพเชือ่ ถือได้และมีความเทีย่ งตรง
กับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Maslow (1962) กล่าวว่า ในการวัด และการส่งเสริมความแม่นย�ำและการถ่ายโอน
การช่วยให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการ การเรียนรู้ เป็นการสรุป การย�ำ้ ทบทวนการเรียนทีผ่ า่ นมา
พื้ น ฐานของตนอย่ า งพอเพี ย ง การให้ อิ ส รภาพและ เพื่อให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น กิจกรรมในขั้นนี้
เสรีภาพแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่เอื้อ อาจเป็ น แบบฝึ ก หั ด การให้ ท� ำ กิ จ กรรมเพิ่ ม พู น
ต่อการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ ความรู ้ รวมทั้ ง การให้ ท� ำ การบ้ า น ท� ำ รายงาน หรื อ
ในการรู ้ จั ก ตนเองตรงตามสภาพความเป็ น จริ ง หาความรูเ้ พิม่ เติมจากความรูท้ ไี่ ด้ในชัน้ เรียน และชนาธิป
โดยอาจารย์ผู้สอนก�ำหนดกิจกรรมด้านจิตอาสาให้นิสิต พรกุล (2544, หน้า 6) กล่าวว่า ครูมหี น้าทีร่ บั ผิดชอบการ
นักศึกษารับผิดชอบดูแลพื้นที่ เช่น ซุ้มศาลาพักผ่อน เรียนของผูเ้ รียนหลังจากสอนครูดอ้ งท�ำหน้าทีป่ ระเมินการเรียนรู้
สวนหย่อมบริเวณตึกเรียน ให้มีบรรยากาศเสริมการเรียน ของผู้เรียน เพื่อใช้ในการวางแผนการสอนต่อไป หรือ
การรู้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ควรเปิด ตัดสินคุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมีหน้าที่รับผิดชอบการ
โอกาสให้นสิ ติ นักศึกษาทีเ่ รียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เรียนรู้ของตนเองโดยเลือกสิ่งที่ต้อง การเรียน วางแผน
พอเพียงเสนอเป็นโครงงาน พัฒนาบริเวณคณะ/สาขาของ การเรียน เข้าไปมีสว่ นร่วมในการเรียน ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้
ตนเอง เป็นกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อพื้นที่สาธารณะ ด้วยตนเอง และประเมินผลการเรียนรูข้ องตน นอกจากนี้
โดยมีอาจารย์ผู้สอนประสานกับผู้รับผิดชอบพื้นที่ของ การวัดผลและการประเมินผลต้องมีทั้งภาคทฤษฎีและ
แต่ละคณะ และติดตามดูแลความเหมาะสมไปกับนิสิต ภาคปฏิบัติ กล่าวคือวัดความรู้ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์
นักศึกษาด้วย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งต้องให้ความส�ำคัญกับ
2.6 ด้านการวัดและประเมินผล วิธกี ารวัดผล พฤติกรรมได้แก่ การประพฤติปฏิบตั ติ วั ความรับผิดชอบ
และประเมินผลต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับเนือ้ หา มี คุ ณ ธรรมทั ศ นคติ ที่ แ สดงออกที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก
และกิจกรรมการเรียนการสอน มีแบบทดสอบ และข้อสอบ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการน�ำกิจกรรม
ครอบคลุมเนื้อหา และมีการแจ้งหลักเกณฑ์การวัดและ การเรียนรู้ในวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ประเมินผลก่อนการเรียนการสอน มีการแจ้งคะแนนผล ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�ำวัน สอดคล้องกับ กาญจนา
งานระหว่างภาคเรียน อาจารย์ผู้สอนหลักปรัชญาของ ไชยพันธุ์ (2544, หน้า 8) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ
เศรษฐกิจพอเพียงควรมีการประชุมตกลงเกี่ยวกับการ ครูกับการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไว้
วัดผลก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการ ว่า การเตรียมการประเมินผล เป็นการประเมินการเรียน
วัดผลมีมาตรฐานเดียวกัน มีการแจ้งวิธีการวัดผลและ การสอนให้ตรงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ดูได้จากผลงาน
กิจกรรมทั้งหมดในรายวิชาในตอนเปิดภาคเรียน และ นอกจากนีย้ งั ประเมินครอบคลุมความรู้ จิตพิสยั และการ
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ปฏิบัติ นอกจากนี้ต้องมีการจัดท�ำจัดท�ำแบบประเมิน ด้านค�ำชี้แจง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จากการ
การสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศการ ประเมินคุณภาพ พบว่า มีความเหมาะสมชัดเจนทุกองค์
เรียนรู้ แฟ้มประวัตขิ องผูเ้ รียน เพือ่ ให้การวัดและประเมิน ประกอบ สามารถน�ำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และ
ผลมีความชัดเจน เที่ยงตรง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น�ำไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากคูม่ อื ฯ จัด
3. การจัดท�ำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท�ำขึน้ ตามหลักทฤษฎีการจัดการเรียนรูแ้ ละตามค�ำแนะน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำหรับมหาวิทยาลัย ของผู้สอนและผู้เรียน
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คู ่ มื อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ห ลั ก ปรั ช ญา ข้อเสนอแนะ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ราชมงคลพระนคร ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
1.1 ด้ า นห้ อ งเรี ย นและสิ่ ง แวดล้ อ ม
15 กิจกรรม จัดเรียงตามล�ำดับเนื้อหาของกิจกรรมดังนี้ มหาวิทยาลัยควรก�ำหนดเป็นนโยบาย ปรับปรุงภูมิทัศน์
1) การศึกษาพระบรมราโชวาทและพระราชด�ำรัสเกี่ยว โดยภาพรวมให้มคี วามร่มรืน่ และมีบรรยากาศสอดคล้อง
กับเศรษฐกิจพอเพียง 2) การท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความร่วมมือระหว่างอาจารย์
ประจ�ำวัน 3) การท�ำบันทึกกิจวัตรประจ�ำวัน 4) การวาง ผู้สอนกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาอาคาร
เป้าหมายชีวิต 5) การศึกษาพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ สถานที่
เศรษฐกิจพอเพียง 6) การศึกษาประวัติชีวิตของบุคคล
1.2 พัฒนาห้องเรียนให้มีความพร้อมส�ำหรับ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 7) การปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน การใช้สอื่ ประกอบการสอนได้ครบถ้วน มีสงิ่ อ�ำนวยความ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8) สร้างธุรกิจแนวคิด สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
ใหม่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล 9) สวนครัว เศรษฐกิจพอเพียง
ในสังคมเมือง 10) ผักอินทรีย์ กินดี อยู่ดี ชีวีปลอดภัย
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
11) เยาวชนไทยไม่ตกเป็นทาสวัตถุนิยม 12) การลด
2.1 ควรศึกษาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของการ
ภาวะโลกร้อน 13) การรณรงค์การประหยัดน�ำ้ ประหยัดไฟ จัดกิจกรรมการเรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
14) การลดขยะ 15) การรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการประเมินคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยให้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ด้านคือ ด้านเนือ้ หา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้านสื่อและด้านประเภทของกิจกรรมการเรียนรู้ จากการ
2.2 ควรศึ ก ษาการน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของ
ประเมินคุณภาพความเหมาะสมของคูม่ อื มีคา่ เฉลีย่ ระดับ เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันและพฤติกรรม
มากที่สุดทุกด้าน ทุกข้อ คุณภาพความเหมาะสมของ การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
องค์ประกอบคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญา กลุม่ นักศึกษาทีผ่ า่ นการเรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พอเพียง
ราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
2.3 ควรศึ ก ษาแนวทางพั ฒ นาการจั ด
มากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพความ กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เหมาะสมสูงที่สุด คือ ด้านการประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน แบบบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา
ระดับมากที่สุด อันดับสอง ด้านการใช้คู่มือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ สังคมศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาชีพตาม
ในระดับมากที่สุด อันดับสาม ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มี หลักสูตรต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอันดับสุดท้าย ได้แก่
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพัฒนาการการใช้ทดี่ นิ ของรัฐและเพือ่ น�ำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการทีด่ นิ
ของรัฐ อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยเน้นพื้นที่ด้านทิศเหนือของเกาะ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูล
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่ายทางอากาศ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละนักวิชาการ จ�ำนวน 14 คน และจัดการสนทนากลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ผูน้ ำ� ท้องถิน่
ก�ำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ผลการวิจัยพบว่า
1. พัฒนาการการใช้ที่ดินและปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในเขตอ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อ พ.ศ. 2535 ท�ำให้ชุมชนขยายตัวเพิ่ม มากขึ้น มีการสร้างเส้นทางหลักที่
ถาวรเพิ่มขึ้น พื้นที่ป่าถูกแผ้วถางร้อยละแปดสิบ ของที่ราบ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2535 ขึ้นมา
เป็นนโยบายของรัฐโดยจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มีอ�ำนาจหน้าที่ติดตามก�ำกับดูแล ให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาและการป้องกันการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ
เร่งรัดให้ด�ำเนินการส�ำรวจจัดท�ำแนวเขตที่ดินของรัฐ ที่อยู่ในความดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องและชัดเจน
2. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ คณะรัฐมนตรีต้องก�ำหนดให้ การแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกที่ดินของรัฐเป็นวาระแห่งชาติ ควรแก้ไขระเบียบกฎหมายของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดตราดต้องจัดให้มีเวทีการพูดคุย เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศควรด�ำเนินการเป็นพื้นที่ชุมชน หรือเป็นระวาง กรมที่ดิน
กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกองทัพเรือ ต้องร่วมกันก�ำหนดขอบเขตที่ดินของรัฐ
ให้ชัดเจน ต้องเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่ การตรวจสอบแนวเขตตามหลักฐานทางแผนที่หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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3. ยุทธศาสตร์การป้องกันการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ กรมทีด่ นิ กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ และกองทัพเรือ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลรับผิดชอบโดยตรง และกรมที่ดินต้องจัดตั้ง
หน่วยงานขึ้นเพื่อรับผิดชอบศูนย์ข้อมูลที่ดินทั้งประเทศในส่วนของกรมธนารักษ์ และกองทัพเรือ ต้องพิจารณาใน
การขอใช้พนื้ ทิ่ โดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ของรัฐ ให้เหมาะสมกับความจ�ำเป็นตามวัตถุประสงค์
ให้กองทัพเรือพิจารณาที่ดินที่หมดความจ�ำเป็นหรือเลิกใช้ประโยชน์ส่งคืนกรมธนารักษ์ และให้กรมธนารักษ์
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้เช่า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ขอเช่า
คำ�สำ�คัญ : การจัดการที่ดินของรัฐ/ ยุทธศาสตร์/ เกาะช้าง

Abstract
The purposes of this research were to study the development of public land utilization
and propose the strategies of public land management at Koh Chang District, Trat Province by
emphasizing on the area of the northern side of the island. It was a qualitative study, collected
data from related research documents, aerial photographs and in-depth interviews. Those who
provided data in interviewing were14 experts and academics; on the other hand, in arranging a
group discussion, those who provided information were such as government officers, local leaders,
and sub-district and village headmen; whereas, the researcher acting as moderator.
The research finding were as fallows.
1. The development of public land utilization and encroachment problems at Koh Chang
District, Trat Province. Since in 1992 the utilization of the public land has increased vastly, the
community was expanded. There was a main permanent route which was made longer. The
forest areas were destroyed about 80 percent of the flat area; therefore, this was the cause of
the encroachment of public land. Hence, the government set up the Prime Minister Regulations
regarding the encroachment of public land A.C. 1992. This was made as a state policy by setting
up the committee to solve the encroachment problems on public land by having an authority to
follow up and take care other government agencies to proceed with measures required, including
solving problems and preventing the encroachment of the public land.
2. Strategic solutions to the encroachment problems of public land were as fallowing. The
cabinet had to set up the solution of encroachment problems of public land as an important national
session, and the cabinet should also solve the regulations and laws of each government agency
related to be correspondent. Moreover, the committee solved the encroachment problems of public
land of Trat province. It was required to have a discussion stage linked with related network,
and the reading and interpreting of aerial photograph of the committee to solve encroachment
problems of public land should be taken into the community area or land. Land Department, the
Treasury Department, the Navy, and the National Park Service had to conduct the field survey
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thoroughly, and they would rigorously determine the boundaries of geological maps or other
relevant evidences.
3. Strategies to prevent public land encroachment. The land department, the Treasury
Department, and the Navy had to act with loyalty and good faith. In this case, the Land Department
should establish an agency to be responsible for land data centers across the country. In part of
the Treasury Department and the Navy, they should take into consideration the need to use public
land and consider the request to use of space to be suitable for required purposes.
The Navy should consider returning public land to the Treasury Department if such land
would be no longer needed or utilized, and then the Treasury Department should determine the
land use of the tenants to be according to the purposes of the lease requested.
Keywords : Public Land Management/ Strategy/ Koh Chang

บทนำ�
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเจริญ
เติ บ โตหรื อ ขยายตัว มากขึ้น ท�ำให้ประชาชนมีความ
ต้ อ งการที่ ดิ น เพื่ อ ท� ำ ประโยชน์ ม ากขึ้ น เมื่ อ ความ
ต้องการด้านที่ดินมีอยู่อย่างไม่จ�ำกัด จึงมีประชาชน
บางกลุ่มพยายามบุกรุกที่ดินของรัฐ เพื่อท�ำประโยชน์
ให้เกิดกับตนเอง ซึ่งการบุกรุกที่ดินนี้ อาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับประเทศได้ รัฐได้สนอง
ความต้องการของราษฎรในเรื่องที่อยู่อาศัย โดยการ
จัดสรรที่ดินของรัฐซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือป่า
เสื่อมโทรมให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยท�ำกิน ตามอ�ำนาจ
ของกฎหมายและความเหมาะสม แต่ความต้องการที่ดิน
เพือ่ ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย และท�ำกินของราษฎรไม่มขี ดี จ�ำกัด
ประกอบกับที่ดินรกร้างว่างเปล่าของรัฐก็มีจ�ำนวนลด
น้อยลง ปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กับราษฎร และปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมท�ำให้
เกิดปัญหาไร้ที่ดินท�ำกินมีการบุกรุกที่ดินในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ที่สงวนหวงห้ามของทางราชการโดยเฉพาะ
ที่สาธารณประโยชน์ทั้งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และโดย จงใจ
(วานิตย์ อินทรักษ์, 2542, หน้า 1)
ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พบ
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และนับวันจะเป็นปัญหา
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะช้างมีสภาพ
เป็ น พื้ น ที่ ป ่ า ไม้ แ ละมี ท รั พ ยากร อุ ด มสมบู ร ณ์ จึ ง มี

ประชากรเข้าไปตั้งถิ่นฐานและใช้พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย
ท�ำเกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2530 ธุรกิจการท่องเที่ยวได้
ขยายตัวเพิ่มขึ้น การใช้ที่ดินจึงกระจายตัวไปตามเกาะ
ต่าง ๆ รวมถึงเกาะช้าง และใช้พื้นที่ส่วนใหญ่เพื่อให้
บริการที่พักประเภทโรงแรม บังกะโล และรีสอร์ท
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติ
และเขตป่าไม้โดยราษฎรที่อาศัยอยู่บนเกาะ โดยเฉพาะ
บริเวณเกาะช้าง มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นและมีการ
ซื้อขายที่ดินค่อนข้างสูง ท�ำให้ประชาชนบุกรุกที่ดิน
และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐท�ำมาหากิน โดยรัฐเอง
ไม่ได้จัดการขั้นเด็ดขาดปล่อยให้เวลาผ่านไปนานเข้า
ท�ำให้เกิดปัญหาตามมา คือ การเรียกร้องเอกสารสิทธิใน
ที่ดินที่ประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยท�ำกิน แต่การขอมีสิทธิ
ครอบครองทีด่ นิ ของรัฐก็มกี ฎหมายบังคับอยู่ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ผู้ใดน�ำที่ดินของรัฐไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ที่
ได้จัดไว้ หรือสงวนหวงห้ามไว้ หากไม่มีการดูแลรักษา
และด�ำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินของรัฐแล้วที่ดิน
เหล่านี้ก็จะถูกน�ำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวกันหมด ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในที่ดินของ
รัฐที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าและที่ดินสาธารณประโยชน์
โดยมอบหมายให้กรมการปกครองรับผิดชอบด้านการ
บริหารจัดการ การก�ำกับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องอ�ำเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันตามกฎหมาย การเข้าไปใช้ประโยชน์
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ในที่ดินของรัฐ โดยหลักการแล้วจะต้องได้รับอนุญาต ในพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เกาะช้างอย่าง
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด มิฉะนั้น ถูกต้องและเกิดประโยชน์สงู สุดส�ำหรับประเทศชาติตอ่ ไป
จะมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2537, วัตถุประสงค์ของการวิจัย
หน้า 3)
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการ การใช้ที่ดินของรัฐ ใน
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทางรัฐเองได้พยายาม เขตอ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
เข้าไปแก้ไขปัญหาและหาทางป้องกันปัญหาการบุกรุก
2. เพือ่ น�ำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการทีด่ นิ ของ
ที่ดินของรัฐในหลายวิธีการ เช่น ประชุมชี้แจงให้ความรู้ รัฐ ในเขตอ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
เกี่ยวกับที่สาธารณ ประโยชน์แก่ผู้น�ำชุมชน การแก้
ปัญหาข้างต้นไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก กรอบแนวคิดการวิจัย
เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาที่ ม าจากภาครั ฐ เพี ย งฝ่ า ยเดี ย ว
กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ ก าร
การบุกรุกที่ดินของประชาชนได้ส่งผลกระทบในด้าน จัดการที่ดินของรัฐตามแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ต่าง ๆ มากมาย เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป้าหมายหลักที่จะต้องด�ำเนินการเพื่อลดความรุนแรง
และการปกครอง ซึ่งข้อมูลรายละเอียดของผลกระทบ ของปัญหาเบื้องต้น ในภูมิภาค และน�ำไปสู่เป้าหมาย
นั้นมักจะได้จากการศึกษาเฉพาะพื้นที่นั้น ไม่สามารถ ใหญ่หรือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมใน
น�ำมาใช้อธิบายผลกระทบในพื้นที่อื่น ๆ ได้อย่างชัดเจน ระดับประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ตามหลักทฤษฎีความ
พื้ น ที่ อ� ำ เภอเกาะช้ า ง จั ง หวั ด ตราด ที่ มี ส ภาพทาง ขัดแย้ง (Conflict Theory) ซึ่งเป็นแนวความคิดที่มี
ภูมิศาสตร์เป็นภูเขาและป่าไม้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควร ข้อสมมุติฐานที่ว่า พฤติกรรมของสังคมสามารถเข้าใจ
ที่จะมีการศึกษาพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ได้จากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ และบุคคลต่างๆ
ของรัฐ พื้นที่เกาะช้างที่ผ่านมาเพื่อน�ำเสนอยุทธศาสตร์ เพราะการแข่งขันในการเป็นเจ้าของทรัพยากรที่มีค่า
การจัดการที่ดินของรัฐให้เหมาะสมขึ้น เป็นการรองรับ และหายาก และตามทฤษฎีอสังหาริมทรัพย์ (Simons,
และแก้ ป ั ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ ที่ เ ป็ น มาแต่ เ ดิ ม 2006) ที่ได้กล่าวถึงอสังหาริมทรัพย์ ที่ครอบคลุมเกี่ยว
ให้ลดน้อยลงหรือหมดไป สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น กับกลุม่ ของสิทธิของอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย สิทธิ
มีการยอมรับและเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย และ ในการควบคุม สิทธิในการใช้งาน สิทธิในการมีกรรมสิทธิ์
เพื่อหาแนวทางระวังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา การบุกรุก และสิทธิในการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เจ้าของ
เพิ่มเติม ในอนาคต ซึ่งการศึกษาทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูล หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นได้รับทราบ
ประกอบที่จะส่งผลต่อการน�ำเสนอ แนวทางที่สามารถ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ยอมรับในสิทธิทตี่ นพึงมี ยึดถือ
ลดปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นในภูมิภาคลงได้ และเป็น ปฏิบตั ติ าม เพือ่ น�ำไปสูก่ ารใช้ทดี่ นิ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แนวทางการก�ำหนดนโยบายของรัฐในการพัฒนาด้าน ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐพืน้ ที่
การบริหารจัดการเรือ่ งทีด่ นิ ของรัฐ เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ ง เกาะช้างทีผ่ า่ นมา การระวังป้องกันไม่ให้มกี ารบุกรุกทีด่ นิ
และผลกระทบของภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ง ของรัฐเพิ่มเติม ศึกษาจากสภาพที่ดินและปัญหาการ
การด�ำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและ บุกรุกทีด่ นิ ของรัฐบริเวณอ�ำเภอเกาะช้าง จากการประกาศ
สอดคล้องกับ ความต้องการและความพึงพอใจของ ใช้นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ เรื่องการบริหาร
ประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี และเกิด จัดการที่ดิน ว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมหรือตรงตาม
ความร่วมมือ ร่วมใจระหว่างส่วนราชการ และประชาชน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือไม่ โดยศึกษา
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หน้าที่ 123
พัฒนาการการใช้ทดี่ นิ ของรัฐว่าเกิดการเปลีย่ นแปลงจาก
กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนการ
เดิมมากน้อยเพียงใด และเป็นไปในทิศทางใด แล้วท�ำการ ปฏิบัติซึ่งวางเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์จ�ำเพาะ เป็นศัพท์
วิเคราะห์ข้อมูลหาประเด็นส�ำคัญส�ำหรับด�ำเนินการจัด ทีม่ กี ำ� เนิดในทางทหาร และยุทธศาสตร์ได้ขยายออกนอก
ท�ำยุทธศาสตร์การจัดการที่ดินของรัฐ อ�ำเภอเกาะช้าง สาขาการทหาร ไปยังธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเกม และ
จังหวัดตราด
สาขาอืน่ หมายถึง การวางแผนงานสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ บรรลุ
เป้าหมาย ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
หรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
ขอบเขตของการวิจัย
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง กระบวนการ
1. ขอบเขตพื้นที่
ด�ำเนินการศึกษาในพื้นที่เกาะช้างด้านทิศเหนือ ที่ ต ่ อ เนื่ อ งและมี ก ารทบทวนกระบวนการเวี ย นไปมา
ได้แก่ ต�ำบลเกาะช้าง และต�ำบลเกาะช้างใต้ อ�ำเภอเกาะช้าง ตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรโดยรวมสามารถด�ำรงอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
จังหวัดตราด
ยุทธศาสตร์การจัดการที่ดินของรัฐ หมายถึง
2. ขอบเขตการศึกษา
2.1 ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ในการ สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก การจั ด วางพื้ น ฐานระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ที่ มี
ั หาการถือครอง
(In-depth Interview) เป็ น การสั ม ภาษณ์ แ บบมี ประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและแก้ปญ
โครงสร้าง โดยการก�ำหนดลักษณะเฉพาะที่ส�ำคัญของ ที่ดินที่ต้นตอของปัญหา และเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถ
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ซึ่งได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและ น�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในระยะยาว เพื่อน�ำไปสู่การใช้ที่ดิน
นักวิชาการจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม
ของรัฐ จังหวัดตราด ผู้น�ำท้องถิ่น รวมจ�ำนวน 14 คน
2.2 ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ในการสนทนากลุ ่ ม วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ มี วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น การศึ ก ษาแบ่ ง เป็ น
(Focus Group Discussion) ได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น ก� ำ นั น และผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นทั้ ง สองต� ำ บลของ 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง
เกาะช้าง ได้แก่ต�ำบลเกาะช้าง จ�ำนวน 4 หมู่บ้าน และ
ต�ำบลเกาะช้างใต้ จ�ำนวน 5 หมู่บ้าน รวมทั้งราษฎรผู้ใช้ การใช้ที่ดินของรัฐ ในเขตอ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
มีขั้นตอนดังนี้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ รวมจ�ำนวน 13 คน
1. ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึ ก ษาสภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไปของเกาะช้ า ง,
นิยามศัพท์เฉพาะ
พื้ น ที่ หมายถึ ง สภาพทั่ ว ไปในเขตอ� ำ เภอ แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเกาะช้างที่ผ่านมา,
เกาะช้าง จังหวัดตราด ที่ประชาชนบุกรุกที่ดินเพื่อใช้ใน การจัดการปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐทีผ่ า่ นมา, ปัญหา
ของประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องกับทีด่ นิ ของรัฐ และปัญหาจาก
การประกอบอาชีพ
ที่ดินของรัฐ หมายถึง ที่ดินอันเป็นสาธารณ นโยบายเดิมของรัฐบาล หรือนโยบายที่ก�ำลังน�ำไปใช้
สมบัติของแผ่นดินทุกประเภท เช่น ที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปฏิบัติว่ามีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร
2. ศึกษาจากการเปรียบข้อมูลจากภาพถ่ายทาง
ที่ ส งวนห้ ว งห้ า มของรั ฐ ที่ ส าธารณประโยชน์ และ
ที่ราชพัสดุ เป็นต้น และหมายรวมไปถึงที่ดินรกร้าง อากาศและแผนที่ เพือ่ หาข้อมูลเพิม่ เติมว่าพัฒนาการของ
การใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไร เพื่อวิเคราะห์ผลความ
ว่างเปล่า ห้วย หนอง คลอง บึง และแม่น�้ำ
เป็นจริงจากความแตกต่างในการเข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่
เพื่อหาบทสรุปจากประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จาก
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ข้อมูลแผนที่ เช่น การขยายตัวของทีอ่ ยูอ่ าศัยและสิง่ ปลูก นโยบายของรัฐโดยจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการ
สร้าง การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม เป็นต้น
บุกรุกที่ดินของรัฐ มีอ�ำนาจหน้าที่ติดตามก�ำกับดูแล ให้
ตอนที่ 2 น�ำเสนอยุทธศาสตร์การจัดการที่ดิน ส่วนราชการต่าง ๆ ด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ
ของรัฐ ในเขตอ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มีขั้นตอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและการป้องกันการบุกรุกที่ดิน
ดังนี้
ของรัฐ เร่งรัดให้ดำ� เนินการส�ำรวจจัดท�ำแนวเขตทีด่ นิ ของ
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รัฐ ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ให้ถกู ต้องและ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐในเขต ชัดเจน รวมทั้งจัดท�ำทะเบียนหรือหนังสือส�ำคัญส�ำหรับ
อ�ำเภอ เกาะช้าง จังหวัดตราด จากการสัมภาษณ์ผทู้ มี่ สี ว่ น ที่หลวง
เกีย่ วข้องโดยตรง ได้แก่ผทู้ รงคุณวุฒิ และนักวิชาการจาก
2. ยุทธศาสตร์ก ารแก้ไขปัญ หาการบุก รุก
กบร. จังหวัดตราด ผู้น�ำท้องถิ่น
ที่ดินของรัฐ คณะรัฐมนตรีต้องก�ำหนดให้ การแก้ไข
2. การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเป็นวาระแห่งชาติ ควร
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการจาก กบร. จังหวัด แก้ไขระเบียบกฎหมายของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตราด ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้บุกรุก เพื่อหาประเด็นค�ำตอบที่ยัง ให้ ส อดคล้ อ งกั น คณะกรรมการแก้ ไขปั ญ หาการ
ไม่ชัดเจน ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง จาก บุก รุก ที่ดินของรัฐ จังหวัดตราดต้องจัดให้มีเวทีก าร
ความคิดเห็น ทัศนคติ ความรูส้ กึ การรับรูแ้ ละพฤติกรรม พูดคุย เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมสนทนา
การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศควรด�ำเนินการเป็น
น� ำ เสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การที่ ดิ น ของรั ฐ พื้นที่ชุมชน หรือเป็นระวาง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์
เพื่อปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติ และกองทัพเรือ ต้องร่วมกันก�ำหนด
ของรัฐพื้นที่เกาะช้างที่มีอยู่เดิม และการระวังป้องกัน ขอบเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ต้องเข้มงวดในการตรวจ
ไม่ให้เกิดการบุกรุกเพิ่มเติม ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าว ตราพืน้ ที่ การตรวจสอบแนวเขตตามหลักฐานทางแผนที่
ต้องสอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประชาชน เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เกาะช้าง
3. ยุทธศาสตร์การป้องกันการบุกรุกที่ดิน
อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
ของรัฐ กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ
และกองทัพเรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลรับผิดชอบโดยตรง และ
ผลการวิจัย
1. พัฒนาการการใช้ทดี่ นิ และปัญหาการบุกรุก กรมที่ดินต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อรับผิดชอบศูนย์
ทีด่ นิ ของรัฐ ในเขตอ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มีการ ข้อมูลที่ดินทั้งประเทศในส่วนของกรมธนารักษ์ และ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อ พ.ศ. 2535 กองทัพเรือ ต้องพิจารณาในการขอใช้พื้นทิ่ โดยค�ำนึง
ท�ำให้ชุมชนขยายตัวเพิ่ม มากขึ้น มีการสร้างเส้นทาง ถึงความจ�ำเป็นในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ให้เหมาะ
หลักที่ถาวรเป็นระยะทางยาวเพิ่มขึ้นประมาณ 9 กม. สมกั บ ความจ� ำเป็ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ให้ ก องทั พ เรื อ
พื้นที่ป่าถูกแผ้วถาง ร้อยละแปดสิบของที่ราบ ซึ่งเป็น พิจารณาที่ดินที่หมดความจ�ำเป็นหรือเลิกใช้ประโยชน์
สาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ รัฐบาล ส่งคืนกรมธนารักษ์ และให้กรมธนารักษ์ ตรวจสอบการ
จึงได้ก�ำหนดระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ายการ ใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้เช่า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ พ.ศ.2535 ขึน้ มาเป็น ตามที่ขอเช่า

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน้าที่ 125
ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของ
อภิปรายผลการวิจัย
1. พัฒนาการการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยทั่วไป รัฐ รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ของเกาะช้าง ตัง้ แต่อดีตทีม่ กี ารใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีเ่ พียง ด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2535
เล็กน้อย เพื่อสร้างเป็นเพิงพักชั่วคราวตามบริเวณที่เป็น ขึ้นมาเป็นนโยบายของรัฐโดยจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไข
หาดทราย เมื่อเริ่มต้นประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) มีอ�ำนาจหน้าที่
ฉบับที่ 1 การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ติดตามก�ำกับดูแล ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ด�ำเนินการ
ที่ มี แ นวคิ ด ในการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มุ ่ ง สู ่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ให้เป็นไปตามมาตรการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและการ
มี เ สถี ย รภาพ ประชากรในพื้ น ที่ เ กาะช้ า งเพิ่ ม ขึ้ น ป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปัจจุบันการบุกรุกที่ดิน
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดการย้ายถิ่นฐาน ของรัฐเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อยเนื่องจากรัฐมีการ
(ประชา สุทธิวรา, 2544) ที่ระบุว่า “ปัจจัยในการดึงดูด ด�ำเนินการอย่างเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายกับ
ให้คนย้ายถิ่นเข้า ได้แก่โอกาสของการมีงานท�ำสูงกว่า ผู้กระท�ำความผิด และรัฐได้แก้ปัญหาโดยการก�ำหนดให้
และมีอาชีพให้เลือกมากกว่า จึงท�ำให้การอพยพเพิ่ม มีการกระจายการถือครองที่ดินไปสู่กลุ่มคนจนในภาค
มากขึ้น และโอกาสที่จะยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เกษตรที่ไร้ที่ดินท�ำกิน ให้เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์และ
ให้กับตนเองและครอบครัว ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จัดสรรที่ดินท�ำกินให้แก่ผู้ไร้ที่ดินท�ำกิน พื้นที่เกาะช้างมี
จ�ำนวนประชากร กล่าวคือท้องถิ่นใดมีทรัพยากรอุดม หลายหน่วยงานเข้ามาก�ำกับดูแลที่ดิน เช่น อุทยานแห่ง
สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีช่องทางในการท�ำมาหากิน ชาติหมู่เกาะช้าง กองทัพเรือ เป็นต้น ท�ำให้เกิดการ
ดีกว่าก็จะเป็นเหตุจูงใจให้คนในท้องถิ่นอื่นเข้ามาอยู่” ประกาศเขตควบคุม ดูแลซ�้ำซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ทับที่
จากการย้ายถิ่นฐานของประชาชนเพิ่มมากขึ้นการใช้ ดินที่ชาวบ้านที่ครอบครองท�ำประโยชน์มาก่อน และ
ประโยชน์ที่ดินเกาะช้างในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความ สภาพปัญหาการบุกรุกที่แท้จริงไม่ใช่ปัญหาที่เกษตรกร
ต้องการของประชาชน ท�ำให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดิน เข้าไปบุกรุกที่ดินของรัฐเพราะขาดที่ดินในการท�ำการ
ของรัฐ รัฐบาลจึงต้องรีบด�ำเนินการตามมาตรการทั้ง เกษตรแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนายทุนบุกรุกพื้นที่เพื่อท�ำเป็น
การแก้ไขปัญหาและการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ สถานที่ท่องเที่ยว
2. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ บริเวณ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน ซึ่งในช่วงเวลานั้น
เป็นการใช้อ�ำนาจบริหารแบบควบคุมสั่งการเป็นแบบ อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยใช้กระบวนการพิสูจน์
บนสู่ล่าง ท�ำให้เกิดปัญหาเนื่องจากความไม่เข้าใจกัน สิทธิในทีด่ นิ รัฐต้องก�ำหนดให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ระหว่างรัฐกับประชาชน ทั้งที่รัฐเองด�ำเนินการโดยใช้ ทีด่ นิ ของรัฐและการไร้ทดี่ นิ ท�ำกินของประชาชนเป็นวาระ
หลักการประนีประนอมประสานประโยชน์ระหว่างกัน แห่งชาติ มีการบูรณาการหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
แต่ประชาชนในพื้นที่คิดว่าตนเองไม่ได้รับความเป็น และการใช้กฎหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้
ธรรมในสังคมรวมถึงความจริงใจจากรัฐที่ต้องการเข้ามา ปัญหาที่ดินได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และต้อง
แก้ไขปัญหา และไม่พอใจในการที่รัฐออกกฎหมายและ ค�ำนึงถึงประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป็นหลักมีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory) ซึ่ง Karl Marx
มาตรการต่าง ๆ มาใช้บังคับ
สรุปได้ว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้นอย่าง (ค.ศ. 1897-1958) อธิบายไว้ว่า พฤติกรรมของสังคม
รวดเร็ว เมื่อ พ.ศ. 2535 ท�ำให้ชุมชนขยายตัวเพิ่ม สามารถเข้าใจได้จากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ
มากขึ้น มีการสร้างเส้นทางหลักที่ถาวรเพิ่มขึ้นประมาณ และบุคคลต่างๆ เพราะการแข่งขันในการเป็นเจ้าของ
19 กม. พื้นที่ป่าถูกแผ้วถางร้อยละแปดสิบของที่ราบ ทรัพยากรที่มีค่าและหายาก การเปลี่ยนแปลงของทุกๆ
สังคม จะมีขั้นตอนของการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ ซึ่ง
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จะมีผลกระทบท�ำให้เกิดการผันแปรและ เปลีย่ นแปลงต่อ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดงบประมาณที่
โครงสร้างส่วนบน ของสังคม ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคม จ�ำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ผู้วิจัยเห็นว่า มีความ
เช่น รัฐบาล ครอบครัว การศึกษา ศาสนา และรวมถึง สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ โรเบิรต์ เอ ไซมอนส์ ในทฤษฎี
ค่านิยม ทัศนคติ และบรรทัดฐานของสังคม สังคมเกิด อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Theory, ค.ศ.2006)
จากการต้องการอยู่รวมกันแบบสมานฉันท์ของสมาชิก “ภายใต้ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนที่มีต่อ
ในสังคม สังคมต้องมีเป้าหมายร่วมกัน ถ้าต่างกันจะเกิด มูลค่าทรัพย์สิน เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับกลุ่มของสิทธิ
ความวุ่นวาย หากการด�ำเนินการของภาครัฐยึดถือวิธี ของอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย สิทธิในการควบคุม
การปฏิบัติตามแนวทฤษฎีดังกล่าว สามารถสร้างความ สิทธิในการใช้งาน สิทธิในการมีกรรมสิทธิ์ และสิทธิในการ
เข้าใจ และท�ำให้ประชาชน มีความพึงพอใจ ภาครัฐจะ จ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ บนพืน้ ดินและส่วน
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการให้ความ ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ภายในกลุ่มของสิทธิของ
ช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติ อสังหาริมทรัพย์มคี วามส�ำคัญต่อการแยกหน่วยโครงสร้าง
งานในพื้นที่จริง ท�ำให้การด�ำเนินการต่าง ๆ บรรลุผล ของอสังหาริมทรัพย์” ทฤษฎีดังกล่าวต้องการให้มอง
ส�ำเร็จได้
เรื่องอสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นเรื่องที่มีหลายสิ่งหลายอย่าง
จึงได้น�ำเสนอ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการ เข้ามาเกี่ยวพัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะท�ำให้เกิดความยุ่ง
บุกรุกที่ดินของรัฐ โดยคณะรัฐมนตรีต้องก�ำหนดให้การ ยากตามมาไม่สนิ้ สุด ผูว้ จิ ยั เห็นว่าแนวทางในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐเป็นวาระแห่งชาติ ควร การบุกรุกที่ดินของรัฐที่ดี ต้องลดปัญหาระหว่างภาครัฐ
แก้ไขระเบียบกฎหมายของหน่วยงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้ กับประชาชนลงให้ได้ ใช้วิธีเชื่อมความสัมพันธ์โดยปรับ
สอดคล้องกัน คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ลดระดับความคิดเห็นที่ขัดแย้งหรือตรงข้ามกันให้เป็น
ของรัฐ (กบร.) จังหวัดตราด ต้องจัดให้มีเวทีการพูดคุย มุมมองที่คล้ายกันใกล้เคียงกันให้มากที่สุด และหน่วย
เชือ่ มโยงภาคีเครือข่ายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และการอ่านแปล งานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ
ภาพถ่ายทางอากาศควรด�ำเนินการเป็นพื้นที่ชุมชน หรือ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต้องสร้างความเสมอภาค
เป็นระวาง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ให้เกิดขึ้นได้จริง เพื่อให้
และกองทัพเรือ ต้องร่วมกันก�ำหนดขอบเขตที่ดินของ ราษฎรมีความเชือ่ มัน่ และได้รบั ความยุตธิ รรมอันเกิดจาก
รัฐให้ชัดเจน ต้องเข้มงวดในการตรวจตรา พื้นที่การ การเสียโอกาสที่ไม่สามารถประกอบกิจการอันใดได้ เหตุ
ตรวจสอบแนวเขตตามหลักฐานทางแผนทีห่ รือหลักฐาน เพราะเป็นคดีความกับหน่วยงานราชการ ทัง้ นีร้ าษฎรเอง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต้องให้ความร่วมมือ รับฟังและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
3. การป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในการ ภาคีเครือข่าย หาแนวทางและหาข้อยุตเิ หตุแห่งการบุกรุก
ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการอื่น ๆ ให้หน่วยพิจารณา ที่ดินที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
พื้ น ที่ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ ความจ� ำ เป็ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
จึงได้น�ำเสนอ ยุทธศาสตร์การป้องกันการบุกรุก
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ล� ำ ดั บ ความเร่ ง ด่ ว น ภารกิ จ และหน้ า ที่ ที่ดินของรัฐ โดยกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมอุทยาน
ขนาดของหน่วย ขีดความสามารถความพร้อมในการ แห่งชาติ และกองทัพเรือต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ปฏิบัติงานทั้งด้านก�ำลังพลและยุทโธปกรณ์ และความ ซือ่ สัตย์สจุ ริต แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ดูแลรับผิดชอบโดยตรง
สามารถในการดูแลรักษาพื้น ที่ที่ขอใช้ทั้ง นี้หากขอใช้ และกรมที่ดินต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อรับผิดชอบ
พื้นที่เกินความจ�ำเป็นจะท�ำให้มีราษฎรบุกรุก และท�ำให้ ศูนย์ข้อมูลที่ดินทั้งประเทศในส่วนของกรมธนารักษ์
เกิดปัญหาในการดูแลรักษาที่ดินและควรพิจารณาองค์ และกองทัพเรือ ต้องพิจารณาในการขอใช้พื้นที่ โดย
ประกอบอื่น ๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานด้าน ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ให้
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เหมาะสมกับความจ�ำเป็นตามวัตถุประสงค์ ให้กองทัพ สภาพของประเทศ ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยเฉพาะ
เรือพิจารณาทีด่ นิ ทีห่ มดความจ�ำเป็นหรือเลิกใช้ประโยชน์ การถือครองที่ดิน อสังหาริมทรัพย์โดยต่างชาติ ว่ามี
ส่งคืนกรมธนารักษ์ และให้กรมธนารักษ์ ตรวจสอบการ การใช้อ�ำนาจเงินซื้อที่ดินหรือไม่ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
ใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้เช่า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จะส่งผลร้ายกระทบต่อส่วนรวมอย่างมหาศาล ถ้าไม่มี
ตามที่ขอเช่า
การปฏิรูปที่ดิน ปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐจะไม่มี
วันจบสิ้น จะเป็นการเปิดช่องทางให้นายทุนเข้าไปถือ
ครองแทนอย่างที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ต้องมีการจัดการ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ได้ที่ดินภายใต้การถือครองที่ผิดกฎหมายจาก
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สาเหตุ ข องการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ มี ค วาม ผู้ครอบครองคืนมา ไม่ว่าจะเป็นที่ท�ำการเกษตร รีสอร์ท
เกี่ ย วพั น กั น หลายด้ า นเริ่ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ล่ า งหรื อ ระดั บ หรือกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งที่พักอาศัย
2. คณะรั ฐ มนตรี ค วรก� ำ หนดให้ ก ารแก้ ไข
รากหญ้าสู่การเมืองระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ
ซึ่งองค์ประกอบที่ส�ำคัญเหล่านี้ ได้แก่ ราษฎรในพื้นที่ ปั ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ และการไร้ ที่ ดิ น ท� ำ กิ น
นักการเมือง ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น ของประชาชนในพื้นที่ อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ในอนาคตการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ พื้นที่อ�ำเภอ เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดินของ
เกาะช้าง จังหวัดตราด ต้องด�ำเนินตามแนวทางต่อไปนี้ ประเทศยังไม่เป็นเอกภาพ จึงควรมีการบูรณาการหน่วย
1. มุง่ เน้นทีก่ ารแก้ไขจุดอ่อน เช่นแก้ไขภาพพจน์ งานที่ดูแลรับผิดชอบ และบูรณาการการใช้กฎหมายซึ่งมี
ที่หน่วยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ถูกราษฎรมองในแง่ลบมา อยู่หลายฉบับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ปัญหา
โดยตลอด ต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดิน อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ได้รับการแก้ไขอย่าง
กับราษฎรในพืน้ ที่ อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ให้ความ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
3. กองทัพเรือ และกรมอุทยานแห่งชาติ ต้อง
ช่วยเหลือเมื่อราษฎรได้รับความเดือดร้อน และแสวงหา
โอกาสให้มากขึ้น โดยทบทวนจุดอ่อนว่ามีเรื่องใดบ้างที่ ปฏิบัติการเชิงรุก เช่น การปฏิบัติการด้านจิตวิทยาเพื่อ
แก้ไขภาพพจน์ที่ถูกราษฎรมองในแง่ลบมาโดยตลอด
จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2. การบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทยใน ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับราษฎรในพื้นที่ อ�ำเภอเกาะช้าง
อนาคตต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งทางด้าน วิธีคิดและวิธี จังหวัดตราดในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
ด�ำเนินการ เพือ่ น�ำไปสูแ่ นวทางการจัดท�ำยุทธศาสตร์การ เป็นกันเอง ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ให้ความ
บริหารจัดการที่ดิน จะท�ำให้การบริหารจัดการที่ดินเป็น ช่วยเหลือเมื่อราษฎรได้รับความเดือดร้อน เช่น ภัยพิบัติ
ส่วนหนึง่ ของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศอย่างแท้จริง ต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์การ
โดยจะท�ำให้ การบริหารจัดการที่ดินของประเทศน�ำไปสู่ บริหารส่วนท้องถิ่น สร้างความสามัคคี เพื่อน�ำไปสู่การ
การสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ น�ำไปสู่การใช้ที่ดิน ร่วมกันพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
4. กรมที่ ดิ น ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานขึ้ น
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมได้
เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบศู น ย์ ข ้ อ มู ล ที่ ดิ น ทั้ ง ประเทศ และ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. คณะรั ฐ มนตรี ต ้ อ งด� ำ เนิ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น ดูแลรับผิดชอบเรื่องแผนที่ทั้งระบบ เพื่อด�ำเนินการเกี่ยว
บริเวณ อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ต้องจ�ำกัดการ กับข้อมูลทะเบียนการถือครองที่ดินทั้งของรัฐและบุคคล
ถือครองทีด่ นิ ส�ำหรับการพาณิชย์ การเกษตร และกิจกรรม จ�ำนวนเนื้อที่ถือครอง ภาระผูกพัน การท�ำประโยชน์
ต่าง ๆ การอยูอ่ าศัยของแต่ละนิตบิ คุ คล กลุม่ บุคคล และ ในที่ดิน ตลอดจนสภาพของกิจการที่ท�ำประโยชน์ รวม
บุคคล ป้องกันการเก็งก�ำไร การใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับ
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ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่รูปแปลงที่ดิน ให้เป็นระบบที่ การที่จะออกเอกสารสิทธ์ในที่ดินส่วนนั้น รัฐจะต้อง
สามารถตรวจสอบค้นหาได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว ไม่สร้างเงื่อนไขหรือขั้นตอนให้เป็นภาระเพิ่มขึ้นอีกแต่
5. กรมทีด่ นิ กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ อย่างใด
และกองทัพเรือ ต้องเป็นผูส้ นับสนุนและร่วมใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ให้ข้อมูล เพื่อให้สามารถน�ำไปบริหารจัดการตามภารกิจ
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากจะมีงานวิจัยเรื่องการ
ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งในด้านการพัฒนาการดูแลรักษา บริหารจัดการทีด่ นิ ของรัฐ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาการบุกรุก
การจั ด เก็ บ ภาษี แ ละการแก้ ไขปั ญ หาที่ ดิ น ท� ำ กิ น ของ ที่ดินของรัฐ ควรจะศึกษาวิจัยเมื่อรัฐได้มีการปฏิรูปที่ดิน
ประชาชน
และมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้วไม่น้อยกว่า
6. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน 5 ปี เพื่อศึกษาเปรียบเทียบว่า ก่อนและหลังการปฏิรูป
ของรัฐ ต้องเร่งด�ำเนินการพิสูจน์สิทธิที่ดินบริเวณ อ�ำเภอ แล้ว ท�ำให้การบริหารจัดการทีด่ นิ ของรัฐมีผลสัมฤทธิ์ มาก
เกาะช้าง จังหวัดตราดโดยอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ น้อยหรือยัง่ ยืนเพียงใด ซึง่ จะท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและ
ที่ ดิ น ที่ ส งวนหวงห้ า มไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ แ ล้ ว เป็นจริงในการด�ำเนินการวิจยั มีความสอดคล้องกับความ
เสร็จเป็นอันดับแรก หากผลการอ่านแปลภาพถ่ายทาง ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพืน้ ทีน่ ำ� ไปสู่
อากาศปรากฏว่ามีการครอบครองมาก่อนการหวงห้าม การสร้างความร่วมมือในการสร้างสมดุลทางธรรมชาติ มี
ตามประกาศของรัฐหรือค�ำสั่งใด ๆ ของรัฐโดยหลักการ การใช้ที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม เป็น
แล้วต้องถือเป็นที่ยุติว่าที่ดินส่วนนั้นไม่เป็นที่หวงห้าม แนวทางในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
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พฤติกรรมชาวนาไทยในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร*
Farmer Credit Card Usage Behavior of Thai Farmers
กรกฤช ตันติจารุภัทร์**
ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง***
ดร.ศรีวรรณ ยออดนิล****

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรม ผลกระทบและการปรับตัวของชาวนาไทยใน
การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรในช่วงโครงการน�ำร่องปี พ.ศ. 2555-2558 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมชาวนาไทย
ในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ ระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และภาควันออกเฉียงเหนือ และ
3) เพื่อเสนอแนวทางการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ชาวนาไทยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลและสนทนากลุ่ม คือ ชาวนาไทยที่ได้รับบัตรสินเชื่อเกษตรกร ผู้น�ำชุมชน/ แกนน�ำชุมชน/ หัวหน้า
กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับบัตรสินเชื่อเกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
พนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
และมีภูมิล�ำเนาอยู่ในพื้นที่น�ำร่องของโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรทั้ง 5 จังหวัดน�ำร่อง
ผลการวิจัยพบว่า
ชาวนามีพฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรและกลุ่มไม่ใช้
บัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยพฤติกรรมการใช้บัตรระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความ
แตกต่างกัน คือ ชาวนาภาคกลางใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ทัง้ ให้ผอู้ นื่ ใช้บตั รตนเอง
ใช้บตั รซือ้ สินค้าผิดประเภท รวมถึงการใช้บตั รรูดเปลีย่ นเป็นเงินสดแทนสินค้าอีกด้วย ส่วนของชาวนาภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกรถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ ผลกระทบจากพฤติกรรม
การใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกรทัง้ 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีม่ ผี ลกระทบทางบวก มีความคล่องตัวในการหมุนเงินเพือ่ การด�ำเนิน
ชีวติ ประจ�ำวัน มีเงินทุนส�ำรองยามฉุกเฉินจากวงเงินของบัตร ส่วนผลกระทบทางลบ คือ การมีหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้ จากการ
เป็นผูค้ ำ�้ ประกันคนในกลุม่ ทีต่ อ้ งการเพิม่ วงเงิน และการใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ด้วยวงเงินของสินเชือ่ เกษตรกร การปรับตัวของ
ชาวนาในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรเป็นไปตามพฤติกรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้น 2 ลักษณะ คือ 1) การปรับตัว
เพื่อให้การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของตนเองเกิดประโยชน์ตามความต้องการของตน 2) การปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยง
การเสียผลประโยชน์ของตนเอง ส�ำหรับแนวทางการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ชาวนา
ควรเป็น ดังนี้ 1) ด้านผูเ้ กีย่ วข้อง ควรมีการทบทวนขัน้ ตอนของการออกบัตรสินเชือ่ เกษตรกร 2) สหกรณ์การเกษตร
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (ส.ก.ต) ควรจัดหาสินค้าให้มีความหลากหลายให้เป็นไปตามความต้องการของชาวนา
3) ด้านราคาสินค้าและการประชาสัมพันธ์ ควรมีการควบคุมราคาสินค้าให้เป็นธรรม 4) ด้านภาระหนีส้ นิ ของเกษตรกร
ควรส่งเสริมให้เกษตรกรหยุดการก่อหนีน้ อกระบบ โดยการขอความร่วมมือองค์กรอืน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการลดภาระ
หนีส้ นิ และส่งเสริมการประกอบอาชีพพิเศษ 5) ด้านการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกรแก่
ชาวนา ควรส่งเสริมให้ใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกรตรงตามวัตถุประสงค์ 6) ด้านหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อการใช้เงินคืน
ตามก�ำหนดเวลา ควรสร้างความเข้าใจแก่ชาวนาเกีย่ วกับการใช้เงินคืนตามก�ำหนดเวลาให้ชดั เจน 7) ด้านหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ควรด�ำเนินการประเมินผล และชีแ้ จงผลการประเมินงานแนวทางต่าง ๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ และคืนให้ผเู้ กีย่ วข้อง
ได้รับทราบเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาต่อไป
คำ�สำ�คัญ : พฤติกรรม/ การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

Abstract
This study aimed at 1) examining behavior, impacts and adaptation of Thai farmers towards
farmer credit card usage under the pilot project of B.E. 2555 - 2558; 2) conducting a comparison
of Thai farmer credit card usage in different regions, namely, the central, the north, and the
north-east of Thailand; and 3) providing several ways of the appropriate and profitable usage
for the farmers. This qualitative research was conducted by in-depth interview, participatory and
non-participatory observation, and focus group. Informants for the study were farmers, community
leaders, heads of farmers who were granted farmer credit cards, entrepreneurs of agricultural
shops who participated in the farmer credit card program, officers of the Bank for Agriculture
and Agricultural Cooperatives relevant to the said project and resided in five pilot provinces of
the project.
The findings are as follows:
There were two types of the behaviors: usage and non-usage by differences among the
regions. The farmers in central Thailand used their farmer credit card irrelevant to the criteria.
Some allowed others to use their own cards. Some used the card to purchase irrelevant products.
Some used the cards for cash exchange. With a comparison to the farmers in northern and
northeastern Thailand, they could use the farmer credit card relevant to the criteria. These behaviors
contributed to both positive and negative impacts. With regards to the positive ones, there were
a flow of capital for their daily life, and contingency reserve. With regards to the negative ones,
there was an increase in debts from guaranty to others who needed the farmer credit cards and
their own over-payment. As far as the adaptation attributed from the behaviors and impacts was
concerned, the farmers should adapt themselves for their appropriate and profitable usage. Firstly,
the relevant persons should review the process of the farmer credit card granting. Secondly, the
Agricultural Marketing Co-operatives Limited should improve product brands to meet the farmer’s
needs. Thirdly, prices of the products should be reasonable. Fourthly, there should be a campaign
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for stopping non-systematic debts by increasing special earnings and participating with other
stakeholders. Fifthly, there should be awareness building for the farmer credit card usage. Sixthly,
the farmers should be educated about on-time payment. Seventhly, relevant agencies should often
evaluate and publicize their evaluations for further development.

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติ
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาค
เกษตรกรรมจึงนับว่ามีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม
ไทย โดยอาชีพเกษตรกรรมที่มีมากที่สุด คือ การท�ำนา
ปลูกข้าว (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557, หน้า 9)
แต่ปัจจุบันรูปแบบการเกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ระบบการท�ำนาแบบดั้งเดิมมาสู่การเกษตรแผนใหม่ที่
ให้ผลผลิตสูง มีผลก�ำไรมากขึ้นโดยใช้ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เช่น การใช้พันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง การใช้สารเคมีราคาแพง จึง
ท� ำ ให้ ต ้ อ งประสบปั ญ หาด้ า นต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ สู ง ขึ้ น
ปัญหาขาดแคลนน�้ำจะทวีความรุนแรงขึ้น ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน การอพยพของแรงงานหนุ ่ ม สาว
อายุ 15-34 ปี ออกจากภาคเกษตร ปัญหาหนี้สินภาค
การเกษตร (ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),
2556)
จากปั ญ หาหนี้ สิ น ของเกษตรกรท� ำ ให้ ภ าครั ฐ
ได้เห็นความส�ำคัญจึงมีการจัดตั้งโครงการบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย ไม่ต้องไปกู้เงิน
จากนอกระบบมาลงทุน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร, 2555) โดยโครงการรัฐบาลต้องการ
ให้เกษตรกรได้มวี งเงินสินเชือ่ ใช้ในบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพือ่
ใช้แทนเงินสด ส�ำหรับซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
และเครื่ อ งอุ ป โภคเพื่อ ใช้ในครัว เรือ นที่มีคุณภาพและ
ราคายุติธรรม อันจะเป็นส่วนช่วยลดต้นทุนทางการผลิต
ลดภาระทางการเงิน และเพิม่ คุณภาพชีวติ ให้แก่เกษตรกร
รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบใน

การด�ำเนินงาน และเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยจัดท�ำและส่งมอบ
บัตรสินเชื่อเกษตรกรให้แก่เกษตรกรที่เป็นชาวนาเป็น
ล�ำดับแรก (สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ, 2557)
กรณี ข องชาวนาไทยนั้ น นั บ ว่ า การใช้ บั ต ร
สิ น เชื่ อ เกษตรกรเป็ น เรื่ อ งใหม่ ที่ ต ้ อ งอาศั ย ความรู ้
ความเข้าใจ และการปรับตัวในการเรียนรู้ถึงกระบวนการ
ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรอันจะส่งผลต่อพฤติกรรมและ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การก่ อ หนี้ ไ ด้ ง ่ า ยกกว่ า ดั ง นั้ น
ถ้ า ชาวนาไทยได้ ต ระหนั ก รู ้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้
บัตรสินเชื่อเกษตรกรอันเป็นหัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้ชาวนา
ไทยมีพฤติกรรมและการปรับตัวในทางที่ดี จะส่งผลต่อ
โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรได้บรรลุวัตถุประสงค์ตรง
ตามเป้าหมาย และมีแนวทางการใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกร
ที่เหมาะสมให้กับชาวนาไทยต่อไปได้ ผู้วิจัยจึงสนใจและ
ได้ท�ำการวิจัยเรื่องพฤติกรรมชาวนาไทยในการใช้บัตร
สินเชื่อเกษตรกรและผลการวิจัยที่ได้ใช้เป็นฐานข้อมูลให้
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรมากที่สุด อัน
จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรม ผลกระทบและ
การปรับตัวชาวนาไทยในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรใน
ช่วงโครงการน�ำร่องปี พ.ศ. 2555 - 2558
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมชาวนาไทยใน
การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ ระหว่าง
ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพือ่ เสนอแนวทางการใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกร
ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ชาวนาไทย
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และต่างเพศ ปรับตัวได้เหมาะสมกับบทบาททางเพศ
คำ�ถามการวิจัย
1. พฤติกรรมชาวนาไทยในการใช้บัตรสินเชื่อ ของตน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ร่างกายของตนและปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง
เกษตรกรมีลักษณะเป็นอย่างไร
2. ผลกระทบและการปรับตัวชาวนาไทยในการ ควบคุมอารมณ์ของตนได้ เป็นตัวของตัวเอง ความมัน่ ใจ
ในเศรษฐกิ จ การเงิ น รั บ ผิ ด ชอบในการใช้ จ ่ า ยเงิ น ได้
ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรมีลักษณะเป็นอย่างไร
3. พฤติ ก รรมการชาวนาไทยใช้ บั ต รสิ น เชื่ อ การเลื อ กและเตรี ย มตั ว เพื่ อ อาชี พ เตรี ย มตั ว ในเรื่ อ ง
คูค่ รองและชีวติ ครอบครัว พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ ง
เกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างไร
4. แนวทางการใช้ บั ต รสิ น เชื่ อ เกษตรกรให้ ค่านิยมและจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต
3. รอย (Roy, 1976) กล่าวถึงการปรับตัว
เหมาะสมกับชาวนาไทยควรเป็นอย่างไร
คือ ร่างกาย อัตมโนทัศน์ บทบาทหน้าที่ และการพึ่งพา
อาศั ย ผู ้ อื่ น แสดงถึ ง พฤติ ก รรมที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ ส ามารถ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปรับตัวได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น�ำทั้ง 3 ทฤษฎีมาประยุกต์
การวิ จั ย พฤติ ก รรมชาวนาไทยในการใช้ บั ต ร
ใช้ในการปรับตัวโดยมอง ด้านสังคม ความสัมพันธ์และ
สินเชือ่ เกษตรกรได้ทำ� การศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎี
บทบาทหน้าทีท่ างสังคม ความสามารถปรับตัวทางสังคม
เกีย่ วกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยเน้นศึกษาเฉพาะพฤติกรรม
ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นใจในเศรษฐกิจการเงิน สามารถ
ที่สังเกตได้อย่างชัดเจน ได้แก่ พฤติกรรมภายนอกโดย
รับผิดชอบในค่าใช้จา่ ยได้ และด้านจิตใจ ความมัน่ คงทาง
เชื่อว่าเราจะทราบถึงเรื่องราวของจิตได้ โดยศึกษาจาก
อารมณ์และจิตใจ
พฤติกรรมที่แสดงออก ความเชื่อของกลุ่มพฤติกรรม
4. โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เป็นนโยบาย
คื อ พฤติ ก รรมทุ ก อย่ า งจะต้ อ งมี ส าเหตุ พฤติ ก รรม
ของรัฐบาลที่จะเริ่มด�ำเนินการเพื่อยกระดับราคาสินค้า
เป็นการตอบสนองกับสภาพแวดล้อมหรือสิง่ ทีม่ ากระตุน้
เกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด�ำเนินงาน
ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาและควบคุมพฤติกรรม
โดยธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
ของบุคคล ดังต่อไปนี้
(ธ.ก.ส.) และให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกราย และจะ
1. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค
ขยายสิทธิประโยชน์เพื่อให้สามารถใช้ซื้อปัจจัยการผลิต
Shiffman and Kanuk (2007, p. 3) เป็นพฤติกรรม
เครือ่ งอุปโภคบริโภคและใช้เบิกเงินสดล่วงหน้าได้เสมือน
ทีผ่ บู้ ริโภคแสดงออก ไม่วา่ จะทางด้านการแสวงหา ซือ้ ใช้
บัตรเครดิตทั่ว ๆ ไป รวมทั้งใช้บัตรในการสนับสนุน
ประเมิน หรือการซื้อสินค้าและใช้บริการ ซึ่งน�ำมาซึ่งการ
โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล
ตอบสนองสิ่งที่คาดหวัง ความต้องการและความจ�ำเป็น
ของตนเอง โดยจะต้องมีการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร
วิธีดำ�เนินการวิจัย
เช่น เงิน เวลา ความพยายามที่จะได้มาเพื่อการบริโภค
การศึกษาเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
และใช้บริการของตนเอง ประกอบด้วยจะซื้ออะไรที่ไหน
research)
เมื่อไรอย่างไรท�ำไมและความถี่ในการซื้อ
ผู้ให้ข้อมูล
2. ทฤษฎี ก ารปรั บ ตั ว ใช้ แ นวคิ ด ของของ
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ (Key Informants) ใน
ฮาวิกเฮิรสท์ (Havighurst, 1953) พิจารณาการปรับ
ตั ว ในแง่ ข องการเรี ย นรู ้ ต ามขั้ น พั ฒ นาการของชี วิ ต การศึกษาพฤติกรรมชาวนาไทยในการใช้บัตรสินเชื่อ
ประกอบด้ ว ย สามารถสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละ เกษตรกรในช่วงโครงการน�ำร่อง ปี พ.ศ. 2555 - 2558
เหมาะสมกั บ เพื่ อ นรุ ่ น เดี ย วกั น ทั้ ง ที่ เ ป็ น เพศเดี ย วกั น แต่ละภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดน�ำร่องของโครงการบัตร
สินเชือ่ เกษตรกร ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการน�ำ
เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด ข้อค้นพบในแต่ละประเด็นจากการวิเคราะห์พฤติกรรม
อุดรธานี
ชาวนาไทยการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรแต่ละภูมิภาคมา
เปรียบเทียบพฤติกรรมชาวนาไทยในการใช้บัตรสินเชื่อ
เกษตรกรรายภาค
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 2 เสนอแนวทางการใช้ บั ต รสิ น เชื่ อ
ตอนที่ 1 ศึ ก ษาพฤติ ก รรม ผลกระทบและ
การปรับตัวชาวนาไทยในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรใน เกษตรกรให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ชาวนาไทย
ช่วงโครงการน�ำร่องปี พ.ศ. 2555 - 2558 และเปรียบเทียบ โดยใช้วธิ ีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
พฤติ ก รรมชาวนาไทยในการใช้ บั ต รสิ น เชื่ อ เกษตรกร จากตัวแทน 3 กลุ่ม คือ ชาวนาผู้ประกอบการร้านค้า
ในภูมิภาคต่าง ๆ ระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และ เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และพนักงานของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวิธีการศึกษา
1. ศึกษาพฤติกรรม ผลกระทบและการปรับตัว โครงการบัตรสินเชือ่ เกษตรกร ในภาคกลาง ภาคเหนือและ
ชาวนาไทยในการใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกรในช่วงโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสร้างประเด็นในการสนทนา
กลุม่ จากพฤติกรรมและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บตั ร
น�ำร่องปี พ.ศ. 2555 - 2558 ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร (Document Review) จาก สินเชื่อเกษตรกรของชาวนาไทยในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อ
โครงการวิจัยประเมินผลโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เสนอแนวทางการใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกรให้เหมาะสมและ
(สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ เป็นประโยชน์แก่ชาวนาไทย
(สปร.) มู ล นิ ธิ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพราชการ, 2557)
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรม และงานวิจัยต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
1.2 เก็ บ ข้ อ มู ล โดยสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(In-depth interview) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ โดยใช้แบบ มีแบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง ซึ่ง
สัมภาษณ์ทสี่ ร้างขึน้ กับชาวนา ผูน้ ำ� ชุมชน/แกนน�ำชุมชน/ ผู้วิจัยด�ำเนินการศึกษาและสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้ากลุ่มเกษตร ผู้ประกอบการร้านค้าเกษตรที่เข้า โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั และท�ำการตรวจ
ร่วมโครงการ และพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตร สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน เมื่อ
ตรวจสอบแล้ว น�ำมาแก้ไขปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำ
บัตรสินเชื่อเกษตรกร
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.3 เก็บข้อมูลโดยการสังเกต (Observation)
การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่
พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของชาวนาจาก
ผู ้ ป ระกอบการร้ า นค้ า เกษตรที่ เข้ า ร่ ว มโครงการบั ต ร เดือน ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2558
การควบคุมคุณภาพงานวิจัย
สินเชื่อเกษตรกร โดยใช้แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง
เพือ่ ให้งานวิจยั มีคณ
ุ ภาพน่าเชือ่ ถือ กระบวนการ
เกี่ยวกับพฤติกรรมชาวนาในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร
จ�ำนวนทั้งสิ้น 12 ร้าน ในภาคกลาง ภาคเหนือและ วิ จั ย ผู ้ วิ จั ย ตรวจสอบข้ อ มู ล ใช้ 4 วิ ธี ก ารหลั ก เพื่ อ
ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามตรงและน่ า เชื่ อ ถื อ ดั ง นี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมชาวนาไทย 1) การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูล 2) สอบถามซ�้ำ
ในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรในช่วงโครงการน�ำร่อง ในประเด็นเดิม 3) ระมัดระวังไม่ใช้มุมมองความคิดของ
ปี พ.ศ. 2555- 2558 ในภูมภิ าคต่างๆ ระหว่างภาคกลาง
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ผู้วิจัยในการตีความข้อมูล 4) การตรวจสอบข้อมูลโดย ตนเองใช้บัตรเพื่อซื้อสินค้าที่ไม่ใช่ปัจจัยการผลิตหรือ
วิธีการยืนยันสามเส้า (Triangulation)
ข้าวสารตามข้อก�ำหนด รวมถึงการใช้บัตรเพื่อรูดเปลี่ยน
เป็นเงินสดแทนสินค้าอีกด้วย
2. ด้านผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้บัตร
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้ขอ้ มูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและ สินเชื่อเกษตรกร มี ทั้งทางบวกและทางลบผลกระทบ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว น�ำมาสูก่ ระบวนการวิเคราะห์ ทางบวกได้แก่ การใช้บตั รเป็นเงินแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content ดอกเบี้ยต�่ำ ท�ำให้เกิดความคล่องตัวในการหมุนเงินเพื่อ
Analysis) ด้วยอ่านเรื่องราวจากการจดบันทึกการเก็บ การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน มีเงินทุนส�ำรองยามฉุกเฉินจาก
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Note) ทัง้ หมดจนเข้าใจ วงเงินของบัตร ผลกระทบทางลบจากพฤติกรรมการใช้
เรือ่ งราวชัดเจนเห็นความสัมพันธ์และความเชือ่ มโยงของ บัตรสินเชือ่ เกษตรกร ได้แก่ การมีหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้ จากการ
ข้อมูล จึงก�ำหนดหัวเรื่องเป็นประเด็นหลัก (Thematic เป็นผู้ค�้ำประกันคนในกลุ่มที่ต้องการเพิ่มวงเงิน รวมทั้ง
Analysis) รวมถึงให้ค�ำจ�ำกัดความและขอบเขตของ การมีชอ่ งทางทีจ่ ะใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ โดยการใช้วงเงินของบัตร
ประเด็นหลักเหล่านั้น แล้วจึงก�ำหนดเป็นรหัสข้อมูล สินเชือ่ เกษตรกร ซึง่ เห็นเด่นชัดทีส่ ดุ ในภาคกลาง ในส่วน
(Code) คัดแยกตามรหัสข้อมูลและจัดเรียงข้อมูลอ่าน ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลกระทบ
ทบทวนซ�้ำอีก สรุปประมวลความตามข้อมูลนั้น ๆ เป็น ทางลบเกิดขึ้นไม่ชัดเจน
3. ด้านการปรับตัวของชาวนาในการใช้บัตร
ข้อความเชิงวิเคราะห์ (Analytic Text) โดยใช้ภาษา
วิชาการในการอธิบายเรื่องราวดังกล่าวให้ครอบคลุม สินเชื่อเกษตรกรเป็นไปตามพฤติกรรมและผลกระทบ
เนือ้ หาทัง้ หมด และคัดเลือก Quotation ทีย่ นื ยันข้อสรุป ที่เกิดขึ้น 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะการปรับตัวเพื่อ
ให้การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของตนเองเกิดประโยชน์
ได้ชัดเจนที่สุดมาประกอบการน�ำเสนอ
ตามต้องการ ซึ่งพบว่า ชาวนาภาคกลาง ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการปรับตัวให้ได้รบั ประโยชน์
สรุปผลการวิจัย
พฤติกรรม ผลกระทบและการปรับตัวของ จากบัตรสูงสุดคือ การใช้บัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ชาวนาไทยในการใช้ บั ต รสิ น เชื่ อ เกษตรกรในช่ ว ง ก�ำหนดได้แก่ การซือ้ ปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับระยะ
เวลาตามขั้นตอนของการท�ำนาและเป็นไปตามจ�ำนวน
โครงการน�ำร่องปี พ.ศ. 2555 - 2558
1. ด้านพฤติกรรม การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ที่ใช้จริงการห้ามไม่ให้ผู้อื่นน�ำบัตรสินเชื่อเกษตรกรไป
ของชาวนาทั้ง 5 จังหวัด หลังจากได้รับบัตรสินเชื่อ ใช้แทนตนเองและ 2) ลักษณะที่สองการปรับตัวเพื่อ
เกษตรกรชาวนามีพฤติกรรม เป็น 2 แบบ คือ 1) พฤติกรรม หลี ก เลี่ ย งการเสี ย ผลประโยชน์ ข องตนเอง โดยการ
การใช้บัตร และ 2) พฤติกรรมการไม่ใช้บัตรสินเชื่อ เมื่อ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการใช้บัตรสินเชื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ของ เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
แนวทางการใช้ บั ต รสิ น เชื่ อ เกษตรกรให้
ชาวนาระหว่ า งภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาคตะวั น
ออกเฉียงเหนือ พบทั้งความเหมือนและความต่าง โดย เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ชาวนาไทย
แนวทางการใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกรให้เหมาะสม
ชาวนาทุกคนของภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือมี
พฤติกรรมการใช้บัตรที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ส�ำหรับ เพื่อประโยชน์แก่ชาวนาพบว่า
1. ด้านผู้เกี่ยวข้อง ควรมีการทบทวนขั้นตอน
ชาวนาภาคกลางส่วนใหญ่ มีการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร
ผิ ด หลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนด ทั้ ง การให้ ผู ้ อื่ น ใช้ บั ต รแทน ของการออกบัตรสินเชื่อเกษตร เนื่องจากชาวนาแบ่ง
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความต้องการ และกลุ่มที่ไม่

หน้าที่ 136
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ต้องการบัตรสินเชือ่ เกษตรกร จึงควรมีการส�ำรวจเพือ่ เกิด เกษตรกรชาวนามีพฤติกรรม เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
ประโยชน์ทงั้ ผูอ้ อกและผูร้ บั บัตร เนือ่ งจากการมีบตั รแล้ว ทีม่ พี ฤติกรรมการใช้บตั รเกิดขึน้ เพราะเข้าใจว่าการมีบตั ร
ไม่ใช้นนั้ สร้างความกังวลใจให้เจ้าของบัตร เช่น กลัวบัตร สินเชื่อเกษตรกร ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง มีความ
หาย กลัวคนอืน่ มองว่าไม่ให้ความร่วมมือ กลัวถูกตัดสิทธิ์ เกรงใจเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ในการรับความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ จาก ธ.ก.ส. เป็นต้น การเกษตร (ธ.ก.ส.) และใช้เพื่อต้องการจะเรียนรู้และ
อีกทั้งหน่วยงานยังเกิดการสูญเสียงบประมาณเช่นกัน
เป็นตัวแบบให้แก่ผู้อื่น ซึ่งพบว่า กลุ่มที่มีพฤติกรรม
2. ด้ า นคุ ณ ภาพและความหลากหลายของ การใช้บัตร ยังมีพฤติกรรมประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้องอื่น
สินค้า ควรมีการปรับปรุงคุณภาพและความหลากหลาย ได้แก่ การขอเพิม่ วงเงินของบัตร การน�ำบัตรไปซือ้ สินค้า
ของสินค้า ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ทางการเกษตร วิธีการช�ำระเงินคืนแก่ ธ.ก.ส. หลังการ
ธ.ก.ส. (ส.ก.ต) ให้ตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้บัตร ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร และ 2) กลุ่มที่มีพฤติกรรมการ
สินเชื่อเกษตรกร
ไม่ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร เพราะตระหนักว่าไม่อยาก
3. ด้านราคาสินค้าและการประชาสัมพันธ์ ควร สร้างหนี้สินเพิ่มแต่หากมองในรายละเอียดการใช้บัตร
มีการควบคุมราคาสินค้าให้เป็นธรรมกับผู้ใช้บัตรสินเชื่อ สินเชือ่ เกษตรกร จะพบความแตกต่างของชาวนาระหว่าง
เกษตรกร
ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ด้านภาระหนี้สินของเกษตรกร ควรส่งเสริม กล่าวคือ ชาวนาภาคกลางส่วนใหญ่ มีการใช้บัตรสินเชื่อ
ให้ชาวนา หยุดการก่อหนี้นอกระบบ โดยการประสาน เกษตรกรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ทั้งการใช้
องค์กรอื่นเขามามีส่วนร่วมในการลดภาระหนี้สิ้นและ บัตรของผู้อื่นแทนเจ้าของบัตรใช้บัตรเพื่อซื้อสินค้าผิด
ส่งเสริมรายได้พิเศษ
ประเภท รวมถึงการใช้บัตรเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
5. ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ แทนสินค้าอีกด้วย ในส่วนของชาวนาภาคเหนือ และ
ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรควรส่งเสริมความรู้ให้ชาวนาที่ใช้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเหมือนและความต่าง
บัตรสินเชือ่ เกษตรกรใช้บตั รให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และ ของพฤติกรรมชาวนาที่พบ เกิดขึ้นเนื่องจากการกระท�ำ
หลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก (Select)
6. ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการใช้ ตามความคิดเห็น ตามโอกาส และความเคยชินของ
เงินคืนตามก�ำหนดเวลา ควรสร้างความเข้าใจแก่ชาวนา พฤติกรรมเดิมว่ามีแบบแผนการใช้จ่ายหรือไม่ อย่างไร
เกี่ยวกับการใช้เงินคืนตามก�ำหนดเวลาให้ชัดเจน
ซึ่งสอดคล้องกับงานของฮาลิล ทูนาลี (Halil Tunali,
7. ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรด�ำเนินการ 2010) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้บัตร
ประเมินผล และชี้แจงผลการประเมินงานแนวทางต่าง ๆ เครดิตในในประเทศตุรกี พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
ทีก่ ำ� หนดไว้และคืนให้ผเู้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบเพือ่ น�ำสูก่ าร บัตรเครดิตนั้นเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัย
พัฒนาต่อไป
ทางด้านอุปนิสัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
โดยปั จ จั ย ทางด้ า นสั ง คม เช่ น ฐานะทางเศรษฐกิ จ
รูปแบบการด�ำเนินชีวติ เป็นต้น มีผลต่อการใช้บตั รเครดิต
อภิปรายผลการวิจัย
พฤติกรรม ผลกระทบและการปรับตัวของ มากที่สุด
2. ด้านผลกระทบจากการพฤติกรรมใช้บัตร
ชาวนาไทยในการใช้ บั ต รสิ น เชื่ อ เกษตรกรในช่ ว ง
สินเชื่อเกษตรกร มี 2 ลักษณะ คือ ทางบวกและทางลบ
โครงการน�ำร่องปี พ.ศ. 2555 - 2558
1. ด้านพฤติกรรมการใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกร ผลกระทบทางบวกจากพฤติ ก รรมการใช้ บั ต รสิ น เชื่ อ
ของชาวนาทั้ง 5 จังหวัด หลังจากได้รับบัตรสินเชื่อ เกษตรกร ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากบัตรเป็นเงินแหล่ง
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เงินทุนหมุนเวียนดอกเบีย้ ต�ำ่ ท�ำให้เกิดความคล่องตัวใน สินเชื่อเกษตรกรแลกเป็นเงินสด การหาผู้รับซื้อปุ๋ยด้วย
การหมุนเงินเพือ่ การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันมีเงินทุนส�ำรอง เงินสดในราคาที่ต�่ำกว่าทุน ตลอดจน การซื้อสินค้าที่
ยามฉุกเฉินจากวงเงินของบัตร ผลกระทบทางลบจาก ไม่ใช่ปัจจัยการผลิต ตลอดจน การให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์จาก
พฤติกรรมการใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกร ได้แก่ การมีหนีส้ นิ บัตรแทนตนเอง ซึ่งการกระท�ำที่กล่าวมานั้นไม่เป็นไป
เพิ่มขึ้น จากการเป็นผู้ค�้ำประกันคนในกลุ่มที่ต้องการ ตามหลักเกณฑ์ของการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร แต่เป็น
เพิ่มวงเงินเช่นเดียวกัน รวมทั้งการมีช่องทางที่จะใช้จ่าย ไปเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวนาที่อยากได้
เพิ่มขึ้นโดยการใช้วงเงินของบัตรสินเชื่อเกษตรกรซื้อ อยากใช้สงิ่ นัน้ ๆ ซึง่ พบว่าชาวนาภาคกลาง มีการปรับตัว
สินค้าตามความต้องการหรือแลกเป็นเงินสด แต่ความ ทีก่ ระท�ำผิดหลักเกณฑ์เพือ่ ให้การใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกร
สามารถในการชดใช้หนี้สินกลับไม่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ของตนเองเกิดประโยชน์ตามต้องการมากที่สุด ส�ำหรับ
เนื่องจากรายรับค่อนข้างคงที่หรือลดลง แต่ค่าครองชีพ ชาวนาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการ
และความต้องการเพื่อการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวเพือ่ ให้การใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกรของตนเองเกิด
ซึ่ ง เห็ น เด่ น ชั ด ที่ สุ ด ในภาคกลาง แต่ เ ป็ น ที่ น ่ า สั ง เกต ประโยชน์ตามต้องการมากที่สุด เช่นกัน แต่เป็นในทาง
ว่า ผลกระทบทางลบเกิดขึ้นไม่ชัดเจน ในภาคเหนือ ตรงกันข้ามกับภาคกลาง กล่าวคือ ชาวนาภาคเหนือและ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากชาวนาของทั้ง ตะวันออกเฉียงเหนือ จะเคร่งครัดกับการใช้บตั รให้เป็นไป
2 ภาค มีพฤติกรรมการใช้บัตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ได้แก่ การซื้อจ�ำนวนวัตถุดิบ
คือ การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ของการผลิตให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จ�ำเป็นต้องใช้
การซื้อปัจจัยการผลิตตามจ�ำนวน ตามเวลา ในขั้นตอน กับการท�ำนาจริง การใช้บตั รสินเชือ่ เกษตรกรจะไม่ใช้บตั ร
ของการท�ำนาจริง ส�ำหรับผลกระทบทางลบที่ส�ำคัญ ของผู้อื่นแทนเจ้าของบัตร
จากพฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ได้แก่ ภาระ
การปรั บ ตั ว ลั ก ษณะที่ ส อง การปรั บ ตั ว เพื่ อ
หนี้สินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากวงเงินกู้ทั้งหมดที่ชาวนากู้จาก หลีกเลี่ยงการเสียผลประโยชน์ของตนเอง โดยพบว่า
ธ.ก.ส. จะถูกปรับดอกเบีย้ เพิม่ เป็น ร้อยละ 13 บาท ต่อปี ชาวนาภาคกลางมีการปรับตัวในการช�ำระหนีใ้ ห้ตรงตาม
เมือ่ ชาวนาไม่ชำ� ระหนีบ้ ตั รสินเชือ่ เกษตรกรตามระยะเวลา เงื่อนไขของธนาคาร เมื่อขายข้าวได้จะน�ำไปใช้คืนทันที
ทีก่ ำ� หนด คือภายใน วันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี อีกทัง้ เพื่อให้เสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดหรือใช้คืนภายในระยะเวลา
ยังมีผลกระทบทางลบทีเ่ กิดจากการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน ที่ก�ำหนดเพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนภาคเหนือ
ตามความต้องการมากกว่าความจ�ำเป็น ภายใต้สังคม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
บริโภคนิยม เช่น การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรแลกเป็น หลักเกณฑ์จึงท�ำให้ไม่ปรากฏผลด้านการปรับตัวอย่าง
เงินสด ชาวนาจะต้องเสียเงินให้กับทางร้านค้าตามที่ร้าน ชัดเจนนัก สอดคล้องกับแนวคิดของกิลเมอร์ (Gilmer,
ค้าเรียกไว้ และต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. อีกด้วย 1970, p. 73) กล่าวว่า การปรับตัวเป็นความสามารถที่
หรือ ในกรณีที่ชาวนา ซื้อสินค้าแล้วน�ำไปขายต่อในราคา มนุษย์มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นการ
ทีต่ ำ�่ กว่าราคาจริง ชาวนาจะเสียทัง้ เงินส่วนทีข่ าดทุนจาก ปรับตัวให้เข้ากับปัญหาและปรับสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่
การขายและดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. เช่นกัน
ให้เข้ากับความต้องการของตนนอกจากนี้ยังสอดคล้อง
3. ด้านการปรับตัวของชาวนาในการใช้บัตร กับแนวคิดของสุชา จันทร์เอม (2536, หน้า 135)
สินเชื่อเกษตรกร มี 2 ลักษณะ คือ
ได้ให้ ค�ำจ�ำกัดความของการปรับตัวไว้ว่า การปรับตัว
การปรั บ ตั ว ลั ก ษณะแรก เพื่ อ ให้ ก ารใช้ บั ต ร หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้แสดงพฤติกรรมเพื่อ
สินเชื่อเกษตรกรของตนเองเกิดประโยชน์ตามต้องการ ให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในสิง่ แวดล้อมของเขาและมนุษย์
มากที่สุด ได้แก่ การหาร้านค้าที่ยินยอมให้ตนใช้บัตร ทุ ก คนต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ตราบเท่ า ที่ เขาด� ำรงชี วิ ต อยู ่
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มนุษย์ต้องแก้ปัญหาเพื่อความส�ำเร็จในการท�ำงานเพื่อ อื่นเขามามีส่วนร่วมในการลดภาระหนี้สิน และส่งเสริม
ท�ำมาหาเลี้ยงชีพ เพื่อสอนความต้องการทางกาย จิตใจ รายได้พิเศษ เช่น ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด หน่วยงาน
และสังคม นอกจากนี้การปรับตัวท�ำให้เกิดแรงผลักดัน พัฒนาชุมชนในท้องถิ่น เป็นต้น เนื่องจากปัญหาเรื้อรัง
จากปัจจัยภายนอกที่มากระทบตัวบุคคลและสภาวะจิต ของชาวนาไทยเป็นปัญหาเชิงระบบและวิธีคิด การแก้ไข
ของบุคคลที่ได้รับ ท�ำให้เกิดการกระตุ้นความต้องการ ที่เหมาะสมจึงควรบูรณาการให้เกิดการมี ส่วนร่วมของ
ให้เกิดขึ้น บุคคลจึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้การไตร่ตรอง ภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ
และเลือกสรรเพื่อให้ได้มาซึ่งความปรารถนาและความ
5. ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ต้องการที่เหมาะสมของตนเอง
ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรควรส่งเสริมความรู้ให้ชาวนาที่
แนวทางการใช้ บั ต รสิ น เชื่ อ เกษตรกรให้ ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ใช้บัตรให้ตรงตามวัตถุประสงค์
เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ชาวนา พบว่า
และหลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย
1. ด้านผู้เกี่ยวข้อง ควรมีการทบทวนขั้นตอน ของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
ของการออกบัตรสินเชื่อเกษตรกร เนื่องจาก ชาวนา (2557, หน้า4-1) พบว่า การรับรู้ของเกษตรกรที่ใช้
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความต้องการและกลุ่ม บัตรสินเชื่อเกษตรกร ควรรับรู้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข สิทธิ
ที่ไม่ต้องการบัตรสินเชื่อเกษตรกร จึงควรมีการส�ำรวจ ประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพือ่ จะได้นำ� ไปสูก่ าร
เพื่อเกิดประโยชน์ทั้งผู้ออกและผู้รับบัตร เนื่องจากการ ถ่ายทอดและให้ค�ำแนะน�ำแก่เกษตรกรคนอื่น ๆ ในพื้นที่
มีบัตรแล้วไม่ใช่นั้นสร้างความกังวลใจให้เจ้าของบัตร ได้อย่างถูกต้อง จะท�ำให้ได้ประโยชน์จากโครงการอย่าง
เช่น กลัวบัตรหาย กลัวคนอื่นมองว่าไม่ให้ความร่วมมือ เต็มที่และก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
กลัวถูกตัดสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ จาก
6. ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการใช้
ธ.ก.ส. เป็นต้น (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2550, หน้า เงินคืนตามก�ำหนดเวลา ควรสร้างความความตระหนัก
221-222)
ให้แก่ชาวนาในเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของการ
2. ด้ า นคุ ณ ภาพและความหลากหลายของ ใช้เงินคืนตามก�ำหนดเวลาโดยการน�ำเสนอให้เห็นถึง
สินค้า สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. การเสียประโยชน์ของชาวนา อันจะน�ำไปสู่การเกิดวงจร
(ส.ก.ต) ควรมีการจัดหาสินค้าที่มีตรา และคุณภาพเป็น หนี้สินและหนี้นอกระบบ
ไปตามความต้องการของชาวนาร่วมกับการจัดหาสินค้า
7. ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด�ำเนินการ
ที่หลากหลายให้ชาวนาได้เลือกซื้อ ตลอดจนสินค้าที่ ประเมิ น ผล และชี้ แจงผลการประเมิ น งานแนวทาง
จ�ำหน่ายควรตรงตามความต้องการของชาวนา
ต่ า งๆที่ ก� ำ หนดไว้ แ ละคื น ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบ
3. ด้ า นราคาสิ น ค้ า และการประชาสั ม พั น ธ์ เพื่อน�ำสู่การพัฒนา ความคุ้มค่าและการบริหารความ
ควรมีการควบคุมราคาสินค้าให้เป็นธรรมกับผู้ใช้บัตร เสี่ยงต่อการลงทุนของชาวนาได้ ซึ่งสอดคล้องกับผล
สินเชื่อเกษตรกร โดยการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง และ การวิจัยของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
มีช่องทางรับรู้ข่าวสารที่ชาวนา สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในราชการ (2557, หน้า 5-2) พบว่า ข้อมูลของการ
เนื่องจากชาวนาไทยในปัจจุบันประสบกับความยากจน ประเมินผลโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม การดูแลช่วยเหลือจึงควร กับความคุ้มค่าของการลงทุน ทั้งเชิงการเงินและเชิง
ด�ำเนินไปให้ถึงความเท่าเทียมและความรู้สึกพึงพอใจต่อ เศรษฐศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับประกอบ
ความช่วยเหลือดังกล่าว
การตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารโครงการมี ค วามส� ำ คั ญ
4. ด้านภาระหนีส้ นิ ของเกษตรกร ควรส่งเสริมให้ และจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาให้ โ ครงการบรรลุ
ชาวนา หยุดการก่อหนีน้ อกระบบโดยการประสานองค์กร วัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน
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3. จากผลการศึกษาพบว่าชาวนายังขาดความ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการชาวนาไทย มีจิตส�ำนึกในการแก้ไขตนเองหลังการเป็นหนี้เพิ่มขึ้น
ในการใช้ บั ต รสิ น เชื่ อ เกษตรกรผู ้ วิ จั ย มี ข ้ อ เสนอแนะ จากการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้
หน่วยงานภาครัฐควรมีการแนะน�ำชาวนาให้หมั่นศึกษา
ดังต่อไปนี้
และปลูกฝังด้านจิตส�ำนึกด้วยตนเองจะเห็นได้จากการที่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องมีโครงการจัดการ ชาวนามีหนีส้ นิ อยูแ่ ล้ว และเมือ่ เข้าร่วมโครงการก็มหี นีส้ นิ
กระบวนการความรู้ให้แก่ชาวนาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ เพิม่ ขึน้ ชาวนาส่วนใหญ่จะเป็นหนีซ้ ำ�้ ซ้อนจึงสมควรมีการ
น�ำมาสู่การช�ำระหนี้ได้ตรงตามก�ำหนดเพื่อเป็นแนวทาง ปลูกฝังจิตส�ำนึกในการด�ำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
และภูมิคุ้มกันให้กับปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียงนี้ตั้งแต่ยังเยาว์วัย
4. จากผลการศึกษาพบว่าขอบเขตที่ท�ำการ
2. หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องควรส�ำรวจความ
ต้องการจ�ำเป็นของชาวนาอย่างจริงจังและทั่วถึงโดย ศึ ก ษาเป็ น พื้ น ที่ โ ครงการน� ำ ร่ อ งของโครงการบั ต ร
มีระบบฐานข้อมูลของภาคครัวเรือนอย่างมีระบบและ สินเชื่อเกษตรกรผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ในการท�ำวิจัยครั้ง
เป็นขั้นตอนส�ำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม ต่อไปควรศึกษาพื้นที่ของตัวอย่างการศึกษาที่ประสบ
ผลส�ำเร็จในด้านพฤติกรรมของชาวนาต่อการใช้บัตร
โครงการอย่างละเอียด
สินเชือ่ เกษตรกร เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลและน�ำมาสร้างรูปแบบให้
ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการศึกษาพบว่าชาวนาแรกเริ่มจะมิรู้ ชาวนาในพื้นที่อื่น ๆ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด
5. จากผลการศึกษาพบว่าจากอดีตถึงปัจจุบัน
ถึงปัญหาที่จะตามมาภายหลังการเข้าร่วมโครงการบัตร
สินเชื่อเกษตรกร โดยเฉพาะปัญหาเรื่องหนี้สินท�ำให้ขาด มีนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ชาวนนาของ
ความยับยั้งชั่งใจผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลที่เกี่ยวข้องหลายนโยบายผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้
มีการชี้แจงถึงปัญหาและผลกระทบหลังจากการผิดนัด ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาข้อดีและข้อเสียของ
ช�ำระหนี้ด้านต่างๆ เช่น ด้านตัวชาวนาด้านครอบครัว นโยบายทั้งหมดเพื่อเป็นการน�ำไปสู่การน�ำนโยบายที่ดี
และด้านสังคมและชุมชนได้รับรู้เพื่อเป็นการป้องกันการ ที่สุดมาพัฒนาและปรับใช้ในอนาคต
6. จากผลการศึกษาพบว่าในภูมิภาคอาเซียนมี
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมา
2. จากผลการศึกษาพบว่าชาวนาต้องการมี ประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และส่งออกสินค้า
รายได้เสริมที่ท�ำควบคู่กับรายได้หลักผู้วิจัยจึงเสนอแนะ เกษตรซึ่งท�ำรายได้หลักให้แก่ประเทศอยู่จ�ำนวนมาก
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อ ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไปควรส�ำรวจ
อาชีพและจัดหางานภายในหมูบ่ า้ นเพือ่ ให้ชาวนาสามารถ ถึงวิธีการกระบวนการผลิตและส่งออกของสินค้าเกษตร
มีเงินทุนส�ำรองประกอบอาชีพเสริมจากการจัดหางาน ในกลุม่ ภูมภิ าคอาเซียน และศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
ของชาวนาต่อการสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตชาวนาใน
ภายในหมู่บ้าน
กลุ่มภูมิภาคอาเซียน
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บทบาทของวัดป่ากับกระบวนการพัฒนาคนและสังคม*
The Forest Monasteries Roles
on Human and Social Development Process
กัลยลักษณ์ อยู่เย็น**
ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ***
ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์****

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะของวัดป่า เป้าหมาย และความคาดหวังของชุมชน
ที่มีต่อวัดป่า 2) บทบาทของวัดป่ากับการพัฒนาคนและสังคม 3) กระบวนการพัฒนาคนและสังคมของวัดป่า และ
4) ผลของการพัฒนาคนและสังคม โดยศึกษาจาก 4 พื้นที่ ได้แก่ วัดสวนโมกข์ วัดป่า ดาราภิรมย์ วัดสุนันทวนาราม
และวัดป่าบ้านตาด การศึกษางานวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธิการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. คุณลักษณะของวัดป่า ทั้ง 4 แห่ง มีความร่มรื่น สงบ สะอาด พระภิกษุสงฆ์ฉันอาหารวันละครั้งและ
ฉันในบาตร เป้าหมายของวัดป่า พระภิกษุสงฆ์จะเน้นการปฏิบัติจริงจังในเรื่องการปฏิบัติสมาธิภาวนา ขณะเดียวกัน
ก็มุ่งพัฒนาคนในด้านจิตใจ ให้เข้าใจโลก รู้จักตัวเอง รู้จักความทุกข์ ยอมรับความจริง และปรับแนวทางการด�ำเนิน
ชีวิตให้อยู่อย่างมีความสุข ด้วยการพัฒนาจิตใจตนเอง และเกื้อกูลสังคม ความคาดหวังของชุมชน พบว่า ชุมชน
ต้องการ ให้วัดป่าเป็นที่พึ่งทางใจ เป็นที่ฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา และเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจ
2. บทบาทของวัดป่าทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์
ด้านการเผยแผ่ศาสนา ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ พบว่า เป็นไปตามกฎของมหาเถรสมาคม
พระธรรมวินัย และกฎของวัดแต่ละแห่ง
3. กระบวนการพัฒนาคนและสังคมของวัดป่า ได้แก่ การจัดค่ายอบรมสมาธิภาวนา การบรรพชาอุปสมบท
การฝึกงานอาชีพเพือ่ แก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจชุมชน การเผยแผ่ธรรมะ โดยมีปา้ ยค�ำสอนธรรมะภายในวัด การแจกหนังสือ
ธรรมะ การสวดมนต์ การเทศนาฟังธรรม มีการจัดเตรียมอาหารและที่พักส�ำหรับผู้มาท�ำสมาธิ นอกจากนั้น ยังมี
การเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ โทรทัศน์ ทางเว็บไซด์ หนังสือธรรมะ และแผ่นซีดี
4. ผลการพัฒนาคนและสังคม พบว่า ผู้เข้าอบรมเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในด้าน
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย การส�ำรวม มีความอ่อนน้อม มีวินัย
มีความรับผิดชอบ และไม่เห็นแก่ตัว ด้านจิตใจ มีความเมตตา เอื้อเฟื้อ จิตใจดีมีความเกรงใจผู้อื่น ซื่อสัตย์ จริงใจ
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ใจเย็น มีสติ มีเหตุผล อดทน กตัญญูรู้คุณ และมีความเสียสละ ด้านปัญญา สามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
รูเ้ ท่าทัน รูเ้ หตุรผู้ ล รูด้ รี ชู้ วั่ สามารถด�ำเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้านสังคม ผูท้ ไี่ ด้รบั การขัดเกลามาอย่างดี
จะออกมาบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยทุ่มเทให้ทั้งก�ำลังทรัพย์และก�ำลังกาย
คำ�สำ�คัญ : บทบาท/ วัดป่า/ กระบวนการพัฒนาคนและสังคม

Abstract
The purposes of this research were to study 1. the characteristics, the target and the
community expectation of the forest monasteries 2. the forest monasteries roles on human and
social development 3. the process on human and social development and 4. The results of human
and social development. The area of study from the 4 regions which were Wat Suan mokkh,
Wat Pa Daraphirom, Wat Sunantawanaram and Wat Pa Ban Tad. This study was a qualitative
research using non-participant observation, participant observation and structural interview by
the content analysis.
The study found that:
1. The forest monasteries were shady, peaceful and clean. The monks had one meal daily
and the food was served in the monk’s food bowl. As to each forest monastery principal, it was
found that the monks would take practicing Dhamma and meditation seriously. At the same time
they intended to develop human mind for world, themselves and suffering understanding and
adjusted for happiness way of lives by means of mind development and support for community.
It was found that the communities expected that the forest monasteries should be their mental
supporter and should be the place for practicing meditation and doing religious activities.
2. Six roles of the forest monasteries were composed of administration, religious study,
educational welfare, religious dissemination, public assistance and public welfare. It was found
that most of these roles were under the Sangha Supreme Council, the rules of Pra Dhammawinai
and the rules of each monastery.
3. The processes of human and social development were arranging meditation camps,
ordinations, practicing occupations in order to solve economic problems, promote Dharma by
putting on Dharma advertising posters, distributing Darma books, praying, sermon and prepare the
food, cosy accommodation, so as to be convenient to those who come for meditation. Besides that,
there are Dharma radio Programs, Dharma television Programs, website, Dharma books, CD etc.
4. The results of human and social development programs were found that the persons
participated often obviously revealed a better behavior, mind and wisdom. There were changed
in personality, dressing, manner, self-controlled, responsible and selfless. As to the mind: they
were, kind, generous, considerate, honest, sincere, calm, mindful, sacrifice, gratitude, calm and
reasonable, patient, grateful, and sacrificial. As to the intellectual: the persons could understand
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various things correctly, be reasonable and be able to live in the society happily. Socially, one
who was well socialization, would work for society, both with property and strength.
Keywords : Roles/ The forest monasteries/ Social development process

บทนำ�
ประวั ติ ค วามเป็ น มาที่ ย าวนานของชาติ ไ ทย
เรานั้น วัดมีบทบาทที่ส�ำคัญหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับ
ชาติบ้านเมืองของเรามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
การศึกษา ด้านการเมือง การปกครอง ด้านเศรษฐกิจ
ตลอดทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงทางโครงสร้ า งสั ง คมและ
หลักธรรมค�ำสอนในศาสนาได้เข้ามาผสมกลมกลืนกับ
วิถีชีวิตของคนไทย ดังที่ผู้รู้หลายท่านได้กล่าวไว้ว่า
วัดเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งซึ่งมีความส�ำคัญยิ่งต่อ
วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของคนไทยมาช้านาน วัดอยูค่ กู่ บั ชาติ
บ้านเมืองและมีส่วนในการช่วยเหลือบ้านเมืองในหลาย
สถานการณ์ มีทั้งช่วยกู้ชาติ กู้สถานการณ์ ช่วยแก้ไข
สถานการณ์วิกฤต เป็นก�ำลังใจ และช่วยในการฟื้นฟู
สภาพจิตใจให้กับคนในสังคม เป็นจุดศูนย์รวมของของ
ชาวพุทธ ดังจะเห็นว่าทุกขั้นตอนของระบวนการด�ำเนิน
ชีวติ ของคนไทยล้วนเกีย่ วพันกับวัดทัง้ สิน้ นับตัง้ แต่เรือ่ ง
ของการเกิดกระทัง่ ตาย โดยเริม่ ตัง้ แต่เรือ่ งของการตัง้ ชือ่
การท�ำบุญวันเกิด การโกนผมไฟ การบรรพชาอุปสมบท
การแต่งงาน และพิธีกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงวันส�ำคัญใน
ทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งถือปฏิบัติ
เป็นประเพณี เหล่านี้ล้วนข้องเกี่ยวกับบทบาทของวัดใน
พระพุทธศาสนากระทั่งไม่สามารถแยกออกจากวิถีชีวิต
ของคนไทยได้ สถาบันศาสนาจึงมีอุปการคุณต่อสังคม
ไทยมาก
อย่างไรก็ตาม โลกยุคปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไป
เป็นโลกไร้พรมแดน ประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมโลกได้เ ปลี่ย นแปลงตามกระแสโลกไป
อย่างรวดเร็วเช่นกัน ถึงแม้ว่าวัดยังคงเป็นศูนย์กลางใน
การด�ำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมไทย แม้ผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมส่งผลต่อวิถีวิถีชีวิตในสังคม
แบบดั้งเดิมต้องเปลี่ยนไป แต่อุปนิสัยของคนไทยใน

เรื่องของความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา ที่ได้รับการ
ขัดเกลาจากสถาบันครอบครัวและสังคมดัง้ เดิมยังคงมีอยู่
(กรมการศาสนา, 2551, หน้า 4; พระมหายุทธนา นรเชฏโฐ,
2553, หน้า 9; คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2548, หน้า 49)
กระแสสังคมใหม่ที่มาอย่างรวดเร็วและรุนแรง
ท�ำให้หลายคนต้องปรับตัวเข้าสู่ชีวิตความเป็นอยู่แบบ
ใหม่ทตี่ อ้ ง เร่งรีบ แข่งขัน ช่วงชิงโอกาส จึงเป็นสาเหตุทำ� ให้
เกิดความเสื่อมถอยทางด้านศีลธรรมได้ ดูเหมือนว่ายิ่งมี
ความเจริญทางด้านวัตถุมากเท่าใด ความเสือ่ มโทรมทาง
ด้านจิตใจก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว และนับวันยิ่งขยายวง
ออกไปเรื่อย ๆ ปัญหาซับซ้อนเกิดขึ้นมากมายในสังคม
ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง ความเสื่อมถอย
ทางสั ง คมซึ่ ง มี ผ ลมาจากสาเหตุ ห ลายประการว่ า เมื่ อ
กระแสประชาธิ ป ไตยในแนวคิ ด ของชาวตะวั น ตกได้
แผ่ขยายเข้ามา คนไทยบางกลุ่มชื่นชอบในเสรีภาพที่
เข้ามาในชีวิต และคิดว่าจะท�ำให้ชีวิตในรูปแบบใหม่นี้
ดีก ว่าความเป็นอยู่แ บบเดิม โดยไม่ไ ด้คิดถึงสิ่งที่มา
พร้อมกับแนวคิดแบบตะวันตก คือลัทธิทุนนิยมและ
เสรีนิยม ซึ่งท�ำให้ลัก ษณะนิสัยของคนไทยเปลี่ยนไป
โดยเฉพาะชนชั้นปกครองที่เข้ามามีอ�ำนาจในการบริหาร
การปกครองบ้านเมือง ทั้งนี้เนื่องจากทุนนิยมสอนให้
คนสะสมทุนในทุกด้าน รวมทั้งอ�ำนาจและเงินตรา เพื่อ
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าบุคคลที่คาดว่าเป็น
คู่แข่งขัน จึงท�ำให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น ทุนนิยมในกระ
แสโลกาภิวัตน์ ได้ท�ำให้กระบวนการกล่อมเกลาคนใน
สังคมไทยผิดแผกไป หลายคนลืมหน้าที่ของตนปล่อย
ให้กิเลสน�ำพาไปสู่ระบบเสรีประชาธิปไตยที่ไร้ขอบเขต
และกติกา สังคมไทยตกเป็นเหยือ่ ของความเปลีย่ นแปลง
นั้นท�ำให้สูญเสียสังคมคุณธรรมอย่างที่เห็น และด้วย
วิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปในลักษณะที่ต่างคนต่างอยู่เพื่อ
ดิ้นรนทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น ส่งผลให้ความสัมพันธ์ใน
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ครอบครัวอ่อนแอลง การอบรมสั่งสอนปลูกฝังศีลธรรม เป็นกรอบ ซึ่งดูเหมือนดี แต่แทบไม่มีหน่วยงานไหน
และค่านิยมที่ดีงามของคนรุ่นใหม่ที่มอบให้แก่ลูกหลาน เอาไปท�ำจริง แผนพัฒนาแบบล่างขึ้นบน จึงมีแต่แผนที่
เปราะบางลง จึงเป็นบ่อเกิดของปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมา ก�ำหนดโดยพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล ที่เอานโยบาย
อีกมากมาย ในขณะทีจ่ ำ� นวนประชากรเพิม่ ขึน้ การขยาย ของตนเองมาใช้ เพื่อให้เกิดผลโดยเร็วที่สุด เพราะไม่
ตัวของเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ทราบว่าอายุรัฐบาลจะยาวนานเท่าใด การพัฒนาแบบ
ท�ำให้มกี ารใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิน้ เปลืองและขาด เร่งรีบ โดยไม่สนใจกระบวนการ (Process) เท่ากับทีส่ นใจ
ความระมัดระวัง ท�ำให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติและ ผลลัพธ์ (Output) เป็นความภาคภูมิใจและความส�ำเร็จ
เกิดสภาพเสื่อมโทรม ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่ส�ำคัญ ทางการเมือง โดยไม่สนใจว่าผลระยะยาวทางเศรษฐกิจ
ในหลายรูปแบบ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และแผ่น และสังคมเป็นอย่างไร การท�ำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
ดินไหว เป็นต้น (วีรวิท คงศักดิ์, 2555, หน้า 27-29; ที่ท�ำกันจริง จึงมีไม่กี่แห่งในประเทศ ที่เน้นกระบวนการ
อดิศร ศักดิ์สูง และคณะ, 2552, หน้า 141)
ที่มีชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (เสรี พงศ์พิศ, 2553,
ปัญหาสุดท้าย มาจากความคิดเห็นต่างมุมมอง หน้า 15-16) ปัญหาวิกฤติของประเทศไทยนั้น ไม่ใช่
ของคนในชาติ ท�ำให้แตกความสามัคคีซงึ่ ทีย่ งั หาทางออก วิกฤติของการเงินหรือขาดทรัพยากร หากแต่เป็นวิกฤติ
ไม่ได้ เมื่อก่อน สมัยปู่ ย่า ตา ยาย มีวัฒนธรรมการให้ ของการขาดภูมิปัญญาและจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม เราจึง
อภัยกัน สมัยก่อนคนไม่ค่อยจะรู้หนังสือแต่มีคุณธรรม ต้องปฏิรปู การเรียนรูข้ องมนุษย์ให้ฉลาดพอทีจ่ ะแก้ปญ
ั หา
สมบูรณ์ มีอะไร ๆ ทีน่ า่ นับถือ ไม่บนั ดาลโทสะเหมือนกับ และพัฒนาทัง้ ตัวเองและสังคมอย่างมีจติ ส�ำนึกทางสังคม
คนในสมัยนี้ ที่ไม่มีการบังคับใจตัวเองให้อดทน อดกลั้น มากขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในระยะยาวของคนทัง้ สังคม ดังนัน้
(พุทธทาสภิกขุ, 2549 ก, หน้า 42)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
จากปั ญ หาความเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว (พ.ศ. 2555-2560) จึงยังคงใช้แนวคิดและยุทธศาสตร์
ตามกระแสโลกนี้ เ อง ท� ำ ให้ เ กิ ด การเสื่ อ มถอยทาง ที่ส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
จิ ต ใจ ความหวั่ น ไหวที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ จิ ต ใจจากที่ ไ ม่ เ คย โดยเน้นสถาบันหลัก ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบัน
ยึ ด ในวั ต ถุ นิ ย มกลั บ แสวงหา และให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ศาสนา และสถาบันการศึกษา ในการประสานร่วมมือกัน
วัตถุเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ในการหล่อหลอมคนในสังคมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน
ตามกลไกของสังคมยุคใหม่ โดยมีใจเป็นต้นตอของ ทุกด้าน (จินตนา สุจจานันท์, 2549, หน้า 23) อย่างไร
ทุกปัญหา ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ก็ตาม การศึกษาในยุคปัจจุบัน ได้แยกศาสนาออกจาก
แห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นต้น การศึกษา ซึ่งต่างจากเมื่อก่อน ที่การศึกษาและศาสนา
มา เราจึงให้ความส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะเรียนพร้อมกัน พอเลิกสอนเรื่องศาสนา เรื่องธรรมะก็
โดยชี้ให้เห็นความส�ำคัญว่า จะต้องพัฒนา “คน” ซึ่ง เหลือแต่ความเป็นคนที่ไม่ถึงความเป็นมนุษย์ คือ ไม่มี
เป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพราะ จิตใจสูงเหมือนกับความหมายของค�ำว่า มนุษย์ นี่คือ
“คน” ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในการพั ฒ นาประเทศในทุ ก ด้ า น ความผิ ด พลาดของการศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ ม นุ ษ ย์ ไ ด้
เราจะต้องพัฒนาคุณภาพคน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ (พุทธทาสภิกขุ ก,
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม (ทิพย์พาพร ตันติสุนทร, 2554, 2549, หน้า 52) แต่โดยปกติแล้วสังคมจะอยู่ในสภาพที่
หน้ า 47) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาหลายแผนที่ ผ ่ า น สมดุล กล่าวคือ ทุกส่วนหรือทุกสถาบันจะปรับตัวเข้าหา
มา เน้นการพัฒนาคน โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง พัฒนา กันตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ละสถาบันก็จะท�ำ
แบบ “ล่างขึ้นบน” (Bottom Up) ไม่ใช่ “บนลงล่าง” หน้าที่ของตัวเอง แต่ก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่ง
(Top Down) เอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญา
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หน้าที่ 145
ว่า ไม่มสี ถาบันใดทีจ่ ะท�ำหน้าทีไ่ ด้โดยสมบูรณ์ทกุ ประการ 9 เมษายน 2556) อีกท่านคือคุณวรากร ไรวา เจ้าของ
(ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2555, หน้า 224)
ร้านเอสแอนด์พี ทีข่ ายเบเกอรีแ่ ละอาหารทีม่ สี าขาทัว่ โลก
เมื่อความเจริญทางด้านจิตใจน้อ ยไป หรือตาม เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อใช่ สุชีโว วัดปาลิไลยวันหรือ
ไม่ทันความเจริญทางด้านวัตถุ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่คนใน วัดเขาฉลาก อ�ำเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี เคยบวชและ
ปัจจุบนั จะต้องหันมาสนใจความเจริญทางด้านจิตใจ แล้ว ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งนี้ ผลของการขัดเกลาจากวัดป่า
ช่วยกันพัฒนาจิตใจของตนเอง รวมทั้งชี้น�ำส่งเสริมให้ ท�ำให้ท่านน�ำหลักธรรมไปใช้ ในการประกอบอาชีพคือ
มนุษยชาติในโลกได้พัฒนาจิตของตน เหมือนอย่างที่ ไม่ขายสุราหรือของมึนเมาในร้านอาหาร และอนุญาตให้
ทุกชาติในโลกก�ำลังพัฒนาบ้านเมืองของตนอยู่ในขณะนี้ พนักงานทุกคนไปปฏิบตั สิ มาธิภาวนาได้โดยไม่เสียวันลา
หากทุ ก คนมี ก ารพัฒนาจิต ตามหลักพุท ธศาสนาแล้ว (เจ้าอาวาสวัดเขาฉลาก, สัมภาษณ์, 28 กันยายน 2555)
เราเชื่อว่า โลกจะมีความสงบสุข และน่าอยู่มากกกว่าที่ ท่านสุดท้าย เป็นนายแพทย์ เมื่อก่อนเป็นหมอขี้เมา แต่
เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน (พระธรรมวิสุทธิกวี, เมื่ อ ได้ พ บและได้ ฟ ั ง ธรรมะของหลวงตาพระมหาบั ว
2549, หน้า 17) ปรัชญาการด�ำเนินชีวติ ของคนในสังคม ท่านจึงพลิกผันชีวิตตัวเองอย่างรวดเร็ว และประสบ
ทุกวันนี้นั้น ให้คุณค่าของศีลธรรมต�่ำ แต่ให้คุณค่าของ ความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน ปัจจุบันเป็นผู้อ�ำนวยการ
วัตถุทรัพย์สินเงินทองและความอยู่รอดสูง จึงส่งผลให้ โรงพยาบาลในอ�ำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น (ผู้มา
ประเทศไม่เจริญ ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็น เนื่องจาก ท�ำบุญที่วัดป่าบ้านตาด, สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2557)
โครงสร้างสังคม ขาดการจัดการอย่างเป็นระเบียบอย่างที่
จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่าวัดป่าหลายแห่งได้
ควรจะเป็น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ,์ 2550, หน้า 17) รับความศรัทธาจากคนเป็นจ�ำนวนมาก และคนทีไ่ ปวัดป่า
ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง มี ผ ลกระทบ หลายท่านต่างประสบความส�ำเร็จในชีวิตและกิจการงาน
โดยตรงต่อสังคมในหลายภาคส่วน ผู้วิจัยได้พบได้ทราบ จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาบทบาทและกระบวนการในการพัฒนา
เรื่องราวของบุคคลหลายท่าน ที่สามารถประคองตนและ คนและสังคมของวัดป่า ว่าเป็นอย่างไร มีกิจกรรมอะไร
ธุรกิจ ตลอดจนกิจการท�ำงานของตัวเองให้เกิดความ บ้างที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน มีวิธีการหรือขั้นตอนใน
เจริญงอกงามได้ โดยบุคคลทัง้ หลายเหล่านีต้ า่ งใช้เวลาใน การพัฒนาอย่างไร ซึ่งยังไม่เคยมีผู้ท�ำวิจัยเจาะลึกลงไป
การเข้าไปปฏิบตั ธิ รรม อุทศิ ตนในการช่วยเหลืองานในวัด ในเรื่องนี้มาก่อน จึงเห็นว่าน่าจะน�ำมาเสนอเพื่อให้เกิด
ครอบครัวมีความสุข และประสบความส�ำเร็จในหน้าที่ ประโยชน์ต่อวัดอื่นๆ และสังคมต่อไป
การงานเป็นอย่างดี เช่น คุณวีระ จัดแจง เคยประสบ
ปัญหาชีวิต เมื่อได้อ่านหนังสือของอาจารย์พุทธทาส วัตถุประสงค์
ไปปฏิ บั ติ ธ รรม และได้ ส นทนากั บ อาจารย์ พุ ท ธทาส
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะ เป้าหมาย และความ
ท� ำ ให้ เขาเกิ ดก� ำลัง ใจและกลับไปประกอบธุร กิจเจริญ คาดหวังของชุมชนที่มีต่อวัดป่า
รุ่งเรืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันกลับมาเป็น
2. เพื่อศึกษาบทบาทของวัดป่ากับการพัฒนา
วิทยากรอบรมชาวต่างประเทศที่วัดสวนโมกข์ทุกเดือน คนและสังคม
และคุณสุนทร คณนา เจ้าของสวนยาง เมื่อก่อนเป็น
3. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาคนและสังคม
นักเลงการพนัน ขี้เมา เกเร เมื่อได้พบและฟังธรรม ของวัดป่า
ของ อาจารย์พุทธทาส จึงหันเหชีวิตกลับมาเอาใจใส่
4. เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาคนและสังคม
ครอบครั ว และช่ ว ยเหลื อ งานที่ วั ด สวนโมกข์ ทุ ก เช้ า ของวัดป่า
ช่วงสาย ๆ จึงกลับบ้านไปดูแลกิจการงานและท�ำสมาธิ
ภาวนาที่ บ ้ า น (เจ้ า อาวาสวั ด สวนโมกข์ , สั ม ภาษณ์ ,

หน้าที่ 146
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาบทบาทของวั ด ป่ า ได้ ม าจากพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์ (ฉบั บ ที่ 2)
ปี พ.ศ. 2535, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เรื่อง Sustainable Development การพัฒนาที่ยั่งยืน, ทฤษฎี
ทางพระพุทธศาสนาซึ่งได้รับการบูรณาการจาก สัญญา สัญญาวิวัฒน์, พิชัย ผกาทองม, สุเทพ สุวีรางกูร เรื่องการ
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พัฒนาคนและสังคมตามแนวพุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559)
ดังนี้
1. คุณลักษณะ เป้าหมาย และความ
คาดหวังของชุมชนที่มีต่อวัดป่า
2. บทบาทของวัดป่า จํานวน 6 ด้าน
2.1 ด้านการปกครอง
2.2 ด้านศาสนศึกษา
2.3 ด้านการศึกษาสงเคราะห์
2.4 ด้านการเผยแผ่ศาสนา
2.5 ด้านสาธารณูปการ
2.6 ด้านสาธารณสงเคราะห์

กระบวนการ
พัฒนาคนและ
สังคมของวัดป่า

ผลของการพัฒนา
1. คน
1.1 พฤติกรรม
1.2 จิตใจ
1.3 ปัญญา
2. สังคม
- ทําประโยชน์เพื่อสังคม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

ขอบเขตการวิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยก�ำหนดขอบเขต
1. ได้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ เป้ า หมาย
ขอบเขตการวิ
จ
ย
ั
พืน้ ทีด่ ว้ ยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การท�ำงาน และความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อวัดป่า
ํ
1. ขอบเขตด้
ว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตพื
(Purposive ด ป่ า ว่ า มี
้นทีม่่ ผูหาเถรสมาคม
้นที่ด2.ว้ ยการเลื
จาก 4 ภาค โดยก�ำหนดว่
าเป็นวัดป่าานพื
ตามที
ได้ ข ้ ออมูกแบบเจาะจง
ล เกี่ ย วกั บ บทบาทของวั
ภาค โดยกาหนดวาเป็
เป็ นวัดมีกชับื่อเสี
ก�ำหนด เป็Sampling)
นวัดมีชอื่ เสีจาก
ยง 4พระสงฆ์
ถอื ํหลักธุด่ งควันวัตดรป่คืาตามที
อ อย่่มหาเถรสมาคมกาหนด
างไรบ้าง เพื่อเป็ํ นแนวทางให้
วัดยอืง่น ๆ
ิ
ฉันอาหารวัพระสงฆ์
นละครัง้ ถฉัือนหลัในบาตร
มาประกอบ
3. ได้และมี
ข้อมูคลนเข้
เกี่ยาวกั
บกระบวนการการพั
ฒนาคน
กธุดงควัและมี
ตร คืคอนเข้
ฉันาอาหารวั
นละครั้ ง ฉันในบาตร
มาประกอบกจกรรม
กิจกรรมในวั
ด ดปีปีลละไมตํ
ะไม่ต่�ำกว่
า่ 1,000
คนดังดันีง้ นี้
และสังคมของวัดป่าในการพัฒนาคนและสังคม
ในวั
่ากวา
1,000 คน
1.1 วัดสวนโมกข์
(วัดธารน�้ำไหล)
ภาคใต้
1.1 วัดสวนโมกข์
(วัดธารนํ
้ าไหล) ภาคใต้ 4. ได้แนวทางในการพัฒนาคนและสังคม ให้
1.2 วัดป่าดาราภิ
ภาคเหนื
1.2 วัรดมย์
ป่ าดาราภิ
รมย์อภาคเหนือ กับสังคม องค์กร หรือวัดอื่น ๆ ในการพัฒนาคนและ
1.3 วัดสุนัน1.3
ทวนาราม
ตก นตก สังคมต่อไป
วัดสุ นนั ภาคตะวั
ทวนารามนภาคตะวั
1.4 วั ด ป่ า บ้ า นตาด (วั ด เกษรศี ล คุ ณ )
1.4 วัดป่ าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
่ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา
2.
ขอบเขตด้
า
นเนื
อ
หา
ศึ
ก
ษาบทบาท
6
ด้
้
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาบทบาท 6 ด้าน าน ได้แกการวิ
จยั เรือ่ ง บทบาทของวัดป่ากับกระบวนการ
่ กษาด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์
ด้านการศึกษาสงเคราะห์
ได้แก่ ด้านการปกครอง
ด้านศาสนศึด้ากนการเผยแผศาสนา
ษา ด้านการศึ
พัฒนาคนและสังคม เป็นวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
สงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ศาสนา ด้านสาธารณูปการ และ Research) โดยการสั ง เกตแบบมี ส ่ ว นร่ ว มและไม่ มี
ด้านสาธารณสงเคราะห์
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ส่วนร่วม การสัมภาษณ์ เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็น แบบสัมภาษณ์
ี่ ั ณลักษณะ เป้ าหมายการทํ
1. ได้ขอ้ มูลเกยวกบคุ
งาน และความคาดหวั
มชนที่มโดยสั
ี มภาษณ์
แบบมีโาครงสร้
าง (structuralงของชุ
interview)
จนกว่ า ข้ อ มู ล สมบู ร ณ์ ผู ้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ป ระกอบด้ ว ย
่ ดป่ า
ตอวั
ี่ ั
่ อยางไรบ้
่
ั ดอื่น ๆ
2. ได้ขอ้ มูลเกยวกบบทบาทของวั
ดป่ าวามี
าง เพื่อเป็ นแนวทางให้กบวั
ี่ ั
3. ได้ขอ้ มูลเกยวกบกระบวนการการพั
ฒนาคนและสังคมของวัดป่ าในการพัฒนาคน
และสังคม
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เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส จ�ำนวน 8 รูป พระภิกษุสงฆ์ ธรรม แต่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่า ซึ่ง
วัดละ 4 รูป จ�ำนวน 16 รูป คณะท�ำงานของวัดๆ ละ เป็นไปตามเจตนาของท่านพุทธทาสผู้ก่อตั้ง สวนโมกข์
4 คน จ�ำนวน 16 คน ผู้มาท�ำบุญและผ้าน�ำชุมชนวัดละ ที่ต้องการให้พระภิกษุสงฆ์และประชาชนผู้สนใจได้เข้า
3 คน จ�ำนวน 12 คน และผูม้ าปฏิบตั ธิ รรมจ�ำนวน 16 คน ปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อขัดเกลาจิตใจมากกว่าที่จะมุ่งให้
เรียนรู้หนังสือเกินความจ�ำเป็น วัดป่าดาราภิรมย์ จะมุ่ง
ทั้งด้านการปฏิบัติสมาธิภาวนาและการศึกษาด้านปริยัติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ โดยการ ธรรมควบคูก่ นั ไป วัดสุนนั ทวนารามจะมุง่ ทางด้านปฏิบตั ิ
สมาธิภาวนาเพือ่ ขัดเกลาจิตใจ ส่วนวัดป่าบ้านตาด จะมุง่
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ด้านการปฏิบัติสมาธิภาวนาดูใจตัวเอง
2.3 บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่ง
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง บทบาทของวั ด ป่ า กั บ เกี่ยวกับการส่งเสริม อุดหนุน ช่วยเหลือ ด้านการศึกษา
กระบวนการพัฒนาสังคม สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ พบว่า ทุกวัดต่างมีการให้ทุนการศึกษากับสถานศึกษา
และบุคคลที่ก�ำลังศึกษา
ของการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้
2.4 บทบาทด้ า นการการเผยแผ่ ศ าสนา
1. คุณลักษณะของวัดป่า โดยภาพรวม พบว่า
วัดป่าเป็นวัดที่มีสถานที่สะอาด ร่มรื่น สงบ เหมาะกับ พบว่า แต่ละแห่งต่างมีการเผยแผ่ศาสนาคล้าย ๆ กัน
การเจริญสมาธิภาวนา พระภิกษุสงฆ์จะเคร่งครัดในพระ คือ มีเว็บไซต์ของวัดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย วัดสวนโมกข์
ธรรมวินัย มุ่งในการเจริญสมาธิ ภาวนา และใช้หลักของ มีสถานที่อบรมเข้มในเรื่องการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่ฝั่ง
ธุดงควัตร เช่น การฉันอาหารมื้อเดียว และฉันในบาตร สวนโมกข์นานาชาติ มีเทปธรรมะและหนังสือของท่าน
อาจารย์พุทธทาส ส่วนวัดป่า ดาราภิรมย์ เน้นการอบรม
มีเสนาสนะอยู่ในป่า เป็นต้น
2. บทบาทของวัดป่าทั้ง 4 แห่ง มี 6 ด้าน ดังนี้ ค่ายคุณธรรม และการท�ำป้ายค�ำสอน ในวัดสุนนั ทวนาราม
2.1 บทบาทด้านการปกครอง พบว่าวัดสวน เน้นการอบรมสมาธิภาวนากับบุคคลทุกเพศทุกวัย ตัง้ แต่
โมกข์ พระภิกษุสงฆ์จะปฏิบัติตนตามหลักพระธรรม ระดับเด็กอนุบาลถึงผู้สูงอายุ วัดป่าบ้านตาด เน้นการ
วินัย เพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีล เพื่อความน่าเลื่อมใส เผยแผ่ธรรมะ ทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุเสียงธรรม และป้าย
ศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ศาสนิกชน พระภิกษุ ค�ำสอนของหลวงตามหาบัว ทีต่ ดิ ทัง้ ภายในวัดและบริเวณ
สงฆ์ จ ะอยู ่ เ สมื อ นปกครองตนเอง และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ทางเข้าวัดป่าบ้านตาด
2.5 บทบาทด้ า นสาธารณู ป การ พบว่ า
ซึ่งเป็นงานประจ�ำตามที่ได้รับมอบหมาย เหมือนพระ
สายปฏิบัติทั่วไป วัดป่าดาราภิรมย์ มีพระบวชใหม่ทุก วัดสวนโมกข์ มีการก่อสร้างเฉพาะสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นจริง ๆ เช่น
เดือน ทางวัดจึงจัดพระพี่เลี้ยงคอยควบคุมดูแลให้อยู่ อาคารนอนส�ำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ถนนเฉพาะเส้นทางที่
ในระเบียบวินัยอย่างดี วัดสุนันทวนาราม เจ้าอาวาส จ�ำเป็น มีนำ�้ ประปาทีผ่ ลิตจากบ่อธรรมชาติ มีไฟฟ้าทีผ่ ลิต
นอกจากจะปกครองพระภิกษุสงฆ์ด้วยพระธรรมวินัย จากโรงปั่นภายในวัดป่าดาราภิรมย์ มีถนน มีไฟฟ้าซึ่งมี
แล้ว พระภิกษุสงฆ์ยังต้องยึดในกฎกติกาของหลวงปู่ชา เวลาปิด - เปิด น�้ำประปามีใช้เฉพาะในส่วนของมูลนิธิ
อย่างเคร่งครัด ส่วนวัดป่าบ้านตาด พระภิกษุสงฆ์จะยึด ในส่วนของวัดจะใช้น�้ำจากบ่อบาดาลเป็นน�้ำใสสะอาด
ซึ่งส่งขึ้นไปกักเก็บบนแท้งค์ขนาดใหญ่ 2 ใบ แต่เวลา
พระธรรมวินัย และกฎข้อบังคับของวัด
2.2 บทบาทด้านศาสนศึกษา วัดสวนโมกข์ รดต้นไม้ทางวัดจะสูบน�้ำจากคลองหน้าวัดมาใช้ อาคาร
มีการสอนทั้ง 2 แผนก คือ ปริยัติธรรม และปฏิบัติ ที่พักสะอาด สะดวก สบาย วัดสุนันทวนาราม มีถนนใน
เส้นทางทีจ่ ำ� เป็น มีอาคารนอนและ สะอาด สะดวก สบาย
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ใช้ น�้ ำ ที่ ขุ ด จากบ่ อ บาดาล มี ไ ฟฟ้ า ใช้ แ ต่ ค วบคุ ม การ ชุมชน ภายใต้กระบวนการที่ว่า “เศรษฐกิจจิตใจแก้ไข
ปิด-เปิดเป็นเวลา ส่วนวัดป่าบ้านตาด ตามเรือนพักของ พร้อมกัน” ผู้ที่มาท�ำบุญที่วัดนี้จึงมีความศรัทธาเลื่อมใส
ผู้ปฏิบัติธรรม มีน�้ำประปาใช้ เฉพาะบางส่วนที่ยังคงใช้ ในการปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ วัดสุนันทวนาราม เป็น
น�้ำบ่อ ตามเรือนผู้ปฏิบัติธรรมยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จะมีไฟฟ้า วัดทีม่ คี วามพร้อมมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งของสถานทีฝ่ กึ อบรม
ใช้เฉพาะโรงฉัน กุฏิพระบางหลัง และศาลาโรงฉัน และ สมาธิภาวนา สถานทีม่ คี วามสะดวกสบาย อาหารการกิน
ศาลาใหญ่หรือศาลาเอนกประสงค์ด้านนอก
ที่บริบูรณ์ และค�ำสอนที่เรียบง่าย การแต่งกายตามสบาย
2.6 บทบาทด้ า นสาธารณสงเคราะห์ ท�ำให้ถูกใจผู้ปฏิบัติ จะเน้นตามค�ำสอนของหลวงปู่ชา
วัดสวนโมกข์ จะเน้นการสงเคราะห์ในด้านการให้ธรรมะ คือ มาปฏิบัติให้เอากายกับจิตมาเท่านั้น มารู้จักว่าอะไร
โดยการสอนการปฏิบัติสมาธิภาวนา วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นเหตุให้ใจเราวุ่นวาย อะไรเป็นเหตุให้ใจสงบ เมื่อเรา
จะสงเคราะห์ ทั่ ว ไปในด้ า นการปฏิ บั ติ ส มาธิ ภ าวนา รู้จักจิตใจของเรา ก็เท่ากับว่าเรารู้จักธรรมะ เมื่อจิตได้รับ
การเรียนปริยัติธรรม และสอนการฝึกอาชีพให้กับชุมชน การอบรมดีแล้วก็เท่ากับกายได้รบั การอบรมเช่นกัน ส่วน
รวมถึงโรงเรียนเพื่อสงเคราะห์เด็กชาวเขายากจนที่เป็น วัดป่าบ้านตาด ก็ยึดตามค�ำสอนของหลวงตามหาบัวคือ
สตรี วัดสุนันทวนาราม เน้นทั้งในด้านการอบรมสมาธิ ให้มีสติก�ำกับตลอด และให้ดูใจตนเอง
ภาวนา และสงเคราะห์เด็กยากจน และบริการให้กับ
4. ผลของการพัฒนาคนและสังคมของวัดป่า
สังคมตามที่ร้องขอจากทางวัด ส่วนวัดป่าบ้านตาด จะ พบว่า ผู้ที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาของวัดป่าจะเกิด
สงเคราะห์ตั้งแต่อาหารการกินที่เหลือในแต่ละวัน ให้ การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านบุคลิกภาพ แง่คิด มุมมอง
กับวัดในเครือ ตลอดจนคนยากจนในหมู่บ้านของที่รับ การได้รับการฝึกสติบ่อยครั้ง จิตจะมีก�ำลังเป็นสมาธิ
บริจาคมาวัดจะจัดสรรปันส่วนไปยังที่ต่าง ๆ ตามที่เห็น ท�ำให้เกิดความสงบสบาย ผู้ปฏิบัติจะได้รู้ถึงความสงบ
สมควร
ความเป็นอิสระภายใน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
3. กระบวนการพัฒนาคนและสังคมของวัดป่า ในด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การเปลีย่ นแปลงทาง
พบว่า จุดแข็งของสวนโมกข์ คือ เน้นการพัฒนาคน ด้านพฤติกรรม มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบุคลิกภาพ
ด้ า นปั ญ ญาควบคู ่ ไ ปกั บ การการปฏิ บั ติ ส มาธิ ภ าวนา ตั้งแต่เรื่องการแต่งกาย การส�ำรวม ความอ่อนน้อม
จะสอนตามหลักของท่านพุทธทาสภิกขุ โดยให้ผู้เข้า ซื่ อ สั ต ย์ มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ไม่ เ ห็ น แก่ ตั ว
อบรมเข้าใจถึงปัญหาของชีวิตก่อนว่าปัญหาเกิดจาก ไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ ทางด้านจิตใจ มีความเมตตา เอือ้ เฟือ้
อะไร แล้วจึงให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่าง เสียสละ กตัญญูรคู้ ณ
ุ อดทน อดกลัน้ มีความสุจริต จริงใจ
เงียบสงบ แม้จะอยู่ท่ามกลางหมู่คณะก็ให้ท�ำตนเสมือน ไม่หวั่นไหว และด้านปัญญา สามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้
อยู่เพียงล�ำพัง ให้พิจารณาใจตัวเอง สัมผัสธรรมชาติ อย่างถูกต้อง รู้เท่าทัน รู้เหตุรู้ผล รู้ดีรู้ชั่ว สามารถด�ำเนิน
ด้วยเท้าเปล่า เรียนรู้ธรรมชาติของใจไปพร้อม ๆ กับ ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่วนผลของการพัฒนา
ธรรมชาติแวดล้อม วิธีนี้ท�ำให้ได้รับการตอบรับที่ดีจาก ทางด้านสังคม พบว่า ผูท้ ไี่ ด้รบั การขัดเกลามาอย่างดีแล้ว
ผู้เข้าปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติ บางคน จะซึมซับหลักธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนาหรือของ
กลับเข้ามาปฏิบัติซ�้ำทุกปีติดต่อกันถึง 5 ปี บางคนมา พระภิกษุสงฆ์ที่ตนนับถือ จะออกมาช่วยเหลือสังคม มา
ปีละหลายครั้ง วัดป่าดาราภิรมย์ ตระหนักว่า สังคมมี บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน ทั้งในด้านก�ำลังทรัพย์
ปัญหาต้องเยียวยาด้วยศีลธรรม จึงเน้นการปฏิบัติธรรม และก�ำลังกายอย่างน้อยที่สุด คือ การมาท�ำบุญและรับใช้
ควบคู่ไปกับการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ใกล้ชิดกับวัดที่ได้พัฒนาจิตใจ และปัญญาให้กับตนเอง
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หน้าที่ 149
ศาสนา สอดคล้องกับ ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์ (2550,
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง บทบาทของวั ด ป่ า กั บ หน้า 27-28) ที่กล่าวถึง ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ว่า
กระบวนการพัฒนาคนและสังคม สรุปผลการวิจัยและมี เป็นทฤษฎีข้องเกี่ยวกับจิตใจ การรับรู้ และประสบการณ์
ของบุคคล สามารถปลูกฝังและปรับทัศนคติของบุคคลให้
ประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. คุณลักษณะของวัดป่า พบว่า มีความสงบ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้
2. บทบาทของวั ด ป่ า พบว่ า บทบาทและ
สะอาด ร่ ม รื่ น มี พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ที่ มุ ่ ง ปฏิ บั ติ ท� ำ สมาธิ
ภาวนา สอดคล้องกับ ธาดา ธราดล (2555, หน้า 134) หน้าที่เหล่านี้มีความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนทางสังคม
ที่ ก ล่ า วว่ า พระวั ด ป่ า คื อ พระภิ ก ษุ ฝ ่ า ยที่ มุ ่ ง ศึ ก ษา เช่นเดียวกัน เพราะสถาบันศาสนาต้องข้องเกี่ยวกับ
ธรรม โดยการกระท� ำ หรื อ ลงมื อ ปฏิ บั ติ และพั ก อยู ่ คนในสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาทนงชัย
ตามป่าตามเขาที่ ๆ สงบ สงัด สะดวกต่อการปฏิบัติ บูรณพิสุทธิ์ (2545) เรื่อง บทบาทของวัดกับชุมชน
ภาวนา จึงเรียกว่า พระฝ่ายอรัญวาสี ซึ่งจะต้องรักษาศีล เมืองในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พบว่า บทบาท
อย่างบริสุทธิ์ในกระบวนของไตรสิกขา ซึ่งประกอบด้วย ของวั ด กั บ ชุ ม ชนเมื อ งเขตบางรั ก บทบาทของวั ด
ศีล สมาธิและปัญญา ประกอบกับ ภ. มโนรมย์ (2555, ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการแห่งพระธรรมวินัยและ
ค�ำน�ำ) กล่าวว่า พระวัดป่าต้องรักษาศีลบริสุทธิ์ควบคู่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาของชุ ม ชนเมื อ ง
ไปกับการถือธุดงควัตร ซึ่งผู้วิจัย พบว่า วัดป่าที่เป็น ในระดั บ หนึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พระปลั ด
พื้นที่ศึกษา พระจะถือหลักธุดงควัตร คือ เดินบิณฑ เกียรติศักดิ์ สินทวีวรกุล (2548) วิจัยเรื่อง บทบาทของ
บาตรตามบ้าน ฉันมื้อเดียว ฉันในบาตร อยู่ในเสนาสนะ พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
ป่า เนื่องจากพระวัดป่าจะต้องมุ่งปฏิบัติเพื่อขัดเกลา กระบี่ ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการใน
จิ ต ใจตนเอง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ เรื อ งเดช การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน มีดังนี้ พระสังฆ
เขจรศาสตร์ (2545) เรื่อง วิถีพุทธธรรมตามแนววัดป่า าธิการปฏิบัติงานในระดับมากถึงมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่
อีสานกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ พบว่า วัดป่าอีสาน 1) ด้านการคบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อย
มีพฒ
ั นาการสืบทอดอุดมการณ์พทุ ธศาสนาแนววิปสั สนา ดีงาม; การอ�ำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนใน
มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยปฏิบัติตามหลักธุดงควัตร การบ�ำเพ็ญกุศล 2) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา;
ตามแบบพระป่า พระภิกษุสงฆ์จะปฏิบัติกรรมฐานอย่าง การอบรมพระภิกษุสามเณรให้มีสมณสัญญาและอบรม
เคร่งครัด ในด้านเป้าหมายของวัดป่า พบว่า ต้องการ ในเรือ่ งพระธรรมวินยั จรรยามรรยาท การปฏิบตั อิ นั เกีย่ ว
พั ฒ นาคนและสั ง คมให้ ดี ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ สุ เ ทพ กับพิธีหรือแบบอย่างที่ดี 3) ด้านการสาธารณูปการ;
สุวีรางกูร (2554, หน้า 153-155) ที่กล่าวว่า มนุษย์ พระสั ง ฆาธิ ก ารขจั ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งวั ด กั บ กั บ
ทั้งหลายทั่วโลกมีธรรมชาติที่เหมือนกัน แม้พฤติกรรม บ้าน ซึ่งมีสาธารณูปการเป็นเหตุ ส�ำหรับด้านที่ปฏิบัติ
การกระท�ำจะแตกต่างกันก็ตาม กล่าวคือ มีความไม่รู้ ปานกลางมี 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการศาสนศึกษา;
มีความอยาก ความต้องการ มีความยึดมั่นถือมั่นว่า พระสังฆาธิการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สอบเปรียญธรรม
ตัวกูของกู ตัวเราของเรา มีความโกรธ และความรักตัว ประโยคต่ า งๆ ได้ 2) ด้ า นการสาธารณสงเคราะห์ ;
กลัวตาย ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หน ประเทศใด ศาสนาใด มนุษย์มี พระสังฆาธิการให้การสงเคราะห์คนชราหรือคนพิการ
ความต้องการไม่มที สี่ นิ้ สุด และความอยาก ความต้องการ ส่วนด้านที่ปฏิบัติน้อยถึงที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านการ
ก็จะเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์กระท�ำการแสวงหา เมื่อ ศึกษาสงเคราะห์; การจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อ
ไม่ ไ ด้ ใ นสิ่ ง ที่ ป รารถนามนุ ษ ย์ ก็ จ ะแสวงหาที่ พึ่ ง คื อ ส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร จึงกล่าวได้
ว่า นอกจากวัดบ้านจะให้ความส�ำคัญมากที่สุดในเรื่อง
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ของการบ�ำเพ็ญกุศลแล้ว ยังได้ให้ความส�ำคัญในเรื่อง ขัดเกลาด้วยหลักธรรมค�ำสอนทีถ่ กู ต้องในการพัฒนาคน
ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย สอดคล้องกับงาน โดยเน้นการพัฒนาคนที่จิตใจก่อน ด้วยการควบคุมจาก
วิจัยของ วิจิตร กุลริวงษ์ (2545) เรื่อง บทบาทของวัด จิตใจภายในด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งเป็นปัจจัย
ต่อชุมชน: กรณีศึกษาวัดถ�้ำกลองเพล ต�ำบลโนนทัน ภายใน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเข้าการอบรมสมาธิภาวนา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�ำภู พบว่า ด้านการปกครอง การอ่านหนังสือธรรมะ การสวดมนต์ หรือการฟังสื่อ
ภายในชุมชน เมื่อผู้สูงอายุมาเข้ารับการอบรมธรรมจาก ธรรมะทั้งหลาย สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลในด้าน
วัดถ�ำ้ กลองเพลเป็นประจ�ำ จะน�ำหลักธรรมทีไ่ ด้ ไปอบรม พฤติกรรม จิตใจ และปัญญาได้ สอดคล้องกับ ชิตชยางค์
ลูกหลาน ให้มคี วามรัก ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ด้าน ยมาภัย (2549, หน้า 15) ทีก่ ล่าวว่า การกระท�ำทางสังคม
การศึกษา วัดได้ช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ แก่ และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม เกิดจากการให้ความหมายโดย
โรงเรียนประชาบาลประจ�ำชุมชน ทั้งเรื่องอาคารเรียน อาศัยสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ และท�ำให้คนมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
สื่อการเรียนการสอนตลอดจนการให้ทุนสนับสนุนการ กัน เพราะมองอะไรเหมือนกัน ส�ำหรับบุคคลส�ำคัญอื่นที่
ศึกษาส�ำหรับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนมาตลอดทุกปี เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือเรา การกระท�ำของบุคคลจะ
ด้านการสืบทอดพระศาสนา หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้ ได้รบั อิทธิพลจากทัศนะทีไ่ ด้จากบุคคลส�ำคัญทีต่ นเชือ่ ถือ
อบรมสัง่ สอนธรรมแก่ลกู ศิษย์ จนมีความรู้ ความสามารถ โดยบุคคลพยายามที่จะเข้าใจความหมายของบุคคลอื่น
ปฏิบัติตามข้อบัญญัติได้ และได้ส่งพระสงฆ์ที่มีข้อวัตร นั้น และมีปฏิสัมพันธ์ไปในทางเดียวกับบุคคลส�ำคัญนั้น
ปฏิบัติที่ดีออกไปเผยแพร่ธรรมตามภูมิภาคต่าง ๆ ของ ด้วย ประกอบกับ สุเทพ สุวีรางกูร (2554, หน้า 31-35)
ประเทศ และต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ วัดถ�้ำกลอง กล่าวไว้ในหนังสือสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ว่า
เพลเป็นวัดที่มีแหล่งน�้ำ สัตว์ป่า และป่าไม้ที่มีความอุดม พระพุทธเจ้า ตรัสว่า สรรพสิ่งเกิดขึ้นเป็นไปเพราะเหตุ
สมบูรณ์ ทั้งมีการบ�ำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมของวัดได้เป็น ปัจจัยมีทงั้ ภายใน คือ ตัวมนุษย์เองและภายนอก อันได้แก่
อย่างดี จึงมีนักท่องเที่ยวและนักศึกษามาศึกษาระบบ สังคมสิง่ แวดล้อม ธรรมชาติของคนต่างเป็นไปด้วยปัญหา
นิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้เกิดตลาดจ�ำหน่าย จึงจ�ำเป็นต้องรู้ เข้าใจปัญหา และรู้ความจริงของสิ่งทั้ง
ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนขึ้น ท�ำให้ราษฎรใน หลาย เป็นการรูต้ ามธรรมชาติ ตามเหตุปจั จัย และเหตุผล
ชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และในด้านสังคม เมื่อรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้ว ก็เท่ากับว่าได้รู้
พบว่าทุกชุมชนที่เคยมีเรื่องขัดแย้งกัน เมื่อได้รับธรรมะ ปัญหาทั้งหลายได้ สอดคล้องกับ สุพัตรา สุภาพ (2553,
จากวัดถ�้ำกลองเพล ท�ำให้ประชากรในชุมชนมีศีลธรรม หน้า 43) ที่กล่าวว่า ศาสนาเป็นตัวแทนที่ขัดเกลาคน
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข สอดคล้องกับงาน หรือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ศาสนามีส่วนสร้างเจตคติ
วิจัยของ พระสันติ นูชิต (2545) เรื่อง บทบาทของ ที่ดี มีจิตใจที่ดีงาม มีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรม
พระสงฆ์สายวัดป่าจังหวัดร้อยเอ็ดในการจัดการทรัพยากร ความสุจริต ซึ่งช่วยให้บุคคลเข้าใจความจริงแห่งชีวิต
ป่าไม้ พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีบทบาทมากในการจัดการ และสามารถระงับความตึงเครียดหรือขจัดความฟุ้งซ่าน
ทรัพยากรป่าไม้ และจัดการทรัพยากรป่าไม้ภายในวัด โดย หรือขจัดทุกข์ได้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ เรืองเดช
ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ภายในวัดตามวันเกิด และ เขจรศาสตร์ (2545) เรื่องวิถีพุทธธรรมตามแนววัดป่า
สั่งสอนชุมชนให้มีความส�ำนึกในการอนุรักษ์ป่า ด้วยการ อีสานกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ พบว่า วัดป่าอีสานมี
ปลูกต้นไม้ในพระพุทธศาสนา
พัฒนาการสืบทอดอุดมการณ์พทุ ธศาสนาในแนววิปสั สนา
3. กระบวนการพัฒนาคน พบว่า แต่ละวัดมี โดยวัดป่าจะใช้วิปัสสนาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
กระบวนการในการพัฒนาคนที่เหมือนกัน คือ การใช้ เผยแผ่ค�ำสอน แก่นค�ำสอนของพระวัดป่าอีสานจะแสดง
การปฏิบัติสมาธิภาวนา ไปพร้อม ๆ กับการแทรกซึม ให้เห็นทุกข์และวิถที างในการก�ำจัดทุกข์ ซึง่ ประกอบด้วย
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หลักธรรมพื้นฐาน ได้แก่ ข้อวัตรอันเป็นบริบทของศีล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในด้านพฤติกรรม
และหลักธรรมเพื่อบรรลุถึงความสว่างแห่งปัญญา ได้แก่ จิตใจและปัญญาแล้ว พบว่า บุคคลที่ได้รับการขัดเกลา
ไตรสิกขา เป็นธรรมในครรลองของมรรค เพื่อประกอบ มาอย่างดี จะเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ช่วยเหลือคนรอบ
การปฏิบัติวิปัสสนา และปฏิเสธไสยศาสตร์ ค�ำสอนมุ่ง ข้างและสังคม กิจกรรมทีท่ ำ� จึงมักรวมกลุม่ กันท�ำกิจกรรม
ให้แต่ละคนได้รับผลปฏิบัติจากเทคนิคกรรมฐานโดย เพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ สอดคล้องกับ สัญญา
การพิจารณาขันธ์ 5 ด้วยไตรลักษณ์ การพัฒนามนุษย์ สัญญาวิวัฒน์ (2549 ข, หน้า 233-242) กล่าวว่า
ของวั ดป่ า อี ส านจึง เป็น กระบวนการขัด เกลาจิตใจให้ ลักษณะคนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จะเป็นคนที่มีคุณภาพ
พ้นพันธนาการของกิเลสภายใต้การเรียนรู้ธรรมะซึ่งมี ครอบคลุมทั้งทางด้านกาย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
อยู่ตลอดเวลาที่รู้สึกตัว มีกายและจิตเป็นอุปกรณ์ฝึก เช่น มีความรู้และทักษะด้านใดด้านหนึ่ง มีคุณธรรม
ทุกทีท่ กุ แห่งเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้ สอดคล้องกับ คือ เป็นคนดี มีความสุข จิตใจดี สงบ มีความห่วงใย
พระมหาสนอง ปัจโจปการี (2553, หน้า 159) ที่กล่าว สิ่งแวดล้อม มีน�้ำใจกับเพื่อนมนุษย์ในเรื่องของจิตใจ
ว่า การพัฒนาคนตามแนวพุทธศาสนานัน้ จะต้องเริม่ ต้น คนมากกว่าคุณค่าทางวัตถุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ให้คนรูจ้ กั คิด มีการศึกษา ให้รจู้ กั สิง่ แวดล้อมและรูว้ ธิ กี าร วาสนา นามวงศ์ (2548) เรื่อง พฤติกรรมการท�ำบุญ
ที่จะปฏิบัติต่อคนและสิ่งทั้งปวง มีการปรับตัว พัฒนาทั้ง ที่วัดป่าของทธศาสนิกชนในภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ร่างกายและจิตใจ และการพัฒนาคน จะต้องกระท�ำทัง้ สาม พบว่า พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไปท�ำบุญที่วัดป่า ด้วย
ด้านไปพร้อมๆกัน คือ พัฒนาพฤติกรรม พัฒนาความ การถวายทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรม มีการพูดคุย
รู้สึก และพัฒนาความคิด ซึ่งเรียกว่าเป็น การพัฒนาที่ อย่างสุภาพเรียบร้อย มีการส�ำรวมกาย ใจ โดยมุ่งหวังให้
ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เรียกว่า “ปฏิจจสมุปบาท” ที่ว่า จิตใจสงบ มีปัญญาและลดละกิเลสได้
เพราะสิ่งนั้นมี สิ่งนี้จึงมี ซึ่งเป็นสายโซ่โยงใยต่อกัน
4. ผลของการพัฒนาคนและสังคม พบว่า ผูท้ ไี่ ด้ ข้อเสนอแนะ
รับการพัฒนาแล้ว จะได้รับผลสะท้อนกลับใน 2 ส่วน คือ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในส่วนตัวบุคคลโดยตรง ท�ำให้มีพฤติกรรม จิตใจ และ
1. รักษาบทบาทและวิถีการปฏิบัติของวัดป่า
ปัญญา เปลีย่ นไปในด้านพฤติกรรมจะรูจ้ กั ควบคุมส�ำรวม ให้ยั่งยืน
ระวังกายเพื่อความดีงาม ด้านจิตใจ จะเป็นผู้มีจิตใจดี
2. วัดป่าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของ
อารมณ์ดี สามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคง ไม่หวั่นไหว มหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด
กับปัญหาชีวิต และมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิด
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ขึ้น มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีความอดทนอดกลั้น
1. มุ่งพัฒนาคนในด้านการเผยแผ่ธรรม
และมีสมาธิ ทางด้านปัญญานั้นเป็นผลที่ได้รับจากด้าน
2. จัดปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
จิตใจที่มีสมาธิ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจิตใจให้ ของคนร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานรัฐ และเอกชน
มีพลัง ท�ำให้เกิดปัญญาตามมา ให้สามารถรู้สิ่งทั้งหลาย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
อย่างเป็นกระบวนการหรือตามที่เป็นจริง สามารถยก
1. ควรศึกษาระบบการจัดการบริหารจัดการ
ระดับจิตให้อยู่เหนือปัญหาและเป็นอิสระ สามารถแก้ไข ของวัดป่า
ปัญหาได้ดว้ ยปัญญา คือสามารถหลุดพ้นจากสภาวะทุกข์
2. ควรศึกษาแนวโน้มของวัดป่าในทศวรรษหน้า
ได้ ผลจากการพัฒนาในส่วนที่ 2 คือ สังคม เป็นผลที่
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนเขตพื้นที่สีเขียว
อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ*
Social Changes of Green Area Communites
in Phrapradaeng District, Samutprakan province
ศรีพักตร์ ปั้นน้อย**
ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง***
ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล****

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนเขตพืน้ ที่
สีเขียว รวมถึงการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการชุมชนพื้นที่สีเขียวอ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับ
ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำหมู่บ้าน ผู้น�ำกลุ่มอนุรักษ์ ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ประชาชน และ
คณะกรรมการกลุ่มรักษ์คุ้งบางกะเจ้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาผลการวิจัยพบว่า
1. การเปลีย่ นแปลงทางสังคม วิถชี วี ติ ช่วงการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 6
เปลีย่ นแปลงจากสังคมชนบทกลายเป็นสังคมกึง่ เมืองกึง่ ชนบท อาชีพเกษตรกรรมลดลงเปลีย่ นแปลงเป็นอาชีพรับจ้าง
ในภาคอุตสาหกรรม ประชาชนบางส่วนไม่มีพื้นที่ท�ำการเกษตรมีเพียงที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ลักษณะครอบครัวเป็น
ครอบครัวเดีย่ ว มีการย้ายถิน่ และแยกครอบครัวไปทีอ่ นื่ การตัง้ ถิน่ ฐานบ้านเรือนเปลีย่ นแปลงจากอยูร่ มิ แม่นำ�้ ล�ำคลอง
เป็นอยูร่ มิ ถนน การสัญจรทางน�ำ้ เปลีย่ นเป็นการสัญจรทางบกสัมพันธภาพของครอบครัวค่อนข้างห่างเหิน สัมพันธภาพ
ของคนในชุมชนต่างคนต่างอยู่ ไม่สนิทสนมกัน ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา ศูนย์กลางทางการศึกษาเปลี่ยน
จากวัดเป็นโรงเรียน ด้านประเพณีและวัฒนธรรมยังคงสืบต่อมา ภายหลังเกิดโครงการสวนกลางมหานคร วิถีชีวิตมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีการประสานความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน
2. ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนเขตพื้นที่สีเขียวผลกระทบเชิงบวก คือ1) ด้านสุขภาพ
ได้รับอากาศบริสุทธิ์ท�ำให้สุขภาพดี มีพื้นที่ออกก�ำลังกาย มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 2) ด้านเศรษฐกิจมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว มีวิสาหกิจชุมชน 3) ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนทั้งด้านการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพ และกลุ่มอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว 4) ด้านวัฒนธรรม มีการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งใน
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีที่สืบต่อกันมา ผลกระทบเชิงลบคือ 1) มีกฎหมายการห้ามสร้างอาคารที่มีความสูง
*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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เกิน 12 เมตร และการแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้ ในการเกษตรกรรมร้อยละ 75 พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยร้อยละ 25 2) ด้านสิง่ แวดล้อม ปัญหา
ขยะมูลฝอย น�้ำเสีย และ 3) กระแสทุนนิยมท�ำให้ที่ดินถูกขายให้กับนายทุนเป็นจ�ำนวนมาก
3. การปรับตัวด้านร่างกาย ประชาชนมีวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ด้านอัตมโนทัศน์ประชาชนยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้านบทบาทหน้าที่เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และด้านการ
พึ่งพามีการพึ่งพาตนเองมากกว่าการพึ่งพาจากผู้อื่น
4. แนวทางการบริหารจัดการชุมชนเขตพื้นที่สีเขียว ประกอบด้วย 1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 4) การพัฒนา
ประเพณีและวัฒนธรรม 5) การพัฒนาการศึกษา 6) การพัฒนาพื้นที่สีเขียว และ 7) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Abstract
This research aimed to study social change, impacts, adaptation of the green area community,
including management guideline for, green area community, Prapadaeng Samutprakarn Province.
The data was collected between October, B.E. 2557 - May, B.E.2558 by in-depth interview and
focus group discussion among local leaders, conservation officers, local wisdoms, village health
volunteers, people and board of group Rak Kung Bangkachao. Data were analyzed using content
analysis. The results showed that :
1. The social change during the National Economic and Social Development Plan (B.E.
2504 - 2534): lifestyles were changing from a rural society into a rurban society, changed from
agriculture to industrial sector. Some people had no land for agriculture only for housing, changed
from extended to single family, migrated to other places. The settlement along the river changed
to beside the street, from waterway to land transportation, the family and community relationship
changed from closed to distantly, people had educational opportunities, educational center changed
from temples to schools. The tradition and culture was transmitted. After the implementation of
The Green Area Community Project (B.E.2534), the people in Kung Bangkachao were participated
and getting better lifestyle in social, economic, cultural and environmental aspects.
2. The impact of social change of community green area, the positive impact: 1) health
aspect; get better health, environment, atmosphere, and recreation area; 2) economic aspect; career
for extra income for the family and community enterprises; 3) social aspect; integration of the
people in the community to develop farmer groups, conservative groups and professional groups;
4) cultural aspect; local culture preservation. The negative impact: 1) law aspect; the prohibit of
building construction not more than a height of 12 meters and land devised into 75 percent of
agriculture and 25 percent of residential areas; 2) environmental aspect; the waste problem, waste
water; and 3) capitalism aspect; the land was sold to a number of capitalists.
3. The adaptation: physiological mode, people had a way of living with nature; the selfconcept mode, people accepted the social changes; the role function mode; cooperative network
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for the conservation of green area and interdependent mode, self-reliance rather than help from
others.
4. The management guideline for community green area consists of 1) the strengthening
of economic and social aspects; 2) the infrastructure development; 3) the strengthening of the
family institution; 4) the development of tradition and culture; 5) the education development;
6) the development of green areas; and 7) management of natural resources and environmental
sustainability.

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ในประเทศที่ พั ฒ นาเกิ ด จากรั ฐ บาลเป็ น ผู ้ ก� ำ หนด
นโยบายในการเปลี่ยนแปลง โดยก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ใน
การพัฒนาประเทศรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อน�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่รู้จักกัน
ว่าเมืองปากแม่นำ�้ เจ้าพระยาอยูห่ า่ งจากกรุงเทพมหานคร
โดยวิ ถี ชี วิ ต เดิ ม ของชุ ม ชนเป็ น ชุ ม ชนเกษตรกรรม
เนื่ อ งจากสภาพพื้ น ที่ เ หมาะแก่ ก ารท� ำ การเกษตร
แต่ปจั จุบนั วิถชี วี ติ ของชุมชนได้เปลีย่ นแปลงไปเป็นเมือง
อุตสาหกรรม (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด,
2556, หน้า 2) อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่เปี่ยมไปด้วย
ศักยภาพทุกด้าน เป็นศูนย์กลางการผลิตและศูนย์กลาง
โลจิสติกส์เพื่อการส่งออกที่ส�ำคัญของประเทศไทย เป็น
ภาคทีส่ ร้างรายได้สงู สุดให้กบั จังหวัด มีผลผลิตสูงถึงกว่า
400,000 ล้านบาท (อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ,
วีดทิ ศั น์, 2554) อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
มีความเจริญไม่ด้อยไปกว่ากรุงเทพมหานคร รวมไปถึง
ความเป็นมาของเมือง โดยวิถีชีวิตของชุมชนมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวิถีชีวิตชาวมอญ
(สมโชติ อ๋องสกุล, 2548, หน้า 16-17) ในส่วนของเขต
พื้นที่สีเขียว หรือ “กระเพาะหมู” ประกอบด้วย 6 ต�ำบล
ได้แก่ ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง ต�ำบลทรงคนอง ต�ำบลบางยอ
ต�ำบลบางกระสอบ ต�ำบลบางกะเจ้า และต�ำบลบางกอบัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ำริถึงพื้นที่
แห่งนี้ว่าเป็นผืนป่ากลางกรุงที่ต้องอนุรักษ์ไว้ให้เป็น
เสมือนปอดของคนกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2520

ให้อนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว และมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการสวนกลางมหานคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ. 2534 (มูลนิธิชัยพัฒนา, ม.ป.ป., หน้า 20-21)
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ผลกระทบ และการ
ปรับตัวของคนในชุมชน เนือ่ งจากพืน้ ทีบ่ ริเวณนีเ้ ป็นพืน้ ที่
ทีถ่ กู จ�ำกัดทางกฎหมายไม่ให้มสี งิ่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม และการสร้างอาคารบ้านเรือนเพื่อส�ำหรับ
อยู่อาศัยห้ามสร้างเกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ครอบครอง
และห้ามสร้างที่อยู่อาศัยสูงเกิน 12 เมตร หรือเกิน 3 ชั้น
พื้นที่ส่วนใหญ่จากเดิมในอดีตเป็นป่าจาก แต่ปัจจุบันได้
มีการเปลี่ยนแปลงไป มีการท�ำสวนผลไม้และการพัฒนา
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีชื่อเสียง เช่น ตลาดน�้ำ
บางน�ำ้ ผึง้ และมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพือ่ การพักผ่อน
หย่อนใจและนันทนาการ คือ “สวนศรีนครเขือ่ นขันธ์” ซึง่
พื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่มีชาวไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่
บริเวณต�ำบลทรงคนอง และต�ำบลตลาด ซึ่งมีวัฒนธรรม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
ชุ ม ชนเขตพื้ น ที่ สี เขี ย ว อ� ำ เภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมของชุมชนเขตพืน้ ทีส่ เี ขียว อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อศึกษาการปรับตัวของชุมชนเขตพื้นที่
สีเขียว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
4. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการชุมชน
เขตพืน้ ทีส่ เี ขียว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
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กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จยั จัย
กรอบแนวคิ
ดในการวิ

แนวคิดและทฤษฎี
- ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- ทฤษฎีการปรับตัว
ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ข้อมูลทั่วไปอําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ
- เขตพื้นที่สีเขียวโครงการสวนกลางมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการ

แนวทางการบริหารจัดการ
ชุมชนเขตพื้นที่สีเขียว
อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

ชุมชนเขตพื้นที่สีเขียว อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้านสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เชิงบวกและเชิงลบ
- การปรับตัวของบุคคลในชุมชนด้านร่างกาย
จิตใจ บทบาทหน้าที่ และการพึ่งพาอาศัยกัน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหรือมีส่วนร่วมใน
การวิจยั เรื่ องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมการวิ
ชนเขตพื
จัย 1)้ นทีผู่ส้นี เ�ำขีท้ยอวงถิอํ่นาเภอพระประแดง
2) ผู้น�ำหมู่บ้าน 3) ผู้น�ำกลุ่ม
การวิ จั ย เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมของ
จังหวั
สมุทรปราการนี
กษา จัดังงหวั
นี้ ด อนุรกั ษ์หรือสมาชิกของกลุม่ อนุรกั ษ์ 4) ผูน้ ำ� กลุม่ เศรษฐกิจ
ชุ มดชนเขตพื
้ น ที่ สี เขี้ยมีวขอบเขตของการศึ
อ� ำ เภอพระประแดง
ผูน้ ำ� กลุ
นาชุมชน
องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
1. ขอบเขตด้
านพื้นที่ ดําเนินกการศึ
มชนที
่ต้ งั ม่ อยูพัใ่ ฒนเขตพื
่สีเขียน้ วำ� อํการท่
าเภอพระ
้นทีและผู
สมุทรปราการ
นี้ มีขอบเขตของการศึ
ษา ดักงษาเฉพาะชุ
นี้
าน และ 6)ตําอาสาสมั
านพื้นทีประกอบด้
่ ด�ำเนินการศึ
ประแดง จัง1.
หวัดขอบเขตด้
สมุทรปราการ
วย ชุกมษาเฉพาะ
ชนใน 6 ตํ5)
าบลปราชญ์
ได้แก่ ชตําวบ้
าบลทรงคนอง
บลบาง ครสาธารณสุข
(อสม.) การสนทนากลุ่ม มีผู้ให้ข้อมูล คือ 1) ผู้น�ำชุมชน
ชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื
้นที่สีเขียว้ าผึอ�้ งำตํเภอพระประแดง
ยอ ตํชุามบลบางกระสอบ
ตําบลบางนํ
าบลบางกะเจ้า และตํ
าบลบางกอบัว
จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ชุมชนใน 6 ต�ำบล 2) ผู้แทนชุมชน ทั้ง 6 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง
่
2. ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อมีส่ วนรวมในการวิ
จยั 1) ผูน้ าํ ท้องถิน 2) ผูน้ าํ หมู่บา้ น 3)
ได้แก่ ต�ำบลทรงคนอง ต�ำบลบางยอ ต�ำบลบางกระสอบ ต� ำ บลทรงคนอง ่ ต� ำ บลบางยอ ต� ำ บลบางกระสอบ
ต�ำบลบางกะเจ้
าและต�
ว 3)น้ ผูาํ ้ประสานงาน
่มอนุรัก้ำษ์ผึห้ง รืต�อำสมาชิ
่มอนุำรบลบางกอบั
ิ ผูน้ าํ กลุ
่มพัฒำบลบางกอบั
ผูน้ าํ ต�กลุ
กของกลุ
ักษ์ 4) ผูน้ าํ วกลุ่มเศรษฐกจ
นาชุมชน และผู
ำบลบางน�
บลบางกะเจ้
า และต�
4) คเจ้รสาธารณสุ
าหน้าที่จากหน่
วยงานต่การสนทนา
าง ๆ
่ ่ยวเชิงอนุรักษ์ 5) ปราชญ์ชาวบ้าน และ 6) อาสาสมั
การทองเที
ข (อสม.)

ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจัย

กลุ่ม มีผใู ้ ห้ขอ้ มูล คือ 1) ผูน้ าํ ชุมชน 2) ผูแ้ ทนชุมชน ทั้ ง 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลบางนํ้ าผึ้ ง ตําบลทร
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3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ผูค้ น ความคิดเห็น ค่านิยม เหตุการณ์ รวมทัง้ พฤติกรรม
ทางสังคม ผลกระทบ การปรับตัวของชุมชนเขตพื้นที่ ต่างๆ
สีเขียว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วิธีดำ�เนินการวิจัย
วิธีด�ำเนินการศึกษา ประกอบด้วย 4 วิธี คือ
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ดังนี้
1. การศึกษาเอกสาร (Document study)
รวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนเขตพื้นที่สีเขียว
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย
ต�ำราวิชาการ บทความ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่
เกี่ยวกับโครงการสวนกลางมหานคร เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่มุ่งหมายเชิงลึกเพื่อการ
เรียนรู้และความเข้าใจโดยการซักถามพูดคุยกันระหว่าง
ผู้สัมภาษณ์ ในประเด็นค�ำถามต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลง
ด้ า นสั ง คม การเปลี่ ย นแปลงด้ า นวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่
ประเพณีและวัฒนธรรม การด�ำเนินชีวติ การเปลีย่ นแปลง
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพและรายได้ของบุคคลใน
ชุมชน และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
และการปรับตัว
3. การสนทนากลุ่ม (Group Discussion)
ผู้เข้าร่วมการสนทนา เป็นตัวแทนของคนในชุมชนเขต
พื้นที่สีเขียว อ�ำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
6 ต�ำบล ประกอบด้วย ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง ต�ำบลทรงคนอง
ต�ำบลบางยอ ต�ำบลบางกระสอบ ต�ำบลบางกะเจ้า และ
ต� ำ บลบางกอบั ว เป็ น การสนทนากลุ ่ ม ที่ มี ป ระเด็ น
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม การเปลี่ ย นแปลงทาง
วัฒนธรรม ผลกระทบ และการปรับตัวน�ำไปสูย่ ทุ ธศาสตร์
การบริหารจัดการชุมชนเขตพื้นที่สีเขียว
4. การสั ง เกตแบบไม่ มี ส ่ ว นร่ ว ม (Non
Participant Observation) การสั ง เกตโดยผู ้ วิ จั ย
ท�ำการสังเกตด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ผลกระทบและ
การปรับตัวของชุมชนเขตพื้นที่สีเขียว ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบตีความสร้าง
ข้อสรุป ประกอบกับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
Analysis) จัดหมวดหมู่และสรุปประเด็น (Thematic
Analysis) โดยอ้างอิงค�ำพูดของผู้ให้ข้อมูล แนวทาง
การบริหารจัดการชุมชนเขตพื้นที่สีเขียวข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่ม น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
Analysis) จัดหมวดหมู่และสรุปประเด็น (Thematic
Analysis) โดยอ้างอิงค�ำพูดของผู้ให้ข้อมูล

ผลการวิจัย

1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนเขต
พืน้ ทีส่ เี ขียว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลพืน้ ฐานชุมชนคุง้ บางกะเจ้า ประกอบด้วย
6 ต�ำบล คือ ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง ต�ำบลทรงคนอง ต�ำบล
บางยอ ต�ำบลบางกระสอบ ต�ำบลบางกะเจ้า และต�ำบล
บางกอบัว มีเนือ้ ทีท่ งั้ สิน้ ประมาณ 18.91 ตารางกิโลเมตร
หรือ 11,818.75 ไร่ มีจำ� นวนประชากรทัง้ สิน้ 39,269 คน
11,722 ครัวเรือน และ 67 หมูบ่ า้ น มีอาณาเขตทิศเหนือ
ตรงข้ามกับเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ทิศใต้ตรง
ข้ามกับต�ำบลส�ำโรงใต้ ต�ำบลบางหญ้าแพรกและเขต
เทศบาล อ� ำ เภอพระประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ทิศตะวันออกตรงข้ามกับแขวงบางนา แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ทิศตะวันตกตรงข้าม
กับ แขวงบางโพงพาง และแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นสั ง คม วิ ถี ชี วิ ต ช่ ว ง
การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1- 6 เปลีย่ นแปลงจากสังคมชนบทกลายเป็นสังคม
กึ่งเมืองกึ่งชนบท อาชีพเกษตรกรรมลดลงเปลี่ยนแปลง
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เป็นอาชีพรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม ประชาชนบางส่วน วัดมอญ คือ วัดคันลัด พระอุโบสถหลังเดิมก่ออิฐถือปูน
ไม่มพี นื้ ทีท่ ำ� การเกษตรมีเพียงทีด่ นิ เพือ่ อยูอ่ าศัย ลักษณะ ภายหลังได้เกิดการช�ำรุดหักพัง ปัจจุบันวัดคันลัดมีศาลา
ครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว มีการย้ายถิ่นและแยก การเปรียญหลังใหม่ใหญ่กว่าหลังเดิมก่ออิฐถือปูนทัง้ หลัง
ครอบครัวไปที่อื่น การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเปลี่ยนแปลง ด้านการแต่งกาย คนในชุมชนมีเชื้อสายรามัญ (มอญ)
จากอยูร่ มิ แม่นำ�้ ล�ำคลองเป็นอยูร่ มิ ถนน การสัญจรทางน�ำ้ จึงมีการแต่งกายสวมผ้านุ่งเวลาออกงานส�ำคัญ ส่วนเสื้อ
เปลีย่ นเป็นการสัญจรทางบก สัมพันธภาพของครอบครัว เป็นเสื้อคอกลมผ่าอกตลอด แขนกระบอก มีกระดุมผ้า
ค่อนข้างห่างเหิน สัมพันธภาพของคนในชุมชนต่างคน การแต่งกายหญิงมอญ สวมผ้านุ่งของผู้ชาย แต่ลายของ
ต่างอยู่ ไม่สนิทสนมกัน ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา ผู้หญิงละเอียดสวยงามมากกว่า ปัจจุบันชาวมอญจะ
ศูนย์กลางทางการศึกษาเปลี่ยนจากวัดเป็นโรงเรียน ด้าน แต่งกายเช่นเดียวกับชาวไทยทั่วไป แต่ก็ยังคงมีลักษณะ
ประเพณีและวัฒนธรรมยังคงสืบทอดต่อมา ภายหลังเกิด ของการแต่งกายที่เป็นแบบดั้งเดิมของตนเองปรากฏให้
โครงการสวนกลางมหานครวิถีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลง เห็นอยู่บ้างตามแต่โอกาส ด้านอาหารการกินของมอญ
ไปในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ อาหารประจ�ำส�ำหรับชาวมอญ คือ น�้ำพริกชนิดต่าง ๆ
สิ่งแวดล้อม มีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะกินกับผักสด ผักดองหรือผักต้ม แกงขี้เหล็ก แกง
โดยเฉพาะภาคประชาชน
คั่วลูกตาลกับถั่วเขียวแกง แกงเลียง ต้มเค็มใบส้มป่อย
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน แกงบอน ข้าวแช่ เป็นต้น ปัจจุบันอาหารการกินของ
เขตพืน้ ทีส่ เี ขียว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชาวมอญยังคงมีอยู่ แต่ด้วยการประกอบอาชีพรับจ้างใน
คุ้งบางกะเจ้าเป็นชุมชนที่ได้รับอิทธิพลมอญ เนื่องจาก โรงงานอุตสาหกรรมท�ำให้คนในชุมชนประกอบอาหาร
มี ก ารอพยพของคนเชื้ อ สายรามั ญ (มอญ) คนใน รับประทานเองน้อยลง ส่วนใหญ่มกี ารซือ้ อาหารส�ำเร็จรูป
ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ และยึ ด มั่ น ใน
ด้ า นเศรษฐกิ จ อาชี พ และรายได้ ข องคนใน
ค�ำสั่งสอนของบรรพบุรุษ จึงมีความเชื่อเกี่ยวกับพุทธ ชุมชนก่อนมีโครงการสวนกลางมหานคร ปี พ.ศ. 2534
ศาสนาและความเชื่อของบรรพบุรุษในการด�ำเนินชีวิต ประชากรประกอบอาชีพท�ำสวนผลไม้ ปลูกพืชผสมผสาน
ภายหลังมีโครงการสวนกลางมหานคร ปี พ.ศ. 2534 และท�ำน�ำ้ ตาลมะพร้าวขาย ภายหลังมีโครงการสวนกลาง
และการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการบริ ห ารประเทศ ให้ มหานคร การประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างใน
กระจายอ� ำ นาจจากส่ ว นกลางสู ่ ท ้ อ งถิ่ น โดยให้ โรงงานอุตสาหกรรม มีรายได้เสริมจากการเป็นชุมชนเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) มีอ�ำนาจหน้าที่ใน พื้นที่สีเขียว มีผู้คนจ�ำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชม
การบริหารจัดการชุมชน ประชาชนจึงมีบทบาทน้อย ทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลงในการจั ด งานประเพณี ต ่ า งๆ เป็ น เพี ย งผู ้ เข้ า ร่ ว ม มีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนหลายแหล่ง ได้แก่ สวนป่า
กิจกรรม แต่ไม่ได้มสี ว่ นร่วมจัดงาน ด้านสิง่ ก่อสร้าง ได้แก่ ชุมชนเมือง สวนป่าน้อมเกล้า สวนป่าบางล�ำพู สวนป่า
การสร้างบ้านเรือนและวัด แต่เดิมบ้านเรือนของคนมอญ บางกระสอบ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตลาดบางน�้ำผึ้ง
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับบ้านเรือนคนไทย คือ เป็นเรือนไม้ ท�ำให้ประชาชนมีช่องทางประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้จาก
เครื่ อ งผู ก ยกพื้ น สู ง หลั ง คาทรงจั่ ว ใช้ ทั้ ง ไม้ ไ ผ่ แ ละ การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และงานบริการต่าง ๆ
ไม้เนื้อแข็ง มีปั้นลมแหลมมุงหลังคาด้วยจอก ปัจจุบัน
ด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้
การสร้ า งบ้ า นเรื อ นแบบมอญยั ง มี ใ ห้ เ ห็ น ในชุ ม ชน ที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนและเป็นป่าชายเลนที่อุดม
คุ ้ ง บางกะเจ้ า โดยเฉพาะลั ก ษณะบ้ า นเรื อ นไทย มี สมบูรณ์ แม่น�้ำล�ำคลองใสสะอาด ไม่มีขยะมูลฝอย ไม่มี
หลั ง คาทรงจั่ ว ยกคานสู ง แต่ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง มลภาวะทางเสียง ภายหลังมีโครงการสวนกลางมหานคร
จากบ้ า นที่ ใช้ วั ส ดุ ท� ำ ด้ ว ยไม้ เ ปลี่ ย นเป็ น บ้ า นกึ่ ง ปู น พ.ศ. 2534 พื้นที่บางส่วนของชุมชนคุ้งบางกะเจ้าได้
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ด� ำ เนิ น การสร้ า งสวนสาธารณะและสวนพฤกษาชาติ วัดคันลัดซึ่งเป็นที่รวบรวมความเป็นมาของชาวรามัญ
“สวนศรีนครเขือ่ นขันธ์” และมีการปรับปรุงพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน (ชาวมอญ)
หลายแห่งที่รกร้าง ไม่ได้ท�ำประโยชน์ น�ำกลับมาพัฒนา
ผลกระทบเชิงลบ 1) กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับในพืน้ ที่
ใหม่ ได้แก่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บางกะเจ้าในปัจจุบัน ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 37
สวนป่าชุมชนเมือง สวนป่าเกดน้อมเกล้า สวนป่าล�ำพู สวน (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
ป่าบางกระสอบ สวนป่าชุมชนบางน�้ำผึ้ง เป็นต้น ท�ำให้ อาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ
คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีส่ เี ขียว จนกลายเป็น ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 กฎหมายที่มี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและห้องเรียนธรรมชาติส�ำหรับ ผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ ทีก่ ระเพาะหมู ทัง้ 6 ต�ำบล
เยาวชนและผูม้ าเยีย่ มเยือน แต่สภาพแวดล้อมนอกเหนือ คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
จากพืน้ ทีส่ เี ขียวกลับเสือ่ มโทรมลง แม่นำ�้ ล�ำคลองเน่าเสีย ในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีผลกระทบ
จากปัญหาขยะมูลฝอย การทิ้งขยะลงแม่น�้ำ เกิดปัญหา ต่ อ สิ ท ธิ ข องประชาชนในการประกอบกิ จ การหรื อ ใน
น�ำ้ ท่วมขัง สัตว์นำ�้ นานาชนิดค่อยๆ สูญพันธุไ์ ป มีจำ� นวน การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ประชากรเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้พนื้ ทีบ่ างแห่งกลายเป็นชุมชน ภาพรวม ได้แก่ การห้ามสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน
แออัด การจราจรคับคั่งจากจ�ำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น 12 เมตร และกฎหมาย เกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ใช้ใน
ท�ำให้เกิดมลภาวะทางเสียง
การเกษตรกรรมร้อยละ 75 และพื้นที่อยู่อาศัยร้อยละ 25
2. ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงทาง 2) ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มการหลั่ ง ไหลของผู ้ ค นที่ เข้ า มา
สังคมของชุมชนเขตพื้นที่สีเขียว อ�ำเภอพระประแดง ท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้พ้ืนที่ต้อง
จังหวัดสมุทรปราการ
รองรับปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เกิดปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะมูลฝอย
ของชุมชนเขตพื้นที่สีเขียวอ�ำเภอพระประแดง จังหวัด การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น�้ำล�ำคลอง น�้ำเสียจากโรงงาน
สมุทรปราการ ท�ำให้เกิดผลกระทบดังต่อไปนี้
อุตสาหกรรม มลภาวะทางอากาศ และมลภาวะทางเสียง
ผลกระทบเชิงบวก 1) ด้านสุขภาพ โดยภาพรวม และ 3) กระแสทุนนิยม การมีโครงการสวนกลางมหานคร
คนในชุมชนได้รับอากาศบริสุทธิ์ท�ำให้มีผลดีต่อสุขภาพ ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวท�ำให้พื้นที่ ได้รับความสนใจ
และมีพื้นที่ออกก�ำลังกาย การมีกิจกรรมพักผ่อนหย่อน จากผู้คนภายนอก นายทุน ผู้ประกอบการต่าง ๆ ท�ำให้
ใจ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ 2) ด้านเศรษฐกิจ ท�ำให้พนื้ ที่ เกิดการซื้อขายที่ดิน เป็นจ�ำนวนมาก
เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป คนในชุมชนประกอบ
3. การปรั บ ตั ว ของชุ ม ชนเขตพื้ น ที่ สี เขี ย ว
อาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ร้านค้าปลีกย่อย รัฐวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น และ
การปรั บ ตั ว ของชุ ม ชนเขตพื้ น ที่ สี เขี ย ว จาก
ราคาที่ดินในพื้นที่สูงขึ้น 3) ด้านสังคม เกิดการรวมกลุ่ม การศึกษา 6 ต�ำบล สามารถสรุปได้ 4 ประเด็น คือ
ของคนในชุมชนในหลาย ๆ ด้านซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ 1) การปรับตัวด้านร่างกาย คนในชุมชนไม่มีอาการเจ็บ
ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว และ 4) ด้านวัฒนธรรม ยังมี ป่วยเรื้อรังรุนแรง มีวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ท�ำให้คนใน
การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง 2) การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์
ประเพณีที่สืบต่อกันมา เช่น วิถีชีวิตชาวมอญ ประเพณี คนในชุมชนมีการปรับตนเองให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลง
สงกรานต์และประเพณี แห่หงส์ธงตะขาบ ตามประเพณี ของกระแสสังคมในปัจจุบนั ยอมรับการเปลีย่ นแปลงทาง
ของชาวมอญก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้ เกิดพิพิธภัณฑ์มอญ สังคม ทั้งความเจริญทางวัตถุ และความเสื่อมโทรมใน
ด้านต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้สามารถด�ำเนินชีวติ ได้อย่างมี
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ความสุข 3) การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ คนในชุมชน
2. การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ปั ญ หา
มีเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวจ�ำนวน 7 เครือข่ายใน น�้ ำ ทะเลหนุ น น�้ ำ ท่ ว ม ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
พื้นที่ 6 ต�ำบล โดยมีสมาชิกประมาณ 200 คน เป็นการ ผลผลิ ต ทางการเกษตรและที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของประชาชน
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ ตามริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา จึงควรมีการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ทีส่ เี ขียว 4) การปรับตัวด้านการพึง่ พาอาศัยกัน ความ พื้นฐานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่
สัมพันธ์ของคนในชุมชนค่อนข้างห่างเหิน และผูกพัน การพัฒนาระบบป้องกันน�้ำทะเลหนุน น�้ำท่วมโดยการ
น้อยลงเนื่องจากแต่ละคนมีภาระหน้าที่ บทบาทและการ ซ่อมแซมเขื่อนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด�ำเนินชีวิตแตกต่างกัน ต่างคนต่างอยู่ ตัวใครตัวมัน การซ่อมแซมถนนและสะพานเดินเท้าคอนกรีต และ
มีการต่อสู้ แข่งขัน ดังนัน้ การปรับตัวด้านการพึง่ พาอาศัย การพัฒนาสวนสาธารณะและสวนป่าชุมชน
กันจึงมีน้อยลง
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
4. แนวทางการบริหารจัดการชุมชนเขตพืน้ ที่ ครอบครัว การเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็น
สีเขียว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ครอบครัวเดี่ยว ท�ำให้สัมพันธภาพในครอบครัวค่อน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน ข้ า งห่ า งเหิ น มี ก ารย้ า ยถิ่ น และแยกครอบครั ว จึ ง
เขตพืน้ ทีส่ เี ขียว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ควรเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ครอบครั ว
โดยการด�ำเนินการจัดการสนทนากลุ่ม โครงการรักษ์ การส่งเสริมการท�ำกิจกรรมร่วมกันเพือ่ ลดช่องว่างระหว่าง
บางกระเจ้า ผู้แทนชุมชน ทั้ง 6 ต�ำบล ผู้ประสานงาน ครอบครัว ผลักดันให้ชมุ ชนและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ผู้แทนบริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) ผู้แทนองค์กรธุรกิจ สนั บ สนุ น พื้ น ที่ ส าธารณะในการจั ด กิ จ กรรมสร้ า ง
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ผูแ้ ทนสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย สัมพันธภาพอันดีต่อครอบครัวและชุมชน
ผูแ้ ทนมูลนิธพิ ลังทีย่ งั่ ยืนและสถาบันลูกโลกสีเขียว ผูแ้ ทน
4. การพัฒนาประเพณีและวัฒนธรรม สนับสนุน
กลุม่ บิก๊ ทรี และนายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย พบว่า การปลูกฝังความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยอนุรักษ์
แนวทางการบริหารจัดการชุมชนเขตพื้นที่สีเขียว อ�ำเภอ และฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมประจ�ำท้องถิ่น อาทิ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีดังนี้
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ ประเพณี
1. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ ตักบาตรน�ำ้ ผึง้ ประเพณีสลากภัต และวิถกี ารด�ำเนินชีวติ
สั ง คม การเข้ า สู่สัง คมเมือ งท�ำให้อ าชีพ เกษตรกรรม ของชาวมอญ สนับสนุนให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมคิดและ
ลดลง จึงควรสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ทั้งการ ร่วมก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติทเ่ี ป็นฐานการผลิตและ ของคนในชุมชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของคนใน
การใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ ชุมชนในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมร่วมกัน
และศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างความมั่นคง
5. การพัฒนาการศึกษา ควรด�ำเนินการพัฒนา
ในอาชีพและรายได้ การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ต่อยอด ให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มุง่ เน้นการศึกษาท้องถิน่ เพือ่
สินค้าและการบริการภายในชุมชน ให้มีการสร้างความ เป็นการวางรากฐานการรักถิ่นฐาน ควบคู่กับการปลูกฝัง
มั่ น คงในอาชี พ และรายได้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกร ยกระดั บ คุณธรรมและจริยธรรม โดยให้สถาบันศาสนาเป็นผู้น�ำ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรง ทางภูมิปัญญา
จูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุน่ ใหม่ และแรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
6. การพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว เพิม่ ศักยภาพและขีด
เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชน
เกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เช่น ด้วยตนเอง เน้นการกระจายอ�ำนาจให้ชุมชนท้องถิ่น
น�้ำทะเลหนุน น�้ำท่วม น�้ำเค็ม
สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้าน
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กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การก� ำ หนดพื้ น ที่ สี เขี ย ว เพื่ อ ให้ ของคนในชุ ม ชนเปลี่ ย นแปลงไปในลั ก ษณะค่ อ นข้ า ง
หน่วยงานภาครัฐ น�ำความคิดเห็นจากภาคประชาชนไป ห่างเหิน ไม่สนิทสนม เพราะในอดีตประชาชนประกอบ
ด�ำเนินงานทั้งในด้านการพัฒนาผังเมืองและการควบคุม อาชีพท�ำสวน มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ และเรียนโรงเรียน
อาคาร การจั ด สรรที่ ดิ น ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ทาง วั ด ผู ก พั น กั บ ครอบครั ว ที่ มี จ� ำ นวนสมาชิ ก หลายคน
กฎหมาย และส่งเสริมเครือข่ายอนุรกั ษ์พนื้ ทีส่ เี ขียวในการ และมีสัมพันธภาพกับคนในชุมชนในลักษณะบ้านใกล้
ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เรือนเคียง ได้เปลี่ยนเป็นประชาชนประกอบอาชีพใน
7. การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ โรงงานอุตสาหกรรม นิยมส่งบุตรหลานเรียนศึกษาต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งบริหารจัดการทรัพยากร ฝั่งกรุงเทพฯ สัมพันธภาพในครอบครัวและสัมพันธภาพ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล คนในชุมชนค่อนข้างห่างเหิน เพราะต่างคนต่างประกอบ
ของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน อาชีพ 4) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ คนในชุมชน
ในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุง้ บางกะเจ้า มีรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อม การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณ เชิงอนุรักษ์ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลังจากมี
ขยะและน�้ำเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการขยะและ โครงการสวนกลางมหานคร (พ.ศ. 2534) เป็นต้นมา
น�้ำเสียในชุมชน
ท�ำให้ประชาชนในพื้นที่นี้ได้รับการกระตุ้นให้มีการปรับ
ตัวและผลักดันให้ประชาชนมีบทบาทในการที่จะมีวิถี
ชีวิตที่ดี และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จึง
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จั ย การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมของ เกิดองค์กรชุมชนขึ้น อย่างน้อย 7 กลุ่ม คือ กลุ่มพัฒนา
ชุ ม ชนเขตพื้ น ที่ สี เขี ย ว อ� ำ เภอพระประแดง จั ง หวั ด อาชีพ กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุทรปราการ ภายหลังที่มีโครงการสวนกลางมหานคร กลุ่มสมาคมพัฒนาชุมชน กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว
(พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน) สามารถอภิปรายผลการวิจัย กลุ่มอนุรักษ์คุ้งบางกะเจ้า และกลุ่มคณะกรรมการสวน
ป่าชุมชน กลุม่ เหล่านีไ้ ด้ชว่ ยสร้างความเข้มแข็งและความ
ได้ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของชุมชนเขต พร้อมขึ้น
2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
พื้นที่สีเขียวมีการเปลี่ยนแปลง 4 ประเด็น คือ หลังจาก
ปี พ.ศ. 2504 เริม่ มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของชุมชนเขตพื้นที่สีเขียว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัด
ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้ 1) รูปแบบ สมุทรปราการ สามารถแยกได้ 4 ประเด็น คือ
2.1 ผลกระทบจากกฎหมาย กฎหมายที่ใช้
โครงสร้ า งทางสั ง คมของคนในชุ ม ชนคุ ้ ง บางกะเจ้ า
เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว บังคับในพื้นที่บางกะเจ้าในปัจจุบัน ได้แก่ กฎกระทรวง
มีจ�ำนวนสมาชิกน้อยลง 2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราช
ทางสังคมเปลี่ยนแปลงจากการประกอบอาชีพท�ำสวน บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงให้
เพือ่ การบริโภคเป็นการผลิตเพือ่ การค้าขาย ในอดีตมีการ ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556
2.2 ผลกระทบจากกระแสทุนนิยม ท�ำให้
แลกเปลีย่ นสินค้าโดยไม่ต้องใช้มูลค่าของเงิน แต่ปัจจุบัน
ตีมูลค่าของสิ่งของเป็นเงิน ตัวอย่างเช่น การก่อตั้งตลาด พืน้ ทีค่ งุ้ บางกะเจ้า ได้รบั ความสนใจจากผูค้ นภายนอก ซึง่
น�้ำบางน�้ำผึ้ง 3) การเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพทางสังคม ต้องการผลประโยชน์จากพื้นที่สีเขียว ท�ำให้นายทุนและ
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของการพั ฒ นาประเทศ ท� ำ ให้ ผูป้ ระกอบการเข้ามาซือ้ ทีด่ นิ ในชุมชน วิถชี วี ติ ของคนใน
สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวและสัมพันธภาพ ชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง
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2.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประชากร สอดคล้องกับค�ำอธิบายของ Coleman (1981) กล่าว
ที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงการได้รับอิทธิพลจาก ว่า การปรับตัว คือ ผลของความพยายามของบุคคลที่
การเป็ น สั ง คมเมื อ งที่ อ ยู ่ ใ กล้ กั บ โรงงานอุ ต สาหกรรม พยายามปรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ว่าปัญหา
ท�ำให้เกิดปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ขยะ นั้นจะเป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพ ด้านความต้องการ
สิ่ ง ปฏิ กู ล ทิ้ ง ตามแม่ น�้ ำ ล� ำ คลอง น�้ ำ เสี ย จากโรงงาน ด้านอารมณ์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่บุคคลนั้นอยู่
อุตสาหกรรม มลภาวะทางอากาศ และมลภาวะทางเสียง 3) การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่มีเครือข่ายอนุรักษ์
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรนิภา อ่อนเกิด (2550) พื้นที่สีเขียวจ�ำนวน 7 เครือข่าย ในพื้นที่ 6 ต�ำบล
ศึกษาการขยายตัวของเมืองต่อวิถีชีวิตชุมชน ต�ำบล โดยมีสมาชิกประมาณ 200 คน ส่งเสริมให้ประชาชน
ท่าทราย เขตเทศบาลนครนนทบุรี พบว่า ผลกระทบด้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการขยายตัวของเมือง ได้แก่ ปัญหา ลดการการถูกบุกรุกจากนายทุน 4) การปรับตัวด้าน
แหล่งน�ำ้ ตามธรรมชาติเน่าเสีย ซึง่ เกิดจากการปล่อยน�ำ้ ทิง้ การพึ่งพาอาศัยกันมีน้อยลง เนื่องจากสังคมกลายเป็น
ของบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรรและตลาด การสร้างถนน สังคมเมือง ต่างคนต่างอยู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สร้างบ้านเรือนทับเส้นทางน�ำ้ ธรรมชาติ ท�ำให้คลองตืน้ เขิน Muhammad Aurang Zab Mughal (2014) ได้ศึกษา
และอุดตัน
เวลา พื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ
2.4 ผลกระทบด้านวัฒนธรรม ท�ำให้ประเพณี ปากีสถาน พบว่า การเพิ่มของประชากรที่ผ่านมาส่งผล
และวัฒนธรรมบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป ผลการวิจัย ให้ในเรื่องของความต้องการไม่เพียงพอเกี่ยวกับที่ดิน
พบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนลดน้อยลง ในการ เพื่ อ การเกษตร เกษตรกรจ� ำ นวนมากได้ ล ะทิ้ ง พื้ น ที่
จัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ เช่น สงกรานต์พระประแดง เกษตรกรรมและเข้าสู่แรงงานท�ำให้เป็นสังคมเมือง มีผล
พิธีแห่หงส์ธงตะขาบ และงานบุญต่างๆ และวัฒนธรรม ต่อความสัมพันธ์ทางสังคม และสอดคล้องกับงานวิจัย
การด�ำเนินชีวติ ชาวมอญยังคงรักษาวัฒนธรรมดัง้ เดิมไว้ ของพัดสะนี พูวัน (2552) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและ
อาทิ การโกนผมไฟ การไว้จุก งานบวช และงานศพ แต่ การปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ความเคร่งครัดทางวัฒนธรรมลดลงและมีวัฒนธรรมบาง ของผู ้ ที่ อ พยพอยู ่ พื้ น ที่ จั ด สรร เนื่ อ งจากการพั ฒ นา
อย่างที่หายไป สอดคล้องกับ Hafazah Abdul Karim เมืองปากเซ: กรณีศึกษา บ้านจัดสรรเมืองปากเซ แขวง
& Amalina Haslyssa Hashim (2012) ได้ศึกษา จ�ำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า
ผลกระทบของโครงการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ในการเปลีย่ นแปลง หลังจากที่ชาวบ้านอพยพมาอยู่ในพื้นที่จัดสรรของรัฐ
ทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน Temuan พบว่ารูปแบบ พื้นที่ไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพค้าขาย ท�ำให้ชาวบ้าน
การตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ของชุมชนได้รบั ผลกระทบบางส่วนต่อ ต้องเปลี่ยนมาท�ำงานอาชีพรับจ้างทั่วไป ความสัมพันธ์
วิถีชีวิต การปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ลดลง เช่น งานแต่ง ภายในชุมชนเปลี่ยนจากความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัย
งานศพ
กันแบบเครือญาติมาเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น
3. การปรั บ ตั ว ของชุ ม ชนเขตพื้ น ที่ สี เขี ย ว
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีการปรับตัว ข้อเสนอแนะ
ใน 4 ลักษณะ คือ 1) การปรับตัวด้านร่างกาย คนใน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการศึกษา
ชุมชนใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีส่ เี ขียวท�ำให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง
องค์กรต่าง ๆ สถาบันการศึกษาควรส่งเสริม
2) การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ การเปลี่ยนแปลงทาง ให้ เ ยาวชนคนรุ ่ น ใหม่ เรี ย นรู ้ ก ารอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สังคมท�ำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมค่อย ๆ ไป จึงต้องปรับจิตใจ อย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ เ ยาวชนมี จิ ต ส� ำ นึ ก
ให้ ย อมรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมในปั จ จุ บั น รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนควรจัด
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ให้ทุกโรงเรียนส่งเสริมการจัดห้องเรียนธรรมชาติเป็น
4. มีการจัดกิจกรรมให้เยาวชน “รักบ้านเกิด”
แหล่ งการเรี ย นรู้ส�ำหรับเยาวชน หรือ จัด ท�ำหลัก สูตร โดยการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
ท้องถิน่ เกีย่ วกับพรรณไม้ สัตว์นานาชนิดและการอนุรกั ษ์ ต�ำบล (อบต.) สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา กรมป่าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเยาวชนสืบต่อจิตส�ำนึกของ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศน์นครเขื่อนขันธ์ และ
การรักษาพื้นที่สีเขียวต่อไปในอนาคต
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนรักบ้านเกิด
ข้อเสนอแนะนโยบายด้านพัฒนาสังคม
ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสืบสาน
1. มีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน ประเพณีและวัฒนธรรม
การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นในแต่ละ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ต�ำบลมากขึ้น
1. ศึก ษาสภาพวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงทาง
2. ขยายเครือข่ายกลุม่ อนุรกั ษ์คงุ้ บางกะเจ้า และ สังคมและการปรับตัวในการเป็นสังคมเมืองของคนใน
จ�ำนวนสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ ชุมชนเขตพื้นที่บางกะเจ้า
ชุมชนเขตพื้นที่สีเขียว
2. ศึ ก ษาการรวมกลุ ่ ม ขององค์ ก รชุ ม ชนใน
3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเขตพื้นที่สีเขียว
ด้ า นกฎหมายและการจั ด โครงการเชิ ง อนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่
สีเขียวอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
The Development of Enhance Entrepreneurs’ Satisfaction
Model with Graduates on Bachelor of Education in Industrial
Technology Education Program, Faculty of Education, Burapha
University
ดร.ดุสิต ขาวเหลือง*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขา
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
สถานประกอบการทีม่ ตี อ่ บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนก
ตามประเภทและขนาดของสถานประกอบการ 3) ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ี
ต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูบ้ ริหารหรือ
หัวหน้างานในสถานประกอบการทีม่ บี ณ
ั ฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ท�ำงานอยู่ จ�ำนวน 123 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ�ำนวน 111 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 90.24 โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า
1. ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการที่ มี ต ่ อ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับคะแนนเฉลีย่ จากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านทักษะในการแก้ปญ
ั หาและ
การตัดสินใจ ด้านวุฒภิ าวะ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ น่ื ด้านความรูเ้ กีย่ วกับงาน ด้านคุณลักษณะทัว่ ไป ด้านสุขนิสยั และ
ความปลอดภัยในงาน และด้านทักษะในการสื่อสาร ตามล�ำดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ตี อ่ บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามประเภทราชการและเอกชน และจ�ำแนกตามขนาดของ
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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สถานประกอบการระหว่างอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในภาพรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจของสถานประกอบการที่ มี ต ่ อ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเสนอแนะรูปแบบที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับแรก คือ
ควรใช้รูปแบบการพัฒนาระบบโรงเรียนในโรงงานเพื่อพัฒนาแรงงานช่างเทคนิคที่มีสมรรถนะตามที่สถานประกอบ
การต้องการ

Abstract
The purposes of this study were 1) to study level of entrepreneurs’ satisfaction with graduates
on bachelor of Education in Industrial Technology Education Program, Faculty of Education,
Burapha University, 2) to conduct a comparative study level of entrepreneurs ‘satisfaction in term
of types and various sizes of entrepreneur, 3) to study model of enhance entrepreneurs’ satisfaction
with graduates on bachelor of Education in Industrial Technology Education Program, Faculty of
Education, Burapha University. The samples consisted of 123 administrators or employers. The data
were collected and returned with a total of 111 questionnaires or 90.24%. The statistics used for
data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and One-way ANOVA.
The research findings were summarized as follows:
1. Overall, the level of entrepreneurs’ satisfaction with graduates on bachelor of Education
in Industrial Technology Education Program were rated at the high level. When considering all
aspects separately, they were also rated at the high level, ranking from higher to lower average
score were: decision making and problem solving skill, maturity, human relationship with others,
academic knowledge or job performance, general characteristics, healthy and safety habit, and
communication skill.
2. In comparative study level entrepreneurs’ satisfaction in term of types such as government
sector and private sector, and various sizes of entrepreneur such as small-scale industry, mediumscale industry, and big-scale industry, they were found that there were no significance different
in the level of satisfaction as a whole and in all aspects.
3. The administrators and employers suggested that the model of enhance entrepreneurs’
satisfaction with graduates on bachelor of Education in Industrial Technology Education Program
should be developed school factory system in order to develop technicians/labors who have
competency according to entrepreneurs’ needs.
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ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ได้รับการพัฒนา
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การศึ ก ษาคื อ กุ ญ แจส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาคน มาเป็นระยะ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการ
เพราะคนเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คนมี ชี วิ ต มี ศึ ก ษาบางแสนได้ รั บ การยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย
จิตใจมีสมอง มีความคิดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และในปี พ.ศ. 2533
ได้ สามารถเพิ่มคุณค่าได้และสามารถน�ำความรู้ ความ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
สามารถทั้ ง หลายมาปฏิ บั ติ ง านให้ มี คุ ณ ภาพมากกว่ า พ.ศ. 2533 ขึ้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัย
เดิมได้ การจัดการศึกษาคือยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการ เขตบางแสน จึงได้รบั การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา
พัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาจะช่วยพัฒนาคนให้ และได้ประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม บูรพาขึ้น เพื่อด�ำเนินการผลิตบัณฑิตสายศึกษาศาสตร์
การเมืองวัฒนธรรม วิทยาการ และเทคโนโลยีได้แต่ และทีเ่ กีย่ วข้องจนถึงปัจจุบนั (คณะศึกษาศาสตร์, 2557)
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม ซึง่ เป็น
ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น
ทั้ ง ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร ส่ ง ผลให้ ต ลาด หน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตระดับ
แรงงานมีความต้องการแรงงานทีม่ ที กั ษะวิชาชีพในอัตรา ปริญญาตรี ตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร
ที่สูงขึ้น ต้องมีทักษะในการควบคุมเครื่องจักรที่สามารถ 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตร
ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขัน เทียบโอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 การวางแผนในการ
ในตลาดโลกได้ การเปลี่ ย นแปลงและความต้ อ งการ พัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์และข้อเสนอ
ดังกล่าวนี้มีผลกระทบต่อสภาพตลาดแรงงาน ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
การจัดการศึกษาเพื่อผลิตก�ำลังคนที่มีความรู้ มีทักษะ รัฐบาลมีความมุง่ หวังในการปฏิรปู การศึกษาทัง้ ระบบเพือ่
ุ ภาพ (ส�ำนักงาน
และมีประสบการณ์ในการปรับตัวให้กับเข้ากับโลกแห่ง ให้คนไทยได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคณ
การท�ำงานยุคใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
ต้องการของสถานประกอบการได้จึงเป็งนเรื่องที่ส�ำคัญ กั บ การจั ด ฝึ ก อบรมหรื อ กระบวนการพั ฒ นา และ
ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการอย่าง
อย่างมาก
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา หนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในระบบการท�ำงานใน
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชบั ญ ญั ติ สถานประกอบการ ประกอบกับมีเหตุผลความจ�ำเป็นต้อง
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ซึ่งยกฐานะมาจาก พัฒนาหลักสูตรคือ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ วิ ท ยาเขตบางแสน ให้สถานศึกษาเลิกใช้หลักสูตรระดับปริญญา (ต่อเนื่อง)
ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีประวัติ หรือให้สถานศึกษาปรับหลักสูตรระดับปริญญา (ต่อเนือ่ ง)
ความเป็ น มา เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ จั ด ให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี และใช้ระบบการ
ตั้ ง โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ชั้ น สู ง ณ ซอยประสานมิ ต ร เทียบโอนผลการเรียนผู้เข้ารับการศึกษา
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จึงได้
อ�ำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร เมื่อปี พ.ศ. 2492
จากนั้นได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ประสานมิตรในปี พ.ศ. 2497 ต่อมาได้ขยายวิทยาเขต บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหรรม
ออกไปอีก 2 แห่ง คือ วิทยาเขตปทุมวัน และวิทยาเขต ศึกษา หลักสูตรเทียบโอน มาเป็นระยะเวลาพอสมควร
บางแสน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ
นับเป็นจุดเริ่มต้นของคณะศึกษาศาสตร์อย่างแท้จริง ของผู้ใช้บัณฑิตเลย ซึ่งส่งผลให้ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ (สถานประกอบการ)
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ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชา
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส�ำคัญและมีความจ�ำเป็นต่อการ เทคโนโลยีอุตสาหรรมศึกษาต่อไป
ประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ความมุ่งหมายในการวิจัย
ของสังคม รวมทั้งยังเป็นข้อมูลที่สำ� คัญต่อการประเมิน
1 . เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผลในการประกันคุณภาพของหลักสูตรของภาควิชาฯ สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
อีกด้วย ประกอบกับข้อมูลจากรายงานการวิจัยเรื่อง อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การศึ ก ษาความต้ อ งการก� ำ ลั ง คนเพื่ อ วางแผนการ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของ
ผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ (2553) พบว่า สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
คุณภาพแรงงานไทยยังมีช่องว่างระดับความสามารถ อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ด้านต่าง ๆ กับความคาดหวังของสถานประกอบการ จ�ำแนกตามประเภทและขนาดของสถานประกอบการ
ดังนั้น การวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
3. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการเสริ ม สร้ า งความ
ของผู้ใช้ (สถานประกอบการ) ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชา พึ ง พอใจของสถานประกอบการที่ มี ต ่ อ บั ณ ฑิ ต สาขา
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา จึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
และเป็นวิธีการที่จะท�ำให้ได้ข้อมูลเพื่อน�ำมาปรับปรุง มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านการ
ฝึกอบรมทางเทคนิคที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตของ สมมติฐานการวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์ให้มขี ดี ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
1. ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการที่
ได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป มี ต ่ อ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา
ด้วยเหตุผลดังกล่าว โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับมาก
เสริมสร้างความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
2. ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการที่
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา จึงเป็น มี ต ่ อ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา
ประเด็นที่มีความส�ำคัญและเป็นเรื่องที่หน่วยงานมีความ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา จ� ำ แนกตาม
ต้องการเป็นอย่างยิ่ง
ประเภทและขนาดของสถานประกอบการแตกต่างกัน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การจั ด การศึ ก ษา
ของภาควิ ช าการอาชี ว ศึ ก ษาและพั ฒ นาสั ง คม
วิธีดำ�เนินการวิจัย
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และ
กลุ่มตัวอย่าง
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ ใช้ บั ณ ฑิ ต หรื อ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั้ ง นี้
สถานประกอบการ จึงสมควรมีการศึกษาความพึงพอใจ
และศึ ก ษารู ป แบบการเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจของ ได้แก่ ผู้บริหารหรือหัวหน้างานในสถานประกอบการที่
สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี มีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาท�ำงาน
อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา เพื่ อ จะได้ ท ราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อยู่ ซึง่ ได้มาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย ด้วยการก�ำหนด
รู ป แบบการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ของคณะศึ ก ษาศาสตร์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางของเคซี่และ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีขีดความ มอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) ได้กลุ่ม
สามารถในการปฏิบัติงานได้ตรงและสอดคล้องกับความ ตัวอย่างทั้งสิ้นจ�ำนวน 123 คน
ต้องการของสถานประกอบการและน�ำข้อมูลไปปรับปรุง
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น ใช้สถิติ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย (X) และความเบี่ยงเบน
แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง ซึง่ แบ่งออกเป็น 4 ตอน มาตรฐาน (S.D.)
ตอนแรกสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไป เป็นแบบสอบถาม
2. การเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของ
แบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 สอบถามเกีย่ วกับความ สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็น บูรพา จ�ำแนกตามประเภทของสถานประกอบการ ใช้การ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ทดสอบค่าที (t-test) และจ�ำแนกตามขนาดของสถาน
ตอนที่ 3 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบจัดอันดับ ประกอบการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
5 อันดับ และตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็น (One-way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างของคะแนน
แบบตรวจสอบรายการ และข้อค�ำถามปลายเปิด
เฉลี่ยของสถานประกอบการทั้ง 3 ขนาด
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
3. การศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความพึงพอใจ
ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น แล้ ว น� ำ เสนอให้ ผู ้ เชี่ ย วชาญ ของสถานประกอบการทีม่ ตี อ่ บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.22 - 0.76 ด้วยวิธกี ารหาน�ำ้ หนักของรูปแบบการเสริมสร้างความพึง
รวมทัง้ น�ำไปหาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ พอใจแต่ละข้อ 5 อันดับ โดยข้อที่อยู่ในอันดับที่ 1 จะ
มีค่าเท่ากับ 0.95
คูณด้วย 5 ข้อที่อยู่ในอันดับที่ 2 จะคูณด้วย 4 ข้อที่อยู่
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในอันดับที่ 3 จะคูณด้วย 3 ข้อที่อยู่ในอันดับที่ 4 จะคูณ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยออกหนังสือ ด้วย 2 และข้อที่อยู่ในอันดับที่ 5 จะคูณด้วย 1 แล้วน�ำ
แนะน� ำ ตั ว ผู ้ วิ จั ย ส่ ง ถึ ง ผู ้ บ ริ ห ารหรื อ หั ว หน้ า งานใน ผลคูณของข้อนั้น ๆ มารวมกัน
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูบ้ ริหาร หัวหน้างานในสถานประกอบการทีม่ ี ผลการวิจัย
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษาท�ำงานอยู่
จากการด�ำเนินการตามขัน้ ตอนการวิจยั ปรากฏ
ซึ่งผู้วิจัยด�ำเนินการส่งและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
ได้ รั บ แบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์ ก ลั บ คื น มาจ� ำ นวน
1 . ใ น ภ า พ ร ว ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
111 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.24 ของแบบสอบถามที่ส่ง สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไปจ�ำนวน 123 ฉบับ
อุ ต สาหกรรมศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณา
การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม ทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ส�ำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows (Statistical ได้ แ ก่ ด้ า นทั ก ษะในการแก้ ป ั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ
Package for the Social Science for Windows) ด้านวุฒิภาวะ ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านความรู้
โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับความ เกี่ยวกับงาน ด้านคุณลักษณะทั่วไป ด้านสุขนิสัยและ
มุ่งหมายในการวิจัยและการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้
ความปลอดภัยในงาน และด้านทักษะในการสื่อสาร ตาม
1 . ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ล�ำดับ ซึ่งมีประเด็นส�ำคัญในแต่ละด้าน ดังนี้
สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
1 . 1 ด ้ า น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ทั่ ว ไ ป พ บ ว ่ า
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการที่ มี ต ่ อ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาในภาพรวมอยู่
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ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความ
1.5 ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน พบว่า ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับคะแนน พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชา
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีขันติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มีความอดทน อุตสาหะอดกลั้นต่อปัญหา มีความกล้า มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ
ในการแสดงออก และมีเจตคติที่ดีต่องานและมีความ อยู ่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ โดยเรี ย งล� ำ ดั บ คะแนนเฉลี่ ย
กระตือรือร้นในการท�ำงาน
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ มีความรู้และ
1.2 ด้ า นทั ก ษะในการแก้ ป ั ญ หาและ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเอกที่ส�ำเร็จการศึกษามา
การตัดสินใจ พบว่า ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ปฏิบตั งิ าน มีความสามารถในการท�ำงานให้เสร็จเรียบร้อย
ที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ตามก� ำ หนด มี ค วามสามารถในการดู แ ล รั ก ษาวั ส ดุ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการท�ำงานได้เป็นอย่างดี และ
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขา
ล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก วิชาต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อ
ได้แก่ มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน น�ำมาปรับปรุงการท�ำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การท�ำงานที่เปลี่ยนแปลงได้ มีการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
1.6 ด้ า นสุ ข นิ สั ย และความปลอดภั ย ใน
การท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคิดริเริ่ม งานพบว่า ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
ต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ใน
1.3 ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นพบว่า ความ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ มีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจาก มีความสามารถในการท�ำงานภายใต้สภาวะความเครียด
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ ให้ความร่วมมือ และความกดดันได้ และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ในการท�ำกิจกรรมและการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น กายและใจ
อย่ า งดี มี ค วามเต็ ม ใจรั บ งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและ
1.7 ด้านวุฒิภาวะพบว่า ความพึงพอใจของ
ยอมรับในหน้าที่ของตนเองโดยไม่เกี่ยงงานที่ท�ำ และมี สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
การยอมรับการปกครองและค�ำแนะน�ำของหัวหน้างาน อุตสาหกรรมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
1.4 ด้านทักษะในการสื่อสารพบว่า ความ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชา มากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีความสามารถในการท�ำงาน
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ ได้ดี ไม่ต้องควบคุมหรือตรวจสอบ เป็นแบบอย่างที่ดีใน
ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก การท�ำงานให้กับบุคคลอื่น และมีความภูมิใจในงานที่ท�ำ
ไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ เป็นผู้ฟังที่ดีและยอมรับ
1.8 ด้านความผูกพันและความรับผิดชอบ
ความคิดเห็นของผู้อื่น เมื่อมีความจ�ำเป็นต้องหยุดงาน ในงานพบว่า ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
จะแจ้งให้หัวหน้างานทราบก่อนเสมอ และเมื่อมีข้อสงสัย ต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ใน
จะซักถามจนได้ค�ำตอบที่ชัดเจน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�ำดับ
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คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความขยัน อดทน สู้งานไม่เกี่ยงงาน
มีความรักและผูกพันต่อองค์กร มาท�ำงานเป็นประจ�ำ มีมนุษยสัมพันธ์อนั ดีเข้ากับผูร้ ว่ มงานคนอืน่ ได้เป็นอย่าง
สม�่ำเสมอและตรงต่อเวลา และมีความขยันหมั่นเพียร ดี มีความซือ่ สัตย์ สุจริต มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีจติ อาสา มี
อุทิศตนในการท�ำงาน
น�ำ้ ใจชอบช่วยเหลือผูอ้ นื่ มีระเบียบวินยั มีความรูท้ างด้าน
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของ วิชาการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี สามารถเรียนรูง้ านได้อย่างรวดเร็ว มีความรับผิดชอบและ
อุตสาหกรรมศึกษา จ�ำแนกตามประเภทราชการและ ท�ำงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้เป็นอย่างดี อันเป็นผลมาจาก
เอกชน ในภาพรวมและรายด้ า นแตกต่ า งกั น อย่ า ง การทุม่ เทเอาใจใส่ในการอบรมสัง่ สอนของคณาจารย์ภาค
ไม่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจ วิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม ที่ถ่ายทอดความรู้
ของสถานประกอบการที่ มี ต ่ อ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า ด้านวิชาการควบคู่ไปพร้อมกับทักษะการฝึกปฏิบัติ ซึ่ง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา จ�ำแนกตามขนาดของ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งรักษาความดีเอาไว้ให้เพือ่ รักษาคุณภาพของ
สถานประกอบการระหว่ า งอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก บัณฑิตให้เป็นทีพ่ งึ พอใจของสถานประกอบการต่อไป ซึง่
อุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สอดคล้องกับคุณสมบัติและสมรรถนะหลักของบัณฑิต
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาที่ภาควิชาการ
สถิติ
อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรการ
3. รูปแบบการเสริมสร้างความพึงพอใจของ ศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านคุณลักษณะทั่วไป ด้านความรู้ความสามารถ
อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา เสนอแนะรู ป แบบเรี ย งล� ำ ดั บ น�้ ำ และด้านทักษะ (ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนา
หนักตามล�ำดับความส�ำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ ควร สังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554,
ใช้รูปแบบการพัฒนาระบบโรงเรียนในโรงงานเพื่อพัฒนา หน้า 5-11) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตสุดา
ช่างเทคนิคที่สถานประกอบการต้องการ ควรใช้รูปแบบ เขียวอุบล (2557, บทคัดย่อ) ได้ด�ำเนินการศึกษาเรื่อง
การจัดให้มรี ะบบการฝึกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของแรงงานตามความ
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับระบบทวิภาคี และควรใช้รูปแบบ ต้ อ งการของสถานประกอบการภาคธุ ร กิ จ บริ ก ารใน
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรูจ้ ากการ จังหวัดพิษณุโลก ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของ
ท�ำงาน (Work –Based Learning)
แรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการภาค
ธุรกิจบริการในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ
มากทุกด้านเช่นเดียวกัน
อภิปรายผล
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจและรู ป แบบการเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจของ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล�ำดับคะแนนเฉลี่ย
สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี จากมากไปหาน้อย ดังนี้
1.1 ด้ า นทั ก ษะในการแก้ ป ั ญ หาและ
อุตสาหกรรมศึกษา มีข้อควรน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1 . ใ น ภ า พ ร ว ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง การตัดสินใจ มีความพึงพอใจอยูใ่ นอันดับแรก คือ มีความ
สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่
อุ ต สาหกรรมศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง เป็ น ไปตาม เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บัณฑิตสาขา ในโรงงานหรือหน่วยงานต่างๆ ย่อมมีอปุ สรรคและปัญหา
วิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมศึ ก ษาเป็ น คนที่ มี ค วาม ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน้าที่ 173
ใช้ในกระบวนการผลิต หากพนักงานมีไหวพริบปฏิภาณ ภักดีต่อองค์กร อุทิศตนให้กับการท�ำงาน และมีความ
มีทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องกับสถานการณ์ ห่วงใยเกีย่ วกับอนาคตของหน่วยงาน มีความรับผิดชอบ
ย่อมท�ำให้อุปสรรคและปัญหาในการปฏิบัติงานลดน้อย ในงานที่ได้รับมอบหมายและท�ำตามนโยบายต่างๆ ของ
ลงไป ทั้ ง นี้ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม หน่วยงาน มาท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอและตรงต่อเวลา มี
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ที่มี ความขยันหมั่นเพียรในการท�ำงาน มีความห่วงใยและ
ความรอบรู้ในด้านวิชาการที่ตรงตามความต้องการของ มีความตั้งใจในการท�ำงานให้ส�ำเร็จลุล่วงโดยค�ำนึงถึง
สถานประกอบการท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความส�ำเร็จของงานเป็นหลัก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความ
ได้อย่างเหมาะสม ท�ำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทาง ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการประกอบอาชีพ พนักงานควรมี
ที่ดีขึ้น และมีการตัดสินใจโดยมีเหตุผลทางด้านวิชาการ ความรัก ความผูกพันและรับผิดชอบต่องานที่ตนปฏิบัติ
รองรับ มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ด้วยความจริงใจ เพื่อก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้ง
ในการท�ำงานที่เปลี่ยนแปลงได้ มีความยืดหยุ่นในการ ตนเองและหน่วยงาน จึงท�ำให้มีความพึงพอใจอยู่ใน
ท�ำงาน มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รวมทัง้ มีความสามารถ ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัญญัติ กุศล
เตรี ย มและจั ด ระบบการท� ำ งานได้ เ ป็ น อย่ า งดี ท� ำ ให้ สถาพร (2532) ที่สรุปผลว่าผู้ประกอบการต้องการ
สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ คุณสมบัติด้านความรับผิดชอบงานถึง 60.47 % ของ
ส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท�ำงานและรู้สึกมีความ ผู้ตอบแบบสอบถาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สุขในการท�ำงาน จึงท�ำให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ผู้ปฏิบัติงานตามความต้องการของบริษัท ทีโอที จ�ำกัด
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชิตา เผือกพิพัฒน์ (มหาชน) ในเครือข่ายภาคตะวันออกที่ 1 คือ มีความ
(2545) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้างานที่มีต่อ ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบงาน (สมหมาย ชาญสิกขกร,
คุณลักษณะของแรงงานในพืน้ ทีแ่ ละนอกพืน้ ทีใ่ นเขตนิคม 2552) และสอดคล้องกับอภินันท์ ไม้งาม (2541) ที่
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการวิจัย ได้ศึกษาคุณลักษณะแรงงานตามความต้องการของผู้
พบว่า คุณลักษณะของแรงงานในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดชลบุรี ซึง่ ผล
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้านทักษะในการแก้ปญ
ั หาและ การวิจัยพบว่า ด้านความผูกพันและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจ อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน และสอดคล้อง งาน อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
กับงานวิจัยของอภินันท์ ไม้งาม (2541) ที่ได้ด�ำเนินการ
1.3 ด้านวุฒิภาวะ มีระดับความพึงพอใจ
ศึกษาคุณลักษณะของแรงงานตามความต้องการของ เป็นอันดับแรก คือ มีความสามารถในการท�ำงานได้ดี
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดชลบุรี ซึ่ง ไม่ต้องควบคุมหรือตรวจสอบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบ ผู้ประกอบการมีความเข้าใจว่าพนักงานที่ดีต้องมีความ
การโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีมีความต้องการ พร้ อ มในการท� ำ งาน มี ค วามสุ ขุ ม รอบคอบ ซึ่ ง เป็ น
แรงงานที่มีคุณลักษณะด้านทักษะในการแก้ปัญหาและ คุณสมบัตทิ ดี่ ขี องลูกจ้าง ทัง้ นีบ้ ณ
ั ฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
การตัดสินใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1.2 ด้านความผูกพันและความรับผิดชอบ เป็นผู้ที่มีความพร้อมในด้านวุฒิภาวะทางอาชีพ มีความ
ในงาน มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจเป็ น อั น ดั บ แรก คื อ สุขุมรอบคอบ สามารถท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จได้
มีความรักและผูกพันต่อองค์กร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ดี ประกอบกับในโรงงานมีระบบควบคุมการผลิตที่มี
ว่า สถานประกอบการที่มีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี มาตรฐานอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จ�ำเป็นต้องควบคุมหรือ
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ตรวจสอบการท�ำงาน ส่งผลให้มีความพึงพอใจอยู่ใน
บูรพาท�ำงานอยู่มีความต้องการพนักงานที่มีความจงรัก ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภินันท์ ไม้งาม
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(2541) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการคุณลักษณะ วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
แรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี และ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
วิจิตรา ศักดาเพชรศิริ (2544) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความ สามารถน� ำ ความรู ้ ใ นสาขาวิ ช าเอกที่ จ บมาใช้ ใ นการ
ต้องการคุณลักษณะแรงงานของสถานประกอบการใน ปฏิบัติงานให้เสร็จเรียบร้อยตามก�ำหนดระยะเวลา จึง
จังหวัดระยอง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มีความต้องการ ท�ำให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ด้านวุฒิภาวะอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
แนวคิดของกรมอาชีวศึกษา (2538, หน้า 8) ที่กล่าวว่า
1.4 ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ อื่ น มี ร ะดั บ คุ ณ ลั ก ษณะของลู ก จ้ า งที่ น ายจ้ า งต้ อ งการ จะต้ อ งมี
ความพึงพอใจเป็นอันดับแรกคือ ให้ความร่วมมือใน คุณลักษณะดังนี้ คือ ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ และกฎระเบียบของ
การท� ำ กิ จ กรรมและการท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ได้ เ ป็ น งานอย่างเคร่งครัด ท�ำงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามก�ำหนด
อย่างดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการปฏิบัติงานพนักงาน และท�ำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสอดคล้องกับ
ที่ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มั ก จะประสบความส� ำเร็ จ และ งานวิจัยของกฤตสุดา เขียวอุบล (2557) ที่ได้ศึกษา
เป็นที่รักของเจ้านาย ทั้งนี้บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของแรงงาน
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความต้ อ งการของสถานประกอบการภาคธุ ร กิ จ
อาจใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยเริ่มจากการ บริการในจังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า มีความ
ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟังความคิด ต้องการด้านความความรู้เกี่ยวกับงานอยู่ในระดับมาก
เห็นของผู้อื่น ยอมรับความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เช่นเดียวกัน
ยอมรับค�ำติชม สามารถท�ำงานเป็นทีมได้ สามารถอยู่
1.6 ด้านคุณลักษณะทั่วไป มีความพึงพอใจ
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เคารพในสิทธิและการ เป็นอันดับแรก คือ มีขันติ มีความอดทน อุตสาหะอด
ตัดสินใจของผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสุภาพ กลั้นต่อปัญหา มีความพยายาม และท�ำงานเต็มความ
อ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตนกับเพือ่ นร่วมงานและผูบ้ งั คับ สามารถของตน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คุณลักษณะทั่วไป
บัญชา นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้ ของพนักงานมีผลต่อประสิทธิภาพของงานและองค์กร
รับมอบหมายและช่วยเหลือกันและกันเป็นอย่างดี จึง นัน้ ๆ ผูบ้ ริหารอยากได้พนักงานทีม่ คี วามซือ่ สัตย์ในการ
ท�ำให้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ท�ำงาน มีความกระตือรือร้น และพยายามท�ำงานอย่าง
งานวิจัยของอภินันท์ ไม้งาม (2541) ที่ได้ศึกษาเกี่ยว เต็มความสามารถ ขยัน อดทนหนักแน่น ตั้งใจท�ำงาน
กับความต้องการคุณลักษณะแรงงานของสถานประกอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ในงาน ทั้งนี้บัณฑิตสาขา
การในจังหวัดชลบุรี และวิจิตรา ศักดาเพชรศิริ (2544) วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับความต้องการคุณลักษณะแรงงานของ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความอุตสาหะ อดกลั้น อดทน
สถานประกอบการในจังหวัดระยอง ซึ่งผลการศึกษาพบ สู้งาน กล้าเผชิญกับปัญหา จึงท�ำให้มีความพึงพอใจอยู่
ว่า มีความต้องการด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ อยูใ่ นระดับ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเชษฐา โพธิ์
มากเช่นเดียวกัน
ประดับ, กฤษฎี ปทุมชัย, อภัยวรรณ ด�ำข�ำ, สุภาวดี
1.5 ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน มีระดับความ พลไพรสรรพ์, จอมใจ เหล็กคง, ประพันธ์ ธีระสาร, และ
พึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีความสามารถในการท�ำงาน มาโนช ภูต้องใจ (2548) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการส�ำรวจ
ให้เสร็จเรียบร้อยตามก�ำหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ใน ความพึ ง พอใจของผู ้ ใช้ บั ณ ฑิ ต : บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
การปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ประกอบการมีความต้องการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นปีการศึกษา 2545 ซึ่งผลการ
แรงงานที่ เ คารพ เชื่อ ฟัง และปฏิบัติต ามกฎระเบียบ ศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล
ของงาน อย่างเคร่งครัด ซึ่งปรากฏว่า บัณฑิตสาขา อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
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1.7 ด้านสุขนิสัยและความปลอดภัยในงาน ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับความต้องการคุณลักษณะแรงงานของ
มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจเป็ น อั น ดั บ แรกคื อ มี ค วาม สถานประกอบการในจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า
สามารถในการท� ำ งานภายใต้ ค วามเครี ย ดและกดดั น มีความต้องการด้านทักษะในการสื่อสารอยู่ในระดับมาก
ได้และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฏความ เช่นเดียวกัน
ปลอดภัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการประกอบกิจการ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของ
ทางด้านอุตสาหกรรม จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องจักร วัสดุ สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
และเครื่องมือจ�ำนวนมาก พนักงานที่มีสุขนิสัยที่ดีใน อุตสาหกรรมศึกษา จ�ำแนกตามประเภทราชการและ
การท�ำงาน ปฏิบัติตามกฎของระเบียบเกี่ยวกับความ เอกชน ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จะท�ำให้เกิดความปลอดภัย ส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
ในการท�ำงาน ดังนั้นเมื่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี อาจเนื่องมาจาก สถานประกอบการทุกแห่งไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการรักษา ก็ย่อมต้องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งของตรงเวลา
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ความ และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า กุญแจส�ำคัญใน
พึงพอใจจึงอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้แก่ พนักงานหรือบุคลากร
อภินนั ท์ ไม้งาม (2541) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับความต้องการ หรือผูป้ ฏิบตั งิ านหรือแรงงานในสถานประกอบการนัน่ เอง
คุณลักษณะแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัด ดังนั้น คุณลักษณะของพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานจึงเป็น
ชลบุรี และวิจิตรา ศักดาเพชรศิริ (2544) ที่ได้ศึกษา เรื่องที่มีความส�ำคัญมาก คุณลักษณะดังกล่าว ได้แก่
เกี่ยวกับความต้องการคุณลักษณะแรงงานของสถาน คุณลักษณะทัว่ ไป คุณลักษณะด้านทักษะในการแก้ปญ
ั หา
ประกอบการในจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า มีความ และการตัดสินใจ ด้านวุฒิภาวะ ด้านความสัมพันธ์กับ
ต้องการด้านสุขนิสยั และความปลอดภัยในงานอยูใ่ นระดับ ผู้อื่น ด้านความรู้เกี่ยวกับงาน ด้านสุขนิสัยและความ
มากเช่นเดียวกัน
ปลอดภัยในงาน และด้านทักษะในการสื่อสาร พนักงาน
1.8 ด้านทักษะในการสือ่ สาร โดยข้อทีม่ รี ะดับ หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ที่มีคุณลักษณะเหล่านี้ในระดับมากจะ
ความพึงพอใจเป็นอันดับแรกคือ เป็นผูฟ้ งั ทีด่ แี ละยอมรับ เป็นทีต่ อ้ งการของสถานประกอบการทุกแห่ง ไม่วา่ จะเป็น
ความคิดเห็นของผู้อื่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในการ สถานประกอบการของรัฐหรือของเอกชน จึงส่งผลให้มี
ท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม การติดต่อสือ่ สารเป็นเรือ่ ง ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่
ที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างมาก พนักงานจะต้องมี สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิจติ รา ศักดาเพชรศิริ (2544)
ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับความต้องการคุณลักษณะแรงงานของ
รู้จักพูด รู้จักฟัง รู้จักถาม รู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อถึง สถานประกอบการในจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า
คราวจ�ำเป็น ทัง้ นีบ้ ณ
ั ฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ผลการเปรียบเทียบความต้องการคุณลักษณะแรงงานของ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มักจะเป็น สถานประกอบการในจังหวัดระยอง จ�ำแนกตามประเภท
ผู้ฟังที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ของสถานประกอบการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น จึงท�ำให้ผู้ประกอบ ทางสถิติเหมือนกัน
การมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
งานวิจัยของอภินันท์ ไม้งาม (2541) ที่ได้ศึกษาเกี่ยว ของสถานประกอบการที่ มี ต ่ อ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
กับความต้องการคุณลักษณะแรงงานของสถานประกอบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา จ�ำแนกตามขนาดของ
การในจังหวัดชลบุรี และวิจิตรา ศักดาเพชรศิริ (2544) สถานประกอบการระหว่ า งอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก
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อุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สถานประกอบการต้องการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถาน
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส�ำคัญ ประกอบการยังมีความต้องการก�ำลังคนด้านเทคนิคที่
ทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ ต้องอาศัยทักษะการท�ำงานร่วมกับวิทยาการสมัยใหม่
เนื่องมาจาก การประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม อีกจ�ำนวนมาก แต่สถาบันการศึกษายังไม่สามารถผลิต
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีความพึงพอใจ ก�ำลังคนได้ทันตามความต้องการอย่างแท้จริง ดังนั้น
ในคุณลักษณะของแรงงานไม่ต่างกัน คุณลักษณะของ สถานประกอบการจึงสนใจระบบการจัดการเรียนการสอน
พนักงานที่นายจ้างต้องการและให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ แบบ “โรงเรียน โรงงาน” เพือ่ ผลิตช่างเทคนิค โดยก�ำหนด
เช่น มีความรู้ในงานที่ท�ำ มีปฏิภาณไหวพริบ มีความ ให้นักศึกษาเรียนควบคู่ไปกับการท�ำงานในโรงงานเป็น
รับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการท�ำงาน สามารถ ระยะเวลา 9 เดือนต่อปี และกลับไปเรียนในสถานศึกษา
ท� ำงานร่ วมกั บ ผู้อื่น ได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาและ เป็นเวลา 3 เดือนต่อปี การจัดการเรียนการสอนในสถาน
การตัดสินใจ มีวฒ
ุ ภิ าวะ มีความเต็มใจรับงานทีไ่ ด้รบั มอบ ศึกษามีบทบาทในการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และสอน
หมายและยอมรับในหน้าที่ของตนเองโดยไม่เกี่ยงงานที่ รายวิชาทักษะช่างพื้นฐาน ส่วนการจัดการเรียนการสอน
ท�ำ มีสุขนิสัยและความปลอดภัยในงาน และมีทักษะใน ในโรงงาน จะสอนรายวิชาทฤษฎีโดยอาจารย์จากสถาน
การสื่อสาร คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ย่อมเป็นที่ต้องการ ศึกษา อาจารย์ที่มีประสบการณ์จากภายนอกและวิศวกร
ของ นายจ้างหรือผู้บริหารสถานประกอบการทุกขนาด ของโรงงาน ภายใต้การดูแลนักศึกษาของครูพี่เลี้ยง และ
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อุตสาหกรรมขนาด สอนรายวิชาปฏิบัติการโดยให้ครูฝึกของโรงงาน ภายใต้
กลาง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนทักษะฝีมือบางอย่าง การดูแลของครูพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ซึ่งหลักสูตรก็จะมี
สามารถฝึกปฏิบัติเพื่อหาประสบการณ์ในสถานประกอบ การปรับเนื้อหาให้ตรงกับการท�ำงานจริงและสมรรถนะที่
การได้ จึงท�ำให้ความพึงพอใจของสถานประกอบการ สถานประกอบการต้องการ รวมทัง้ ขณะทีก่ ำ� ลังเรียนสถาน
ที่ มี ข นาดแตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจแตกต่ า งกั น ประกอบการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเมื่อส�ำเร็จ
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย การศึกษาก็มโี อกาสทีส่ ถานประกอบการจะรับเข้าท�ำงาน
ของอภินันท์ ไม้งาม (2541) ที่ได้ด�ำเนินการศึกษา อีกด้วย ซึ่งนับได้ว่าเป็นรูปแบบที่น่าสนใจและเป็นข้อมูล
คุณลักษณะของแรงงานตามความต้องการของผูป้ ระกอบ ส�ำคัญส�ำหรับการน�ำไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
การโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการวิจัย บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาต่อไป
พบว่า ผลการเปรียบเทียบความต้องการแรงงานของ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ใน ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณลักษณะแรงงาน ในภาพรวมและรายด้าน จ�ำแนก
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ตามขนาดของสถานประกอบการต่างกัน มีความต้องการ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณาจารย์
คุณลักษณะของแรงงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ ประจ�ำหลักสูตร ควรน�ำข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปใช้ในการวางแผน
ทางสถิติเช่นเดียวกัน
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขา
3. รูปแบบการเสริมสร้างความพึงพอใจของ วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน
สถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาพัฒนาบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีขีด
อุตสาหกรรมศึกษา ทั้งนี้ผู้บริหาร นายจ้างและหัวหน้า ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตรงและสอดคล้องกับ
งานได้ เ สนอแนะรู ป แบบตามล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ เป็ น ความต้องการของสถานประกอบการต่อไป
อันดับแรก คือ ควรใช้รูปแบบการพัฒนาระบบโรงเรียน
ในโรงงานเพื่ อ พั ฒ นาช่ า งเทคนิ ค ที่ มี ส มรรถนะตามที่
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรน� ำ ประเด็ น ข้ อ ค้ น พบเกี่ ย วกั บ รู ป แบบ โรงงาน อันจะส่งผลต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิต
การเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น แนวทางในการศึ ก ษา เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เชิงลึกเพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบโรงเรียนใน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป
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รูปแบบการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัส ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหา สำ�หรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
The Ubiquitous Learning Environment Model
to Promote the Problem Solving Thinking Skills
of Vocational Education Students*
เกล็ดนที ไชยชนะ**
ดร.กนก สมะวรรธนะ***
ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย****

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ สังเคราะห์รปู แบบการเรียนรูใ้ นสภาพแวดล้อมยูบคิ วิตสั ทีส่ ง่ เสริมความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหา ส�ำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 2) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม
ยูบิควิตัส ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ส�ำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการวิจัยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 9 คน และ
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน
ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัส ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ส�ำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่สังเคราะห์ข้ึนด้วยเทคนิคการวิจัยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ประกอบด้วย 7 โมดูลหลัก ได้แก่ โมดูลผู้สอน โมดูลผู้เรียน โมดูลสภาพแวดล้อมยูบิควิตัส โมดูลแหล่งเรียนรู้ โมดูล
การติดต่อสือ่ สาร โมดูลการเรียนรู้ และโมดูลการประเมินผล สภาพแวดล้อมยูบคิ วิตสั ประกอบด้วยคุณลักษณะแบบ
LEARN 5 ด้าน ได้แก่ ด้านดึงข้อมูลได้ง่าย (Easy to Retrieve) ด้านเข้าถึงได้ทุกที่ (Accessible Anywhere)
ด้านใช้งานได้ทันที (Ready and Available) และด้านส่งเสริมความคิด (New and Creative) โดยมีขั้นตอน
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา เรียกว่า ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหา แบบ 5 D ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นเข้าใจปัญหา (Define the Problem) ขั้นศึกษาแนวทางแก้ไข (Discover Possibilities) ขั้นตัดสินใจเลือก
แนวทาง (Decide Promptly) ขั้นวางกลยุทธการด�ำเนินการ (Devise an Action Strategy) และขั้นรายงาน
และประเมินผล (Defense Report and Evaluation) 2) ผลการประเมินรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบ
การเรียนรูใ้ นสภาพแวดล้อมยูบคิ วิตสั ทีส่ ง่ เสริมความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หา ส�ำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.70, SD = 0.48)
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
**นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
***รองศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
****ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract
The purposes of this study were : 1) to synthesize the Ubiquitous Learning Environment
(ULE) Model development in order to Promote the Problem Solving Thinking (PST) Skills of the
Vocational Education Students 2) to evaluate the ULE Model development in order to promote the
PST Skills of The Vocational Education Students The research methodology: the synthesize of the
ULE Model development in order to promote the PST Skills of the Vocational Education Students
the interview technique, and the model experimentation of the ULE Model in order to promote
the PST Skills of the Vocational Education Students were used in this research. The research
instruments consisted of interviews questionnaires. The sample group used in this study consisted
of 2 subgroups experts : 9 experts and 5 experts. The results of the study were as follows : 1)
the development of the ULE Model in order to promote the PST Skills of the Vocational Education
Students which synthesized with the interview research techniques consists of seven core modules
were created for the ULE Model, namely: Teacher Module Student Module Ubiquitous Learning
Environment Module Learning Module Communication Module Resources Module and Evaluation
module Characteristics of an Ubiquitous Learning Environment Modules: L : Lots of Materials
E : Easy to Retrieve A : Accessible Anywhere R : Ready and Available and N : New and Creative.
5 Steps of the PST Skills (5 D): D : Define the problem D : Discover possibilities D : Decide promptly
D : Devise an Action Strategy D : Defense Report and Evaluation 2) Assessment from experts on
the development of the ULE Model in order to promote the PST Skills of the Vocational Education
Students is (X = 4.70, SD = 0.48)

บทนำ�
ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การศึ ก ษาและทบทวนเอกสาร
เ กี่ ย ว กั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย ส ถ า น ก า ร ณ ์ อ า ชี ว ศึ ก ษ า
พบว่า สถานประกอบการในแต่ละภูมิภาคไม่ค่อยให้
ความร่ ว มมื อ อย่ า งจริ ง จั ง กั บ การฝึ ก งาน/ปฏิ บั ติ ง าน
ทวิ ภ าคี ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งหาที่ ฝ ึ ก งานและต้ อ ง
รั บ ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยเอง ซึ่ ง เหตุ ผ ลหนึ่ ง เป็ น เพราะ
สถานประกอบการให้ความเห็นว่านักศึกษายังขาดทักษะ
การคิดแก้ปัญหา ขาดความมีวินัย ขาดความขยันและ
ขาดความอดทน จนส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สกอ.), 2556)
จึ ง ได้ ท� ำ วิ จั ย เพื่ อ ตรวจสอบและยื น ยั น สภาพ
ปัญหา โดยศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในอาชีวศึกษา

เกี่ยวกับขาดทักษะการคิดแก้ปัญหา ขาดความมีวินัย
ขาดความขยั น และขาดความอดทน ซึ่ ง ผลของการ
วิจัยสอดคล้องกับปัญหาที่พบจากการทบทวนเอกสาร
แสดงว่าปัญหาการขาดทักษะการคิดแก้ปัญหานั้นจริง
และยังคงเป็นปัญหาอยู่
ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุต่าง ๆ ของ
ปัญหา โดยการทบทวนเอกสารวิชาการ งานวิจยั ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ พบว่าสาเหตุหลัก ผูส้ อนมักจะใช้วธิ กี ารสอน
แบบห้องเรียนปกติ แล้วประเมินผูเ้ รียนโดยใช้ขอ้ สอบทีไ่ ม่
สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่ผู้เรียนจะต้องพบในชีวิต
การท�ำงาน ไม่สามารถท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ และยังส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะในการ
วิเคราะห์และแก้ปัญหา (Kokemuller, 2014) ไม่มี

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน้าที่ 181
ความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ (Osborne, 2013) รวมทั้ง วัตถุประสงค์ของการวิจัย
จ�ำกัดแหล่งการเรียนรู้ (Bruner, 1960) ประกอบกับ
1. เพื่ อ สั ง เคราะห์ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ใ น
ผู้เรียนอาชีวศึกษาส่วนมากเป็นผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ สภาพแวดล้ อ มยู บิ ค วิ ตั ส ที่ ส ่ ง เสริ ม ความสามารถใน
เรี ย นค่ อ นข้ า งต�่ ำ ไม่ ค ่ อ ยใส่ ใจในการเรี ย นเท่ า ที่ ค วร การคิดแก้ปัญหา ส�ำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ขาดความมีวินัย ขาดความขยันและ
2 . เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น รู ป แ บ บ ก า ร เรี ย น รู ้ ใ น
ขาดความอดทน (สกอ), 2556) นอกจากนี้ ปัจจัยส�ำคัญ สภาพแวดล้อมยูบิควิตัส ที่ส่งเสริมความสามารถในการ
ที่มีผลต่อการความสามารถของผู้เรียนอาชีวศึกษาอีก คิดแก้ปัญหา ส�ำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ประการหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ทรี่ วดเร็วและตลอดเวลา (Vladoiu, 2004) ขอบเขตงานวิจัยวิจัย
จากการศึกษาเอกสารวิชาการ พบว่าสอดคล้อง
1. เนื้ อ หา การวิ จั ย ระยะนี้ ศึ ก ษา ค้ น คว้ า
กั บ การเรี ย นรู ้ ใ นสภาพแวดล้ อ มยู บิ ค วิ ตั ส (Weiser,
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล เอกสารงานวิ จั ย
1999) ซึง่ เป็นรูปแบบการเรียนรูท้ ผี่ เู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ใ นสภาพแวดล้ อ ม
ทุกหนทุกแห่ง โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบพก
ยูบิควิตัส และการคิดแก้ปัญหา โดยองค์ประกอบมี
พาและการสื่อสารแบบไร้สายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ดังนี้ หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
โดยการเรียนการสอนนั้นจะต้องตระหนักถึงบริบทของ
การจัดการเรียนรู้องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เรียนรู้ขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรู้ ความเหมาะสม
ยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning Environment)
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม เพื่อสังเคราะห์
การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้รอบตัวผู้เรียน บทเรียน
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการวิจัยแบบสัมภาษณ์
ที่ผู้เรียนสนใจจะถูกส่งไปยังผู้เรียนโดยอัตโนมัติ ไปสู่
มีโครงสร้าง จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 9 คน และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น แท็บเล็ต หรือ
ประเมินรูปแบบการเรียนรู้โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
สมาร์ทโฟน ผ่านเทคโนโลยีการสือ่ สารแบบไร้สาย ผูเ้ รียน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น
สามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียนคนอืน่ ได้ ซึง่ สอดคล้องกับ
2 กลุ่ม คือ
รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบนั ทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนสร้าง
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญส�ำหรับสัมภาษณ์แบบมี
ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
โครงสร้าง ด้านการเรียนรูใ้ นสภาพแวดล้อมยูบคิ วิตสั ด้าน
ที่ให้เกิดการเรียนรู้ได้ ทุกหนทุกแห่ง การเรียนรู้สามารถ
การเพิ่มทักษะคิดแก้ปัญหา ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
เกิดขึ้นทุกเวลา โดยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และการสือ่ สาร โดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง จากหน่วยงาน
เป็นเครื่องมืออ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษา
เรียนรู้ ทุกอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เมื่อ
ขั้นต�่ำระดับปริญญาโท หรือ มีประสบการณ์ในด้านที่
จัดสภาพแวดล้อมยูบคิ วิตสั ให้เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ ล้ว
เกี่ยวข้องตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 9 คน
ต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ามารถส่งเสริม
กลุ่ม ที่ 2 กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำหรับประเมิน
การคิดแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหา และก�ำหนด
รูปแบบ โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งมีคุณวุฒิการ
ของเขตของปัญหาได้
ศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์ในด้านที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 5 คน
3. ระยะเวลาด�ำเนินการวิจัย มีนาคม 2557 ถึง
เมษายน 2558
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กรอบแนวคิ
ดทีใ่ ช้ ในการวิ
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัย จยั
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การสอนแบบห้องเรียนปกติ
ขาดความน่าสนใจ (Kokemuller, 2014)
ขาดวินัย ขาดความขยัน และขาดความ
อดทน (สกอ., 2556)

ไม่มีความยืดหยุ่น (Osborne, 2013)

จํากัดความรู้ (Bruner, 1960)

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว (Vladoiu, 2004)

ปัจจัยสนับสนุน

สภาพแวดล้อมยูบิควิตัส แบบ LEARN
1. หลากหลาย (Lots of Material)
2.ดึงข้อมูลได้ง่าย (Easy to Retreive)
3. เข้าถึงได้ทุกที่ (Accessile Anywhere)
4.ใช้งานได้ทันที (Read and Available)
5. ส่งเสริมความคิด (New and Creative)

(Chiu, 2008; Hwang, 2008; Ogata & Yano, 2004; Curtis,
2002; Yahya, 2010)

การคิดแก้ปัญหา แบบ 5 D
1. ขั้นเข้าใจปัญหา (Define the Problem)
2. ขั้นศึกษาแนวทางแก้ไข (Discover Possibilities)
3. ขั้นตัดสินใจเลือกแนวทาง (Decide Promptly)
4. ขั้นวางกลยุทธ์ดําเนินงาน (Devise an Action Strategy)
5. ขั้นรายงานและประเมินผล (Defense Report and Evaluation)
(Pólya, 1973; Carin, 1975; Hains-Wesson, 2013; Maye
1992; Kirkley, 2003)

รูปแบบการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัส ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิภาพที
จยั ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม
วิธีดำ�เนินการวิจัย
วิธีด1.าํ เนิประชากรและกลุ
นการวิจยั
่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น ยูบิควิตัส การคิดแก้ปัญหาและประชากรกลุ่มตัวอย่าง

่ แบงออกเป็
่
1. ประชากรและกลุ่มตัวอยาง
นที่ศ2ึกกลุ
ษา่ม
2. ก�างำหนดหั
ประเด็นทีต่ อ้ งการถาม
กลุ่มทีกลุ
่ 1 ่มกลุที่ม1ผูกลุ
้เชี่ย่มวชาญ
ส�ำหรัสํบสัาหรั
มภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
บสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้
จํานวนวข้9อคน
อ 5 คน
แบบมีโครงสร้าง จ�กลุ
ำนวน
คน่มผูท้ รงคุณวุฒิ ประชากรทีตามวั
่มที่ 92 กลุ
่ใช้สาํ ตหรัถุปบระสงค์
ประเมินจ�ำรูนวน
ปแบบ30จําข้นวน
3. รวบรวมข้ อ ค� ำ ถามที่ ต ้ อ งการ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ประชากรที่ใช้
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
สัมภาษณ์ ตามประเด็นที่ก�ำหนดไว้
ส�ำหรับประเมินรูปแบบ จ�ำนวน 5 คน
2.1
การสร้
า
งแบบสั
ม
ภาษณ์
แ
บบมี
โ
ครงสร้
าง
4. ก�ำหนดมาตราส่วน โดยสัมภาษณ์นี้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนที
่ 1 การสร้
มภาษณ์
โครงสร้าง วนประเมินค่า 3 ระดับ
2.1 การสร้
างแบบสั
มภาษณ์าแงแบบสั
บบมีโครงสร้
าง แบบมี
เป็นแบบมาตราส่
ขั้นตอนที1.
่ 1ศึกการสร้
มภาษณ์
แบบมีจยั การศึกษาทบทวน5. วิน�เำคราะห์
เสนออาจารย์
ปี่ รึกษาและปรับปรุง
ษาวัตาถุงแบบสั
ประสงค์
ของการวิ
และสัทงเคราะห์
โครงสร้
าง งานวิจยั ที่เกยวข้
แก้ไขตามค�
ี่ องเกยวกบการเรี
ี่ ั
เอกสาร
ยนรู ้ในสภาพแวดล้
อมยูำแนะน�
บิควิตำสั การคิดแกปั้ ญหาและ
1. ศึ ก ษาวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพแบบ
่
่
ประชากรกลุ
ม
ตั
ว
อยางที
่
ศ
ึ
ก
ษา
การศึ ก ษาทบทวน วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เ อกสาร สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ํ
2. กาหนดหั
วข้อประเด็นที่ตอ้ งการถามตามวัตถุประสงค์ จํานวน 30 ข้อ
2 กลุ่ม
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1. น�ำแบบสัมภาษณ์ที่ร่างขึ้นน�ำเสนอ
4. พิจารณาแต่ละข้อค�ำถามว่ามีความ
ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะท�ำการประเมิน จ�ำนวน 5 คน
เป็นปรนัยหรือความชัดเจนทางภาษาเหมาะที่จะใช้กับ
2. หลั ง จากได้ รั บ การประเมิ น แบบ กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลที่จะไปสอบถามหรือไม่
สัมภาษณ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว ผูว้ จิ ยั น�ำข้อเสนอแนะของ
5. ก�ำหนดมาตราส่วน โดยแบบประเมินนี้
ผูเ้ ชีย่ วชาญมาท�ำการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
แนะที่มีของแต่ละคนจนครบถ้วนทุกข้อค�ำถาม
6. น�ำเสนออาจารย์ทปี่ รึกษาและปรับปรุง
3. น�ำข้อมูลการประเมิน (ค่าคะแนน แก้ไขตามค�ำแนะน�ำ
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพแบบ
การประเมิน) มาค�ำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อค�ำถาม (IOC) โดยท�ำตารางการค�ำนวณค่าดัชนีความ ประเมิน
1. น� ำ แบบประเมิ น ที่ ร ่ า งขึ้ น น� ำ เสนอ
สอดคล้อง และพิจารณาเลือกข้อค�ำถามทีม่ คี า่ ดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค�ำถามตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลค่าดัชนี ผูเ้ ชีย่ วชาญ พิจารณาประเมินให้คา่ คะแนนเพือ่ ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อค�ำถาม อยู่ในช่วง 0.6 - 0.83 ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จ�ำนวน 5 คน
2. หลั ง จากได้ รั บ การประเมิ น แบบ
2.2 การสร้างแบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้
ในสภาพแวดล้อมยูบคิ วิตสั ทีส่ ง่ เสริมความสามารถในการ ประเมิ น จากผู ้ เชี่ ย วชาญแล้ ว ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ เสนอแนะ
คิดแก้ปัญหา ส�ำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ของผู ้ เชี่ ย วชาญมาท� ำ การปรั บ ปรุ ง แบบประเมิ น ตาม
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแบบประเมินรูปแบบ ข้อเสนอแนะที่มีของแต่ละคนจนครบถ้วนทุกข้อค�ำถาม
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดย
3. น�ำข้อมูลการประเมิน (ค่าคะแนน
การศึกษาทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสาร งาน การประเมิน) มาค�ำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู ้ ใ นสภาพแวดล้ อ ม ข้อค�ำถาม (IOC) โดยท�ำตารางการค�ำนวณค่าดัชนีความ
ยูบิควิตัส การคิดแก้ปัญหาและประชากรกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้อง และพิจารณาเลือกข้อค�ำถามทีม่ คี า่ ดัชนีความ
ที่ศึกษา เพื่อน�ำไปก�ำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา สอดคล้องของข้อค�ำถามตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลค่าดัชนี
รูปแบบการเรียนรู้
ความสอดคล้องของข้อค�ำถาม อยู่ในช่วง 0.6 - 0.97
2. ก�ำหนดหัวข้อประเด็น และตัวบ่งชี้
3. กระบวนการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ต้องการถามตามวัตถุประสงค์ โดยน�ำตัวแปรที่ได้มา
ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเอกสาร สั ม ภาษณ์
ก�ำหนดกรอบแนวคิ (Conceptual Framework) ใน แบบมีโครงสร้างสังเคราะห์ร่างรูปแบบและประเมินร่าง
การศึกษา มีค�ำถามเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือประเด็นที่ รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมยูบิควิตัสที่ส่งเสริมความ สามารถในการ
จะวัด 4 ด้าน จ�ำนวน 97 ข้อ
3. รวบรวมข้อค�ำถาม ข้อความหรือ คิดแก้ปัญหา ส�ำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ผู้วิจัย
พฤติกรรมจากตัวบ่งชีท้ กี่ ำ� หนดไว้ให้มากทีส่ ดุ โดยท�ำการ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2
สรุปนิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรให้ครบทุกตัวแปรที่ได้
ก�ำหนดไว้ในกรอบแนวคิด

ขั้นตอนนี้ เป็ นการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสังเคราะห์ร่ างรู ปแบบและ
่ ปแบบที่เกยวข้
ี่ องกบการพั
ั
ประเมินรางรู
ฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ในสภาพแวดล้อมยูบิควิตสั ที่
่ มความ สามารถในการคิดแกปั้ ญหา สําหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ผูว้ จิ ยั แบงออกเป็
่
สงเสริ
น
4 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2
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ขั้นตอน


ขั้นตอน


ขั้นตอน


ขั้นตอน



ศึกษาเอกสาร

กรอบแนวคิดรู ปแบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

สังเคราะห์รูปแบบ

ร่างรูปแบบ

ประเมินร่างรูปแบบ

รูปแบบ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัส

ภาพที่ 2 ขั้นทีตอนการสั
งเคราะห์รู ปแบบการเรี
้ในสภาพแวดล้
บิควิบตอาชี
สั ทีว่สศึ่ งเสริ
่ส่งเสริมความสามารถในการคิ
ดแก้ยปนรู
ัญหา
สำ�หรับการศึอกมยู
ษาระดั
กษา ม
ความสามารถในการคิดแกปั้ ญหา สําหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ผลการวิจัย
ดังนี้

การวิจัยครั้ง นี้น�ำเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์รูปแบบ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยใช้เทคนิคการ
วิจัยแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสังเคราะห์
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ใ นสภาพแวดล้ อ มยู บิ ค วิ ตั ส ที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ส�ำหรับการ
ศึกษาระดับอาชีวศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ผลการ
สังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัส

ประกอบด้วย องค์ประกอบ 7 ด้าน ดังนี้ โมดูลด้าน
ผู้สอน (Teacher Module) โมดูลด้านผู้เรียน(Student
Module) โมดูลด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ยูบิควิตัส
(Ubiquitous Learning Environment Module)
โมดูลด้านแหล่งเรียนรู้ (Resource Module) โมดูล
การติดต่อสื่อสาร (Communication Module) โมดูล
ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Module) และ
โมดู ล ด้ า นการประเมิ น ผล (Evaluation Module)
ดังภาพที่ 3

แกปั้ ญหา สําหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ผลการสังเคราะห์รูปแบบการ
เรี ยนรู ้ในสภาพแวดล้อมยูบิควิตสั ประกอบด้วย องค์ประกอบ 7 ด้าน ดังนี้ โมดูลด้านผูส้ อน
(Teacher Module) โมดูลด้านผูเ้ รี ยน(Student Module) โมดูลด้านสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
่ ยนรู ้(Resource Module)
ยูบิควิตสั (Ubiquitous Learning Environment Module)โมดูลด้านแหลงเรี
่ ่ อสาร(Communication Module) โมดูลขั้ นตอนกจกรรมการเรี
ิ
โมดูลการติดตอสื
ยนรู ้(Learning
Module) และโมดู
นการประเมิ
วารสารการศึกษาและการพั
ฒนาสัลด้งาคม
ปีที่ 11นผล
ฉบั(Evaluation
บที่ 2 ปีกModule)
ารศึกษาดังภาพที
2558่ 3
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่ 3 รู ปแบบการเรี
้ในสภาพแวดล้ออมยู
มยูบบิคิควิวิตตสั ัสที่สที่ งเสริ
มความสามารถในการคิ
ดแกปั้ ญหา
ภาพที่ 3ภาพที
รูปแบบการเรี
ยนรูย้ในรู
นสภาพแวดล้
่ส่งเสริ
มความสามารถในการคิ
ดแก้ปัญหา
สําหรับการศึกษาระดั
บอาชีบวการศึ
ศึกษา กษาระดับอาชีวศึกษา
สำ�หรั
การเรียนรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมยูบิควิตัส มี แก้ไข) 3) D : Decide Promptly (ขั้นตัดสินใจเลือก
องค์ประกอบแบบ LEARN ดังนี้ L : Lots of Material แนวทาง) 4) D : Devise an Action Strategy (ขั้นวาง
(ด้านหลากหลาย) E : Easy to Retrieve (ด้านดึง กลยุทธการด�ำเนินการ) และ 5) D : Defense Report
ข้อมูลได้ง่าย) A : Accessible Anywhere (ด้านเข้า and Evaluation (ขั้นรายงานและประเมินผล)
ถึงได้ทุกที่) R : Ready and Available (ด้านใช้งาน
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
ได้ทันที) N : New and Creative (ด้านส่งเสริมความ รูปแบบ
คิด) ใช้งานบนเครือ่ งมือสือ่ สาร เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
โน้ตบุค๊ คอมพิวเตอร์ ตัง้ โต๊ะและอุปกรณ์ทสี่ ามารถติดต่อ ที่มีต่อรูปแบบ ที่สังเคราะห์ขึ้น จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
อินเทอร์เน็ตได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าใช้งาน จ�ำนวน 9 คน โดยผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนแบบ 5 D จ�ำนวน 5 คน โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ดังต่อไปนี้ 1) D : Define the Problem (ขัน้ เข้าใจปัญหา) ดังตารางที่ 1
2) D : Discover Possibilities (ขั้นศึกษาแนวทาง
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. ด้านหลักการและแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการ เรียนรู้
2. ด้านองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
3. ด้านขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรู้
4. ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม
รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินรูปแบบ
ของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี อ่ รูปแบบการเรียนรูใ้ นสภาพแวดล้อม
ยูบิควิตัส ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ส�ำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒเิ ห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 หมายถึง
รูปแบบมีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมการคิดแก้ปญ
ั หา
และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
ตอนที่ 1 การสังเคราะห์รูปแบบ
เนื่ อ งจากการเรี ย นรู ้ ใ นสภาพแวดล้ อ ม
ยูบิควิตัส มีองค์ประกอบแบบ LEARN ท�ำให้สามารถ
เกิดการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ซึ่งสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ง่าย
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ สามารถใช้งานได้
ทันที รวมทัง้ ส่งเสริมความคิดจากการค้นคว้าด้วยตนเอง
หรือจากผู้อื่นร่วมด้วย เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ
Weiser, M. (1999) ที่พบว่า การเรียนรู้สามารถเกิด
ขึ้นได้ ทุกหน ทุกแห่ง จากการใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้
ตัวว่าก�ำลังใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยคุณสมบัติของสภาพ

ผลการประเมิน
X
S.D.
4.74
0.39
4.64
0.55
4.68
0.51
4.75
0.47
4.70
0.48

ความ
หมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

แวดล้อมดังกล่าว ร่วมกับขั้นตอนการเรียนรู้ แบบ 5 D
ท�ำให้สง่ เสริมความสามารถในการคิดแก้ปญ
ั หาของผูเ้ รียน
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการคิดแก้ปัญหาของ Polya, G.
(1957) ที่พบว่า ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหา สามารถส่ง
เสริมความคิดแก้ปํญหาของผู้เรียนได้ โดยใช้งานเครื่อง
มือสื่อสาร ที่สามารถติดต่ออินเทอร์เน็ตได้
ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ
1. จากผลการประเมินด้านหลักการและแนวคิด
พื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีความเหมาะสมที่จะน�ำไปออกแบบรูปแบบการเรียนรู้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bruner, J. S. (1960)
ที่พบว่า การสร้างความน่าสนใจในการเรียน ยืดหยุ่นไป
ตามบริบท โดยไม่จ�ำกัดความรู้อยู่เพียงในห้องเรียน
2. จากผลการประเมินด้านองค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนได้ น� ำ แนวคิ ด ของสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู ้
แบบยูบิควิตัส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yahya,
S. (2010) ที่พบว่าการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมยูบิควิตัสจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้
กับผูเ้ รียนให้สามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ หนทุกแห่ง ทุกทีท่ กุ เวลา
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3. จากผลการประเมินด้านขัน้ ตอนและกิจกรรม ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัย
ที่สุด เนื่องจาก จะช่วยส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาได้ ซึ่ง ไปใช้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hains-Wesson. (2013)
1.1 สถาบันการศึกษาที่น�ำรูปแบบการเรียน
ที่พบว่าการน�ำขั้นตอนการแก้ปัญหา มาใช้ในการเรียน การสอนไปใช้ ค วรสนั บ สนุ น การจั ด เตรี ย มโครงสร้ า ง
การสอนสามารถส่งเสริมการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ พื้นฐาน ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบเครือข่าย
ทางการเรียนได้เป็นอย่างดี
อินเทอร์เน็ตไร้สาย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกระบบ
4. จากผลการประเมิ น ด้ า นความคิ ด เห็ น สนับสนุนงบประมาณ
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมพบว่า มี
1.2 เตรียมความพร้อมของผู้สอน เตรียม
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบัน ผู้เรียนและผู้บริหารสนับสนุนระบบการเรียนรู้ มีการ
ผู้สอนและผู้เรียน มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วย ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้อย่าง
ระบบเครือข่ายทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ Weiser, เต็มที่
M. (1999) ทีพ่ บว่า มีการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.3 ผูส้ อนควรค้นคว้าแหล่งเรียนรูท้ คี่ ดั กรอง
ทุกหนทุกแห่งเป็นปกติ โดยผู้ใช้อาจไม่รู้ตัวว่าก�ำลังใช้ แล้วว่ามีประโยชน์ไว้ให้ผู้เรียน ส�ำหรับผู้เรียนได้ใช้เป็น
คอมพิวเตอร์
แนวทางการค้นคว้าเพิม่ เติมต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จากผลการประเมินรูปแบบ พบว่า มีความ
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากเทคโนโลยีใน
ควรมีการน�ำผลการวิจัยในครั้งนี้ไปทดลองใช้
ปัจจุบันมีความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แท็บเล็ต เพือ่ ศึกษาผลทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนตามรูปแบบการเรียน
สมาร์ทโฟน เป็นต้น ท�ำให้สามารถจัดสภาพแวดล้อม การสอน เช่น พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ทดสอบ
การเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้จริง ซึ่งสอดคล้อง หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนเปรียบ
กับ Ogata & Yano (2004) ที่พบว่า การเรียนรู้ใน เทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและ
สภาพแวดล้อมยูบคิ วิตสั เกิดขึน้ ได้ ทุกหนทุกทุกอุปกรณ์ หลังเรียนของผูเ้ รียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ที่มีเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียน เป็นต้น
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การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21
เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
The Development of ICT Competency of 21st Century Era Teachers
for Towards the Professional Learning Community
ดร.อุทิศ บำ�รุงชีพ*

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะด้ า นไอซี ที ข องครู ยุ ค ศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ก้ า วสู ่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการ 2)
วิเคราะห์สมรรถนะ พัฒนากรอบสมรรถนะ แผนการพัฒนา สร้างแบบประเมินสมรรถนะฯ 3) ศึกษาผลการ
พัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครู และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของครูยุคศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะฯ ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ ขั้นตอน
ที่ 2 พัฒนากรอบสมรรถนะฯ และขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ส�ำคัญ
ได้แก่ กรอบสมรรถนะฯ แผนการพัฒนา แบบประเมินสมรรถนะไอซีทีของครู แบบประเมินการวางแผนการพัฒนา
ตนเองของครู และแบบบันทึกพฤติกรรมการพัฒนาสมรรถนะไอซีที กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในการพัฒนากรอบ
สมรรถนะ จ�ำนวน 8 ท่าน ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการครูสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 จ�ำนวน 363 คน และศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะจากครูจำ� นวน 36 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test One-way ANOVA และ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มี ส ภาพปั จ จุ บั น ในการใช้ ไ อซี ที ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ เพื่ อ นวิ ช าชี พ ครู อ ยู ่ เ สมอในระดั บ มาก ล� ำ ดั บ รองลงมา คื อ
การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ และใช้ไอซีทีในการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีกัลยาณมิตรกับเพื่อนวิชาชีพครู
อยู่เสมอ การสืบค้นข้อมูลทางไอซีทีมาใช้ในการพัฒนาตนและพัฒนางานอยู่เสมอ และล�ำดับความส�ำคัญของความ
ต้องการสมรรถนะฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะในทุกด้าน
2. กรอบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องครูยคุ ศตวรรษที่ 21 เพือ่ ก้าวสูช่ มุ ชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ประกอบด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติ 1) เข้าถึงสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเองและร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพครู
2) ประเมินสารสนเทศและเลือกสรรสือ่ 3) เข้าใจและจัดการสารสนเทศเพือ่ สะสมความรู้ 4) ใช้สารสนเทศเพือ่ ผลิตสือ่
และน�ำเสนออย่างสร้างสรรค์ 5) ใช้เครือข่ายสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสารเพื่อการแบ่งปันอย่างมีกัลยาณมิตร และ
6) สื่อสารสารสนเทศและสะท้อนคิดอย่างมีจรรยาบรรณ
3. ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนการด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ ได้แก่ CARE Steps
C - Collaborative climate/ A - Activity and Action Learning/ R - Routine work to Reflective Thinking/
E - Evaluation โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
*อาจารย์ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในสังกัด สพม. เขต 18 กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 36 คน ด้วยการประเมินตนเอง
ของครูก่อนเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะและหลังการพัฒนาสมรรถนะ และสมรรถนะจ�ำแนกรายด้าน พบว่า สมรรถนะฯ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ : สมรรถนะ/ ไอซีที/ ครูศตวรรษที่ 21/ ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

Abstract
The purpose of this research were to develop of ICT competency of 21st century era teachers
for towards the professional learning community. The research methods comprised of three steps:
Step 1: Studying state and teacher needs of ICT used, Step 2: To analyze in competency frame work,
development plan and construct evaluation from of ICT competency. Step 3: Study effects of ICT
competency. The instrument of this research consisted of competency frame work, development
plan, competency evaluation form, teacher individual development planning, ICT competency
abilities evaluation form. The samples of this study were 5 experts who could provide information
on the framework of ICT competency, 363 teachers in the secondary educational service area
office 18 and 36 teachers for study effects of ICT competency. The data were analyzed by means
of content analyses, frequency counts, percentages, means, standard deviations, t-tests, one-way
ANOVA. The findings can be summarized as follows:
1. The ICT situation of the secondary educational service area office 18 teachers was found
that ICT used to communicate with fellow teachers are always at a high level respectively, followed
by the integration of ICT in learning and using ICT to share information with fellow teachers is
always a good friend. Searching ICT used in their development and development is unparalleled.
The needs of the performance showed that there was a need to develop competencies in all aspects.
2. There were six learns and practice aspects of ICT competency of 21st century era teachers
for towards the professional learning community to learn and practice as follows : 1) Learn &
practice to access & collaboration 2) Learn & practice to evaluate & select 3) Learn & practice to
Manage & Collect 4) Learn & practice to use for creative production & presentation 5) Learn &
practice to connect & share and 6) Learn and practice to communication & reflective.
3. Analysis and Synthesis action plan development activities , including performance
consisted of four steps : CARE Steps C – Collaborative climate /A – Activity and Action Learning
/R –Routine work to Reflective Thinking /E – Evaluation
4. The results compare the different competencies in ICT competency of 21st century
era teachers for towards the professional learning community samples of 36 people with selfevaluation of teachers prior to development , capacity and competency development classification
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and performance aspects have found that the performance difference at .05 level of significance
and satisfaction of teachers the overall high level.
Keywords : Competency/ ICT/ 21st Century Era Teachers/ Professional Learning Community

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
สมรรถนะเป็ น ลั ก ษณะเฉพาะและเป็ น สิ่ ง
จ� ำ เป็ น ของการพั ฒ นาในทุ ก วิ ช าชี พ และเปลี่ ย นไป
อย่างต่อเนื่องซึ่งสมรรถนะของการสร้างพลังเรียนรู้และ
นวัตกรรมการสือ่ สารในศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001-2100)
ของสังคมไทยในโลกที่มีการแข่งขันในทุกมิติจ�ำเป็นต้อง
มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ไอซีที) ที่สามารถสร้างความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
เศรษฐกิจใหม่อย่างท้าทายที่เรียกว่า “เศรษฐกิจแห่ง
ภู มิ ป ั ญ ญาและการเรี ย นรู ้ ” น� ำ ไปสู ่ ส มรรถนะการใช้
ไอซี ที เ ป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นส� ำ คั ญ ในการน� ำ พาคนไทย
สู่ความรู้และปัญญา เศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค โดยการน�ำไอซีที
มาเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้พัฒนาอย่างรอบ
ด้านถึงพร้อมด้วยความรู้และภูมิปัญญาอย่างยั่งยืนใน
ปี พ.ศ. 2563 และพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557,
หน้า 18-19) และก้าวสูก่ ลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุ
สาระที่เกี่ยวข้องกับไอซีที หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึ ก ษา โดยครอบคลุ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
โทรคมนาคม เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ไ ด้ ต าม
ความต้องการของผูเ้ รียนตลอดช่วงชีวติ ซึง่ กระบวนการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาคน หัวใจส�ำคัญ คือ ครู ซึ่งเป็น
วิชาชีพที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ที่
ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทโดยจากครูผู้สอนเป็นครูฝึก
(Coach) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดค�ำถาม
และกระบวนการคิด ครูเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกใน

การเรียนรู้ (Learning Facilitator) เพื่อสภาพแวดล้อม
ที่เป็นกัลยาณมิตรเอื้อต่อการเรียนรู้ และครูประเมิน
(Evaluator) เพื่อประเมินพัฒนาการและความก้าวหน้า
ของผูเ้ รียน ครูจะต้องเน้นการเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ
รวมทั้งครูในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการรวมตัวกันของ
เพือ่ นครูดว้ ยกันปรับปรุงพัฒนาการสอนด้วยกันลักษณะ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2557 หน้า 307)
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) มีบทบาทอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาครูในยุคปัจจุบนั เนือ่ งจากเป็นกระบวนการรวมกลุม่
โดยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พูดคุยสนทนา วิพากษ์ให้ขอ้ เสนอแนะอย่างมีกลั ยาณมิตร
และสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตามเป้าหมายที่มีร่วมกัน
ในวิชาชีพครูมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ ดังที่ ฮอร์ท (Hord, 2003) ได้สรุปว่า ชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้ างวิชาชีพครูนนั้ ต้องได้รบั ความร่วมมือร่วมใจ
จากทุกฝ่าย ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ครูภายในโรงเรียนให้มคี า่ นิยม
และวิสยั ทัศน์รว่ มกัน มีการเรียนรูร้ ว่ มกันและน�ำความรูท้ ี่
ได้ไปสูก่ ารปฏิบตั ริ ว่ มกัน และมีสภาพแวดล้อมทีส่ นับสนุน
ต่อการคงไว้ซงึ่ เป็นชุมชนการเรียนรูแ้ บบกัลยาณมิตร ซึง่
สอดคล้องกับริชาร์ทสัน (Richardson, 2003) ที่สรุปว่า
มิตขิ องชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพนัน้ จะต้องอาศัย
การมีสว่ นร่วมและตัดสินใจร่วมกัน มิติการเรียนรูร้ ่วมกัน
ของบุคลากร มิตกิ ารนิเทศติดตามและสะท้อนข้อมูลกลับ
รวมทั้งมิติการสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้งที่เป็นนโยบาย สื่อ
แหล่งการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีเพือ่ กระตุน้ และจูงใจในเกิด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ดั ง นั้ น การสร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท าง
วิชาชีพในยุคศตวรรษที่ 21 จ�ำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์
และช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ทุกคน

้ ่ชุมชนแหงการ
่
ความประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครู ยคุ ศตวรรษที่ 21 เพื่อกาวสู
่ นสวนหนึ
่
่
เรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ซึ่งสมรรถนะดังกลาวเป็
่ งที่จะสงผลให้
บุคลากรครู ได้มีการพัฒนา
่
คุณภาพการเรี ยนการสอนที่ดีข้ ึน นําไปสู่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพตอไป
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่ ง ส� ำ คั ญจประการหนึ
่ ง นั่ น คื อ เทคโนโลยี วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถประสงค์
องการวิ
ัย
ุ มีส่วนร่ขวมสิ
สารสนเทศและการสือ่ สาร ซึง่ เป็นมิตหิ นึง่ ทีเ่ ป็นเครือ่ งมือ
1. เพือ่ ศึกษาสภาพปั
จจุบนั และความต้
องการในทีของ
1. เพื่อศึ กษาสภาพปั
จจุ บน้ นั ให้และความต้
งการในการพั
ฒนาสมรรถนะด้
านไอซี
อ�ำนวยความสะดวกสามารถช่
วยกระตุ
ครูในศตวรรษ อการพั
ฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21
ที
่
21
สามารถน�
ำ
ความรู
้
และทั
ก
ษะทางด้
า
นไอซี
ท
ี
มา
้ ่ ชุมชนแหงการเรี
่
ครู ยคุ ศตวรรษที่ 21 เพื่อกาวสู
ยนรู ้ทเพืางวิ
าชี่ชพุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
่อก้ช
าวสู
ประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
2. เพื่ อาวิงแบบประเมิ
เ คราะห์ ส มรรถนะ
พั ฒ นากรอบ
2. เพื
่อวิยเนรูคราะห์
สมรรถนะ
นสมรรถนะด้
าน
แลกเปลี
่ยนเรี
้ ระดมสมอง
การสะท้พัอฒนคินากรอบสมรรถนะ
ด สะสม สมรรถนะ สร้สร้
างแบบประเมินสมรรถนะด้านไอซีทีของ
เก็บ่อความรู
างเป็น ่ ครูยุคศตวรรษที
้ ้ ได้
่ ชุมอย่ชนแหงการเรี
ไอซี ทีขความรู
องครู้ น�ยำคุ เสนอผลงาน
ศตวรรษทีและจั
่ 21ดเพื
กาวสู
ยนรู ้ทางวิ
่ 21ชเพืาชี่อก้พาวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
รูปธรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ในการพัฒนา วิชาชีพ
้ ่ ชุมชน
3. เพื่อานไอซี
ศึกษาผลการพั
ฒนาสมรรถนะด้
ยคุ ศตวรรษที่ 21 เพื่อกาวสู
สมรรถนะด้
ทีของครูยุคศตวรรษที
่ 21 เพื่อก้าวสูา่ นไอซี ทีข3.องครู
เพือ่ ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที
่ ชุมชนแห่
แหงการเรี
ยนรูง้ทการเรี
างวิยชนรูาชี้ทพางวิชาชีพ ซึ่งสมรรถนะดังกล่าว ของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้บุคลากรครูได้มีการพัฒนา ทางวิชาชีพ
4. เพื่อศึยกนการสอนที
ษาความพึ่ดงีขพอใจของครู
ุ นา
ศตวรรษที่ 4.21เพืที่อ่ไศึด้กรษาความพึ
ับการพังฒพอใจของครู
นาสมรรถนะไอซี
ที
คุ ณ ภาพการเรี
ึ้ น น� ำ ไปสู ่ ก ารพัยฒค
ยุคศตวรรษ
์ของผู่ ้เรียนที่มยีประสิ
ภาพต่
ที่ 21 ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาสมรรถนะไอซีที เพือ่ ก้าวสูช่ มุ ชน
้ ผลสั่ ชมุมฤทธิ
เพื่อกาวสู
ชนแหงการเรี
นรูท้ทธิางวิ
ชอาชีไปพ
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

กรอบแนวคิ
ดในการวิ
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จยั จัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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3.4 ได้รับการยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงาน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย เป็นลายลักษณ์อกั ษรให้เข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะตาม
ครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด แผนการด�ำเนินงาน CARE Steps ที่ผู้วิจัยก�ำหนด คือ
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 18 จ�ำนวน 1 ภาคการศึกษา
2. การวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action
ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็น
Research) โดยระยะเวลาด� ำ เนิ น การวิ จั ย นี้ ใช้ เวลา
3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 - มกราคม
พัฒนาสมรรถนะ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ครู สังกัด พ.ศ. 2559
สพม.18 ครอบคลุ ม จั ง หวั ด ชลบุ รี และระยอง ซึ่ ง มี
ประชากรครูผสู้ อนปีการศึกษา 2558 ทัง้ หมด 3,892 คน
(กลุ่มนโยบายและแผน สพม.18, 2558) กลุ่มตัวอย่าง
จากการค�ำนวณด้วยสูตรของทาโร ยามาเน่ ซึ่งได้กลุ่ม
ตัวอย่างครู ทั้งสิ้น 363 คน
กลุม่ ที่ 2 พัฒนากรอบสมรรถนะ แผนการพัฒนา
สร้างแบบประเมินสมรรถนะ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เลือก
แบบเจาะจง ได้ แ ก่ ผู ้ เชี่ ย วชาญในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่ อ สาร เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา โดย
มี ป ระสบการณ์ ใ นสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งน้ อ ย 3 ปี
จ�ำนวน 8 ท่าน
กลุ่มที่ 3 ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซี ที ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ครู จ� ำ นวน 36 คน โดย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากครูที่ได้ตอบ
แบบสอบถามในกลุ่มที่ 1 และสนใจแสดงความต้องการ
เข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะฯ ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกครู
กลุม่ ตัวอย่างในการพัฒนาสมรรถนะฯ ของครูยคุ ศตวรรษ
ที่ 21 นั้นมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 เป็นครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ท�ำงาน
มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
3.2 มีความรูพ้ นื้ ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3.3 เคยมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ไอซีที เช่น การเรียนการสอนผ่านสื่อ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก าร (Action
Research) โดยเน้นการปฏิบัติจริงซึ่งมีรายละเอียดใน
การด�ำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ศึก ษาสภาพปัจจุบันและความ
ต้ อ งการในการพั ฒ นาสมรรถนะ ด้ า นไอซี ที ข องครู
ยุคศตวรรษที่ 21 โดยการใช้แบบสอบถามกับครูกลุ่ม
ตัวอย่าง
ขั้ น ตอนที่ 2 พั ฒ นากรอบสมรรถนะฯ
แผนกิจกรรม และสร้างแบบประเมิน
ขั้นตอนที่ 3 ศึก ษาผลการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านไอซีทีของครูศตวรรษที่ 21 ได้แก่ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ พฤติกรรม
ของครูในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูว้ ชิ าชีพ และความ
พึงพอใจของของครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีที

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1 : 1.1 ประสานขอความร่วมมือไป
ยังส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
เพื่อส่งข้อมูลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีทีของครูในศตวรรษที่ 21
1.2 ส่งแบบสอบถามไปยังครูทเี่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
และตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
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1.3 ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวม พร้ อ ม ผลการวิจัย
ทั้งโทรศัพท์ประสานงานติดตามแบบสอบถามตามที่
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั และความต้องการ
นัดหมายไว้
ในการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูศตวรรษที่ 21
1.4 ผู้วิจัยคัดเลือกแบบสอบถามที่มีการตอบ เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้
ค�ำถามสมบูรณ์ เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลความถี่และ
ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และความต้องการ
ร้อยละ
ในการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระยะที่ 2 : 2.1 น�ำกรอบสมรรถนะ แผนการพัฒนา มีสภาพปัจจุบันที่ปฏิบัติในการใช้ไอซีที ในการติดต่อ
แบบประเมินสมรรถนะไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน สื่อสารกับเพื่อนวิชาชีพครูอยู่เสมอในระดับมาก ล�ำดับ
พิจารณาในด้านการสื่อความหมาย ความครอบคลุม รองลงมา คือการบูรณาการไอซีทใี นการจัดการเรียนรู้ และ
ประเด็น และความเหมาะสมของการน�ำไปใช้จริงโดย ใช้ไอซีทใี นการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีกลั ยาณมิตรกับเพือ่ น
เป็นแบบประเมินในลักษณะแบบสอบถามลักษณะแบบ วิชาชีพครูอยูเ่ สมอ การสืบค้นข้อมูลทางไอซีทมี าใช้ในการ
ประเมินค่า 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท
พัฒนาตนและพัฒนางานการเรียนการสอนอยู่เสมอ และ
2.2 น� ำ กรอบสมรรถนะ แผนการพั ฒ นา สภาพปัจจุบันที่มีการปฏิบัติในล�ำดับต�่ำสุดคือในระดับ
แบบประเมินสมรรถนะปรับปรุงแก้ไข
ปานกลาง 3 อันดับ คือความรูแ้ ละใช้ไอซีทใี นการประเมิน
2.3 น� ำ กรอบสมรรถนะ แผนการพั ฒ นา ผลการเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย นอยู ่ เ สมอ รองลงมาการใช้
แบบประเมินสมรรถนะ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ ไอซีทีในการบันทึกและสะสมความรู้อยู่เสมอ และล�ำดับ
จ�ำนวน 8 ท่าน ประเมินความเหมาะสม
การปฏิ บั ติ น ้ อ ยที่ สุ ด คื อ ครู มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจใน
ระยะที่ 3 : 3.1 ผูว้ จิ ยั ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม การใช้ ไ อซี ที ใ นกระบวนการสะท้ อ นคิ ด ตามล� ำ ดั บ
ครูกลุ่มตัวอย่างและให้ความรู้พร้อมท�ำแบบประเมิน ผลสรุปการประเมินล�ำดับความส�ำคัญของความต้องการ
ตนเอง
สมรรถนะฯ วิเคราะห์โดยวิธี Modified Priority Needs
3.2 ด�ำเนินกิจกรรมตามแผน CARE Steps Index (PNI
) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
Modified
โดยใช้เวลา 10 สัปดาห์ 3 วงรอบ
พัฒนาสมรรถนะในทุกด้าน
3.3 ในระหว่ า งด� ำ เนิ น กิ จ กรรมตามแผน
นอกจากนี้ผลการศึกษาล�ำดับความส�ำคัญของ
CARE Steps ผู ้ วิ จั ย นิ เ ทศติ ด ตามประเมิ น ผลผ่ า น ความต้องการสมรรถนะด้านไอซีทีของครูศตวรรษที่ 21
สื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Line และ Google เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพวิเคราะห์โดย
Cloud Computing และแบบเผชิญหน้าโดยการประชุม วิธี Modified Priority Needs Index (PNI
)
Modified
กลุ่มประเมินผลสมรรถนะด้านไอซีที เพื่อสะท้อนคิด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการพัฒนาสมรรถนะฯ ดังกล่าว ในทุกด้าน นั่นแสดงให้เห็นว่าครูผู้เข้าร่วมโครงการนั้น
พร้อมบันทึกการสนทนาและประเมินตามสภาพจริง
มีความต้องการและสนใจในการพัฒนาสมรรถนะด้าน
3.4 ขั้นประเมิน ผลผู้วิจัย จัด ประชุม กลุ่ม ไอซีที อย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล�ำดับความ
ประเมินผลสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่ง ต้องการของมนุษย์ ตามความต้องการ 5 ขัน้ ของมาสโลว์
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Maslow, 1998) โดยสอดคล้องกับขั้นความต้องการ
3.5 ท�ำแบบประเมินความพึงพอใจหลังได้รบั ความสําเร็จในชีวิต ที่เป็นความต้องการที่จะบรรลุความ
การพัฒนาสมรรถนะ ด้านไอซีทีฯ
คาดหวังหรือเป้าหมายในการสร้างความก้าวหน้าให้
กับตนเองด้วยการแสวงหาความสามารถ ทักษะ และ
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ศักยภาพอย่างเต็มที่ ซึง่ จะส่งผลให้ได้เกิดการพัฒนางาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) กรอบการศึกษาด้านไอซีที
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือคิดค้นสิ่งใหม่ น�ำไปสู่ ของครู องค์การยูเนสโก (UNESCO, 2011) สมรรถนะ
การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างแท้จริง
ของครูเพือ่ ศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2555)
2. ผลการพัฒนากรอบสมรรถนะตามพฤติกรรม บทบาทของครูไทยในศตวรรษที่ 21 (ส�ำนักงานเลขาธิการ
การเรียนรู้ของ Benjamin S. Bloom, Anderson สภาการศึกษา, 2557) หลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้
และ Krathwohl (2001) สาระความรู้ สมรรถนะ วิชาชีพ (Stoll et al., 2006) ดังนี้
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ของคุ รุ ส ภา พ.ศ. 2556
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรับรองจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 8 ท่านในการก�ำหนดกรอบสมรรถนะด้านไอซีทีของครู
ยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ประเด็นสมรรถนะ
สมรรถนะด้านที่ 1
Learn to Access & Collaboration :
การเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเองและ
ร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพครู
สมรรถนะด้านที่ 2
Learn to Evaluate & Select : การประเมิน
สารสนเทศและเลือกสรรสื่อ
สมรรถนะด้านที่ 3
Learn to Manage & Collect : มีความเข้าใจ
และสามารถการจัดการสารสนเทศเพื่อการสะสม
ความรู้
สมรรถนะด้านที่ 4
Learn to Use for Creative production &
Presentation : การใช้สารสนเทศเพื่อผลิตสื่อ
และน�ำเสนออย่างสร้างสรรค์
สมรรถนะด้านที่ 5
Learn to Connect & Share : การใช้
สารสนเทศเครือข่ายและเครื่องมือสื่อสารเพื่อ
การแบ่งปันอย่างมีกัลยาณมิตร
สมรรถนะด้านที่ 6
Learn to Communication & Reflective
: การสื่อสารสารสนเทศและสะท้อนคิดอย่างมี
จรรยาบรรณ
ภาพรวมของสมรรถนะ

X

SD

- Search Engine
- Prezi/Slide Share
- Facebook/- Line
- http://mind42.com/
- https://www.mindmeister.com/
- Google Form
- YouTube

5.00

0.00

ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

- e-Portfolio by Google Site
- Google Classroom
- Blogger/ Wordpress/- Dropbox

4.94

0.34

มากที่สุด

- https://www.oercommons.org/oer
- http://www.loopster.com/
- Google Presentations

4.96

0.20

มากที่สุด

- Facebook
- Line
- Google Docs

4.97

0.25

มากที่สุด

- Facebook
- Blogger
- Wordpress

5.00

0.00

มากที่สุด

4.97

0.13

มากที่สุด

ตัวอย่างเครื่องมือ ICT
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จากตารางที่ 1 พบว่ากรอบการพัฒนาสมรรถนะ
ผลการประเมิ น รั บ รองความเหมาะสมจากผู ้
ด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่ง เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับแผนการด�ำเนินงานพัฒนาด้านไอซีที
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ครูต้องเรียนรู้และลงมือปฏิบัติผู้ ของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ากรอบการพัฒนาสมรรถนะฯ ทางวิชาชีพ ดังตารางที่ 2
ทัง้ 6 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินรับรองจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่านในการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานพัฒนาด้านไอซี
ทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 CARE Steps เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ล�ำดับแผนการด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21
เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (CARE Steps)
1. C - Collaborative climate การร่วมมือร่วมพลัง สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันระดมสมองเพื่อ
วางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนล�ำดับขั้นตอนการใช้งานอย่างเป็นระบบ
2. A - Activity and Action Learning ออกแบบกิจกรรม เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และ
ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตามแผน

X

SD

ระดับความ
เหมาะสม

4.52 0.98

มากที่สุด

4.75 0.86

มากที่สุด

3. R - Routine work to Reflective Thinking พัฒนางานสอนด้วยกันร่วมกันสะท้อนคิด

4.65 0.77

มากที่สุด

4. E - Evaluation สรุปผลประเมินผลร่วมกัน

4.59 0.65

มากที่สุด

4.62 1.02

มากที่สุด

ภาพรวมของการประเมินคู่มือและแผนการด�ำเนินงานพัฒนาสมรรถนะ

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผู ้ เ ชี่ ย วชาญมี
ความคิ ด เห็ น ว่ า แผนการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมการพั ฒ นา
สมรรถนะด้านไอซีทีฯ (CARE Steps) มีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
3. ผลการพัฒนาสมรรถนะ ได้แก่ เปรียบเทียบ
ความแตกต่ า งของคะแนนสมรรถนะฯ พฤติ ก รรม
ของครู ใ นการเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ วิ ช าชี พ และ
ความพึงพอใจของของครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านไอซีที ดังผลการวิจัยต่อไปนี้
3 . 1 ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ะ แ น น
ความแตกต่างสมรรถนะฯ ระหว่างการประเมินตนเอง
ของครูก่อนเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะและการประเมิน
พฤติ ก รรมระหว่ า งและหลั ง การพั ฒ นาสมรรถนะ
โดยกรอบและเกณฑ์ ใ นการพั ฒ นาสมรรถนะที่ ผู ้ วิ จั ย
ได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และผ่านการรับรองจาก
ผู ้ เชี่ ย วชาญ โดยผลการวิเ คราะห์ข้อ มูลเปรียบเทียบ
ความแตกต่างสมรรถนะด้านไอซีทีของครู กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 36 คน ด้วยการประเมินตนเองของครูก่อน

เข้ า ร่ ว มพั ฒ นาสมรรถนะและการประเมิ น พฤติ ก รรม
ระหว่างและหลังการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ
ด้านไอซีทมี คี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 โดยเมือ่ วิเคราะห์สมรรถนะจ�ำแนกรายด้านตาม
ตัวบ่งชี้พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน นอกจากนี้จากการบันทึก
พฤติกรรมจากการติดตามและข้อมูลในการสนทนากลุ่ม
พบว่า ครูหลายท่านมีความกังวลเรื่องพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัตกิ ารกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ ทีบ่ างครัง้ การน�ำเสนอข้อมูลผ่านไอซีทดี ว้ ย
ความไม่ตั้งใจอาจท�ำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
3.2 ความพึงพอใจในการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านไอซีที พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนากิจกรรม
การสอนและการสร้างเครือข่ายโดยใช้ไอซีทีเพื่อการแบ่ง
ปันอย่างมีกัลยาณมิตร พึงพอใจในระดับมากที่สุด
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ไอซี ที ป ระกอบด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
อภิปรายผล
1. จากการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และความ ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ต้องการสมรรถนะด้านไอซีทีของครูศตวรรษที่ 21 เพื่อ การสอนผ่านเว็บ การประเมินการเรียนการสอนโดยใช้
ก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า คอมพิวเตอร์ และจรรยาบรรณในการใช้ไอซีที รวมทั้ง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีสภาพปัจจุบันที่ปฏิบัติในการใช้ สัมพันธ์กบั ทักษะการเรียนรูข้ องครูเพือ่ ศิษย์ในศตวรรษที่
ไอซีที ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนวิชาชีพครูอยู่เสมอ 21 ทีป่ ระกอบด้วย ทักษะด้านสารสนเทศ ด้านการสือ่ สาร
ในระดับมาก ล�ำดับรองลงมา คือการบูรณาการไอซีทีใน ด้านสื่อ ด้านความร่วมมือ และความริเริ่มสร้างสรรค์
การจัดการเรียนรู้ และท่านใช้ไอซีทีในการแบ่งปันข้อมูล นวัตกรรม
จากแผนการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมการพั ฒ นา
กับเพื่อนวิชาชีพครูอยู่เสมอ และการสืบค้นข้อมูลทาง
ไอซีทีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอยู่เสมอ ซึ่ง สมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าว
สอดคล้ อ งกั บ รายงานผลการส� ำ รวจพฤติ ก รรมผู ้ ใช้ สู ่ ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ (CARE Steps)
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 โดยส�ำนักงาน C - Collaborative climate  A - Activity and
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) Action Learning  R - Routine work to Reflective
(2558 หน้า 20) พบว่า กิจกรรมยอดนิยมของผู้ใช้  E - Evaluation โดยแผนการด�ำเนินงานดังกล่าว
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 ผ่านอุปกรณ์ ผู้วิจัยใช้หลักการของการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Action
เคลื่อนที่ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ใช้ในการติดต่อ Learning) ของ กาวิท (Gawith, 2000) ที่ระบุว่าการ
สื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อันดับที่ 2 ใช้ในการ เรียนรู้จากการปฏิบัตินั้นเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถ
สืบค้นข้อมูล และ อันดับที่ 3 ใช้อา่ น/ติดตามข่าวสาร/อ่าน เรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง และยั ง สอดคล้ อ งกั บ มาร์ ค อร์ ท
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนีค้ รูกลุม่ ตัวอย่างมีความ และคณะ (Marquardt et al. , 2009) ที่สรุปว่า
ต้องการพัฒนาสมรรถนะ ในทุกด้าน นั่นแสดงให้เห็นว่า การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั นิ นั้ จะเกิดการเรียนรูไ้ ด้กต็ อ่ เมือ่
ครูนั้นมีความต้องการและสนใจในการพัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเกิดปัญหาก่อให้เกิดค�ำถาม เพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดการสะท้อนคิดในเรือ่ งทีต่ นสนใจเรียนรู้ รวม
ด้านไอซีทีเพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. ผลการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์และให้ ทั้งแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณาความเหมาะสมกรอบการพัฒนา และ ที่ต้องมีการอาศัยความร่วมมือและการท�ำงานเป็นทีม
เป็นส�ำคัญ (Richard, DuFour, & Rebecca DuFour,
แผนกิจกรรมการด�ำเนินงานสมรรถนะด้าน
จากกรอบการพั ฒ นาสมรรถนะดั ง กล่ า ว 2012, p. 4)
3. ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บ
ผู ้ เชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า กรอบสมรรถนะด้ า น
ไอซีทีของครู มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ความแตกต่ า งสมรรถนะด้ า นไอซี ที ข องครู ศ ตวรรษ
ทุกองค์ประกอบ ซึ่งครอบคลุมและสัมพันธ์กับ งาน ที่ 21 เพื่ อ ก้ า วสู ่ ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ
วิจัยของ ศกลวรรณ พาเรือง (2554, หน้า 304-305) กลุ่มตัวอย่างครู สังกัด สพม. เขต 18 จ�ำนวน 36 คน
ในการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของนิสิตนักศึกษา ด้ ว ยการประเมิ น ตนเองของครู ก ่ อ นเข้ า ร่ ว มพั ฒ นา
ครุ ศ าสตร์ ศึ ก ษาศาสตร์ นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ สมรรถนะและการประเมิ น พฤติ ก รรมระหว่ า งและ
สมรรถนะทางไอซี ที ข องอาจารย์ ผู ้ ส อนมหาวิ ท ยาลั ย หลังการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านไอซีที
เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน (ภรณี หลาวทอง และ ของครูในภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่าง
คณะ, 2556 หน้า 119) ที่พบว่าการพัฒนาสมรรถนะ มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงให้เห็นว่าครูที่
ได้รับการพัฒนา มีสมรรถนะครบตามองค์ประกอบโดย
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สอดคล้องกับ ไบรอันและพูสตี (Bryant and Poustie,
1.3 การด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
2001) ทีส่ รุปว่า ความรู้ และทักษะ เป็นสมรรถนะจ�ำเป็น ด้ า นไอซี ที ค รู ศ ตวรรษที่ 21 เพื่ อ ก้ า วสู ่ ชุ ม ชนแห่ ง
ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยให้น�ำความรู้นั้นไปใช้ได้ และ การเรียนรูท้ างวิชาชีพ นีผ้ บู้ ริหารสถานศึกษาต้องให้ความ
เกิดเจตคติที่เหมาะสมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน ส�ำคัญ และการเป็นพี่เลี้ยงและการชี้แนะระหว่างเพื่อนครู
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อ ด้วยกันต้องมีการเปิดใจ สร้างความเชื่อใจและไว้วางใจ
การพัฒนาสมรรถนะฯ โดยข้อค้นพบความพึงพอใจของ ซึ่งกันและกัน
ครู ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
2. ข้อเสนอแนะด้านไอซีที
พบว่า การใช้ไอซีทีน�ำไปพัฒนาในกิจกรรมการสอนและ
2.1 ควรมี ก ารเพิ่ ม เติ ม เครื่ อ งมื อ วั ด และ
การสร้างเครือข่ายกับชุมชนเพื่อนครู พึงพอใจในระดับ ประเมินผลตนเองออนไลน์ทางสมรรถนะด้านไอซีทีของ
มากที่สุด ซึ่งความพึงพอใจก่อให้เกิดจิตวิทยาเชิงบวก ครูศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
ในการพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายซึ่งสอดคล้อง วิชาชีพโดยให้ครูที่สนใจสามารถตรวจสอบสมรรถนะฯ
กับแนวคิดของ วิเชียร ไชยบัง (2558 หน้า 29-31) ที่ ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
แสดงแนวคิดถึงจิตศึกษาเกิดขึ้นจากความรู้สึกภายในที่
2.2 เครื่ อ งมื อ ไอซี ที ที่ ไ ม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย
จะพึงพอใจในสิ่งต่าง ๆ นั้นต้องเห็นคุณค่าในตัวครูเอง มี ห ลากหลายควรการเลื อ กใช้ ใ ห้ เ หมาะสมในการ
คนอื่น เช่น นักเรียน เพื่อนครู และสิ่งต่าง ๆ ซึ่งก่อให้ พัฒนาสมรรถนะ โดยควรพิจารณาถึงการเข้าถึงง่าย
เกิดบรรยากาศต่อการพัฒนาครู ผู้เรียน ด้วยการสร้าง ความน่าเชือ่ ถือของโปรแกรม โดยมีการทีผ่ พู้ ฒ
ั นามีหน้า
เป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพขึ้นมา
เว็บไซต์แสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน เป็นโปรแกรมฟรี
จริงหรือไม่ ซึ่งในบางโปรแกรมแจ้งว่าฟรีแต่เป็นเพียง
แค่ทดลองใช้งานเท่านั้น (Free Trial) และโปรแกรม
ข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมีอะไรแอบแฝงหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนการสมัคร
1. ข้อเสนอแนะด้านสมรรถนะฯ
1.1 จากกรอบการพั ฒ นาสมรรถนะด้ า น เข้าใช้งานควรอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน
3. ข้อเสนอแนะด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ไอซีที 6 องค์ประกอบ Six Learn and Practice นั้น
มีความส�ำคัญในทุกสมรรถนะซึ่งในแต่ละสมรรถนะมี ทางวิชาชีพ
3.1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพควรมี
ความสัมพันธ์เชือ่ มโยงซึง่ กันและกันซึง่ ต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะแบบองค์รวม โดยสามารถพัฒนาไม่เรียงล�ำดับ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและต่อเนื่อง
ได้ เพราะในแต่ละสมรรถนะสามารถบูรณาการเชือ่ มโยงได้ โดยใช้ไอซีทีมาเป็นพื้นฐาน
3.2 ในการให้ข้อเสนอแนะระหว่างเพื่อนครู
1.2 แผนการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมการพั ฒ นา
สมรรถนะ CARE Steps นั้นเป็นขั้นตอนที่ครูสามารถ ทั้งออนไลน์ และเผชิญหน้าในการพัฒนาการสอนนั้น
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นควรมีกระบวนการ ต้องแนะน�ำอย่างมีกัลยาณมิตรโดยการให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาโดยให้มีความยืดหยุ่นกับระยะเวลา เพื่อให้ นั้นต้องไม่ใช้ค�ำพูด หรือประโยคที่แสดงถึง การสอนให้
ครูได้มโี อกาสในการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองเต็มตาม ท�ำตาม การสั่งให้ปฏิบัติ แต่ให้ชี้แนะในลักษณะที่ชวนให้
ศักยภาพ และหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาสมรรถนะใจเป็น คิด และลงมือปฏิบัติ
3.3 ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพนัน้ ควร
สิง่ ส�ำคัญทีค่ รูตอ้ งสนใจ ใส่ใจ และดูแลเอาใจใส่เพือ่ นครูใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตรโดยใช้ไอซีทีมา ให้ความส�ำคัญกับการสือ่ สารแบบสืบสอบชืน่ ชม การเห็น
คุณค่าในตนเอง และการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองโดย
ช่วยติดตามและแลกเปลี่ยน
การสร้างชิ้นงานของครู
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4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
4.2 ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของ
4.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นา สมรรถนะด้านไอซีทีของครูกับการจัดการความรู้ และ
(Research and Development) รูปแบบการพัฒนา องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
สมรรถนะด้ า นไอซี ที ข องครู ใ นศตวรรษที่ 21 โดย และพัฒนาครู ให้รองรับสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมก้าว
ผสมผสานกับแนวคิด ทฤษฎีอนื่ ๆ เพือ่ พัฒนาสมรรถนะ เข้าสูส่ งั คมแห่งภูมปิ ญ
ั ญาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ต่อไป
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การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาการศึกษากับสังคม
A STUDY OF DESIRABLE CHARACTERISTICS OF STUDENTS
UNDER THE CONTEMPLATIVE EDUCATION CONCEPT:
A CASE STUDY IN EDUCATION AND SOCIETY COURSE
ดร.วรวุฒิ เพ็งพันธ์*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมในรายวิชาตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการศึกษากับสังคม จากนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาจ�ำนวน 30 คน โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบ
ด้วย การสังเกตอย่างมีสว่ นร่วม การจดบันทึก และรายงานการประเมินตนเองของผูเ้ รียน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบกิจกรรมในรายวิชาทั้ง 6 กิจกรรม มีความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาทั้ง
6 บทเรียน สามารถน�ำกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาใช้ได้แก่ สุนทรียสนทนา (Dialogue) การฟังอย่าง
ลึกซึง้ (Deep Listening) การเขียนบันทึก (Journaling) และการสะท้อนความคิดรายบุคคลและเป็นกลุม่ (Self and
Group Reflection) 2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทัง้ 6 กิจกรรม พบว่า คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มี 4 ด้านคือ ด้านทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านโลกทัศน์
หรือการมองโลกและชีวิต ด้านพฤติกรรม และด้านจิตใจ ตามล�ำดับ

ABSTRACT
The purpose of this research was to study learning activities model and to study of desirable
characteristics of students under the contemplative education concept in education and society
course by using the sample group from 30 educational technology students. The researcher used
the qualitative research methodology ; participation observation, journaling, self assessment report
(SAR) and data analysis in content.

Research findings were as follows:
1. The six activities of learning activities model in this course are related to the content of
six lessons. The contemplative education concept in dialogue, deep listening, journaling and self
and group thinking feedback can be applied to them.
อาจารย์ประจำ�ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. The results of six activities under the สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
contemplative education concept are shown that สังคม มีความรู้และทักษะ มีความสามารถในการคิด
the students have four desirable characteristics. วิเคราะห์ มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
They are skills, world view or life view, behavior อดทนและมุ่งมั่นในการท�ำงาน มีความสามัคคี รักใคร่
and mentality, respectively.
กลมเกลียว เอือ้ อาทรและเกือ้ กูลกันและกัน ด�ำรงตนตาม
ครรลองของศาสนา รู้จักแสวงหาความรู้และรักการเรียน
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
รู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการจัดการตนเองและ
ด้วยความก้าวหน้าทางสังคมที่เน้นวัตถุนิยมซึ่ง ปรับตัวในการด�ำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ มีวิสัยทัศน์
เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งนั้น ท�ำให้มีงานวิจัยมากมาย และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (พิณสุดา สิริธรังศรี, 2552)
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ที่ชี้ให้เห็นสังคมที่เป็นอันตราย ล่อแหลม ท�ำให้เด็กและ
เยาวชนของไทย หมกมุน่ ชืน่ ชม หลงใหลกับค่านิยมทาง และรัฐบาลมีนโยบายสร้างสรรค์ประเทศให้ เข้มแข็ง โดย
สังคมทีเ่ น้นวัตถุนยิ มมากเกินความพอดี จนละเลยการยึด มุ่งสร้างเสริมทรัพยากรบุคคลในชาติให้มีคุณลักษณะ
มัน่ ใน ศาสนธรรม กระบวนการควบคุมปัจจัยสิง่ แวดล้อม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ บนรากฐาน
รอบข้างที่เป็นพิษต่อเยาวชน นับวันจะท�ำได้ยากยิ่งขึ้น ของการปลูกฝังค่านิยม หรือปลุกจิตส�ำนึกให้เกิดความ
จนหลายเรื่องไม่สามารถควบคุมได้ จึงจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ ตระหนักน�ำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการไปปฏิบตั ิ
ต้องพัฒนาคุณภาพคน โดยเน้นการสร้างคุณลักษณะที่ ในวิถีชีวิต และรักษาหรืออนุรักษ์ให้ยั่งยืน ซึ่งนับเป็น
ุ ภาพผูเ้ รียน
ดีของบุคคล (good character) ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม คุณลักษณะส�ำคัญและจ�ำเป็น ทีเ่ ชือ่ มโยงสูค่ ณ
การพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดกับเยาวชนไทย ตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพคน
จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะท�ำให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ ไทยและการศึกษาไทยให้ ทัดเทียมนานาชาติ รวมถึงการ
ทีส่ ามารถช่วยสังคมและประเทศชาติให้ดำ� รงอยูไ่ ด้อย่างมี ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ุ ภาพ อันส่งผลต่อ
ความสุข การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชน ทางการศึกษา และ ประชาชนอย่างมีคณ
ไทยจึงเป็นวาระเร่งด่วนทีป่ ระเทศชาติตอ้ งให้ความส�ำคัญ ความเข้มแข็งของชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
และพัฒนาให้เกิดขึน้ โดยเร็ว (ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาพลัง ด้วยเหตุนแี้ นวคิดทางการการศึกษาทีม่ คี วามหลากหลาย
จึงมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่วน
แผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2549)
จากการวิเคราะห์แนวโน้มสภาพแวดล้อมที่พึง หนึง่ ของแนวคิดทางการศึกษาดังกล่าวนัน้ คือจิตตปัญญา
ประสงค์ในด้านสังคม เศรษฐกิจและลักษณะของการ ศึกษา (Contemplative Education)
จิ รั ฐ กาล พงศ์ ภ คเธี ย ร (2550) กล่ า วว่ า
ผลิตและบริการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สิ่งแวดล้อมและประชากร การเมืองการปกครองและ จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา (Contemplative Education)
ประชากร พบว่าหากจะให้ประเทศไทยด�ำรงอยู่ในสังคม เป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
โลกในยุคโลกาภิวัตน์อย่างยั่งยืน “คนไทย” ซึ่งเป็น ใจอย่างใคร่ครวญ ให้ผู้ศึกษาย้อนกลับไปหารากของ
ทรัพยากรส�ำคัญและมีค่าของประเทศ เป็นศูนย์กลาง คุณค่าและความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ สะท้อน
และกลไกส�ำคัญของการพัฒนาที่จะน�ำพาประเทศชาติ ให้เห็นความเป็นพลวัตไม่หยุดนิง่ สามารถมองเห็นสรรพ
ไปในทิศทางที่พึงประสงค์ดังกล่าว ภาพอนาคตของ สิ่งตามความเป็นจริงที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและ
คนไทยที่พึงประสงค์ ควรเป็นดังนี้ คือเป็นคนไทยที่มี เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้หลักค�ำสอนทางศาสนา
ความรับผิดชอบ มีคุณภาพ รู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง รู้ภาษา ดนตรี ศิลปะ ธรรมชาติซึ่งถือเป็นเครื่องมืออย่างดีที่
รู ้ เ ทคโนโลยี รู ้ รั ก ษาสุ ข ภาพและมี คุ ณ ธรรม มี ค วาม สามารถท�ำให้เกิดการหยั่งรู้ภายใน จนก่อให้เกิดการค้น
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พบแนวทางการด�ำเนินชีวิตที่ดี มีความสุขสงบอย่าง
2. ตั ว แปร ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
แท้จริงด้วยตัวของตัวเอง และสามารถสัมผัสคุณค่าของ ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมในรายวิชาตามแนวคิด
การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิด จิตตปัญญาศึกษา และตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะที่พึง
ความมีดุลยภาพของสรรพสิ่ง แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
จึงเป็นความพยายามที่จะพลิกฟื้นการศึกษาให้เป็นการ
3. ระยะเวลา ภาคเรียนที่2/2552 ระหว่างเดือน
ศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านความ พฤศจิกายน 2552 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2553
รู้และจิตใจอย่างที่ควรจะเป็นให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม ความ
ดีงามรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง นิยามศัพท์เฉพาะ
มีความสุข มีชีวิตที่ก่อประโยชน์เกื้อกูล ซึ่งหากแนวคิด
1. จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา หมายถึ ง การศึ ก ษา
นี้ได้ถูกน�ำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบัน ที่ เ น้ น การพั ฒ นาจิ ต ใจและปั ญ ญาอย่ า งแท้ จ ริ ง ท� ำ ให้
อุดมศึกษาซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งปัญญาสูงสุดของชาติแล้ว เข้าถึง ความจริง ความดี ความงามทั้งในตนเองและ
ย่อมก่อให้เกิดผลการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แก่ผู้เรียน ซึ่ง สิ่งต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานใน
จะน�ำไปสู่สังคมที่มีดุลยภาพต่อไป
ตนเอง (Personal transformation) และเกิดจิตส�ำนึก
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบกิจกรรมใน ต่อส่วนรวม
รายวิชาที่มีผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2. กิจกรรมในรายวิชา หมายถึง กิจกรรมทั้ง 6
ตามแนวคิ ด จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาในรายวิ ช าการศึ ก ษา กิจกรรม ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ ท�ำการสอนให้สอดคล้อง
กั บ สั ง คม ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ งโดยมี ค ณะ กับเนื้อหารายวิชาการศึกษากับสังคมได้แก่ (1) ไดอะรี่
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและส�ำนักงานกองทุน ปีที่ 2 (2) เรารักในหลวง(3) คนเลเฮดอย (4) ภาพเบื้อง
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ทุนสนับสนุน หน้ากับปัญหาสังคม(5)จิตอาสาพาน้องคิด และ (6) สร้าง
ส�ำหรับการด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้
ความกล้าที่ท้าทาย
3. กิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
หมายถึง กิจกรรมที่ผู้สอนได้เลือกใช้เพื่อให้นิสิตได้
1. เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมในรายวิชาตาม สะท้ อ นความคิ ด ของตนเองอย่ า งอิ ส ระหลั ง จากจบ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
กิจกรรมในรายวิชา ได้แก่ (1) สุนทรียสนทนา (Dialogue)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข อง (2) การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) (3) การเขียน
ผู้เรียนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
บันทึก (Journaling) และ (4) การสะท้อนความคิดราย
บุคคลและเป็นกลุ่ม(Self and group reflection)
4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ผูว้ จิ ยั ได้ แนวคิ ด จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่
เลือกนิสติ ทีต่ อ้ งผ่านรายวิชา 402478 การพัฒนากับการ พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการท�ำกิจกรรมใน
ศึกษามาแล้วและก�ำลังลงทะเบียนเรียนรายวิชา 402400 รายวิชาและกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ได้แก่
การศึกษากับสังคม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 (1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้านโลกทัศน์
จ�ำนวน 1 กลุ่ม ซึ่งมีนิสิตสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือการมองโลกและชีวิต (2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนด้านพฤติกรรม (3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ลงทะเบียนเรียนจ�ำนวน 30 คน
ของผู้เรียนด้านจิตใจ และ (4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนด้านทักษะ
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1. ตัวผู้วิจัย เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ การเตรียมความพร้อมในการ
(Qualitative Research)ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนด�ำเนิน คิดอย่างเป็นระบบ และศึกษาระเบียบวิจัย หลักการวิจัย
การวิ จั ย ออกเป็ น 3 ระยะ ประกอบด้ ว ย ระยะที่ จากการอ่านเอกสาร ต�ำราวิจัยเชิงคุณภาพ เนื้อหาสาระ
1การเตรียมการ (เดือน พฤศจิกายน 2552) ได้แก่การ และประเด็นทีศ่ กึ ษาเมือ่ เข้าสูก่ ารด�ำเนินการ และระหว่าง
ศึกษาค้นคว้าจากต�ำราเอกสาร งานวิจัย และการเลือก ด�ำเนินการวิจัย
2. สมุดจดบันทึก เป็นสมุดบันทึกเหตุการณ์
กลุม่ ตัวอย่าง ส�ำหรับด�ำเนินการวิจยั ระยะที่ 2 การด�ำเนิน
การวิจัย (ระหว่างเดือน ธันวาคม 2552 ถึง กุมภาพันธ์ ความรู้สึก ความคิดต่างๆที่สังเกตได้จากกระบวนการ
2553) ได้แก่ การวางแผนกิจกรรม การจัดกิจกรรม และ จัดกิจกรรม
3. แบบรายงานการประเมินตนเอง เป็นรูปแบบ
การถอดบทเรียน และระยะที่ 3 การสรุป วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ (ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง สิงหาคม 2553) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองตาม
แนวทางที่ผู้วิจัยวางแผนไว้ โดยเป็นการประเมินตนเอง
ตามสภาพจริงและมีอิสระในการประเมิน
การเก็บข้อมูลวิจัย
4. กล้องถ่ายภาพ ส�ำหรับการเก็บภาพบรรยากาศ
การเก็บข้อมูลระหว่างการด�ำเนินการวิจัยเพื่อ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดกิจกรรม
น�ำมาวิเคราะห์ผล ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย
เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา
มาวิเคราะห์ภาพรวมและองค์ประกอบย่อยในการตอบ
ค�ำถามการวิจัยดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การสังเกตระหว่างการจัดกิจกรรม บันทึกการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2. รวบรวมข้อมูลจาก 2.1) บันทึก (Journal) (Content Analysis) จากแบบรายงานการประเมิน
ทัง้ ของผูว้ จิ ยั และผูเ้ รียน โดยให้ผเู้ รียนแต่ละคนบันทึกการ ตนเอง เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิด
เรียนรู้ในแต่ละครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม 2.2) สุนทรีย จิตตปัญญาศึกษา และน�ำเสนอผลการวิจัยในลักษณะ
สนทนา (Dialogue) 2.3) สนทนากลุ่มย่อย (Focus การบรรยาย แสดงค่าความถี่ และร้อยละ แบ่งออกเป็น
group) โดยให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้ในแต่ละครั้งเพื่อ 2 ส่วน ได้แก่ 1. รูปแบบกิจกรรมในรายวิชาตามแนวคิด
ทบทวนและประเมินการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง 2.4) จิตตปัญญาศึกษา และ 2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง หลังจากเรียนจบครบ ผู้เรียนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ
16 สัปดาห์ โดยให้ผู้เรียนเขียนการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
ที่เกิดขึ้นจากแต่ละกิจกรรมและส่งให้ผู้วิจัยตามก�ำหนด
เส้า(Triangulation) โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหลายทาง ได้แก่ การสังเกต การสังเกตอย่างมี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนร่วม เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลและให้ได้ข้อมูลที่
ผลการจัดกิจกรรม การสังเกต การสังเกตอย่าง
ครอบคลุม รวมทั้งการน�ำข้อมูลไปให้กลุ่มทดลองตรวจ
มีส่วนร่วม การจดบันทึก การเขียนรายงานประเมิน
สอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลมีความเที่ยงตรง
ตนเอง และการบันทึกภาพถ่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
มากที่สุด
ประกอบด้วย
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ศึกษาทีน่ ำ� มาใช้ ได้แก่ สุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึง้
สรุปผลการวิจัย
1. รูปแบบกิจกรรมในรายวิชาตามแนวคิด และการสะท้อนความคิดรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
1.6 สร้างความกล้าทีท่ า้ ทาย สอดคล้องกับ
จิตตปัญญาศึกษา
รู ป แบบของกิ จ กรรมในรายวิ ช าตามแนวคิ ด เนื้อหารายวิชาการศึกษากับสังคม ในบทที่ 6 การศึกษา
จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบ กับการปรับตัวในสถานการณ์โลก มีกจิ กรรมตามแนวคิด
ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชาโดยไม่เน้น จิตตปัญญาศึกษาที่น�ำมาใช้ ได้แก่ การเขียนบันทึก
การบรรยายเนื้อหา แต่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ สุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึง้ และการสะท้อนความ
การเรี ย นรู ้ เ นื้ อ หาผ่ า นกิ จ กรรม ซึ่ ง กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น คิดรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
จะสามารถสร้างบรรยากาศของการเรียนให้เหมาะกับ
กิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทั้งสิ้น 6 กิจกรรม แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ได้แก่
1.1 ไดอะรี่ป ีที่ 2 สอดคล้อ งกับ เนื้อหา ทั้ง 6 กิจกรรม สามารถสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
รายวิชาการศึกษากับสังคมในบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น ของผู้เรียนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาได้ 4 ด้าน
เกี่ยวกับการศึกษา มีกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญา ตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านทักษะ
ศึกษาที่น�ำมาใช้ ได้แก่ การเขียนบันทึก (Journaling)
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในวิธี
1.2 เรารักในหลวง สอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาการศึกษากับสังคมในบทที่ 2 ความรู้เบื้องต้น การที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆทั้ง
เกี่ยวกับสังคม มีกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ในระดับปัญญา และจากการปฏิบัติ มีความสามารถ
ที่น�ำมาใช้ ได้แก่ สุนทรียสนทนา (Dialogue) การฟัง ในการสื่อสารแสดงออก มีทัก ษะในการคิดวิเคราะห์
อย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) และการสะท้อนความ มีวิจารณญาณ มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ สามารถเชื่อม
คิดรายบุคคลและเป็นกลุม่ (Self and group reflection) โยงเหตุปัจจัย รู้วิธีการแก้ปัญหาโดยมีทักษะของการคิด
1.3 คนเลเฮดอย สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หา อย่างเป็นระบบ มีจนิ ตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะ
รายวิชาการศึกษากับสังคมในบทที่ 3 การศึกษากับสังคม ในการประกอบอาชีพที่ได้เลือกเรียนในสาขาวิชาชีพของ
มีกจิ กรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทีน่ ำ� มาใช้ ได้แก่ ตน จ�ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00
2.2 ด้านโลกทัศน์หรือการมองโลกและ
สุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึ้งและการสะท้อนความ
ชีวิต
คิดรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
ผู้เรียนควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
1.4 ภาพเบื้ อ งหน้ า กั บ ปั ญ หาสั ง คม
สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หารายวิ ช าการศึ ก ษากั บ สั ง คมใน ชี วิ ต มี ค วามเข้ า ใจตนเอง เข้ า ใจผู ้ อื่ น เรี ย นรู ้ แ ละ
บทที่ 4 การศึ ก ษากั บ ปั ญ หาสั ง คม มี กิ จ กรรมตาม ตอบสนองต่อโลกอย่างสร้างสรรค์ รับรู้และวิเคราะห์โลก
แนวคิ ด จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาที่ น� ำ มาใช้ ได้ แ ก่ สุ น ทรี ย รวมถึงเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆได้อย่างเชื่อมโยง เข้าใจ
สนทนา การฟังอย่างลึกซึ้ง และการสะท้อนความคิดราย ถึงความจริงของธรรมชาติ ชื่นชมในความหลากหลาย
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รู้เท่าทันตนเอง
บุคคลและเป็นกลุ่ม
1.5 จิ ต อาสาพาน้ อ งคิ ด สอดคล้ อ งกั บ ไม่ตัดสินสิ่งต่างๆด้วยอคติ มีความพึงพอใจในชีวิตของ
เนื้อหารายวิชาการศึกษากับสังคม ในบทที่ 5 การศึกษา ตนเอง จ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67
กับการพัฒนาสังคม มีกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญา
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2.3 ด้านพฤติกรรม
ผูเ้ รียนได้ฟงั อย่างมีสติโดยทีไ่ ม่ตดั สินใจประเมินผูอ้ นื่ ขณะ
ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ที่ฟัง อีกทั้งเมื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด
อย่างมีสัมพันธภาพที่ดี ด�ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้ รายบุคคลและเป็นกลุ่ม(Self and group reflection)
อย่างเป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ ตามวิถีของการเป็น แล้วนั้นก็จะได้ฟังแนวความคิดที่หลากหลายอย่างไม่มี
มนุษย์ที่ดีงาม ตระหนักรู้ในการรับใช้สังคม สามารถ อคติต่อกัน
ท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งหลากหลาย
การเขียนบันทึก (Journaling) เป็นอีกกิจกรรม
มีความเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกัน ให้ความส�ำคัญ หนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงตนเองของผูเ้ รียนในด้าน
กับการฝึกปฏิบัติยกระดับจิตใจของตนในชีวิตประจ�ำวัน การเขียน ท�ำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดทบทวน ไตร่ตรอง
ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน ถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท�ำให้ผู้เรียนได้เห็น
จ�ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67
ตนเองและยอมรับตนเองมากขึน้ และกิจกรรมนีถ้ อื ได้วา่
2.4 ด้านจิตใจ
เป็นกิจกรรมทีท่ ชี่ ว่ ยเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ผู้เรียนควรเป็นผู้ที่มีความเมตตา เอื้ออาทร ผู้เรียนและผู้สอนเป็นการส่วนตัวมากขึ้น
ต่ อ ผู ้ อื่ น เปิ ด ใจกว้ า ง มี ขั น ติ ธ รรม ความยื ด หยุ ่ น
“...ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงมากมาย อย่างทีเ่ ห็นชัด
และความสมดุ ล ทางอารมณ์ รู ้ จั ก พอเพี ย ง มี ส� ำ นึ ก คือ การคิด คือเวลาฟังเพือ่ นพูดจะคิดตามเพือ่ นทันทีและ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความกล้าหาญ จะคิดแตกแขนงออกมาบ้างและเรือ่ งการยอมรับฟังความ
ทางจริยธรรมในการท�ำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะเป็นการทวน คิดของผู้อื่น คือรู้เลยว่าถ้าเราท�ำตัวเป็นน�้ำเต็มแก้วเราก็
กระแสสังคม ยอมรับสิง่ ทีต่ นเองเป็นได้อย่างมัน่ คงไม่รสู้ กึ จะไม่ได้รู้อะไรอีกมากมาย และรู้ว่าเพื่อนบ้างคนมีความ
แปลกแยก จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
คิดที่ดีมากและท�ำให้เราเปลี่ยนทัศนคติไปด้วยเพราะว่า
เราคิดตาม...”
นิสิตคนที่ 2
อภิปรายผลการวิจัย
จากรายงานการประเมินตนเอง 4 มีนาคม 2553
จากการวิจยั เรือ่ งนี้ พบความสัมพันธ์ระหว่างการ
“...การบันทึกเรือ่ งราวทีผ่ า่ นเข้ามาแล้วผ่านออก
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับ
ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทีน่ ำ� ไปสู่ ไปจากชีวิตท�ำให้ผมได้มีเวลาทบทวนสิ่งต่างๆมากขึ้น
การสร้างคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียนตามแนวคิด มองเห็นและเข้าใจในความหมายของของสิ่งเหล่านั้น วัน
แต่ล่ะวันผ่านไปอย่างมีความหมาย อย่างช่วงที่เดินทาง
จิตตปัญญาศึกษา ตามล�ำดับดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดจิตตปัญญา ไปเหนือเวลาและระยะทางไหลไปเรื่อยๆ หากเราไม่เก็บ
บันทึกช่วงเวลาเหล่านั้นไว้ มันก็จะเป็นเพียงการเดินทาง
ศึกษาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน
สุนทรียสนทนา (Dialogue) เป็นกิจกรรมที่ ไปเพือ่ ถึงจุดหมายแล้วก็เดินทางกลับแล้วก็จางหายไปใน
ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งพื้ น ที่ แ ห่ ง ความไว้ ว างใจและพื้ น ที่ ที่สุด...ที่ผ่านมาหลายสิ่งที่ผมละเลยไปไม่ได้บันทึกเก็บ
ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งจากการวิจัยในครั้งนี้ ไว้ความทรงจ�ำดีๆบนทางเดินของเรา ผมไม่อยากให้มัน
ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักในการสะท้อนความคิดของ จาง ต่อไปนี้จะพยายามทบทวนมันและน�ำมันกลับคืน
ผู้เรียน ที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่าง มาให้มากที่สุดลงในบันทึก ในทุกๆการเดินทางของผม
อิสระ ไม่ต้องกลัวว่าการจะถูกประเมิน ท�ำให้ผู้เรียนมี ตลอดซัมเมอร์ก็เช่นกันจะบันทึกทุกความทรงจ�ำเก็บไว้
ความเคารพในความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีแห่งความเป็น ขอบคุณแรงบันดาลใจเล็กๆ ไดอะรี่ปี 2 ...”
นิสิตคนที่ 6
มนุษย์โดยสมบูรณ์ กระบวนการดังกล่าวนี้ยังเป็นการ
จากรายงานการประเมินตนเอง 7 มีนาคม 2553
ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ให้
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“...ทีไ่ ด้มานีก่ พ็ อแล้วส�ำหรับนิสติ คนนึงทีค่ วรจะ
การเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ ต รงเป็ น ส่ ว น
ได้จากการเรียนวิชาทั่วๆไป อาจารย์สอนเกินเวลาแทบ ส�ำคัญยิ่งที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษะที่พึงประสงค์ใน
จะทุกคาบอาจารย์ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย ว่าเบื่อพวกเรา ตัวผูเ้ รียน เพราะเป็นส่วนทีก่ ระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่าง
ถึงแม้พวกเราจะดูแย่ๆบ้างในบางครัง้ หรือแทบจะทุกครัง้ มีประสิทธิภาพ โดยการลงมือปฏิบัติและสัมผัสสุนทรียะ
คงเป็นเพราะไม่รู้ตัว ถ้าผมไม่ดีไม่ควรท�ำอะไร อาจารย์ อันงดงามนั้นได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ท�ำหน้าที่
เตือนผมได้เลย บางทีก็ท�ำอะไรที่ไม่ควรโดยไม่รู้ตัวบ้าง เตรียมการในการจัดสิง่ เร้า ให้คำ� ปรึกษา วางแนวทางของ
คะนองบ้าง ตั้งแต่เรียนมาก็มีบ้างบางวิชาที่ปล่อยเลทแต่ กิจกรรมและประเมินผลเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ลักษณะของผูเ้ รียน
ก็ไม่เคยเกินครึ่ง ชม. มีวิชานี่แหละเคยนับอยู่วันนั้นเกิน ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ อันได้แก่
มา 2 ชม.กว่าๆแล้วก็ยังนั่งกันอยู่ไม่มีใครเบื่อหน่าย ผม
2.1 การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง
ได้อะไรๆ มามากพอยิง่ กว่าคะแนนทีจ่ ะออกเร็วๆ นี้ แล้ว ผู ้ เรี ย นเกิ ด ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในตนเอง ผู ้ อื่ น และ
สุดท้ายเกรดเป็นอย่างไรผมไม่ใส่ใจ ขอบคุณอาจารย์มาก สรรพสิ่ ง อย่ า งลึ ก ซึ้ ง และสอดคล้ อ งกั บ ความเป็ น จริ ง
ครับ ที่เป็นอาจารย์ที่น่ารักกับพวกเราเสมอมา...”
เพราะผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ ฝึกฝนและเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
นิสิตคนที่ 13 จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ในตนเองและสามารถ
จากรายงานการประเมินตนเอง 5 มีนาคม 2553 เรียนรูไ้ ด้ตอ่ เนือ่ งตลอดเวลา มีความกล้าคิด พิจารณาด้วย
“...ความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนนั้น ใจที่ใคร่ครวญอย่างมีสติกับตนเอง กล้าแสดงออกอย่าง
ดีใจค่ะ ที่ยังได้เป็นส่วนหนึ่ง (เพื่อนยังสนใจ) อิอิ ได้เรียน สร้างสรรค์ มีโลกทัศน์ทกี่ ว้างขวางขึน้ เกิดความรักความ
รูอ้ ะไรต่างๆ ไปพร้อมๆกัน ท�ำกิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน ได้ เมตตาต่อตนเองและผูอ้ นื่ มีวนิ ยั และความรับผิดชอบใน
แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ รับรู้ความคิดเห็นของ ตนเองอย่างเห็นได้ชัดเจน มีความอ่อนน้อมถ่อมตนทั้ง
แต่ละคน มีอสิ ระในการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น เกิดความ ผูท้ อี่ าวุโสสูงกว่าและผูอ้ าวุโสน้อยกว่า รูจ้ กั กาลเทศะมาก
ประทับใจในเรื่องต่างๆที่ท�ำ มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ...” ขึ้น ตลอดจนผู้เรียนสามารถค้นพบวิธีการเรียนรู้และการ
นิสิตคนที่ 27 ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวร
จากรายงานการประเมินตนเอง 5 มีนาคม 2553 ภัทร์ ภู่เจริญ (2544) คือขอให้ค้นหาลักษณะการเรียนรู้
สรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตต ตนเองให้เจอ “ละทิ้งจริต”นั้นไป ขออย่าให้ยึดติดลักษะ
ปัญญาศึกษาที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน ใดลักษณะหนึ่งตายตัว การเรียนเอง ค้นคว้าเอง ถามผู้รู้
ทั้งสุนทรียสนทนาและการจดบันทึกนั้น ท�ำให้ผู้เรียน เอง สร้างทฤษฏีเองได้ ดีที่สุด ซึ่งถือได้ว่าการเรียนรู้จาก
รู้จักคิด และฟังความเห็นของผู้อื่น ได้ทบทวนและเข้าใจ ประสบการณ์ตรงเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่พึง
ความหมายต่างๆผ่านประสบการณ์การรับรู้ของตนเอง ประสงค์ของผู้เรียนขั้นพื้นฐานได้ดีที่สุด
ท�ำให้ผู้เรียนมีความสุขและรู้สึกดีต่อตนเองมากขึ้น ซึ่ง
“...ความรูส้ กึ ของการเดินทางบนรถไฟชัน้ สามนี้
สอดคล้องกับการวิจัยของจิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (2550) เราก็ไม่ตอ้ งพูดอะไรมากเพราะว่าการเดินทางครัง้ นีร้ สู้ กึ ว่า
ทีไ่ ด้พฒ
ั นาการเรียนการสอน โดยเพิม่ กิจกรรมในชัน้ เรียน เราได้เดินทางจริงๆ ในการไปท�ำกิจกรรมจิตตปัญญานี้
เช่นสุนทรียสนทนา และมีการประเมินผลและพบการ เป็นการขึ้นเหนือครั้งแรกมาครั้งแรกก็ประทับใจมากได้
เปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนเกิดขึ้นในทางที่ดี
นอนค้างที่สถานีรถไฟกันเลยแต่ว่าสนุกมากและท�ำให้ได้
2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง: ปัจจัย เรียนรู้ชีวิตอะไรหลายๆอย่าง คือ อย่างแรกที่ขึ้นมาบน
ที่ท�ำให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตาม รถไฟฟรีกต็ อ้ งรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าคนเยอะเป็นธรรมดาการเรียนรู้
แนวคิคจิตตปัญญญาศึกษา
คือการเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ทนี่ งั่ ซึง่ กันและกันเพราะว่าคนเยอะ
มาก เมื่อเราได้เอื้อเฟื้อเขาแล้วก็ได้ผูกมิตรภาพบนรถไฟ
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ด้วยและได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายว่าคนเราเกิดมาต้องมี ความสุขมันอยู่ที่ระหว่างทางที่เราประสบได้เจอได้พบ
ชีวิตที่แตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือความเป็นมนุษย์ มากกว่าจุดหมายปลายทางที่เราหวังจะไปถึง แบบว่า
อดทนที่จะท�ำกินและการด�ำรงชีวิตต่อไป...”
ระหว่างทางเราเจออะไรต่ออะไรโดยไม่คาดคิด แต่ปลาย
นิสิตคนที่ 2 ทางคือสิ่งที่เราคิดไว้แล้วหวังไว้แล้ว มันเลยดูธรรมดาๆ
จากรายงานการประเมินตนเอง 4 มีนาคม 2553 ในความคิดฉัน หากเรานั่งเครื่องบิน การเดินทางของ
“...ผมแสดงความคิ ด น้ อ ยลง แต่ ผ มรู ้ สึ ก ว่ า เราจะมีคุณค่าได้อย่างไร ระยะเวลาที่แตกต่างกันหลายๆ
ตัวเองรับฟังมากขึน้ จากคนอืน่ ๆ ส่วนความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ เท่าตัว ถึงเร็วก็จริง แต่เราเสียอะไรตรงนั้นไปหลายอย่าง
และจิตอาสานั้น ผมเองคิดว่า ผมตั้งใจในการเรียนและมี หากเรานั่งเครื่องบิน เราจะไม่มีวันรู้จักความร้อนของ
ความสนใจ เนื่องจากผมน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ใน ไอแดดและลมหนาวในสองข้างทาง ในแต่ละชานชลาใน
การเรียนวิชานี้ มาประยุกต์ได้หลายๆ อย่าง การเข้าใจคน แต่ละจังหวัด หากเรานั่งเครื่องบิน เราจะไม่ได้โชว์พราว
การมองสังคม การปรับตัว และอีกมากมาย ที่ขาดไม่ ลุกให้คนนู้นคนนี้นั่ง หากเรานั่งเครื่องบินเราจะไม่รู้จัก
ได้เลยการมีน�้ำใจและจิตอาสาจริงๆ ซึ่งสิ่งนี้ในรายวิชา ค�ำว่ารอหรือใจเย็น หากนั่งเครื่องบินเราจะมีโอกาสได้
การศึกษากับสังคม เป็นการเน้นด้านนี้เลย ผมเองมีจิต กินน�้ำเย็นสะดุ้งโหยงไหม หากเรานั่งเครื่องบินเราจะ
อาสามากขึ้นกว่าเดิมในความรู้สึกที่ลองสังเกตตัวเอง ไม่มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรดีๆกับเพื่อนๆ เลย
มันเป็นการที่เรียนรู้ไปโดยธรรมชาติ หรือจิตอาสาแบบ หากนัง่ เครือ่ งบินเราอาจได้เจอแอร์สาวสวยๆ แต่นงั่ รถไฟ
ธรรมชาติพาไป โดยการกล่อมเกลาเราให้มีจิตอาสา โดย เราเจอมากกว่าแอร์...”
ไม่รู้ตัว ...”
นิสิตคนที่ 13
นิสิตคนที่ 3
จากรายงานการประเมินตนเอง 5 มีนาคม 2553
จากรายงานการประเมินตนเอง 8 มีนาคม 2553
สรุปได้ว่าปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้น
“...วิชานี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ท�ำให้ พื้นฐานในตนเองจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ดิฉันได้รู้สึกตื่นตัวตลอดเวลา แต่ในกิจกรรมต่างๆ ที่ จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาได้ แ ก่ ความเห็ น อกเห็ น ใจผู ้ อื่ น
อาจารย์จัดขึ้นนั้นเป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยสาระ และ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักรับฟังผู้อื่น มีน�้ำใจ มีจิตอาสา
แนวคิดต่างๆที่ท�ำให้เด็กรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลในการ ระดับสามัญส�ำนึกของมนุษย์ มีสติในตนเองและมองเห็น
ท�ำงาน มีสติในการท�ำงานอยู่ตลอดเวลา ได้เรียนรู้ของ ความสุขภายในตนเอง
การด�ำรงชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของ
2.2 การเกิดจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม ผู้เรียน
ภาคเหนือที่ได้จากการเดินทางส�ำรวจ ศึกษา และท่อง ได้ เรี ย นรู ้ แ ละลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
เทีย่ วอย่างมีสาระและเต็มเปีย่ มด้วยความรูเ้ ป็นอย่างมาก ส่วนรวมในระหว่างการเรียนอย่างสม�่ำเสมอ จึงท�ำให้
ท�ำให้ได้เห็นถึงรสชาติชวี ติ อีกอย่างหนึง่ การเรียนรูว้ ชิ านี้ ผูเ้ รียนมีการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ มุมมองและพฤติกรรม
ท�ำให้ได้เห็นหลักการสอนทีแ่ ต่ตา่ งจากวิชาอืน่ ทีอ่ าจารย์มี ที่มีต่อโลกและชีวิตได้อย่างชัดเจน ตระหนักถึงคนรอบ
เทคนิคทีไ่ ด้ทำ� ให้ตวั ดิฉนั เองนัน้ มีความตัง้ ใจในการเรียน ข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เข้าใจปรากฏการณ์
และสนใจเรียนตลอดเวลาไม่อยากขาดเรียนเลยเพราะกลัว จากสิ่งที่เล็กๆไปสู่ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ เห็นแก่ประโยชน์
ที่จะพลาดโอกาสดีๆ...”
ส่วนใหญ่มากกว่าประโยชน์สว่ นตนและการเปลีย่ นแปลง
นิสิตคนที่ 9 เหล่านี้ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเข้าถึงความจริงสูงสุด
จากรายงานการประเมินตนเอง 5 มีนาคม 2553 คือความจริง ความดี ความงาม ผู้เรียนจึงเกิดจิตอาสา
“...การได้นงั่ รถไฟ ส�ำหรับตัวฉันคิดว่า มันท�ำให้ แล้วน�ำไปสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและ
การเดินทางในทุกๆครั้งดูมีคุณค่า คิดเหมือนกันไหม ว่า โลก ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ซึ่ง
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สอดคล้องกับพิณสุดา สิริธรังศรี (2552) สะท้อนภาพ แต่ไม่ได้รู้สึกโกรธสักนิด เพราะเพื่อนเราเองทุกคนก็ยัง
อนาคตการศึกษาไทยที่พึงประสงค์ ให้เป็นการศึกษา สร้างรอยยิม้ จากภาพของเราได้มคี วามสุขมากกว่าแต่เรือ่ ง
ที่มุ่งพัฒนาปัจเจกบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ สติปัญญา จริงแล้ว ภาพของเราสวยที่สุดแล้ว555+ ทุกๆ ภาพมัน
ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมในสังคม เป็นปัญหาสังคมหมดทุกภาพ เพียงแต่ว่าใครจะผูกพัน
ไทยอย่างมีความสุข มุ่นเน้นการพัฒนามันสมองและสติ กับปัญหาใดมากที่สุด ความสามารถที่เราเชื่อมโยงกัน
ปัญญาของมนุษย์ควบคูก่ บั สภาวะแห่งคุณธรรม จริยธรรม คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นปัญหาที่เราทุกคนต้อง
ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ อ ย่ า งเป็ น องค์ ร วม ด้ ว ยกลไกของ ร่วมกันแก้ไข ต้องช่วยกันเป็นอย่างมาก เพราะทุกอย่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเป็นฐานใน ทีเ่ กิดขึน้ ก็เกิดจากฝีมอื มนุษย์ดว้ ยกันทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะเป็น
ยุคเศรษฐกิจและสังคมการเรียนรู้
ความโลภ มักง่าย หรืออะไรต่างๆ นานา ในภาพของเรา
“...กิจกรรมที่กล่าวมานี้ผมคิดว่ามันสอนผมให้ เองมันรวมทุกปัญหาที่เราต้องแก้ไขไว้หมดแล้ว...”
รู้อะไรหลาย ๆ อย่าง สอนให้เรามี จิตอาสา สอนให้เรา
นิสิตคนที่ 25
พูดเก่ง สอนให้เราได้บอกกล่าวประสบการณ์ให้แก่คนอืน่ รู้
จากรายงานการประเมินตนเอง 7 มีนาคม 2553
ให้น้องๆ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง อยากให้จัดกิจกรรม
สรุปได้วา่ ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดจิตส�ำนึกต่อส่วนรวม
แบบนีอ้ กี มันท�ำให้ผมกับเพือ่ นๆ เกิดความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำ จากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ในสิ่งที่ตนเองตั้งใจไว้ อยากเห็นน้องๆ มีอนาคตที่ดีและ ได้แก่ การมองเห็นปัญหาของส่วนรวม การเห็นคุณค่า
สดใส ถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยเพียงใด แต่ถ้าเราเห็นน้องๆ ของตนเองต่อส่วนรวม และการเห็นถึงความส�ำคัญของ
มีความสุข เห็นน้องๆได้เรียนที่ตนเองตั้งใจไว้พวกเรา การมีจิตอาสาเพื่อส่วนร่วม
ทุกคนก็หายเหนื่อยแล้วครับ...”
2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์อันยิ่งใหญ่คือ
นิสิตคนที่ 5 การเกิดจิตส�ำนึกใหม่แห่งความเป็นครู
จากรายงานการประเมินตนเอง 5 มีนาคม 2553
คณะครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ เป็ น สถาบั น
“...ความรู้สึกที่ได้ไปร่วมร้องเพลงเกี่ยวกับค่าย อุดมศึกษา ที่มีหน้าที่ในการผลิต “ครูและนักการศึกษา”
อาสา การท�ำสุทรียสนทนาให้กับผู้น�ำเยาวชนที่เข้าร่วม เพื่ อ ออกไปรั บ ใช้ สั ง คม โดยสามารถจั ด การเรี ย น
โครงการจิตอาสา ที่โรงเรียนสาธิตได้เห็นการแสดงความ การสอนเพือ่ พัฒนาคนให้มคี วามรอบรู้ เข้าใจและรูเ้ ท่าทัน
คิดเห็นของน้องๆที่เป็นตัวแทน น้องเขามีความกล้า... กระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆโดยใช้กระบวนการ
การท�ำกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานไม่ตงึ เครียดเพราะ จัด “การศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นมนุษย์
เรามีความเป็นกันเองให้กัน ไม่เกิดอาการเกร็ง การท�ำ ที่ ส มบู ร ณ์ ” (Humanized Educare) ซึ่ ง หมายถึ ง
กิจกรรมต่างๆนั้นท�ำให้หนูรู้สึกดีใจที่ตัวเองมีประโยชน์ กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอนใน
ต่อคนอื่น ท�ำให้เราเกิดความมุ่งมั่นที่จะท�ำโครงการจิต ระดับอุดมศึกษา ที่มีความสมดุลระหว่างศาสตร์ของ
อาสาอย่างต่อเนื่องเพราะแม้ว่าการท�ำงานจิตอาสาจะ วิชาชีพกับชีวติ และจิตใจของคณาจารย์และนิสติ นักศึกษา
เหนื่อยมากแต่ก็สร้างความสุขได้มากเช่นกัน...”
โดยได้มีก ารส่งเสริม การพัฒนาในสถาบันอุดมศึก ษา
นิสิตคนที่ 24 ให้มีเป้าหมายพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อน�ำ
จากรายงานการประเมินตนเอง 5 มีนาคม 2553 ไปสู ่ ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
“...เมือ่ ได้ภาพกลับคืนมา คงจะเป็นจุดเด่นทีส่ ดุ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ
คือ ภาพของเราที่เป็นภาพแห่งนามธรรมเป็นอย่างมาก การเกิดความสมดุลทั้งทางกาย ใจและทางจิตวิญญาณ
รู้สึกหัวเราะในใจที่เพื่อนไม่สามารถสื่อความหมายของ (ปัญญา) เป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาบัณฑิต
เราได้อาจเป็นเพราะเราเองแสดงภาพเบื้องต้นไม่ชัดด้วย ไปในทิศทางที่พึงปรารถนา คือบัณฑิตที่สามารถสร้าง
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ความสันติ สงบสุข ร่มเย็น และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นใน
“...ใครจะว่าครูเปรียบเหมือนเรือแต่ก็เป็นเรือ
สังคมได้อย่างเป็นสุขยั่งยืน(ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน ที่มีค่ามาก ถ้าไม่มีเรือก็ไม่สามารถข้ามน�้ำไปได้ ถึงเรือ
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2552)
จะเก่าแต่ก็สามารถใช้งานได้เสมอพร้อมที่จะให้ความ
ดังนั้นประสบการณ์ต่างๆ ที่ผู้สอนจัดกิจกรรม ช่วยเหลือทุกเมื่อเมื่อมีปัญหา เมื่อครูได้ไปอยู่ที่ไหนแล้ว
การเรียนรูจ้ งึ ต้องมุง่ สร้างคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ทสี่ ำ� คัญ ที่นั้นก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านของตัวเอง ก็ต้องช่วยกัน
ที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือจิตส�ำนึกใหม่แห่งความเป็น ดูแลความเรียบร้อยให้แก่ชมุ ชน เมืองนัน้ ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ใช่เรือ่ ง
ครูอันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียนเอง ด้วย ของตัวเองแต่กต็ อ้ งท�ำเพือ่ ความสงบสุขเป็นครูทเี่ สียสละ
กิจกรรมต่างๆที่ผู้สอนคิดค้นขึ้นด้วยความรัก ความสุข ทั้งกายและใจจริงๆ...”
ความดี และความงาม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
นิสิตคนที่ 11
ตัวผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของยนต์ ชุ่มจิต
จากรายงานการประเมินตนเอง 7 มีนาคม 2553
(2553) ที่กล่าวว่า ไม่ว่าครูจะใช้หลักการสอนหรือวิธี
การสอนแบบใดๆ สิ่งส�ำคัญที่ครูพึงกระท�ำให้ได้ คือ
“...ณ วันนี้ที่ได้เรียนที่นี่ ท�ำให้หนูได้มีโอกาสได้
ชี้ให้ชัด ชวนให้ปฏิบัติ เร้าให้กล้า และปลุกให้ร่าเริง หาก เจอครูอาจารย์ที่ดีอีกหลายคน และมันเป็นสิ่งกระตุ้นให้
ผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกคนได้พยายามฝึกฝนอบรมให้ หนูเจียมตัวเองว่า หากจะเป็นครูที่จะคอยจุดเทียนเล่ม
เกิดความช�ำนาญแล้วก็จะเพิ่มความสุขความส�ำราญให้ อืน่ ต่อไป หนูตอ้ งเตรียมตัวเองให้พร้อม ต้องท�ำให้ดที สี่ ดุ
แก่ศิษย์ที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไป และผู้เรียนก็จะรักใน ให้สมกับการที่หนูได้มีโอกาสเจอครูที่มีความเป็นครูด้วย
วิชาชีพครูมากยิ่งขึ้น
จิตวิญญาณ หากหนูได้เป็นครูแต่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณแห่ง
“...ตัวของข้าพเจ้าเองนั้น ไม่คิดเลยมาก่อนว่า ความเป็นครู หนูคงรู้สึกผิดไปจนตายเลยล่ะ เพราะมัน
อยากทีจ่ ะเป็นครู แต่ ณ วันนีส้ งิ่ ทีข่ า้ พเจ้าเลือกเป็นอันดับ เป็นการถือว่าหนูได้ผดิ ต่อครูอาจารย์ทหี่ นูเคารพทัง้ หมด
หนึ่งก็คือ ครู เพราะค�ำๆนี้ท�ำให้ข้าพเจ้าได้เกิดความรู้สึก จะเป็นการถือว่าหนูไม่เห็นคุณค่าความเป็นครู มองข้าม
ที่ยิ่งเห็นคุณค่าอย่างที่สุด...จากสิ่งที่มองไม่เห็นค่า แต่ สิ่งส�ำคัญในการประกอบวิชาชีพครู หนูมองว่าครูไม่ใช่
ณ วันนี้ข้าพเจ้านั้นตาสว่างแล้ว ...เมื่อมีกิจกรรมวันครูที่ อาชีพ ทั่วไป แต่เป็นวิชาชีพ เพราะต้องถ่ายทอดสอน
มีการจุดเทียนนั้นข้าพเจ้าก็ขนลุกทันทีเมื่อเพลงเริ่มร้อง ความรู้การเป็นคนให้แก่คน เพื่อที่คนจะได้เป็นคนอย่าง
ขึ้นอีกครั้งส�ำหรับปีนี้ แน่นอนการร้องทั้งๆ ที่มีเทียน สมบรูณ์...”
เปล่งแสงนั้นท�ำให้บรรยากาศดูกระตุ้นอีก แต่เปลวเทียน
นิสิตคนที่ 18
เหล่านีก้ ำ� ลังน้อยลงๆ ในทุกๆ วัน เพราะสิง่ ทีห่ ลายๆ คน
จากรายงานการประเมินตนเอง 3 มีนาคม 2553
ท�ำอยู่ในปัจจุบันคือ เหยียบย�่ำความเป็นครูที่ไม่ว่าจะเป็น
อ�ำนาจของเงิน อิทธิพล หรืออะไรต่างๆล้วนท�ำให้เปลว
“...ครูมีความส�ำคัญ ครูที่ดี ก็จะสร้างคนที่ดีๆ
ไฟอ่อนก�ำลังลง และแน่นอนสิ่งที่ครูพันธุ์ใหม่ต้องท�ำคือ ออกมาสู่สังคม เพื่อพัฒนาประเทศชาติ คิดดู ถ้าไม่มี
รักษาสมดุลของความเป็นครูไว้จนถึงทีส่ ดุ ครูไม่สามารถ ครู ชาติเราจะเป็นอย่างไร มองดูแสงเปลวไฟที่ไหม้เทียน
หยุดยัง้ หรือหยุดการกระท�ำของคนบางกลุม่ ได้ แต่สงิ่ ทีค่ รู ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็คงต้องดับลง เราก็ต้องเป็นแสงไฟ
ท�ำได้คอื สร้างจิตส�ำนึก และ สัง่ สอนอบรมให้อนาคตของ ดวงใหม่ ที่จะมาสร้างคนดีๆ สู่สังคม...”
ชาติที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นเป็นคนดีได้...”
นิสิตคนที่ 20
นิสิตคนที่ 1
จากรายงานการประเมินตนเอง 6 มีนาคม 2553
จากรายงานการประเมินตนเอง 5 มีนาคม 2553
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“...หนูมีความฝันอยากเป็นครูบนดอย อยาก ความเชือ่ ในความเป็นมนุษย์ และ การศึกษาแบบองค์รวม
ไปช่วยเหลือเด็กในที่ห่างไกล...ส่วนกิจกรรมที่ร้องเพลง นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของจิตตปัญญา
พระคุ ณ ที่ ส ามและจุ ด เที ย น ก็ รู ้ สึ ก ว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ ศึกษา คือหลักจิตตปัญญาศึกษา 7 ประการให้ลึกซึ้ง
ศักดิ์สิทธิ์มาก รับรู้ได้ถึงความตั้งใจของเพื่อนๆ ในการ เสียก่อน ซึง่ กระบวนการของจิตตปัญญาศึกษาไม่สามารถ
ร้องเพลงเลย ฟังแล้วก็ซึ้งกินใจเหลือเกิน แสงเทียนที่ เข้าถึงได้ด้วยการเข้าร่วมเพียงครั้งเดียวเป็นระยะสั้นๆ
ส่องสว่างทั้งห้องดูสวยงามมาก ความรู้สึกนี้ก็คงเปรียบ เพราะจะท�ำให้ผู้เข้าร่วมอาจยึดติดกับเทคนิคจนละเลย
ได้กับครูที่ยอมท�ำทุกอย่างเพื่อลูกศิษย์แม้ตัวเองจะเป็น หัวใจหรือเนื้อหาแห่งจิตตปัญญาศึกษาได้
อะไร ก็ขอให้ลูกศิษย์ได้ดีและไปให้ถึงฝั่งตามที่ตั้งใจไว้
2. ครู อาจารย์ ควรก� ำ หนดคุ ณ ลั ก ษณะที่
ส่วนความมุ่งมั่นที่จะจุดเทียนเล่มต่อไปแทนครูนี่ คง พึงประสงค์ของผู้เรียนให้ชัดเจน และน�ำกิจกรรมการ
ไม่ต้องพูดถึง เพราะได้บอกไว้แต่แรกแล้วว่า อยากเป็น เรี ย นรู ้ ต ามแนวคิ ด จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษามาประยุ ก ต์ ใช้
ครูบนดอย อยากไปสอนเด็กในที่ห่างไกล แน่นอนว่า ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�ำดหนดไว้
ต้องมุ่นมั่นและตั้งใจที่จะเป็นครูอยู่แล้วค่ะ...”
นิสิตคนที่ 30 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากรายงานการประเมินตนเอง 5 มีนาคม 2553
ควรสนับสนุนให้แต่ละสถาบันการศึกษาแต่ละ
แห่งทดลองน�ำแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไปสร้างคุณลัก
สรุปได้ว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิด ษณที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
จิตส�ำนึกของความเป็นครูจากกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาได้แก่ การมองเห็นถึงคุณค่า ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยในครั้งต่อไป
ของความเป็นครู การตะหนักรู้ถึงคุณธรรมและจรรยา
1. ผู้วิจัยที่สังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาควร
บรรณของวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณความเป็นครูมุ่งสู่การ ศึ ก ษาวิ จั ย โดยใช้ แ นวการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต าม
ท�ำหน้าที่ครูอาสาเพื่อสังคมในอนาคต
แนวคิ ด จิ ต ตปั ญ าศึ ก ษาสร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่

ข้อเสนอแนะในการนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้
1. ผู้ที่จะน�ำองค์ความรู้และข้อสรุปที่ได้จากงาน
วิจัยในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ ในฐานะครู อาจารย์ ผู้น�ำ
ทางวิชาการ หรือกระบวนกร ควรเริ่มต้นจากความเข้าใจ
ในเรื่อง ปรัชญาพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา ได้แก่

พึงประสงค์ของแต่ละสถาบันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2. ควรมี ที ม งานวิ จั ย และศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู ้ เรี ย นในทุ ก กลุ ่ ม ที่ ไ ด้
ทดลองจั ด ที่ อ ยู ่ ใ นสถาบั น เดี ย วกั น ว่ า สามารถสร้ า ง
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ได้หรือไม่ อย่างไร ซึง่ จะสามารถ
ท�ำให้ได้รูปแบบที่มาประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

------------------------------------------------------------------
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ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
EDUCATION STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF
GRADUATE CHARACTERISTIC BASED ON FACULTY OF
EDUCATION IDENTITY, BURAPHA UNIVERSITY
ดร.พักตร์วิภา โพธิ์ศรี*

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1)ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 2) ศึกษาสภาพการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา3) น�ำเสนอยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นการวิจยั แบบผสมผสานกลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วย ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต บัณฑิต และบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบประเมินยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ลั ก ษณะตามอั ต ลั ก ษณ์ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ
มากที่สุด เรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านดูแลสุขภาพ ด้านประเสริฐน�้ำใจ ด้านวินัยชั้นครู และด้านวิชาการเป็นเลิศ
2) สภาพการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์พบว่าคณะศึกษาศาสตร์มีสภาพการด�ำเนินงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านวินัยชั้นครู ด้านประเสริฐน�้ำใจ ด้านวิชาการเป็นเลิศ ด้านดูแล
สุขภาพ 3) ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาด้านความเป็นผู้น�ำทางวิชาการยุทธศาสตร์
การศึกษาเพื่อพัฒนาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อเสริมสร้างจิตอาสาและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ

Abstract
The purposes of this study were to study the characteristics of graduates based on faculty
of Education identity, Burapha University and to study the development of expected characteristics
of graduates based on faculty of Education identity and proposed education strategies for the
development of graduate characteristics based on faculty of Education identity, Burapha University.
Mixed method research design was adopted for this study. The participants were graduate
employers, graduates, and staffs from faculty of Education. The research instruments consisted
of questionnaires, which contained five-levels of rating scales, in-depth interview, and strategy
*อาจารย์ประจำ�ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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assessment. The data were analyzed by using mean, standard deviation and content analysis.
Findings of the study were as follows :
1. The total mean score on the characteristics of graduates based on faculty of Education
identity, Burapha University was at high level, when each aspect was considered, it was found
that a highest level of these aspects health conscious, abundant generosity, highly discipline and
academic excellence.
2. The total mean score on the development of expected characteristics of graduates based
on faculty of Education identity was at high level, when each aspect was considered, it was found
that a high level of these aspects highly discipline, abundant generosity, academic excellence and
health conscious.
3. Education strategies for the development of graduate characteristics based on faculty of
Education identity, Burapha University were proposed1) education strategies for the development
of academic leader, 2) education strategies for the development of moral and teacher professional
ethics 3) education strategies to enhance volunteer spirit and corporate social responsibility 4)
education strategies for the development of health conscious

บทนำ�
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสังคมฐานความรู้ที่
มีองค์ความรูเ้ ป็นตัวขับเคลือ่ นเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ตลอดจนขีดความสามารถในการแข่งขัน ยิ่งทวีให้เห็น
บทบาทความส�ำคัญอย่างยิง่ ของบทบาทการศึกษาต่อการ
พัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ต้องเตรียมคนให้พร้อมรับต่อแรงกดดันจากสังคมรอบ
ด้านที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษา
ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในสาขา
วิชาต่างๆ ต่อจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมทุกมิติ ส่งผลให้
สถาบันระดับอุดมศึกษาต้องก�ำหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการศึกษาทีเ่ ชือ่ มโยงกับมิตกิ ารเปลีย่ นแปลงอย่างรอบ
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ทางด้านศึกษาศาสตร์ซึ่ง
มีลักษณะเป็นสหวิทยาการที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับ
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพือ่ พัฒนา
คนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนส่งผลให้คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก�ำหนดยุทธศาสตร์การผลิต

บัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และมี
คุณลักษณะที่สร้างความแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษา
อืน่ ๆโดยการก�ำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ “วิชาการ
เป็นเลิศ ประเสริฐน�้ำใจ วินัยชั้นครู ดูแลสุขภาพ” แต่
ปัจจุบนั พบว่ายังไม่มกี ารติดตามผลการด�ำเนินการพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ในภาพ
รวมทุกระดับ ทราบเพียงผลสะท้อนกลับจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เฉพาะระดับปริญญาตรีเท่านั้น ดังรายงานผลของคณะ
ศึกษาศาสตร์ปี พ.ศ. 2555 ด้านการพัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณ์ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2 พบว่า มีค่าเฉลี่ยการ
ประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์เท่ากับ 3.68
การขาดข้อมูลดังกล่าวย่อมสะท้อนความไม่ตอ่ เนือ่ งของ
การด�ำเนินงานและย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต
ในภาพรวมทุกระดับ
ด้วยเหตุดังกล่าวจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีก าร
ศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะนิสิตตาม อัตลักษณ์
ให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อเป็นแนวทางส�ำคัญในการ
ปรับยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและสามารถก้าวสู่เวทีการแข่งขันได้
อย่างเต็มภาคภูมิ
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่ ใช้เก็บรวบรวม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ข้อมูลจากบัณฑิตและบุคลากร
3. แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง เป็นค�ำถาม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ เกีย่ วกับแนวทางพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ ตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรและผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
4. แบบประเมินยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินความ
3. น�ำเสนอยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตาม อัตลักษณ์ของคณะ คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ค�ำนวณโดยใช้สตู ร
ทาโรยามาเน่ (Yamane, 1973, p. 125) แล้วท�ำการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) แต่ละ
ชั้นภูมิท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional
Random Sampling) และสุ ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple
Random Sampling) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ผู้ใช้บัณฑิต จ�ำนวน 1,990 คน และสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างได้จ�ำนวน 322 คน
- บัณฑิต จ�ำนวน 1,990 คน และสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างได้จ�ำนวน 322 คน
- บุคลากร จ�ำนวน 160 คนและท�ำการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างได้จ�ำนวน 113 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครือ่ งมือ
4 ชุด ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น จริ ง ตามอั ต ลั ก ษณ์ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้
บัณฑิต
2. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น จริ ง ตามอั ต ลั ก ษณ์ แ ละแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามอั ต ลั ก ษณ์ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
3. แบบประเมินยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย

1. ผลการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตาม
อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพบ
ว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่าบัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.52, SD =0.52)
โดยอัตลักษณ์ด้านที่มากที่สุด 3 ล�ำดับแรกคือ ด้านดูแล
สุขภาพ (X = 4.72, SD = 0.80) รองลงมาคือด้าน
ประเสริฐน�้ำใจ (X =4.56, SD = 0.40) และด้านวินัยชั้น
ครู (X = 4.53, SD = 0.41) ผลปรากฏดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นจริงตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามความคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิต
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์
วิชาการเป็นเลิศ
ประเสริฐน�้ำใจ
วินัยชั้นครู
ดูแลสุขภาพ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.25
4.56
4.53
4.72
4.52

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.45
0.40
0.41
0.80
0.52

การแปลความหมาย
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

2. ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าบัณฑิตและบุคลากรมีความคิดเห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์มีสภาพการด�ำเนินงานพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X=
3.72, SD = 0.87) โดยอัตลักษณ์ด้านที่มากที่สุด 3 ล�ำดับแรกคือ ด้านวินัยชั้นครู (X = 3.85, SD = 0.83)ด้าน
ประเสริฐน�้ำใจ (X = 3.79, SD = 0.82)และด้านวิชาการเป็นเลิศ (X = 3.73, SD = 0.83) ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
อัตลักษณ์
วิชาการเป็นเลิศ
ประเสริฐน�้ำใจ
วินัยชั้นครู
ดูแลสุขภาพ
รวม

บัณฑิต
Mean SD
แปล
3.59 0.83
ระดับมาก
3.72 0.82
ระดับมาก
3.87 0.80
ระดับมาก
ระดับ
3.37 0.92
ปานกลาง
3.64 0.84
ระดับมาก

Mean
3.87
3.85
3.83

บุคลากร
SD
แปล
0.82 ระดับมาก
0.82 ระดับมาก
0.85 ระดับมาก

สรุปภาพรวม
Mean SD
แปล
3.73 0.83
ระดับมาก
3.79 0.82
ระดับมาก
3.85 0.83
ระดับมาก

3.65
3.80

1.04
0.88

3.51
3.72

3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาด้าน
ความเป็นผู้น�ำทางวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ควรก�ำหนดยุทธศาสตร์
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย

ระดับมาก
ระดับมาก

0.98
0.87

ระดับมาก
ระดับมาก

บูรพาที่มุ่งให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ความรู้
ควบคู่คุณธรรม ความเป็นผู้น�ำทางวิชาการในศาสตร์
เฉพาะด้าน ความเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะเสนอความคิดเห็นตามหลัก
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมวิชาชีพและสังคม
ความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้มาพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ความสามารถและทักษะวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน ความสามารถใน
การประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอน และความสามารถในการน�ำความรูด้ า้ นจิตวิทยา รับประทานอาหารทีด่ ี ความสนใจต่อการจัดกิจกรรมเพือ่
การศึกษามาท�ำความเข้าพฤติกรรมผู้เรียนเพื่อหาเพิ่ม สันทนาการ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้
3.2 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาด้าน การอภิปรายผล
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ผลการศึ ก ษาสภาพการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ
คณะศึกษาศาสตร์ควรก�ำหนดยุทธศาสตร์ บัณฑิตตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ บูรพา โดยรวมพบว่ามีการด�ำเนินการระดับมาก ทัง้ นีย้ อ่ ม
ตามอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สะท้อนถึงผลการผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
ทีม่ งุ่ ให้บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ลักษณะดังต่อไปนี้ คุณธรรม จริยธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยยึดกรอบ
ที่ เ สริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ วิ ช าชี พ ครู ความประพฤติ ที่ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ชาติ เ พื่ อ ก� ำ หนดคุ ณ ลั ก ษณะ
สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ความ บัณฑิตและมุ่งให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพและการเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผเู้ รียน อัตลักษณ์แต่ละด้าน สอดคล้องกับ Vroom (1964,
การครองตนทีเ่ หมาะสมกับบทบาทหน้าทีค่ รู คุณลักษณะ p. 331) ทีก่ ล่าวว่า ทัศนคติเชิงบวกจะแสดงให้เป็นสภาพ
ความเป็ น ผู ้ น� ำ ความมี วิ นั ย และความตรงต่ อ เวลา ความพึงพอใจ เป็นผลจากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วม
ความเหมาะสมด้านบุคลิกภาพและการแต่งกาย
ในกิจกรรมนั้น และ Hillgard et al. (1971, pp. 3043.3 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อเสริมสร้าง 305) ที่กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ว่าเป็นสิ่งจูงใจทางบวก
จิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคม
(positive incentive) ที่จะท�ำให้เกิดเกิดความพึงพอใจ
คณะศึกษาศาสตร์ควรก�ำหนดยุทธศาสตร์ ตามเงื่อนไขของความต้องการ แนวคิดดังกล่าวมานี้
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ย่อมสะท้อนภาพการด�ำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์
ตามอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเชิงบวกได้เป็นอย่างดี
ที่มุ่งให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ความเสียสละต่อ
เมื่อพิจารณษผลการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิต
ส่วนร่วม ความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อการแสดงความคิด ตามอัตลักษณ์และการน�ำเสนอยุทธศาสตร์การศึกษา
เห็นอย่างสร้างสรรค์ ความเอือ้ อาทรและความสมานฉันท์ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามอั ต
ต่ อ กั น การเรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมองค์ ก รและการปรั บ ตั ว ลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และความ ได้มุ่งให้บัณฑิตตระหนักถึงความส�ำคัญของอัตลักษณ์
มีจิตอาสาที่จะช่วยงานส่วนรวม
ทุกๆ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการดูแลสุขภาพ ประเสริฐ
3.4 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความ น�้ำใจ วินัยชั้นครู ควบคู่กับวิชาการเป็นเลิศ ทั้งนี้อาจ
ตระหนักในการดูแลสุขภาพ
เนื่องมาจากพฤติกรรมการใส่ใจต่อสุขภาพย่อมสะท้อน
คณะศึกษาศาสตร์ควรก�ำหนดยุทธศาสตร์ ให้ เ ห็ น คุ ณ ลั ก ษณะของครู ที่ มี จิ ต วิ ญ ญาณครู อ ย่ า ง
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ แท้จริง ที่ตระหนักถึงการใส่ใจตนเองและผู้คนรอบข้าง
ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom (1956, pp. 65-67)
บูรพาที่มุ่งให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ความใส่ใจ ที่ได้วิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของมนุษย์โดย
ในการออกก�ำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ความใส่ใจดูแล เชื่อมโยงกับพฤติกรรม ด้านพุทธศึกษา (Cognitive
สุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันโรค ความฉลาดทางอารมณ์ domain) ด้านเจตคติ (Attitude domain) และด้านการ
การส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีและการปรับตัว ความใส่ใจต่อ ปฏิบัติ (Psychomotor domain) นอกจากนี้ อัตลักษณ์
ปัญหาสิง่ แวดล้อมความใส่ใจเรือ่ งสุขอนามัยและการเลือก ด้านดูแลสุขภาพนั้นสามารถสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะ
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ที่มีแบบแผนในการคิดที่เป็นระบบเนื่องจากการดูแล ข้อเสนอแนะ
ตนเองเป็นแนวคิดของการกระท�ำที่เกิดจากความตั้งใจ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้
มีเป้าหมายมีระบบระเบียบเป็นขั้นตอน (Orem, 1985,
1. คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
pp. 38-41)
ควรปรับยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
นอกจากนัน้ พบว่าการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต คุณลักษณะนิสิตที่ครอบคลุมอัตลักษณ์ทุกด้าน
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญอัตลักษณ์ดา้ นประเสริฐน�ำ้ ใจ วินยั ชัน้ ครู
2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ควร
ควบคูก่ บั วิชาการเป็นเลิศ แสดงให้เห็นถึงการผลิตบัณฑิต ก�ำหนดแนวทางส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตสาขา คุณลักษณะนิสิตที่ตามอัตลักษณ์คณะ ให้ทราบอย่าง
ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทัว่ ถึงและต่อเนือ่ งทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดความร่วมมือและความ
ระดับชาติที่มุ่งให้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม ตื่นตัวจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเพิ่มประสิทธิภาพ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งความมีวินัยและ ของปฏิบัติงานให้ดียิ่งๆ ขึ้น
ความมีน�้ำใจนั้นเป็นคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นพื้นฐาน
3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ควร
ส�ำคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพครู ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทักษะ ก�ำหนดแนวทางปรับยุทธศาสตร์ในการจัดสภาพแวดล้อม
ทางปัญญา ดังที่วศิน อินทสระ (2544, หน้า 6-9) กล่าว ที่ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัยในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อส่งเสริม
ไว้ว่าการสร้างความมีวินัยนั้นถือเป็นจริยธรรมรากฐาน การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ด้านวินัย
อันส�ำคัญแห่งความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงและความ ชั้นครู
สงบสุขของปัจเจกชน สังคมและประเทศชาติอย่างยิ่ง
4. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ควร
รัฐควรส่งเสริมประชาชนให้มีจริยธรรมเป็นอันดับแรก ก�ำหนดแนวทางปรับยุทธศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพการ
เพื่อให้เป็นแกนกลางของการพัฒนาด้านอื่นๆ เนื่องจาก พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ดา้ นดูแลสุขภาพ
ผู ้ มี วิ นั ย จะสามารถควบคุ ม ตนเองให้ มี พ ฤติ ก รรมที่ ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
เหมาะสม (Charles, 2002, p. 3) รวมทั้งสามารถยืน
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
หยัดเป็นตัวของตัวเองให้รางวัลตนเองเมือ่ ท�ำความดีและ
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ลงโทษเมื่อท�ำความชั่ว (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538, การเพิม่ ประสิทธิภาพการพัฒนาคุณลักษณะนิสติ ตามอัต
หน้า 59) จะเห็นได้ว่าจากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึง ลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ที่เน้นการปลูก
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ฝังคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นเลิศด้านวิชาการ บัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน
แก่บัณฑิต ให้มีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นแม่พิมพ์ ยุคศตวรรษที่ 21เพื่อเป็นแนวทางก�ำหนดอัตลักษณ์ที่
ของชาติที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความเจริญทั้ง สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา และเป็นผูเ้ ปีย่ มด้วยจิตวิญญาณ
3. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นครู เพื่อสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นิสิตตามอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อย่างแท้จริง
บูรพาด้านการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนิสิตและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน้าที่ 219

เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ. (2525). เอกสารเสริมความรู้ส�ำหรับครูกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา.
กรุงเทพฯ: คุรุสภา.
กองวิจัยและบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. (2552). ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
การท�ำงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. ชัยภูมิ: มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา. (2556). รายงานผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556).
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2557). แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี: ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
คณิศร สามสี และคณะ. (2553). ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ส�ำเร็จการศึกษา จากคณะ
ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณีปีการศึกษา 2551- 2552. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี
จิตตินันท์ เดชะคุปต์. (2546). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ เอกสารสอนชุดวิชา จิตวิทยาการบริการ
หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชุติมา เทียนชัยทัศน์. (2551). ความพึงพอใจของของผู้ใช้บัณฑิตส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี: วิทยาลัยพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2538 ). ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม : การวิจัยและการพัฒนาข้าราชการพลเรือน. กรุงเทพ ฯ
: สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
ธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์. (2556). ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยบูรพา.
ธนารีย์ เพ็ชรรัตน์. 2549. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนการสอนของกองงาน
วิทยาเขตบางนามหาวิทยาลัยรามคาแหง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ธีรวัฒน์ ยุวรรณะ. (2549). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร์. ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี: นงลักษณ์ วิรัชชัย.
(2543). แนวคิดการวิจัยคือกระบวนการ(process). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.
นิรชรา ไชยแสง และศศิธร ดลปัดชา. (2555). รายงานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้
บริการของคณะและคุณภาพการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�ำปีการศึกษา 2554. ขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). วิธีการสร้างสถิติส�ำหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

หน้าที่ 220
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
บุญเรียง ขจรศิลป์. (2543). วิธีวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
บัวทอง ทองใบ. (2553). ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการลงทะเบียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ. (2548). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
อุตรดิตถ์.
ประคอง กรรณสูตร. (2537). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.
ปานจิต บูรณสมภพ. (2548). ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการของส�ำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
พนัส หันนาคินทร์ และคณะ. (2542). สร้างเสริมลักษณะนิสัย 6. กรุงเทพฯ: แมค.
พนัสยา วรรณวิไล. (2556). ความความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของผู้ใช้
บัณฑิตปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา. สงขลา: พยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2543). จริยธรรมส�ำหรับคนรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม. พิกุลศิลป์
งามสูงเนิน. (2550). การศึกษาความพึงพอใจของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ต่อการให้บริการงานวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์. (2552). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต
และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2550. ราชบุรี: วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีราชบุรี.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2538). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ:
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แพรภัทร ยอดแก้ว. (2551). พฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สยาม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2545). พื้นฐานการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา. (2557). สถิตินิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาแบ่งแยกตามคณะ.
วันที่ค้นข้อมูล 21 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก http://reg.buu.ac.th
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.
ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ. (2540). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
วศิน อินทสระ. (2541). จริยศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีการสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์.
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2547). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน้าที่ 221
สุจิตรา เรืองรัศมี และสมนึก วงศ์ทอง. (2550). ความพึงพอใจของนิสิต ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์
ต่อหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา กิจกรรมนิสิตและสภาพแวดล้อมใน
การเรียนรู้. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2548). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสถียร แก้วพระปราบ. (2549). ความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
หน่วยแผนงานงานคลังและแผน. (2554). แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554-2548 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 7). ชลบุรี: ส�ำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา.
Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, the classification of educational goals
-- Handbook I: Cognitive Domain. New York: McKay.
Charles C.M. (2002). Essential Elements of Effective Discipline.Boston: Allyn and Bacon Press.
Charles H. C. (1998). On Self and Social Organization. Chocago: The University of Chicago
Press.
Gilmer, V., & Haller, B. (1966). Industrial Psychology. New York: McGraw-Hill.
Herzberg, H. A. (2002). Doing and Writing Qualitative Research. London: SAGE Publications.
Hillgard, E.R. (1977). Divided consciousness: Multiple controls in human thought and action.
New York ; Wiley.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determinning Sample Size for Research Activities.
Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper and Row Publishers.
Maynard, W. S. (1975). Responding to Social Change. Pensylvania: Dowden Hutchision
& Press.
Morse, N. C. (1955). Satisfaction in the white collar job. Michigan: University of Michigan
Press.
Naumann, E., & Giel, K. (1995). Customer satisfaction measurement and management.
Chmcimmati, OH: Thomson Executive Press.
Orem, D. E. (1985). A concept of self-care for the rehabilitation client. Rehabilitation Nurse,
10(3), 33-36.
Orem, D. E. (1985). Nursing: Concepts of practice. (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
Santa Cruz County Office of Education. (2012). Partnership for 21st Century Skills. Retrieved
December 4, 2012, from http://www.santacruz.k12.ca.us/ed_services/eliteracy/
partnership_21st_century_skills.html
Smith, H. K. (1955). Psychology of industrial behavior. New York: McGraw-Hill Book.
Strauss, G., & Sayles, L. R. (1960). Personnel: The human problems of management. Eaglewood
Cliffs, NJ: Prentice - Hall.

หน้าที่ 222
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Yamane, Taro.1973. Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. New York : Harper and
Row Publication.
Vroom, V. H. (1964). Work and Motivation. New York: Wiley.
Wallerstein, H. (1971). Dictionary of Psychology. Malyland: Penguin Book.
Winter, D. G. (1973). The power motive. New York: The Free Press.

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หน้าที่ 223

การสร้างตัวตนความเป็นแม่ในสังคมชายเป็นใหญ่*
The Construction of the Self of Motherhood
in the Patriarchal Society
สุธิดา สองสีดา**
ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง***

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยให้เห็นถึงกระบวนการสร้างตัวตนความเป็นแม่ของผู้หญิงในสังคมชาย
เป็นใหญ่ ซึ่งแนวคิดอ�ำนาจ ความรู้และอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ได้สร้างความจริงที่ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ทางเพศ
ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในพื้นที่ของครัวเรือน โดยการก�ำหนดบทบาทหญิงชาย อุดมการณ์ทาง
เพศ ซึ่งความจริงที่ผู้หญิงใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันให้กลายเป็นแม่ที่ดี ซึ่งเป็นร่างกายที่สยบยอมผ่าน
เทคโนโลยีของอ�ำนาจคือ การสังเกตและการตัดสินเพื่อสร้างความเป็นปกติ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยใช้วิธีการวิจัยแบบเรื่องเล่า และการวิเคราะห์เรื่องเล่าแบบฟูโกต์เดียน โดยผู้วิจัยได้สนทนากับผู้หญิงที่มีลูกและ
ผ่านประสบการณ์การถูกท�ำร้ายร่างกายและถูกท�ำร้ายจิตใจจากสามี จ�ำนวน 8 คน ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดทีม่ ลี กั ษณะ
กึ่งเมืองกึ่งชนบท มีความแตกต่างด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวตนความเป็นแม่ที่ดี
จากเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงที่ให้ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า อ�ำนาจ ความรู้ และอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่
ได้สร้างปฏิบัติการความเป็นแม่ที่ดีในพื้นที่ของครัวเรือน ซึ่งผู้หญิงจะมีความส�ำนึกรู้ สร้างความเข้าใจโดยปราศจาก
ข้อสงสัยและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด และผูห้ ญิงจะต้องเป็นแม่ไปตลอดชีวติ ของเธอ เริม่ ตัง้ แต่การดูแลลูกตัง้ แต่อยู่
ในครรภ์ เตรียมตั้งครรภ์ แรกเริ่มตั้งครรภ์ การด�ำรงครรภ์ การฝากครรภ์ การดูแลครรภ์ การเลี้ยงลูก ชีวิตแม่ลูกอ่อน
การให้ลูกดื่มนมแม่ การคลอดลูก การเลี้ยงลูก การให้การศึกษาแก่ลูก แม่ที่ต้องปกป้องลูกจากอันตรายและปัญหา
ต่างๆ และแม้กระทัง่ แม่ทตี่ อ้ งเลีย้ งหลาน ซึง่ ตัวตนความเป็นแม่นเี้ ป็นระบบความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน
ที่สร้างให้ผู้หญิงกลายเป็นร่างกายที่สยบยอม
ค�ำส�ำคัญ ฟูโกต์ สตรีนิยมแนวฟูโกต์ เทคโนโลยีของอ�ำนาจ การศึกษาเรื่องเล่าแบบฟูโกต์

Abstract
The research was aimed to reveal the process that constructs the self of motherhood in the
patriarchal society where the concept of power, knowledge and patriarchy creates the truth that
brings about unequal gender relation between men and women in the household by determining
gender role, gender ideology. It is the truth taken by women to guide their daily life practices
*ปริญญานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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to become a good mother, as a docile body through technologies of power, i.e. observation and
normalizing judgments. This research employed a qualitative study using the narrative approach and
Foucauldian narrative analysis. To analyze the process of constructing the self of good motherhood
from the experiences of women as informants, the researcher had conversations with 8 women
who had children and experienced physical and psychological abuses by their husbands. Their
residences were in the semi-urban, semi-rural provincial areas with socio-economic differences.
Research results suggest that the power, knowledge, and patriarchy had set up the practices of
good motherhood in the household space in which women had awareness and understanding
without questions and strictly followed them. Accordingly, women are expected to be mother
throughout their life from nurturing the child during pregnancy to childbirth, an antenatal care
for pregnant, the mother breastfeeds the baby dribble, to educate their children. as the self of
mother who has to take care of the child, prevents the child from any harms and problems, and
even as a mother who raises grandchildren. It is this self of mother as a result of unequal power
relation that constructs a woman as a docile body.
Keywords : Foucauldian/ Foucauldian Feminist/ Technology of Power/ Foucauldian Narrative
Approach

บทนำ�
ครอบครั ว เป็ น สถาบั น สั ง คมที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
สถาบันหนึ่ง มีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญในการอบรมเลี้ยงดู
สมาชิกในครัวเรือน สร้างความรักความอบอุ่นระหว่าง
สมาชิก และยังเป็นพื้นที่ของความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม
กันระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ าย ในสังคมสมัยใหม่ (Modern
Society) ภายใต้อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ (Patriarchy)
ก�ำหนดให้ผู้ชายมีอ�ำนาจเหนือกว่าผู้หญิง ผู้หญิงถูก
ก�ำหนดให้มีบทบาทในพื้นของครัวเรือนในขณะที่ผู้ชาย
มีบทบาทในพื้นที่สาธารณะอย่างชอบธรรม โดยอาศัย
ความแตกต่างทางชีววิทยาระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย
เป็นพื้นฐานส�ำคัญของการสร้างความไม่เท่าเทียมกัน
เชิงอ�ำนาจ ความไม่เท่าเทียมดังกล่าวเป็นสาเหตุส�ำคัญ
อันท�ำให้หลายครัวเรือนต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น
ผู้ชายท�ำร้ายร่างกายและท�ำร้ายจิตใจภรรยาและสมาชิก
ในครัวเรือนคนอื่นๆ โดยเฉพาะลูก ปัญหาความรุนแรง
ในครั ว เรื อ นเป็ น ปรากฏการณ์ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ใน

สังคม จากสถิตคิ วามรุนแรงภายในครัวเรือนซึง่ มีลกั ษณะ
ของการกระท�ำความรุนแรงทางร่างกาย ทางจิตใจ และ
ความรุนแรงทางเพศ พบว่าผู้ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรงในครัวเรือนส่วนใหญ่คือ ผู้หญิง ร้อยละ 6.81
รองลงมา คือ เด็ก/เยาวชน ร้อยละ 6.48 และผู้สูงอายุ
หรือผู้พิการ ร้อยละ 2.74 ตามล�ำดับ (ศูนย์การเฝ้าระวัง
และเตือนภัยทางสังคม, มปป.) และในการส�ำรวจภาพรวม
ของการวิจัยที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ได้มีผู้
แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ด้านคือ การศึกษาหาความ
สัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความรุนแรง การส�ำรวจ
ขนาดของปัญหา และการศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ที่น่าสนใจคือมีการศึกษา
วิจัยผู้หญิงที่ฆ่าสามี อันเป็นผลมาจากการป้องกันตัว
หรือโต้ตอบต่อการกระท�ำรุนแรงที่สามีก่อขึ้น และมีการ
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความรุนแรงใน
บ้าน และความรุนแรงทางเพศโดยเฉพาะประเด็นข่มขืน
การศึกษาเพือ่ ค้นหาขนาดความรุนแรงมักส�ำรวจในพืน้ ที่
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เล็กๆ เช่น ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง (กฤตยา อาชวนิจกุล ชีวิต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามตามแนวทางความเป็นแม่
และคณะ, 2546, หน้า 12)
ตลอดชีวติ ของเธอ โดยผูว้ จิ ยั ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์
ส�ำหรับแนวคิดเกีย่ วกับความรุนแรงในครัวเรือน กับผู้หญิงที่ถูกท�ำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจจากสามี แต่
ของกลุม่ แนวคิดเชิงสตรีนยิ มได้แบ่งประเภทความรุนแรง ยังคงอดทนอยู่กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำ
ต่อผู้หญิงออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ความรุนแรง ของผู้เป็นสามี ก็ด้วยตัวตนของการเป็นแม่ที่ดีที่อยู่ใน
ทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และความรุนแรง จิตส�ำนึกรู้ของผู้หญิงตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ แม่จะเป็นผู้ที่
เชิงวัฒนธรรม โดยความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมมีรากลึก คอยปกป้องดูแลลูกไม่ต้องการให้ลูกได้รับความกระทบ
ฝังแน่นในฐานคติของสถาบันหลักต่างๆ เช่น ศาสนา กระเทือนด้านจิตใจและร่างกายอันเป็นผลมาจากปัญหา
อุดมการณ์ครอบครัว การศึกษา จารีตประเพณีและระบบ ภายในครัวเรือน
ความเชื่อต่างๆ ที่ผ่านการถ่ายทอดสืบต่อกันมา ท�ำให้
ผู้หญิงยอมรับสถานะที่ด้อยกว่าผู้ชายโดยไม่ตั้งค�ำถาม วัตถุประสงค์งานวิจัย
ต่อสถานะของตนเอง การศึกษาชิ้นนี้ผู้วิจัยมองว่าความ
เพื่อศึกษากระบวนการสร้างตัวตนความเป็นแม่
รุนแรงภายในครัวเรือนไม่ใช่เพียงแค่ความรุนแรงทีผ่ หู้ ญิง ของผู้หญิงในสังคมชายเป็นใหญ่
ถูกท�ำร้ายเพียงร่างกาย (Physical Violence) หรือความ
รุนแรงทางตรงเท่านัน้ แต่ความรุนแรงในครัวเรือนยังเป็น กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลักษณะความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ (Power Relation)
ผู้วิจัยได้วางกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้โดย
ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด อ� ำ นาจที่ ไ ม่ เ ท่ า เที ย มภายในครั ว เรื อ น การมองครัวเรือนเป็นทีข่ องความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีไ่ ม่
(Domestic Domain) ส�ำหรับผูห้ ญิง โดยใช้มมุ มองตาม เท่าเทียมกัน เป็นพื้นที่ๆ อ�ำนาจ ความรู้และอุดมการณ์
แนวคิดเชิงสตรีนยิ ม (Feminism) และผูท้ ำ� งานด้านสตรี ชายเป็นใหญ่ได้ร่วมกันสร้างความจริง ท�ำให้ผู้หญิงต้อง
ซึง่ มองว่าความไม่เท่าเทียมท�ำให้ผหู้ ญิงถูกควบคุมให้อยู่ สร้างตัวตนความเป็นแม่ที่ดีผ่านปฏิบัติการเทคโนโลยี
ภายใต้สงั คมชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ผูห้ ญิงกลายเป็น ของอ�ำนาจ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ต้องการเผยให้เห็นกระบวนการสร้าง
ร่างกายที่ว่านอนสอนง่าย (Docile Body) หรือร่างกาย ตัวตนที่สยบยอมดังกล่าว
อยูภ่ ายใต้การบงการ นัน่ คือการไม่ตอ่ สูห้ รือการสยบยอม
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
ต่ออ�ำนาจผ่านแนวคิดอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่และอ�ำนาจ
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดเรื่องอ�ำนาจ
ระหว่างหญิงชาย (Gender Power) ซึง่ เป็นอุดมการณ์ที่ (Power) ของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) มาใช้เพือ่
น�ำมาใช้เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายทีม่ ลี กั ษณะ อธิบายการสร้างตัวตนของผู้หญิงในระบบความสัมพันธ์
เหนือกว่าผู้หญิง
เชิ ง อ� ำ นาจในครั ว เรื อ น โดยอ� ำ นาจของฟู โ กต์ ไม่ ใช่
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด อ� ำ นาจ เพียงแค่อ�ำนาจที่รัฐใช้ในการปกครองผู้ที่อยู่ภายในรัฐ
ความรู้และอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ซึ่งได้ร่วมกันสร้าง เท่านั้น แต่อ�ำนาจของฟูโกต์เกิดขึ้นในทุกๆ พื้นที่ไม่
ความจริ ง (Truth) ผ่ า นปฏิ บั ติ ก ารของอ� ำ นาจที่ ไ ด้ ว่าจะเป็นกลุ่มคน องค์กร สถาบันต่างๆ ในสังคมที่มี
สร้างตัวตนของผู้หญิงที่สยบยอมต่อความเป็นแม่ และ ความหลากหลาย เช่น คุก โรงเรียน ค่ายทหาร หรือแม้
ประยุกต์แนวคิดของนักสตรีนิยมและบทบาทหญิงชาย กระทั่งสถาบันครอบครัว ก็ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์
ที่อยู่ภายใต้สังคมชายเป็นใหญ่ เพื่อวิเคราะห์และเผยให้ เชิงอ�ำนาจอันเป็นระบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
เห็นถึงกระบวนการสร้างตัวตนความเป็นแม่ของผู้หญิง พื้นที่ครัวเรือนเป็นแหล่งที่ตั้งของการท�ำงานของอ�ำนาจ
อันเป็นวิถที างการปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวัน ส�ำหรับผูห้ ญิง ซึ่งลักษณะของอ�ำนาจภายในครัวเรือนไม่ใช่ลักษณะของ
ที่เป็นแม่เธอจะรับรู้แนวทางการปฏิบัติและน�ำมาก�ำกับ
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การบังคับกดขี่ร่างกายให้ผู้หญิงหรือสมาชิกในครัวเรือน ร่างกายและเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้ตรงกับการเป็น
แต่เป็นลักษณะของความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ผู้ชายมี บุคคลที่ตนเองยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นหรือการเปลี่ยน
อ�ำนาจเหนือกว่าผูห้ ญิงตามอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ เป็น ตนเองให้เป็นเช่นนั้น
อ�ำนาจวินยั (Disciplinary Power) ซึง่ เป็นลักษณะของ
ความเป็นแม่ที่ดีภายใต้สังคมชายเป็นใหญ่ได้
อ�ำนาจที่ครอบง�ำ ควบคุมเพื่อให้ผู้หญิงในครัวเรือนต้อง ถูกสถาปนาขึ้นจากอ�ำนาจ ความรู้และอุดมการณ์ชาย
ปฏิบัติตามโดยท�ำให้เชื่อและคิด เข้าไปถึงในระดับจิตใจ เป็นใหญ่ ความรู้ทางชีววิทยาและการแพทย์ที่ได้กล่าว
จนกระทัง่ ผูห้ ญิงมีจติ ส�ำนึกรูใ้ นความเป็นแม่ กระทัง่ ท�ำให้ อ้างลักษณะทางชีวภาพของผู้หญิงที่ต้องเป็นแม่ เช่น
ผูห้ ญิงต้องจัดการตนเองเพือ่ ไปสูค่ วามเป็นแม่ทดี่ ภี ายใต้ ผู้หญิงคลอดลูก ผู้หญิงก็ต้องท�ำหน้าที่ดูแลลูก เป็น
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่
แม่ ดูแลกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ส่วนตัวของครัวเรือน
ส� ำ หรั บ แนวคิ ด อุ ด มการณ์ ช ายเป็ น ใหญ่ เ ป็ น เป็นต้น ท�ำให้ผู้หญิงถูกครอบง�ำและปฏิบัติความจริงที่
แนวคิดส�ำคัญในกลุม่ ของนักสตรีนยิ ม ซึง่ เป็นอุดมการณ์ อ�ำนาจ ความรู้และอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ได้สร้างขึ้น
ทีค่ รอบง�ำอยูใ่ นทุกๆ สังคมทีท่ ำ� ให้เกิดความสัมพันธ์ทาง ร่างกายและจิตส�ำนึกของผู้หญิงจะถูกควบคุมอย่างเข้ม
เพศทีไ่ ม่เท่าเทียมกันระหว่างผูห้ ญิงกับผูช้ าย อุดมการณ์ งวด Adrienne Rich (อ้างถึงใน Woodward, 1997,
ชายเป็นใหญ่ถูกสร้างจากสังคมโดยอาศัยความแตกต่าง p. 240) กล่าวว่า “ผู้หญิงเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้ (of
ระหว่างเพศเป็นพื้นฐานส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับฟูโกต์ที่ woman born)” นั่นคือเกิดมาเพื่อเป็นแม่ ซึ่งมีแนวคิด
มองว่าเพศมิได้เป็นแหล่งที่มาตามธรรมชาติของความ ที่ฝังรากลึกมาจากลักษณะทางชีววิทยาของผู้หญิงที่
ปรารถนา แต่จริงๆ แล้วเพศเป็นโครงสร้างทางวัฒนธรรม เหมาะสมกับการเป็นแม่ ร่วมกับการขัดเกลาทางสังคม
ทีถ่ กู สร้างขึน้ ดังนัน้ การทีผ่ หู้ ญิงในครัวเรือนภายใต้สงั คม (Socialization) สังคมชายเป็นใหญ่กำ� หนดให้ผหู้ ญิงเป็น
ชายเป็นใหญ่ได้ถูกสถาปนาให้เป็นร่างกายที่สยบยอม ศูนย์กลางของการดูแลความรักภายในครัวเรือน การเป็น
นั้นไม่ได้เกิดจากธรรมชาติอย่างที่ได้กล่าวอ้างถึงกัน แม่ไม่ได้หมายความเพียงแค่ “การมีลูก” เท่านั้น หากแต่
แต่ เ กิ ดจากการพัฒนาการองค์ความรู้ท างการแพทย์ หมายรวมถึงการดูแล เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน การปกป้อง
วิทยาศาสตร์ วาทกรรมทางอาชญวิทยา และกฎหมาย ลูก การสถาปนาการเป็นแม่ทดี่ ี (Good Mother) หรือแม่
โดยมีวิธีการ 2 แบบ วิธีแรกคือชี้ให้เห็นว่าร่างกายของ ในอุดมคติ (Ideal Mother) และการเป็นแม่ทไี ม่ดี (Bad
ผู้หญิงอ่อนแอกว่าโดยเปรียบเทียบกับร่างกายของผู้ชาย Mother) อันเป็นความจริงที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
ตามมาตรฐานของเพศชาย วิธีที่สอง น�ำบทบาทหน้าที่ แต่เกิดจากอ�ำนาจ ความรู้และอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่
ทางชีววิทยามารวมกับคุณลักษณะทางสังคมในหลายๆ
นอกจากความรู้ทางการแพทย์ท�ำให้ร่างกาย
ด้าน (Mcnay, 1992, p. 17) อ�ำนาจ ความรู้ และ ของผู้หญิงต้องท�ำหน้าที่แม่อย่างแยบยลแล้ว ยังได้การ
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ได้ร่วมกันสร้างความจริงหรือ ก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ให้ผู้หญิงอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรือ
วาทกรรมความเป็นแม่ที่ดี ซึ่งผู้หญิงได้รับเอาความจริง พื้นที่ครัวเรือน (Private Space/ Domestic) มากกว่า
ดังกล่าวมาใช้บงั คับตัวเอง ก�ำกับตนเอง ควบคุมร่างกาย พื้นที่สาธารณะ (Public Space) ผู้ชายถูกก�ำหนด
และที่ส�ำคัญคือจิตใจตนเอง กลายเป็นบุคคลที่เชื่องและ ให้มีอภิสิทธิ์มากกว่าผู้หญิง สามารถการควบคุมและ
สยบยอมกลายเป็นร่างกายใต้บงการในพื้นที่ของครัว เอารัดเอาเปรียบผูห้ ญิง ดังนัน้ การท�ำหน้าทีด่ แู ลลูกซึง่ เป็น
เรือน ดังนั้น การที่ผู้หญิงสยบยอมต่ออ�ำนาจชายเป็น บทบาททีก่ ำ� หนดให้อยูใ่ นพืน้ ทีใ่ นครัวเรือนจึงเป็นบทบาท
ใหญ่นั้น ไม่ใช่เพียงเพราะลักษณะทางชีววิทยาและสิ่งที่ ที่ผู้หญิงจะต้องปฏิบัติ แม้ว่าในปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาท
เป็นธรรมชาติ แต่เกิดจากการสร้างความจริงของอ�ำนาจ ในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น แต่ผู้หญิงก็ยังคงต้องให้ความ
ความรู้และอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงจะหล่อหลอม ส�ำคัญกับการอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ครัวเรือนด้วย
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สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเทคนิคทางวินยั ทีเ่ น้นการท�ำงานเชิงควบคุม การจ้องมองภายนอกหรือจากบุคคล อื่นเป็นเทคนิคที่
แต่การควบคุมดังกล่าวมิได้สนับสนุนด้วยความรุนแรง บุคคลถูกจ้องจากสังคม และส่วนส�ำคัญอีกอย่างคือการ
และการบีบบังคับ แต่โดยการสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆ เฝ้ามองส่วนตัวหรือเฝ้ามองตนเองนอกเหนือจากการ
ของความเป็นแม่ โดยการผูกมัดผูห้ ญิงกับอัตลักษณ์ของ จ้องมองจากบุคคลอื่นเพื่อสร้างตัวตนความเป็นความ
ตนเองว่าเป็นแม่ เทคนิคการเจริญพันธุ์ใหม่ๆ เป็นการ เป็นแม่ การควบคุมด้วยการสังเกตการณ์สง่ ผลต่อผูห้ ญิง
ผลิตซ�้ำและสร้างเสริมความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่มีให้ ด้วยความสมัครใจและก�ำหนดความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
ด�ำรงอยู่ แนวคิดอ�ำนาจของฟูโกต์สามารถแสดงให้เห็น ไว้ในตนเอง
ว่าความเป็นแม่ (Motherhood) ถูกสถาปนาจากอ�ำนาจ
2. การประเมินตัดสินเพื่อสร้างความเป็นปกติ
ความรู้ และอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ การสร้างความเป็น (Normalizing Judgments) เป็นการก�ำหนดลักษณะ
แม่ผ่านความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ กฎหมาย เฉพาะ โดยจ�ำแนกเป็นรายบุคคลและสามารถวัดความ
วิทยาศาสตร์ การบ�ำบัดและการแนะแนวให้ค�ำปรึกษา แตกต่างของแต่ละบุคคลได้ มีการเปรียบเทียบบุคคล
(Woodward, 1997, p. 21) ซึ่งแตกต่างกันออกไป แต่ กั บ ทั้ ง กลุ ่ ม จากนั้ น ท� ำ การจ� ำ แนกความแตกต่ า งของ
ทัง้ หมดนัน้ ก็เพือ่ สร้างความเป็นแม่ให้เกิดขึน้ และควบคุม บุคคล ในงานวิจัยชิ้นนี้คือ การเป็นแม่ที่ดีและไม่ดี ซึ่ง
กดทับให้ผู้หญิงต้องอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว ท�ำให้ผู้หญิงอยู่ เป็นบรรทัดฐานที่คนในสังคมยอมรับและเป็นสิ่งที่สังคม
ในฐานะของผู้ถูกกระท�ำ (Passive) ตลอดเท่าที่เธอยัง ก�ำหนดว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องปฏิบัติ เป้าหมายของ
คงเป็นแม่
การประเมินตัดสินเพื่อสร้างความเป็นปกติของฟูโกต์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่าง นั้นคือสิ่งความเป็นเอกพันธ์ (Homogeneity) มิได้มี
ผู ้ ห ญิ ง และผู ้ ช ายในครั ว เรื อ นได้ นั้ น ต้ อ งมองผ่ า น วัตถุประสงค์เพื่อการท�ำโทษ แต่เพื่อควบคุมพฤติกรรม
ปฏิบัติการซึ่งวิธีปฏิบัติการเป็นสิ่งที่บุคคลเรียนรู้จาก ต่างๆ ของมนุษย์ให้มีความเป็นปกติ สามารถจ�ำแนก
วัฒนธรรม และสังคมของตนเอง และวิธีปฏิบัติการได้ บุคคล ก�ำหนดคุณลักษณะพิเศษ และแสดงถึงข้อแตกต่าง
สร้างอัตบุคคลให้เป็นไปตามที่ความรู้ความจริงที่สังคม ทีเ่ ป็นประโยชน์โดยการท�ำให้กลมกลืนกัน ลดพฤติกรรม
สร้างขึ้นผ่านอ�ำนาจทางวินัย ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษา เฉพาะตัวลง
เทคนิคของอ�ำนาจภายในพื้นที่ของครัวเรือน ที่ท�ำให้ผู้
หญิงในครัวเรือนถูกครอบง�ำ ไม่เป็นอิสระ ถูกจ�ำกัดใน เครื่องมือและวิธีการศึกษา
ฐานะผู้ถูกกระท�ำ (Subjugated) โดยผู้หญิงในสังคมจะ
ใ น ง า น วิ จั ย นี้ ผู ้ วิ จั ย ไ ด ้ น� ำ วิ ธี วิ ท ย า
กระท�ำซ�้ำๆ กัน จนเกิดการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวซึ่งอ�ำนาจ (Methodology) การศึ ก ษาเรื่ อ งเล่ า (Narrative
สามารถปฏิบตั กิ ารต่อร่างกายของคนได้ โดยผ่านเทคนิค Approach) เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างตัวตนของ
วิธีของอ�ำนาจหรือเครื่องมือของอ�ำนาจ 2 รูปแบบ คือ ผู้หญิงภายใต้ระบบความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจถูกสร้าง
1. การสั ง เกตการณ์ (Observation) เป็ น มาได้อย่างไร ซึ่งท�ำให้ผู้หญิงยอมถูกกดทับและอดทน
เครือ่ งมือของการบีบบังคับอันท�ำให้ผซู้ งึ่ อยูภ่ ายใต้อำ� นาจ อยู ่ ใ นระบบครั ว เรื อ นอั น เป็ น ระบบความสั ม พั น ธ์ ที่
สามารถถูกมองเห็นได้โดยตลอด และได้สร้างอัตบุคคล ไม่เท่าเทียมกัน เรื่องเล่าประสบการณ์ของผู้หญิงแต่ละ
ที่รู้สึกว่าตนเองถูกเฝ้าสังเกตตลอดเวลา ครัวเรือนเป็น คนมีเล่าเรื่องที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
พื้ น ที่ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องอ� ำ นาจที่ ไ หลเวี ย นอยู ่ ภ ายใต้ เทคนิคของอ�ำนาจที่เข้ามาก�ำกับให้ผู้หญิงต้องปฏิบัติ
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ สมาชิกแต่ละคนในครัวเรือน ตามจนเป็นส่วนหนึง่ ในวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน ทัง้ การสร้างตัว
อาจไม่ได้รบั ความเป็นส่วนตัวหรืออิสระในระดับเดียวกัน ตนของการเป็นแม่ที่ดีที่ด�ำรงอยู่ในสังคมชายเป็นใหญ่ที่
จากการสังเกตการณ์ของสมาชิกคนอืน่ ของครอบครัว ทัง้ อ�ำนาจมีกระบวนการสร้างความจริง การศึกษาเรื่องเล่า
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แบบฟูโกเดียน (Foucauldian) เป็นการศึกษาเรื่องเล่า ประสบการณ์ ผู้วิจัยจัดการกับข้อมูล (Text) โดยการ
ทีส่ ะท้อนเห็นเทคโนโลยีของอ�ำนาจซึง่ ก�ำหนดพฤติกรรม อ่านอย่างละเอียดเพื่อให้ความหมาย (Coding) และน�ำ
ของบุคคลและท�ำให้บุคคลตกอยู่ภายใต้เป้าหมายหรือ ข้อมูลประสบการณ์ที่ได้มาสร้างมโนทัศน์ (Concept)
การครอบง�ำ บางอย่ า ง ที่ ไ ด้ ส ร้ า งความเป็ น วั ต ถุ วิ สั ย และหาความเชือ่ มโยงเพือ่ ให้เห็นประเด็นหัวข้อทีส่ ะท้อน
(Objectivity) ที่เป็นผู้ถูกกระท�ำของผู้หญิงในสังคม ประสบการณ์ของผู้หญิง และการก�ำหนดหัวข้อส�ำคัญ
ชายเป็นใหญ่ เพื่อสร้างให้ผู้หญิงกลายเป็นตัวตนที่สยบ (Theme) และหัวข้อย่อย (Subtheme) ซึง่ จะมีเหตุการณ์
ยอมอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน (Event) ที่แสดงให้เห็นถึงระบบความสัมพันธ์ที่อ�ำนาจ
ภายในครัวเรือนโดยผู้วิจัยและผู้เล่าเรื่องได้ร่วมกันสร้าง และความรู้ได้สร้างความจริงเกี่ยวกับความเป็นแม่ และ
ความรู้จากการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ผู้หญิงปฏิบัติตามซึ่งสะท้อนออกมาจากประสบการณ์ใน
ในการเลื อ กสนามวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กผู ้ ห ญิ ง ชีวิตประจ�ำวัน
ที่อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจภายในครัวเรือน
ซึ่ ง ถู ก กระท� ำ ความรุ น แรงทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ ผลการวิจัย
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ในเขตปริ ม ณฑล การด� ำ รงชี วิ ต แบบ
ตั ว ตนของความเป็ น แม่ เ ป็ น ภาระหน้ า ที่ อั น
กึ่ ง เมื อ งกึ่ ง ชนบท ความแตกต่ า งและหลากหลายใน ยิ่งใหญ่ของผู้หญิง อ�ำนาจ ความรู้ และอุดมการณ์ชาย
การประกอบอาชีพความแตกต่างในระดับชนชั้นทาง เป็นใหญ่ได้ร่วมกันสร้างความจริงผ่านปฏิบัติการของ
เศรษฐกิจและสังคม มีปรากฏการณ์ความรุนแรงทาง อ�ำนาจ ตัวตนความเป็นแม่ที่ดีในสังคมชายเป็นใหญ่
ด้านร่างกายและจิตใจ โดยการสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี ท�ำให้ผู้หญิงต้องปฏิบัติและอยู่ภายใต้อ�ำนาจของผู้ชาย
(Theoretical. Sampling) ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มผู้เข้าร่วม เป็นร่างกายที่สยบยอมภายในพื้นที่ของครัวเรือน จาก
พูดคุยจากผู้หญิงที่ผ่านการถูกกระท�ำความรุนแรงทาง เรื่องเล่าประสบการณ์ความเป็นแม่ของผู้หญิงที่ถูกสามี
ด้านร่างกายและจิตใจ พูดคุยเพื่อให้เห็นข้อมูลเบื้องต้น ท�ำร้ายร่างกายและจิตใจ ผู้หญิงบางคนไม่สามารถที่จะ
เกี่ยวกับสภาพของครัวเรือน เพื่อพิจารณาให้เห็นความ อดทนอยู่กับความรุนแรงต่อไปได้ท�ำให้ตัดสินใจเลิกกับ
ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสามีและภรรยา ผูว้ จิ ยั เข้าถึงผูห้ ญิง สามี บางคนแยกกันอยูแ่ ต่บางคนก็ยงั คงอยูก่ บั สามีตอ่ ไป
เหล่านี้โดยผ่านหน่วยงานที่ท�ำงานด้านการพัฒนาสังคม บางคนแม้จะเลิกกับสามีหรือไม่ได้เลิกกับสามีแต่ทุกคน
และการแนะน�ำของคนรู้จัก และกลุ่มตัวอย่างยินดีแลก ยังคงต้องท�ำหน้าทีข่ องแม่ทดี่ ใี นการดูแลลูกความเป็นแม่
เปลีย่ นประสบการณ์กบั ผูว้ จิ ยั และร่วมสนทนาพูดคุยโดย ของผูห้ ญิงไม่มวี นั สิน้ สุด ชีวติ ของการเป็น เริม่ ตัง้ แต่การ
การสร้างความคุ้นเคย ผู้วิจัยใช้แนวทางการสนทนาแบบ ตัง้ ครรภ์ การเลีย้ งดู การให้การศึกษา การปกป้อง และแม่
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure) และความเพียงพอของ ที่ต้องเลี้ยงหลาน กล่าวได้ว่าผู้หญิงเมื่อเป็นแม่แล้วต้อง
ข้อมูลพิจารณาการที่ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตาม เป็นแม่ตลอดชีวิตของเธอ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาได้
1. ตัวตนของแม่ที่ต้องดูแลลูก
ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลตามการ
ผู ้ ห ญิ ง ที่ แ ต่ ง งานแล้ ว จะมี ค วามเข้ า ใจถึ ง
วิเคราะห์เรื่องเล่าแบบฟูโกเดียน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ การเตรียมความพร้อมที่จะตั้งครรภ์ ความเป็นแม่เป็น
ให้เห็นว่าเทคนิคของอ�ำนาจ คือ การสังเกตการณ์และ สิ่งที่เข้าไปถึงในระดับจิตใจจนกระทั่งผู้หญิงมีจิตส�ำนึก
การประเมินตัดสินเพื่อสร้างความเป็นปกติ ได้สร้าง รู้ในความเป็นแม่ ซึ่งอ�ำนาจ ความรู้และอุดมการณ์ชาย
ตัวตนความเป็นแม่ของผู้หญิงที่อยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ เป็นใหญ่ได้ร่วมกันสร้างความจริงผ่านปฏิบัติการของ
เชิงอ�ำนาจในครัวเรือน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ แม่ที่ต้องดูแลลูก ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของผู้หญิงที่ต้องการ
เริ่มเก็บข้อมูลในระหว่างการสนทนากับผู้หญิงเจ้าของ เป็นแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่การเตรียมตั้งครรภ์ เพื่อให้เกิดความ
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มั่นใจในการมีลูกเพื่อสร้างความเป็นครอบครัวสมบูรณ์ ความสัมพันธ์อย่างมากกับลูก ส�ำหรับผูเ้ ป็นแม่เองยินดีที่
ให้ ไ ด้ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ก ารนี้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ เ ฉพาะผู ้ ห ญิ ง จะปฏิบตั ติ นให้เป็นแม่ทดี่ เี พือ่ ลูกทีอ่ ยูใ่ นครรภ์อย่างเต็มใจ
เท่านั้น และผู้หญิงยินยอมพร้อมใจที่จะท�ำเพื่อให้ลูกใน ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับลูกเหมือนเป็นคนเดียวกัน
ครรภ์สมบูรณ์อย่างเต็มใจและเข้าใจในบทบาทความเป็น การที่ จ ะท� ำ อะไรนั้ น ก็ ต ้ อ งนึ ก ถึ ง ลู ก มากกว่ า ตนเอง
แม่ของตนเอง ตัวตนของแม่ที่ต้องดูแลลูกเป็นความ กลายเป็นตัวตนของแม่ทรี่ กั และเป็นห่วงลูกมากกว่าชีวติ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้หญิงและผู้ ซึ่ง ของตนเอง การปฏิบัติตนดังกล่าวเป็นวิถีชีวิตของการ
เป็นเจตจ�ำนงของความอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ การมีลกู เป็นแม่ทเี่ ธอยอมรับและยินดีทจี่ ะปฏิบตั ติ ามจากจิตส�ำนึก
จึงเป็นการกดทับให้ผหู้ ญิงต้องสร้างตัวตนความเป็นแม่ที่ ของตนเอง ซึง่ หากเธอไม่ทำ� แล้วสังคมจะมองว่าเป็นแม่ท่ี
ดีซึ่งอยู่ภายใต้ความเป็นครอบครัวสมบูรณ์
ไม่ดี
		 1.1 ปฏิบัติการแรกเริ่มตั้งครรภ์จน
		 การฝากครรภ์เป็นสิ่งที่ผู้หญิงตั้งครรภ์
กระทั่งคลอด
ต้ อ งปฏิ บั ติ ทั้ ง แม่ ที่ ฝ ากครรภ์ พิ เ ศษและแม่ ที่ ไ ม่ ไ ด้
		 โดยทั่วไปส�ำหรับผู้หญิงที่เตรียมความ ฝากครรภ์ พิ เ ศษล้ ว นสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า เธอเหล่ า นั้ น
พร้ อ มจะตั้ ง ครรภ์ เ ธอต้ อ งคอยสั ง เกตและตรวจสอบ พยายามด�ำรงครรภ์ไว้ซึ่งเป็นการสร้างตัวตนของแม่ที่
ร่างกายตนเองอยู่ตลอดเวลา เธอต้องตรวจสอบตนเอง ต้องดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อให้ลูกที่อยู่ในครรภ์
ในเรื่องของประจ�ำเดือนที่ ผู้หญิงอาจจะมีตรวจสอบ ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการที่ผู้หญิงต้องไป
ตนเองเกี่ ย วกั บ ความผิ ด ปกติ ข องร่ า งกายต่ า งๆ ซึ่ ง ฝากครรภ์นี้ท�ำให้ผู้หญิงต้องสร้างตัวตนที่ต้องปฏิบัติ
ผู้หญิงที่อยากมีลูกเธอจะคอยสังเกตสิ่งเหล่านี้เป็นประ ตามค�ำแนะน�ำของหมออย่างเคร่งครัด ไปพบหมอตาม
จ�ำทุกๆ เดือน ผู้หญิงบางคนเธออาจจะปรึกษาแม่ซึ่ง นัดหมายทุกครั้งถึงแม้จะมีความยากล�ำบากในการเดิน
เคยมีประสบการณ์ในการตั้งครรภ์ หรือญาติพี่น้องผู้ ทางหรื อ ในทางเศรษฐกิ จ หากไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามที่ ห มอ
หญิงที่สนิทสนมสามารถพูดคุยกันได้ หาความรู้เพิ่ม แนะน�ำผู้หญิงจะถูกมองว่าเป็น “แม่ที่ไม่ดี” แม่จะคิด
เติมจากหนังสือและสื่อต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ วางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่การเลือกโรงพยาบาล
ตั้งครรภ์ การเตรียมความพร้อมส�ำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ ทีเ่ ห็นว่ามีความเหมาะสม การเลือกหมอในการฝากครรภ์
การที่เธอต้องคอยปฏิบัติเช่นนี้เพราะเธอได้สร้างตัวตน การปฏิบัติตามหมอสั่ง มีสมุดฝากครรภ์ที่พวกเธอต้อง
ความเป็นแม่ที่ดีตั้งแต่ก่อนเริ่มตั้งครรภ์ เพื่อเตรียมตัว น�ำไปโรงพยาบาลทุกครัง้ ทีพ่ บหมอ และผูห้ ญิงโดยทัว่ ไป
เองตัง้ แต่ตดั สินใจทีจ่ ะมีลกู เพือ่ ความสมบูรณ์ของการตัง้ ก็จะปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของหมอในการดูแลตนเอง
ครรภ์ และหลายคนจะตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตนเองก่อน ระหว่างตั้งครรภ์อย่างเคร่งครัด เช่น ระวังการแท้งใน
เพื่อความแน่ใจ และไปพบหมอเพื่อตรวจอีกครั้งให้แน่ใจ ช่วง 3 เดือนแรก การไม่ยกของหนัก การระมัดระวัง
และมั่นใจว่าเธอได้ตั้งครรภ์อย่างที่ต้องการอย่างแน่นอน อุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเดือนที่ 5 คอยสังเกตการณ์
การตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพือ่ ตรวจสอบความพร้อม ดิ้ น ของลู ก ที่ อ ยู ่ ใ นครรภ์ ต ามที่ คุ ณ หมอแนะน� ำ อย่ า ง
ของร่างกาย มีการให้วคั ซีนในช่วงเริม่ ตัง้ ครรภ์จากแพทย์ เคร่ ง ครั ด การชั่ ง น�้ ำ หนั ก ของแม่ ใ นระหว่ า งตั้ ง ครรภ์
ท�ำให้เธอมั่นใจในความสมบูรณ์ของครรภ์และการด�ำรง ทุกครั้งที่ไปพบหมอ ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ให้พอ
ครรภ์ต่อไป
เหมาะไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป เพื่อควบคุมให้
		 การด�ำรงครรภ์เป็นสิง่ ทีผ่ หู้ ญิงต้องปฏิบตั ิ น�้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์ในแต่ละช่วงเวลาให้เป็นไปตาม
อย่างเคร่งครัด ผู้หญิงต้องคอยก�ำกับควบคุมตนเอง เกณฑ์ปกติที่ความรู้ทางการแพทย์ก�ำหนดไว้ รวมทั้ง
เป็นพิเศษในเรื่องต่างๆ เพื่อความแข็งแรงและสมบูรณ์ การทานยาบ�ำรุงครรภ์ตา่ งๆ ทีไ่ ด้รบั จากหมอ ซึง่ แน่นอน
ของลูกที่อยู่ในครรภ์ ตัวตนของความเป็นแม่ในช่วงนี้มี ว่าเธอต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การดื่มนม
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ถึงแม้วา่ แม่บางคนอาจจะไม่ชอบแต่กต็ อ้ งดืม่ เพือ่ ลูกทีอ่ ยู่ จากญาติพนี่ อ้ งหรือคนใกล้ชดิ ในการปฏิบตั ติ น นอกจาก
ในครรภ์ ซึ่งสาได้เล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังว่า เธอไม่ นี้ภายหลังจากคลอดลูกและพักฟื้นในโรงพยาบาล จะมี
อยากดื่มนมแต่ก็ต้องดื่มซึ่งเธอกล่าวว่า “วันหนึ่งยังไงก็ การสอนจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม
ต้องดืม่ ให้ได้สองกล่อง กลัน้ ใจกินสองกล่องบางทีปดิ จมูก การเป็นแม่มือใหม่เป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้คุณแม่มือ
กินก็ทำ� ” ซึง่ เธอจะคิดตลอดเวลาในสิง่ ทีป่ ฏิบตั เิ ป็นตัวตน ใหม่สามารถดูแลลูกเบื้องต้นได้ โดยโรงพยาบาลจะสอน
ของแม่ที่ท�ำทุกอย่างเพื่อลูกในครรภ์
วิธีการดูแลลูก รวมทั้งการดูแลตนเองหลังคลอดให้กับ
		 1.2 การเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของแม่
ผู้หญิง
		 ภายหลังจากที่คลอดลูกแล้วผู้หญิงได้
		 อ� ำ นาจ ความรู ้ แ ละอุ ด มการณ์ ชาย
ชื่อว่า “เป็นแม่ลูกอ่อน” เธอต้องเลี้ยงลูกให้ได้เพราะ เป็นใหญ่ ได้ร่วมกันสร้างความจริงผ่านปฏิบัติการของ
เป็นบทบาทหน้าที่ส�ำคัญของแม่ การเป็นแม่ลูกอ่อน อ� ำ นาจโดยอาศั ย ความรู ้ ท างการแพทย์ แ ละลั ก ษณะ
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแม่ กั บ ลู ก และแม่ กั บ ทางชีววิทยาของร่างกายผู้หญิงที่ก�ำหนดให้การให้นม
สมาชิกในครัวเรือนคนอื่นๆ ที่ความสัมพันธ์นี้ได้สร้าง ลูกเป็นหน้าที่ของแม่ และ “การให้ลูกดื่มนมแม่” เป็น
ความไม่เท่าเทียมให้ผู้เป็นแม่มีอ�ำนาจต�่ำกว่าสามี เธอ สิ่งที่แม่ลูกอ่อนต้องปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงไมได้ โดย
ต้องรับผิดชอบหน้าที่อันยิ่งใหญ่อย่างเต็มใจ การเลี้ยง เฉพาะในช่ ว งแรกนี้ แ ม่ จ ะให้ ลู ก ดื่ ม นมตนเองอย่ า ง
ลูกแรกคลอดนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ล�ำบาก เหน็ดเหนื่อย สม�ำ่ เสมอ ความใกล้ชดิ ระหว่างแม่และลูกจึงมีมากกว่าพ่อ
และต้ อ งอดทนมากส� ำ หรั บ ผู ้ ห ญิ ง ที่ ต ้ อ งอยู ่ ใ นช่ ว ง แม่ทุกคนเชื่อว่า “นมแม่คือนมที่ดีที่สุด” ซึ่งหากแม่
ของการพักฟื้นร่างกายและต้องดูแลลูกไปพร้อมๆ กัน ไม่ให้ลูกดื่มนมก็จะถูกมองว่าเป็นแม่ที่บกพร่อง แม่ต้อง
ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยมากแต่ผู้หญิงก็ท�ำด้วยความสุข คอยสังเกตตนเองถึงการให้นมแม่ลูก หากนมแม่ไม่พอ
และความยินดีที่จะดูแลลูกของเธอ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แม่ ก็ยิ่งท�ำให้ผู้หญิงคิดตลอดเวลาและพยายามหาวิธีการ
จะมีความสัมพันธ์กับลูกอย่างใกล้ชิดภายหลังจากคลอด ที่จะท�ำให้ตนเองมีน�้ำนมที่เพียงพอต่อลูก ผู้หญิงบาง
ออกมา โดยทั่วไปเมื่อคลอดลูกแล้วผู้หญิงสามารถลา คนต้องทานอาหารเสริมเพื่อให้มีน�้ำนมมากขึ้น ต้อง
คลอดเพื่อดูแลลูกได้ 3 เดือน ในขณะที่ผู้ชายลาคลอด คอยบีบนมไว้ให้ลูกตลอดเวลา อย่างเช่นเวลากลางคืน
ภายหลังภรรยาคลอดลูกได้เพียง 15 วัน ซึ่งสะท้อน ช่วงเวลาที่ไปท�ำงาน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของแม่ที่แม้ล�ำบาก
ให้เห็นว่าสังคมชายเป็นใหญ่ได้มอบบทบาทให้แม่ต้อง ก็ต้องอดทนเพื่อลูก ส�ำหรับผู้หญิงบางคนไม่สามารถ
รับผิดชอบดูแลลูกมากกว่าผู้ชาย “ความเป็นแม่” จึง เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้จะมีความเครียดและคิดกังวลเรื่อง
เป็นสิ่งที่สังคมก�ำหนดและคาดหวังให้ผู้หญิงต้องปฏิบัติ ต่างๆ ดังสะท้อนออกมาจากเรือ่ งเล่า “เราบีบให้ลกู กิน ที่
ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เกิดจากความสัมพันธ์ บอกว่าเป็นสีเหลือง ที่มีวิตามินเยอะที่สุด หนูก็พยายาม
เชิงอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย
เอาตรงนั้นออกมาให้เขากินได้กินตรงนั้นแต่ไม่ได้เยอะ
		 การเป็ น แม่ ท่ี ต ้ อ งดู แ ลลู ก ถู ก สร้ า ง ไม่ถึง 20 ออนซ์นะ กินนมหนู สงสารมากเลย หลังจาก
ตั้งแต่ผู้หญิงเริ่มตั้งครรภ์โดยถูกท�ำให้เป็นระบบ เช่น นั้นก็เครียด หนูเครียด เพราะมีเพื่อนที่ท�ำงานเขาบอกว่า
การอบรมแม่มือใหม่ ชั้นเรียนเตรียมคลอด ซึ่งมีการ ไม่ได้กนิ นมแม่ระวังลูกจะป่วยบ่อยนะ ท�ำยังไงดีนะ ก็ลอง
ก�ำหนดเป็นหลักสูตรต่างๆ เพื่อเตรียมผู้หญิงให้พร้อม ไม่อยากคิดตอนนั้น ก็มันไม่มีไม่รู้จะท�ำยังไง ก็ให้เขากิน
ในการเลี้ยงดูลูก ผู้หญิงบางคนอาจจะไม่ได้เข้าหลักสูตร นมผง”
การฝึกอบรม แต่อาจจะมีการหาข้อมูลความรูจ้ ากหนังสือ
		 1.3 แม่ที่ดีต้องให้การศึกษาบุตร
วารสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
		 สังคมก�ำหนดให้การศึกษาเป็นเรื่องที่
ส�ำหรับการเป็นแม่มือใหม่ รวมทั้งการได้รับค�ำแนะน�ำ ส�ำคัญ พ่อแม่มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ลูกได้เข้ารับการ
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ศึกษาเล่าเรียนที่เหมาะสม ในสังคมชายเป็นใหญ่พ่อจะมี ค่าบ�ำรุงโรงเรียนให้เขา ค่าใช้จา่ ยเรือ่ งของรถรับส่งเราก็ไหว
อ�ำนาจในการตัดสินใจเรือ่ งส�ำคัญในครัวเรือนรวมทัง้ เรือ่ ง ปีหน้าก็ให้ไปเรียน” หากลูกเรียนไม่ดี มีความประพฤติ
การเรียนของลูก แต่สำ� หรับแม่จะมีเป็นผูท้ มี่ สี ว่ นส�ำคัญที่ เกเรผูเ้ ป็นแม่กจ็ ะรูส้ กึ ไม่ดแี ละคิดว่าเป็นความผิดของตน
ต้องเอาใจใส่ดูแลลูกเรื่องการเรียนของลูก เช่น การดูแล ที่ไม่สามารถดูแลลูกได้
เสื้อผ้า อาหาร อุปกรณ์การเรียนต่างๆ แม่จะต้องคอย
		 กรณีของป้ามี (นามสมมติ) เธอต้อง
สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาเล่าเรียน และแม้ในช่วง เป็นผู้คอยสอนลูกท�ำการบ้าน ในขณะที่สามีไม่เคยสอน
เวลาที่ลูกเรียนอยู่แม่ก็ต้องคอยช่วยเหลือลูกในการเรียน ลูกท�ำการบ้านเลย แต่เธอก็กล่าวว่าหากให้สามีสอนลูก
เพื่อให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด ความส�ำเร็จทางการ และลูกท�ำไม่ได้เขาก็จะตีลูก เธอพยายามอย่างมากใน
ศึ กษาเป็น การชี้วัด ความส�ำเร็จ ในการดูแลลูกของแม่ การส่งเสริมการศึกษาให้กับลูก เธอต้องการให้ลูกเรียน
การให้การศึกษาแก่ลูกเริ่มต้นตั้งแต่ “การหาโรงเรียน” ในระดับสูง แต่ลูกของเธอเกเรและติดยาเสพติดท�ำให้
การตัดสินใจทีจ่ ะให้ลกู เรียนในสถานศึกษาเป็นเรือ่ งส�ำคัญ เธอรู้สึกเสียใจ ถึงแม้ว่าเธอจะพยายามเพียงไรแต่เธอก็
ที่แม่และพ่อจะต้องมีการพูดคุยปรึกษาหารือเพื่อเลือก ต้องดูแลลูกผู้ชาย 2 คนเพียงล�ำพังเนื่องจากสามีติด
โรงเรียนที่เห็นว่าเหมาะสมกับลูกของตน โดยการหา ยาเสพติดและปล่อยปละละเลยครอบครัว ส�ำหรับกรณี
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียน ซึ่งระบบการศึกษาท�ำให้ ของคุณวรรณ (นามสมมติ) ได้สง่ ลูก 3 คนเรียนทีโ่ รงเรียน
แม่ต้องให้ความส�ำคัญกับการเลือกโรงเรียนให้ลูก ต้อง เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด ซึ่งการตัดสินใจในตอนนั้น
เป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพและส่งผลให้ลูกมีผลการเรียน คุณวรรณกับสามีได้ปรึกษากันถึงคุณภาพของโรงเรียน
ที่ดีตามฐานะครอบครัว
และสามีของเธอเห็นว่าเป็นโรงเรียนทีเ่ หมาะสม เธอตัดสิน
		 เ มื่ อ ลู ก เข ้ า โร ง เรี ย น แ ม ่ จ ะ เ ป ็ น ใจให้ลูกเรียนที่นี้เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกๆ
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการดู แ ลเรื่ อ งการเรี ย นของลู ก ของเธอแม้วา่ เธอจะต้องพยายามหารายได้ให้มากขึน้ และ
มากกว่าพ่อ ซึ่งแม่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมลูกและดูแล ยังมีสวัสดิการข้าราชการของสามีทแี่ บ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ย
ก่อนไปโรงเรียนและกลับมาจากโรงเรียน สังคมชายเป็น ได้บางส่วน ในขณะที่แม่ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้าง
ใหญ่ก�ำหนดให้แม่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในส่วนนี้ การ ต�่ำลูกจะขาดโอกาสในการเข้าถึงโรงเรียนขนาดใหญ่และ
คอยดูแลเรื่องการบ้านงานที่คุณครูมอบหมายให้ท�ำ และ โรงเรียนเอกชน ส่วนใหญ่โรงเรียนทีล่ กู เข้าเรียนคือโรงเรียน
การรับส่งลูกไปโรงเรียนล้วนแล้วแต่เป็นภาระหน้าที่หลัก รัฐบาลซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูง แต่ถึงแม้เรียนในโรงเรียน
ของผู้เป็นแม่ ในขณะที่ผู้ชายมีบทบาทในการสนับสนุน รัฐบาลแต่แม่ก็ต้องพยายามเลือกโรงเรียนที่คิดว่าเหมาะ
เท่ า นั้ น นอกจากนี้ แ ม่ ยั ง ต้ อ งคอยดู แ ล “คุ ณ ภาพ สมกับลูกด้วยเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือมีความรู้และเพื่อ
การเรียนของลูก” ผลการเรียนของลูก พฤติกรรมต่างๆ ที่ อนาคตของลูก
ลูกแสดงออกที่โรงเรียน การพูดคุยกับคุณครู รวมทั้งการ
2. ตัวตนของแม่ที่ต้องปกป้องลูก
เรียนกวดวิชา ซึ่งผู้เป็นแม่จะให้ความส�ำคัญกับหลายๆ
ความเป็นแม่ทดี่ ที อี่ ำ� นาจ ความรูแ้ ละอุดมการณ์
ส่วนและพิจารณาร่วมกันเพือ่ ตัดสินใจต่อการเรียนของลูก ชายเป็นใหญ่ได้สร้างความจริงให้ผหู้ ญิงเป็นผูค้ อยปกป้อง
เช่นเรื่องเล่าของแม่คนหนึ่งว่า “คือต้องมีครูคอยช่วย ลูกตัง้ แต่เริม่ ตัง้ ครรภ์ไปจนตลอดชีวติ ของแม่ การปกป้อง
ด้วย เพราะว่าที่บ้านเราก็ไม่มีเวลานะ แต่ว่าลูกนี่ค่อน ลู ก เป็ น สิ่ ง ที่ แ ม่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ท� ำ ให้ แ ม่ ต ้ อ งคอยปกป้ อ ง
ข้างที่จะโชคดีในเรื่องของสภาพแวดล้อม เพราะจะมี ลูกในเรื่องต่างๆ และคิดถึงการปกป้องลูกตลอดเวลา
พี่ๆ น้าๆ คอยดูแล ก็อยากให้ลูกไปเรียนที่ตลาด ไม่ใช่ โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีปัญหาภายในครัวเรือน ท�ำให้
โรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนในตลาด แต่ว่าค่อนข้างที่จะ ผู้เป็นแม่ยิ่งต้องปกป้องลูกจากผลกระทบทั้งต่อร่างกาย
มีคุณภาพนิดหนึ่ง เราก็เสียเงินแต่ว่าไม่ได้เสียค่าเทอม มี และจิตใจของลูก ผู้หญิงที่หย่ากับสามีบางคนพยายาม
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แก้ปัญหาโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อลูก เธอต้องปฏิบัติ ซึง่ มีสถานภาพเป็นย่าและยายของหลานทีเ่ กิดมาจากการ
ตนเป็นแม่ที่ดีโดยท�ำเหมือนกับว่าไม่ได้มีปัญหากับสามี ขาดความพร้อมของพ่อและแม่ตอ้ งคอยช่วยเหลือในเรือ่ ง
เธอต้องอดทนต่อความเจ็บปวดไม่แสดงออกให้ลูกเห็น ต่างๆ ย่าและยายไม่สามารถที่จะทอดทิ้งหลานและให้อยู่
แม่ยังคงเป็นแม่ที่จะคอยปกป้องและดูแลลูกเช่นเดิม ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้เป็นลูกที่ขาดความพร้อม
ไม่ได้ปล่อยปละละเลยทิ้งลูก แม่ต้องรักษาความสัมพันธ์ นั้นได้ อย่างเช่นป้ามี (นามสมมติ) ได้เล่าว่า “ทุกวันนี้
อันดีกบั ญาติสามีให้ดที สี่ ดุ แม้จะต้องเจ็บปวดทัง้ ร่างกาย มันท�ำงานเงินเดือนแปดพันเก้าพันไม่เคยเห็นตังค์มนั เลย
และจิตใจแม่กย็ งั คงต้องปกป้องลูกให้ได้ ถึงแม้ความเป็น นะ เราต้องซื้อให้มันกินไหนจะลูกมันอีก ค่าน�้ำ ค่าไฟเรา
สามีภรรยาจะจบลงแต่ความเป็นแม่ทดี่ ยี งั คงด�ำเนินต่อไป ทั้งนั้น ข้าวสุก ข้าวสาร ยาสระผม เราซื้อให้หมดลูกนะ
ในบางครัวเรือนเมื่อเกิดปัญหาพ่อแม่ทะเลาะ ผัวมันทิ้งได้ลูกทิ้งไม่ได้ไม่รู้จะท�ำยังไง”
กันในบางครั้งจะพบว่าลูกจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วย แม่
ความเป็ น แม่ ที่ ดี ส ร้ า งให้ ผู ้ ห ญิ ง เป็ น ผู ้
จะพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ลูกมาพบเห็น ซึ่งเมื่อ ช่วยเหลือลูกในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการดูแลสมาชิกใน
เกิดเหตุการณ์นี้แล้วท�ำให้แม่ยิ่งต้องคอยดูแลลูก เพราะ ครัวเรือนคนอื่นๆ โดยเฉพาะหลาน ในบางครัวเรือนการ
สามีบางคนแยกกันอยู่ไม่ได้มาให้ความสนใจลูกมากนัก ดูแลหลานเป็นหน้าทีห่ ลักของแม่ (ยายหรือย่า) เพราะพ่อ
ผูห้ ญิงบางคนเมือ่ ถูกสามีทำ� ร้ายร่างกายเธอตัดสินใจหย่า หรือแม่ของเด็กไม่ได้เอาใจใส่เลีย้ งดูลกู โดยเฉพาะในกรณี
และต้องดูแลลูกเพียงล�ำพัง เธอต้องคอยต่อสู้และแก้ไข ทีพ่ อ่ กับแม่แยกทางกันและเด็กต้องอยูก่ บั ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกของเธอเพื่อให้ลูกผ่านพ้น แม่ต้องคอยช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน การเรียน การดูแล
ปัญหาที่ต้องเผชิญแต่เพียงผู้เดียว ผู้หญิงบางคนต้อง เอาใจใส่เลี้ยงดูหลานในทุกๆ เรื่อง เหมือนเลี้ยงลูกอีก
แก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดและลูกหนีออกจากบ้าน คนหนึ่งที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งเป็น
ด้วยความเป็นแม่เธอต้องติดตามหาลูกด้วยความยาก ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพื่อไม่ให้หลาน
ล� ำ บากเพี ย งล� ำ พั ง เธอต้ อ งดิ้ น รนเดิ น ทางไปตามที่ รูส้ กึ มีปมด้อยเมือ่ พ่อแม่หย่าร้างกันต้องมอบความรักและ
ต่างๆ เพื่อน�ำลูกกลับบ้านให้ได้ และดูแลรักษาลูกที่ติด ความห่วงใยเช่นเดียวกับลูก ซึง่ ท�ำให้ผหู้ ญิงกลุม่ นีต้ อ้ งอยู่
ยาเสพติดแต่เพียงผู้เดียว ป้ามีเล่าว่า “ลูกนะผอมรีบเอา ภายใต้ความสัมพันธ์ทไี่ ม่เท่าเทียมในครัวเรือนระหว่างเธอ
มันกลับมา สงสารลูกมันก็จะหนีเรา พอเราไปมันกะทันหัน กับลูกและหลาน
มันหนีไม่ทันเราก็บอกให้มันกลับบ้านเลย”
ในกรณีของพี่สอง (นามสมมติ) เธอมีลูกชาย บทสรุป
คนหนึ่งก�ำลังเรียนที่วิทยาลัยเทคนิค พี่สองต้องคอยไป
ก า ร ส ร ้ า ง ตั ว ต น ค ว า ม เ ป ็ น แ ม ่ ที่ ดี เ ป ็ น
รับรับส่งลูกไปเรียนหนังสือทุกวัน ในการไปรับลูกเธอจะ ปฏิบัติการของอ�ำนาจ ความรู้ และอุดมการณ์ชายเป็น
น�ำเสื้อผ้าให้ลูกเปลี่ยนชุดก่อนกลับบ้านเพื่อป้องกันการ ใหญ่ ที่ ไ ด้ ส ร้ า งความจริ ง ให้ ผู ้ ห ญิ ง มี ตั ว ตนความเป็ น
ถูกท�ำร้ายจากนักเรียนเทคนิคอีกสถาบันหนึ่ง ในขณะ แม่ที่ดี ผ่านเทคโนโลยีของอ�ำนาจคือการสังเกตการณ์
ที่สามีของเธอจะไปรับส่งลูกเป็นบางครั้งที่เธอขอร้อง และการตัดสินเพื่อสร้างความเป็นปกติ การสร้างตัวตน
ให้เขาช่วยเท่านั้น
ความเป็นแม่ที่ดีท�ำให้ผู้หญิงต้องปฏิบัติอย่างปฏิเสธไม่
3. ตัวตนของแม่ที่ต้องเลี้ยงหลาน
ได้ เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตส�ำนึกของผู้หญิง การเป็นแม่
ปั ญ หาความพร้ อ มในการเลี้ ย งลู ก เกิ ด ขึ้ น ใน ทีด่ ขี องผูห้ ญิงไม่ได้เกิดจากก�ำลังบังคับ ข่มขูห่ รือข่มเหง
หลายครัวเรือนด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ และปัญหาการ หากแต่เป็นวิถีชีวิตของผู้หญิง เป็นบทบาทหน้าที่และ
หย่าร้างระหว่างสามีภรรยา ท�ำให้ผู้ที่เป็นสมาชิกภายใน ความรับผิดชอบส�ำคัญของผู้หญิง ความเป็นแม่ที่ดีเป็น
ครัวเรือนต้องคอยช่วยแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ ความจริงทีถ่ กู สร้างขึน้ จากอ�ำนาจ ความรูแ้ ละอุดมการณ์
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ชายเป็นใหญ่ไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หาก ต่อผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผ่านอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่
แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมจนกลายเป็นวิถีชีวิตที่ และเพื่อสะท้อนให้ผู้หญิงในครัวเรือนและในสังคมรู้เท่า
ผูห้ ญิงจะต้องปฏิบตั ิ การเป็นแม่ทดี่ เี ป็นเรือ่ งปกติในสังคม ทันปฏิบัติการของอ�ำนาจที่แยบยลในการกล่าวอ้างถึง
ทีผ่ หู้ ญิงจะต้องปฏิบตั ใิ ห้ได้ ส่วนการเป็นแม่ทไี่ ม่ได้ถอื ว่า อุดมการณ์ความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ ที่มอบหน้าที่
เป็นสิ่งที่ผิดปกติซึ่งสังคมไม่ยอมรับและผู้หญิงจะต้อง อันส�ำคัญคือความเป็นแม่ที่ดีให้กับผู้หญิงต้องปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติเช่นนั้น ดังนั้นผู้หญิงเมื่อเป็นแม่ย่อมต้องสร้าง ซึ่งสังคมให้ความส�ำคัญและคาดหวังกับตัวตนความเป็น
ตัวตนความเป็นแม่ที่ดีให้ได้จากการที่ผู้หญิงจะรู้ส�ำนึก แม่ที่ดีที่ผู้หญิงต้องปฏิบัติอย่างมาก เพื่อผลิตประชากร
ของความเป็นแม่จากภายในจิตใจของตัวเธอเอง เธอ ที่มีคุณค่าและมีคุณภาพแก่สังคมซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่ใน
ต้องเป็นแม่ที่ดีที่ดูแลลูกเพื่อสร้างความเป็นครอบครัว ครัวเรือน ความเป็นแม่ที่ดีท�ำให้ผู้หญิงต้องยอมอดทน
สมบูรณ์และอบอุน่ ซึง่ ท�ำให้ทสี่ ดุ แล้วผูห้ ญิงกลายเป็นตัว ต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจและไม่อาจ
ตนทีถ่ กู กดทับและเป็นผูถ้ กู กระท�ำอย่างแยบยลจากสังคม ปฏิเสธได้ อย่างไรก็ดีผู้วิจัยหวังให้สังคมได้สร้างสรรค์
ชายเป็นใหญ่ด้วยอ�ำนาจ ความรู้และอุดมการณ์
ปลูกฝัง ถ่ายทอด และผลิตซ�ำ้ ครอบครัวทีร่ เู้ ท่าทันแนวคิด
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ สร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว สังคม และด�ำรงชีวิตร่วมกันและมีศักดิ์ศรี
ข้อเสนอแนะ
งานวิจยั ชิน้ นีห้ วังจะเผยให้สงั คมได้เห็นถึงความ ของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมภายในพื้นที่ของครัว ผู้เป็นแม่และผู้หญิงที่อยู่ภายในครัวเรือน หากแต่ควร
เรือน ซึ่งท�ำให้ผู้หญิงมีอ�ำนาจที่ด้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งถือ ให้การช่วยเหลือเกือ้ กูลและเข้าใจถึงตัวตน บทบาทหน้าที่
เป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมที่กระท�ำ ของแม่ให้มากขึ้น
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การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจสำ�หรับพนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้า
ธุรกิจยานยนต์อีซูซุ ในภาคตะวันออก ประเทศไทย*
The Development of Training Program to Enhance Problem
Solving and Decision Making Skills for Supervisors of the ISUZU
Service Center of the Automotive Industry in Eastern Thailand
นภาพิไล ลัทธศักดิ์ศิริ**
ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์***

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและ
การตั ด สิ น ใจส� ำ หรั บ พนั ก งานระดั บ หั ว หน้ า งานศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ยานยนต์ อี ซู ซุ ใ นภาคตะวั น ออกของ
ประเทศไทย และ 2) ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานระดับหัวหน้า
งานศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุ จ�ำนวน 30 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือ
1) คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมการสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 2) แบบทดสอบวัดความรู้ทักษะ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 3) แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 4) แบบประเมินเจตคติที่มีต่อ
การใช้ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในปฏิบัติงาน และ 5) แบบสัมภาษณ์ติดตามการใช้ทักษะการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ทดสอบค่าที
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมใช้หลักการการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและกรณีศึกษาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การก�ำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบข่ายที่ต้องการ
พัฒนา 2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3) การน�ำหลักสูตรไปใช้ และ 4) การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหา ระยะเวลา กระบวนการการฝึกอบรม และการประเมิน
ผล 2) คะแนนเฉลี่ยของผลทดสอบวัดความรู้เรื่องทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของพนักงานระดับหัวหน้า
งาน หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) ทักษะการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจของพนักงานระดับหัวหน้างาน หลังการฝึกอบรมอยูใ่ นระดับสูงมาก (80.35%) 4) เจตคติของพนักงานระดับ
หัวหน้างานที่มีต่อการใช้ทักษะดังกล่าวในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง (X=4.19) 5) การใช้ทักษะการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานหลังเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับสูง (X =3.83) และ 6) ร้อยละ 91.65 ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความมัน่ ใจในการแก้ปญ
ั หาและสามารถตัดสินใจเลือกวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีด่ ที สี่ ดุ ไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
คำ�สำ�คัญ ทักษะการแก้ปัญหา/ ทักษะการตัดสินใจ/ พนักงานระดับหัวหน้างาน/ หลักสูตรการฝึกอบรม
*ดุษฎีนิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
**นิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
***อาจารย์ประจำ�หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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Abstract
This study aimed to 1) develop a training program to enhance problem solving and
decision making skills of supervisors of the ISUZU service center of the automotive industry in
Eastern Thailand, and 2) evaluate the effectiveness of the program. The sample group consisted
of 30 purposively selected supervisors of ISUZU service center. The research instruments were
1) a training program manual for problem solving and decision making skill enhancement, 2) a
knowledge test of these skills, 3) an assessment of these skills, 4) an assessment of supervisors’
attitude towards the use of these skills in their work, and 5) an interview to follow up the use of
these skills in their work. The obtained data were analyzed by using means, standard deviations,
percentages, t-test, and content analysis. The results of the study revealed that 1) the training
program development process consisted of 4 steps as follows: 1) setting goals, objectives, and
development scope, 2) program design and development, 3) program implementation, and 4)
program effectiveness evaluation. In addition, the training program had important components
which were objectives, contents, duration, a training process, and evaluation requiring participants
to be involved in learning activities through the use of case studies and cooperative learning.2)
The average score of the post-test of their knowledge of problem solving and decision making
skills were significantly higher than that of the pre-test at the level of .05. 3). The enhancement of
supervisors’ problem solving and decision making skills after the training was at the highest level
(80.35%). 4) Their attitudes towards the use of these skills in their work was at a high level (X
=4.19). 5) Their use of these skills in their work after the training was at a high level (X = 3.83).
6) Ninety one point sixty five percent of the participants had high confidence in problem solving
and could select the best solution for their work.
Keywords : Problem-Solving Skill/ Decision Making Skill / Supervisors/ Training Program

บทนำ�
ในยุคปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วส่งผลต่อโครงสร้างการ
บริหารงานและวิถีการท�ำงานของผู้คนในองค์การ โดย
โครงสร้างการบริหารงานปรับเปลี่ยนจากแบบล�ำดับขั้นที่
มีวธิ กี ารคิดแบบสายการผลิต คือ ผูบ้ ริหารระดับสูงและผู้
เชี่ยวชาญมีหน้าที่คิด แก้ปัญหา ตัดสินใจ สื่อสารแทนตัว
องค์การ สัง่ งานมายังพนักงานเป็นล�ำดับขัน้ และพนักงาน
ส่วนใหญ่มีหน้าที่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของหัวหน้างาน มา
เป็นโครงสร้างการบริหารงานที่มีลักษณะแบนราบ ที่มุ่ง
เน้นไปยังลูกค้ามากขึ้น และให้ความส�ำคัญต่อการตอบ

สนองปัญหาและโอกาสต่างๆ ที่เข้ามาได้อย่างรวดเร็ว
(Wickramasinghe & Zoyza, 2009, p. 2547) ระบบ
งานมีลักษณะยืดหยุ่นและกระจายความรับผิดชอบให้
พนักงานทุกระดับมีอำ� นาจและอิสระทางความคิดในการ
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้มากขึ้น
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (ฟิลิป คอตเลอร์,
ดีพัค เจน, และสุวิทย์ เมษินทรีย์, 2545, น. 3) ความ
สามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจจึงมีความส�ำคัญ
ต่อผู้คนในยุคนี้ สอดคล้องกับผลส�ำรวจของ Mitchell
(2008, p. 62) ทีพ่ บว่าทักษะการแก้ปญ
ั หาและการตัดสิน
ใจเป็นทักษะทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการด�ำรงชีวติ และการท�ำงาน
ในยุคศตวรรษที่ 21 และองค์การอนามัยโลก (WHO)
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จัดให้ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจเป็น ที่พบในการท�ำงาน รวมถึงศึกษารายงานข้อร้องเรียน
องค์ประกอบที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของทักษะชีวิต (วนิดา ประจ�ำเดือนพบว่าพนักงานเหล่านี้เผชิญปัญหาต่างๆ
ขาวมงคล เอกแสงศรี, 2546, น. 5)
มากมายทั้ ง จากลู ก ค้ า ภายในและภายนอกองค์ ก าร
ประเทศไทยให้ความส�ำคัญของทักษะการแก้ บางปัญหาสามารถแก้ไขหรือหาค�ำตอบได้จากคู่มือหรือ
ปัญหาและทักษะการตัดสินใจเช่นกันโดยมีการส่งเสริม เอกสารที่จัดท�ำไว้ แต่บางปัญหามีลักษณะซับซ้อนไม่
การพัฒนาทักษะทั้งสองนี้ให้กับเยาวชนและประชาชน สามารถแก้ไขและตัดสินใจได้ทันทีตามที่มีการก�ำหนด
กล่าวคือ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. แนวทางแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าพนักงานกลุ่มนี้จึงต้อง
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการคิดวิเคราะห์หา
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546, สาเหตุวิธีการแก้ไขปัญหาและช่วยตัดสินใจเพื่อเลือก
น. 14) และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด นอกจากนี้ต้องคอยรับมือ
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 4) กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด หรื อ ไม่ เ ป็ น ตามแผนการ
ก�ำหนดให้ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสิน ที่วางไว้โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ใจเป็นสมรรถนะที่ส�ำคัญ โดยให้ความส�ำคัญกับการจัด ด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันทางธุรกิจทีร่ นุ แรงส่งผลให้
กระบวนการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดให้กับ ปัญหามีความซับซ้อนมากขึน้ และลูกค้ามีความคาดหวัง
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะ เพิ่มขึ้นในการรับบริการจากพนักงานที่มีความรู้ ความ
สมตามหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศที่ สามารถ และมีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
เกี่ยวข้อง สามารถค้นหาข้อมูลความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อ (Lucas, 2009, p. 37) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมี จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบส�ำคัญอย่างหนึ่งของพนักงาน
ประสิทธิภาพ ในระดับอุดมศึกษามีการบรรจุทักษะการ ระดับหัวหน้างาน (Greenberg & Baron, 2003,
แก้ปัญหาและการตัดสินใจลงในหลักสูตรการเรียนการ p.358) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cantrell, Robbins,
สอนวิชาทักษะชีวติ โดยจัดให้ทกั ษะดังกล่าวเป็นทักษะที่ and Smith (2011, pp. 1-2) ที่ระบุว่าทักษะการแก้
จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ในสังคมปัจจุบนั (กริช อัมโภชน์, ปัญหาและการตัดสินใจของพนักงานเป็นทักษะที่จ�ำเป็น
2552, น.180-187) นอกจากนีส้ ถาบันจัดฝึกอบรมหลาย ต่อความส�ำเร็จขององค์การธุรกิจยานยนต์ที่มีการน�ำ
แห่งได้จดั หลักสูตรการพัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หาและการ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้
ตัดสินใจส�ำหรับพนักงานในองค์การและประชาชนทัว่ ไปที่
อย่างไรก็ตามพบว่าพนักงานระดับหัวหน้างาน
สนใจ สิง่ เหล่านีแ้ สดงถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของ จ�ำนวนมากในองค์การประเทศต่างๆ เช่น ไทย กัมพูชา
การมีทกั ษะการแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกาขาดทักษะการแก้ปัญหาและ
ของทักษะชีวติ ของผูค้ นในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันทีต่ อ้ ง การตัดสินใจ (CAMFEBA, 2008, p. 84; Martinez,
พบปัญหาและสถานการณ์ให้แก้ไขและตัดสินใจอยูต่ ลอด 1998, p. 605; UNESCO Bangkok, 2007, p. 5) ท�ำให้
เวลา เพื่อให้ด�ำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสังคมที่ องค์การเสียโอกาสในการแข่งขัน และการเติบโตทางธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไป (กรมวิชาการ, 2543, น. 6)
เพราะไม่สามารถสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ และให้บริการที่
นอกจากการศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ แนวทาง
เกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผู้วิจัย หนึ่งที่ใช้พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
ได้ มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ พ นั ก งานระดั บ หั ว หน้ า งานของ พนักงาน เพื่อแก้ปัญหาการขาดทักษะการแก้ปัญหาและ
ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุในภาคตะวันออก การตัดสินใจ คือการจัดการฝึกอบรม (ดุสิต ขาวเหลือง,
ของประเทศไทย เพื่อเป็นการศึกษาเบื้องต้นถึงปัญหา 2554, น. 27) สอดคล้องกับ Klatt (1999: p.17) ที่
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กล่าวว่าการฝึกอบรมช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หาและ ขอบเขตการวิจัย
การตัดสินใจให้แก่พนักงานได้
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาการ
ในปั จ จุบันการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาพนัก งาน พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมทักษะการ
ระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อี แก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจส�ำหรับพนักงานระดับหัวหน้า
ซูซุด�ำเนินการโดยหน่วยงานของบริษัทส่วนกลาง ท�ำให้ งานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุในจังหวัด
องค์การและพนักงานไม่สามารถเลือกหลักสูตรที่ตรงกับ ปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วซึ่งมีศักยภาพและก�ำลัง
ความต้องการได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาหลักสูตร เติบโตด้านเศรษฐกิจ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย
การฝึ ก อบรมการสร้ า งเสริ ม ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาและ โดยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเฉพาะพนักงานระดับหัวหน้า
การตัดสินใจเพื่อน�ำไปใช้จัดการฝึกอบรมภายในส�ำหรับ งานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุ จ�ำนวน
พนั ก งานระดั บ หั ว หน้ า งานขององค์ ก ารที่ ต อบสนอง 30 คน ใช้เวลาในการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 2 วันๆ ละ
ความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมและสภาพปัญหา 8 ชัว่ โมง รวมจ�ำนวน 16 ชัว่ โมง และติดตามการใช้ทกั ษะ
ทีแ่ ท้จริงขององค์การการพัฒนาหลักสูตรต้องด�ำเนินการ การแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจของพนักงานกลุม่ นีใ้ นการ
อย่างเป็นระบบเพราะหลักสูตรเป็นหัวใจส�ำคัญของการ ปฏิบัติงานจริงทุก 2 สัปดาห์ เป็นจ�ำนวน 2 ครั้งๆ ละ
จัดการฝึกอบรม และเป็นเครื่องมือน�ำไปสู่การบรรลุเป้า 15 ชั่วโมง คือ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึก
หมาย (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2554, น.13) ส�ำหรับงาน อบรม รวมจ�ำนวน 30 ชั่วโมง
วิจัยนี้ใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตาม
แนวคิดของ Saylor, Alexander, and Lewis (1981, สมมติฐานการวิจัย
p.181) ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การก�ำหนด
1. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมส� ำ หรั บ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบข่ายทีต่ อ้ งการพัฒนา 2)
พนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3) การน�ำหลักสูตรไป
ยานยนต์อีซูซุในภาคตะวันออกของประเทศไทยอย่าง
ใช้ และ 4) การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
เป็นระบบ สามารถสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจ โดยหลักสูตรมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญได้แก่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ เนือ้ หาการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม
1. เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเพื่ อ กระบวนการการฝึกอบรม และการประเมินผล
สร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจส�ำหรับ
2. หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ มี
พนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ประสิทธิผลด้านความรู้ และทักษะการแก้ปัญหาและ
ยานยนต์อีซูซุ
การตัดสินใจ รวมทั้งเจตคติที่มีต่อการใช้ทักษะดังกล่าว
2. เพือ่ ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการฝึก ของพนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้า
อบรมโดยพิจารณาจากความรู้และทักษะการแก้ปัญหา ธุรกิจยานยนต์อีซูซุโดยพิจารณาจาก
และการตัดสินใจ รวมทั้งเจตคติที่มีต่อการใช้ทักษะดัง
2.1 คะแนนเฉลี่ยของผลทดสอบวัดความรู้
กล่าวของพนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการ เรื่องทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของพนักงาน
ลูกค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุ
ระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์
อีซูซุ หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.2 ทักษะการแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจของ โดยเร่งด่วน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั นีค้ ดิ เป็น
พนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ 16.67 ของจ�ำนวนประชากร เป็นไปตามแนวคิดของ
ยานยนต์อีซูซุ ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ อยู่ในระดับสูงมาก พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2547, น. 116) ที่กล่าวว่าการก�ำหนด
(มากกว่าร้อยละ 80)
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่จ�ำนวนประชากรเป็นหลัก
2.3 เจตคติของพนักงานระดับหัวหน้างาน ร้อยสามารถใช้กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 15-30% ของจ�ำนวน
ของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุ ที่มีต่อการใช้ ประชากร
ทักษะแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
2. ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50)
ตัวแปรอิสระ คือ หลักสูตรการฝึกอบรมการ
2 . 4 ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ใช ้ ทั ก ษ ะ สร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจส�ำหรับ
การแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจของพนักงานระดับหัวหน้า พนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ
งานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อซี ซู ุ ทีผ่ า่ นการ ยานยนต์อีซูซุในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ฝึกอบรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50)
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการแก้ปญ
ั หาและการ
ตัดสินใจ (พิจารณาจาก ความรู้ ทักษะ และ เจตคติของ
พนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ยานยนต์อีซูซุ)
1. และกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือในงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือพนักงานระดับ
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือหลายประเภทในการประเมิน
หัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งมีจ�ำนวน 7 จังหวัด ประสิทธิผลของหลักสูตรการฝึกอบรมการสร้างเสริม
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาและการตั ด สิ น ใจโดยพิ จ ารณา
จากความรู ้ ทั ก ษะ และเจตคติ ข องผู ้ เข้ า รั บ การฝึ ก
จันทบุรี และตราด จ�ำนวน 180 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ พนักงาน อบรมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์ (ยงยุ ท ธ เกษสาคร, 2546, น. 224) เครื่ อ งมื อ ที่
อีซูซุในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน ใช้ ใ นงานวิ จั ย นี้ มี ดั ง ต่ อ ไปนี้ 3.1) คู ่ มื อ หลั ก สู ต ร
30 คน ใช้วธิ เี ลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive การฝึกอบรมการสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการ
Sampling) โดยทั้งสองจังหวัดนี้มีศักยภาพและก�ำลัง ตั ด สิ น ใจส� ำ หรั บ พนั ก งานระดั บ หั ว หน้ า งานของศู น ย์
เติบโตด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่ บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุ 3.2) แบบทดสอบวัด
ั หาและการตัดสินใจมีจำ� นวน
ตั้งส�ำคัญส�ำหรับการลงทุนในกลุ่มประเทศอินโดจีน เป็น ความรูเ้ รือ่ งทักษะการแก้ปญ
พื้นที่ส่งเสริมการลงทุน BOI เขต 3 (อุตสาหกรรม 304 ค�ำถาม 15 ข้อ ลักษณะค�ำถามเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
อินดัสเตรียล ปาร์ค) ส่วนจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มี 3.3) แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
พื้นที่มากที่สุดในภาคตะวันออกอยู่ติดประเทศกัมพูชา มีจ�ำนวนค�ำถาม 6 ข้อ ลักษณะค�ำถามเป็นแบบอัตนัย
มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจจึงได้ถูกก�ำหนด 3.4) แบบประเมินเจตคติของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมทีม่ ตี อ่
ให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (หิรัญญา สุจินัย, การใช้ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการปฏิบัติ
2558, น. 8-9; 15) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียม งานมีจ�ำนวนค�ำถาม 15 ข้อ ใช้มาตราส่วนประมาณค่า
ความพร้อมรับมือกับปัญหาและสถานการณ์ที่ต้องการ 5 ระดับตามแบบของ Likert Scale และ 3.5) แบบ
การตัดสินใจที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอันเป็นผลจาก สั ม ภาษณ์ ติ ด ตามการใช้ ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาและการ
การขยายตัวทางธุรกิจจึงมีความส�ำคัญและต้องกระท�ำ ตัดสินใจในการปฏิบัติงานหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม
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มีจ�ำนวนค�ำถาม 17 ข้อ ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ประจ�ำเดือนย้อนหลัง 6 เดือน เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ระดับตามแบบของ Likert Scale โดยน�ำเสนอเครื่อง ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
มือทัง้ ห้าชนิดให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางการศึกษาและการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 : การออกแบบและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จ�ำนวน 3 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หลักสูตรโดยศึกษาแนวคิดหลักการและทฤษฏีของทักษะ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ กระบวนการการจัดการ
สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective ฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม การจัดการ
Congruence: IOC) ของ Rovinelli& Hambleton เรียนรู้ส�ำหรับผู้ใหญ่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกรณี
(1977, pp. 49-60) และหาค่าเฉลีย่ ดัชนีความสอดคล้อง ศึกษา และการเรียนรู้แบบร่วมมือ และบริบทของศูนย์
ของผู้เชี่ยวชาญ ทุกข้อค�ำถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.66 ถึง บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุในภาคตะวันออกของ
1.00 โดยก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณาคือ ค่า IOC ตั้งแต่ ประเทศไทยรวมถึงศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำผล
0.50 ขึ้นไป คัดเลือกข้อค�ำถามข้อนั้นไว้ใช้ได้ แต่ถ้าได้ การศึกษาทั้งหมดมาประมวล และพัฒนาเป็นหลักสูตร
ค่า IOC ต�่ำกว่า 0.50 น�ำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือ การฝึกอบรมการสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการ
ตัดออก ผูว้ จิ ยั ได้นำ� หลักสูตรการฝึกอบรมการสร้างเสริม ตั ด สิ น ใจส� ำ หรั บ พนั ก งานระดั บ หั ว หน้ า งานของศู น ย์
ทักษะการแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจไปทดลองฝึกอบรม บริก ารลูก ค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุซึ่งมีองค์ประกอบที่
กับพนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ส�ำคัญได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหาการฝึกอบรม ระยะ
ยานยนต์อีซูซุที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 10 คน เพื่อ เวลาการฝึ ก อบรม กระบวนการการฝึ ก อบรม และ
น�ำปัญหาหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงหลักสูตร การประเมินผล
การฝึกอบรมโดยเรียงล�ำดับเนื้อหาของเรื่องที่ฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมการสร้างเสริมทักษะ
ใหม่จากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากและให้มีความต่อเนื่อง การแก้ ป ั ญ หาและการตั ด สิ น ใจประกอบด้ ว ยเนื้ อ หา
ชัดเจนยิ่งขึ้น
2 ส่วน คือ ภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติ โดยมีแผนการ
4. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ฝึกอบรมจ�ำนวน 4 แผนได้แก่ แผนการฝึกอบรมที่ 1
ผู้วิจัยใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการ : แนวคิดหลักการและทฤษฎีของการแก้ปัญหาและการ
ฝึ ก อบรมอย่ า งเป็ น ระบบตามแนวคิ ด ของ Saylor, ตัดสินใจ แผนการฝึกอบรมที่ 2 : เครื่องมือที่ใช้ในการ
Alexander, and Lewis (1981, p.181) ประกอบด้วย วิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ แผนการฝึกอบรม
4 ขั้นตอน 1) การก�ำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ ที่ 3 : ขั้นตอนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็น
ขอบข่ายที่ต้องการพัฒนา 2) การออกแบบและพัฒนา ระบบ และแผนการฝึกอบรมที่ 4 : การแก้ปัญหาและ
หลักสูตร 3) การน�ำหลักสูตรไปใช้ และ 4) การประเมิน การตัดสินใจโดยใช้กรณีศึกษา แต่ละแผนการฝึกอบรม
ประสิทธิผลของหลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน�ำ 2) ขั้นสอน 3)
ขั้ น ตอนที่ 1 : การก�ำหนดเป้ า หมาย ขั้นสรุป และ 4) ขั้นประเมินผล (Smith & Ragan,
วัตถุประสงค์ และขอบข่ายที่ต้องการพัฒนา โดยใช้ 1999, pp. 114-115) และใช้หลักการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับ
แบบสอบถามเกีย่ วกับสภาพปัญหาและความต้องการการ การฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
เข้ารับการฝึกอบรมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ผ่านกรณีศึกษา (Case Studies) ในการฝึกแก้ปัญหา
และสัมภาษณ์พนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการ และตัดสินใจ (ทิศนา แขมมณี, 2552, น. 75-77) และ
ลูกค้ากลุ่มธุรกิจยานยนต์อีซูซุในภาคตะวันออกของ ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
ประเทศไทย เพื่อเป็นการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา ตามแนวคิดของ Johnson and Johnson (1975)
ที่พบในการปฏิบัติงาน รวมถึงศึกษารายงานข้อร้องเรียน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับผู้เข้ารับ
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การฝึกอบรมคนอื่นๆ โดยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ติดตามการใช้ทักษะการแก้ปัญหา
กลุ่มย่อยที่หลากหลาย เช่น การถามตอบ (Questions และการตัดสินใจ เป็นจ�ำนวน 2 ครั้งๆ ละ 15 ชั่วโมง
and Answers) การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group คือ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึกอบรม
Discussion) และการระดมสมอง (Brainstorming)
5.4 ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน
ขั้นตอนที่ 3 : การน�ำหลักสูตรไปใช้โดย ประสิทธิผลของหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ด้านเจตคติ โดย
ผู้วิจัยจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานของ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบแบบประเมินเจตคติที่มีต่อ
ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุจังหวัดปราจีนบุรี การใช้ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการปฏิบัติ
และจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน 30 คน ใช้เวลาฝึกอบรม งาน ในสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึกอบรม
2 วันๆ ละ 8 ชัว่ โมง รวมจ�ำนวน 16 ชัว่ โมง และติดตาม
5.5 ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากเครือ่ งมือในงาน
การใช้ทกั ษะการแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจของพนักงาน วิจยั มาวิเคราะห์และแปลผลตามวิธกี ารด�ำเนินการวิจยั ต่อ
กลุ่มนี้ในการปฏิบัติงานจริงทุก 2 สัปดาห์ เป็นจ�ำนวน ไป
2 ครั้งๆ ละ 15 ชั่วโมง คือ สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังการฝึกอบรม รวมจ�ำนวน 30 ชั่วโมง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ขัน้ ตอนที่ 4: การประเมินประสิทธิผลของ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และ
หลักสูตรโดยใช้แบบทดสอบ แบบประเมิน และแบบ ทดสอบค่าที (T-Test) และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อ
สัมภาษณ์ประเมินผลหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดสามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
สรุปประเด็นส�ำคัญได้ดังต่อไปนี้
5.1 ผูว้ จิ ยั ประสานงานกับกรรมการผูจ้ ดั การ
1. หลักสูตรการฝึกอบรมการสร้างเสริมทักษะ
กลุ่มอีซูซุปราจีนบุรี-สระแก้ว เพื่อขออนุญาตฝึกอบรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจส�ำหรับพนักงานระดับ
ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้า หัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุ
ธุรกิจยานยนต์อซี ซู ุ จังหวัดปราจีนบุรแี ละจังหวัดสระแก้ว ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่พัฒนาขึ้นอย่าง
จ�ำนวน 30 คน โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมการสร้าง เป็นระบบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การก�ำหนด
เสริ มทั ก ษะการแก้ปัญ หาและการตัด สินใจที่ผ่านการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบข่ายที่ต้องการพัฒนา
ประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3) การน�ำหลักสูตร
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน และน�ำไปทดลองใช้ (Tryout) กับ ไปใช้ และ 4) การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร
พนักงานระดับหัวหน้างานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สามารถสร้างเสริม
10 คน
ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาและการตั ด สิ น ใจให้ กั บ พนั ก งาน
5.2 ในการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร ได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหาการฝึกอบรม ระยะเวลาการ
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้และแบบ ฝึกอบรม กระบวนการการฝึกอบรม และการประเมิน
ประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ก่อนและ ผลโดยให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการ
หลังการฝึกอบรม
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
5.3 ผูว้ จิ ยั ติดตามการใช้ทกั ษะการแก้ปญ
ั หา
2. คะแนนเฉลี่ ย ของผลทดสอบวั ด ความรู ้
และการตัดสินใจของพนักงานกลุม่ นีใ้ นการปฏิบตั งิ านจริง เรื่องทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของพนักงาน
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ระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์ การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
อีซูซุ หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
แนวคิดหลักการและทฤษฏีของทักษะการแก้ปัญหาและ
3. ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของ การตัดสินใจ กระบวนการการจัดการฝึกอบรม การ
พนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ สร้างหลักสูตรการฝึกอบรม กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกรณี
ยานยนต์อีซูซุ ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ อยู่ในระดับสูงมาก ศึกษา การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ และการเรียนรูส้ ำ� หรับผูใ้ หญ่
(ร้อยละ 80.35)
รวมถึงศึกษาเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำผล
4. เจตคติของพนักงานระดับหัวหน้างานของ การศึกษาทั้งหมดมาประมวล และพัฒนาเป็นหลักสูตร
ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อซี ซู ุ ทีม่ ตี อ่ การใช้ทกั ษะ การฝึ ก อบรมการสร้ า งเสริ ม ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาและ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ การตัดสินใจ
สูง (X =4.19)
2. ความรู ้ เ รื่ อ งทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาและ
5. การใช้ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การตัดสินใจของพนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์
ของพนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้า บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุ หลังการฝึกอบรมสูง
ธุรกิจยานยนต์อซี ซู ุ ในการปฏิบตั งิ านหลังการฝึกอบรมฯ กว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
อยู่ในระดับสูง (X =3.83)
.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรการฝึกอบรมการ
6. ร้อยละ 91.65 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี สร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจฯ มีองค์
ความมัน่ ใจในการแก้ปญ
ั หาและสามารถเลือกวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ประกอบที่สามารถสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจให้กับพนักงานฯ ในด้านความรู้ได้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case Studies) ใน
การฝึกแก้ปญ
ั หาและตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
การอภิปรายผลการวิจัย
พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต (2553, น. 43) ที่พบว่าการใช้
อภิปรายผลการวิจัยตามล�ำดับดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรการฝึกอบรมการสร้างเสริมทักษะ กรณีศึกษาในกิจกรรมการเรียนรู้สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจส�ำหรับพนักงานระดับ ทางการเรียน และใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Cooperative
หัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์อีซูซุ Learning) ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย พัฒนาขึ้นโดยใช้ กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนอื่นๆ โดยให้ผู้เข้ารับการฝึก
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ อบรมมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมกลุ่มย่อยที่
ตามแนวคิดของ Saylor, Alexander, and Lewis หลากหลาย เช่น การถามตอบ การอภิปรายกลุ่มย่อย
(1981, p.181) ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การ และการระดมสมอง ช่วยให้การเรียนรู้ประสบผลส�ำเร็จ
ก�ำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบข่ายที่ต้องการ (Blanchard & Thacker, 2007, p. 217) สอดคล้อง
พัฒนา 2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3) การน�ำ กับงานวิจัยของ หลี่โจวหยาง, วิมลรัตน์ จตุรานนท์, และ
หลักสูตรไปใช้ และ 4) การประเมินประสิทธิผลของ สุนทร บ�ำเรอราช (2555, น. 56) ที่พบว่า การจัดการ
หลักสูตร มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สามารถสร้างเสริม เรียนรูแ้ บบร่วมมือส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้
3. ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของ
ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาและการตั ด สิ น ใจให้ กั บ พนั ก งาน
ได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหาการฝึกอบรม ระยะเวลาการ พนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ
ฝึกอบรม กระบวนการการฝึกอบรม และการประเมิน ยานยนต์ อี ซู ซุ ที่ ผ ่ า นการฝึ ก อบรม อยู ่ ใ นระดั บ สู ง
ผลโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรม มาก (ร้อยละ 80.35) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตร
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การฝึ ก อบรมการสร้ า งเสริ ม ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาและ ร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วยการถามตอบ การอภิปราย
การตั ด สิ น ใจฯ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส ามารถสร้ า งเสริ ม กลุม่ ย่อย และการระดมสมอง โดยมีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจให้กับพนักงานฯ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท�ำงานร่วมกัน
ในด้ า นทั ก ษะได้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ผ ่ า นกรณี มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือ และรับผิด
ศึกษา (Case Studies) ช่วยสร้างโอกาสและกระตุ้นให้ ชอบร่วมกันส่งผลต่อความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ท�ำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้การ
และได้ฝึกฝนการแก้ปัญหาและตัดสินใจท�ำให้มีมุมมอง แก้ปัญหาและการตัดสินใจ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ที่กว้างขึ้น เกิดการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการ ของ Sharan (1990, pp. 174-175) ที่กล่าวว่าการ
ตัดสินใจได้ (การดี เลียวไพโรจน์, ศากุน บุญอิต และศจี จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ศิริไกร, 2553, น. 18) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศิริ มีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
พันธสี และอรพินท์ สีขาว (2552, น. 81) ที่พบว่าการ ดั้งเดิมที่มีผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาช่วยพัฒนาความ ระหว่างผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ช่วยส่งเสริมการท�ำงานร่วม
สามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ กันเพือ่ มุง่ ไปสูเ่ ป้าหมาย และช่วยให้เกิดความสามารถใน
และแก้ปัญหา ส�ำหรับกรณีศึกษาที่น�ำมาใช้ในงานวิจัยนี้ การคิดตัดสินใจ ท�ำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดเจตคติที่
สร้างขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจยานยนต์ เพื่อ ดีต่อการใช้ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ให้ ผู ้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมสามารถน� ำ ความรู ้ เ ดิ ม และ
5. การใช้ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ประสบการณ์มาใช้ในการแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจ ช่วย ของพนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้า
ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ทีไ่ ด้ ธุรกิจยานยนต์อีซูซุในการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม
เรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นกับงานหรือสถานการณ์จริง อยู่ในระดับสูง (X =3.83) และร้อยละ 91.65 ของ
ที่ต้องเผชิญในอนาคต ท�ำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาและ
ถึงประโยชน์ของความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียน สามารถเลือกวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นีอ้ าจ
รู้สอดคล้องกับทฤษฏีการศึกษาผู้ใหญ่ของ Knowles เนื่องมาจากหลักสูตรการฝึกอบรมการสร้างเสริมทักษะ
(1978, p. 31) ที่กล่าวว่าการใช้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจฯ มีองค์ประกอบทีส่ ามารถ
กับชีวิตของผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่วยให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ สร้างเสริมทักษะดังกล่าวในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ผลดี
ครบทั้ง 3 ด้าน ท�ำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจ
4. เจตคติของพนักงานระดับหัวหน้างานของ และสามารถน�ำความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั จากการฝึกอบรม
ศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ยานยนต์ อี ซู ซุ ที่ มี ต ่ อ การใช้ ไปแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตามในราย
ทักษะแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน อยู่ ละเอียดพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถคิดวิธีแก้
ในระดับสูง (X =4.19) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตร ปัญหาได้มากกว่า 1 วิธี เพื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
การฝึ ก อบรมการสร้ า งเสริ ม ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หาและ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เข้ารับการ
การตั ด สิ น ใจฯ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส ามารถสร้ า งเสริ ม ฝึกอบรมเข้าใจในลักษณะปัญหาทีพ่ บส่วนใหญ่วา่ มีความ
เจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะดังกล่าวในการปฏิบัติงาน ซับซ้อนและมีได้หลายค�ำตอบ (Simon, 1973, p. 181)
โดยในกระบวนการการฝึ ก อบรมใช้ กิ จ กรรมละลาย ดังนั้นการคิดหาวิธีแก้ปัญหาหลายๆ วิธี เพื่อเลือกวิธีที่
พฤติ ก รรมเพื่ อ สร้ า งบรรยากาศความเป็ น กั น เองและ ดีที่สุดสามารถช่วยให้การแก้ปัญหาและการตัดสินใจมี
สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะฝึกอบรม และใช้ ประสิทธิภาพมากขึ้น
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
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สามารถน�ำหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหา
ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปปฏิบัติ
1. หลั ก สู ต รเพื่ อ สร้ า งเสริ ม ทั ก ษะการแก้ และการตัดสินใจฯ ที่ผ่านการประเมินประสิทธิผลจาก
ปั ญ หาและทั ก ษะการตั ด สิ น ใจฯ ที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น นี้ งานวิจัยนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของผู้เข้ารับ
เหมาะส�ำหรับใช้ฝึกอบรมพนักงานระดับหัวหน้างาน การฝึกอบรม
ของศูนย์บริการธุรกิจยานยนต์อีซูซุ หรือองค์การอื่นที่มี
บริบทใกล้เคียงกัน เนื่องจากกรณีศึกษาในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมนี้ สร้างจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในบริบทของ
ศูนย์บริการธุรกิจยานยนต์อีซูซุ
2. ผู้ฝึกอบรมหรือผู้ที่สนใจจัดฝึกอบรมเพื่อ
สร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจให้กับ
พนักงานระดับหัวหน้างานของศูนย์บริการธุรกิจอื่นๆ

ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการสร้าง
เสริมทักษะด้านอื่นๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงานระดับ
หัวหน้างานของศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจยานยนต์ฯ เช่น
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริการลูกค้า และทักษะการ
เจรจาต่อรอง เป็นต้น
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เหตุผลของการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา*
Reasons for Entering a Student Club as a Member
at Faculty of Education, Burapha University
นราศักดิ์ กล่ำ�สี**
ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล***
ดร.ผลาดร สุวรรณโพธิ์****

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเหตุผลของการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อน�ำมาหาแนวทางในการเสริมแรงให้นิสิตตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การเก็บข้อมูลใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการส�ำรวจข้อมูลจากนิสิตสมาชิกสโมสร
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 33 คน และเลือกสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มแรก
จ�ำนวน 13 คน เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และการจัดสนทนากลุม่ (Focus Group
Discussion) กับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานกิจกรรมนิสิต ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และเคยเป็นนักกิจกรรมตอนสมัยเป็น
นักเรียน/นิสิต มาก่อน จ�ำนวน 9 คน กรอบแนวคิดในการวิจัยคือ ทฤษฎีที่เป็นเหตุผลในการตัดสินใจ เหตุผลการ
ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทฤษฎีการเสริมแรง และแนวทางในการ
เสริมแรงให้นิสิตตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลการวิจัย พบว่า
1. ปัจจัยที่เป็นเหตุผลในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มี
จ�ำนวน 6 ปัจจัย เรียงตามล�ำดับความส�ำคัญของข้อค้นพบ ได้แก่ ปัจจัยจากความชอบส่วนตัว ปัจจัยจากบุคคล
อ้างอิง ปัจจัยด้านผลประโยชน์จากการท�ำกิจกรรม ปัจจัยอื่น ๆ ปัจจัยด้านจิตอาสา และปัจจัยด้านแรงเสริมจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตามล�ำดับ
2. แนวทางการเสริมแรงให้นิสิตในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา สรุปได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 1) แนวทางการเสริมแรงเพื่อสรรหานิสิตเข้ามาเป็นนักกิจกรรม มีวิธีการส�ำคัญ
ได้แก่ การให้โควตานักเรียนกิจกรรมเด่น และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2) แนวทางเสริมแรงแก่นิสิตระหว่างเป็น
นักกิจกรรม มีวิธีการส�ำคัญ ได้แก่ การสร้างกิจกรรม การสร้างความตระหนักให้เกิดความภาคภูมิใจ และการปรับ
โครงสร้างองค์กรสโมสรนิสิต 3) แนวทางการเสริมแรงหลังการท�ำกิจกรรมแก่นิสิตที่เสร็จสิ้นกิจกรรมไปแล้ว มีวิธีการ
ส�ำคัญ ได้แก่ การมอบรางวัล และการสร้างกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แก่ศิษย์เก่านักกิจกรรม
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The purpose of this research study was to focus on the reasons for the decision making to
be a member at the students club at the faculty of Education, Burapha University and the ways
to promote the students to make the decision to be a member there.
Data collection in this research was an in depth interview with 13 participants who was
chosen from a population of 33. The participants were purposefully selected and using a focus
group discussion with nine experts who had experience with the students club of more than five
years and who were activists when they were studied in the university.
The framework of this research study was the theory behind the reasons to decide to be a
member of the students club of the faculty of Education,Burapha University and the theory behind
what motivated the students to make a decision to be a member at students club of faculty of
Education,Burapha University.
Research findings were;
1. There were six factors which were the the reasons for making the decision to be a
member of the students club of faculty of Education,Burapha University: references, fondness,
benefit from joining the activity, voluntariness, faculty promoting and other factors.
2. There are three main reasons why the students made the decision to be a member of
the students club at the faculty of Education, Burapha University: 1) appealing to the students to
find participants by public relations and filling the application form, 2) encouraging the students
while they joined by creating the activities to build awareness and structure within the organisation,
and 3) appealing to the students by giving a reward to those who are successful.
Keywords: Reasons for Decision Making/ Student club/ Education Faculty, Burapha University

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
ของคณะศึกษาศาสตร์ได้แก่ วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐ
น�้ ำ ใจ วิ นั ย ชั้ น ครู ดู แ ลสุ ข ภาพซึ่ ง นิ สิ ต ทุ ก คนจะต้ อ ง
ฝึกฝนในเรื่องของวิชาความรู้อย่างมีคุณภาพ แต่อีก
สิ่งหนึ่งที่นิสิตพึงมีควบคู่กับความรู้ทางวิชาการด้วยนั้น
คือ การเสริมสร้างประสบการณ์ชวี ติ ทีอ่ ยูน่ อกห้องเรียน ที่
มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ซึ่งหาได้จากการท�ำ
กิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย

ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นภาระงานที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของ
คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีฝา่ ยพัฒนานิสติ เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ นัน้ ต้องมีการวางแผน การเต
รียมการ จ�ำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคลากรจ�ำนวนมาก และ
ด้วยภาระงานที่มากของฝ่ายพัฒนานิสิต จึงมีกลุ่มนิสิต
ที่เรียกว่า “สโมสรนิสิต” เพื่อช่วยท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
ในการด�ำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ และเป็น
บุคลากรที่ส�ำคัญในการด�ำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งสโมสร
นิสติ คณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแล
ของฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้ท�ำหน้าที่
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ในการเป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรม และเป็นบุคลากรที่ส�ำคัญ ส�ำคัญของการท�ำกิจกรรม มีความเสียสละในการท�ำงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ในหลาย ๆ ส่วนของการจัดกิจกรรม เพื่อส่วนรวม ด้วยความเต็มใจ ด้วยจิตอาสา เช่นกัน
แต่ละครั้ง เพื่อให้งานกิจกรรม หรือโครงการที่จัดส�ำเร็จ
จากปัญหาดังกล่าว มีความส�ำคัญต่อการท�ำ
ลุล่วง และมีคุณภาพ
กิจกรรมของนิสิต โดยเฉพาะการตัดสินใจเข้ามาเป็น
แต่เนื่องด้วยในปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อมที่ สมาชิกสโมสรนิสิต เพื่อเป็นข้อมูล ในการหาแนวทาง
เปลี่ยนไป จ�ำนวนนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์มีจ�ำนวน ในการจูงใจให้นิสิตในคณะศึกษาศาสตร์ เล็งเห็นความ
เพิ่มขึ้น แต่อัตราของนิสิตที่เข้ามาเป็นผู้น�ำในการท�ำ ส�ำคัญของการท�ำกิจกรรม การเสียสละเพื่อส่วนรวม การ
กิจกรรมกลับมีจำ� นวนลดลงเป็นอย่างมาก ซึง่ ในช่วงระยะ มีจิตสาธารณะซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์
เวลา 3-5 ปีทผี่ า่ นมา (ปีการศึกษา 2553 – 2555) พบว่า ต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้น�ำข้อมูลมาปรับใช้ เพื่อ
นิสิตที่มีความประสงค์เข้ามาท�ำหน้าที่เป็นสมาชิกสโมสร พัฒนาการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิต และพัฒนางาน
นิสติ มีสดั ส่วนน้อยมาก เมือ่ เทียบกับจ�ำนวนนิสติ ทัง้ หมด กิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป
ในคณะศึกษาศาสตร์ บางส่วนก็เข้ามาปฏิบัติงานได้ไม่
นานก็ลาออกก่อนครบวาระ จึงมีค�ำถามตามมาว่าเหตุ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ใดนิสติ ทีม่ จี ติ อาสาเข้ามาท�ำหน้าทีส่ โมสรนิสติ กลุม่ นีจ้ งึ มี
1. เพื่อศึกษาเหตุผลของการตัดสินใจเข้าเป็น
จ�ำนวนน้อยลงมากเมือ่ เทียบกับสัดส่วนของนิสติ ทัง้ หมด สมาชิกสโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งนิสิตกลุ่มที่เข้ามาเป็นสมาชิก
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมแรงให้นิสิต
ของสโมสรนิสิต เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลืองาน ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
กิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ และยังคงเล็งเห็นความ มหาวิทยาลัยบูรพา

1. เพื่อศึกษาเหตุผลของการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริ มแรงให้นิสิตตัดสิ นใจเข้ามาเป็ นสมาชิกสโมสรนิสิต
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ที่ 250กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย

เหตุผลการตัดสินใจเข้ าเป็ นสมาชิกสโมสรนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ปั จจัยจากบุคคลอ้างอิง
2. ปั จจัยจากความชอบส่วนตัว
3. ปั จจัยด้านผลประโยชน์จากการทากิจกรรม
4. ปั จจัยอื่น ๆ
5. ปั จจัยด้านจิตอาสา
6. ปั จจัยด้านแรงเสริ มจากคณะศึกษาศาสตร์

ทฤษฎีทเี่ ป็ นเหตุผลในการตัดสินใจ
1. จิตอาสา
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
3. ทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้น
ของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy)
4. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคม
5. ทฤษฎีตน้ ไม้จริ ยธรรม

ทฤษฎีเสริมแรงให้ นิสิต
1. การเสริ มแรงตามทฤษฎี
ของสกินเนอร์
2. การมีส่วนร่ วม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดำ�เนินการวิจัย

แนวทางในการเสริมแรงให้ นิสิตตัดสินใจเข้ าเป็ นสมาชิก
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1. แนวทางการเสริ มแรงเพื่อสรรหานิสิตเข้ามาเป็ นนักกิจกรรม
2. แนวทางเสริ มแรงแก่นิสิตระหว่างเป็ นนักกิจกรรม
3. แนวทางการเสริ มแรงหลังการทากิจกรรมแก่นิสิตที่
เสร็ จสิ้นกิจกรรมไปแล้ว

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตอนที่ 1 ศึกษาเหตุผลการตัดสินใจเข้าเป็น
สมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา (ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1)
1. การส�ำรวจ(Survey) เหตุผลการตัดสินใจเข้า
เป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาเครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถามปลายเปิดการส�ำรวจ
เหตุผลในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 33
คน โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1) นิสิตที่เป็นอนุกรรมการสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน
8 คน 2) นิสติ ทีเ่ ป็นคณะกรรมการสโมสรนิสติ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา
2556 จ�ำนวน 20 คน 3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เคยเป็นอดีต
กรรมการสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ในปี
การศึกษา 2552 – 2556 จ�ำนวน 5 คน ใช้ระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลตัง้ แต่วนั ที่ 15 เมษายน
– 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็น
ประเด็นหลักตามข้อค้นพบ
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2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่ม
(In-depth interview) เหตุผลการตัดสินใจเข้าเป็น (Focus Group Discussion) ในประเด็นการหาแนวทาง
สมาชิ ก สโมสรนิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ในการเสริมแรงให้นิสิตตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสร
บูรพาเครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเครื่องมือที่
เหตุ ผ ลการตั ด สิ น ใจเข้ า เป็ น สมาชิ ก สโมสรนิ สิ ต คณะ ใช้คือ แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือนิสิต Discussion)เกี่ยวกับการหาแนวทางในการเสริมแรง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 13 คน ให้นิสิตตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษา
โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พากลุ ่ ม ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล คื อ ผู ้ มี
(Purposive Sampling) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
ประสบการณ์ด้านงานกิจกรรมนิสิต จ�ำนวน 9 คน โดย
1) นิสิตที่เป็นอนุกรรมการสโมสรนิสิตคณะ มีคุณสมบัติ คือ 1) ด�ำรงต�ำแหน่ง หรือมีประสบการณ์
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา ทางด้านงานกิจกรรมนิสิต ระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป หรือ
2556 จ�ำนวน 3 คน
2)เคยเป็นนักกิจกรรมสมัยที่กำ� ลังศึกษา ใช้ระยะเวลาใน
2) นิสติ ทีเ่ ป็นคณะกรรมการสโมสรนิสติ คณะ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชัน้ ปีที่ 2-5 ปีการศึกษา – 30 เมษายน พ.ศ. 2558 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็น
2556 จ�ำนวน 8 คน
ประเด็นหลักตามข้อค้นพบและน�ำเสนอข้อมูลโดยการ
3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เคยเป็นอดีตกรรมการ บรรยายเป็นเชิงพรรณนา
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่
ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ในปีการศึกษา สรุปผลการวิจัย
2552 – 2556 จ�ำนวน 2 คน
ตอนที่ 1 สรุ ป ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น เหตุ ผ ลในการ
ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557 – 30 มกราคม พ.ศ. มหาวิทยาลัยบูรพา
2558 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นหลักตาม
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่เป็นเหตุผลใน
ข้อค้นพบและน�ำเสนอข้อมูลโดยการบรรยายเป็นเชิง การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์
พรรณนา
มหาวิทยาลัยบูรพา มีจ�ำนวน 6 ปัจจัย เรียงตามล�ำดับ
ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการเสริมแรงให้นิสิต ความถี่ ดังนี้
ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา (ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2)

หน้าที่ 252
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 1 สรุปปัจจัยที่เป็นเหตุผลในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ปัจจัยจากความชอบส่วนตัว
2. ปัจจัยจากบุคคลอ้างอิง
3. ปัจจัยด้านผลประโยชน์จากการท�ำกิจกรรม
4. ปัจจัยอื่น ๆ
5. ปัจจัยด้านจิตอาสา
6. ปัจจัยด้านแรงเสริมจากคณะศึกษาศาสตร์

จากตารางที่ 1 สรุปปัจจัยที่เป็นเหตุผลในการ
ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เรียงอันดับตามข้อค้นพบจากมากไป
หาน้อยตามล�ำดับ ดังนี้
1. ปัจจัยจากความชอบส่วนตัว สรุปได้ว่า
ปัจจัยจากความชอบส่วนตัว ที่มีผลท�ำให้นิสิตตัดสิน
ใจเข้ า มาเป็ น สมาชิ ก สโมสรนิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่การเป็นนักกิจกรรมต่อเนื่อง
ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมความชื่นชอบในการท�ำกิจกรรม
การหากิจกรรมท�ำเพือ่ ไม่ให้ตนเองว่าง และความต้องการ
จัดกิจกรรมให้รุ่นน้อง
2. ปัจจัยจากบุคคลอ้างอิง สรุปได้ว่า ปัจจัย
จากบุคคลอ้างอิง มีผลท�ำให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจให้
ในการตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษา
ศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้แก่ การได้รับแรงบันดาลใจ
จากรุน่ พีก่ ารได้รบั แรงบันดาลใจจากครอบครัวปัจจัยจาก
กลุ่มเพื่อน และการได้รับแรงบันดาลใจจากครู
3. ปัจจัยด้านผลประโยชน์จากการท�ำกิจกรรม
สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านผลประโยชน์จากการท�ำกิจกรรม ที่
เป็นเหตุผลท�ำให้นิสิตตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสร
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ แรง
จูงใจจากสิ่งที่ตนชื่นชอบการต้องการหาประสบการณ์
ให้กับตนเองการต้องการน�ำความรู้และประสบการณ์มา
ปฏิบัติให้กับผู้อื่นโดยผ่านการท�ำกิจกรรม และความ
ต้องการท�ำกิจกรรมเพื่อหาเพื่อน

ความถี่

อันดับ

22
20
16
14
10
1

1
2
3
4
5
6

4. ปัจจัยอื่น ๆ สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่
เกิดจากตัวนิสติ เอง ทีเ่ ป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้นสิ ติ ตัดสินใจเข้า
มาเป็นสมาชิกสโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาได้แก่ ปัจจัยจากกิจกรรมรับน้อง การต้องการ
การยอมรับ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อรุ่นพี่ การเข้ามาโดย
ต�ำแหน่งประธานชั้นปี ปัจจัยเรื่องการเมือง และการ
ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำกิจกรรม
5. ปัจจัยด้านจิตอาสา สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านจิต
อาสา ที่เป็นเหตุผลท�ำให้นิสิตตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิก
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่
การอาสาเข้ามาท�ำกิจกรรม และการอาสาเป็นตัวแทนของ
สาขาวิชาในการท�ำกิจกรรม
6. ปัจจัยด้านแรงเสริมจากคณะศึกษาศาสตร์
สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านแรงเสริมจากคณะศึกษาศาสตร์
ที่เป็นเหตุผ ลที่ท�ำให้นิสิตตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิก
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่
ทุนการศึกษา
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิจัย แนวทางการเสริม
แรงให้นสิ ติ ในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จากผลการวิจัย สรุปได้ว่า แนวทางในการเสริม
แรงให้ กั บ นิ สิ ต ในการตั ด สิ น ใจเข้ า เป็ น สมาชิ ก สโมสร
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สรุปได้เป็น
3 กลุ่ม ดังนี้
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แนวทางการเสริมแรงให้ กบั นิสิต
ในการทากิจกรรม

แนวทางการเสริมแรงเพื่อ
สรรหานิสิตเข้ ามาเป็ นนักกิจกรรม
1. การให้โควตานักเรี ยน
กิจกรรมเด่น
1.1 การให้โควตาสมัครเข้าเรี ยนแก่
นักเรี ยนกิจกรรมเด่น
1.2 ใช้วิธีชกั ชวนนิสิตแบบเข้าถึง
ตัว เพื่อชวนเข้ามาทากิจกรรม
2. วิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก
2.1 วิธีการสื่ อสาร
2.2 วิธีการสร้างภาพลักษณ์
2.3 วิธีการสร้างต้นแบบ

แนวทางการเสริมแรงให้ นิสิตระหว่าง
เป็ นนักกิจกรรม
1. การสร้างกิจกรรม
1.1 การให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการทากิจกรรม
1.2 วิธีการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างรุ่ นพี่รุ่นน้อง
1.3 สร้างเอกลักษณ์ในตัวกิจกรรม
1.4 จัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นเป้ าหมาย
1.5 การสร้างเครื่ องหมายเชิงสัญลักษณ์
1.6 การสร้างกิจกรรมเชิงบวก
2. การสร้างความตระหนักให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ
2.1 การสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการทากิจกรรม
2.2 การเตรี ยมความพร้อมรุ่ นพี่
3. การปรับโครงสร้างองค์กร
สโมสรนิสิต
3.1 การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริ หารงาน

แนวทางการเสริมแรง
หลังการทากิจกรรมแก่นิสิต
ที่เสร็จสิ้นกิจกรรมไปแล้ว
1. การมอบรางวัล
1.1 การมอบรางวัลในวันสาคัญ
ของคณะศึกษาศาสตร์
1.2 การมอบเกียรติบตั รเชิ ดชู
นักกิจกรรม
1.3 การบันทึกสัญลักษณ์พิเศษ
ในใบรับรองกิจกรรมความ
เป็ นครู (Activity Transcript)
2. การสร้างกิจกรรมเชิ ง
สัญลักษณ์แก่ศิษย์เก่านักกิจกรรม

ภาพที่ 2 สรุปแนวทางในการเสริมแรงให้นิสิตในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์

ภาพที่ 2 สรุ ปแนวทางในการเสริ มแรงให้นิสิตในการตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสโมสรนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากภาพที่ 2 สรุปได้ว่า แนวทางในการเสริมแรงให้กับนิสิตในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สรุปได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
จากภาพที่ 2 สรุ
ปได้วอ่ า่ สรรหานิ
แนวทางในการเสริ
กบั นิสสรุ
ิ ตในการตั
นใจเข้
น
1. แนวทางการเสริ
มแรงเพื
สติ เข้ามาเป็มนแรงให้
นักกิจกรรม
ปได้วา่ วิดธสิกี ารที
ใ่ ช้เาป็เป็นแนวทางในการ
คณะศึ
ษาศาสตร์
มหาวิ
ยาลัยกบูสโมสรนิ
รพา สรุสปิตได้
เป็ นก3ษาศาสตร์
กลุ่ม ดังนีมหาวิ
้ ทยาลัยบูรพา ได้แก่
เสริสมาชิ
มแรงเพืกสโมสรนิ
่อสรรหานิสสิิตตเพื
่อเข้ากมาท�
ำกิจกรรม
เป็นทสมาชิ
คณะศึ
การให้โควตานั1.กเรีแนวทางการเสริ
ยนกิจกรรมเด่นมและวิ
ธีกอ่ ารประชาสั
ชิงรุกนนักกิจกรรม สรุ ปได้วา่ วิธีการที่ใช้
แรงเพื
สรรหานิสมิ ตพัเข้นธ์าเมาเป็
2. แนวทางเสริมแรงแก่
นสิ ่อติ สรรหานิ
ระหว่างเป็
นัก่อกิเข้จากรรม
ได้วา่ เป็วิธนกี สมาชิ
ารทีใ่ ช้กเป็สโมสรนิ
นแนวทางในการเสริ
เป็ นแนวทางในการเสริ
มแรงเพื
สิตนเพื
มาทากิสรุจปกรรม
สิตคณะ มแรงให้
นิสติ ระหว่างท�ำกิจกรรม สโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ การสร้างกิจกรรม วิธกี ารสร้างความ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ การให้โควตานักเรี ยนกิจกรรมเด่น และวิธีการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก

หน้าที่ 254
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตระหนักให้เกิดความภาคภูมิใจ และการปรับโครงสร้าง ส่วนตัวที่ท�ำให้นิสิตตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิต
องค์กรสโมสรนิสิต
นั้น จัดอยู่ในประเภทของแรงจูงใจภายใน สอดคล้องกับ
3. แนวทางการเสริมแรงแก่นิสิตที่ประสบ Deci & Ryan (1985 อ้างถึงใน ปิยะนาถ สรวิสูตร,
ผลส�ำเร็จในการท�ำกิจกรรม สรุปได้ว่า วิธีการที่ใช้เป็น 2552, หน้า 16) ที่กล่าวว่าแรงจูงใจภายใน (Intrinsic
แนวทางในการเสริมแรงให้นิสิตที่ประสบผลส�ำเร็จในการ Motivator) คือ สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่กระตุ้นให้บุคคล
ท�ำกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย กระท�ำในสิ่งที่ตนปรารถนา ได้แก่ ความสนใจพิเศษ
บูรพา ได้แก่ การมอบรางวัล และและการสร้างกิจกรรม (Special Interest) ความต้องการ (Needs) และเจตคติ
เชิงสัญลักษณ์แก่ศิษย์เก่านักกิจกรรม
(Attitude) อีกทัง้ การได้รบั แรงบันดาลใจจากบุคคลทีเ่ ป็น
แบบอย่าง ก็เป็นสิ่งจูงใจที่ท�ำให้นิสิตต้องการท�ำกิจกรรม
เนื่องจากท�ำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบตามต้นแบบ
อภิปรายผลการวิจัย
1. อภิ ป รายผลปั จ จั ย ที่ เ ป็ น เหตุ ผ ลในการ เหล่านั้น ตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม สอดคล้อง
ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ กับ Wikipedia (2552 อ้างถึงใน ปิยะนาถ สรวิสูตร,
2552, หน้า 17)ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีกลุ่มการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยบูรพา
จากผลการวิจัย สรุปได้ว่า เหตุผลการตัดสิน ทางสังคม (Social Learning View of Motivation)
ใจเข้ า เป็ น สมาชิ ก สโมสรนิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์ ให้ความส�ำคัญว่าแรงจูงใจเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม
มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลมาจาก ปัจจัยจากความชอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างเอกลักษณ์และการเลียนแบบ
ส่วนตัว ปัจจัยจากบุคคลอ้างอิงปัจจัยด้านผลประโยชน์ (Identification and Imitation) จากบุคคลที่ตนเอง
จากการท�ำกิจกรรม ปัจจัยอื่น ๆ ปัจจัยด้านจิตอาสา และ ชื่นชม หรือคนที่มีชื่อเสียงในสังคมจะเป็นแรงจูงใจที่
ปัจจัยด้านแรงเสริมจากคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้เนื่องจาก ส�ำคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งตรงกับปัจจัย
การที่นิสิตตัดสินใจเข้ามาท�ำกิจกรรมนั้น ส่วนใหญ่เกิด จากบุคคลอ้างอิง นอกจากนี้พฤติกรรมจิตอาสาในการ
มาจากเหตุผลของตนเอง อาจเกิดมาจากแรงจูงใจที่เกิด ท�ำกิจกรรมของนิสิต อาจเกิดมาจากสภาพแวดล้อมที่
จากภายในตัวบุคคล เช่น การท�ำกิจกรรมเพือ่ สนองความ ส่งผลต่อจิตส�ำนึกของนิสิต ความตระหนักในการเสีย
ต้องการของตนเอง การได้รับแรงบันดาลใจจากบุคลที่ สละเพื่อส่วนรวม เพื่อผู้อื่น และสังคม มีความสอดคล้อง
เป็นแบบอย่าง การหาประสบการณ์ต่าง ๆ พฤติกรรม กับทฤษฎีจิตอาสา ตามที่ ปิยะนาถ สรวิสูตร (2552,
ที่เกิดจากจิตอาสา และสิ่งเร้าบางอย่าง ที่เป็นตัวกระตุ้น หน้า 35) กล่าวว่า จิตอาสา หมายถึง บุคคลที่มีจิตที่
ั ญา เพือ่
ให้นิสิตเกิดทัศนคติต่อการท�ำกิจกรรม เช่น ปัจจัยจาก พร้อมจะให้หรือเสียสละเวลา แรงกาย และสติปญ
กิจกรรมรับน้อง ปัจจัยเรื่องการเมือง ทุนการศึกษา ซึ่ง ช่วยเหลือผูอ้ นื่ และสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน และมา
เหตุผลต่าง ๆ อาจท�ำให้นิสิตเกิดทัศนคติ เกิดความคิด จากการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต ที่
และเกิดพฤติกรรมความต้องการท�ำกิจกรรม โดยปัจจัย เกิดจากการสะสมประสบการณ์ทางสังคม เกิดจิตส�ำนึก
จากความชอบส่วนตัวเป็นเหตุผลอันดับ 1 ที่ท�ำให้นิสิต และแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมา สอดคล้องตามหลัก
ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ดังที่ อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553)
มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้เนื่องจากทฤษฎีแรงจูงใจ ดังที่ กล่าวว่า ทฤษฎีตน้ ไม้จริยธรรม แสดงความสัมพันธ์ในเชิง
ปิยะนาถ สรวิสูตร (2552, หน้า 15) ที่กล่าวถึงทฤษฎี สาเหตุและผลระหว่างจิตลักษณะ 8 ด้าน กับพฤติกรรม
แรงจูงใจว่า แรงจูงใจเป็นสิง่ เร้าหรือกระตุน้ ให้บคุ คลแสดง ประเภทต่าง ๆ ประสบการณ์ทางด้านสังคมเป็นปัจจัย
พฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือเป้า ที่ส�ำคัญต่อพัฒนาการทางจิตของบุคคล การที่บุคคล
หมายอืน่ ๆ ของบุคคลนัน้ ซึง่ ปัจจัยทีเ่ กิดจากความชอบ มีประสบการณ์ทางสังคมจะท�ำให้มีความเข้าใจอารมณ์

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน้าที่ 255
ความรูส้ กึ นึกคิดของผูอ้ นื่ และสามารถน�ำตนเองเข้าไปอยู่ ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ คือ
ในบทบาทของผูอ้ นื่ ได้ เรียกว่า ความสามารถในการสวม ความพร้อมทางด้านร่างกายและทักษะที่จ�ำเป็นในการ
บทบาท (Role Taking) ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนา เลียนแบบ โดยแต่ละคนอาจแสดงได้แตกต่างกัน ซึ่งการ
จริยธรรมมาก ประสบการณ์จากการมีความสัมพันธ์กับ เสริมแรงทางด้านตัวแบบที่ดี จะเป็นสิ่งจูงใจที่ท�ำให้นิสิต
ผู้อื่นมาก จะท�ำให้บุคคลมีความคิดเห็นที่กว้างขวาง เข้ามาท�ำกิจกรรมสโมสรนิสิตอีกด้วย
ลึกซึง้ มองเห็นและเข้าใจบทบาทของตนเองและของผูอ้ นื่
2.2 แนวทางเสริมแรงแก่นสิ ติ ระหว่างเป็น
ท�ำให้บุคคลมีพัฒนาการทางจิตในระดับสูงได้
นักกิจกรรม
2. อภิปรายผล แนวทางการเสริมแรงให้นิสิต
ผลการวิจัย สรุปได้ว่า แนวทางการเสริม
ในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสติ คณะศึกษา แรงให้นิสิตระหว่างเป็นนักกิจกรรม จะเป็นแรงจูงใจให้
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นิสิตในการท�ำกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากจะเป็นการกระตุ้น
2.1 แนวทางการเสริมแรงเพือ่ สรรหานิสติ นิสิตเกิดก�ำลังกาย เกิดแรงใจในการท�ำกิจกรรม มีความ
เข้ามาเป็นนักกิจกรรม
สุขในการท�ำกิจกรรม โดยการปลูกฝังให้นิสิตได้เห็นถึง
ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ว ่ า แนวทางการ คุณค่าและประโยชน์ในการท�ำกิจกรรม เพื่อให้นิสิตเกิด
เสริ ม แรงเพื่ อ สรรหานิ สิ ต เข้ า มาท� ำ กิ จ กรรมนั้ น เป็ น พฤติกรรมที่ดีต่อการท�ำกิจกรรม เกิดความต้องการเข้า
ขั้นตอนที่มีความส�ำคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจาก การสร้าง มาท�ำกิจกรรมสโมสรนิสิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ
บุคลากรที่มีความส�ำคัญจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการ ชาญชัย อินทรประวัติ (2541, หน้า 4-6) ที่กล่าวถึง
จัดกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ โดยเน้นในเรื่องของ การสร้างแรงจูงใจให้นิสิตสนใจเข้าร่วมกิจกรรมว่า จะ
การคัดเลือก การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างภาพ ต้องให้นิสิตรู้ถึงประโยชน์ของกิจกรรมนิสิต จัดกิจกรรม
ลักษณ์ และการเป็นต้นแบบที่ดีของรุ่นพี่ ซึ่งจะเป็น นิสิตให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความสนใจ
แรงจูงใจให้นิสิตเข้ามาท�ำกิจกรรมสโมสรนิสิต เนื่องจาก บริหารงานวิชาการให้เอื้อต่องานกิจกรรมนิสิต แนะน�ำ
ภาพลักษณ์ของรุ่นพี่ที่ดี จะท�ำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ให้นิสิตรู้จักการบริหารเวลาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
การท�ำกิจกรรม ท�ำให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจ และเกิด ประกอบกับนิสิตเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรม ท�ำให้ได้รับ
ลอกเลียนพฤติกรรมตามต้นแบบ ตามทฤษฎีการเรียน ประสบการณ์ตรงจากการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น เกิดการ
รู้ทางสังคมของ Bandura สอดคล้องกับ ณัฐณิชากร เรียนรู้ เกิดทักษะด้านสังคม และสามารถน�ำประสบการณ์
ศรีบริบูรณ์ (2550, หน้า 43-49) ที่กล่าวถึง แนวคิด ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานได้ในอนาคต อีกทั้ง
ของการเรียนรู้ของบุคคลซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ตาม การสร้างบรรยากาศทีด่ จี ะเป็นตัวกระตุน้ ให้นสิ ติ อยากเข้า
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม Bandura ไว้ว่า การเรียน มาท�ำกิจกรรม ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม
โดยการสังเกต (Observational learning) และสุรางค์ เป็ น การสร้ า งความตระหนั ก ให้ นิ สิ ต เกิ ด ความรั ก ใน
โค้วตระกูล (2548, หน้า 240-244) กล่าวว่า Bandura องค์กร เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งจะท�ำให้นิสิตให้ความ
เชื่อว่าการเรียนรู้ของคนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการสังเกต ร่วมมือในการท�ำกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และเป็นการ
พฤติกรรมของผู้อื่นที่เป็นตัวแบบ ในการเรียนรู้ผ่านตัว สร้างแรงจูงใจให้นิสิตอยากเข้ามาท�ำกิจกรรมสโมสรนิสิต
แบบนั้นสามารถถ่ายทอดความคิด และการแสดงออก สอดคล้องกับ ทฤษฎีการมีส่วนร่วมตามที่ จอมพงศ์
ทางพฤติกรรมได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งกระบวนการแสดง มงคลวนิช (2555, หน้า 228) ที่กล่าวไว้ว่าการมีส่วน
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (Reproduction) เป็นกระ ร่วม คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีความเชื่อมโยงใกล้
บวนการทีบ่ คุ คลน�ำสิง่ ทีจ่ ดจ�ำมาแสดงออกเป็นการกระท�ำ ชิดกับการด�ำเนินกิจการและการตัดสินใจ ซึ่งก่อให้เกิด
หรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ ปัจจัยส�ำคัญของ ผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์การหรือเครือข่าย เพราะมีผล
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ในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ผู้ที่เข้ามามีส่วน ข้อเสนอแนะ
ร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
บริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและน�ำไปปฏิบัติเพื่อการ
1.1 คณะศึ ก ษาศาสตร์ ค วรมี ก ารจั ด สรร
พัฒนา และทีส่ ำ� คัญผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมร่วมจะมีความรูส้ กึ เป็น โควตานักกิจกรรรมให้แก่นักเรียนที่เป็นนักกิจกรรมเด่น
เจ้าของโครงการหรือองค์การ ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะ ของโรงเรียน เพือ่ เป็นการค้นหาผูท้ มี่ คี วามชืน่ ชอบในการ
เป็นพลังในการขับเคลือ่ นองค์การและหน่วยงานทีด่ ที สี่ ดุ ท�ำกิจกรรม มีใจรักในการเป็นนักกิจกรรมให้เข้ามาศึกษา
2.3 แนวทางการเสริ ม แรงหลั ง การท�ำ ต่อ เพื่อเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์
กิจกรรมแก่นิสิตที่เสร็จสิ้นกิจกรรมไปแล้ว
1.2 คณะศึ ก ษาศาสตร์ ค วรสร้ า งรุ ่ น พี่ นั ก
ผลการวิจัย สรุปได้ว่า การเสริมแรงหลังการ กิจกรรม เพื่อสร้างความเป็นต้นแบบ (Good Role
ท�ำกิจกรรมให้แก่นิสิตนั้น จะท�ำให้นิสิตเกิดแรงจูงใจใน Model) ในการท�ำกิจกรรมให้แก่รุ่นน้อง ให้เกิดความ
การท�ำกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากจะก่อให้เกิดเกิดความ ศรัทธาและอยากเข้ามาท�ำตามรุ่นพี่
ภาคภูมิใจแก่นิสิต เกิดความตระหนักในความส�ำคัญ
1.3 คณะศึกษาศาสตร์ควรปลูกฝังให้นิสิต
ของการท�ำกิจกรรม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นิสิต เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการเป็นนักกิจกรรม ซึ่ง
รุ่นน้องต่อไป ท�ำให้ให้นิสิตรุ่นน้องเกิดแรงจูงใจอยากเข้า จะได้ทักษะชีวิตที่มากกว่าแค่ผลการเรียน เพื่อเป็นการ
มาท�ำกิจกรรมสโมสรนิสิต ดังเช่น การจัดพิธีมอบรางวัล กระตุ้นให้นิสิตสนใจเข้ามาท�ำกิจกรรมของสโมสรนิสิต
เชิดชูนักกิจกรรม หรือการกล่าวชื่นชมการท�ำงานเมื่อ
1.4 คณะศึ ก ษาศาสตร์ ค วรสร้ า งจุ ด เด่ น
เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นการยกย่อง ของกิจกรรมที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของคณะศึกษา
และเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่นิสิต ท�ำให้นิสิตเกิด ศาสตร์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นิสิต ท�ำให้นิสิต
พฤติกรรม และทัศนคติที่ดีต่อการท�ำกิจกรรม ตามหลัก เกิดความรัก ความหวงแหน มีความต้องการที่อยากเข้า
ทฤษฎีการเสริมแรงของ Skinner (อ้างถึงใน ปิยนันท์ ร่วมกิจกรรม และจะเป็นสิ่งจูงใจที่ท�ำให้นิสิตเข้ามาท�ำ
ปานนิ่ม, 2549, หน้า 45-46) ได้กล่าวไว้ว่า การเสริม กิจกรรมสโมสรนิสิตมากขึ้น
แรงทางสังคม (Social Reinforcement) เป็นวิธีหนึ่งที่
1.5 คณะศึกษาศาสตร์ควรปลูกฝังความมี
น�ำมาใช้ในการปรับพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหาของบุคคล เช่น จิตอาสาให้แก่นิสิต โดยอาจหล่อหลอมผ่านต้นแบบต่าง
การยิ้ม การยอมรับ การชมเชย การเสริมแรงทางสังคม ๆ ทั้งในและนอกคณะ เพื่อให้นิสิตได้ซึมซับความเป็น
เป็นตัวเสริมแรงที่ต้องวางเงื่อนไข การใช้ตัวเสริมแรงทาง จิตอาสา ที่เชื่อมโยงกับความเป็นนักกิจกรรมของสโมสร
สังคมมีผลท�ำให้พฤติกรรมคงอยู่และจะมีประสิทธิภาพ นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอีกด้วย
1.6 คณะศึกษาศาสตร์ควรมีการจัดสรรทุน
ตัวเสริมแรงทางสังคมเป็นตัวเสริมแรงแผ่ขยายเป็นตัว การศึกษาส�ำหรับนิสติ นักกิจกรรม เพือ่ สร้างแรงขวัญก�ำลัง
เสริมแรงที่ไม่ต้องสร้าง ไม่ต้องจัดเตรียม และไม่ต้องไป ใจให้กบั นิสติ และเป็นแรงจูงใจทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจนให้กบั
หาจากที่อื่น สามารถน�ำไปใช้ง่าย สะดวก และประหยัด นิสิตในการเข้ามาท�ำกิจกรรมมากขึ้น
ซึ่งในการเสริมแรงให้กับนิสิตนั้น จะเป็นการกระตุ้นให้
1.7 สโมสรนิสติ ควรปรับโครงสร้างการบริหาร
นิสิตแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการท�ำกิจกรรม งาน โดยให้นิสิตทุกสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำ
และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับนิสิตรุ่นน้อง ให้เกิด กิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อท�ำให้เกิดความรู้สึก
ทัศนคติที่ดีต่อการท�ำกิจกรรมสโมสรนิสิตอีกด้วย
เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งจะท�ำให้นิสิตเกิดความ
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ผูกพันกับงาน และอยากเข้ามาท�ำกิจกรรมของส่วนรวม ทีล่ าออกก่อนหมดวาระ เพือ่ ให้ทราบข้อมูลทีห่ ลากหลาย
มากขึ้น
และเพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขการท�ำงานของสโมสรนิสิต
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และพัฒนาการจัด
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาเหตุ ผ ลการเข้ า เป็ น กิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป
สมาชิกสโมสรนิสิต ของคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
2.3 ในกรณีศึกษาที่พบว่าเหตุผลของการ
บูรพา เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลาย หรือเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์
ที่สามารถน�ำมาเปรียบเทียบความแต่งต่าง หรือความ มหาวิทยาลัยบูรพา ทีม่ าจากปัจจัยอืน่ ซึง่ ไม่ได้อยูใ่ นกรอบ
สอดคล้องของเหตุผล และทัศนคติของนิสิตที่ต่างคณะ แนวคิดในงานวิจยั ครัง้ นี้ ควรมีการศึกษาเป็นกรณีเฉพาะ
กัน
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนด
2.2 ควรมีการศึกษาสาเหตุของนิสิตที่เป็น แนวคิดในการวิจัยครั้งต่อไป
สมาชิกสโมสรนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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สหบททางธรรมชาติ : รงควัตถุจากธรรมชาติโดยการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสะอาด สู่การสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “สหบททางธรรมชาติ : รงควัตถุจากธรรมชาติโดยการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีสะอาด สู่การสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต
สีจากธรรมชาติ 2. เพื่อทดลอง และพัฒนาแม่สีวัตถุธาตุจากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีสะอาด 3. เพื่อสร้างชุดการ
เรียนรู้สีธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการเทคโนโลยีสะอาดที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ศิลปศึกษาในการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน 4. เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของผูว้ จิ ยั ด้วยงานศิลปะเด็กจากสีธรรมชาติในมุมมองทีม่ ตี อ่ ธรรมชาติ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จากการเลือกแบบจ�ำเพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 5 จ�ำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า แม่สวี ตั ถุธาตุทผี่ ลิตด้วยหลักการเทคโนโลยีสะอาด ใช้กระบวนการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
เมือ่ ประเมินคุณภาพสีทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ตัวท�ำละลายเอทานอล ละลายรงควัตถุได้ดี ความคงทนพบว่า ค่าของสี
ขมิน้ ลดลงไปครึง่ หนึง่ ใช้เวลา 123.78 วัน ค่าของสีครามและอัญชันไม่ลดลง ค่าของสีฟกั ทองลดลงไปครึง่ หนึง่ เมือ่ ใช้
เวลา 94.95 วัน ค่าของสีกระเจีย๊ บลดลงครึง่ หนึง่ ใช้เวลา 177.73 วัน และค่าของสีจากฝางจะลดลงไปครึง่ หนึง่ ใช้เวลา
29.75 วัน ประเมินคุณภาพของสีทางทัศนศิลป์มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี น�ำผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณา
การกับหลักการเทคโนโลยีสะอาดแล้วสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อประเมินมีคุณภาพระดับ ดี การใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรูก้ บั เด็กนักเรียน ได้ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนอยูใ่ นระดับ ดี และประเมินผลงานนักเรียนอยูใ่ นระดับ
ดีมาก เมือ่ ใช้ชดุ กิจกรรมกับนักเรียนเสร็จได้ผลงานจิตรกรรมของนักเรียนมาประกอบผลงานศิลปะติดตัง้ Installation
Art ในหัวข้อ “สหบทของธรรมชาติ” ของผู้วิจัยที่ผ่านการประเมินแบบร่าง และประเมินผลคุณภาพได้ระดับ ดี
*นิสิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ABSTRACT
The purposes of this research were as follow 1.To study the local wisdom to produce
natural colors 2. To experiment and develop natural primary colors by cleaner technology 3.To
create natural color learning form by local wisdom which suited to the learning of art according to
The Basic Education and 4. To create the visual work of researcher. The sample of this research
consisted of 30 students in Pratomsuksa 5 by selecting from purposive sampling method.
These were the results of this research. The primary colors which made from cleaner
technology and local wisdom were evaluated by the scientific quality evaluation. It is found that
the solution of ethanol could melt the pigment easily.
The turmeric color decreased at half rate by spending 123.78 days.
The indigo color and butterfly pea color did not change.
The pumpkin color decreased at half rate by spending 94.95 days.
The roselle color decreased at half rate by spending 177.73 days.
The nypa palm color decreased at half rate by spending 29.75 days.
The evaluation of visual art was at the good rate. The result of the local wisdom which
was integrated with cleaner technology to make learning activity form was at the good rate. Using
learning activity with students was evaluated at the excellent rate. After using learning activity,
students’ painting works were shown as an Installation Art under the topic “Natural Intertextuality”
by the researcher and the result of the evaluation was at the good rate.
Keyword: Natural Intertextuality, Pigment, Integration, Local wisdom, Cleaner Technology,
Creativity, and Art Education

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ และมีความสัมพันธ์
กับมนุษย์ มนุษย์มีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติ
ธรรมชาติเป็นต้นทุนหรือวัตถุดิบที่มนุษย์น�ำมาใช้เพื่อ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติมกั จะมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ
สิ่งส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตนี้ได้มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีธรรมชาติจึงถูก
เปลี่ยนแปลงมากเพื่อสนองต่อความต้องการของมนุษย์
เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และผลผลิต

ทั้งหลายท�ำมาจากวัสดุสังเคราะห์ ท�ำให้มีการท�ำลาย
ล้างธรรมชาติถึงระดับที่ธรรมชาติเริ่มเสียสมดุล และก่อ
ให้เกิดความเดือดร้อนแก่มนุษย์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้มีการน�ำ
เทคโนโลยีสะอาด Clean Technology มาใช้ เป็นการ
ป้องกันของเสียที่แหล่งก�ำเนิด แทนการควบคุมบ�ำบัด
และจัดการของเสีย
ธรรมชาติ มนุษย์ และเทคโนโลยีมคี วามสัมพันธ์
กันและท�ำให้เกิดวิวัฒนาการเป็นศาสตร์ต่างๆ มากมาย
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ใ นการด� ำ รง

หน้าที่ 260
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ชีวิต เป็นไปในลักษณะที่แตกต่างจากธรรมชาติ มนุษย์ กับสารเคมี และสีสังเคราะห์ อันตรายจากสารสังเคราะห์
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ส�ำหรับ ส่งผลให้คนในสังคมเห็นความส�ำคัญ ประโยชน์ และ
การด� ำ รงชี พ และความอยู ่ ร อด มนุ ษ ย์ ไ ด้ สั ม ผั ส กั บ คุณค่าของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติด้วยความเกรงกลัวในอ�ำนาจ
การตืน่ ตัวด้านการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
ของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ จึงได้เกิด พิธีกรรมต่างๆ และระบบนิ เวศ ท� ำ ให้ มี ก ารใช้ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
พัฒนามาเป็นลัทธิ ความเชื่อ จนกลายเป็นศาสนาใน ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ “ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฉ ลาก
ปั จจุ บั น ศิ ล ปะจึง ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น ควบคู่ ศิลปิน เขียว” เพิ่มมากขึ้น ด้วยกระแสความต้องการอนุรักษ์
พยายามถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ เป็นงานศิลปะด้วย และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สีธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่ง
วัสดุที่เหมาะสม สี ก็เช่นกัน เป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ ในภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงยิ่งได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
งานศิลปะที่มีความสําคัญ ศิลปินนิยมใช้สีตกแต่งงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นแบบแผนการดําเนินชีวิตที่มี
ศิลปะทุกประเภท ในชีวิตประจําวันเราก็นิยมใช้สีตกแต่ง คุณค่า แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคม
ของกิน ของใช้ และของตกแต่งบ้านตลอดจนเครื่อง ซึ่งได้มีการสั่งสม และปฏิบัติสืบทอดกันมา (ประสาท
ประดับ สีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สีธรรมชาติ เนืองเฉลิม, 2546, 65) ในปี 2545 มีการจัดทําแผน
และสีที่มนุษย์สร้างขึ้น (สังเคราะห์) หรือสีวิทยาศาสตร์ แม่ บ ทแห่ ง ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการผลิ ต ที่ ส ะอาด National
สีธรรมชาติเป็นสีที่เกิดขึ้นเอง และมีอยู่ในธรรมชาติ เช่น Master Plan on Cleaner Production ซึ่งคณะ
สีของต้นไม้ ดอกไม้ ฯลฯไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ มนุษย์ รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545
โบราณอาศัยสีธรรมชาติมาเขียนภาพตามผนังถ�้ำ ภูเขา และมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (ซึ่งในขณะนั้นอยู่
เพือ่ บันทึกเรือ่ งราวเกีย่ วกับ พิธกี รรม ความเชือ่ และอืน่ ๆ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม)
ต่อมาสีมวี วิ ฒ
ั นาการ มนุษย์สร้างขึน้ (สังเคราะห์) เรียกว่า ดํ า เนิ น การจั ด ส่ ง แผนแม่ บ ทฯ ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ
สีสังเคาะห์ หรือสีวิทยาศาสตร์ เช่น สีโปสเตอร์ สีน�้ำมัน ประยุกต์ใช้กับทุกกิจกรรม เพื่อป้องกัน ลด และแก้ไข
และสีตา่ ง ๆ เป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมนุษย์ ปัญหามลพิษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สี ที่ใช้ในปัจจุบัน มักจะเป็นผลผลิตจากวัสดุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผนวกกับการ
สังเคราะห์ เนื่องมาจากความต้องการในการใช้สีมาก มีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
กระบวนการผลิตสีสังเคราะห์ที่แยกสารเจือปนออกไม่ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกัน พึ่งพาธรรมชาติและอาศัย
หมด สารอันตรายตกค้างเป็นโลหะหนัก ที่พบในสี ได้แก่ องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา มีการประสานความรู้เกิด
โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว สารหนู พลวง และ เป็นความรู้ใหม่ เรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติจริง (วรรณา เลิศ
เซเสเนียม เป็นต้น มีอยู่กับสีที่ใช้ทั่วไป โลหะหนักเหล่า วิจติ จรัส และอรพิณ ชูเกาะทวด, 2549) เป็นพลังทุนทาง
นี้เป็นอันตรายต่อร่างกาย แม้ได้รับเพียงปริมาณเล็กน้อย ปัญญาทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน หรือในสังคม ถ้ารูจ้ กั น�ำมาใช้อย่าง
อาการเป็นทั้งอย่างฉับพลันและเรื้อรัง พิษของโลหะหนัก เหมาะสมรูจ้ กั ใช้ผสมผสานกับความรูอ้ นื่ ก็จะเกิดผลทีย่ งิ่
ถ้าได้รับมากเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ ปัจจุบันสังคมจึง ใหญ่ ท�ำการค้นหาและน�ำเอาทุนทางปัญญา มาตีความ
เริ่มให้ความสําคัญกับการเลือกสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจาก และประยุกต์ใช้ยงิ่ ด�ำเนินการค้นหาและน�ำมาใช้กจ็ ะยิง่ พบ
ธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากการตระหนักถึงอันตราย ทุนทางปัญญาที่ไม่คาดฝันแฝงเร้นอยู่ในชุมชนมากมาย
จากสารสังเคราะห์ที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว การใช้ ยิ่งใช้ยิ่งค้นพบเพิ่มเป็นพลานุภาพของ“ทุนทางปัญญา”
สีธรรมชาติเป็นการลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (วิจารณ์ พานิช, 2554) เป็นแนวทางแห่งการบูรณาการ
ซึ่งเกิดจากการใช้สีสังเคราะห์ ช่วยลดปัญหาความไม่ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการน�ำศาสตร์หรือ
ปลอดภัย และผลกระทบต่อสุขภาพ ซึง่ เกิดจากการสัมผัส ความรู้วิชาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันน�ำมาผสมผสานได้อย่าง
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กลมกลืน เชือ่ มโยงกันเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยเน้น สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ศ ๑.๒ เข้าใจความ
องค์รวมของเนือ้ หามากกว่าองค์ความรูข้ องแต่ละศาสตร์ สัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
และเน้นการสร้างองค์ความรู้
เห็ น คุ ณ ค่ า งานทั ศ นศิ ล ป์ ที่ เ ป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรม
ความส�ำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
พัฒนาสีจากธรรมชาติด้วยวิธีการสกัดจากภูมิปัญญา
4. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของผู้วิจัย
ท้ อ งถิ่ น บู ร ณาการขั้ น ตอนการสกั ด ด้ ว ยเทคโนโลยี ด้ ว ยงานศิ ล ปะเด็ ก จากสี ธ รรมชาติ ใ นมุ ม มองที่ มี ต ่ อ
สะอาดเป็นการลดของเสียเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และน�ำสีที่ได้มาสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
โดยสะท้อนแง่คิดมุมมองที่มีต่อธรรมชาติของเด็กไว้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ในผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย วิธีคิดในการสร้างสรรค์
1. แม่สวี ตั ถุธาตุทไ่ี ด้จากการบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญา
ผลงานของผู้วิจัยเป็นการน�ำผลงานสร้างสรรค์ของเด็ก ท้องถิ่นและเทคโนโลยีสะอาด ใช้ทดแทนการใช้สีเคมี
ที่ผ่านกระบวนการสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ สังเคราะห์ได้
ของธรรมชาติ และมี ค วามรู ้ สึ ก เกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ท่ี
2. ผลการศึกษาสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้อง
หลากหลาย มารวมอยู่ในต้นความคิดของผู้วิจัย ท�ำให้ ถิ่นนําไปสู่การอนุรักษ์เผยแพร่คุณค่าทางภูมิปัญญา
เกิ ดเป็ น ผลงานศิลปะของผู้วิจัย ซึ่ง เป็นการส่งเสริม
3. สถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน หรือผูส้ นใจ
การศึกษาทางด้านศิลปะควบคู่ไปกับความเจริญทาง น�ำชุดการเรียนรู้สีธรรมชาติจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณา
ด้านเทคโนโลยี สอดคล้องกับพระบรมราโชวาท ของ การเทคโนโลยีสะอาดไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (2553) ในพิธพี ระราชทาน
4. ได้ผลงานทัศนศิลป์ ที่สร้างขึ้นจากผลงาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันศุกร์ ศิลปะเด็กจากการถ่ายทอดมุมมองที่มีต่อธรรมชาติด้วย
10 ก.ค.2535 ที่ว่าการศึกษาด้านศิลปะ วัฒนธรรม การใช้สีธรรมชาติ
เป็นการศึกษาทีส่ ำ� คัญ และควรจะด�ำเนินควบคูก่ นั ไปกับ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ขอบเขตของการวิจัย
ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วน
การวิจัย เรื่อง “สหบทของธรรมชาติ : รงควัตถุ
รวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสอง จากธรรมชาติ โ ดยการบู ร ณาการภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกือ้ กูลและส่งเสริมกันพร้อม และเทคโนโลยีสะอาดสู่การสร้างสรรค์ทางศิลปศึกษา”
มูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ประเทศทั้งหลายจึง ครั้งนี้เป็นการศึกษาแม่สีวัตถุธาตุที่ได้จากธรรมชาติด้วย
ต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะ วัฒนธรรมนี้ กระบวนการสกัดจากภูมปิ ญ
ั ญาไทยบูรณาการเทคโนโลยี
พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สะอาดจนได้สีและชุดการเรียนรู้ และน�ำมาสร้างสรรค์ผล
งานทัศนศิลป์ ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตของการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. เพือ่ ศึกษาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการผลิตสีจาก
1. ขอบเขตเนื้อหา
ธรรมชาติ
1.1 ศึกษาสีในธรรมชาติ เฉพาะแม่สวี ตั ถุธาตุ
2. เพื่อทดลอง และพัฒนาแม่สีวัตถุธาตุจาก 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน�้ำเงินที่ ได้จากธรรมชาติ
ธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีสะอาด
3. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้สีธรรมชาติ
จากภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น บู ร ณาการเทคโนโลยี ส ะอาดที่
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1.2 การสกั ด สี ด ้ ว ยกระบวนการจาก
3. ขอบเขตเวลา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสะอาด โดยไม่มีสาร
เป็นการศึกษาในช่วง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
เคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตราย
2558 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
1.3 วิธีคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน วิธีการ
4. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สร้างสรรค์โดยการใช้สที สี่ ร้างขึน้ ในการถ่ายทอดธรรมชาติ
ประชากรในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถม
ของเด็กเป็นผลงานศิลปะด้วยชุดการเรียนรู้และน�ำมา ศึกษา
ประกอบเป็นผลงานศิลปะติดตั้ง Installation Art ของ
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ได้จากการเลือกแบบ
ผู้วิจัย
จ�ำเพาะเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักเรียนชัน้
2. ขอบเขตสถานที่
ประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 5 เนือ่ งจากเป็นเด็กทีส่ ามารถศึกษา
2.1 ท�ำการทดลองสีที่มหาวิทยาลัยบูรพา ชุดการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองและยังไม่อยูใ่ นพัฒนาการทาง
ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ศิลปะขั้นเหตุและผล ที่มีการปรุงแต่งการแสดงออกทาง
2.2 ท� ำ การทดลองใช้ ชุ ด การเรี ย นรู ้ กั บ ผลงานศิลปะของตน จ�ำนวน 30 คน จากโรงเรียนบรรณ
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 จ�ำนวน 30 คน จาก พันธ์ศึกษา ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอเมือง ชลบุรี ซึง่ เป็นโรงเรียนทีม่ บี ริบทของธรรมชาติคงอยูอ่ ย่าง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
มาก เช่น ทะเล ภูเขา ล�ำธาร ต้นไม้ ทุ่งนา ฯลฯ จึงเป็น
2.3 จัดแสดงผลงาน ณ โรงเรียนบรรณพันธ์ พื้นฐานการรับรู้ธรรมชาติของเด็กได้เป็นอย่างดี
ศึกษา ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษารงควัตถุจากธรรมชาติ แล้วบูรณาการเทคโนโลยีสะอาดกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการผลิต
รงควัตถุ สร้างชุดการเรียนรูใ้ ห้เด็กสร้างสรรค์งานจิตรกรรม7แล้วน�ำมาประกอบเป็นงานศิลปะติดตัง้ Installation Art
ของผู้วิจัย โดยมีกรอบแนวคิดในกระบวนการศึกษาวิจัยดังนี้
ธรรมชาติ

สร้ างสรรค์

สร้ างสี

-ศึกษาองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
-การพัฒนาสี ธรรมชาติ และ
การประเมินคุณภาพสี
-ชุดการเรี ยนรู ้ และคุณภาพ
ของชุดการเรี ยนรู ้

-ศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
-นาชุดการเรี ยนรู ้ใช้กบั เด็กนักเรี ยน
-การสร้างสรรค์ผลงานด้วยสี ที่
นักเรี ยนสร้างขึ้น
-การสร้างผลงานทัศนศิลป์ ของผูว้ จิ ยั
-การตรวจสอบชิ้นงาน ศิลปะจัดวาง
หรื อ ศิลปะติดตั้ง Installation Art ที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้น

สหบททางธรรมชาติ

ภาพกรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ระยะตามลาดับขั้นตอนต่อเนื่อง ดังนี้
ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาภูมิปัญญาในการผลิตสี และพัฒนาแม่สีวตั ถุธาตุที่ได้จากธรรมชาติ
1. ศึกษาองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
หน้าที่ 263
การระเหยแห้ง จนท�ำให้ได้สารสีที่มีความเข้มข้นเพียง
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะตามล�ำดับขั้น พอที่จะวาดรูปได้
2. การพั ฒ นาสี ธ รรมชาติ และการประเมิ น
ตอนต่อเนื่อง ดังนี้
ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาภูมิปัญญาในการผลิตสี คุณภาพสี ผลที่ได้จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา น�ำมาทดลองผลิตแม่สีวัตถุธาตุ
และพัฒนาแม่สีวัตถุธาตุที่ได้จากธรรมชาติ
ด้วยหลักการเทคโนโลยีสะอาด โดยใช้กระบวนการผลิต
1. ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างสีธรรมชาติ และการประเมินคุณภาพ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ศึกษา
2.1 การคัดเลือกแม่สีในขอบเขตของการ
สี
3. ชุดการเรียนรู้ และคุณภาพของชุดการ ศึกษาครั้งนี้ คัดเลือกจากแหล่งก�ำเนิดสี สีละ 2 แหล่ง
โดยการเลือกแบบจ�ำเพาะเจาะจง ด้วยเหตุผลที่จะต้อง
เรียนรู้
ระยะที่ 2 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เป็นพืชเด่นในท้องถิ่นต่างๆ ได้แก่
สีแดง ได้จาก ดอกกระเจี๊ยบ และแก่นฝาง
จากสีธรรมชาติที่ได้ศึกษาและพัฒนาเป็นชุดการเรียนรู้
สีน�้ำเงิน ได้จาก ดอกอัญชัน และฮ่อมหรือ
มาจากระยะที่ 1
คราม
4. น�ำชุดการเรียนรู้ใช้กับเด็กนักเรียน
สีเหลือง ขมิ้น และฟักทอง
5. ศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
2.2 กระบวนการผลิตแม่สจี ากกลุม่ ตัวอย่าง
6. การสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีทนี่ กั เรียนสร้าง
ที่เลือกข้างต้น มีขั้นตอนการผลิตที่ได้ศึกษาภูมิปัญญา
ขึ้น
ท้องถิ่นด้านการผลิตสี และปรับเปลี่ยนตัวท�ำละลาย
7. การสร้างผลงานทัศนศิลป์ของผู้วิจัย
8. การตรวจสอบชิ้นงาน ศิลปะจัดวาง หรือ และสารประกอบบางอย่างให้สอดคล้องกับแนวคิดด้าน
เทคโนโลยีสะอาด คือการใช้น�้ำ หรือเอธานอลผสมแล้ว
ศิลปะติดตั้ง Installation Art ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
บดละลายรงควัตถุออกมา เพิ่มความเข้มของสีด้วยด่าง
จากธรรมชาติ เช่น น�้ำปูนใส หรือน�้ำขี้เถ้า
ผลการวิจัย
2.3 การประเมิ น คุ ณ ภาพสี นั้ น ผู ้ วิ จั ย
ระยะที่ 1
ก�ำหนดการประเมินไว้ 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ
1. การศึ ก ษาองค์ ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จาก
ทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางทัศนศิลป์
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสรุปได้ว่าแหล่งก�ำเนิดสีจาก
		 2.3.1 การประเมิ น คุ ณ ภาพสี ท าง
ธรรมชาติส่วนมากได้มาจากส่วนประกอบของพืช เช่น
วิทยาศาสตร์ ท�ำการทดสอบการละลายของรงควัตถุ
ล�ำต้น ใบ ดอก เมล็ด เป็นต้น เป็นข้อมูลที่ได้จากการ
พบว่า ตัวท�ำละลายเอทานอล ละลายรงควัตถุในผงแห้ง
รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสกัดสารสีห
ของสีจากพืชตัวอย่างทั้ง 5 ชนิด ได้ดีกว่า ตัวท�ำละลาย
รือรงควัตถุจากพืชนั้นมี่ส่วนประกอบที่ส�ำคัญคือตัวท�ำ
น�้ำกลั่น การวัดค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด (Maximum
ละลาย ซึ่งกระบวนการนี้สามารถบูรณาการกับแนวคิด
Absorbance)แล้ ว ศึ ก ษาความคงทนของสี ผลการ
เกี่ยวกับเทคโลยีสะอาดได้โดยการใช้ตัวท�ำละลายที่เป็น
วิเคราะห์พบว่าค่าของสีจากขมิ้นจะลดลงไปครึ่งหนึ่ง
มิตรกับสิง่ แวดล้อมและไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์ เช่น น�ำ้
ใช้เวลา 123.78 วัน ค่าของสีจากครามและอัญชันไม่
หรือเอทานอล ประกอบกับการเพิม่ ความเข้มข้นของกรด
ลดลง ค่าของสีจากฟักทองจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเมื่อใช้
หรือด่างเพื่อเปลี่ยนค่าสี หรือเพิ่มค่าสีให้เข้มข้นขึ้น และ
เวลา 94.95 วัน ค่าของสีจากกระเจี๊ยบจะลดลงครึ่งหนึ่ง
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ใช้เวลา 177.73 วัน และค่าของสีทไี่ ด้จากฝางจะลดลงไป ธาตุจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วยเทคโนโลยีสะอาดตามชุด
ครึ่งหนึ่งใช้เวลา 29.75 วัน
กิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยก�ำหนดให้เด็กน�ำสีท่ีสร้าง
		 2.3.2 การประเมินคุณภาพสีทางทัศน ขึ้นมา สร้างสรรค์ผลงานโดยผู้วิจัยน�ำทฤษฎีการรับรู้ (ศิริ
ศิลป์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางทัศนศิลป์ทดลองใช้สีที่ผู้ โสภาคย์ บูรพาเดชะ, 2529, 93-97) ออกแบบเป็นวิธี
วิจัยผลิตขึ้น แล้วส�ำรวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ดังนี้
พบว่ า การพั ฒ นาสี จ ากธรรมชาติ ด ้ ว ยการบู ร ณาการ
6.1 อาการสัมผัส (สิง่ เร้า) ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอภาพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสะอาด ควรมีคุณภาพ นิง่ และวีดที ศั น์ แสดงเรือ่ งราวทางธรรมชาติทหี่ าดูได้ยาก
ปานกลาง จึงเหมาะสมสามารถน�ำไปใช้เพือ่ การสร้างสรรค์ และแสดงวัตถุ สิง่ ของแปลกๆทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผลคะแนน เช่น ต้นไม้ 1 ต้นมีพืช 2 ชนิด หรือ ปลา 2 หัว เป็นต้น
เฉลี่ยเท่ากับ 3.4 และสีจากธรรมชาติด้วยการบูรณาการ เพื่อเสนอแง่มุมบางแง่ของธรรมชาติ ที่แปลกออกไป
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสะอาด ที่ศึกษาและ ผลของการสร้างอาการสัมผัส (สิ่งเร้า) สร้างความสนใจ
พัฒนาขึน้ มา มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับ ดี ทีค่ ะแนนเฉลีย่ 4.0 ให้กบั นักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนทัง้ หมดต่างบอกตรง
3. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ และคุ ณ ภาพของ กันว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อน เป็นการสร้างมุมมองเกีย่ วกับ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินโดยใช้แบบประเมินผล ธรรมชาติที่หลากหลาย
งานผ่านผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเรียนการสอน การจัด
6.2 การแปรความ+ประสบการณ์ เ ดิ ม
กระบวนการเรียนรู้ จ�ำนวน 5 ท่าน เป็นแบบสอบถาม เป็นการแปรความหมายจากสิ่งเร้าและประสบการณ์เดิม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Rating Scale ตาม ด้วยสีธรรมชาติ โดยผู้วิจัยให้เด็กศึกษาชุดการเรียนรู้
แนวคิดของลิเคิรท์ Likert ผลคะแนนของผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้ และผลิตสีด้วยตนเอง จากนั้นผู้วิจัยจัดเตรียมกระดาษที่
ระดับคะแนนเฉลีย่ 4.2 หมายถึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ตัดเป็นรูปร่างของใบไม้ ดอกไม้ หรือส่วนประกอบของ
ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น มีคุณภาพระดับ ดี
ต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ในการวาดรูปไว้ แล้วให้เด็กที่เข้า
ระยะที่ 2
มาในส่วนที่ 2 นี้ สร้างสีแล้ววาดรูปในหัวข้อ “ธรรมชาติ
4. ศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ศึกษา ของฉัน” เหตุผลที่ใช้ค�ำว่า “ของฉัน” เพราะเด็กจะได้
ค้นคว้าหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้และ แสดงออกได้อย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบใด ๆ
แสดงออกทางศิลปะ ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ และการ
ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน กลุ่มสาระ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากเอกสาต�ำราทัง้ ทีเ่ ป็นสิง่ พิมพ์ ศิลปะ สาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
5 เรื่อง แม่สีจากธรรมชาติ โดยให้ครูผู้สอนประเมินโดย
5. น�ำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้กับเด็กนักเรียน ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
กระบวนการน�ำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้กับเด็กเพื่อให้ Rating Scale ตามแนวคิดของลิเคิรท์ Likert (บุญธรรม
เด็กสร้างสีด้วยตนเองอาศัยทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531, 43-98) ได้ผลการประเมิน
คลาสสิค ของพาฟลอฟ (Pavlov, I. P, 1928) และ พฤติกรรมนักเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ
ทฤษฎีการรับรู้ (ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ, 2529, 93-97) 18.63 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และผลการประเมินผล
มาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เมื่อจบกระบวนการ เด็ก งานนักเรียน เรือ่ ง ธรรมชาติของฉัน พบว่า ระดับคะแนน
สามารถสร้างแม่สีวัตถุธาตุออกมาได้
เฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 19.30 ระดับคุณภาพ
6. การสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีที่นักเรียนสร้าง อยู่ในระดับ ดีมาก
ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมุมมองความคิดที่มีต่อธรรมชาติ
ในมุมมองต่างๆ โดยหลังจากที่เด็กได้สร้างแม่สีวัตถุ
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7. การสร้างผลงานทัศนศิลป์ของผูว้ จิ ยั ก�ำหนด ไม่สมบูรณ์ เมือ่ น�ำภาพวาดของเด็กบนกระดาษทีม่ รี ปู ร่าง
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวาง หรือ ศิลปะ ใบ ดอก ผล มาติดตั้ง จึงจะเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์
ติดตั้ง Installation Art ไว้ตามล�ำดับขั้นตอนดังนี้
		 7.1.3 ความหมายของผลงานสร้างสรรค์
7.1 ศึ ก ษาประเด็ น การพั ฒ นาผลงาน เนือ้ หาสาระในงานสร้างสรรค์ของผูว้ จิ ยั อยูท่ กี่ ารร่วมแสดง
สร้างสรรค์ของ ปรีชา เถาทอง การสร้างผลงานทัศนศิลป์ มุมมองที่มีต่อธรรมชาติของเด็ก กับผู้วิจัย ท�ำให้เด็กได้
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย รวบรวมข้อมูลที่ได้น�ำไปพัฒนา แสดงออกถึงการรับรู้ธรรมชาติในแง่มุมความหมายของ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เป็นศิลปะกับสภาพแวดล้อม ตนเอง บนฐานการคิดเกี่ยวกับ “ธรรมชาติ” ประกอบ
ใช้ชิ้นส่วนขนาดใหญ่อย่างงานศิลปะประชานิยม Pop รวมอยู่ในผลงานชิ้นเดียวกันจึงเรียกได้ว่าเป็น “สหบท
Art และสัจนิยมใหม่ Neo-Realism โดยใช้รปู แบบศิลปะ ทางธรรมชาติ”
จัดวาง หรือ ศิลปะติดตัง้ Installation Art แปรสภาพการ
7.2 วางแผนการสร้างสรรค์ศลิ ปะจัดวาง หรือ
รับรู้ของสิ่งแวดล้อม Perception of a Space แบ่ง ศิลปะติดตั้ง Installation Art : สหบททางธรรมชาติ
ประเด็นการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์เป็น 3 ประเด็น โดย ในกระบวนการสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการรวบรวม
ประยุกต์มาจากวิธกี ารสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ ปรีชา แนวคิดเพื่อการสร้างสรรค์ของผู้วิจัย โดยน�ำหลักการ
เถาทอง (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2554, 11-14 และ ของ ทฤษฎีนิยมรูปทรง Formalism Theory แสดง
ปรีชา เถาทอง, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2554) ได้แก่
ความคิดในการ สร้างสรรค์งานศิลปะของผู้วิจัย โดย
		 7.1.1 ความคิ ด ในการสร้ า งสรรค์ เน้นการน�ำมูลฐานของศิลปะ Element of Visual Art
ในการวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจมา เช่น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว มาใช้โดยตรงกับผลงานของ
จากธรรมชาติ มีแนวคิด คือ ธรรมชาติเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ผู้วิจัย ผลงานที่ปรากฏมีลักษณะลดทอน ในลักษณะ กึ่ง
มีคุณประโยชน์มากมายต่อมนุษย์ ปัจจุบันโดนท�ำลาย นามธรรม Semi-Abstract การถ่ายทอด ให้ความส�ำคัญ
ด้วยเทคโนโลยี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ มุมมอง แก่ความสมจริงตามธรรมชาติน้อยลงและ เพิ่มความ
ทีม่ ตี อ่ ธรรมชาติของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกัน มุม ส�ำคัญ ทีต่ วั สือ่ มากขึน้ เป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบ
มองต่อธรรมชาติทหี่ ลากหลายหลอมรวมอยูก่ บั ต้นไม้ใน ธรรมชาติกบั ความรูส้ กึ นึกคิดและจินตนาการ สร้างสรรค์
มุมมองของผู้วิจัย เกิดเป็นความหมายรวมของ สหบท ของผู้วิจัย เป็นการแสดงสภาวะสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับ
ทางธรรมชาติ ทีส่ ะท้อนให้เห็นความส�ำคัญของธรรมชาติ จิต รูปแบบของธรรมชาติ ที่น�ำมา เป็นสื่อนั้น ถูกลด
ให้มากขึ้น
สกัด ตัดทอนลง การจัดวางผลงานของเด็กก็มิได้ค�ำนึง
		 7.1.2 ความงามของผลงานสร้างสรรค์ ถึงกฎเกณฑ์ของ ความเป็นจริงตามธรรมชาติ ผู้วิจัยจะ
ผู้วิจัยก�ำหนดการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ตัดทอนเอารูปแบบ บางส่วน จากธรรมชาติมาเป็นการ
รูปแบบ ศิลปะจัดวาง หรือ ศิลปะติดตัง้ Installation Art สื่อความรู้สึกนึกคิดของตน ให้ผู้ดูได้รับรู้ เช่นใช้รูปทรง
โดยใช้ผลงานสร้างสรรค์ของเด็กที่วาดด้วยสีธรรมชาติที่ ทางธรรมชาติของต้นไม้มาเป็นสื่อ แสดงในเรื่องราวที่
ผลิตขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในผลงานของผู้วิจัย ผู้วิจัยสร้าง ผู้วิจัยต้องการแสดง ร่วมกับภาพวาดบนกระดาษรูปร่าง
ต้นไม้จำ� ลอง ตัดทอนตามทฤษฎีทางปัญญา Intellectual ของ ใบ ดอก ผล เป็นสื่อ ประกอบกันเพื่อแสดงเทคนิค
Theory ท�ำด้วยวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของใช้ใน วิธีการท�ำ และวิธีคิด
ชีวิตประจ�ำวันที่เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี มี
		 7.2.1 การวิเคราะห์แ นวคิด คือการ
ความหมายแทนธรรมชาติที่มีเทคโนโลยีร่วมด้วย หรือ จัดระเบียบเรียบเรียงความคิด ที่ส�ำคัญต้องแสดงทัศนะ
สิ่งที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ มีกิ่งก้าน ต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่ยัง หรือความคิดในเรื่องที่ต้องการท�ำ ต้องเอาความคิดของ
ตนเองมาตีความว่าจะท�ำอะไร (อิทธิพล ตัง้ โฉลก, 2554,
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18-20) ดังนั้น ในการวิเคราะห์แนวคิดของการวิจัยครั้ง ร่างรูปทรงของต้นไม้ที่ผู้วิจัยสร้างด้วยขยะเทคโนโลยีกับ
นี้คือ
ผลงานภาพวาดขอ งนักเรียนบนกระดาษรูปร่างผลไม้
ผลงานสร้างสรรค์ต้องการแสดงทัศนะอย่างไร ดอกไม้ ใบไม้ จัดวางให้เป็นเอกภาพ รวมเป็นกลุ่มก้อน
จากการวางแผนงานการสร้างสรรค์ผลงงานศิลปะจัด ไม่กระจาย มีรูปทรงของขยะเทคโนโลยีขนาดเล็ก กลาง
วาง หรือ ศิลปะติดตั้ง Installation Art : สหบทของ ใหญ่ เกาะกลุ่มกันอย่างมีจังหวะอิสระไม่จัดเรียง
ธรรมชาติ ผู้วิจัยต้องให้ผลงานแสดงทัศนะเกี่ยวกับ
		 7.3.2 การวิ เ คราะห์ ทั ศ นธาตุ องค์
ธรรมชาติในมุมมองที่หลากหลาย ธรรมชาติในหลายๆ ประกอบที่เป็นพื้นฐานหรือทัศนธาตุที่ใช้ประกอบด้วย
แง่มุมของเด็กประกอบกันจนเป็นต้นไม้ 1 ต้นที่มีความ ทัศนธาตุที่เด่นที่สุด คือ รูปร่างของใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้
หลากหลายในมุมมองทีม่ ตี อ่ ธรรมชาติประกอบกับล�ำต้น จากภาพวาดของนักเรียน รูปทรงของต้นไม้ที่ผู้วิจัยสร้าง
ทีเ่ ป็นธรรมชาติทเี่ ต็มไปด้วยผลจากการใช้เทคโนโลยี ซึง่ ขึ้น มีลักษณะเป็น 3 มิติ ทัศนธาตุรองได้แก่ พื้นผิว จาก
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของธรรมชาติที ล�ำต้นของต้นไม้ สี จากผลงานภาพวาดของเด็ก
ก�ำลังถูกเทคโนโลยีคุกคาม
		 7.3.3 การวิ เ คราะห์ เ ทคนิ ค วิ ธี ก าร
ผลงานสร้างสรรค์ต้องการแสดงรูปแบบอย่างไร การสร้างโครงสร้างของชิ้นงาน ประกอบด้วยโครงสร้าง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปร่างรูปทรงของต้นไม้สื่อถึง ภายในที่เป็นแกนแข็งแรง มั่นคง สร้างจากเหล็กกล่อง
ธรรมชาติ ใช้วัสดุที่ประกอบล�ำต้นเป็นขยะเทคโนโลยี ตั้งบนขาเหล็กที่แผ่ออก 4 ด้านเพื่อประคองไม่ให้ต้นไม้
สื่อถึงผลของการใช้เทคโนโลยีร่วมกับธรรมชาติ ใช้ภาพ เอนหรือลม และโครงสร้างภายนอก ได้แก่ การผูกยึดของ
วาดนักเรียนในหัวข้อ “ธรรมชาติของฉัน” บนกระดาษที่ วัสดุให้ได้รูปร่างรูปทรงตรงตามแบบร่างด้วยลวด และ
มีรูปร่างของดอกไม้ ใบไม้ และผลไม้ เป็นส่วนประกอบ เชือกที่มีความแข็งแรง
ให้เป็นต้นไม้สมบูรณ์
8. การตรวจสอบชิ้นงาน ศิลปะจัดวาง หรือ
		 7.2.2 การวิเคราะห์แบบร่าง Sketch ศิลปะติดตั้ง Installation Art ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์แบบร่างออกเป็น 3 ส่วน โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินแบบร่าง
ประยุกต์มาจากวิธกี ารสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามวิธกี าร ผลงานทัศนศิลป์ และการประเมินผลงานศิลปะจัดวาง
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ ปรีชา เถาทอง (กรมส่งเสริม หรือ ศิลปะติดตั้ง Installation Art ในหัวข้อ “สหบท
วัฒนธรรม, 2554: 11-14 และปรีชา เถาทอง สัมภาษณ, ของธรรมชาติ”
6 ธันวาคม 2554) ใช้ข้อมูลตามประเด็นการพัฒนาผล
8.1 ผลการประเมินแบบร่างผลงานศิลปะ
งาน
จัดวาง หรือ ศิลปะติดตั้ง Installation Art ในหัวข้อ
7.3. การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย “สหบทของธรรมชาติ” ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศน
ได้นำ� ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องวิเคราะห์รปู แบบ ซึง่ มีรายละเอียด ศิลป์ 3 ท่าน พบว่า ด้านรูปแบบของผลงานทัศนศิลป์
ดังนี้คือ
สอดคล้องกับสาระในความคิดรวบยอดผลการประเมิน
		 7.3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ ของผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า สอดคล้อง ด้านเทคนิค
ผลงานศิลปะชิ้นนี้เป็นผลงานที่ถ่ายทอดความคิดร่วม วิ ธี ก าร สอดคล้ อ งกั บ รู ป แบบของผลงานทั ศ นศิ ล ป์
ของผู้วิจัยกับเด็ก เมื่อมีงานศิลปะเด็กเข้ามาเกี่ยวข้อง ผลการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่า สอดคล้อง
หลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะทีใ่ ช้ควรเป็นหลักการ ด้านการประเมินผลสอดคล้องกับเทคนิควิธีการ ผลการ
จัดองค์ประกอบทีเ่ ป็นพืน้ ฐานทีส่ ดุ ได้แก่หลักการจัดองค์ ประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า สอดคล้อง และ
ประกอบแบบสมดุลตามที่ได้ร่างแบบเป็นต้นไม้ มีความ ด้านคุณค่าทางความงามสอดคล้องกับสาระในความคิด
สมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน สร้างความกลมกลืนด้วยรูป
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รวบยอด ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า ขึ้นเองได้ และบอกความส�ำคัญของธรรมชาติ คุณค่า
สอดคล้อง
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความส�ำคัญของเทคโนโลยี
8.2 ผลการประเมิ น ผลงานศิ ล ปะจั ด วาง สะอาดได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเนื่องมาจาก
หรือ ศิลปะติดตั้ง Installation Art ในหัวข้อ “สห ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการผลิตสีจากธรรมชาติเป็นเนือ้ หา
บทของธรรมชาติ” โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป์ ทีน่ า่ สนใจไม่ซบั ซ้อนจนเกินไป ประกอบกับกระบวนการ
3 ท่าน พบว่า ผลงาน ศิลปะจัดวาง หรือ ศิลปะติดตั้ง ผลิตสีตามแนวทางภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับหลัก
Installation Art : สหบทของธรรมชาติ ที่ผู้วิจัยได้ การเทคโนโลยีสะอาดจึงท�ำให้ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สร้างสรรค์ขึ้นมีระดับคะแนนความเห็นเฉลี่ย 3.66 อยู่ใน ที่มีคุณภาพ
เกณฑ์คุณภาพระดับ ดี
ระยะที่ 2 หลังจากการศึกษาหลักการแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์แล้วน�ำ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้กับเด็กท�ำให้เด็กได้สร้างสีด้วย
อภิปรายผล
ระยะที่ 1 การศึกษาและพัฒนาแม่สีวัตถุธาตุที่ ตนเองได้เนื่องมาจากกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียน
ได้จากธรรมชาติ จะเห็นได้วา่ แหล่งก�ำเนิดสีจากธรรมชาติ รู้สร้างความตื่นเต้น เร้าใจ และสนุกสนานโดยเฉพาะ
ส่วนมากได้มาจากส่วนประกอบของพืชเป็นส่วนใหญ่ เทคนิคการเพิม่ ความเข้มของสีดว้ ยน�ำ้ ด่างเมือ่ เติมลงในสี
ตามการรับรู้ทางภูมิปัญญาซึ่งข้อสังเกตจากการศึกษา ที่ได้จากพืชบางชนิดแล้วท�ำให้สีเข้มขึ้นทันที สร้างความ
ค้นคว้า ภูมิปัญญาด้านการผลิตสีมักมีสารประกอบที่ สนใจให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีจึงตั้งใจท�ำกิจกรรมจนได้สี
ส�ำคัญหลักๆ ได้แก่ตัวท�ำละลาย และด่าง การบูรณาการ ธรรมชาติออกมา เมื่อให้เด็กวาดรูปในหัวข้อ “ธรรมชาติ
กับแนวคิดเกี่ยวกับเทคโลยีสะอาดจึงท�ำได้ง่ายในแง่ของ ของฉัน” ด้วยสีที่นักเรียนผลิตขึ้นเอง เด็กวาดรูปตาม
การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าจากการศึกษาตัวท�ำละลาย และ ลักษณะเฉพาะตนมีความหลากหลายในรูปแบบการจัด
ตัวท�ำละลายทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ไม่เป็นอันตรายกับ วางองค์ประกอบภาพ และภาพทีว่ าดมีลกั ษณะคล้ายของ
มนุษย์ คือ น�ำ้ และ เอทานอล การพัฒนาสีธรรมชาติ หรือ จริง แต่ไม่สมจริงตามเหตุผล สอดคล้องกับช่วงวัยของ
การผลิตสีโดยใช้ตวั ท�ำละลายบดกับส่วนประกอบของพืช พัฒนาการทางศิลปะเด็กที่ยังไม่ถึงขั้นพัฒนาการขั้นเหตุ
แล้วใส่สารประกอบทีเ่ ป็นด่างในพืชให้สบี างชนิดท�ำให้ได้ และผล และด้วยหัวข้อที่มีค�ำว่า “ของฉัน” จึงท�ำให้เด็ก
สีที่มีคุณภาพผ่านการประเมินทางวิทยาศาสตร์และการ แสดงลักษณะเฉพาะตัวและเสนอเนื้อหาได้อย่างอิสระ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์ เมื่อน�ำมาสร้าง ตามการรับรู้ของตนเอง ผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียน
สรรค์ผลงานศิลปะเด็กจะมีความคงทนและมีอายุอยู่ได้ ที่ได้มาเพื่อประกอบเป็นส่วนหนึ่งของผลงานสร้างสรรค์
ทางศิลปะของผู้วิจัย
เพียงพอส�ำหรับการสร้างผลงานศิลปะของเด็ก
ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ของผู้วิจัยน�ำ
เมื่ อ น� ำ องค์ ค วามรู ้ จ ากภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า มาบู ร ณาการกั บ หลั ก การ หลักการของ ทฤษฎีนิยมรูปทรง Formalism Theory
เทคโนโลยี ส ะอาดประยุ ก ต์ ส าระให้ ง ่ า ยแก่ ก ารศึ ก ษา แสดงความคิดในการ สร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเน้น
ของเด็ก มาสร้างเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส�ำหรับ การน�ำมูลฐานของศิลปะ Element of Visual Art เช่น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนสามารถ รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว มาใช้โดยตรง ผลงานที่ปรากฏ
บอกแหล่ ง ก� ำ เนิ ด สี ต ่ า งๆจากธรรมชาติ ที่ เ ป็ น แม่ สี มีลัก ษณะลดทอน ในลัก ษณะ กึ่งนามธรรม Semiวัตถุธาตุได้ สามารถบอกและอธิบายวิธีการผลิตแม่สี Abstract การถ่ายทอด ให้ความส�ำคัญ แก่ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไ ด้ ผลิ ต สี ธ รรมชาติ แ ละวาดภาพจากมุ ม น้อยลงและเพิ่มความส�ำคัญ ที่ตัวสื่อมากขึ้น เป็นการ
มองของนักเรียนที่มีต่อธรรมชาติด้วยสีที่นักเรียนผลิต ผสมผสานระหว่างรูปแบบ ธรรมชาติกบั ความรูส้ กึ นึกคิด
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และจินตนาการ สร้างสรรค์ของผู้วิจัย เป็นการแสดง
ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ของผู้วิจัยผ่าน
สภาวะสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกบั จิต รูปแบบของธรรมชาติ การประเมินแบบร่าง และการประเมินผลงานศิลปะจัดวาง
ที่น�ำมา เป็นสื่อนั้น ถูกลด สกัด ตัดทอนลง การจัดวางก็ หรือ ศิลปะติดตัง้ Installation Art ในหัวข้อ “สหบทของ
มิได้ค�ำนึงถึงกฎเกณฑ์ของ ความเป็นจริงตามธรรมชาติ ธรรมชาติ” โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านทัศนศิลป์ 3 ท่าน อยู่
ผู้วิจัยจะตัดทอนเอารูปแบบ บางส่วน จากธรรมชาติ ในเกณฑ์คุณภาพระดับ ดี ซึ่งสามารถจะพัฒนาให้ระดับ
มาเป็นสื่อความรู้สึกนึกคิดของตน ให้ผู้ดูได้รับรู้ เช่น คุณภาพสูงกว่านี้ได้หากมีจ�ำนวนผลงานมากกว่า 1 ชิ้น
ใช้รูปแบบของธรรมชาติมาเป็นสื่อ แสดงในเรื่องราวที่ และสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้ชนิ้ งานดูงดงามสอดคล้อง
ผู้วิจัยต้องการแสดง หรือใช้เป็นสื่อ แสดงเทคนิค วิธี กับข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านทัศนศิลป์ทวี่ า่ พืน้ ที่
การ ผลงานแสดงทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติในมุมมองที่ แวดล้อมตัวงานมีผลต่อการท�ำให้ตวั งานดูdropลง ความ
หลากหลาย ธรรมชาติในหลายๆแง่มุมของเด็กประกอบ เชื่อมโยงทางความคิดระหว่างวัสดุธรรมชาติ+กิจกรรม
กันจนเป็นต้นไม้ 1 ต้นที่มีความหลากหลายในมุมมองที่ +ชิน้ งาน ยังดูไม่ประสานกลมกลืนกันเท่าทีค่ วร หากเป็น
มีต่อธรรมชาติประกอบกับล�ำต้นที่เป็นธรรมชาติที่เต็ม ไปได้ควรมีจ�ำนวนชิ้นงานมากกว่า 1ชิ้น
ไปด้วยผลจากการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงความส�ำคัญของธรรมชาติทีก�ำลังถูกเทคโนโลยี ข้อเสนอแนะ
คุกคาม รูปร่างรูปทรงของต้นไม้สื่อถึงธรรมชาติ ใช้วัสดุ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ที่ประกอบล�ำต้นเป็นขยะเทคโนโลยี สื่อถึงผลของการใช้
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทุกด้านมีสาระเฉพาะด้านทีน่ า่
เทคโนโลยีรว่ มกับธรรมชาติ ใช้ภาพวาดนักเรียนในหัวข้อ สนใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสามารถน�ำมาสร้าง
“ธรรมชาติของฉัน” บนกระดาษที่มีรูปร่างของดอกไม้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างความสนใจ ตระหนักและเห็น
ใบไม้ และผลไม้ เป็นส่วนประกอบให้เป็นต้นไม้สมบูรณ์ คุณค่าความส�ำคัญของภูมปิ ญ
ั ญาด้านนัน้ ๆ ให้แก่นกั เรียน
ผลงานศิลปะชิ้นนี้เป็นผลงานที่ถ่ายทอดความคิดร่วม ในระดับการศึกษาขั้นพืนฐาน หรือบุคคลที่มีความสนใจ
ของผู้วิจัยกับเด็ก เมื่อมีงานศิลปะเด็กเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั่วไป ข้อสังเกตที่ส�ำคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
หลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะทีใ่ ช้ควรเป็นหลักการ องค์ความรู้ที่ถูกเผยแพร่ส่วนมากจะเป็นองค์ความรู้ผิว
จัดองค์ประกอบทีเ่ ป็นพืน้ ฐานทีส่ ดุ ได้แก่หลักการจัดองค์ เผินที่ถูกเปิดเผยไม่หมด ดังนั้นผู้สนใจภูมิปัญญาควร
ประกอบแบบสมดุลตามที่ได้ร่างแบบเป็นต้นไม้ มีความ ศึกษาให้ถ่องแท้เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด และจะ
สมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน สร้างความกลมกลืนด้วยรูป สังเกตเห็นว่ารากฐานของภูมปิ ญ
ั ญามักมาจากธรรมชาติ
ร่างรูปทรงของต้นไม้ที่ผู้วิจัยสร้างด้วยขยะเทคโนโลยีกับ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ หรือแม้กระทั่งกรรมวิธีต่างๆ ต้อง
ผลงานภาพวาดขอ งนักเรียนบนกระดาษรูปร่างผลไม้ พึ่งพาธรรมชาติ ดังนั้นการสร้างความตระหนักถึงความ
ดอกไม้ ใบไม้ จัดวางให้เป็นเอกภาพ รวมเป็นกลุ่มก้อน ส�ำคัญของธรรมชาติไม่ว่าด้วยกระบวนการใด วิธีการใด
ไม่กระจาย มีรูปทรงของขยะเทคโนโลยีขนาดเล็ก กลาง จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความส�ำคัญล�ำดับแรก
ใหญ่ เกาะกลุ่มกันอย่างมีจังหวะอิสระไม่จัดเรียง องค์
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ประกอบที่เป็นพื้นฐานหรือทัศนธาตุที่ใช้ประกอบด้วย
1. การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เป็น
ทัศนธาตุที่เด่นที่สุด คือ รูปร่างของใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ เรือ่ งใหม่ และมีรปู แบบของกระบวนการวิจยั ทีเ่ ผยแพร่ไม่
จากภาพวาดของนักเรียน รูปทรงของต้นไม้ที่ผู้วิจัยสร้าง มากนัก กระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
ขึ้น มีลักษณะเป็น 3 มิติ ทัศนธาตุรองได้แก่ พื้นผิว จาก ครั้งนี้ เป็นสุนทรียะทางการวิจัยมากกว่าความงามจาก
ล�ำต้นของต้นไม้ สี จากผลงานภาพวาดของเด็ก
ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่ได้จากผลของการวิจัย
ดังนัน้ กระบวนการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถใช้เป็นแนวทาง หรือ
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รูปแบบหนึ่ง ที่จะอธิบายถึงกระบวนการที่ท�ำให้ได้มาซึ่ง ศิลปกรรม การออกแบบกระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรค์
ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
ให้เกิดประโยชน์วงกว้าง ในเชิงอนุรักษ์ หรือบูรณาการ
2. การศึกษาวิจัยการสร้างสรรค์ผลงานทัศน ข้ามศาสตร์ร่วมด้วยเป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาผลงาน
ศิลป์เฉพาะบุคคลเป็นลักษณะเด่นของการวิจัยทางด้าน วิจัยทางด้านศิลปกรรมให้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สอื่ สังคมของผูส้ งู อายุทพี่ กั อาศัยในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ�ำแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคลได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ 3) ศึกษาผลกระทบของการใช้
สื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอ�ำเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรีจ�ำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการและแบบมาตรประมาณค่า
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู่
ผลการวิจยั พบว่า 1)พฤติกรรมการใช้สอื่ สังคมออนในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเมือ่ พิจารณารายด้านตาม
ล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ด้านอุปกรณ์ ด้านวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านโปรแกรม และด้านอุปสรรค อยู่ในระดับน้อย 2)พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พักอาศัยใน
เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.05 จ�ำแนกตามสถานภาพสมรสและจ�ำแนกตามอาชีพโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) ผลกระทบจากการใช้สื่อสังคม ด้าน
เศรษฐกิจได้แก่ใช้เงินเป็นค่าบริการโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ตจ�ำนวนมาก ด้านสังคม ได้แก่ มีการติดต่อสื่อสารกับคนใน
ครอบครัวเพิม่ ขึน้ ด้านอารมณ์และจิตใจได้แก่คลายความเครียดจากกิจกรรมอืน่ และด้านสุขภาพได้แก่ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the using social media behavior of the
elderly in Muang District Chonburi Province 2) to compare the using social media behavior of the
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elderly in Muang District Chonburi Province classified by personal data, gender, marital status,
educational level, income, and occupation 3) to study the impact of using social media to the
elderly in Muang District Chonburi Province. The sample consisted of 380 elders in Muang District
Chonburi Province. The checklist and rating scale questionnaire was used for data collection. The
data were analyzed in terms of percentage, arithmetic mean, standard deviation , t-test , oneway analysis of variance, and LSD . The results were as follows: 1) overall of the using social
media behavior of the elderly in Muang District Chonburi Province was rated at moderate level.
The advantage aspect was rated at high level, the equipment and objective aspects were rated at
moderate level, the program and the trouble aspects were rated at low level respectively. 2) the
comparison of using social media behavior of the elderly in Muang District Chonburi Province as
classified by gender, educational level, and income were statistically significant differences at the
.05 level in overall and all aspects, when classified by marital status, and occupation it was showed
no significant difference in overall however there were statistically significant differences at the .05
level in all aspects. 3 the impact of using social media to the elderly in Muang District Chonburi
Province in economics aspects was spending much money for mobile phone and internet services,
in social aspects was more communication to family members, in mind and emotion aspects was
relaxing from other activities, and in health aspects was getting useful information for healthcare.

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
โลกก� ำ ลั ง เปลี่ ย นผ่ า นเข้ า สู ่ ยุ ค ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(Information Age) เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and
Communication Technology) (กาญจนา แก้วเทพ
และคณะ, 2550, หน้า 183-184) ข้อมูลข่าวสารจึงเป็น
ทรัพยากรทางสังคมทีม่ คี า่ ของคนทัว่ ไปในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจความเชื่อทัศนคติและพฤติกรรมเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งอันมีผลต่อการด�ำรงชีวิตในสังคม (สุกัญญา
บูรณเดชาชัย, 2553, หน้า 130) สือ่ สังคมเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่ใหญ่ที่สุดผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูลเหตุการณ์
ต่างๆได้ทั่วโลกสามารถกระท�ำได้ในเวลาอันรวดเร็วง่าย
ต่อการใช้งานไม่จ�ำกัดแหล่งข้อมูลสามารถเชื่อมต่อไปยัง
ข้อมูลอืน่ ๆได้นอกจากนีย้ งั พบว่าสือ่ สังคม มีคณ
ุ ลักษณะ
ของการสื่อสารแบบการแสวงหาข้อมูลตามความสนใจ
ของผู้ใช้ (Information Pull) แตกต่างจากสื่อมวลชน
ประเภทอื่นที่ผลักดันข้อมูลสู่ประชาชน (Information
Push) สื่อสังคมเป็นสื่อที่ควบคุมได้โดยผู้ใช้สามารถเปิด

รับข่าวสารที่ต้องการปฏิเสธข้อมูลข่าวสารที่ไม่น่าสนใจ
ได้การเรียกหาข้อมูลสามารถกระท�ำได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
ในการเลือกเปิดรับข่าวสารรวมทัง้ สามารถควบคุมข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องการเปิดรับได้มากกว่าสื่ออื่นๆ (กาญจนา
แก้วเทพและคณะ, 2550, หน้า 183-184) ประเทศไทย
มีจ�ำนวนผู้ใช้สื่อสังคม เพิ่มสูงขึ้นทุกปี และได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึง่ ในวิถชี วี ติ ประจ�ำวันของทุกคนในประเทศอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ทงั้ วัยเด็กวัยรุน่ วัยท�ำงาน ไม่เว้นแม้แต่วยั
ชราหรือกลุ่มผู้สูงอายุ
ด้วยเหตุที่สื่อสังคม มีบทบาทและความส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินชีวติ ของกลุม่ ผูส้ งู อายุเพิม่ มากขึน้ โครงการ
พั ฒ นาสั ง คมแห่ ง ความเท่ า เที ย มด้ ว ยICT กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงมีการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้สูงอายุและเป็นช่องทางส�ำคัญที่ช่วยเหลือให้ผู้สูง
อายุสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างอิสระมีความสุข ลดการ
พึ่งพาผู้อื่นไม่ถูกแบ่งแยกจากสังคม ทั้งยังมีคุณค่า มี
ศักยภาพในการด�ำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ความรู้และ
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ทักษะการค้นหาข้อมูลต่างๆ จากสื่อสังคมออนไลน์ไป
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิต ช่วยลดปัญหาเรื่องของ ของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
การเดินทางไปติดต่อข้อมูล ตามสถานที่บริการต่างๆ จ�ำแนกตามข้อมูลส่วนบุคลได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส
ของหน่วยงานภาครัฐท�ำให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยแก้ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ
เหงาผ่านสื่อสังคม (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้สื่อสังคมต่อ
สารสนเทศและการสื่อสาร, โครงการพัฒนาสังคมแห่ง ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขต อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ความเท่าเทียมด้วย ICT, 2550, หน้า 1, 12-13) ซึ่ง
ส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มการใช้สื่อสังคมเพิ่มมาก คำ�ถามการวิจัย
ขึ้นโดยเฉพาะในเขตสังคมเมือง
1. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พัก
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ อาศัยในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรมี มี ากน้อยเพียงใด
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจากความเจริญ
2. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พัก
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับแนว อาศัยในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ�ำแนกตามข้อมูล
นโยบายตามโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม ส่วนบุคคล แตกต่างกันหรือไม่
ด้วย ICT ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
3. ผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมต่อผู้สูงอายุ
สือ่ สาร ส่งผลให้การใช้สอื่ สังคมเพิม่ สูงขึน้ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุ ที่พักอาศัยในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีเป็นอย่างไร
โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง และเขตสังคมอุตสาหกรรม
ซึ่ ง สภาพการณ์ ดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของ สมมติฐานการวิจัย
ผู้สูงอายุท่ีพักอาศัยในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่
การใช้สื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขต
จ�ำเป็นต้องใช้สื่อสังคม และมีแนวโน้มการใช้สื่อสังคม อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ�ำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
เพิ่มขึ้น เพื่อสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ แตกต่างกัน
ที่เกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุ จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็น
ความส�ำคัญ และความจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาพฤติกรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การใช้สื่อสังคม และศึกษาผลกระทบจากการใช้สื่อสังคม
1. เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้ด้านการ
ต่อผู้สูงอายุ ที่พักอาศัยในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ใช้งานสื่อสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็น
และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ น�ำผลการศึกษา ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ
2. เป็นข้อมูลพืน้ ฐานส�ำหรับนักพัฒนาโปรแกรม
วิจัยนี้ไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้สูง
อายุสามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมได้อย่าง ที่ใช้งานบนสื่อสังคมในการออกแบบให้เหมาะสมกับการ
ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต ใช้งานของผู้สูงอายุ
ประจ�ำวัน ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของผูส้ งู อายุ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ต่อไป
แนวคิ ด ในการวิ จั ย นี้ ป ระกอบด้ ว ยแนวคิ ด ที่
ส�ำคัญได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับผู้สูงอายุของ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้สอื่ สังคมของผูส้ งู Master & John (Master & John อ้างถึงใน สุรกุล
เจนอบรม, 2534) ระบุว่าผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่
อายุที่พักอาศัยในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงทางกาย การ
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เปลี่ยนแปลงทางจิตใจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ รายการ (Checklist) 2) ข้อมูลทัว่ ไปด้านพฤติกรรมการใช้
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 2) แนวคิดและทฤษฎี สือ่ สังคมของผูส้ งู อายุเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist)
เกี่ยวกับพฤติกรรม และองค์ประกอบของพฤติกรรม 3) พฤติกรรมการใช้สอื่ สังคมของผูส้ งู อายุเป็นแบบมาตรา
(Kagan & Segal, 1992 อ้างถึงในประภาเพ็ญ สุวรรณ, ประมาณค่า (rating scale questionnaires) 4) ผลกระ
2526) ซึ่ ง กล่ า วถึ ง สาเหตุ แ ละการเกิ ด พฤติ ก รรม ทบจากการใช้สอื่ สังคมต่อผูส้ งู อายุเป็นแบบตรวจรายการ
มนุษย์ 3) ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร ของ Klapper (Checklist)ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89
(1960, pp.19-25) ซึ่งกล่าวว่ากระบวนการเลือกรับ
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุในเขต
ข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสาร เปรียบเสมือนเครื่องกรอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยตนเองระหว่างเดือน
ข่าวสาร ในการรับรู้ของมนุษย์ ประกอบด้วยการกลั่น มีนาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2559
กรอง 4 ขัน้ ได้แก่การเลือกเปิดรับการเลือกให้ความสนใจ ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนจ�ำนวน 380 ฉบับ
การเลือกรับรู้และตีความหมาย และการเลือกจดจ�ำ 4) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ100 และได้ น� ำมาประมวลผลโดยใช้
แนวคิดเกีย่ วกับสือ่ สังคมออนไลน์ (Pallis,Zeinalipour- โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติต่างๆประกอบด้วย
Yazti, &Dikaiakos, 2011) ที่อธิบายถึงลักษณะสื่อ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
สังคมว่าเป็นศูนย์กลางในการให้บุคคลที่จะสร้างความ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
สัมพันธ์กับบุคคลอื่น ผู้ใช้แต่ละคน เชื่อมต่อกับรายชื่อ และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
ของผู้อื่นโดยการแชร์ต่อๆ กันไป และเป็นที่รวมของ
เครื่องมือหลากหลาย ที่สร้างความรู้สึกของความเป็น สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ชุมชนอย่างไม่เป็นทางการและด้วยความสมัครใจ ได้แก่
1. พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คม พบว่ า
facebook, Twitter, Instagram, LINE, Skype และ ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากสื่อสังคม
WhatsApp 5) แนวคิดช่องว่างทางดิจิทัล คือการเกิด เริ่มใช้งานครั้งแรกในโลกเมื่อปีค.ศ.1997 หรือประมาณ
ช่องว่างของผู้มีข่าวสารและผู้ไร้ข่าวสาร ระหว่างกลุ่ม 19 ที่ ผ ่ า นมา (Pallis, Zeinalipour-Yazti, and
ประชากรในสังคมโลก (Quibria, Shamsun, & Reyes- Dikaiakos, 2011) จึงท�ำให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนการแพร่
Macasaquite, 2004)
หลายของสื่อสังคม อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และอาจ
มีทักษะการใช้งานน้อยจึงปรากฎผลระดับพฤติกรรม
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การใช้ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจกลุ่มตัวอย่าง จารุวรรณ พิมพิค้อ และสมาน ลอยฟ้า (2552) ซึ่งพบว่า
เป็นผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผูส้ งู อายุไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการใช้อนิ เทอร์เน็ตและ
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie and เห็นความส�ำคัญอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
Morgan (1970, pp. 608- 609) จากประชากรจ�ำนวน รายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์ อยู่ในระดับมาก สาเหตุ
41,530 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 380 คนโดยการเลือก เนื่องจากในปัจจุบัน สื่อสังคมมีบทบาทต่อการด�ำเนิน
แบบเจาะจงจากผู้มีประสบการณ์การใช้สื่อสังคม เครื่อง ชีวิตในทุกด้าน และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับทุก
มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม คนสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐชุดา มงคลชาติ
(Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย ค�ำถามปลายปิด (2550) ทีพ่ บว่าบริการและกิจกรรมทีผ่ ใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตใช้
(close-ended questionnaires) จ�ำนวน 4 ตอน ได้แก่ มากทีส่ ดุ คือไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ และติดตามข่าวสาร
1)ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุได้แก่ เพศ สถานภาพ ประจ�ำวันหรือข้อมูลที่ทันสมัย ส่วนด้านอุปกรณ์และ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ เป็นแบบตรวจ ด้านวัตถุประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านโปรแกรม
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และด้านอุปสรรคอยู่ในระดับน้อย เนื่องจาก ผู้สูงอายุ
เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งเป็ น รายคู ่ พบว่ า
มีข้อจ�ำกัดในการใช้งานสื่อสังคม จึงมักใช้อุปกรณ์และ 1) ด้านวัตถุประสงค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
โปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย เพื่อวัตถุประสงค์ที่จ�ำกัดตาม สถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มสมรส มากกว่า
ต้องการเท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉรา เอ๊นซ์ กลุ่มโสด และกลุ่มหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ ทั้งนี้อาจ
(2550) ที่พบว่า ผู้สูงอายุทั่วประเทศเพียงร้อยละ 1.10 เนื่องมาจากกลุ่มสมรส อาจมีภารกิจในการติดต่อสื่อสาร
ใช้คอมพิวเตอร์และร้อยละ 0.60 ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งน้อย และกิจกรรมด้านอื่นๆระหว่างสมาชิกในครอบครัวโดย
กว่าประชากรกลุ่มอื่น
การใช้สื่อสังคม มากกว่า กลุ่มโสดและหย่าร้าง/หม้าย/
2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม แยกกันอยู่ ซึง่ มีกจิ กรรมเกีย่ วข้องกับบุคคลในครอบครัว
จ�ำแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมและรายด้านได้แก่ น้อยกว่ากลุ่มสมรส สอดคล้องกับแนวคิดของ กษิติธร
ด้านวัตถุประสงค์ ด้านอุปกรณ์ ด้านโปรแกรม และด้าน ภูภราดัย และสิรินทร ไชยศักดา (2544, หน้า 1) ที่สรุป
ประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ว่าโครงสร้างครอบครัวได้แก่ จ�ำนวนบุตร จ�ำนวนสมาชิก
.05 เป็นไปตามสมมุตฐิ าน โดยเพศชายมีระดับพฤติกรรม ในครอบครัว ส่งผลต่อโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศ
การใช้สื่อสังคม มากกว่าเพศหญิง ส่วนด้านอุปสรรค 2) ด้านอุปกรณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส�ำคัญทาง ที่ระดับ .05 จ�ำนวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มโสดและกลุ่ม
สถิตทิ รี่ ะดับ .05 สาเหตุอาจเนือ่ งมาจากเพศชายมีทกั ษะ สมรส มากกว่ากลุ่มหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ สาเหตุ
และความถนัดในการใช้งานสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยี อาจเนื่องมาจากกลุ่มโสด และกลุ่มสมรส มีแรงจูงใจ
สูงกว่าเพศหญิงจึงท�ำให้เพศชายใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ความสนใจ และเวลาว่างในการหาข้อมูล และแสวงหา
และมีอปุ สรรคในการใช้งานน้อยกว่าเพศหญิง สอดคล้อง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมากกว่า
กับแนวคิดของ ศิริพร ศรีเชลียง (2550, หน้า 57-61) กลุ่ม หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ ซึ่งเป็นกลุ่ม ที่อาจมี
ที่สรุปว่าความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมี ปัญหาทางด้านจิตใจเนื่องจากเคยมีคู่สมรสแต่ต้องมาอยู่
ผลต่อการเข้าถึงสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล�ำพัง จึงรู้สึกว้าเหว่ หมดก�ำลังใจ ท�ำให้ซึมเศร้า ไม่
โดยพบว่าเพศชายมีทักษะ และความสามารถในการใช้ กระฉับกระเฉง สอดคล้องกับแนวคิดของสุรกุล เจนอบรม
อินเทอร์เน็ตสูงกว่าเพศหญิง และสอดคล้องกับผลการ (2534, หน้า 2-20) ที่ระบุว่าการสูญเสียบุคคลอันเป็น
วิจัยของปณิชา นิติพรมงคล (2554) ที่พบว่าพฤติกรรม ที่รัก ที่เป็นญาติหรือคู่ชีวิตที่ต้องตายจากหรือแยกย้าย
การใช้สื่อสังคมมีความสัมพันธ์กับเพศ
ไปอยู่ที่อื่น ท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกซึมเศร้าได้ง่าย
3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม จึงอาจส่งผลท�ำให้ไม่กระตือรือร้นในการแสวงหาอุปกรณ์
จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าโดยรวมแตกต่างกัน สื่อสารใหม่ๆ 3) ด้านโปรแกรม แตกต่างกันอย่างมี
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ�ำนวน1คู่ ได้แก่ กลุ่ม
สาเหตุอาจเนื่องมาจาก โดยภาพรวมของการใช้งาน สมรสมากกว่ากลุ่มหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 4) ด้าน
สื่อสังคมไม่เกี่ยวข้องกับสถานภาพสมรสโดยตรง แต่ ประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
แตกต่างกันในรายละเอียดด้านต่างๆ มากกว่า ผลการ .05 มีจำ� นวน 2 คู่ ได้แก่ กลุม่ สมรส มากกว่ากลุม่ โสด และ
เปรี ย บเที ย บเป็ น รายด้ า นจึ ง พบว่ า ด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์ กลุ่มหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ สาเหตุอาจเนื่องมาจาก
ด้านอุปกรณ์ ด้านโปรแกรม ด้านประโยชน์และด้าน กลุม่ สมรส มีกจิ กรรมทีต่ อ้ งสือ่ สารกับสมาชิกในครอบครัว
อุปสรรค แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ มากกว่ากลุ่มหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จึงมีความสนใจ
.05
ในการแสวงหาโปรแกรมการใช้งานใหม่ๆ เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร สอดคล้องกับแนวคิดของ
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กษิติธร ภูภราดัย และสิรินทร ไชยศักดา (2544, หน้า 1) กลุม่ สูงกว่าปริญญาตรี ส่วนกลุม่ ปริญญาตรี มากกว่ากลุม่
ที่สรุปว่าโครงสร้างครอบครัวได้แก่ จ�ำนวนสมาชิกใน ประถมศึกษา และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่มสูง
ครอบครัว ส่งผลต่อโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศ โดย กว่าปริญญาตรีมากกว่ากลุม่ มัธยมศึกษาตอนต้นสาเหตุที่
ครอบครัวที่มีจ�ำนวนบุตรหรือสมาชิกน้อย และก�ำลังอยู่ กลุม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุม่ สูงกว่าปริญญาตรีมี
ในวัยเรียนมีแนวโน้มการเข้าเข้าถึงสารสนเทศได้มากกว่า พฤติกรรมการใช้สอื่ สังคมมากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ อาจเนือ่ งมา
ครอบครัวที่มีสมาชิกมาก 5) ด้านอุปสรรค แตกต่างกัน จากการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้แก่การติดต่อสื่อสาร
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 2 คู่ ได้แก่ กับสมาชิกในครอบครัวหรือคนรูจ้ กั และการค้นหาข้อมูล
กลุม่ โสด มากกว่ากลุม่ สมรส และกลุม่ หย่าร้าง/หม้าย/แยก ด้านสุขภาพอนามัย สอดคล้องกับผลการวิจยั ของอัจฉรา
กันอยู่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มโสดไม่มีบุตรหลานหรือ เอ๊นซ์ (2550) ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่าง
สมาชิกในครอบครัวช่วยแก้ไข เมื่อมีปัญหาการใช้งาน กันส่งผลให้มีความแตกต่างกันในการใช้อินเทอร์เน็ต
สื่อสังคม ด้านอุปสรรค จึงมากกว่ากลุ่มอื่น สอดคล้อง 2) ด้ า นอุ ป กรณ์ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทาง
กับ แนวคิดของศิริพร ศรีเชลียง( 2550, หน้า 57-61)ที่ สถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 6 คู่ ได้แก่ กลุ่มปริญญาตรี
ระบุว่าความแตกต่างระหว่างวัยส่งผลต่อความสามารถ มากกว่ากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มมัธยมศึกษา
ในการเข้าถึงสารสนเทศและการใช้อินเทอร์เน็ต กล่าวคือ ตอนต้น และกลุ่มประถมศึกษา กลุ่มปริญญาตรีมากกว่า
ประชากรวัยเด็กมีทักษะและความสามารถในการเข้าถึง กลุ ่ ม มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และกลุ ่ ม ประถมศึ ก ษา
สารสนเทศได้ดีกว่าผู้สูงอายุ
กลุ ่ ม สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี มากกว่ า กลุ ่ ม มั ธ ยมศึ ก ษา
4. การเปรี ย บเที ย บความความแตกต่ า ง ตอนต้น และกลุ่มประถมศึกษา ส่วนกลุ่มมัธยมศึกษา
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมจ�ำแนกตาม ระดับการศึกษา ตอนปลายมากกว่ากลุ่มประถมศึกษา เหตุผลที่กลุ่ม
พบว่ า โดยภาพรวมและรายด้ า นทุ ก ด้ า นได้ แ ก่ ด ้ า น การศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีมี
วัตถุประสงค์ ด้านอุปกรณ์ ด้านโปรแกรม ด้านประโยชน์ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ด้านอุปกรณ์สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ
และด้านอุปสรรค แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากการเลือกใช้ หรือจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ที่ระดับ .05เป็นไปตามสมมุติฐาน สาเหตุเนื่องจากการ ส�ำหรับสื่อสังคมจ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ
ใช้สื่อสังคม จ�ำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานบางอย่าง เช่น ในเทคนิคการท�ำงานของอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งจ�ำเป็น
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านภาษา ต้องสามารถอ่านหรือท�ำความเข้าใจกับคู่มือการใช้งาน
และทักษะการพิมพ์ ฯลฯ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุ ป กรณ์ เ หล่ า นั้ น ได้ ดั ง นั้ น กลุ ่ ม ผู ้ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
กฤติกาพร มลาสานต์ (2547) ที่ศึกษาเรื่อง การใช้ ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีจึงมีพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตและช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างประชาชนใน ด้านนี้มากกว่า สอดคล้องกับผลการวิจัยของปณิชา นิติ
สังคมเมืองและชนบทของไทย พบว่าคนในสังคมชนบท พรมงคล (2554) ซึ่งพบว่าพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม มี
ที่มีระดับการศึกษาต�่ำกว่าคนในสังคมเมืองสามารถเข้า ความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา 3) ด้านโปรแกรมแตก
ถึงข่าวสารข้อมูลได้น้อยกว่า และผลการวิจัยของปณิชา ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จ�ำนวน 7 คู่
นิตพิ รมงคล (2554) ซึง่ พบว่าพฤติกรรมการใช้สอื่ สังคม ได้แก่ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มปริญญาตรี และ
มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษา
กลุม่ ประถมศึกษามากกว่ากลุม่ มัธยมศึกษาตอนต้นส่วน
เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า 1) ด้าน กลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี มากกว่ากลุ่มประถมศึกษา และ
วัตถุประสงค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้นตามล�ำดับผลการวิจัยพบว่า
ระดับ .05 จ�ำนวน 6 คู่ ได้แก่ กลุม่ มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มปริญญาตรี และกลุ่ม
มากกว่ากลุม่ ประถมศึกษา กลุม่ มัธยมศึกษาตอนต้น และ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี มี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมด้ า น
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โปรแกรมมากกว่ามากกว่ากลุ่มประถมศึกษา และกลุ่ม สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี ต ามล� ำ ดั บ ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ ่ ม
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สาเหตุ เ นื่ อ งมาจากการเลื อ กใช้ ประถมศึกษามีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมด้านอุปสรรค
โปรแกรมเพื่อการใช้งานสื่อสังคม จ�ำเป็นต้องมีความรู้ มากที่สุด สาเหตุเนื่องจากการใช้งานสื่อสังคมจ�ำเป็น
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ ต้องมีพื้นฐานความรู้หลายด้านเช่นด้านเทคโนโลยี ด้าน
เพื่อใช้ประกอบศึกษาและท�ำความเข้าใจกับคู่มือและ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ด้านการพิมพ์ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ
รายละเอี ย ดการท� ำ งานของโปรแกรม สอดคล้ อ งกั บ ให้เกิดอุปสรรคต่อผู้มีระดับการศึกษาต�่ำ ซึ่งส่วนใหญ่
แนวคิดของกษิติธร ภูภราดัย และ สิรินทร ไชยศักดา ท�ำงานในภาคการเกษตรกรรมหรือรับจ้าง ความจ�ำเป็น
(2544, หน้า 1) ที่ระบุว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงมีความ และประสบการณ์ในการใช้สื่อสังคมจึงน้อยกว่าผู้ส�ำเร็จ
รู้ในการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่าผู้มีการศึกษาระดับ การศึกษาระดับสูงกว่า และเกิดอุปสรรคในการใช้งานสื่อ
ต�่ำกว่า 4) ด้านประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ สังคมมากกว่า สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิชชาพร
ทางสถิติที่ระดับ .05จ�ำนวน 6 คู่ ได้แก่ กลุ่มปริญญาตรี จันทร (2556) ซึ่งพบว่าผู้สูงวัยในเขตต�ำบลหน้าประดู่
มากกว่ากลุ่มประถมศึกษาและกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชลบุรีมีอุปสรรคในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ได้แก่
กลุ ่ ม มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายมากกว่ า กลุ ่ ม ราคาของอุปกรณ์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่มีราคาสูง
ประถมศึกษาและกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนกลุ่ม และงานวิจัยของจารุวรรณ พิมพิค้อ และสมาน ลอยฟ้า
สูงกว่าปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประถมศึกษาและกลุ่ม (2552) ที่พบว่าผู้สูงอายุบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจ
มัธยมศึกษาตอนต้นตามล�ำดับ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ปริญญาตรีกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่มมัธยมศึกษา
5. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ตอนปลาย เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ด้าน จ�ำแนกตามรายได้ พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านทุก
ประโยชน์สงู กว่ากลุม่ ประถมศึกษา และกลุม่ มัธยมศึกษา ด้านได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านอุปกรณ์ ด้านโปรแกรม
ตอนต้น สาเหตุอาจเนื่องมาจากกลุ่มที่มีระดับการศึกษา ด้านประโยชน์ และด้านอุปสรรค แตกต่างกันอย่างมี
สูงส่วนใหญ่เป็นผู้เกษียณจากการรับราชการ มีความ นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐาน
คุ้นเคยกับการใช้สื่อสังคมมาก่อนการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ สาเหตุเนื่องจากการใช้สื่อสังคม จ�ำเป็นต้องมี เทคโนโลยี
และยังคงใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกใน เครื่องมือหรือสื่ออุปกรณ์ในการใช้งานอีกทั้งต้องมีค่า
ครอบครัว หรือคนรู้จัก และใช้ในการค้นหาข้อมูลด้าน ใช้ จ ่ า ยประจ� ำ ส� ำ หรั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบออนไลน์
ต่างๆอย่างต่อเนื่องหลังจากเกษียณจากการรับราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของปณิชา นิติพรมงคล (2554)
และเป็นกลุ่มที่เห็นประโยชน์จากการใช้งานสื่อสังคม ที่พบว่าพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม มีความสัมพันธ์กับ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา เอ๊นซ์ (2550) ซึ่งท�ำ รายได้
วิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า 1) ด้าน
ผู้สูงอายุไทยพบว่าผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครใช้ วัตถุประสงค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
คอมพิวเตอร์ในการท�ำงานสูงสุดร้อยละ 57.60 และเป็น ระดับ .05 จ�ำนวน 5 คู่ ได้แก่กลุม่ รายได้มากกว่า 20,000
ผู้ที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 5) ด้าน บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มรายได้ 5,000-10,000 บาท/
อุปสรรค แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ เดือน และกลุม่ รายได้ตำ�่ กว่า 5,000 บาท/เดือน ส่วนกลุม่
.05 มีจ�ำนวน 8 คู่ ได้แก่กลุ่มประถมศึกษามากกว่า รายได้ 10,001-20,000 บาท/เดือน มากกว่ากลุม่ รายได้
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มปริญญาตรีและกลุ่มสูง 5,000-10,000 บาท/เดือน และกลุม่ รายได้ตำ�่ กว่า 5,000
กว่าปริญญาตรี ส่วนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้นมากกว่า บาท/เดือนตามล�ำดับ จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่ากลุม่ รายได้
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มปริญญาตรีและกลุ่ม มากกว่า 20,000 บาท/เดือนและกลุ่มรายได้ 10,001-
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20,000 บาท/เดือน มีการใช้สื่อสังคม ด้านวัตถุประสงค์ การเข้าถึงและใช้งานโปรแกรมต่างๆมากว่า สอดคล้อง
มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต�่ำกว่า สาเหตุอาจเนื่องมาจาก กับงานวิจัยของ ปณิชา นิติพรมงคล (2554) ที่พบว่า
กลุ่มผู้มีรายได้สูงส่วนใหญ่เป็นผู้เกษียณอายุจากการรับ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม มีความสัมพันธ์กับ รายได้ 4)
ราชการซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความคุ้นเคยกับการใช้สื่อ ด้านประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
สังคม ในวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ จึงใช้ต่อเนื่องมาจนถึง ระดับ .05 จ�ำนวน 4 คูไ่ ด้แก่ กลุม่ 10,001-20,000 บาท/
หลังเกษียณ อีกทั้งการมีรายได้ประจ�ำที่เพียงพอต่อการ เดือนมากกว่ากลุ่มรายได้ 5,000-10,000 บาท/เดือน
จัดหาอุปกรณ์และค่าบริการออนไลน์จงึ ท�ำให้กลุม่ ผูม้ รี าย และกลุ่มรายได้ต่�ำกว่า 5,000 บาท/เดือนส่วนกลุ่มราย
ได้สูงมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ด้านวัตถุประสงค์สูง ได้ มากกว่า20,000 บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มมีรายได้
กว่ากลุ่มอื่น สอดคล้องกับแนวคิดของศิริพร ศรีเชลียง ต�่ำกว่า5,000 บาท/เดือนตามล�ำดับ จากผลการวิจัย
(2550, หน้า 57-61) ที่กล่าวว่ารายได้ เป็นสาเหตุหนึ่ง พบว่ากลุ่มผู้มีรายได้สูงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ด้าน
ที่ท�ำให้เกิดความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงสารสนเทศ ประโยชน์มากกว่ากลุม่ ทีม่ รี ายได้ตำ�่ กว่า อาจเนือ่ งมาจาก
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเนือ่ งจากการเข้าถึงสารสนเทศ ผูม้ รี ายได้สงู มักมีวตั ถุประสงค์การใช้งานสือ่ สังคมทีห่ ลาก
และความรู้แต่ละประเภทต้องเสียค่าใช้จ่าย รายได้จึงมี หลาย ทัง้ ด้านความรู้ สุขภาพและอืน่ ๆ จึงท�ำให้การใช้สอื่
ความสัมพันธ์กับโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศผ่าน สังคมเกิดประโยชน์สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกับผล
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ 2) ด้านอุปกรณ์ งานวิจัยพิชชาพร จันทร (2556) พบว่าประโยชน์ในการ
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จ�ำนวน เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แก่ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2 คู่ ได้แก่ กลุ่มมากกว่า 20,000 บาท/เดือน และ ช่วยเพิม่ ช่องทางในการสือ่ สารกับผูส้ งู วัย และลดช่องว่าง
กลุ่มรายได้ 10,001-20,000 บาท/เดือนมากกว่ากลุ่ม ระหว่างวัย 5) ด้านอุปสรรค แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
มีรายได้ 5,000-10,000 บาท/เดือน ตามล�ำดับ สาเหตุ ทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 5 คู่ ได้แก่ กลุ่มรายได้ต�่ำ
เนือ่ งจากการจัดหาอุปกรณ์การใช้งานสือ่ สังคมมีคา่ ใช้จา่ ย กว่า 5,000บาท /เดือนมากกว่า กลุ่มมีรายได้ 5,000
ค่อนข้างสูงอีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้มีอายุการใช้งาน -10,000 บาท กลุ่มมากกว่า 20,000 บาท/เดือนและ
จ�ำกัดต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ กลุ่มรายได้ 10,001-20,000 บาท/เดือน ส่วนกลุ่มมีราย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกฤติกาพร มลาสานต์ (2547) ได้ 5,000 -10,000 บาท มากกว่ากลุ่มมีรายได้ 10,001
ทีพ่ บว่าปัจจัยด้านรายได้สง่ ผลต่อการใช้อนิ เตอร์เน็ตและ -20,000 บาทตามล�ำดับ ผลการวิจัยพบว่าผู้มีรายได้
ช่องว่างทางดิจิทัล 3) ด้านโปรแกรม แตกต่างกันอย่าง น้อยมีอุปสรรคในการใช้สื่อสังคมมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 3 คู่ ได้แก่ สูงกว่า เนื่องจากการใช้สื่อสังคมมีค่าใช้จ่ายในการจัดหา
กลุ่มรายได้ 10,001-20,000 บาท/เดือน และกลุ่มราย อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่าย
ได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มมีรายได้ ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ผู้มีรายได้น้อยจึงอาจมีอุปสรรค
ต�่ำกว่า 5,000 /เดือน ส่วนกลุ่มรายได้ 10,001-20,000 ในการจัดหาอุปกรณ์ซึ่งจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อ
บาท มากกว่ากลุ่มมีรายได้ 5,000 -10,000 บาท/เดือน เทคโนโลยีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ และการใช้งานสือ่
ผลการวิจัยพบว่าได้แก่ กลุ่มรายได้ 10,001-20,000 สังคมในความถี่มากและคุณภาพบริการสูง ก็ส่งผลถึงค่า
บาท/เดือน มีพฤติกรรมการใช้ด้านโปรแกรมมากที่สุด บริการที่สูงขึ้นด้วย สอดคล้องกับสอดคล้องแนวคิดของ
รองลงมาคือกลุม่ รายได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือนและ ศิริพร ศรีเชลียง (2550, หน้า 57-61) ที่กล่าวว่ารายได้
แตกต่างจากกลุม่ รายได้ตำ�่ กว่า สาเหตุเนือ่ งจากโปรแกรม ส่งผลต่อความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงสารสนเทศผ่าน
เพื่อใช้งานสื่อสังคมมีทั้งส่วนที่เป็นโปรแกรมที่ไม่มีค่าใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จ่ายและโปรแกรมที่ต้องจัดซื้อผู้มีรายได้สูงจึงมีโอกาสใน
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6. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ได้ประกอบอาชีพมากกว่ากลุ่มรับจ้างทุกกลุ่ม ยกเว้น
จ�ำแนกตามอาชีพ พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง กลุ่มเกษตรกร สาเหตุเนื่องจากลักษณะการท�ำงานของ
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติไม่เป็นไปตามสมมุติฐานสาเหตุ กลุ่มอื่นๆ มีความเข้าใจและจ�ำเป็นในการใช้งานอุปกรณ์
เนื่องจากเมื่อมองในภาพรวมการใช้สื่อสังคมของอาชีพ สื่อสังคมที่คล้ายคลึงกัน แต่ต่างจากกลุ่มรับจ้างและ
ต่างๆอาจคล้ายคลึงกันสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปณิชา กลุ่มเกษตรกรที่อาจมีความจ�ำเป็น และความเข้าใจใน
นิติพรมงคล (2554) ซึ่งพบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมี ด้านอุปกรณ์น้อยกว่า ซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยของ
พฤติกรรมการใช้สอื่ สังคมไม่แตกต่างกัน เมือ่ เปรียบเทียบ ของปณิชา นิติพรมงคล (2554) ซึ่งพบว่าอาชีพที่แตก
เป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมไม่แตกต่างกัน 3)
ระดับ .05 ทุกด้านได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านอุปกรณ์ ด้านโปรแกรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ด้านโปรแกรม ด้านประโยชน์ และด้านอุปสรรค ทัง้ นีอ้ าจ ระดับ .05 จ�ำนวน 5 คู่ ได้แก่ กลุ่มข้าราชการบ�ำนาญ
เนื่องมาจากเมื่อพิจารณาแยกตามรายละเอียดด้านต่างๆ มากกว่ากลุ่มไม่ได้ประกอบอาชีพกลุ่มค้าขาย/ธุรกิจ
แต่ละอาชีพมีลักษณะการใช้สื่อสังคมแตกต่างกันตาม ส่วนตัว มากกว่ากลุ่มข้าราชการบ�ำนาญกลุ่มข้าราชการ/
ลักษณะการท�ำงานของแต่ละกลุ่มและมีแนวโน้มในการ พนักงานของรัฐและ กลุม่ ไม่ได้ประกอบอาชีพ ตามล�ำดับ
คล้อยตามกันในกลุ่มอาชีพเดียวกัน สอดคล้องกับงาน ส่วนกลุ่มค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มากกว่ากลุ่มรับจ้าง ผล
วิจัยของ ศรันย์ธร ศศิธนากรแก้ว (2558) ซึ่งพบว่าการ การวิจัยพบว่ากลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ด้าน
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้สื่อสังคม มีความสัมพันธ์ โปรแกรมแตกต่างจากกลุ่มอื่นได้แก่กลุ่มค้าขาย/ธุรกิจ
เชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้
ส่วนตัว ทั้งนี้อาจเนื่องจากปัจจุบันอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งเป็ น รายคู ่ พบว่ า มีการใช้สื่อสังคม มากขึ้นจึงท�ำให้กลุ่มอาชีพนี้มีการ
1) ด้านวัตถุประสงค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง แสวงหาโปรแกรมเฉพาะใหม่ๆ มาใช้เพือ่ การแข่งขันด้าน
สถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 9 คู่ ได้แก่ กลุ่มพนักงาน การค้า ตามแนวคิดของ เศรษฐพงค์ มะลิสวุ รรณ (2554)
รัฐวิสาหกิจ มากกว่ากลุ่มรับจ้าง กลุ่มข้าราชการบ�ำนาญ ซึ่งระบุว่าสื่อสังคมประเภทการซื้อ-ขาย (Business/
กลุ่มข้าราชการ/พนักงานของรัฐ และกลุ่มไม่ได้ประกอบ commerce) ที่เน้นการซื้อ-ขายสินค้า หรือบริการต่างๆ
อาชีพตามล�ำดับส่วนกลุ่มข้าราชการบ�ำนาญมากกว่า ผ่านเว็บไซต์ (e-commerce) เช่น การซื้อ-ขายรถยนต์
กลุ่มค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที่มี หนังสือ หรือที่พักอาศัย เป็นเว็บที่ได้รับความนิยมมาก
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ด้านวัตถุประสงค์ มากที่สุด เช่น Amazon eBay Tarad และ Pramool 4) ด้าน
และต่างจากกลุ่มอื่นๆได้แก่กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานรัฐวิสาหกิจมีลักษณะการ .05 จ�ำนวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มข้าราชการบ�ำนาญและกลุ่ม
ท�ำงานเฉพาะทางที่หลากหลายและจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูล ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มากกว่ากลุ่มไม่ได้ประกอบอาชีพ
สารสนเทศประกอบการท�ำงานเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้ง ส่วนกลุ่มข้าราชการบ�ำนาญมากกว่ากลุ่มรับจ้าง ผลการ
คุ้นเคยกับการใช้สื่อสังคมท�ำให้การใช้ส่ือสังคมเป็นเรื่อง วิจัยพบว่าทุกกลุ่มอาชีพมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรันย์ธร ศศิธนากรแก้ว ด้านประโยชน์คอ่ นข้างมาก และแตกต่างกันน้อย ยกเว้น
(2558) ซึ่งพบว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้สื่อสังคมมี กลุ่มไม่ได้ประกอบอาชีพ และกลุ่มรับจ้างที่มีพฤติกรรม
ความสัมพันธ์ชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคม ด้านประโยชน์ น้อยกว่ากลุ่มอื่นทั้งนี้เนื่องจากผู้ไม่ได้
2) ด้านอุปกรณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ ประกอบอาชีพ และกลุ่มรับจ้างอาจมีความจ�ำเป็นใน
ระดับ .05 มีจ�ำนวน 4 คู่ ได้แก่กลุ่มข้าราชการ/พนักงาน การใช้สื่อสังคมน้อยกว่ากลุ่มอื่นโดยเฉพาะการใช้เพื่อ
ของรัฐกลุ่มข้าราชการบ�ำนาญ กลุ่มค้าขาย/ธุรกิจกลุ่มไม่ พัฒนาอาชีพจึงได้ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มที่ประกอบ
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อาชีพ 5) ด้านอุปสรรค แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง เพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ นวน 293 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 77.10
สถิติที่ระดับ .05 จ�ำนวน 11 คู่ ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ รองลงมาคือ มีการสื่อสารกับเพื่อนวัยเดียวกันเพิ่มมาก
บ�ำนาญ กลุม่ เกษตรกร กลุม่ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวและกลุม่ ขึ้น จ�ำนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30 และมีการ
รับจ้างมากกว่ากลุม่ ไม่ได้ประกอบอาชีพ กลุม่ ข้าราชการ/ ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนต่างวัยเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 111 คน
พนักงานของรัฐ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มรับจ้าง มากกว่า คิดเป็นร้อยละ 29.20 สาเหตุเนือ่ งมาจากการใช้สอื่ สังคม
กลุ่มข้าราชการบ�ำนาญ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มค้าขาย/ ท�ำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลมีความสะดวก
ธุรกิจส่วนตัวมากกว่ากลุ่มข้าราชการ/พนักงานของรัฐ รวดเร็วประหยัดเวลากว่าวิธีการสื่อสารอื่นๆสอดคล้อง
กลุ่มค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มากกว่ากลุ่มเกษตรกร กลุ่ม กับณัฐชุดา มงคลชาติ (2550, หน้า 14-18) ที่ระบุว่าสื่อ
รับจ้างมากกว่ากลุม่ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว เนือ่ งจากแต่ละ สังคมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี เป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สารที่
กลุม่ อาชีพย่อมมีความช�ำนาญในการใช้สอื่ สังคมแตกต่าง มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสือ่ สาร
กันไปตามความจ�ำเป็นและความสนใจของแต่ละอาชีพ
9. ผลกระทบจากการใช้สื่อสังคม ด้านอารมณ์
แต่มักจะคล้ายคลึงกันในกลุ่มอาชีพเดียวกัน สอดคล้อง และจิตใจ พบว่า ผลกระทบจากมากไปหาน้อยสาม
กับงานวิจัยของ ศรันย์ธร ศศิธนากรแก้ว (2558) ซึ่ง อันดับแรกคือ คลายความเครียดจากกิจกรรมอืน่ จ�ำนวน
พบว่าการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิงในการใช้สอื่ สังคมมีความ 281 คน คิดเป็นร้อยละ 73.90 รองลงมาคือ ได้รบั ความ
สัมพันธ์ชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้
บันเทิงจากการดูหนังฟังเพลง จ�ำนวน 157 คน คิดเป็น
7. ผลกระทบจากการใช้สอื่ สังคม ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 41.30 และเกิดความเครียดจากข้อมูลข่าวสาร
พบว่า ผลกระทบ เรียงตามล�ำดับจากมากไปหาน้อยสาม ด้านอาชญากรรม จ�ำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40
อันดับแรกคือใช้เงินเป็นค่าบริการโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต เหตุผลอาจเนือ่ งมาจากผูส้ งู อายุเป็นวัยทีม่ กี จิ กรรมต่างๆ
จ�ำนวนมาก จ�ำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 37.60 ที่ต้องรับผิดชอบมาก จึงอาจก่อให้เกิดความเครียด การ
รองลงมาคือ มีการปรับปรุงผลผลิตหรือพัฒนาอาชีพ ใช้สื่อสังคมเพื่อติดตามข้อมูลในเรื่องที่สนใจจึงเป็นการ
เดิมจากข้อมูลในสือ่ สังคม จ�ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ ผ่อนคลายความเครียดได้วิธีหนึ่ง สอคล้องกับผลการ
23.70และใช้เงินเป็นค่าซื้อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ ศึกษาของ เขมิกา ยามะรัต (2527, หน้า 20) ที่พบว่า
สื่อสังคมจ�ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 สาเหตุ ความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุประกอบด้วยการมี
เนือ่ งมาจากการใช้งานสือ่ สังคมจ�ำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ ส่วนร่วมทางสังคม (Social Participation) ได้แก่ การ
ประกอบการใช้งานและค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทีผ่ สู้ งู อายุเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมทัง้
เพื่ อ เชื่ อ มโยงสั ญ ญาณ ซึ่ ง มี ร าคาค่ อ นข้ า งสู ง จึ ง เกิ ด ภายในครอบครัว ภายนอกครอบครัวและสมาคมต่างๆ ที่
ผลกระทบมากในอันดับต้นๆสอดคล้องกับแนวคิดของ ตนเป็นสมาชิก รวมทั้งการมีงานอดิเรก (Hobby) ได้แก่
ณัฐชุดา มงคลชาติ (2550, หน้า 14-18) ที่สรุปว่าผู้ใช้ กิจกรรมในเวลาว่างซึ่งอาจเป็นการพักผ่อนหรือกิจกรรม
สื่อสังคมซึ่งเป็นผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุต้องเสียค่าบริการใน ที่ผู้สูงอายุสามารถกระท�ำได้โดยล�ำพัง ซึ่งสื่อสังคมก็เป็น
การใช้คอ่ นข้างสูง อีกทัง้ ต้องมีคา่ ใช้จา่ ยทีต่ อ้ งซือ้ อุปกรณ์ กิจกรรมหนึ่งที่สนองตอบได้
จ�ำเป็น เช่นโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
10. ผลกระทบจากการใช้สื่อสังคม ด้านสุขภาพ
เชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณรวมทั้ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการบ� ำ รุ ง รั ก ษา พบว่า ผลกระทบจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกคือ ได้
อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ดา้ นการดูแลสุขภาพทัว่ ไป จ�ำนวน
8. ผลกระทบจากการใช้ สื่ อ สั ง คม ด้ า น 319 คน คิดเป็นร้อยละ 83.90 รองลงมาได้ข้อมูลที่เป็น
สังคม พบว่า ผลกระทบเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย ประโยชน์ด้านการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
สามอันดับแรกคือ มีการติดต่อสือ่ สารกับคนในครอบครัว จ�ำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 และได้ข้อมูลที่
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เป็นประโยชน์ด้านการป้องกัน/รักษาโรคที่ผู้สูงอายุควร การอบรมให้ความรูเ้ พือ่ การใช้สอื่ สังคมของผูส้ งู อายุอย่าง
ระวัง จ�ำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 อธิบายได้ มีประสิทธิภาพ
ว่าผูส้ งู อายุเป็นวัยทีร่ า่ งกายเริม่ เสือ่ มสภาพจึงสนใจค้นหา
2. ด้านโปรแกรมในสื่อสังคมพบว่าผู้สูงอายุใช้
ข้อมูลเพือ่ การดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง ผลกระทบของการ โปรแกรมไลน์ (LINE) มากที่สุด ดังนั้นบริษัท NHK
ใช้สอื่ สังคมในข้อนีจ้ งึ มีสงู สอดคล้องกับแนวคิดของสุมาลี Japan ซึ่งให้บริการโปรแกรมนี้จึงควรให้ความส�ำคัญใน
สังข์ศรี(2544, หน้า 12) ทีส่ รุปว่าปัญหาด้านสุขภาพของ การพัฒนาโปรแกรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ
สูงอายุได้แก่สภาพร่างกายเปลีย่ นแปลงในทางทีเ่ สือ่ มถอย
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
ลง การท�ำงานของอวัยวะลดถอยลง ร่างกายหรืออวัยวะที่ ควรด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านประโยชน์การใช้สื่อ
ใช้งานมานานอาจเกิดความขัดข้อง เจ็บป่วย โรคทีพ่ บใน สังคมให้แก่ผู้สูงอายุรับทราบ อย่างทั่วถึง
ผู้สูงอายุเกี่ยวข้องกับทุกระบบของร่างกาย ตา หู ระบบ
4. หน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายการก�ำหนด
ทางเดินหายใจ ผิวหนัง ความดันโลหิต หัวใจ ระบบย่อย อัตราค่าบริการโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ตส�ำหรับผู้สูงอายุให้
อาหารโรคเกี่ยวกับระบบประสาท กล้ามเนื้อ และกระดูก มีอัตราค่าบริการที่ต�่ำกว่าปกติ
จึงท�ำให้ผลกระทบจากการใช้สอ่ื สังคมด้านสุขภาพในด้าน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
การหาข้อมูลเพื่อการดูแลสุขภาพมีค่อนข้างสูง
1. ควรศึกษารูปแบบการให้ความรู้ในการใช้สื่อ
สังคมที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
2. ควรวิจยั และพัฒนาโปรแกรมเพือ่ ใช้งานในสือ่
ข้อเสนอแนะ
สังคมที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
3. ควรศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุด้าน
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
ของมนุษย์ ควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครือข่าย และ เนื้อหาในสื่อสังคม และวิจัยพัฒนาเนื้อหาเพื่อน�ำเสนอ
ในสื่อสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ
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การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู
เพื่อการบริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออก
The Development Teachers’ Capability in Using Information
Technology to Administer Educational Institutions
in Eastern Region
ดร.สุเมธ งามกนก*

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของครู เ พื่ อ การบริ ห าร
สถานศึกษาในภาคตะวันออก โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะคือ
ระยะที่ 1 เพื่อสร้างและตรวจสอบโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครูเพือ่ การบริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออก กลุม่ ตัวอย่างได้แก่ ครูในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออก จ�ำนวน 570 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถาม ซึง่ ข้อค�ำถามเป็นตัวบ่งชีใ้ นแต่ละองค์ประกอบของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษาที่สร้างจากแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีค่าความเชื่อมั่น
อยู่ระหว่าง .954 - .983 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .571 - .836 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน
การตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement Model) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการ
วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation
Model: SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL 8.72 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ดชั นีชวี้ ดั ความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั
พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยความเป็นผูน้ ำ� ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูบ้ ริหาร และปัจจัยสมรรถนะครูรายบุคคล ทีส่ ง่ ผลต่อศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพือ่
การบริหารสถานศึกษา มีความตรงเชิงโครงสร้าง (Validity) และมีความเหมาะสมสอดคล้องดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ระยะที่ 2 เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของครู
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดลองหลักสูตรคือข้าราชการครูในเขตภาคตะวันออกทีส่ มัครใจเข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน
45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แบบวัดความรู้ เจตคติ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารการจัดการชั้นเรียน รวมทั้งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู
เพื่อการบริหารสถานศึกษาในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียน ผลการวิจัย พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียน เจตคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียน มี
การเปลีย่ นแปลงสูงกว่าเกณฑ์ 20% ขึน้ ไป และมีคะแนนพัฒนาการด้านความรู้ 75.68% และคะแนนพัฒนาการด้าน
เจตคติ 88.18% ส่วนการประเมินทักษะจากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า คะแนนด้านทักษะสูงกว่าเกณฑ์ 3.50 คือ
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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4.12 การประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า การฝึกอบรมมีความเหมาะสมใน
ระดับมากเกือบทุกข้อรายการประเมิน ส่วนการติดตามผลหลังการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่าความคิดเห็นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพือ่ การบริหารสถานศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนมีคา่ เฉลีย่ ระดับความคิดเห็น
สูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม .35
คำ�สำ�คัญ : การพัฒนา/ ศักยภาพของครู/ เทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract
The purpose of this research was to develop teachers’ capability to use information
technology for educational administration. This research divided into two phases. The first
phase was to construct and validate the model of factors affecting teachers’ capability in using
information technology to administer educational institutions. The participants were 570 teachers
in primary and secondary schools under the Office of the Basic Education Commission in the east of
Thailand. The research instrument was a questionnaire on factors influencing teachers’ capability
to use information technology for educational purpose, constructed based on related theories and
literature. The reliability of the questionnaire was between .954 - .983 with discrimination index
between .571 - .836. The data were analyzed by using the confirmatory factor analysis to study
the measurement model and using the structural equation model analysis in the LISREL 8.72
program to analyze a causal relationship model in order to validate with empirical evidence. The
model was also appropriate with the empirical evidence.
The second phase was to develop a curriculum to train teachers’ capability to use information
technology for educational administration. 45 participants volunteered to participate in the
curriculum. The research instrument were test, questionnaire and observational. The findings from
the training curriculum were as follows. Teachers’ knowledge on using information technology
was higher than the criterion of 20%. The growth of knowledge was at 75.68% and attitudes at
88.18%. The data from observation found that teachers’ skills were higher than the criterion of 3.5,
which was 4.12. An examination of the participants’ satisfaction about the curriculum found that
teachers reported having satisfaction at the high level in all items. The one-month follow up pointed
that teachers reported opinions higher than before participating in the training curriculum at .35.
Keyword : Development, Teachers’ Capability, Information Technology

หน้าที่ 284

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
และระบบเครือข่ายการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการพัฒนา
บทนำ�
ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย บุคลากรและผู้เรียน อย่างไรก็ตามจากการด�ำเนินงาน
ได้มีการน�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ใน ในการน�ำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา
วงการศึกษาเพิม่ มากขึน้ อันเนือ่ งมาจากการแพร่กระจาย ดังกล่าวที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การน�ำ
อย่างรวดเร็วของอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น ดาวเทียมสื่อสาร ใยแก้วน�ำแสง ศึกษาและการเรียนการสอนไปปฏิบัติยังไม่ประสบผล
คอมพิวเตอร์ ซีดรี อม มัลติมเี ดีย อินเทอร์เน็ต ทัง้ นีก้ อ่ ให้ ส�ำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหา และอุปสรรคหลาย
เกิดระบบ เช่น Computer-Aided-Instruction (CAI) ประการทั้งในส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการและในการ
และ Computer-Aided-Learning (CAL) ทั้งในระดับ จัดการเรียนการสอน ซึ่งสาเหตุ ส่วนใหญ่มาจากปัจจัย
ท้องถิ่นและทางไกล ดังนั้น การเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยี เบื้องต้น ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณในการจัด
สารสนเทศจะไม่ จ� ำ กั ด อยู ่ เ ฉพาะในห้ อ งเรี ย นและครู ซื้อและบ�ำรุงรักษาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนการสอนแบบดัง้ เดิมจะลดน้อยลง ความสัมพันธ์ การขาดซอฟต์ แวร์ ใ นการใช้ ง านที่ เ หมาะสมการใช้
ระหว่างผู้สอนจะเปลี่ยนแปลงไปเกิดกระบวนการเรียนรู้ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ไ ม่ คุ ้ ม ค่ า ผู ้ บ ริ ห ารส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ก าร
แบบใหม่และเป็นตัวน�ำในการสร้างบริษัทใหม่จึงจ�ำเป็น สนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียน
ต้องปรับปรุงโครงสร้างระบบพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ จาก การสอนยังมีไม่มากนัก และผู้บริหารและครูส่วนใหญ่มี
องค์ความรู้เดิมที่มีอยู่โดยเฉพาะองค์กรการพัฒนาการ ประสบการณ์และศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนการสอน และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา (พัลลภ น้อย (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2552)
จากความส� ำ คั ญ และปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การน� ำ
พิริยะสุรวงศ์, 2550, หน้า 1)
จากนโยบายด้านการศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาดัง
การศึกษาด้านเทคโนโลยีให้มีการน�ำคอมพิวเตอร์มาใช้ กล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท�ำวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนครู (ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถาน
2551, หน้า 9) และในปัจจุบนั รัฐบาลได้ ก�ำหนดให้มกี าร ศึกษาในภาคตะวันออก ซึ่งผลการวิจัยนี้จะใช้เป็นข้อมูล
พัฒนาโครงข่ายสือ่ สารโทรคมนาคมพืน้ ฐานให้ครอบคลุม ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วน
ทั่วประเทศ และ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสื่อสาร เกี่ยวข้องสามารถน�ำผลการวิจัยไปประกอบเป็นแนวทาง
อย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนและองค์กรต่างๆ สามารถ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ศั ก ยภาพด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและความรูไ้ ด้อย่างทัว่ ถึง มีการ สารสนเทศของครูในการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิด
พัฒนาระบบการสื่อสารที่ทันสมัยรองรับ ความต้องการ ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการให้บริการในด้าน
การจัดการศึกษา บริการภาครัฐ บริการสาธารณสุข และ
โลจิสติกส์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ มีการสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในภูมิภาค มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษาในภาค
ตะวันออก
2. เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการ
บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออก
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3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการ ทีส่ อดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออก
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้
มาตรฐาน และการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี โดยได้บัญญัติให้มีการกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการ
สารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษาในภาค ศึกษาเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ บริหาร
ตะวันออก ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดยุทธศาสตร์การ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ของ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 33)
3. สมรรถนะครู ร ายบุ ค คล ตามเกณฑ์ ก าร
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่ก�ำหนดไว้ 4 ด้าน คือ ประเมิ น การพั ฒ นาสมรรถนะครู ร ายบุ ค คล ประจ� ำ ปี
1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการ 2556 ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เรียน 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ (2556) ซึง่ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดการ
การบริการทางการศึกษา 3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียน 2) ด้านการพัฒนาผูเ้ รียน 3) ด้านการบริหารจัดการ
เพื่ อ ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากร และ 4) การกระจาย ชั้นเรียน และ 4) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์
4. หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพการใช้
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 22 - 23) ได้แก่
1. การยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ จาก ในภาคตะวันออก
จากการศึ ก ษาการพั ฒ นาศั ก ยภาพการใช้
ทฤษฎีการยอมรับและการแพร่กระจายของนวัตกรรม
(Diffusion of Innovations Theory) ของ Rogers เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษา
(2003) และงานวิจัยของ Venkatesh et al. (2003) ในภาคตะวันออก ผู้วิจัยด�ำเนินการสร้างโมเดลความ
ประกอบด้วย 1) ทัศนคติตอ่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สัมพันธ์เชิงสาเหตุ ซึ่งใช้เป็นโมเดลสมมติฐานในการวิจัย
2) การรับรู้ถึงประโยชน์และความง่าย 3) อิทธิพลจาก ตามภาพกรอบแนวคิดที่ 1-1 และหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่
สังคม 4) ทักษะการแสวงหาความรู้ และ 5) สิ่งอ�ำนวย พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อ
การบริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกตามภาพกรอบ
ความสะดวกด้านเทคโนโลยีสนเทศภายในโรงเรียน
2. ความเป็นผู้น�ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดที่ 1-2 ดังต่อไปนี้
ของผู้บริหาร ตามแนวคิดการบริหารงานของโรงเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ด้านบริ หารทัว่ ไป

ด้านงบประมาณ

ด้านงานบุคคล

ด้านวิชาการ

สิ่ งอานวยความสะดวกด้าน
เทคโนโลยีสนเทศภายในโรงเรี ยน

ทักษะการแสวงหาความรู้

อิทธิพลจากสังคม

การรับรู้ถึงประโยชน์
และความง่าย

ทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ของผูบ้ ริ หาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเป็ นผูน้ าทาง

การวิเคราะห์ สังเคราะห์

การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน

การพัฒนาผูเ้ รี ยน

การจัดการเรี ยนรู้

การยอมรับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ของครู

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมรรถนะครู
รายบุคคล

ศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครู ในการบริ หาร
สถานศึกษา

การกระจายโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

ผลิตและพัฒนาบุคลากร

การบริ หารและ
การบริ การ
ทางการศึกษา

พัฒนาคุณภาพ
การเรี ยน
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หลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของครู เพื่อการบริ หาร
สถานศึกษาในภาคตะวันออก

สมรรถนะครู
รายบุคคล

หน้าที่ 287
8
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครู เพื่อการ
บริ หารสถานศึกษา

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2542, หน้า 54) ก�ำหนดว่า
วิธีการวิจัย
อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ�ำนวนพารามิเตอร์
ระยะที
่ 1 จัย
วิธีการวิ
หรือตัวแปรควรจะเป็น 20 ต่อ 1 ดังนั้นจ�ำนวนกลุ่ม
1. การสร้างกรอบแนวคิ
ระยะที่ 1 ดในการวิจัย
การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อก�ำหนด ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงก�ำหนดจ�ำนวนกลุ่ม
1. การสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบการวิจัยและโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นโมเดล ตัวอย่างทัง้ สิน้ 600 คน โดยวิธกี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน
จยั และโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ
ดังนี้
สมมติฐานการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อกาหนดกรอบการวิ
		 1.1 เลือกจังหวัดทุกจังหวัดในโรงเรียน
ป็ นโมเดลสมมติ
ฐานการวิจยัณภาพเครื่องมือ
2.ที่เการสร้
างและตรวจสอบคุ
สังอกัทีดใ่ ส�ช้ ำในการวิ
นักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพื้นฐานใน
จัย
ที่ใช้ในการวิจัย 2. การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมื
เขตภาคตะวั
นออก ได้
รี ระยอง
ผู ้ วิ จั ย จั ด ท�ผูำว้ ร่จิ ยัาจังเครื
่ ใ ช้อใทีนการวิ
จั ยจยั ได้
ดทาร่่ อางมื
งเครือ่ อทีงมื
่ใช้ในการวิ
แก่ แบบสอบถาม
ซึ่ งแข้ก่อคชลบุ
าถามเป็
นตัวบ่งจัชีน้ ทบุรี ตราด
และสระแก้ว
ได้แก่ แบบสอบถาม
่งข้อค�ำถามเป็จจันยตัทีว่สบ่่ งงผลต่
ชี้ในแต่
ะ ปราจีนบุรเี ทคโนโลยี
ในแต่ละองค์ปซึระกอบของปั
อศักลยภาพในการใช้
สารสนเทศของครู
		
1.2
แบ่งโรงเรียนออกเป็นโรงเรียนใน
องค์ประกอบของปั
จัยที่ส่งผลต่
่ยวข้อง
เพื่อการบริ หจารสถานศึ
กษาอทีศั่สกร้ยภาพในการใช้
างจากแนวคิด ทฤษฏี
แ
ละงานวิ
จ
ย
ั
ที
่
เ
กี
เทคโนโลยีสารสนเทศของครู เพือ่ การบริหารสถานศึกษา เมือง และโรงเรียนนอกเมือง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
		 1.3 สุ่มแบบแบ่งชั้นจ�ำแนกตามขนาด
ที่สร้างจากแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามขั
น
ตอนดั
้
โรงเรียน งนี้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 1.4 สุ่มจ�ำนวนครูโดยการสุ่มอย่างง่าย
ประชากร
การเก็บรวบรวมข้
อมูล ผู้วิจัย ด�ำเนินการตาม
ผู้วิจัยเก็ยนประถมศึ
บรวบรวมข้กษาและ
อมูลเชิงประจักษ์ ด้วย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู ในโรงเรี
ขั้นตอนดังนี้
ตนเองโดยมี
อขอความร่วมมือนในการเก็
มัธประชากร
ยมศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขัห้นนัพืง้นสืฐานในเขตภาคตะวั
ออก บข้อมูล
ประชากรที
ช้ ใ นการวิ
ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ เพื่อการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1,822
โรงเรี ยน จ่ ใานวน
26,564จั ยคน
เพือ่ ขอความอนุเคราะห์จากผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนประถม
ข้าราชการครูในโรงเรีกลุย่มนประถมศึ
ตัวอย่าง กษาและมัธยมศึกษา
ศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ในโรงเรียนสังกัดส�ำนั1.กกลุ
งานคณะกรรมการการศึ
ษาขั
่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจกยั ครั
งเป็ นการวิ
ตวั แปรพหุนาม (Multivariate
้ งนี้น้ เนื่ อการศึ
กษาขัเคราะห์
้นพื้นฐานในเขตภาคตะวั
นออก ที่เป็นกลุ่ม
พื้นฐานในเขตภาคตะวันออก 1,822 โรงเรียน จ�ำนวน
analysis) โดยเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงตัโครงสร้
า
ง
(Structural
equation
modeling)
วอย่างในการตอบแบบสอบถาม และได้แบบสอบถาม
26,564 คน
จาเป็กลุน่มต้ตัอวงใช้
Linderman,
Goldฉบั
(1980,
รณ์กลับคืMrenda
นมาทั้งสิand
้น 570
บ คิดp.163
เป็นร้อยละ 95
อย่กาลุง่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่พอสมควรทีซึ่สงมบู
ยงพอในการวิ
เคราะห์
ข้อมูลานวน
อ้า1.
งถึงกลุ
ใน่มนงลั
กษณ์
ย, 2542,
ราส่ วนระหว่
างหน่วยตั
วอย่างและจ
ตัวอย่
างทีวิ่ใรช้ัชใชันการวิ
จัยหน้
ครั้งานี54)
้ เนืก่อาหนดว่
ง ซึ่งามีอัคตวามเพี
คราะห์
ข้อมูจลยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั
่มตัวเอย่
เตอร์ตั วหรืแปรพหุ
อตัวแปรควรจะเป็
น 20 ต่อ 1 ดังนั้นจานวนกลุการวิ
างในการวิ
เป็ น การวิพารามิ
เ คราะห์
น าม (Multivariate
ในการวิเคราะห์
าหนดจานวนกลุ
ตัวอย่างทั
analysis)จึงกโดยเทคนิ
คการวิ่มเคราะห์
โมเดลสมการเชิ
ง ธีการสุ่ มแบบหลายขั
้ งสิ้ น 600 คน โดยวิ
้ นตอนข้ดัองมูนีล้ ใช้สถิติพื้นฐานในการ
โครงสร้าง (Structural equation modeling) จ�ำเป็น วิ เ คราะห์ ร ะดั บ ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ศั ก ยภาพในการใช้
ต้ อ งใช้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ข นาดใหญ่ พ อสมควร ซึ่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษา
Linderman, Mrenda and Gold (1980, p.163 ในเขตภาคตะวันออกรายองค์ประกอบ การตรวจสอบ
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โมเดลการวั ด (Measurement model) ด้ ว ยการ สถานศึกษา ด้วยค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง .390 อย่างมี
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์ นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้การวิเคราะห์โมเดล
2. ปั จ จั ย การยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural equation model: ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ ศั ก ยภาพการใช้ เ ทคโนโลยี
SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL 8.72 เพือ่ ตรวจสอบความ สารสนเทศของครูเพือ่ การบริหารสถานศึกษา ผ่านตัวแปร
สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา สมรรถนะครูรายบุคคล ด้วยค่าสัมประสิทธิเ์ ชิงวิถี เท่ากับ
จากเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องกลมกลืนระหว่าง .241 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
3. ปั จ จั ย ความเป็ น ผู ้ น� ำ ทางเทคโนโลยี
ระยะที่ 2
สารสนเทศของผู้บริหาร ส่งอิทธิพลทางตรงต่อศักยภาพ
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของครู เ พื่ อ การบริ ห าร
การด� ำ เนิ น งานในขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การพั ฒ นา สถานศึกษา ด้วยค่าสัมประสิทธิ์เชิงวิถี เท่ากับ .551
หลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งผู้วิจัยเลือกหัวข้อในการฝึกอบรม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และส่งอิทธิพล
จากตัวแปรสมรรถนะครูรายบุคคลที่ส่งผลต่อศักยภาพ ทางอ้อมต่อศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู โดยการสังเคราะห์ ครูเพื่อการบริหารสถานศึกษา ผ่านตัวแปรสมรรถนะครู
เนือ้ หาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ รายบุคคล ด้วยค่าสัมประสิทธิ์เชิงวิถี เท่ากับ .126 อย่าง
ชั้นเรียนมาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งคิดเป็นอิทธิพลโดย
2. การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
รวม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์เชิงวิถี เท่ากับ .677
การด�ำเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการน�ำหลักสูตร
4. สมรรถนะครูรายบุคคล ส่งอิทธิพลทางตรง
ฝึกอบรมไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง เต็มรูปแบบกับ ต่อศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการ
กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการาครูในเขตภาคตะวันออกที่ บริหารสถานศึกษา ด้วยค่าสัมประสิทธิ์เชิงวิถี เท่ากับ
สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมจ�ำนวน 45 คน โดยด�ำเนิน .390 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การฝึกอบรมในวันที่ 9 และ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และ
5. ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Coefficient
ติดตามผลหลังการฝึกอบรม 1 เดือน (16 พฤศจิกายน of determination) ของศักยภาพการใช้เทคโนโลยี
พ.ศ. 2558)
สารสนเทศของครูเพือ่ การบริหารสถานศึกษา มีคา่ เท่ากับ
.769 สรุปได้ว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปั จ จั ย ความเป็ น ผู ้ น� ำ ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ผู้บริหาร และปัจจัยสมรรถนะครูรายบุคคล สามารถร่วม
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กันอธิบายความแปรปรวนของศักยภาพการใช้เทคโนโลยี
ของครูเพือ่ การบริหารสถานศึกษา ในเขตภาคตะวันออก สารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ
76.90
พบว่า
6. โมเดลความสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ ร ะหว่ า ง
1. ปั จ จั ย การยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และปัจจัยความเป็นผู้น�ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยความ
ผู้บริหารส่งอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถนะครูรายบุคคล เป็นผู้น�ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร และ
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง .619 และ .323 ตามล�ำดับ ปัจจัยสมรรถนะครูรายบุคคล ที่ส่งผลต่อศักยภาพการใช้
และปัจจัยสมรรถนะครูรายบุคคลส่งอิทธิพลทางตรงต่อ เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษา
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในการบริหาร พบว่า มีความตรงเชิงโครงสร้าง (Validity) และมีความ
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เหมาะสมสอดคล้องดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยค่า อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อ
ดัชนีความเหมาะสมพอดีของโมเดล (Goodness of fit การประยุกต์ใช้
indices) ดังนี้ χ2= 91.756, df = 75, χ2/df = 1.223,
1. อภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานข้อ 1
RMSEA = .046, NFI = .986, NNFI = .995, CFI
โมเดลปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ศั ก ยภาพการใช้
= .997, RMR = .040, SRMR= .040, GFI = .920,
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษา
AGFI = .917 และ PGFI = .551
ในภาคตะวันออก พบว่า มีความตรงเชิงโครงสร้าง และ
7. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการทดลองใช้
มีความเหมาะสมสอดคล้องดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทัง้ 3 ปัจจัยสาเหตุ ได้แก่การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการชั้นเรียนกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึก
ความเป็นผู้น�ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
อบรมคือข้าราชการครูในเขตภาคตะวันออกทีส่ มัครใจเข้า
และสมรรถนะครูรายบุคคล สามารถร่วมกันอธิบายความ
รับการฝึกอบรม จ�ำนวน 45 คน การทดลองใช้แบบแผน
แปรปรวนของศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
การทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design
ครูเพื่อการบริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 76.90
โดยก่อนการทดลอง ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมท�ำการทดสอบ
ผลที่ เ ป็ น เช่ น นั้ น เนื่ อ งจากการศึ ก ษาเอกสาร
ด้านความรู้ และเจตคติ จากนั้นท�ำการฝึกอบรมแต่ละ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป็นโมเดลสมมติฐาน
หน่ ว ยและหั ว ข้ อ ตามหลั ก สู ต ร ขณะฝึ ก อบรมมี ก าร
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนั้น ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตรวจ
สังเกตทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ทุ ก ขั้ น ตอนอย่ า งรั ด กุ ม การ
จัดการชั้นเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึก
ด�ำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตาม
อบรมท�ำการทดสอบด้านความรู้ และ เจตคติโดยใช้แบบ
ระเบียบวิธีการวิจัย ตลอดจนการทดสอบโมเดลการ
ทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้ก่อนการทดลอง โดยผลการน�ำ
วัดในแต่ละองค์ประกอบตามแนวคิดและทฤษฎี ได้แก่
หลักสูตรไปใช้จริง พบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้เทคโนโลยี
1) องค์ประกอบการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียน เจตคติที่มีต่อ
ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ของ Venkatesh,
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชั้น
Davis and Morris (2003) และทฤษฎีการยอมรับและ
เรียน มีการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าเกณฑ์ 20% ขึ้นไป และ
การแพร่กระจายของนวัตกรรม ของ Rogers (2003)
มีคะแนนพัฒนาการด้านความรู้ 75.68% และคะแนน
2) องค์ประกอบความเป็นผูน้ ำ� ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาการด้าน เจตคติ 88.18% ส่วนการประเมินทักษะ
ของผู้บริหาร ตามแนวคิดการบริหารงานโรงเรียนว่าด้วย
จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า คะแนนด้านทักษะสูง
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวง
กว่าเกณฑ์ 3.50 คือ 4.12 การประเมินความพึงพอใจ
ศึ ก ษาธิ ก าร, 2546, หน้ า 33) 3) องค์ ป ระกอบ
ในการฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า การฝึก
สมรรถนะครูรายบุคคล ตามเกณฑ์การประเมินการพัฒนา
อบรมมีความเหมาะสมในระดับมากเกือบทุกข้อรายการ
สมรรถนะครูรายบุคคล ประจ�ำปี 2556 ของส�ำนักงาน
ประเมิน ส่วนการติดตามผลหลังการฝึกอบรม 1 เดือน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2556) และ
พบว่าความคิดเห็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู
4) องค์ประกอบศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารสถานศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการ
ของครูเพือ่ การบริหารสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,
เรียนมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงกว่าก่อนเข้ารับการ
2550, หน้า 22 - 23) ซึ่งพบว่า มีความเหมาะสม
ฝึกอบรม .35
สอดคล้องดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทุกองค์ประกอบ
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2. อภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานข้อ 2 ผู้บริหารในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งอิทธิพลทางอ้อม Matthews (2002) สรุปว่า ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น�ำ
ต่อศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะส่งผลให้ครู
บริหารสถานศึกษา ผ่านตัวแปรสมรรถนะครูรายบุคคล ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถและสมรรถนะในการใช้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งจะเห็นว่าปัจจัย เทคโนโลยีมากขึ้น
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อ
4. อภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานข้อ 4
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู
สมรรถนะครูรายบุคคลส่งอิทธิพลทางตรงต่อศักยภาพ
ทั้งนี้เนื่องจากการที่ครูจะมีศักยภาพในการใช้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ย่อม ศึกษา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ต้องเริ่มต้นจากการมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สารสนเทศ การรับรู้ถึงประโยชน์และความง่าย หรืออาจ
ทั้งนี้เนื่องจากครูผู้สอนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต้องอาศัยอิทธิพลจากสังคม ครูตอ้ งมีทกั ษะการแสวงหา กั บ การจั ด การเรี ย นการสอนโดยตรงและเทคโนโลยี
ความรู้ และภายในสถานศึกษาต้องมีสิ่งอ�ำนวยความ สารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ได้เข้ามามีสว่ นส�ำคัญใน
สะดวกด้านเทคโนโลยีสนเทศอย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจัย การจัดการเรียนการสอนของครูอยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้ครูไม่
เหล่านีจ้ ะส่งผลให้ครูเกิดการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถหลีกเลีย่ งกระแสของการเปลีย่ นแปลงและอิทธิพล
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Ryan and Denise ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ครูจึงจ�ำเป็นต้องเสริมสร้าง
(2005, pp. 5-6) ได้ท�ำการวิจัย เรื่อง Organizational สมรรถภาพของตนเองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
factors affecting teachers’ use and perception การสือ่ สาร (ICT) เพือ่ ก่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอน
of information & communications technology ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของปิยธันว์
ที่พบว่า ปัจจัยส�ำคัญอันดับแรกที่ท�ำให้ครูเกิดสมรรถนะ เบญจเทพรัศมี (2556) ที่กล่าวว่าการพัฒนาสมรรถนะ
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การ ครูเป็นสิ่งส�ำคัญในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ที่ครูเกิดการยอมรับ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีใน ยิง่ การพัฒนาสมรรถนะครูดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการศึกษา
การสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสิ่งที่ควรน�ำไปศึกษาและ
3. อภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานข้อ 3 พัฒนาต่อยอด คือ การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
ความเป็นผู้น�ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร เรียนรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สามารถน�ำสิง่
ส่ ง อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ศั ก ยภาพการใช้ เ ทคโนโลยี ที่ได้รับจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูได้ประยุกต์
สารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษา และส่ง ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
อิทธิพลทางอ้อมต่อศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. อภิ ป รายผลการทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก
ของครูเพือ่ การบริหารสถานศึกษา ผ่านตัวแปรสมรรถนะ อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ครูรายบุคคล อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง ชั้ น เรี ย น จากผลการทดลองจะเห็ น ได้ ว ่ า ความรู ้ แ ละ
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เจตคติ ข องครู นั้ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยมี ค ะแนน
ทั้งนี้เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ พัฒนาการสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ทุกคน และจากการติดตาม
การสื่อสารเพื่อการบริหารส่วนใหญ่ได้รับการส่งเสริมและ ผลหลังการฝึกอบรม 1 เดือนเพื่อสอบถามความคิด
สนับสนุนการใช้ เพื่อการวางแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่ง เห็นเกี่ยวกับศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารมีหน้าที่ควบคุมการด�ำเนินการความสามารถใน ครูเพื่อการบริหารสถานศึกษาในด้านการใช้เทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารจ�ำเป็นส�ำหรับ
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สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนมีค่าเฉลี่ย
ข้อเสนอแนะการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้
ระดับความคิดเห็นสูงขึน้ กว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม
ความเป็นผู้น�ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ทั้งนี้เนื่องจากครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมไป ผูบ้ ริหารส่งผลต่อศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แล้วนั้นได้รับความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความ ของครูโดยรวมมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรพัฒนา
ส� ำ คั ญ ของการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง เห็ น ความเป็นผู้น�ำของตนเองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว่ า การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศนั้ น มี ป ระโยชน์ ต ่ อ ทั้ ง ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการใช้
ตนเอง ผู้เรียนและสถานศึกษา สอดคล้องกับ บุปผา เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้นด้วยสมรรถนะครูราย
ปลื้มส�ำราญ (2557, หน้า 104-106) ได้พัฒนารูปแบบ บุคคลส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
การบริหารจัดการพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรส่งเสริม
สารสนเทศเพือ่ การจัดการเรียนรูส้ ปู่ ระชาคมอาเซียน โดย สนับสนุนให้ครูมีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น
ผลการวิจัยได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูใน ผู้บริหารสถานศึกษาควรหาวิธีให้ครูผู้สอนตระหนักและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของครูและ ยอมรับในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน
บุคลากรทางการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการพัฒนา การสอนเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของ
ตนเองเกี่ยวกับคุณภาพในการสอนอันจะส่งผลต่อการ ครูเพิ่มมากขึ้น
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้
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การพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ สำ�หรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3*
A Development of Metacognition Test in Science Subject
for Ninth-Grade Students
ธนาวุฒิ ลาตวงษ์**
ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล***
ดร.ณสรรค์ ผลโภค****
ดร.มนัส บุญประกอบ*****

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 45 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบประเมิน
ความสอดคล้องของข้อสอบอภิปญ
ั ญากับองค์ประกอบของอภิปญ
ั ญา ส�ำหรับผูเ้ ชีย่ วชาญ และ 3) แบบประเมินความ
ถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาของข้อสอบอภิปัญญา ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญ ด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแล้วน�ำมาตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอภิปญ
ั ญาด้วยการวิเคราะห์คา่ ดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยาก
ง่าย ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก และค่าความเชื่อมั่น
ผลการพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญา สรุปได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 พบว่า ได้แบบ
ทดสอบอภิปัญญาที่เป็นแบบอัตนัย จ�ำนวน 24 ข้อ ประกอบด้วย 1) สถานการณ์วิทยาศาสตร์ 4 สถานการณ์ 2) ข้อ
ค�ำถามปลายเปิดจ�ำนวนสถานการณ์ละ 6 ข้อ เพือ่ ประเมินความสามารถด้านอภิปญ
ั ญา 6 องค์ประกอบ กล่าวคือ (1)
การตระหนักรูใ้ นตนเอง (2) การตระหนักรูใ้ นงาน (3) การตระหนักรูใ้ นกลวิธี (4) การวางแผน (5) การก�ำกับติดตาม
และ (6) การประเมินผล 3) แนวค�ำตอบ 24 ข้อ และ 4) เกณฑ์การให้คะแนน 24 ข้อ
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพรายข้อของแบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับองค์ประกอบของอภิปญ
ั ญาอยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00
*เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
***อาจารย์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
****รองศาสตราจารย์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
*****ว่าที่ร้อยตรี ข้าราชการบำ�นาญ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของความถูกต้องของเนือ้ หาและความเหมาะสมของภาษาอยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความ
ยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22 - 0.44 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.44 – 0.88 และผลการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญา, อภิปัญญา, วิชาวิทยาศาสตร์

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop a Metacognition test in science subject for
ninth-grade students and 2) to examine the quality of a Metacognition test in science subject for
ninth-grade students. The participants were 45 students in one classroom who studied in ninthgrade in the first semester of 2015 academic year using cluster random sampling. The research
instruments consisted of 1) a Metacognition test in science subject for ninth-grade students, 2) a
consistency evaluation form of a Metacognition test and components of Metacognition for experts,
and 3) an accuracy evaluation form of content and appropriateness of language of a Metacognition
test for experts. The quality of the test were analyzed by using the Index of Consistency (IOC),
difficulty, discrimination, and reliability.
The results of developing Metacognition test were summarized as follows:
1. The result of developing Metacognition test in science subject for ninth-grade students
found that the Metacognition test contained 24 items of open-ended questions which composed of
1) four scientific situations, 2) six items of open-ended questions of each scientific situations for
evaluating six components of Metacognition which were (1) Self-awareness, (2) Task awareness,
(3) Strategy awareness, (4) Planning, (5) Monitoring, and (6) Evaluating, 3) twenty four items of
answers, and 4) twenty four items of scoring criteria.
2. The results of item analysis of the Metacognition test in Science for ninth-grade students
found that Index of Consistency of a Metacognition test and components of Metacognition was
in the range between 0.67-1.00. The Index of Consistency of content and appropriateness of
language of a Metacognition test was in the range between 0.67-1.00. The difficulty was in the
range between 0.22-0.44, and discrimination was in the range between 0.44-0.88. Furthermore,
the overall result of test found that the reliability of the test was 0.93.
Keywords: Development of Metacognition test, Metacognition, Science subject

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การวัดและประเมินผลการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนเพือ่ สะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งครอบคลุม 3 ด้าน คือด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยการวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้ นระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรมีจดุ
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มุ่งหมายหนึ่งที่ส�ำคัญ คือการวัดและประเมินผลความ ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ และการประเมินผลซึ่งนักเรียน
สามารถด้ า นการคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการเรี ย นรู ้ ข อง ต้องประเมินความถูกต้องและสอดคล้องของผลลัพธ์กับ
นักเรียนในระดับที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย การ เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ดังนั้นจึงผู้วิจัยสรุปว่าการวัดและ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้และการก�ำกับติดตาม ประเมินผลอภิปัญญาต้องครอบคลุม 2 ส่วน โดยส่วน
การคิดในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยเรียกความ แรก คือการตระหนักรู้ (Awareness) แบ่งออกเป็น 3
สามารถด้านการคิดนีว้ า่ “อภิปญ
ั ญา” (Metacognition) องค์ประกอบ คือ การตระหนักรูใ้ นตนเอง การตระหนักรู้
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ในงาน และการตระหนักรูใ้ นกลวิธี และส่วนทีส่ อง คือการ
2555, หน้า 107)
ก�ำกับควบคุมตนเอง (Self-regulation) แบ่งออกเป็น 3
แม้ว่าจะมีการส่งเสริมการวัดและประเมินผล องค์ประกอบ คือ การวางแผน การก�ำกับติดตาม และ
ความสามารถด้านอภิปญ
ั ญาของนักเรียนระดับการศึกษา การประเมินผล เพื่อใช้เป็นกรอบสร้างเครื่องมือประเมิน
ขัน้ พืน้ ฐาน แต่ยงั พบปัญหา 2 ประเด็น กล่าวคือ เครือ่ งมือ ผลอภิปัญญาต่อไป
ที่ใช้วัดและประเมินผลอภิปัญญาไม่ได้สะท้อนอภิปัญญา
เครื่องมือวัดและประเมินผลอภิปัญญาในการ
ของนักเรียนให้ครบถ้วน และไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพ เรี ย นรู ้ นั้ น มี ห ลายชนิ ด เช่ น แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม
ให้ครบทุกองค์ประกอบของอภิปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับ (Behavior observation record) (สุเทียบ ละออง
แนวคิดของอังคาร์ เทพรัตนนันท์ (2557,หน้า 41) และ ทอง, 2545) การรายงานตนเอง (Self- report) (วิษณุ
ยุทธการ สืบแก้ว (2552, หน้า 455) ที่กล่าวว่าเครื่อง ทรัพย์สมบัติ, 2549) การคิดออกเสียง (Think aloud
มือที่มีอยู่นั้นขาดการวัดและประเมินผลที่ครบทุกองค์ procedure) (สุดารัตน์ มนต์นิมิต, 2545) และแบบ
ประกอบของอภิปัญญา และขาดการตรวจสอบคุณภาพ ทดสอบ (Test) (ยุทธการ สืบแก้ว, 2551; กฤชรัตน์;
ให้ครบทุกองค์ประกอบของ อภิปัญญา ดังนั้นควรสร้าง วิทยาเวช, 2551) เป็นต้น โดยเครื่องมือแต่ละชนิดจะ
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ส�ำหรับแบบทดสอบเป็นเครื่อง
อภิปัญญาให้ถูกต้อง เพื่อน�ำไปใช้สะท้อนอภิปัญญาของ มือที่มีจุดเด่นที่ส�ำคัญ คือสามารถวัดและประเมินผลอภิ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ ปัญญาครอบคลุมพฤติกรรมอภิปัญญาทุกองค์ประกอบ
ต่อไป
ที่ต้องการวัดได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่ใช้
การวัดและประเมินผลอภิปัญญาในการเรียนรู้ ในการวัดและประเมินผลอภิปัญญาในอดีตที่ผ่านมานั้น
วิทยาศาสตร์นั้น กาโรฟาโล และเลสเตอร์ (Garofalo & ยังไม่ได้สะท้อนการใช้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และไม่ได้
Lester, 1985, pp. 163-176) และฟลาเวลล์ (Flavell, สะท้อนการวัดอภิปัญญาในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่
1985, pp. 110-117) มีแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและ เฉพาะเจาะจง ดังนัน้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
ประเมินผลอภิปัญญาว่าต้องประเมินอภิปัญญา 2 ส่วน และเทคโนโลยี (2555, หน้า 131-145) จึงเสนอแนวทาง
ส่วนแรกคือความรู้ในอภิปัญญา ประกอบด้วยความรู้ใน การสร้างแบบทดสอบวัดอภิปัญญาที่เป็นแบบเขียนตอบ
ตนเองซึ่งนักเรียนต้องตระหนักรู้ในความรู้เดิมที่ต้องใช้ ซึ่งมี 4 ส่วน คือ 1) สถานการณ์ ที่ต้องสอดคล้องกับ
ในการเรียนรู้ ความรู้ในงานซึ่งนักเรียนต้องตระหนักรู้ใน เนื้อหาวิทยาศาสตร์ในบทเรียน 2) ค�ำถาม ที่ต้องถามให้
เป้าหมายที่จะเรียนรู้ และความรู้ในกลวิธีซึ่งนักเรียนต้อง ชัดเจนตามองค์ประกอบของอภิปัญญาที่ต้องการวัด 3)
ตระหนักรูใ้ นวิธกี ารทีน่ ำ� มาใช้ในการเรียนรู้ และส่วนทีส่ อง แนวค�ำตอบ เป็นการก�ำหนดค�ำตอบเพื่อเป็นตัวอย่างให้
คือประสบการณ์อภิปัญญา ประกอบด้วยการวางแผน ครอบคลุมประเด็นให้ชดั เจน และ 4) เกณฑ์การให้คะแนน
ซึ่งนักเรียนต้องก�ำหนดเป้าหมายและขั้นตอนการเรียนรู้ เป็นการแบ่งคะแนนออกเป็นส่วนโดยพิจารณาจากความ
การก�ำกับติดตามซึ่งนักเรียนต้องตรวจสอบการท�ำงาน ถูกต้องครบถ้วนและความสมบูรณ์
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จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายใน
1. แบบทดสอบอภิ ป ั ญ ญาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลความ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สามารถด้านอภิปญ
ั ญาในการเรียนรู้ โดยเจาะจงสร้างเป็น
2. แบบประเมินความสอดคล้องของข้อสอบอภิ
แบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียน ปัญญากับองค์ประกอบของอภิปญ
ั ญา ส�ำหรับผูเ้ ชีย่ วชาญ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผล
3. แบบประเมินความถูกต้องของเนื้อหาและ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ในมิตคิ วามสามารถด้านอภิปญ
ั ญา ความเหมาะสมของภาษาของข้อสอบอภิปัญญา ส�ำหรับ
ให้ ค รบทุ ก องค์ประกอบของอภิปัญ ญา เพื่อ สามารถ ผู้เชี่ยวชาญ
สะท้อนศักยภาพของนักเรียนไทยด้านอภิปัญญาในการ
การพัฒนาแบบทดสอบและการตรวจสอบ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่แท้จริงได้
คุณภาพของแบบทดสอบอภิปัญญา
ผู้วิจัยด�ำเนินการแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การพั ฒ นาแบบทดสอบอภิ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1 . พั ฒ น า แ บ บ ท ด ส อ บ อ ภิ ป ั ญ ญ า วิ ช า ปัญญา ด�ำเนินการดังนี้
1. ศึกษาต�ำรา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับอภิ
วิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอภิปญ
ั ญา ปัญญา องค์ประกอบของอภิปัญญา และแนวการวัดและ
วิชาวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินผลความสามารถด้านอภิปัญญา
2. สังเคราะห์พฤติกรรมความสามารถด้าน
อภิปัญญาจากแนวคิดของเบเกอร์และ บราวน์ (Baker
วิธีดำ�เนินการวิจัย
& Brown, 1984) ฟลาเวล (Flavell, 1985) และ ค
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รอสส์และปารีส (Cross & Paris, 1988) โดยสามารถ
ของโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด ในสังกัดส�ำนักงานคณะ สังเคราะห์ได้เป็น 6 องค์ประกอบ กล่าวคือ 1) การ
ตระหนักรูใ้ นตนเอง (Self-awareness) 2) การตระหนัก
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ รู้ในงาน (Task awareness) 3) การตระหนักรู้ในกลวิธี
3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคการศึกษาที่ 1 (Strategy awareness) 4) การวางแผน (Planning) 5)
ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 1 ห้อง รวม 45 คน ได้มาโดย การก�ำกับติดตาม (Monitoring) และ 6) การประเมิน
ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผล (Evaluating) เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาแบบ
ทดสอบ มีรายละเอียดการสังเคราะห์ดังตารางที่ 1
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องที่ใช้ในงานวิจัยมี 3 ฉบับ ดังนี้
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของอภิปัญญา
เบเกอร์และบราวน์
(Baker & Brown, 1984)
1. ตระหนักรู้ (Awareness)

2. ก�ำกับควบคุมตนเอง
(Self-regulation) ได้แก่
2.1 การวางแผน (Planning)
2.2 การก�ำกับติดตาม
(Monitoring)
2.3 การประเมินผล
(Evaluating)
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ฟลาเวลล์
(Flavell, 1985)
1. ความรู้ด้านบุคคล
(Self-knowledge)

ครอสส์และปารีส
(Cross & Paris, 1988)
1. ความรู้เชิงปัจจัย
(Declarative knowledge)

ผู้วิจัยสังเคราะห์
องค์ประกอบอภิปัญญา
1. การตระหนักรู้ในตนเอง
(Self-awareness)

2. ความรู้ด้านงาน
(Task knowledge)

2. ความรู้เชิงกระบวนการ
(Process knowledge)

2. การตระหนักรู้ในงาน
(Task awareness)

3. ความรู้ด้านกลวิธี
(Strategy knowledge)

3. ความรู้เชิงเงื่อนไข
(Condition knowledge)

3. การตระหนักรู้ในกลวิธี
(Strategy awareness)

4. การวางแผน
(Planning)

4. การวางแผนด�ำเนินงาน
(Planning)

4. การวางแผน
(Planning)

5. การก�ำกับติดตาม
(Monitoring)

5. การด�ำเนินงานและการ
ก�ำกับตนเอง (Monitoring)

5. การก�ำกับติดตาม
(Monitoring)

6. การประเมินผล
(Evaluating)

6. การประเมินผล
(Evaluating)

6. การประเมินผล
(Evaluating)

3. ก� ำ หนดลั ก ษณะของแบบทดสอบอภิ
ปัญญาตามแนวทางการวัดประเมินผลอภิปัญญาของ
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(2555, หน้า 131-145) ประกอบด้วย 4 ส่วนที่ส�ำคัญ
คือ 1) สถานการณ์ 2) ข้อค�ำถาม 3) แนวค�ำตอบ และ
4) เกณฑ์การให้คะแนน
4. สร้างแบบทดสอบอภิปัญญาที่เป็นแบบ
อัตนัย 24 ข้อ ประกอบด้วย 1) สร้างสถานการณ์
วิทยาศาสตร์ทั้งหมด 4 สถานการณ์ 2) สร้างข้อค�ำถาม
ปลายเปิดจ�ำนวนสถานการณ์ละ 6 ข้อ เพือ่ ประเมินความ
สามารถด้านอภิปัญญา 6 องค์ประกอบ 3) สร้างแนวค�ำ
ตอบ 24 ข้อ และ 4) สร้างเกณฑ์การให้คะแนน 24 ข้อ
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบ
ทดสอบอภิปัญญา ด�ำเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบโดยผู้
เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ดังนี้
		 1.1 ประเมิ น ความสอดคล้ อ งของ
ข้อสอบกับองค์ประกอบของอภิปัญญา ความถูกต้อง

ของเนือ้ หาและความเหมาะสมของภาษาของข้อสอบ ซึง่
แบบประเมินส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดับ คือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ และไม่
สอดคล้อง
		 1.2 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Consistency: IOC) ตามสูตรของพวงรัตน์
ทวีรัตน์ (2543, หน้า 116-117) โดยค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ขึ้นไป ถือว่าข้อสอบ
ข้อนั้นใช้ได้
2. ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบโดยการ
ทดลองสอบ ดังนี้
		 2.1 น�ำแบบทดสอบอภิปญ
ั ญาไปท�ำการ
ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 45 คน
		 2.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่า
อ�ำนาจจ�ำแนก (r) ของข้อสอบรายข้อ ตามสูตรของบุญ
ชม ศรีสะอาด (2545) โดยค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง
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0.20 - 0.80 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.20 1. ก�ำหนดสถานการณ์วทิ ยาศาสตร์ให้ทงั้ หมด 4
1.00 ถือว่าข้อสอบข้อนั้นใช้ได้
สถานการณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทเรียน 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้
		 2.3 คัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ตาม 1) แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 2) แรงเสียดทาน 3) งาน
ข้อ 2.2 มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ก�ำลัง และ 4) ความสัมพันธ์ของความต่างศักย์กบั กระแส
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค ตามสูตร ไฟฟ้า ตัวอย่างสถานการณ์ดังภาพที่ 1
ของพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543, หน้า 125-126)
2. ก�ำหนดค�ำถามปลายเปิดจ�ำนวนสถานการณ์
ละ 6 ข้อ เพื่อประเมินความสามารถด้านอภิปัญญา 6
องค์ประกอบ ตัวอย่างข้อค�ำถามดังภาพที่ 2
ผลการวิจัย
3. ก�ำหนดแนวค�ำตอบ ส�ำหรับข้อสอบ 24 ข้อ
ตอนที่ 1 ผลการพั ฒ นาแบบทดสอบอภิ
4. ก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ส�ำหรับ
ปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบอภิปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น ข้อสอบ 24 ข้อ เป็นแบบรูบริค 4 ระดับ ตัวอย่างเกณฑ์
การให้คะแนนและแนวค�ำตอบดังภาพที่ 3
แบบอัตนัย 24 ข้อ มีลักษณะดังนี้
คาชี้แจง
คาชี้แจง
สถานการณ์
สถานการณ์

ตัวอย่ างสถานการณ์
ตัวอย่ างสถานการณ์

ให้นกั เรี ยนอ่านสถานการณ์แล้วตอบคาถาม ข้อที่ 1-6
ให้นกั เรี ยนอ่านสถานการณ์แล้วตอบคาถาม ข้อที่ 1-6
วางกล่อง 4 ใบ บนโต๊ะหน้าชั้นเรี ยน ดังรู ป นักเรี ยนต้องออกแรงดึง
วางกล่อง 4 ใบ บนโต๊ะหน้าชั้นเรี ยน ดังรู ป นักเรี ยนต้องออกแรงดึง
แต่ละกล่องเท่ากันหรื อไม่ กล่องจึงจะเคลื่อนที่
แต่ละกล่องเท่ากันหรื อไม่ กล่องจึงจะเคลื่อนที่
จงออกแบบแผนดาเนินการเรี ยนรู ้
จงออกแบบแผนดาเนินการเรี ยนรู ้
กล่ อง 1
กล่
อง 1
500g
500g

กล่ อง 2
กล่
อง 2
500g
500g

กล่ อง 3
กล่
อง 3
500g
500g

กล่ อง 4
กล่ อง 4
1,000g
1,000g

กล่ อง 3 และ 4 วางบนโต๊ะปกติ
กล่ อง 1 วางบนโต๊ะปกติ
กล่ อง 3 และ 4 วางบนโต๊ะปกติ
กล่ อง 1 วางบนโต๊ะปกติ
กล่ อง 2 วางบนโต๊ะที่ปูกระดาษทราย
กล่ อง 2 วางบนโต๊ะที่ปูกระดาษทราย
กาหนดอุปกรณ์ คือ ถุงทราย 4 ถุง เครื่ องชัง่ สปริ ง 2 อัน กระดาษทราย 1 แผ่น
กาหนดอุปกรณ์ คือ ถุงทราย 4 ถุง เครื่ องชัง่ สปริ ง 2 อัน กระดาษทราย 1 แผ่น

ภาพที่ 1 ตัวอย่างสถานการณ์

ภาพที่ ่ 11ตัตัวอย่
างสถานการณ์
ภาพที
วอย่
างสถานการณ์
ตัวอย่ างคาถาม
ตัวอย่ างคาถาม

คาถามด้ านการตระหนักรู้ ในงาน (ระบุประเด็นสาคัญ 3 คะแนน)
คาถามด้ านการตระหนักรู้ ในงาน (ระบุประเด็นสาคัญ 3 คะแนน)
1. นักเรี ยนคิดว่าประเด็นสาคัญที่สามารถเรี ยนรู ้จากสถานการณ์น้ ี มีกี่ประเด็น อะไรบ้าง
1. นักเรี ยนคิดว่าประเด็นสาคัญที่สามารถเรี ยนรู ้จากสถานการณ์น้ ี มีกี่ประเด็น อะไรบ้าง
จงเขียนอธิบายประเด็นสาคัญพอสังเขป
จงเขียนอธิบายประเด็นสาคัญพอสังเขป
คาถามด้ านการตระหนักรู้ ในกลวิธี (ระบุข้นั ตอนทดลอง 3 คะแนน)
คาถามด้ านการตระหนักรู้ ในกลวิธี (ระบุข้นั ตอนทดลอง 3 คะแนน)
2. จากข้อ 2. เลือกประเด็นสาคัญ 1 ประเด็น นักเรี ยนคิดว่าวิธีการที่ใช้เรี ยนรู ้ประเด็น
2. จากข้อ 2. เลือกประเด็นสาคัญ 1 ประเด็น นักเรี ยนคิดว่าวิธีการที่ใช้เรี ยนรู ้ประเด็น
เลือกมามีข้ นั ตอนการทดลองอย่างไร จงเขียนอธิบายขั้นตอนการทดลองพอสังเขป
เลือกมามีข้ นั ตอนการทดลองอย่างไร จงเขียนอธิบายขั้นตอนการทดลองพอสังเขป

ภาพที่ 2 ตัวอย่างคาถามด้านตระหนักรู ้ในงานและตระหนักรู ้ในกลวิธี

วอย่างคำ�ถามด้
างคาถามด้านตระหนั
กรู ้ในงานและตระหนั
กรู ้ในกลวิกธีรู้ในกลวิธี
ภาพทีภาพที
่ 2 ตั่ 2วตัอย่
านตระหนั
กรู้ในงานและตระหนั
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ตัวอย่ างเกณฑ์ การให้ คะแนน
เกณฑ์ การให้ คะแนนด้ านการตระหนักรู้ ในงาน
คะแนน
แนวคาตอบ
3

2

1

ระบุประเด็นที่สามารถศึกษาจากสถานการณ์ที่กาหนด แล้วอธิบายได้ถูกต้อง
สมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น
- วางวัตถุมวลต่างกันบนพื้นผิวเดียวกัน แล้วแรงที่ดึงให้วตั ถุเคลื่อนที่จะมี
ขนาดเท่ากันหรื อไม่ หรือ
- วางวัตถุมวลเท่ากันบนพื้นผิวต่างกัน แล้วแรงที่ดึงให้วตั ถุเคลื่อนที่จะมี
ขนาดเท่ากันหรื อไม่
ระบุประเด็นที่สามารถศึกษาจากสถานการณ์ที่กาหนด แต่อธิบายไม่ สมบูรณ์
หรื อไม่ สอดคล้องบางส่วน เช่น
- วางวัตถุมวลต่างกันบนพื้น แล้วแรงที่ดึงให้วตั ถุเคลื่อนที่จะมีขนาด
เท่ากันหรื อไม่ หรือ
- วางวัตถุมวลเท่ากันบนพื้น แล้วแรงที่ดึงให้วตั ถุเคลื่อนที่จะมีขนาด
เท่ากันหรื อไม่
(ไม่ อธิบายว่าเป็ นกรณี พ้นื ผิวเดียวกันหรื อพื้นผิวต่างกัน)
ระบุประเด็นที่สามารถศึกษาจากสถานการณ์ที่กาหนด แต่อธิบายไม่ สมบูรณ์
หรื อไม่ สอดคล้องกันหลายส่วน เช่น
- วางวัตถุบนพื้น แล้วแรงที่ดึงให้วตั ถุเคลื่อนเป็ นอย่างไร หรือ
- วางวัตถุบนพื้นผิวต่างกัน แล้วแรงที่ดึงให้วตั ถุเคลื่อนที่เป็ นอย่างไร
่ยวกับมวลว่
(ไม่่ 3อตัธิวบอย่
ายเกี
าเท่คาะแนนด้
กันหรื อาต่นการตระหนั
างกัน และไม่กอรูธิ้ใบนงาน
ายเกี่ยวกับพื้นผิว
ภาพที
างเกณฑ์
การให้
ว่าเหมือนกันหรื อต่างกัน)

0

คาตอบเป็ นอย่างอื่น หรื อไม่อธิบายเลย

ภาพที
อย่างเกณฑ์
ารให้คาะแนนด้
านการตระหนั
ภาพที
่ 3 ตั่ ว3อย่ตัาวงเกณฑ์
การให้คกะแนนด้
นการตระหนั
กรู ้ในงาน กรู้ในงาน
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอภิปัญญา
ตอนที
2 ผลการตรวจสอบคุณณ
ภาพของแบบทดสอบอภิ
ปัญ้เญา
1. ่ ผลการตรวจสอบคคุ
ภาพแบบทดสอบโดยผู
ชี่ยวชาญ เป็นดังนี้
1. ผลการตรวจสอบคคุ
ณภาพแบบทดสอบโดยผู
เ้ ชี่ยวชาญ
เป็ นดังนี้
		
1.1 การตรวจสอบคุ
ณภาพแบบทดสอบด้
านความสอดคล้
องของข้อสอบกับองค์ประกอบของ อภิ
1.1
การตรวจสอบคุ
ณ
ภาพแบบทดสอบด้
า
นความสอดคล้
อ
งของข้
อ สอบกับ องค์ป ระกอบของ
ปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ดังตารางที่ 2

อภิปัญญาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าความสอดคล้องของข้อสอบกับองค์ประกอบของอภิปัญญา
ข้อที่
1, 7, 13, 19
2, 8, 14, 20
3, 9, 15, 21
4, 10, 16, 22
5, 11, 17, 23
6, 12, 18, 24

องค์ประกอบ
ของอภิปัญญา
การตระหนักรู้ในตนเอง
การตระหนักรู้ในงาน
การตระหนักรู้ในกลวิธี
การวางแผน
การก�ำกับติดตาม
การประเมินผล

1
1
1
1
0
0

ผลประเมินความสอดคล้อง
ของข้อสอบกับองค์ประกอบ
ของอภิปัญญาผู้เชี่ยวคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IOC
1
1
1
1
0.67
0.67

คุณภาพข้อสอบ
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับองค์ประกอบของอภิปัญญาอยู่ระหว่าง 0.67
– 1.00 ดังนั้นข้อสอบอภิปัญญา 24 ข้อนี้ จึงเป็นข้อสอบที่มีคุณภาพน�ำไปใช้วัดอภิปัญญาของนักเรียนได้
1.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบด้านความความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของ
ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาในแบบทดสอบอภิปัญญา
ข้อที่
1, 7, 13, 19
2, 8, 14, 20
3, 9, 15, 21
4, 10, 16, 22
5, 11, 17, 23
6, 12, 18, 24

องค์ประกอบ
ของอภิปัญญา
การตระหนักรู้ในตนเอง
การตระหนักรู้ในงาน
การตระหนักรู้ในกลวิธี
การวางแผน
การก�ำกับติดตาม
การประเมินผล

ผลประเมินความถูกต้องของ
เนื้อหาและความเหมาะสมของ
ภาษาผู้เชี่ยวคนที่
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1

IOC
1
1
1
1
0.67
0.67

คุณภาพข้อสอบ
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าดัชนีความถูกต้องของภาษาและความเหมาะสมของเนื้อหาของข้อสอบวัด อภิ
ปัญญาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ดังนั้นข้อสอบอภิปัญญา 24 ข้อนี้ จึงเป็นข้อสอบที่มีคุณภาพน�ำไปใช้วัดอภิปัญญา
ของนักเรียนได้ โดยผูว้ จิ ยั ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชีย่ วชาญเพิม่ เติมเกีย่ วกับภาษาให้ครอบคลุมและชัดเจน
ยิ่งขึ้นในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนน
2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบอภิปัญญาเป็นรายข้อ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ของข้อสอบอภิปัญญา
ข้อ ความยากง่าย
1
2
3
4
5
6

0.41
0.35
0.35
0.39
0.37
0.23

7
8
9
10
11
12

0.44
0.44
0.42
0.40
0.30
0.23

อ�ำนาจจ�ำแนก
สถานการณ์ที่ 1
0.82
0.68
0.68
0.77
0.74
0.47
สถานการณ์ที่ 2
0.88
0.88
0.85
0.80
0.60
0.45

คุณภาพข้อสอบ

ข้อ ความยากง่าย

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

13
14
15
16
17
18

0.31
0.29
0.25
0.29
0.33
0.22

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

19
20
21
22
23
24

0.22
0.31
024
0.32
0.33
0.24

อ�ำนาจจ�ำแนก
สถานการณ์ที่ 3
0.62
0.58
0.50
0.58
0.67
0.44
สถานการณ์ที่ 4
0.44
0.61
0.48
0.64
0.67
0.48
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คุณภาพข้อสอบ
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22 - 0.44 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.44 –
0.88 ดังนั้นข้อสอบอภิปัญญา 24 ข้อนี้ จึงเป็นข้อสอบที่มีคุณภาพน�ำไปใช้วัดอภิปัญญาของนักเรียนได้
เมือ่ น�ำข้อสอบอภิปญ
ั ญา 24 ข้อนี้ ไปตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบัค พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93

การอภิปรายผล
ดังนี้

ผู้วิจัยก�ำหนดการอภิปรายผลเป็น 3 ประเด็น

1. ผลการพัฒนาแบบทดสอบอภิปัญญาวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย สั ง เคราะห์ อ งค์
ประกอบของอภิปัญญาที่ต้องการวัดจากแนวคิดของเบ
เกอร์และบราวน์ (Baker & Brown, 1984) ฟลาเวล
(Flavell, 1985) และ ครอสส์และปารีส (Cross & Paris,
1988) เป็น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การตระหนักรู้
ในตนเอง 2) การตระหนักรู้ในงาน 3) การตระหนักรู้
ในกลวิธี 4) การวางแผน 5) การก�ำกับติดตาม และ 6)
การประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธการ

สืบแก้ว (2551) และกฤชรัตน์ วิทยาเวช (2551) ที่
ก�ำหนดองค์ประกอบของอภิปญ
ั ญามี 2 ส่วน ซึง่ แบ่งออก
เป็น 6 องค์ประกอบ โดยส่วนแรกความรู้ในอภิปัญญา
(Metacognition knowledge) แบ่งออกเป็น 3 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) ความรู้ด้านบุคคล 2) ความรู้ด้านงาน
และ 3) ความรู้ด้านกลวิธี และส่วนที่สองประสบการณ์
ในอภิปัญญา (Metacognition experience) แบ่งออก
เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การ
ก�ำกับติดตาม และ 3) การประเมินผล โดยผู้วิจัยพัฒนา
แบบทดสอบอภิปญ
ั ญาโดยใช้แนวทางการวัดประเมินผล
อภิปัญญาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (2555, หน้า 131-145) ได้แบบทดสอบ
อภิปัญญาที่ที่มีลักษณะเป็นแบบอัตนัยจ�ำนวน 24 ข้อ
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โดยก�ำหนดสถานการณ์ 4 สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ แบบทดสอบเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ นั ก เรี ย นแสดงออกถึ ง
เนื้อหาที่สอดคล้องกับบทเรียนวิทยาศาสตร์ที่นักเรียน การก�ำกับควบคุมการคิดของตนเองในการหาค�ำตอบ
เรียนรู้ ดังนี้ คือ 1) แรงกิรยิ าและแรงปฏิกริ ยิ า 2) แรงเสียด จากสถานการณ์ที่ก�ำหนด ซึ่งสถานการณ์นั้นจะต้อง
ทาน 3) งานและก�ำลัง และ 4) ความสัมพันธ์ของความ สอดคล้องกับเนือ้ หาในบทเรียนวิทยาศาสตร์ และค�ำถาม
ต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า มีการก�ำหนดค�ำถามปลายเปิด นัน้ จะต้องตรงตามองค์ประกอบของอภิปญ
ั ญาทีต่ อ้ งการ
สถานการณ์ละ 6 ข้อ ที่ถามเพื่อประเมินความสามารถ วัด โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก�ำหนดค�ำถามเพื่อวัดอภิ
ด้านอภิปญ
ั ญา 6 องค์ประกอบ มีการก�ำหนดแนวค�ำตอบ ปัญญา 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การตระหนักรู้ในตนเอง
24 ข้อ และมีการก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 24 ข้อ เป็น มุ่งวัดความรู้วิทยาศาสตร์เดิมของนักเรียนที่สามารถน�ำ
แบบรูบริค 4 ระดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของด�ำเนิน มาใช้เรียนรู้สถานการณ์ที่ก�ำหนดได้ 2) การตระหนักรู้
ยาท้วม (2548) ที่สร้างแบบประเมินการคิดอภิปัญญา ในงาน มุ่งวัดการก�ำหนดประเด็นส�ำคัญของสถานการณ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย 1) ที่สามารถน�ำมาเรียนรู้ได้ 3) การตระหนักรู้ในกลวิธี มุ่ง
สถานการณ์วิทยาศาสตร์ 2) ค�ำถามเพื่อวัดกระบวนการ วัดการก�ำหนดวิธีการทดลองเพื่อเรียนรู้ประเด็นส�ำคัญ
คิดอภิปญ
ั ญาสถานการณ์ละ 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ของสถานการณ์ได้ 4) การวางแผน มุ่งวัดการก�ำหนด
ด้านการก�ำกับติดตาม และด้านการประเมินผล 3) การ แผนการเรียนรู้ประเด็นส�ำคัญของสถานการณ์ที่เลือกมา
ก�ำหนดแนวค�ำตอบ 4) การก�ำหนดเกณฑ์ให้คะแนนแบบ ประกอบด้วย การก�ำหนดวัตถุประสงค์ทดลอง ขั้นตอน
รูบริค 4 ระดับ
ทดลอง และออกแบบตารางบันทึกผลทดลอง 5) การ
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบอภิ ก�ำกับติดตาม มุ่งวัดวิธีการก�ำกับควบคุมตนเองในการ
ปัญญาวิชาวิทยาศาสตร์ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ประเมินผล เรียนรู้ คือระบุขั้นตอนที่ท�ำได้ส�ำเร็จ และระบุขั้นตอนที่
จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง ท�ำไม่ส�ำเร็จ แล้วอธิบายวิธีการหาทางแก้ไข แล้วอธิบาย
ของข้อสอบกับองค์ประกอบของอภิปัญญาอยู่ระหว่าง ว่าจะปฏิบตั กิ ารทดลองต่อไปอย่างไร และ 6) การประเมิน
0.67 – 1.00 ซึ่งถือว่าผ่านครบทุกองค์ประกอบ และ ผล มุ่งวัดวิธีการสรุปผลการเรียนรู้และวิธีการประเมิน
ค่าดัชนีความสอดคล้องของความถูกต้องของเนื้อหา ผลการเรียนรู้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร
และความเหมาะสมของภาษาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฟลาเวล (Flavell, 1979)
ซึ่งถือว่าผ่านครบทุกองค์ประกอบ และผลการตรวจ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) และจุฑารัตน์ ชนานุสาสน์
สอบคุ ณ ภาพด้ ว ยการทดลองทดสอบกั บ นั ก เรี ย นชั้ น (2546) เกีย่ วกับแนวทางการวัดอภิปญ
ั ญาทีต่ อ้ งก�ำหนด
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 45 คน พบว่า ค่าความยาก ค�ำถามให้ครอบคลุมการวัดพฤติกรรมอภิปัญญา 6 ด้าน
ง่ายของข้อสอบอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.44 ค่าอ�ำนาจ ดังนี้ 1) ตัวแปรด้านบุคคล วัดการวิเคราะห์ความรู้เดิม
จ�ำแนกของข้อสอบอยู่ระหว่าง 0.44 – 0.88 และค่า ที่น�ำมาใช้ในการท�ำงานได้ 2) ตัวแปรด้านงาน วัดการ
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.93 การที่แบบ วิเคราะห์สถานการณ์เพือ่ ก�ำหนดเป้าหมายของการท�ำงาน
ทดสอบอภิปัญญาที่สร้างขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์นั้น 3) ตัวแปรด้านกลวิธี วัดการวิเคราะห์วธิ กี ารทีน่ ำ� มาใช้ใน
เป็นผลเนื่องจากผู้วิจัยมุ่งสร้างแบบทดสอบอภิปัญญาที่ การท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย 4) การวางแผนงาน วัดการ
ก�ำหนดสถานการณ์ทสี่ อดคล้องกับบทเรียนวิทยาศาสตร์ ก�ำหนดเป้าหมายและขั้นตอนการท�ำงาน 5) การก�ำกับ
ที่นักเรียนเรียนรู้ และสร้างข้อค�ำถามที่มุ่งวัดให้ตรงตาม ติดตาม วัดการตรวจสอบการท�ำงานให้ได้ตามเป้าหมาย
ความสามารถด้านอภิปัญญาในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อง และขั้นตอนในการท�ำงาน และ 6) การประเมินผล วัด
กับแนวคิดของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์และความส�ำเร็จ
และเทคโนโลยี (สสวท 2555, หน้า 131) กล่าวว่า ตามเป้าหมาย
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3. ผลการด� ำ เนิ น การทดสอบอภิ ป ั ญ ญากั บ 3 ได้ เนือ่ งจากผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
นักเรียน พบปัญหาว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับ และผ่านการทดลองสอบแล้วท�ำการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพราย
ข้อสอบลักษณะนี้ ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดและถ่ายทอด ข้อและทั้งฉบับ ซึง่ มีความสอดคล้องและความเหมาะสม
ผ่านการเขียน ท�ำให้นักเรียนส่วนใหญ่เกิดความเหนื่อย ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ล้าระหว่างการท�ำข้อสอบ และนักเรียนบางคนไม่ตั้งใจท�ำ
1.2 ครูหรือผู้ที่น�ำแบบทดสอบอภิปัญญา
ข้อสอบในข้อหลัง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนบาง ไปใช้ ควรท�ำความเข้าใจแบบทดสอบและเกณฑ์การ
ส่วนไม่เข้าใจประเด็นค�ำถามในบางข้อ ท�ำให้นักเรียนไม่ ให้คะแนนอย่างละเอียด รวมทั้งอธิบายข้อค�ำถามและ
พยายามเขียนตอบในข้อนัน้ หรือนักเรียนเว้นว่างไม่ตอบ แนวทางในการเขียนตอบแก่นกั เรียน เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจ
ในข้อนั้น ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีคะแนนอภิปัญญา และสามารถเขียนตอบให้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น
อยู่ในระดับต�่ำ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนักเรียนอาจจะ
1.3 ครูหรือผู้ที่น�ำแบบทดสอบอภิปัญญาไป
มีอภิปัญญาที่สูงกว่านั้นก็ได้ โดยการตรวจให้คะแนนอภิ ใช้ควรกระตุ้นให้นักเรียนเขียนค�ำตอบให้ครบทุกข้อ ยิ่ง
ปัญญา พบว่า ช่วงแรกต้องใช้เวลาตรวจค่อนข้างนาน ไปกว่านั้น การจัดช่วงเวลาในการทดสอบควรเป็นช่วง
เนื่ อ งจากต้ อ งพิจ ารณาค�ำตอบของนักเรียนในข้อนั้น ที่นักเรียนมีความพร้อมที่สุด เช่น ช่วงเช้าคาบแรก เพื่อ
เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนอภิปัญญาที่กำ� หนดไว้ แต่ นักเรียนจะได้ไม่เหนือ่ ยล้าจากการท�ำกิจกรรมอืน่ ก่อนการ
หลังจากตรวจไปสักระยะจะเห็นว่าค�ำตอบของนักเรียน ท�ำแบบทดสอบ
คนอื่น ๆ ในข้อเดียวกันจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันท�ำให้
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
การให้ตรวจให้คะแนนสามารถท�ำได้เร็วขึ้น นอกจากนี้
2.1 ท�ำการวิจยั ศึกษาอภิปญ
ั ญาของนักเรียน
ยังพบว่า การตรวจให้คะแนนอภิปญ
ั ญาบางข้อเท่านัน้ ทีม่ ี โดยใช้แบบทดสอบอภิปญ
ั ญานีเ้ ป็นเครือ่ งมือวิจยั เพือ่ ให้
ความคาบเกีย่ วของการให้คะแนนระหว่าง 2 คะแนน กับ ได้ขอ้ มูลว่านักเรียนมีอภิปญ
ั ญาอยูใ่ นระดับใด เพือ่ ใช้เป็น
1 คะแนน ดังนั้นครูอาจใช้เทคนิคการตรวจสอบสามเส้า แนวทางในวางแผนการวิจัยเพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของ
(Triangulation technique) (วรรณี แกมเกตุ, 2551) นักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป
โดยอาจให้ครู 3 คน ร่วมกันตรวจให้คะแนนอภิปัญญา
2 . 2 ท� ำ ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า วิ ช า ชี พ
เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงในการให้คะแนนและช่วยขจัด (Professional development) ในการอบรมครูที่สนใจ
อุปสรรคด้านความล�ำเอียงออกไป
น�ำแบบทดสอบ อภิปัญญาไปใช้ เพื่อสร้างแบบทดสอบ
อภิปัญญาโดยออกแบบสถานการณ์ใหม่ที่เหมาะสมกับ
นักเรียนตนเองต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 แบบทดสอบอภิปัญญานี้ สามารถใช้ใน
การวัดประเมินผลอภิปญ
ั ญาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่
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การศึกษาการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม
A Study of Metacognitive Awareness in Learning of
Undergraduate Students’
Through Third order Confirmatory Factor Analysis
ดร.ระพินทร์ ฉายวิมล*

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เพื่อศึกษาการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียน ซึ่งเป็นกรอบความคิดเชิงระบบของบุคคลใน
การบูรณาการความรู้ทางอภิปัญญาและการติดตามก�ำกับกลไกการคิดทางอภิปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยการพัฒนา
แบบส�ำรวจการตระหนักรู้อภิปัญญาของ Shrew and Dennison (1994) ซึ่งเป็นแบบส�ำรวจที่ใช้ในการวิจัยและ
ศึกษาความตระหนักรูอ้ ภิปญ
ั ญาของนิสติ นักศึกษา และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม โดยกลุม่ ตัวอย่าง
เป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี จ�ำนวน 620 คน (ชาย 173 คน หญิง 447คน) อายุเฉลี่ย 19.6 ปี ผลการวิจัยพบว่า
โมเดลการตระหนักรูอ้ ภิปญ
ั ญาทางการเรียนของนิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามตรงเชิงโครงสร้างของแนวคิด
เชิงทฤษฎีและแบบวัด (χ2= 2151.38, df = 1145, χ2/df=1.87, p = 0.000, RMSEA = 0.038, CFI=0.99, GFI=
0.88, AGFI=0.86) และผลการวิจยั ยังพบว่านิสติ นักศึกษามีระดับของการตระหนักรูอ้ ภิปญ
ั ญาทางการเรียนในระดับ
ปานกลาง (X=3.46, S.D.= .50) ซึ่งควรมีกระบวนการส่งเสริมเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนและ
การบูรณาการจัดระบบเพือ่ การใช้องค์ความรูแ้ ละทักษะการคิดการทางอภิปญ
ั ญาอย่างมีทศิ ทางเพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ : การตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม นิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

ABSTRACT
The aim of this research is to investigate the metacognitive awareness in learning of
undergraduate students. The data of 620 undergraduate students were collected through the
Inventory which adjusted from Metacognitive Awareness Inventory (Schraw and Dennison, 1994).
Third order confirmatory factor analysis was employed to analyse the data. Findings revealed
that construct validity of the metacognitive awareness in learning model and the Inventory were
confirmed; and the index are χ2 = 2151.38, df = 1145, χ2/df=1.87, p = 0.000, RMSEA = 0.038,
CFI=0.99, GFI= 0.88,AGFI=0.86. 2. The metacognitive awareness in learning of undergraduate
*ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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students is average (X=3.46, S.D.=.50). This result suggests that the empowerment of students’
metacognitive awareness in learning should be encouraged.
Keywords: Metacognitive awareness in learning, Third order confirmatory factor analysis,
Undergraduate students

บทนำ�
กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น
สภาพการณ์ของเงื่อนไขเชิงกระบวนการที่มุ่งให้นิสิต
นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
ท�ำให้นิสิตนักศึกษาต้องใช้ทักษะความสามารถของตน
ในการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ที่
หลากหลาย เช่น ข้อมูลจากเอกสารประกอบการเรียน การ
รับฟังบรรยาย การเข้าร่วมการอภิปราย การปฎิบตั ใิ นห้อง
ทดลอง การศึกษาค้นคว้า และการสอบ เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามการวิจัยของ Maki และ McGuire (2002) พบว่า
นิสิตนักศึกษาส่วนมากขาดทักษะความสามารถทางการ
คิดเพื่อท�ำความเข้าใจในสาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนของตน ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงทักษะความสามารถใน
การเรียนรู้และการประยุกต์ความรู้ท่ีมีคุณภาพ นอกจาก
นี้ Britton et al. (1998) ได้วิจัยพบว่า การส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษามี “ทักษะการคิดติดตามการคิด” หรือ
“กระบวนการอภิปัญญา (metacognition)” จะช่วยให้
นิสิตนักศึกษามีการเรียนรู้และมีการรับรู้ศักยภาพความ
สามารถของกระบวนการอภิ ป ั ญ ญาของตนเองดี ขึ้ น
เนือ่ งจากซึง่ อภิปญ
ั ญาเป็นตัวแปรปัจจัยทีช่ ว่ ยจุดประกาย
(triggering variable) ให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี ก ารคิ ด
ติดตามประสบการณ์ตา่ ง ๆ ในระหว่างกระบวนการเรียน
มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรูแ้ ละทักษะเชิง
กระบวนการคิดในการจัดระบบกระบวนการประมวลผล
ข้อมูลต่างๆ อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ
อภิ ป ั ญ ญาเป็ น กรอบความคิ ด เชิ ง ระบบของ
บุคคลในการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ความรู้โดยมี 2
องค์ประกอบคือ ความรูท้ างอภิปญ
ั ญา (metacognitive
knowledge) และการติดตามก�ำกับกลไกการคิดทาง
อภิปัญญา(metacognitive regulation) (Brown,

1987; Flavell,1987; Schraw and Moshman,
1995; Gourgey, 2001) โดยองค์ประกอบความรู้ทาง
อภิปัญญาเป็นลักษณะระบบขององค์ความรู้ในความคิด
ของบุคคลที่มีลักษณะเป็นองค์ความรู้ 3 องค์ประกอบ
คือความรู้สาระเนื้อหา(declarative knowledge) ซึ่ง
เป็ น ความรู ้ ส าระเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะ ความสามารถและ
ศักยภาพทางปัญญาของตน ความรูส้ าระเชิงกระบวนการ
(procedural knowledge) ซึ่งเป็นความรู้สาระเกี่ยวกับ
กระบวนวิธีการในการประยุกต์ความรู้ วิธีการเรียนรู้และ
กลยุทธ์การเรียนรู้ของตน และความรู้สาระเชิงเงื่อนไข
(conditional knowledge) ซึ่ ง เป็ น ความรู ้ ส าระ
เกี่ยวกับเงื่อนไขในการใช้สาระความรู้เนื้อหาและสาระ
ความรู ้ เชิ ง กระบวนการของตนเองได้ ส อดคล้ อ งกั บ
เงื่อนไขของสภาพการณ์นั้นๆ ส่วนองค์ประกอบการ
ติดตามก�ำกับกลไกการคิดทางอภิปัญญาเป็นลักษณะ
กระบวนการเชิงทักษะการคิดเพื่อใช้สาระความรู้ต่างๆ
จากระบบความรู้ทางอภิปัญญาของตนให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์การเรียนรูน้ นั้ ๆ ซึง่ ประกอบด้วยลักษณะการ
คิดทีส่ ำ� คัญ คือ การวางแผน(planning) เป็นลักษณะการ
คิดก�ำหนดเป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การเรียนรู้
การบริหารจัดการข้อมูล (Information management)
เป็นการคิดจัดล�ำดับข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การ
ขยายลักษณะข้อมูล การสรุปข้อมูล และการเลือกให้
ความใส่ใจข้อมูลที่ส�ำคัญ และปรับเปลี่ยนการใช้ทักษะ
และกลยุทธ์ของตนให้มคี วามสอดคล้องเพือ่ การประมวล
ผลข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การติ ด ตามก� ำ กั บ
(monitoring) เป็นลักษณะการคิดติดตามท�ำความ
เข้าใจการเรียนรู้หรือการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ของตน การ
แก้ไข (debugging) เป็นการคิดใช้กลยุทธ์ในการแก้ไข
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ และการประเมิน (evaluation)
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เป็นการคิดวิเคราะห์ถึงผลการด�ำเนินกิจกรรมการเรียน
2. เพื่อศึกษาการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการ
และประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ในกิจกรรมนั้น เป็นต้น เรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทศวรรษที่ผ่านมา Schraw และ Moshman
(1995) ศึ ก ษาและน� ำ เสนอทฤษฎี อ ภิ ป ั ญ ญา กรอบแนวความคิด
(metacognitive theories)และพบว่าความรู้ความ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
เข้าใจเกีย่ วกับอภิปญ
ั ญาและการตระหนักรูท้ างอภิปญ
ั ญา องค์ ป ระกอบการตระหนั ก รู ้ อ ภิ ป ั ญ ญาทางการเรี ย น
(metacognitive awareness) มีลักษณะพัฒนาการ (Metacognitive Awareness in Learning) ของนิสิต
ควบคูก่ นั และพัฒนาแบบส�ำรวจการตระหนักรูอ้ ภิปญ
ั ญา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมี 2 องค์ประกอบหลักคือ
(Metacognition Awareness Inventory) และศึกษา ความรู้ทางอภิปัญญาและการติดตามก�ำกับกลไกการคิด
พบว่า ผู้เรียนที่มีระดับของความตระหนักรู้อภิปัญญาใน ทางอภิปัญญา รวมเป็น 8 องค์ประกอบย่อยคือ ความรู้
ระดับสูงจะมีการบูรณาการใช้องค์ความรูแ้ ละการติดตาม สาระเนื้อหาความรู้สาระเชิงกระบวนการ ความรู้สาระเชิง
ก�ำกับกลไกทางการคิดทางอภิปัญญาอย่างเป็นอัตโนมัติ เงือ่ นไข การวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลการติดตาม
ต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้มีการรับรู้ถึงอุปสรรคในการเรียนรู้ได้ ก�ำกับ การแก้ไข และการประเมิน
ดีกว่า และมีการเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์เพือ่ ใช้ในการเรียนใน
ลักษณะทีห่ ลากหลาย และYoung and Fry (2008) และ วิธีการดำ�เนินการวิจัย
Hidayet TOK, Habib OZGAN, and Bulent DOS.
ประชากร คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(2010) วิจัยพบว่าการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียน ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ลงทะเบียนเรียนใน
มีบทบาทอย่างส�ำคัญ และส่งผลต่อการเรียนรูท้ างวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�ำแนกตามลักษณะ
และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการเรียนในห้องเรียนของ ภูมิภาคแบ่งเป็น 6 ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
นิสิตนักศึกษา
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑล
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษา และภาคตะวันออก ซึง่ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในกลุม่
การตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
โดยน�ำแบบส�ำรวจการตระหนักรูอ้ ภิปญ
ั ญาซึง่ พัฒนาโดย 28 แห่ง รวม 66 มหาวิทยาลัย
Schraw and Dennison (1994) มาแปลเป็นภาษาไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธี
และปรับปรุงการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบริบททางการ การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage-Sampling)
เรียนของนิสิตนักศึกษาไทย และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลัก
องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับสามในการวิเคราะห์เพื่อ การใช้การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (LISREL) ซึ่งตามหลัก
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแนวคิดเชิงทฤษฎี ของการวิเคราะห์ด้วยโมเดลลิสเรลนั้น Schumacker &
และของแบบวัดการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียน Lomax (1996, อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ซึ่งได้
ของนิสิตนักศึกษา ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์
เสนอว่าจ�ำเป็นต้องใช้กลุม่ ตัวอย่างในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ด้วยโปรแกรม ลิสเรล (LISREL) 10-20 คน ต่อตัวแปร
ในการวิจัย 1 ตัวแปร นอกจากนี้ Bentler และ Chou
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการ (1987) ได้ก�ำหนดว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมไม่
ตระหนักรูอ้ ภิปญ
ั ญาทางการเรียนของนิสติ นักศึกษาระดับ ควรต�่ำกว่า 5 หน่วยต่อ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการประมาณ
ปริญญาตรี
ค่าพารามิเตอร์ส�ำหรับโมเดลสมการโครงสร้างที่มีการ

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
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แจกแจงแบบปกติและตัวแปรแฝงวัดจากตัวแปรสังเกตได้ นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
หลายตัวและอย่างน้อย 10 หน่วยต่อ 1 ตัวแปร ส�ำหรับ 30 คน เพื่อหาค่าความเที่ยงด้วยวิธีการสัมประสิทธ์
ตัวแปรที่มีลักษณะการแจกแจงที่ไม่ใช่การแจกแจงแบบ แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ.96 และ
ปกติ แต่ข้อจ�ำกัดในการใช้วิธีดังกล่าวกลุ่มตัวอย่างต้อง ค่าความเที่ยงรายองค์ประกอบ ดังนี้
มีขนาดใหญ่ การวิจัยครั้งนี้ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
องค์ ป ระกอบที่ 1. ความรู ้ ท างอภิ ป ั ญ ญา
10 เท่าต่อ 1 ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได้มีทั้งสิ้น 52 (metacognitive knowledge) แบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย
ตัวแปร กลุ่มตัวอย่างจึงควรมีอย่างน้อย 520 ตัวอย่าง ด้านความรู้สาระเนื้อหา (declarative knowledge)
แต่เนื่องจากจากก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นการ จ� ำ นวน 9 ข้ อ ด้ า นความรู ้ ส าระเชิ ง กระบวนการ
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่ำที่ ผู้วิจัยได้เพิ่มขนาด (procedural knowledge) จ�ำนวน 4 ข้อ และด้านความ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ครอบคลุมแบบสอบถามที่ขาด รู้สาระเชิงเงื่อนไข (conditional knowledge) จ�ำนวน
ความสมบูรณ์หรือสูญหายไปไม่ตอบกลับมา ผู้วิจัยจึงได้ 5 ข้อ ซึ่งมีค่าความเที่ยงด้วยวิธีการสัมประสิทธ์แอลฟา
ก�ำหนดการเก็บตัวอย่างเป็น 660 ตัวอย่าง แต่ผู้วิจัยได้ ของครอนบาค เท่ากับ .75 .71 และ .73 ตามล�ำดับ
รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ�ำนวนทัง้ หมด 620 ตัวอย่าง
องค์ประกอบที่ 2 การติดตามก�ำกับกลไกการคิด
คิดเป็นร้อยละ 93.93% ซึ่งถือว่ามีจ�ำนวนเพียงพอต่อ ทางอภิปัญญา (metacognitive regulation) แบ่งเป็น
การน�ำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)
องค์ประกอบย่อยด้านการวางแผน (planning) จ�ำนวน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบส�ำรวจ 7 ข้อ ด้านการบริหารจัดการข้อมูล (information
การตระหนั ก รู ้ อ ภิ ป ั ญ ญาทางการเรี ย นส� ำ หรั บ นิ สิ ต management) จ� ำ นวน 6 ข้ อ ด้ า นการติ ด ตาม
นักศึกษา ผูว้ จิ ยั แปลและเรียบเรียงจาก “Metacognition ก�ำกับ (monitoring) จ�ำนวน 6 ข้อ ด้านการแก้ไข
Awareness Inventory” หรือ “MAI” ซึ่งพัฒนาโดย (debugging) จ�ำนวน 5 ข้อ และ ด้านการประเมินผล
Shrew และ Dennison(1994) และน�ำเสนอเผยแพร่ (evaluation) จ�ำนวน 6 ข้อ ซึ่งมีค่าความเที่ยงด้วยวิธี
พร้อมคู่มือการใช้ และผู้วิจัยได้ติดต่อขออนุญาตใช้เพื่อ การสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .78 .84
การวิจัย ซึ่งแบบส�ำรวจนี้มีข้อค�ำถาม 52 ข้อ มีลักษณะ .65 .69 และ .53 ตามล�ำดับ
ข้อค�ำถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ (1 = มีการตระหนักรู้
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์
อภิปญ
ั ญาทางการเรียนน้อยทีส่ ดุ และ 5 = มีการตระหนัก ข้อมูล ผู้วิจัยน�ำแบบส�ำรวจไปด�ำเนินการเก็บข้อมูลกับ
รู้อภิปัญญาทางการเรียนมากที่สุด) ในการพัฒนาเครื่อง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
มือวิจัยนั้น ผู้วิจัยด�ำเนินการแปลแบบส�ำรวจและเสนอ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 12 มหาวิทยาลัย
ให้ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด้ า นภาษาอั ง กฤษและจิ ต วิ ท ยา รวม 620 คน จากนั้นน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน
ประเมินผลพิจารณาค่าความตรงเชิงเนือ้ หาการแปล และ บรรยายค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าความเบ้
น�ำแบบส�ำรวจไปทดลองใช้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และค่าความโด่งของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวทีใ่ ช้ในการ
ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คนและน�ำผลมา ศึกษาด้วยโปรแกรม SPSS และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ปรับปรุงข้อค�ำถาม แล้วจัดประชุมกลุ่ม(Focus group) ยืนยันอันดับสาม (Confirmatory Factor Analysis;
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาและการวัดและประเมินผล 3rd order) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
จ�ำนวน 4 คนเพื่อพิจารณาแต่ละข้อค�ำถามเพื่อปรับ ทฤษฎีและแบบวัดการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียน
การใช้ค�ำในภาษาไทยให้เข้าใจตรงตามนิยามศัพท์และ ของนิสิตนักศึกษาตามโมเดล ด้วยโปรแกรม LISREL
เหมาะสมกับบริบทการเรียนและกลุ่มตัวอย่าง จากนั้น 8.72
จึงได้จัดท�ำเป็นฉบับ และน�ำแบบส�ำรวจไปทดลองใช้กับ
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ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ บว่ า ความรู ้ ท างอภิ ป ั ญ ญาและ
ผลการวิจัย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ การติ ด ตามก� ำ กั บ กลไกการคิ ด ทางอภิ ป ั ญ ญา ซึ่ ง
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ�ำนวน มี 8 องค์ประกอบย่อย 52 ตัวแปรสังเกตได้ และผล
12 มหาวิทยาลัย มีจ�ำนวนรวม 620 คน ซึ่งจ�ำแนกเป็น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สามการ
เพศชาย 173 คน และเพศหญิง 447คน มีอายุเฉลี่ย ตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียน พบว่า ค่าไค-สแควร์
19.6 ปี และก�ำลังศึกษาใน 21 สาขาวิชาเช่น ภาษา มีค่าเท่ากับ 2151.38 ; p=0.000 ที่องศาอิสระเท่ากับ
อังกฤษ พลศึกษา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และ 1145 ค่าดัชนีรากก�ำลังสองเฉลีย่ ของความคลาดเคลือ่ น
เทคโนโลยีการอาหาร และชีวเคมี เป็นต้น และเป็นนิสิต ในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.038 ซึ่งมี
นักศึกษาในคณะต่าง ๆ เช่น คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ค่าเข้าใกล้ศนู ย์แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเชิงทฤษฎีและ
แบบวัดการตระหนักรู้ อภิปัญญาทางการเรียน มีความ
และเทคโนโลยี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น
ผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น การ ตรงตามโครงสร้างตามโมเดล ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1

ตระหนั ก รู ้ อ ภิ ป ั ญ ญาทางการเรี ย นของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม ของการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียน
องค์ประกอบ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่ 2
ความรู้ทางอภิปัญญา (Mknow)
ความรู้สาระเนื้อหา (DK)
ความรู้สาระเชิงกระบวนการ (PK)
ความรู้สาระเงื่อนไข (CK)
การติดตามก�ำกับการคิดทางอภิปัญญา(Rcog)
การวางแผน(P)
การบริหารจัดการข้อมูล(IMS)
การติดตามก�ำกับ(M)
การแก้ไข(DS)
การประเมิน(E)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับที่ 3การตระหนักรู้
อภิปัญญาทางการเรียน (Maware)
ความรู้ทางอภิปัญญา(Mknow)
การติดตามก�ำกับการคิดทาง
อภิปัญญา(Rcog)
χ2 =2151.38, df=1145, χ2/df=1.87, p=0.000,
RMSEA=0.038, CFI=0.99, GFI= 0.88, AGFI=0.86

สปส.องค์ประกอบ

SE

t

R2

1.00
1.00
0.97

0.15
0.14
0.13

3.37*
3.37*
3.36*

1.00
1.00
0.95

0.99
0.99
1.00
1.00
0.99

0.09
0.08
0.09
0.07

11.81*
0.30*
10.81
9.21*

0.98
0.99
1.00
1.00
0.98

0.99
1.00

0.29
0.03

3.39*
14.86*

0.98
1.00
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ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม การตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรี ยนของ
ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม การตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของ นิสิตนักศึกษา
นิสิตนักศึกษา
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ผลการวิเคราะห์พบว่าการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X= 3.46, S.D. = .50)โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบความรู้ทางอภิปัญญา
และองค์ประกอบการติดตามก�ำกับการคิดทางอภิปัญญาดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าการวิเคราะห์การตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบ
องค์ประกอบอันดับสาม

ค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบอันดับสอง
ความรู้สาระเนื้อหา(DK)
ความรู้สาระเชิงกระบวนการ(PK)
ความรู้สาระเงื่อนไข(CK)

ความรู้ทางอภิปัญญา(Mknow)
การวางแผน(P)
การบริหารจัดการข้อมูล(IMS)
การติดตาม(M)
การแก้ไข(DS)
การประเมิน(E)
การติดตามก�ำกับกลไกการคิดทางอภิปัญญา
(Rcog)
การตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียน
(Maware)

3.46

การอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตระหนักรู้อภิปัญญา
ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีมีประเด็นค้น
พบและมีประเด็นอภิปรายดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่สาม การตระหนักรู้อภิปัญญาทางการ
เรี ย น พบว่ า โมเดลมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจั ก ษ์ ซึ่ งหมายความว่าการตระหนักรู้อภิปัญญา
ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีในการวิจัยครั้งนี้เป็น
ไปตามโครงสร้างทางทฤษฎีการตระหนักรู้อภิปัญญา
ทางการเรียน (Shaw and Moshman; 1995) และ
แบบส�ำรวจการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของ
นิสิตนักศึกษาที่พัฒนาในการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็น
ว่า ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 52 ตัวแปรนั้นมีการจัดกลุ่ม

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.46
3.50
3.54
3.49
3.47
3.43
3.39
3.57
3.34
3.43

.54
.61
.60
.53
.57
.57
.54
.61
.55
.51

.50

และจั ด เรี ย งองค์ ป ระกอบ 2 องค์ ป ระกอบหลั ก และ
8 องค์ประกอบย่อยตามค่าน�้ำหนักได้ดังนี้ (1) องค์
ประกอบความรู้ทางอภิปัญญา มีองค์ประกอบย่อยได้แก่
ความรู้สาระเนื้อหา (DK) ความรู้สาระเชิงกระบวนการ
(PK) ความรู้สาระเงื่อนไข (CK) ซึ่งมีค่าน�ำหนักองค์
ประกอบเป็น 0.98 1.00 และ 1.00 ตามล�ำดับ และ
(2)องค์ประกอบการติดตามก�ำกับกลไกการคิดทางอภิ
ปัญญา (Rcog) มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ การวางแผน
(P) การบริหารจัดการข้อมูล (IMS) การติดตามก�ำกับ
(M) การแก้ไข (DS) และการประเมิน (E) มีค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบเป็น 0.99 1.00 0.99 1.00 และ 0.99 ตาม
ล�ำดับ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบย่อยมีความแปรผันร่วมกับ
การตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 96 100 100 และ 98 100 98 100 และ
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98 ตามล�ำดับ ซึ่งข้อค้นพบนี้สนับสนุนการศึกษาของ พัฒนาทักษะทางปัญญาของตน และขาดความสามารถ
Kuhn (1989) ที่พบว่ากระบวนการอภิปัญญาช่วยให้ ในการประยุกต์ใช้ทักษะปัญญาทางวิชาการที่สอดคล้อง
บุคคลมีการบูรณาการความรู้และทักษะที่หลากหลายใน กับสภาพปัญหา และ Hidayet TOK, Habib OZGAN,
มิติต่าง ๆ ให้เป็นลักษณะบูรณาการเดียวกัน (a single and Bulent DOS. (2010). วิจัยการเรียนรู้ของนิสิต
Framework) และมีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ปริญญาตรีพบว่าการตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนมี
ประเด็นที่ สอง ผลการวิจยั พบว่านิสติ นักศึกษา บทบาทอย่างส�ำคัญและส่งผลต่อการเรียนรู้ทางวิชาการ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ก ารตระหนั ก รู ้ อ ภิ ป ั ญ ญาทางการ ของนิสิตนักศึกษา ซึ่งจากประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล
เรียนในระดับปานกลาง (X=3.46, S.D. =.50) ซึ่ง พบว่านิสติ นักศึกษาปริญญาตรีมรี ะดับองค์ประกอบของ
Flavell (1979) และSchraw and Dennison (1994) ความรู้ทางอภิปญ
ั ญาและการควบคุมก�ำกับกลไกการคิด
พบว่ า อภิ ป ั ญ ญาเป็ น ความสามารถในการตระหนั ก รู ้ ทาง อภิปัญญาในระดับปานกลาง (X = 3.49และ 3.44)
ของบุคคลในการคิดพิจารณาไตร่ตรอง ท�ำความเข้าใจ จึงเป็นลักษณะทีแ่ สดงถึงความไม่คล่องตัวของโครงสร้าง
และวางแผน จั ด ล� ำ ดั บ และติ ด ตามก� ำ กั บ การเรี ย น ความรู(้ lead to inert knowledge structure) จึงส่งผล
รู ้ ข องตน และบุ ค คลที่ มี ร ะดั บ การตระหนั ก รู ้ ท างอภิ ให้มกี ารใช้ความสามารถในการเรียนรูไ้ ด้ไม่มปี ระสิทธิภาพ
ปัญญาในระดับสูงจะมีความสามารถในการเรียนรู้จาก เท่าที่ควร
กิจกรรมที่กระท�ำได้ดีกว่า ดังนั้นการที่นิสิตนักศึกษามี
ทั้งนี้พบว่าการพัฒนาการตระหนักรู้อภิปัญญา
ระดับของการตระหนักรู้ทางการเรียนในระดับปานกลาง สามารถด�ำเนินการได้โดยการสอนและฝึกฝนกิจกรรม
จึงส่งผลท�ำให้นิสิตนักศึกษามีข้อจ�ำกัดในการใช้ความ ต่าง ๆ ดังเช่น Paris and Byrnes (1989) พบว่าผูเ้ รียน
สามารถทางอภิ ป ั ญ ญาเพื่ อ ด� ำ เนิ น การส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ทีไ่ ด้รบั การสอนการคิดและการใช้ทกั ษะกลยุทธ์การเรียน
ความรู้จากประสบการณ์การเรียนต่าง ๆ ไปสู่ระดับการ รู้มีผลท�ำให้ผู้เรียนมีระดับของตระหนักรู้อภิปัญญาเพิ่ม
คิดสังเคราะห์ความรู้ของตน ดังที่ Flavell et.al (1993) ขึ้นและลักษณะพฤติกรรมมีส่วนร่วมทางการเรียนเพิ่ม
วิจัยพบว่าการที่เด็กเล็กมีอุปสรรคในการใช้ความรู้และ ขึน้ และ Kamiloff- Smith (1992) ทีพ่ บว่า การส่งเสริม
กลยุทธ์การเรียนรู้ในการก�ำกับความคิดเนื่องจากเด็ก กระบวนการตรวจสอบตนเอง เป็นกระบวนการที่ช่วยให้
ยังไม่สามารถบูรณาการความรู้ทางอภิปัญญา และการ บุคคลมีการปรับโครงสร้างของความรู้ (restructuring of
ควบคุมก�ำกับกลไกการคิดทางอภิปัญญาให้อยู่ในกรอบ one’s knowledge) ส่งเสริมความเข้าใจเกีย่ วกับความคิด
ความคิดเดียวกันได้ จึงส่งผลให้เด็กดังกล่าวมีทักษะ ของตนเองมากขึ้น และมีการเรียนรู้ความรู้ต่าง ๆ อย่าง
การเรียนรู้ค่อนข้างช้า และมีอุปสรรคในการประยุกต์ มีประสิทธิภาพ
ความคิดที่เหนือบริบทสาระกิจกรรมการเรียนของตน
ซึ่ง Josep (2003) และ Irvin (2005) พบว่าผู้เรียนที่ สรุปและข้อเสนอแนะ
มีทักษะการเรียนรู้ไม่เพียงพอ จะมีพฤติกรรมการเรียน
การตระหนั ก รู ้ อ ภิ ป ั ญ ญาทางการเรี ย นของ
แบบจดจ�ำ ขาดทักษะความสามารถในการคิดติดตาม นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการวิจัยครั้งนี้เป็นไป
กระบวนการคิ ด ของตนและมีลักษณะพฤติกรรมการ ตามทฤษฎีของ Schraw และMoshman (1955) ที่
เรียนแบบนิง่ เงียบยอมตาม (passive learners) มีกรอบ เน้นความส�ำคัญของกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้นิสิต
ความคิดแคบ (short-sighted thinking) และขาดความ นักศึกษามีการบูรณาการความรู้ (ความรู้สาระเนื้อหา
สามารถในการพัฒนาความเข้าใจระดับสูง ขาดทักษะ ความรู ้ ส าระเชิ ง กระบวนการ และความรู ้ ส าระเชิ ง
ความคิดและมุมมองถึงมิติด้านประโยชน์ของปัญหา เงื่อนไข)และการใช้ทักษะที่หลากหลายมิติ (การวางแผน
ทางวิชาการในกระบวนการเรียนกับโอกาสในการส่งเสริม การบริหารจัดการข้อมูล การติดตามก�ำกับ การแก้ไข และ
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การประเมิน) ผลการวิจยั นีส้ ามารถใช้เป็นแนวทางในการ การเรียนรู้สาระความรู้ในตนและตระหนักรู้ว่าจะสามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการตระหนักรู้อภิปัญญาของ ใช้องค์ความรู้ของตนเมื่อใด สถานการณ์ใด และรวมทั้ง
ผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสามารถกระท�ำ มีการปรับประยุกต์อย่างไรเพือ่ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
ได้ ด ้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ทั้ ง การจั ด โครงการส่ ง เสริ ม กับสถานการณ์ มีความสามารถในการติดตามก�ำกับการ
เฉพาะ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนผ่าน เรียนรู้อย่างมีทิศทาง มีระดับของความสามารถในการ
โครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ควรให้ความส�ำคัญกับกระบวนการ ด�ำเนินการกับข้อมูลในกิจกรรมการเรียนอย่างรอบรู้และ
เรียนรู้ (process of learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ เป็นอัตโนมัติ เกิดความคล่องตัวยืดหยุ่นทางความคิด
เชิงกลยุทธ์ในการน�ำสาระข้อมูลลักษณะต่าง ๆ เข้าสู่ ซึ่งส่งเสริมความทุมเทใส่ใจร่วมกิจกรรมการเรียนมีความ
โครงสร้างระบบความรู้ทางอภิปัญญาและมีความคล่อง ตระหนักรู้อภิปัญญาทางการเรียนของตนและเรียนรู้ได้
ในการพัฒนาทักษะการก�ำกับติดตามกลไกการคิดทาง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
อภิปัญญาซึ่งช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีทักษะทางความคิด
ที่เข้มแข็ง (strong cognitive skills) และมีการติดตาม
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ปฏิบัติการการสร้างตัวตนของนักมวยไทย
SELF DISCIPLINE PRACTICE OF THAI BOXER
วาสนา โล่ห์สุวรรณ*
ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง**

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการสร้างตัวตนของนักมวยไทยจากแนวคิดอ�ำนาจความรู้
ภายในความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจกับความรู้ทางการกีฬามวยไทยด้วยวิธีการของเทคโนโลยีแห่งอ�ำนาจเพื่อสร้างตัวตน
ของนักมวยไทยทีถ่ กู ผลิตจากภาคปฏิบตั กิ ารอันเป็นเหตุการณ์ในกระบวนการของการเป็นนักมวยไทยตามวาทกรรม
หลักที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นจริง ออกก�ำลังกาย ฝึกทักษะพื้นฐานมวยไทย ฝึกทักษะเชิงมวยไทย และการควบคุม
อาหารและลดน�้ำหนัก สร้างกลไกอ�ำนาจเชิงวินัยด้วยการสังเกต การตัดสินเพื่อสร้างความเป็นปกติ การตรวจสอบ
จากการควบคุม ก�ำกับ เฝ้าระวังตนเองของนักมวยไทยทีม่ กี ารปฏิบตั จิ ริงท�ำให้เกิดตัวตนของนักมวยไทยขึน้ เป็นการ
ศึกษาเชิงคุณภาพด้วยวิธกี ารศึกษาเรือ่ งเล่าประสบการณ์ของการนักมวยไทยอาชีพทัง้ สิน้ 9 คน ทีฝ่ กึ ซ้อมอยูก่ บั ค่าย
มวยไทยในเขตภาคกลางจาก การสร้างเครื่องมือเพื่อเป็นแนวทางการสนทนาและน�ำประสบการณ์ที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลตามแบบฟูโกเดียนเพื่อให้เห็นประเด็นหลักของเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้สร้างความเป็นตัวตนของนักมวยไทย
ผลการวิจัยพบว่านักมวยไทยเข้าใจว่าตัวตนของเขานั้นเป็นนักมวยที่มีตัวตนเป็นนักมวยไทยอาชีพที่สามารถต่อสู้
บนสังเวียนจนเป็นนักมวยแชมป์เวทีต่าง ๆ จากนักมวยเวทีงานวัด ไปเป็นนักมวยเวทีภูธร นักมวยเวทีมาตรฐาน
มีตัวตนเป็นนักมวยหมัด นักมวยเตะ นักมวยเข่า นักมวยศอก นักมวยอาวุธครบเครื่อง มีตัวตนเป็นนักมวยแชมป์
เงินพัน นักมวยเงินหมืน่ นักมวยเงินแสน ซึง่ ล้วนแล้วแต่ถกู สร้างผ่านปฏิบตั กิ ารร่างกายทีแ่ ข็งแกร่ง ปฏิบตั กิ ารทักษะ
แม่ไม้มวยไทย เทคนิคเชิงมวยไทย ควบคุมอาหารและลดน�ำ้ หนักโดยตัวเขาเองเชือ่ โดยสนิทใจและไม่ตงั้ ค�ำถามจนตัว
เขาเองนั้นเปรียบเสมือนร่างกายที่สยบยอม
คำ�สำ�คัญ : ฟูโกต์ อำ�นาจเชิงวินัย ความรู้ เทคโนโลยีแห่งอำ�นาจ การศึกษาเรื่องเล่าแบบฟูโกเดียน

Abstract:
The objective of the current research was to reveal the process of constructing the self of
Thai boxers. It based on the concept of power and knowledge in the power relation system and
the knowledge on Thai boxing sport through the technologies of power that construct the self
of Thai boxer being produced from the practical session as an event in the process to become
Thai boxer following the dominant discourse as an actual guideline for practice. The guideline
includes exercise for physical strength, training basic Thai boxing skills, training Thai boxing
tactical skills, food control, and weight loss. The disciplinary power mechanism was established
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by means of observation, normalizing judgments, and examination in the control, supervision,
and the boxer’s self-surveillance in actual practice that form the self of Thai boxer. This research
adopted a qualitative study by investigating the narratives on experiences of 9 Thai professional
boxers in the context of Thai boxer’s training in Thai boxing gyms in the central region as the
study field, using a constructed guiding tool for conversations. The experiences derived from the
conversations were analyzed with Foucauldian approach to display the key issues of stories that
construct the self of Thai boxer. As suggested by the research results, Thai boxers understood their
self as the boxer being produced to be professional boxer with capability of fighting on the ring to
attain championships on different arenas. They made their ways from the boxer on the temple fair
arena, provincial arena, standard arena, with the self as fist, foot, knee, elbow, full-armed boxers,
and with the self as the thousands, ten thousands, hundred thousands baht champion boxers. All
of these were constructed through the practices of physical strength, martial art of Thai boxing
skills, Thai boxing tactical techniques, weight loss and food control in which the boxers themselves
trustfully and unquestionably believed to the extent that they become just like a docile body.
Keywords: Foucault, Discipline Power, Knowledge, Technology of Power, Foucauldian narrative
approach.

บทนำ�
การกีฬาในอดีตนั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีการควบคุม ครอบง�ำ ส่วนใหญ่แล้วการเล่นกีฬาหรือการแข่งขันกีฬา
ก็เพื่อการเฉลิมฉลองจึงไม่มีกฎกติกาในการเล่นหรือการแข่งขันที่ชัดเจน แต่เมื่อปฏิบัติการของอ�ำนาจสมัยใหม่ได้
ครอบคลุมไปทุกพื้นที่ทางสังคมที่เชื่อมต่อกิจกรรมที่สลับซับซ้อนกันของการกีฬาทั้งการแข่งขัน การออกก�ำลังกาย
และการเล่นกีฬา ไม่วา่ ผูเ้ ล่นจะเป็นนักกีฬาประเภทใด การเล่นกีฬาส่วนใหญ่ในชีวติ ประจ�ำวันมักถูกควบคุมผ่านความ
กดดันของการสนับสนุนและการเสนอราคาเพือ่ ให้รางวัลการตอบแทนเพือ่ มุง่ หวังก�ำไรทีส่ นองตอบต่อระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมกลายเป็นพืน้ ทีข่ องของการแข่งขันทางการเงินทีร่ นุ แรงทีผ่ กู ติดอยูร่ ะหว่างความต้องการใช้สว่ นบุคคลและใน
เชิงพาณิชย์ การเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ร่างกายของมนุษย์จึงต้องมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความปรารถนาของผู้เริ่มก่อตั้งผู้ชมกีฬาทั้งประเทศ ร่างกายของมนุษย์จึงเป็นศูนย์กลาง
ของวาทกรรมกีฬาทั้งหมดและความมีประสิทธิภาพส�ำหรับการเล่นกีฬาจะเห็นได้ว่าการกีฬาสมัยใหม่จึงกลายเป็นสิ่ง
ทีเ่ ราอาจเรียกว่า “เล่นเพือ่ ชนะ” (Coakley. 1987: 63-79) เมือ่ มีการปรับเปลีย่ นการกีฬาเล่นเพือ่ การแข่งขันตามยุค
สมัยใหม่ที่ต้องมีกฎ กติกา ใช้หลักเหตุผลในการตัดสินแพ้หรือชนะโดยมีผลตอบแทนเป็นเงินรางวัลนั้น หมายความ
ว่าอ�ำนาจได้เข้าไปควบคุมรูปแบบการออกก�ำลังกายของนักกีฬา ระบบการคัดเลือกที่ขึ้นอยู่กับทักษะทางกายภาพ
และความส�ำเร็จในการแข่งขัน เพราะฉะนั้นร่างกายของผู้คนโดยเฉพาะคนที่เล่นกีฬาหรือนักกีฬาจึงต้องออกก�ำลัง
กายเพื่อให้มีสมรรถภาพที่แข็งแรง สุขภาพดีและมีประโยชน์ในการใช้งานร่างกาย การกีฬาสมัยใหม่จึงมองว่าร่างกาย
ของนักกีฬาได้กลายมาเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาที่ต้องใช้สมรรทนะทางร่างกายสูงอย่าง
เช่น กีฬามวยไทย และได้กลายมาเป็นกีฬาทีน่ ยิ มกันโดยทัว่ ไปจวบจนถึงปัจจุบนั กีฬามวยไทยพัฒนาไปสูก่ ารแข่งขัน
ที่มีกฎกติกาชัดเจนจึงไม่ใช่การแข่งขันเพื่อความบันเทิงอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นการแข่งขันโดยเป้าหมายมุ่งหวัง
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ชัยชนะอันจะน�ำมาซึ่งรายได้เงินรางวัล และค่าตอบแทน จริงจังในการแสวงหาชัยชนะและประชัน ความคิดที่ว่า
ต่าง ๆ และพัฒนาไปสู่เป้าหมายเพื่อสนองต่ออุดมการณ์ จะพิสจู น์ความเป็นเลิศผ่านการประสบความส�ำเร็จในการ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมสมัยใหม่ซึ่งท�ำให้กีฬามวยไทย แข่งขันและประสบความส�ำเร็จผ่านการอุทิศตนที่รุนแรง
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง มวยไทยได้กลาย และการท�ำงานอย่างหนักบวกกับการเสียสละความเสี่ยง
มาเป็นธุรกิจการค้าและธุรกิจการพนันมากขึ้น มีองค์กร ส่วนบุคคลเกีย่ วกับความเป็นอยูแ่ ละการเล่นทีอ่ ยูใ่ นความ
กีฬามวยไทยเข้ามาให้การสนับสนุน มีการออกฎหมาย เจ็บปวด ความส�ำคัญของการบันทึกข้อมูล การตัง้ ค่าการ
มวยไทยมารองรับ และยึดถือเรือ่ งแพ้ชนะเป็นปัจจัยส�ำคัญ ก�ำหนดมาตรฐานของร่างกายและการใช้เทคโนโลยีในการ
ในการได้มาซึง่ รายได้ ส่งผลให้เกิดค่ายมวยมากมาย และ ควบคุมและตรวจสอบร่างกาย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้ว
มีสถานที่จัดการแข่งขันมากขึ้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผล แต่วาทกรรมทางการกีฬาสมัยที่ถูกสร้างขึ้น ก�ำหนดรูป
ให้กลายเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนต่างก็ต้องการเข้ามาสู่การ แบบโดยความเชื่อ และความมุ่งมั่น คตินิยมที่ชัดเจน
เป็นนักมวยไทยจ�ำนวนมาก อยู่ภายใต้โครงสร้างอ�ำนาจ โลกทัศน์ทอี่ ยูภ่ ายในระบบภาษาและวัฒนธรรม การเมือง
ล�ำดับชั้นในที่ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานักกีฬาโค้ชและ และเศรษฐกิจและการจัดการของอ�ำนาจ นั้นก็คือ การที่
โค้ชเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาให้กับเจ้าของและผู้บริหาร นักมวยฝึกตัวเองให้เป็นผูท้ มี่ รี า่ งกายแข็งแรงอดทน ต้อง
สนามมวย ผู้จัดรายการ นักมวยไทย หัวหน้าค่ายมวย อดทนต่อการฝึกอย่างหนัก ต้องอดทนต่อการบาดเจ็บใน
ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ในสนามมวย นักข่าวกีฬามวย และ ส่วนต่าง ๆ ควบคุมตนเองด้วยการอดอาหาร ข่มจิตใจ
ผู้ชมการแข่งขัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอ�ำนาจที่เรียก ตนเองให้ทนต่อความบาดเจ็บสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการ
ว่า “ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ” (Relation power) ซึ่ง กระท�ำความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจของนักมวยไทย
เป็นการกระท�ำโดยบุคคลหนึ่งเพื่อชี้แนะการกระท�ำของ ในรูปแบบหนึ่ง ตัวนักมวยเองอาจไม่รู้เท่าทันปฏิบัติการ
อีกคนหนึ่งหรือชี้น�ำแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ ภายใน ทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมประชาชนท�ำให้เขา
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจไม่ได้เป็นการก�ำหนดหรือบังคับ รับรู้และตระหนักรู้ว่าเมื่อเขาเป็นนักมวยเขาก็ต้องเป็น
ทางกายให้ผู้อื่นกระท�ำ (Foucault.1983: 221) เช่น อย่างที่คนอื่น ๆ เห็นว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นและเขาก็
ผูฝ้ กึ สอนกับนักกีฬา การศึกษาครัง้ นีป้ ระยุกต์ใช้แนวคิด ยอมรับว่าเขาเป็นแบบนั้น ท�ำให้ตัวนักมวยเองมองไม่
อ�ำนาจ ความรู้ทางการกีฬามวยไทยเพื่อวิเคราะห์ให้ เห็นความแยบยลของอ�ำนาจที่มากับความรู้ทางการกีฬา
เห็นถึงกระบวนการสร้างตัวตนของนักมวยไทยที่เป็น โดยผ่านปฏิบตั กิ ารการฝึกฝนด้วยการควบคุมของอ�ำนาจ
ปฏิบัติการของสร้างร่างกายที่แข็งแรงและการมีทักษะแม่ เชิงวินัยอย่างเข้มข้น นักมวยยอมให้ร่างกายของตนเอง
ไม้มวยไทย ทักษะเชิงมวยไทย และการควบคุมน�้ำหนัก ต้องถูกควบคุม จัดการเปลี่ยนแปลงต่อปฏิบัติการของ
และการรับประทานอาหาร โดยการศึกษานี้จะวิเคราะห์ อ�ำนาจทางวินัยด้วยการยอมจ�ำนนต่อการฝึกร่างกาย
การท�ำงานของอ�ำนาจเชิงวินัยที่เข้าก�ำหนดพฤติกรรม อย่างเข้มข้น ท�ำให้มตี วั ตนทีต่ กอยูภ่ ายใต้อำ� นาจและวินยั
การฝึกออกก�ำลังกายของนักมวยไทย การฝึกทักษะ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการน�ำเสนอและให้ผู้อ่านได้คิด
ผ่ า นการท� ำ งานของเทคโนโลยี ข องอ� ำ นาจโดยอาศั ย
ปฏิบัติการต่าง ๆ การออกก�ำลังกายเพื่อสร้างร่างกายที่ นั้นก็คือ ตัวตนของนักมวยไทยภายในระบบของกีฬา
แข็งแรง การฝึกซ้อมทักษะแม่ไม้มวยไทย การฝึกเทคนิค มวยไทยสมัยใหม่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเองโดยตัวของ
มวยไทย และการความคุมอาหารและการลดน�้ำหนัก อัน มันเองหรือเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ หากแต่เป็น
เป็นกระบวนการในการสร้างตัวตนของนักมวยไทย ดัง สิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ มาจากปฏิบตั กิ ารของอ�ำนาจทีส่ มั พันธ์กนั
นั้น การใช้ความแข็งแรง ความเร็วและอ�ำนาจในการผลัก กับความรู้ การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการวิเคราะห์ให้เห็น
ดันข้อจ�ำกัดของมนุษย์และฝ่ายตรงข้ามครอบง�ำอย่าง ถึงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจภายในโครงสร้างทางการกีฬา
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มวยไทยทีอ่ ยูใ่ นรูปของอ�ำนาจเชิงวินยั อ�ำนาจและความรู้ อ�ำนาจทางวินัยและสร้างตัวตนความเป็นนักมวยไทย
ทางการกีฬาที่เข้าควบคุม ก�ำกับ ตัวตนของนักมวยไทย ที่ต่อสู้บนสังเวียน อ�ำนาจเชิงวินัยกับความรู้การกีฬา
ผ่านปฏิบัติการการออกก�ำลังกาย การฝึกฝนทักษะ การ มวยไทยจะท� ำ งานเพี ย งล� ำ พั ง ไม่ ไ ด้ ต ้ อ งท� ำ งานผ่ า น
ควบคุมอาหารและลดน�้ำหนักซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการ ปฏิบัติการเทคโนโลยีของอ�ำนาจ เพื่อต้องการเผยให้เห็น
เปิดพื้นที่ให้อ�ำนาจเชิงวินัยได้ท�ำงาน สร้างความจริงด้าน กระบวนการสร้างตัวตนที่สยบยอมดังกล่าว
การออกก�ำลังกายของนักมวยไทยเพือ่ สนองตอบต่อการ
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
ท�ำงานของอ�ำนาจและความรู้ที่สัมพันธ์กันส่งผลเกิดชุด
ส� ำ หรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ แนวคิ ด
ของกฎเกณฑ์ทบี่ อกถึงหนทางและวิธกี ารทีท่ ำ� ให้นกั มวย (concept) อ�ำนาจ (power) ความรู้ (knowledge)
ต้องก�ำกับตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายของอ�ำนาจใน ของมิเชล ฟูโกต์ มาใช้ในการอธิบายกระบวนการสร้าง
ความเป็นนักมวยไทย ตัวตนของนักมวยไทยจึงเป็นไป ตัวตนของนักมวยไทยที่สามารถต่อสู้บนสังเวียนซึ่งอยู่
ตามที่อ�ำนาจต้องการ เป็นร่างกายที่ว่านอนสอนง่ายไม่มี ภายในระบบความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของกีฬามวยไทย
ปากมีเสียงยอมปฏิบัติตามโดยดุษฎีซึ่งกระบวนการต่าง ซึ่งอ�ำนาจตามมุมมองของฟูโกต์แตกต่างจากแนวคิด
ๆ เหล่านี้จะมีสักกี่คนที่เข้าใจว่าการฝึกร่างกายอย่างเข้ม ของพวกเสรีนิยมและแนวคิดมาร์กซ์ โดยมองว่าอ�ำนาจ
ข้นของนักกีฬาเป็นปัญหาว่าเป็นความรุนแรงทีก่ ระท�ำกับ ไม่ได้เป็นสิ่งของที่ครอบครองไม่ได้เป็นเพียงทรัพย์สิน
ตัวนักมวย ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ นักกีฬาจะต้องฝึกอย่างนั้น หรือสมบัติของรัฐไม่จ�ำกัดเฉพาะอยู่ในภาครัฐที่บังคับ
ที่ต้องมีวินัยสูง อดทดต่อความเหนื่อย หิว และเจ็บปวด ใช้ตามรูปแบบของกฎหมายไม่ได้เป็นเพียงแค่การปราบ
และพยายามควบคุมการฝึกร่างกายของตนเองให้ได้มาก ปราม กดขี่หรือควบคุม (Foucault.1978: 94) แต่เป็น
ที่สุด จึงไม่ใช่สิ่งปกติธรรมดาของการเป็นมนุษย์ แต่มัน ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ (Relation power) อ�ำนาจ
เป็นไปตามเจตจ�ำนงของอ�ำนาจกับความรู้ทางการกีฬา มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ไม่ใช่เพราะว่าอ�ำนาจมีสิทธิ
ดังนัน้ การวิจยั จึงมุง่ ตอบค�ำถามการวิจยั ว่า กระบวนการ พิเศษในการรวมทุกอย่างมาอยู่ด้วยกัน แต่เพราะมันถูก
สร้างตัวตนความเป็นนักมวยซึง่ ต้องควบคุมตนเองจนตัว สร้างขึ้นจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจากจุดหนึ่งไป
เขาเองกลายเป็นร่างกายทีส่ ยบยอมต่ออ�ำนาจและความรู้ ยังทุก ๆ จุดอ�ำนาจจึงมีอยูท่ วั่ ไปเพราะว่ามันมาจากทุกที่
ทางการกีฬานั้นเป็นอย่างไร
หมุนเวียนอยูใ่ นระบบความสัมพันธ์อยูใ่ นการกระท�ำ และ
ท�ำงานอยูใ่ นระดับต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นความสัมพันธ์
ในทุก ๆ วันและไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเกิดขึ้นทั้งมวลในทุก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้ ต ้ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ต�ำแหน่งแห่งที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคน องค์กร สถาบันและ
กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม อ�ำนาจจึงอยู่ในในทุกระดับ
กระบวนการการสร้างตัวตนของนักมวยไทย
ร่างกายทางสังคม ส�ำหรับในพื้นที่การกีฬาได้กลายเป็น
สนามการท�ำงานของอ�ำนาจ ภายในความสัมพันธ์เชิง
กรอบการวิจัย
ผู ้ วิ จัย มองว่าการกีฬ ามวยไทยเป็นพื้นที่ข อง อ�ำนาจไม่ได้เป็นการบังคับทางกายให้ผอู้ นื่ กระท�ำแต่เป็น
ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง อ� ำ นาจที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งกั น ของ ลักษณะการกระท�ำของการกระท�ำระหว่างกัน ซึ่งความ
นั ก มวยไทยกั บ ค่ า ยมวย ครู ฝ ึ ก ผู ้ จั ด การค่ า ยมวย สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจภายในกีฬามวยไทยนัน้ จะท�ำงานในรูป
โปรแกรมการฝึกฝน เป็นพื้นที่ของระบบความสัมพันธ์ แบบของอ�ำนาจเชิงวินัยซึ่งเป็นกลไกอันหนึ่งของการใช้
ถูกก�ำกับด้วยอ�ำนาจทางวินัย และความรู้ทางการกีฬา อ�ำนาจ อ�ำนาจเชิงวินัยจะท�ำหน้าที่ควบคุม กระบวนการ
มวยไทยสร้างความจริง ท�ำให้นักมวยไทยถูกก�ำกับด้วย ฝึกฝน ระบบของการออกก�ำลังกาย และการฝึกทักษะ
ท่าทางและการเคลือ่ นไหวของนักมวยไทย ความสัมพันธ์
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ในระบบตัวอย่างเช่น นักกีฬากับผู้ฝึกสอน ค่ายมวย ครู ใช้อ�ำนาจก�ำหนดรูปแบบประสบการณ์ของการเป็นนัก
ฝึก โปรแกรมการฝึก คนคอยควบคุม กฎระเบียบ ซึ่ง มวยไทยของเขาให้เขามีลักษณะเฉพาะ การศึกษาครั้งนี้
ระบบการฝึกฝนนีจ้ ะสัมพันธ์กบั นักมวยไทย เช่น สัมพันธ์ จะสามารถมองเห็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างนัก
ว่าการฝึกฝนในตอนเช้า ตอนบ่าย การกินอาหาร การใช้ มวยไทยกับการออกก�ำลังกายได้นนั้ ต้องมองผ่านปฏิบตั ิ
ชีวิตประจ�ำวัน การตระเวนชกเวทีต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เรียก การซึง่ ปฏิบตั กิ ารเป็นสิง่ ทีบ่ คุ คลเรียนรูจ้ ากวัฒนธรรมและ
ว่าระบบความสัมพันธ์ ส�ำหรับสังคมวิทยาการกีฬาได้มี สังคม อัตบุคคล (Subject) จึงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาจาก
การน�ำแนวคิดของฟูโกต์มาใช้ในการศึกษาบริบททางการ อ�ำนาจที่มาก�ำกับร่างกายท�ำงานผ่านความรู้ที่มีลักษณะ
กีฬาเมื่ออ�ำนาจมีหลากหลายรูปแบบแต่ในการศึกษาการ เฉพาะ สร้างความจริง (truth) ให้เกิดขึ้นกลายเป็น
สร้างตัวตนของนักมวยไทยครั้งนี้อ�ำนาจที่ใช้เป็นอ�ำนาจ วาทกรรมหลักที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ก�ำหนดวิธี
ที่ ส ร้ า งความเป็ น จริ ง ซึ่ ง ในบริ บ ทกี ฬ ามวยไทยได้ รั บ ปฏิบัติที่จ�ำเป็น(practice) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลกระทบได้แก่ การควบคุม การตัดสิน และการสร้าง หรือเจตจ�ำนงของอ�ำนาจความเกี่ยวข้องกันอันนี้เป็น
บรรทัดฐานของนักมวยไทยในลักษณะที่ว่านักมวยไทย สิ่งที่ฟูโกต์เรียกว่าเทคโนโลยีแห่งอ�ำนาจ โดยเทคโนโลยี
ถูกก�ำหนดให้มีรูปแบบเฉพาะเป็นนักมวยที่เก่งสามารถ ของอ�ำนาจ (Technologies of power) มีจุดส�ำคัญ
ขึ้นชกบนสังเวียน อ�ำนาจในรูปแบบนี้ก็คือ อ�ำนาจทาง อยู่ที่การมีระเบียบวินัย(discipline) และ การควบคุม
วินัย (disciplinary power) เป็นอ�ำนาจที่มุ่งเน้นการ ร่างกาย (regulating of bodies) โดยการเฝ้าระวัง
ควบคุมและการจัดระเบียบร่างกายของนักมวยโดยการ (surveillance) ซึ่งท�ำงานผ่าน 3 กลไกหลัก คือ การ
ฝึกฝน การฝึกซ้อมและการออกก�ำลังกลาย อ�ำนาจเชิง สังเกตตามล�ำดับชั้น (Hierarchical observations)
วินัยจ�ำท�ำงานโดยล�ำพังไม่ได้ต้องอาศัยความรู้ทางการ การตัดสินน�ำไปสูภ่ าวะปกติ (Normalizing judgment)
กีฬาสร้างความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาการ และการตรวจสอบ (Examination) สามกลไกเทคโนโลยี
ออกก�ำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง หลักการเสริมสร้าง ของอ�ำนาจนี้จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงคนเราให้เป็น
สมรรถนะภาพทางกาย หลักการฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทย เป้าหมายของความรู้ (Markula. P. And Richard P.
และทักษะเชิงมวย ข้อก�ำหนดในการควบคุมน�ำ้ หนักและ 2006: 41) หลังจากนั้นก็จะน�ำไปสู่วิธีการที่เราจะสร้าง
อดอาหาร นักมวยไทยรับเอาความจริงดังกล่าวมาบังคับ ตัวเราผ่านความรูแ้ ละการท�ำงานบนร่างกายซึง่ ถือเป็นรูป
ตนเอง ก�ำกับตนเอง ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย แบบการครอบง�ำทางสังคม ดังนั้น ความเป็นนักมวย คือ
และจิตใจเป็นร่างกายที่ถูกบังคับถูกฝึกเพื่อให้ได้ช่ือว่า ตัวตนของนักมวยนัน้ ไปพึง่ พากระบวนทีซ่ งึ่ บุคคลกระท�ำ
เป็นนักมวยที่เก่งและสามารถขึ้นชกบนเวทีกลายเป็นตัว หรือปฏิบัติกับตนเองและบูรณาการเข้ากับโครงสร้าง
ตนของนักมวยในแบบต่าง ๆ ยอมรับและเข้าใจตนเอง ของอ�ำนาจ Exercise ผ่านเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์
ว่าเป็นแบบนั้น ส�ำหรับวาทกรรมความเป็นนักมวยไทย เป็นการเฉพาะซึ่งท�ำให้เกิดการท�ำซ�้ำอันจะน�ำไปสู่การ
นัน้ อาศัยความรูต้ ามหลักศาสตร์ของมวยไทยหรือ ความ เข้าใจตนเองจึงเป็นตัวตนทีพ่ วกเขารูต้ นเองว่าเป็นเช่นนัน้
รูว้ ทิ ยาศาสตร์การกีฬาสร้างความจริงขึน้ ท�ำให้นกั มวยไทย
ถูกครอบง�ำและปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจของความรูท้ มี่ าก�ำหนด วิธีดำ�เนินการวิจัย
น�ำไปสูว่ ธิ กี ารออกก�ำลังกายทีป่ ลอดภัยและมีประสิทธิผล
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งผู้ที่
เช่น นักมวยต้องออกก�ำลังกายตามปริมาณ ความเข้ม วิจัยพยายามที่จะท�ำความเข้าใจและเข้าถึงประสบการณ์
ข้น และความถี่ที่ถูกต้อง นักมวยต้องฝึกทักษะมวยไทย ชีวิตเพื่อเป็นการเผยให้เห็นถึงกระบวนการสร้างตัวตน
ตามรูปแบบของการฝึก ร่างกายและจิตใจของนักมวย ของนักมวยไทยภายใต้ระบบความสัมพันธ์ของอ�ำนาจ
ได้บังคับถูกฝึก ความรู้จึงกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการ /ความรู ้ ข องกี ฬ ามวยไทยให้ เขาคิ ด และด� ำ เนิ น ชี วิ ต
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ประจ�ำวันให้เป็นไปตามแนวทางนั้นจนสร้างความเป็น จากการบอกเล่าของเจ้าของประสบการณ์จะท�ำให้เห็นถึง
นักมวยไทยให้กบั เขา ผูว้ จิ ยั เลือกสนามวิจยั ได้แก่ การฝึก กระบวนการท�ำงานของอ�ำนาจที่สัมพันธ์กับความรู้โดย
ซ้อมร่างกายในค่ายมวยซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ จี่ ะปรากฏให้เห็นถึง อาศัยเทคโนโลยีของอ�ำนาจไปสร้างความจริง และความ
การฝึกฝนร่างกายของนักมวยไทยได้อย่างชัดเจน เหตุผล จริงนั้นไปก�ำหนดพฤติกรรมควบคุมและครอบง�ำให้เขา
ที่เลือกเพราะว่าการฝึกฝนร่างกายของนักมวยไทยใน ปฏิบัติจนเขาสร้างตัวตนของของเขาขึ้นมาภายใต้ ระบบ
ค่ายมวยนัน้ เป็นพืน้ ทีข่ องการปรากฏการควบคุมกิจกรรม ของความจริง (regime of truth) ได้แฝงเร้นอยูใ่ นปฏิบตั ิ
การฝึกฝนร่างกาย จากการลงส�ำรวจพื้นที่ผู้วิจัยเห็นว่า การให้นักมวยต้องปฏิบัติตาม คิดตาม จากนั้นผู้วิจัยน�ำ
พื้นที่ดังกล่าวมีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ ข้อมูลเรือ่ งราวทีไ่ ด้จากการบอกเล่าของนักมวยแต่ละคน
ของการวิจัย ฉะนั้นการเลือกผู้เล่าเรื่องหรือผู้ให้ข้อมูล ซึ่งแต่ละคนนั้นต่างก็มีประสบการณ์การเป็นนักมวยไทย
ตามลักษณะดังกล่าวนี้ จะท�ำให้มองเห็นการท�ำงานของ ที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและบริบทที่แตกต่าง
เทคโนโลยีของอ�ำนาจที่จัดกระท�ำกับตัวตนของนักมวย กันท�ำการวิเคราะห์ เพราะเรื่องเล่าเป็นการเข้าถึงความ
ได้อย่างชัดเจน
จริงที่น�ำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�ำวันและเป็นการ
ผู้วิจัยเลือกใช้การศึกษาเรื่องเล่า (narrative เผยให้เห็นถึงการท�ำงานของอ�ำนาจและความรู้ที่ไปสร้าง
approach) มาใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ความจริงแล้วความจริงนัน้ ไปมีอทิ ธิผลต่อตัวนักมวยไทย
จากเรื่องเล่านั้นเป็นการเข้าถึงความรู้ ความจริงที่เจ้าของ ท�ำให้ตัวตนของนักมวยไทยนั้นเกิดขึ้น
ประสบการณ์ได้ประสบซึ่งเรื่องเล่านั้นเป็นการบอกเล่า
ส�ำหรับผู้เล่าเรื่องราว (narrator) ที่สามารถ
เรื่องราวหรือข้อมูล วิธีการ หรือแนวทางในการท�ำความ ให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตประจ�ำวันของการ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม (Tamboukou. 2012: ฝึกฝนมวยไทยนั้น ผู้วิจัยได้รับการแนะน�ำจากบุคคลที่
96) เรื่องเล่าในการศึกษาครั้งนี้คือประสบการณ์จริงใน มีความเกีย่ วข้องในแวดวงมวยไทยและมีความเชือ่ มัน่ ว่า
การใช้ชีวิตประจ�ำวันของนักมวย อันน�ำไปสู่พฤติกรรม พวกเขาเหล่านัน้ มีคณ
ุ สมบัตขิ องการเป็นนักมวยไทยทีอ่ ยู่
ในการด�ำรงชีวิตภายในการควบคุม ก�ำกับของการเป็น ภายใต้การควบคุมครอบง�ำและเชื่อโดยสนิทใจจนไม่เกิด
นักมวยไทยซึ่งเรื่องราวชีวิตต่าง ๆ ที่แสดงออกมาผ่าน การตั้งค�ำถามกับการฝึกฝนร่างกายและได้คัดเลือกผู้เล่า
การเล่าเรื่องจะกลายเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น เรื่องราว จ�ำนวนทั้งสิ้น 9 คน เข้ามาร่วมสนทนาบอกเล่า
ตัวตนของนักมวยไทยที่ และเลือกแนวทางการวิเคราะห์ ประสบการณ์เพื่อสร้างความรู้ในเรื่องที่ที่ศึกษาถ่ายทอด
ข้อมูลประสบการณ์เรือ่ งเล่าของนักมวยไทยตามแนวทาง เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของนักมวยแต่ละคนที่มีการ
การวิเคราะห์ของฟูโกเดียน (Foucauldian approach ใช้ชีวิตและกระท�ำการฝึกจริงในค่ายมวย ผู้เล่าเรื่องราว
to narratives) มาเป็นวิธีวิทยา (Methodology) เพื่อ ประสบการณ์ชีวิตได้สร้างความรู้ร่วมกันเป็นที่เข้าใจจน
ให้ เ ห็ น ประสบการณ์ ชี วิ ต การเป็ น นั ก มวยไทยนั้ น ถู ก ครบตามกรอบประเด็นการวิจัยและได้ความรู้ที่เป็นแนว
สร้างจากความจริงของอ�ำนาจผ่านโครงสร้างและผลก ปฏิบัติจริง ได้หลักฐานครบและรวมทั้งได้พูดคุยพบปะ
ระทบทางวาทกรรมและปฏิบัติการที่มนุษย์ใช้เพื่อเข้าใจ กับผูค้ นในแวดวงการมวยไทย เจ้าของค่าย ครูฝกึ อย่างไร
ตนเองและโลกปัจจุบันของเขาว่าถูกสร้างขึ้นอย่างไร ใน ก็ตามผูว้ จิ ยั ไม่อาจเปิดเผยชือ่ และนามสกุลจริงของผูเ้ ป็น
ลักษณะที่ดูเป็นธรรมชาติและไม่ขัดแย้งกับเราซึ่งจริง ๆ เจ้าของประสบการณ์และผู้คนที่เกี่ยวข้องได้
แล้ ว โลกปั จ จุ บั น ของเราเป็ น เพี ย งผลของโครงสร้ า ง
ระบบความสัมพันธ์ซึ่งก็คือ ปฏิบัติการ (practice) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
กระบวนการของอ�ำ นาจที่ ไ ปจั ด การให้ ค นหรื อ ผู ้ เ ป็ น
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สนทนาพูดคุยบอก
เจ้าของประสบการณ์ตอ้ งเป็นอย่างนัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เล่าเรื่องราวประสบการณ์ของความนักมวยไทยผู้เป็น
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เจ้าของประสบการณ์ในการฝึกซ้อม การออกก�ำลังกาย analysis) ภายในเรื่ อ งเล่ า ซึ่ ง ใจความส� ำ คั ญ นั้ น
ในชีวิตประจ�ำวันที่กระท�ำจริงโดยใช้การสร้างแนวทาง ถูกสร้างขึ้นเพื่อระบุประเด็นส�ำคัญและจัดโครงสร้างของ
ค�ำถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยการก�ำหนด ข้อมูลที่รวบรวมได้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เป็นความ
แนวค�ำถามทีค่ รอบคลุมแนวคิดและประเด็นส�ำคัญ ๆ ใน สัมพันธ์ระหว่างนักมวยกับการออกก�ำลังกาย จากนั้น
การสร้างตัวตนของนักมวยไทยใช้ส�ำหรับการสัมภาษณ์ ท�ำการจัดหมวดหมู่โดยการก�ำหนดรหัสข้อความ (open
แบบกึ่งโครงสร้าง (semi- structured Interview) ซึ่ง coding) เพื่อหาประสบการณ์ว่าการเป็นนักมวยของเขา
เป็นการสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยค�ำถามต่าง ๆ ในแนว นั้นถูกก�ำหนดและถูกสร้างขึ้น อ�ำนาจและความรู้อะไร
ค�ำถามแต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด อยู่เบื้องหลัง จากนั้นแยกประเด็นหัวข้อหลัก (theme)
ความชัดเจนของค�ำตอบได้ซึ่งใช้ได้ดีกับการสัมภาษณ์ ที่ประกอบไปด้วยหัวข้อประเด็นส�ำคัญ ประเด็นหัวข้อ
เชิงเรื่องเล่า (narrative interview) โดยก�ำหนดโครง ย่อยหรือชุดของเหตุการณ์ย่อย ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็น
เรื่องในประเด็นการเข้ามาสู่การเป็นนักมวยจนถึงการขึ้น ปฏิบัติการของการฝึกฝนมวยไทยซึ่งปฏิบัติการ ก็คือ
ต่อสู้บนสังเวียนตัวตนของนักมวยเกิดขึ้นมาอย่างไรซึ่ง กระบวนการท�ำงานของอ�ำนาจทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงปฏิบตั ิ
แบ่งแยกเป็นประเด็นย่อย ๆ ส�ำคัญ ๆ เพือ่ ให้เห็นถึงเรือ่ ง การที่ไปก�ำกับ ควบคุม ครอบง�ำ ให้นักมวยต้องเป็นไป
ราวประสบการณ์ที่นักมวยต้องปฏิบัติจริงในการฝึกฝน ตามนัน้ ซึง่ แต่ละประสบการณ์หรือเหตุการณ์ถกู ร้อยเรียง
ร่างกายซึง่ การปฏิบตั จิ ริงนัน้ จะเป็นภาพตัวแทนทีส่ ะท้อน อยู่ภายในโครงสร้างหรือระบบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
ให้เห็นถึงการท�ำงานของเทคโนโลยีของอ�ำนาจ ตามที่ ของกีฬามวยเพื่อบอกเล่าให้เห็นถึงกระบวนการสร้างตัว
ฟูโกต์อธิบายไว้ว่า ซึ่งก�ำหนดพฤติกรรมของบุคคลและ ตนของนักมวยไทย
ท�ำให้บคุ คลอยูภ่ ายใต้เป้าหมายหรือการครอบง�ำบางอย่าง
เป็นการสร้างความเป็นวัตถุวิสัยของบุคคล (Foucault. ผลการวิจัย
1988: 18) อันน�ำไปสู่การสร้างตัวตนของนักมวยไทย
ตัวตนของนักมวยไทยที่เกิดจากปฏิบัติการ
จากพื้นฐานประสบการณ์ของชีวิต เป็นการสัมภาษณ์ใน เข้าสู่การเป็นนักมวยไทย
ลักษณะของการสนทนาพูดคุยให้เข้าถึงเพื่อสร้างความรู้
1. ผูเ้ ป็นนักมวยอาชีพ แสดงให้เห็นถึงความ
และความเข้าใจประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ให้ข้อมูล สัมพันธ์ของนักมวยกับรายได้ นักมวยแต่ละคนต่างก็ผา่ น
กับนักวิจัยจนได้มาซึ่งข้อมูลประสบการณ์อันจะน�ำไปสู่ เหตุการณ์หรือประสบการณ์ของคนที่จะยึดการชกมวย
การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นอาชีพที่แตกต่างกันซึ่งตัวเขาเองพบว่าเขาต้องมา
อยู่ในระบบของการชกมวย เข้าค่าย ฝึกซ้อมตามข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ก�ำหนดเพื่อให้ร่างกายพร้อม เพื่อจะน�ำเขาไปสู่การเป็น
การวิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวตนของนัก นักมวยที่ได้ขึ้นชกบนเวทีกลายเป็นแชมป์ เป็นนักมวยที่
มวยไทยจากเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระท�ำที่เกิดขึ้นใน เป็นตัวท�ำรายได้หรือท�ำเงินให้กับค่ายมวยสร้างรายได้ให้
ชีวิตประจ�ำวันของผู้เล่าเรื่องซึ่งก็คือ ข้อความของเรื่อง กับตนเองการชกมวยอาชีพจึงเป็นสนามปฏิบัติการของ
เล่า (narrative text) ทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต ระบบความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างนักมวยกับอาชีพ
ที่ผ่านมาที่ได้จากการสร้างแนวค�ำถามแบบกึ่งโครงสร้าง นักมวย ปฏิบัติการการชกมวยเป็นอาชีพน�ำพวกเขาเข้า
ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์เรื่องเล่าแบบฟูโกเดียน ซึ่ง มาสู่ความเป็นนักมวยของเขาที่เกิดจากเหตุการณ์ดังนี้
การวิเคราะห์เรือ่ งเล่าในทีน่ นี้ นั้ ผูว้ จิ ยั การอาศัยการตีความ
1.1 การถู ก ก� ำ กั บ ด้ ว ยเหตุ ก ารณ์ ข องบิ ด ามี
เพื่อค้นหาประสบการณ์ จากนั้นน�ำข้อมูลที่เป็นข้อความ อาชีพเป็นนักมวย นักมวยบางคนเขาเองถูกก�ำกับด้วย
(text) มาท�ำการวิเคราะห์หาใจความส�ำคัญ (thematic ความจริงทีว่ า่ เรียนไม่ดจี งึ ท�ำให้ขาดโอกาสทีจ่ ะหางานท�ำ
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ทีส่ ร้างรายได้สงู ๆ จะท�ำงานอย่างอืน่ ทีส่ ร้างรายได้มาก ๆ เป็นนักมวยเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ ตัวเขาเองก็มีความ
ซึ่งเขามองเห็นแล้วว่าเป็นไปได้ยากมาก แต่ตอนนี้เขา จริงก�ำกับเขาว่าถ้าร่างกายเขาแข็งแรงเขาต้องฝึกฝนอย่าง
พบว่าบิดาของเขามีอาชีพเป็นนักมวย เขาได้คลุกคลีกับ เคร่งครัดเพราะจะท�ำให้เขาได้ขนึ้ ชกบนเวที การซ้อมของ
การฝึกซ้อม และเห็นการฝึกซ้อมของบิดามาตัง้ แต่เด็ก ๆ นักมวยเขาจะคิดถึงรายได้จากการเป็นนักมวยเขาจึงต้อง
เขาจึงได้มโี อกาสฝึกฝนจนมีความสามารถในเชิงมวย และ ฝึกซ้อม ต้องไต่เต้าจากการเป็นนักมวยระดับงานวัด
ได้ฝึกฝนแม่ไม้มวยไทย และการที่ได้ฝึกฝนมวยก็ท�ำให้ เป็นนักมวยระดับภูธร มาเป็นนักมวยขึ้นชกเวทีระดับ
ตัวเขาเองสามารถขึ้นชกบนเวทีได้ เขาจึงมองเห็นแล้ว มาตรฐานหรือจากค่ายมวย ๆ เล็กมาเป็นค่ายมวยใหญ่ ๆ
ว่าอาชีพมวยไทยเป็นอาชีพที่เหมาะสม น�ำเขามาสู่ระบบ เพื่อที่จะได้ชกในเวทีที่สูงขึ้น ดังนั้น ฐานะทางเศรษฐกิจ
การชกมวยและสามารถสร้างรายได้ทำ� ให้กบั ตัวเขาเอง แต่ จึงกลายเป็นเครื่องมือของระบบความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
เขาต้องขยันฝึกซ้อมเพือ่ ไต่เต้าจากเวทีระดับภูธรไปสูก่ าร กับความรูไ้ ปสร้างตัวตนให้เขา จะเห็นได้วา่ เหตุการณ์ของ
ชกในเวทีที่อยู่ระดับสูงขึ้นค่าตอบแทนที่ได้ก็จะมากขึ้น ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นอ�ำนาจที่ไปก�ำกับนักมวยให้เขา
เพราะฉะนัน้ การฝึกฝนมวยก็จะเป็นหนทางสร้างรายได้ให้ เข้ามาสูก่ ารเป็นนักมวยจนตัวเขาเป็นนักมวยอาชีพถือได้
กับตนเอง นักมวยต้องฝึกซ้อมทักษะเชิงมวย ฝึกซ้อมแม่ ว่าเป็นการท�ำงานของอ�ำนาจอย่างแยบยลในสิง่ ทีน่ กั มวย
ไม้มวยไทย ฝึกซ้อมกลมวย ควบคุมอาหารและน�้ำหนัก ถูกจัดการให้ต้องเข้ามาสู่การเป็นนักมวย
ออกก�ำลังกายให้รา่ งกายแข็งแรงและพร้อมอยูเ่ สมอ ซึง่ เขา
1.3 ถูกก�ำกับด้วยเหตุการณ์ของการหลงใหล
มองดูแล้วว่าถ้าไม่ฝกึ ฝนหรือฝึกซ่อมเขาก็จะไม่สามารถ การต่อสูเ้ พือ่ การแข่งขัน มวยเป็นการต่อสูเ้ พือ่ การแข่งขัน
และก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นชกบนเวที การซ้อมท�ำให้เขา เป็นความจริงในสังคมที่รับรู้ และเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นจริง
นึกถึงรายได้จากความเป็นนักมวยที่ต้องซ้อม ต้องไต่ เพราะคนเชือ่ แล้วจึงปฏิบตั ติ ามด้วยการฝึกอาวุธเชิงมวย
เต้า จากเดิมเขาเคยคิดว่าแต่ซ้อมไปวัน ๆ ไม่พอแต่ เขา การฝึกทักษะเชิงมวย การฝึกความแข็งแรงให้กบั ร่างกาย
ต้องซ้อมอย่างหนักเพือ่ ให้ได้เลือ่ นระดับไปชกในเวทีทสี่ งู เพื่อให้ได้ชื่อว่าเขาก็เป็นนักต่อสู้ที่มีความสามารถคน
ขึ้น อันจะน�ำไปสู่การสร้างรายได้ ฉะนั้น กว่าจะมีรายได้ หนึ่งได้เป็นปกติของความเป็นนักมวย ความจริงอัน
นักมวยต้องเก่งไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีรายได้ รายได้จึงถูก นี้จึงไปก�ำกับความคิดท�ำให้ของเขา ขณะเดียกันเขาก็
สร้างมาจากความเก่งและความสามารถ
สามารถที่จะเป็นนักต่อสู้เพื่อการแข่งขันได้ จะเห็นได้
1.2 การถูกก�ำกับด้วยเหตุการณ์ของฐานะทาง ว่าการต่อสู้เพื่อการแข่งขันไปก�ำกับความเป็นนักมวย
เศรษฐกิจไม่ดี จากประสบการณ์เผยให้เห็นว่า นักมวย ของเขา การที่ตัวเขาเองเข้ามาสู่การเป็นนักมวยนั้นก็
บางคนถูกก�ำกับด้วยความจริงที่ว่าเป็นลูกชาวไร่ชาวนา เพราะว่าตัวเขาพิจารณากับตัวเองแล้วว่าตัวเขาอยากจะ
รายได้ทางบ้านน้อย และตัวเขาเองขาดโอกาสในการเรียน เป็นแบบนัน้ ซึง่ เขาเองได้ไตร่ตรอง และพิจารณาถึงความ
หนังสือ เพราะฉะนั้น อาชีพนักมวยจึงเป็นความจริงที่ เป็นจริงของการชกมวยแล้วว่า การต่อสู้อยู่บนสังเวียน
ว่า เมื่อเขามามองตัวเอง เขาเข้าใจว่าทางบ้านยากจน มวยเป็นการต่อสู้และการต่อสู้ก็ต้องให้สวยงามถูกต้อง
รายได้ไม่พอเพียงไม่สามารถทีจ่ ะเรียนต่อได้ในระดับทีส่ งู ตามหลักการของแม่ไม้มวยไทย และ ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้
ขึ้น รายได้จึงเป็นระบบความสัมพันธ์เป็นวิธีการเข้ามาสู่ เห็นถึงความเป็นนักต่อสู้หรือตัวตนของเขาที่เป็นนัก
การเป็นนักมวยเป็นลักษณะของอ�ำนาจมาจัดกระท�ำกับ นักมวยอาชีพที่หลงใหลการต่อสู้เพื่อการแข่งขัน น�ำไป
ตัวตนพวกเขา เขาพบว่าการชกมวยเป็นอาชีพจะน�ำมา สู่การมีชื่อเสียง การสร้างรายได้ และสุดท้ายน�ำไปสู่การ
ซึ่งรายได้ ถ้าเขามาสู่การชกมวยอาชีพ ทางบ้านก็จะมี เลือกอาชีพการเป็นนักมวยที่สามารถสร้างรายได้สร้าง
ฐานะดีขึ้น และมีโอกาสจะซื้อรถซื้อบ้านใหม่ท�ำให้ความ ชื่อเสียงให้กับเขาได้ ฉะนั้นการที่เขามีตัวตนของนักมวย
เป็นอยูข่ องครอบครัวดีขนึ้ นัน้ หมายถึงว่าการเข้ามาสูก่ าร
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ผูท้ หี่ ลงใหลในการต่อสูเ้ พือ่ การแข่งขันอย่างนัน้ จึงเป็นการ สังเวียนนั้นจะท�ำให้เขาเอาชนะคู่ต่อสู้บนสังเวียนได้ นั้น
แสดงให้เห็นถึงการสยบยอม
ก็เพราะว่าการต่อสู้ด้วยการตีเข่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้าง
2. ตัวตนของนักมวยไทยทีเ่ กิดขึน้ จากปฏิบตั ิ รุนแรง สามารถท�ำให้คู่ต่อสู้อ่อนแรง และแพ้น็อกได้
การต่อสู้บนสังเวียน
อย่างรวดเร็ว การฝึกทักษะให้สามารถออกอาวุธโดย
2.1 นั ก มวยผู ้ ที่ มี ทั ก ษะมวยไทยและ การใช้เข่าที่หนักหน่วงและรุนแรง ได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มี
เชิงมวย การฝึกทักษะอาวุธมวยไทยมันเป็นตัวตนของ พลังขาและน่องแข็งแรง ความจริงชุดนีจ้ ะไปก�ำกับนักมวย
คน ๆ หนึ่งที่เขาฝึกจากความจริงว่า ถ้าเขาออกอาวุธ ให้ต้องฝึกวิ่ง กระโดดเขย่งย่อ เล่นคานเหล็ก เพราะจะ
เป็นได้ว่องไวและแม่นย�ำมีความหนักหน่วงรุนแรง และ ช่วยเพิ่มความหนักหน่วงในการตีเข่า และการฝึกทักษะ
เขามีร่างกายส่วนต่าง ๆ แข็งแรงได้ เป็นความจริงที่ต้อง มวยไทยด้วยการตีเข่าเป้าท้องคู่ด้วยรูปแบบการใช้อาวุธ
ปฏิบตั ติ ามเมือ่ ปฏิบตั ติ ามแล้วเป็นจริงนัน้ แปลว่าเขาสยบ เข่า การใช้เข่าลอย การตีเขาโหน การตีเข่าเฉียง การตีเข่า
ยอมต่ออ�ำนาจความรู้ทักษะมวยไทยซึ่งปฏิบัติการตัว โค้ง การตีเข่าลอย เขาก็เป็นมวยทีม่ ที กั ษะการใช้อาวุธเข่า
ตนของนักมวยได้ถูกสร้างขึ้นให้เขาเป็นนักมวยในแบบ ได้ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าหากเขาต้องการเอาชนะคู่ต่อสู้บนเวที
ต่าง ๆ ความจริงดังกล่าวมันสะท้อนความเป็นตัวตน ให้ได้รวดเร็วสามารถท�ำให้คู่ต่อสู้อ่อนแรง และจะแพ้เขา
ของเขาท�ำให้เขามีตวั ตนความเป็นนักมวยในแบบต่าง ๆ ได้นั้น จะท�ำให้เขาชนะนั้นก็หมายถึงเงินรางวัลที่เขาจะ
ดังต่อไปนี้
ได้รับรวมถึงต�ำแหน่งแชมป์ที่คาดหวังไว้ ความจริงนี้จึง
2.1.1 นักมวยแบบมวยฝีมือ ความจริง ไปก�ำกับความคิด ควบคุมพฤติกรรมของเขาให้เขาต้อง
บอกว่ามีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความทนทาน เฝ้าคอยระวังตนเองในการฝึกซ้อมของตนเองให้เป็น
ของระบบหายใจ มีความว่องไวในการเคลื่อนไหว และ ผู้มีก�ำลังขาแข็งแรงด้วยการวิ่งระยะไกล ทุกวันเช้าและ
มีความแข็งแรงของแขน ข้อ และส่วนต่าง ๆ จึงจะได้ เย็น ด้วยระยะทางไม่ต�่ำกว่า 20 กิโลเมตร และต้องฝึก
ชื่อว่าเป็นนักมวยที่มีฝีมือ ความจริงอันนี้จึงไปก�ำกับ กระโดดเชือก โดยการจับเวลา 20 – 40 นาที จะเห็นได้
การฝึกซ้อมทักษะการตั้งรับ การรุก การรับ การใช้อาวุธ ว่านักมวยจะต้องเฝ้าระวังการฝึกของตัวเองตลอดเวลา
มวยไทยครบทุกรูปแบบ การใช้หมัด การใช้เท้า การใช้ ด้วยก�ำหนด การทีน่ กั มวยต้องเฝ้าคอยระวังการฝึกซ้อม
เข่า การใช้ศอก และการป้องกันอาวุธได้อย่างคล่องแคล่ว ของตนเองให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของการฝึกถือว่าเป็น
ว่องไว มีความแม่นย�ำในการออกอาวุธ รู้จังหวะในการ เครื่องมือของอ�ำนาจที่ไปก�ำกับความคิดและการกระท�ำ
ออกอาวุธ มีความหนักหน่วงรวดเร็ว มีความหนักหน่วง ของนักมวย การที่เขาเฝ้าระวังตนเองในการฝึกยังหมาย
รุนแรงในการออกอาวุธ มีความคล่องแคล้ว รู้จังหวะการ ถึงการจับจ้องตนเองของนักมวยว่าเขาต้องฝึกเหมือน
รุกรับและการแก้ทางมวย ความจริงนี้ ไปก�ำกับเขาวิ่งตัว กับมีสายตาที่คอยจ้องมองหรือผู้คุมคอยจับจ้องตลอด
เขาเองก็เป็นนักมวยที่มีหน่วยก้านดีแล้ว นอกจากนั้น เวลาจะเห็นได้วา่ อ�ำนาจกับความรูท้ ำ� งานได้อย่างแยบยล
เขายังมีก�ำลังขา แขน ไหล่ คาง คอ และส่วนต่าง ๆ ของ
2.1.3 นักมวยผูท้ มี่ ฝี เี ท้าในการเตะและถีบ เขา
ร่างกายที่แข็งแกร่งว่าเขาต้องฝึกฝึกทักษะการใช้อาวุธ ฝึกจากความจริงทีว่ า่ การออกอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรง
มวยไทยให้ครบทั้งหมัด เท้า เข่า และศอก ตามล�ำดับขั้น ว่องไว และแม่นย�ำแล้วนั้นจะสามารถท�ำอันตรายคู่ต่อสู้
ของการฝึก เริ่มจากการฝึกชกลม ชกเป้า เตะกระสอบ ได้ทุกส่วน นักมวยเขาจะพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
เตะเป้า ตีเข่า ปล�ำ้ คู่ และลงนวม เพราะฉะนัน้ เขาก็สามารถ ว่าร่างกายต้องแข็งแรง จะเห็นได้ว่าการที่นักมวยต้องฝึก
ที่จะเป็นนักมวยที่มีฝีมือได้
อย่างนั้นความจริงดังกล่าวไปก�ำกับความคิดว่าการที่จะ
2.1.2 นั ก มวยผู ้ ที่ มี เข่ า เป็ น อาวุ ธ เขาฝึ ก เป็นที่ผู้ออกอาวุธ เป็นผู้ที่ป้องกันตัวเองได้ เป็นผู้มีไหว
จากความจริงที่ว่าการใช้เข่าเป็นอาวุธในการต่อสู้บน พริบในการต่อสู้ซึ่งเขารู้ตระหนักรู้ และคอยเตือนอยู่ใน
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ใจของเขาอยู่ตลอดเวลา นักมวยเขาพบว่าตัวเขาก็เป็น การคู ่ ฝ ึ ก ด้ ว ย จะเห็ น ได้ ว ่ า ตั ว ตนของนั ก มวยผู ้ เ ป็ น
นักมวยที่ออกอาวุธมวยไทยได้ครบ ดังนั้น เขาต้องคอย นักมวยแชมป์ที่ต่อสู่บนเวทีได้นั้นเกิดจากกระบวนการ
เฝ้าระวังตนเอง คอยเตือนตนเองว่าเขาได้ฝกึ ซ้อมให้เป็น ท�ำงานของอ�ำนาจความรู้ทางการกีฬามวยไทยสร้างชุด
ไปตามตารางการฝึกซ้อมทีเ่ ป็นข้อก�ำหนด ดังนัน้ จะเห็น ความจริงต่าง ๆ น�ำไปสู่การปฏิบัติ เมื่อเขาปฏิบัติความ
ได้ว่าอ�ำนาจท�ำงานผ่านความรู้ว่าการฝึกทักษะมวยไทย จริงชุดนี้สร้างให้เขาเป็นนักมวยที่เป็นแชมป์เมื่อเป็น
ใช้เทคนิคการตรวจสอบไปก�ำกับให้ให้เขาต้องเฝ้าระวัง แชมป์นั้นหมายความว่าน�ำมาซึ่งรายได้จากการชกสร้าง
ตนเองในการฝึกซ้อมตามข้อก�ำหนดจริง
ให้พวกเขากลายเป็นนักมวยแชมป์เงินหมื่น นักมวย
2.1. นักมวยที่เป็นแชมป์ เป็นตัวตนอย่างหนึ่ง แชมป์เงินแสน และนักมวยแชมป์เงินล้านซึ่งเป็นความ
ของนักมวยทีเ่ กิดขึน้ จากปฏิบตั กิ ารต่อสูบ่ นสังเวียน โดย จริงที่เกิดขึ้นจริง
ทัว่ ไปเมือ่ เข้ามาสูก่ ารเป็นนักมวยแล้วก็ตอ้ งเป็นนักมวยที่
สามารถมีความพร้อมของร่างกายด้วยการฝึกซ้อมเพื่อ สรุปผลการวิจัย
ที่จะเป็นผู้ชนะการต่อสู้บนสังเวียนความเป็นนักมวยที่
การสร้างตัวตนของนักมวยไทยที่สามารถ
สามารถนั้นสร้างตัวตนให้นักมวยอยู่ภายใต้การฝึกซ้อม แสดงให้เห็นว่าความเป็นนักมวยไทยที่เขาต้องปฏิบัติ
การออกก�ำลังกายและก�ำกับดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด นั้นเกิดจากกระบวนการท�ำงานของอ�ำนาจที่เป็นความ
นักมวยผู้เป็นเจ้าของประสบการณ์ก็ต้องก�ำกับตัวตน สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่การฝึกฝนมวยไทย
เป็ น สิ่ ง ที่ เขาต้ อ งท� ำ ถ้ า ไม่ ท� ำ ไม่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น นั ก มวย ซึง่ เป็นลักษณะของอ�ำนาจเชิงวินยั กับความรูท้ างการกีฬา
ที่สามารถ เก่งและขึ้นชกชนะ การที่นักมวยเขาปฏิบัติ มวยไทยซึง่ ต้องอาศัยกลไกการท�ำงานของเทคโนโลยีของ
อย่างนั้นหมายความว่าอยู่ดี ๆ เขาไม่ได้นึกท�ำขึ้นมา อ�ำนาจว่าด้วยการสังเกตที่เป็นล�ำดับชั้น การประเมิน
ด้วยตัวเขาเองหรือด้วยคนอื่น ๆ มาบังคับให้เขาท�ำ แต่ ตัดสินเพื่อสร้างความเป็นปกติ และการตรวจสอบ ซึ่ง
ที่เขาท�ำอย่างนั้นเพราะมีอ�ำนาจเชิงวินัย ก�ำกับ ควบคุม เป็นกลไกของอ�ำนานทีไ่ ปจัดการ ก�ำหนดพฤติกรรมของ
กิจกรรมการฝึกซ้อม การออกก�ำลังกายของเขา ผ่าน นักมวยไทยและท�ำให้นกั มวยต้องตกอยูภ่ ายใต้เป้าหมาย
วาทกรรมต่าง ๆ ให้เขาต้องสังเกตและตรวจตราตัวเอง หรือการครอบง�ำสร้างความเป็นนักมวยไทยที่สยบยอม
ว่าถ้าจะต้องขึ้นชกบนสังเวียนแล้วแพ้นั้นแปลว่าตัวตน ท�ำให้เกิดความจริงทีว่ า่ การทีพ่ วกเขานักมวยเข้ามาสูก่ าร
ของเขาไม่ได้ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ไม่ฝึกซ้อมให้เป็นไป เป็นนักมวยจนเขามองตัวตนของเขาว่า เขานักมวยอาชีพ
ตามก�ำหนดการฝึก ไม่ได้ตามล�ำดับขั้นของการฝึกเชิง ทีเ่ ข้ามาสูก่ ารเป็นนักมวยแบบฐานะยากจน แบบหลงใหล
มวย เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นนักมวยเขาต้องท�ำ เพราะ ศิลปะมวยไทย แบบนักต่อสูเ่ พือ่ การแข่งขัน เมือ่ เข้าสูก่ าร
นั้นคือความจริงที่สร้างจากความรู้ทางกีฬามวยไทยซึ่ง ขึน้ ชกบนสังเวียน ความจริงทีเ่ กิดขึน้ สร้างให้เขากลายเป็น
ความรู้อันนี้ได้บอกความจริงให้กับเขาว่า การที่เขาเป็น นักมวยที่ตัวตนของเขามองว่าเขาเป็นนักมวยไต่เต้าจาก
นักมวยที่ต้องชกชนะเขาบนเวที เขาก็ต้องฝึกร่างกาย เวทีงานวัด เวทีชานเมือง เวทีมาตรฐาน กลายเป็นนักมวย
ของเขาอย่างดีในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น เขาก็ต้องตรวจตรา ทีต่ วั ตนของเขามองว่าเขาเป็นนักมวยทีม่ ที กั ษะมวยไทย
ตัวเองว่าระบบการฝึกของเขาเพื่อให้ร่างกายที่มีความ แบบนักมวยเข่า นักมวยฝีมือ นักมวยครบเครื่อง นัก
แข็งแกร่งของกล้ามเนือ้ ส่วนต่าง ๆ ต้องฝึกเพือ่ ให้รา่ งกาย มวยศอก นักมวยเตะ และมีตัวตนที่เป็นนักมวยที่เป็น
มีความทนทาน ต้องฝึกเพื่อให้ร่างกายความว่องไวหรือ แชมป์เงินหมื่น นักมวยเงินแสน นักมวยเงินล้าน การที่
ความเร็ว ต้องฝึกเพื่อให้ความแม่นย�ำ ต้องฝึกซ้อมอย่าง นักมวยเขามีตวั ตนอย่างนัน้ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ เองตาม
หนักเข้มข้นกว่าปกติของการฝึกซ้อมที่ไม่มีโปรมการ ธรรมชาติแต่กลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากอ�ำนาจของการฝึก
ชกด้วยการวิ่ง การฝึกบริหารกายด้วยทักษะมวยไทย ซ้อมออกก�ำลังกายจากความรูท้ างการกีฬามวยไทย จาก
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ประสบการณ์ของนักมวยไทยสะท้อนให้เห็นถึงปฏิบตั กิ าร ตามโดยเชื่ออย่างสนิทใจโดยไม่ตั้งค�ำถามแต่ความเป็น
ต่าง ๆ ที่ไปก�ำกับความคิดกระท�ำให้เขาต้องปฏิบัติและ จริงแล้วภายใต้การสร้างตัวตนของนักมวยที่สามารถนั้น
สร้างความเป็นนักมวยไทยให้กับเขาซึ่งเขาถูกก�ำกับดูแล เป็นกระบวนการท�ำให้ร่างกายของมนุษย์สยบยอมต่อ
ด้วยปฏิบัติการการสร้างความแข็งแรงของร่างกาย การ ความรู้การกีฬามวยไทย
ฝึกทักษะมวยไทย การฝึกทักษะเชิงมวย ส�ำหรับผู้วิจัย
แล้วจากการศึกษาการสร้างความเป็นนักมวยผ่านการ ข้อเสนอแนะ
ท�ำงานของอ�ำนาจและความรู้ ด้วยการควบคุมกิจกรรม
การวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแยบยลของ
การฝึกซ้อมออกก�ำลังกายของนักมวยจนเขากลายเป็น อ�ำนาจและความรู้ทางการกีฬาที่ครอบง�ำกระบวนการ
ร่างกายที่สยบยอมนั้นผู้วิจัยมองเห็นว่ามีความรุนแรงที่ สร้างตัวตนของนักมวยไทยด้วยการสร้างความรู้ที่ไป
แอบแฝงซ้อนเล่นมากับความรูท้ างการกีฬามวยไปก�ำกับ ก� ำ กั บ ความคิ ด และควบคุ ม ร่ า งกายจนท� ำ ให้ ตั ว ของ
ความคิดให้นักมวยเชื่อว่าเป็นความจริงที่ต้องปฏิบัติ นักมวยเองมองไม่เห็นความหมายทีซ่ อ้ นอยูภ่ ายในปฏิบตั ิ
ต่อร่างกายสร้างตัวตนให้เป็นนักมวยที่สามารถเพื่อใช้ การของอ�ำนาจความรู้ซึ่งเป็นกระบวนการท�ำงานของ
ประโยชน์จากร่างกาย จะเห็นได้ว่าเขามีตัวตนเป็นนัก อ�ำนาจที่ไปควบคุมการฝึกของนักมวยจนตัวเขาเองต้อง
มวยอาชีพ การที่เขามีตัวตนแบบนั้นมันเป็นเรื่องของ สยบยอม ซึ่งผู้วิจัยมองว่าเป็นการกระท�ำความรุนแรง
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจเป็นกระบวนการสร้างความจริงที่ อย่างหนึ่ง
กระท�ำกับร่างกายของนักมวย ถึงแม้ว่านักมวยจะปฏิบัติ
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เรื่อง ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
ดร. ศรีวรรณ ยอดนิล*
ทิศนา แขมมณี. (2558). ถอดรหัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 214 หน้า.

หนังสือ ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูก่ ารสอนกระบวนการคิด เป็น หนังสือทีเ่ หมาะส�ำหรับครู
อาจารย์ และผูเ้ กีย่ วข้องในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุก
ระดับการศึกษา ให้สามารถน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการคิด การศึกษาเล่าเรียน การท�ำงาน
และการด�ำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางสายกลาง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง มีความสงบสุขและก้าวหน้าได้อย่าง
มั่นคง และยั่งยืน การปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงให้เกิดขึน้ และเจริญงอกงามขึน้ ในตัวผูเ้ รียนสามารถ
กระท�ำได้ โดยการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน
เนือ่ งจากการคิดเป็นทีม่ าของการกระท�ำ การรูจ้ กั คิดตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงน�ำไปสู่การกระท�ำหรือ

การปฏิบัติอย่างพอเพียง ซึ่งจะพัฒนาไปสู่อุปนิสัยพอ
เพียงในที่สุด นวัตกรรมการสอนที่ผู้เขียนเสนอแนะใน
หนังสือเล่มนี้ ให้แนวทางและวิธกี ารทีส่ ะดวกและเรียบง่าย
ซึ่งครู หรือ ผู้สอนสามารถน�ำไปประยุกต์หรือใช้ในการ
สอนได้ทุกระดับการศึกษา
หนั ง สื อ ถอดรหั ส ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอ
เพียงสู่การสอนกระบวนการคิด แบ่งเนื้อหาออกเป็น
2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การถอดรหัสปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 2 การน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด เนื้อหาตอนที่ 1 มี
3 บท และตอนที่ 2 มีเนื้อหา 4 บท รวมเนื้อหาทั้งเล่ม
จ�ำนวน 7 บทซึ่งมีสาระส�ำคัญโดยสังเขปดังนี้
บทที่ 1 สาระส�ำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง เนือ้ หาในบทนีก้ ล่าวถึง ความหมายและความส�ำคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสาระส�ำคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยระบุว่า เป็นแนวคิด
ใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานไว้เป็นหลักการในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและของโลก ปรัชญาของเศณษฐกิจพอเพียงที่
พระราชทาน เป็นทีม่ าของนิยาม ”สามห่วง สองเงือ่ นไข”
โดยค�ำนึงถึง ความพอประมาณ คือความพอดี ไม่มาก
หรือน้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ส่วน
ความมีเหตุผล หมายถึงการใช้หลักเหตุผลในการตัดสิน
ใจเรื่องต่างๆโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมีภูมคุ้มกันที่
ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่

*รองศาสตรจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา

หน้าที่ 328
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่ ขึน้ โดยน�ำเสนอ
ความรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน เงื่อนไขความรู้ เป็นการถาม-ตอบในประเด็นต่างๆ
หมายถึงความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
บทที่ 4 การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
ในการด�ำเนินชีวติ และการประกอบการงาน ส่วนเงือ่ นไข เพียงสู่การเรียนการสอน ในบทนี้กล่าวถึงการพัฒนา
คุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมในด้านต่างๆ เช่น ความ และฝึกฝนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สื่อสัตย์สุจริต ความมานะอดทน ความขยันหมั่นเพียร ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสมตามวัยและวิถีชีวิต โดยมี
การมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม ฯลฯ ตลอดเวลาที่ประยุกต์ แนวทางส�ำหรับผูส้ อนทีต่ อ้ งให้ความคัญคือ จะสอนอะไร
ใช้ปรัชญา
จะสอนใคร จะสอนตรงไหน เมื่อไร จะสอนอย่างไร และ
บทที่ 2 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ จะวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร
พอเพียงสู่สถานศึกษา สืบเนื่องจากบทที่ 1 ซึ่งผู้เขียน
บทที่ 5 การสอนปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอ
กล่าวไว้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิด และ เพียงแบบแยกส่วน เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงแนวการสอน
หลักปฏิบัติ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสอนปรัชญาของ
และการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เศรษฐกิจพอเพียงแบบแยกส่วน การสอนปรัชญาของ
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านสังคม เศรษฐกิจพอเพียงแบบแยกส่วนโดยใช้ค�ำถาม และข้อ
ด้านการศึกษา และด้านๆอื่นๆ บทที่ 2 มีเนื้อหาในเรื่อง เสนอแนะเพิ่มเติมในการส่งเสริมการคิคตามปรัชญาของ
การขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง
ซึง่ กล่าวถึงแนวทางหลัก 4 แนวทาง ได้แก่ การน�ำปรัชญา
บทที่ 6 การสอนปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา พอเพี ย งเน้ น กระบวนการคิ ด : นวั ต กรรมการสอน
การน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการ มี ส าระส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นา
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน การน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด การปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ไปเป็นสาระการเรียนรู้ใน หลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริม พอเพียง กระบวนการคิดการปฏิบัติตามปรัชญาของ
หลักสูตรเพือ่ ส่งเสริมการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง: นวัตกรรมการสอนเสนอแนะ ผู้เขียน
และการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิถชี วี ติ เสนอแนะให้ผู้สอนจัดล�ำดับขั้นตอนการกระท�ำหรือการ
บทที่ 3 การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอ ปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม เพือ่ ช่วยให้การท�ำงานเป็นไปอย่าง
เพียงเพื่อประยุกต์สู่การสอน เนื้อหาในบทนี้ผู้เขียนเริ่ม มีระบบ เนื่องจากกระบวนการคิดหรือล�ำดับขั้นตอนที่ดี
ต้นกล่าวถึง ปัจจัยหลักที่เกี่ยวกับการสอน 2 ประการ ในการคิด มีความส�ำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้แก่ ความเข้าใจในเนื้อหา/เรื่องที่จะสอน และวิธีสอน ของการคิด ช่วยให้คิดได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น คิดได้ตรง
ที่ดีที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องนั้น การถอดรหัสปรัชญา ประเด็น มีความครอบคลุม รอบคอบขึ้น ความสับสน
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในหนังสือนี้ผู้เขียนหมายถึงการ คลุมเครือน้อยลงส่งผลให้การคิดมีคณ
ุ ภาพ การสอนด้วย
วิเคราะห์เจาะลึกเนื้อหาสาระ เพื่อช่วยให้ครู/ผู้สอนเข้าใจ วิธีนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียน โดยมีชุดค�ำถาม
ความหมายของปรัชญาในเชิงลึก คือเข้าใจในสาระที่อาจ ส�ำคัญเพือ่ พัฒนา กระบวนการคิดการปฏิบตั ติ ามปรัชญา
ไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์ให้เห็นชัดเจน แต่อาจแฝงอยู่ ของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้ค�ำ และข้อความต่างๆ การเข้าใจในหลักปรัชญา
บทที่ 7 หลั ก การสอนส� ำ หรั บ การพั ฒ นา
ถึงระดับที่เป็นเชิงการกระท�ำ/การปฏิบัจติ จึงเป็นวิธีการ ทั ก ษะกระบวนการคิ ด การปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญาของ
หนึ่งที่สามารถช่วยให้ครู/ผู้สอน มีความเข้าใจในปรัชญา เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง บทนี้ เ ป็ น เนื้ อ หาต่ อ เนื่ อ งจาก
อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติการสอนได้ บทที่ 6 ประกอบด้ ว ย ประเภทของสาระการเรี ย นรู ้
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หลักการสอนสาระประเภทความรู้ที่มีลักษณะเป็นกระ ซึ่ ง สามารถน� ำ ไปใช้ ไ ด้ ใ นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา จึ ง เป็ น
บวนการ (procedural knowledge ) หลักการสอนสาระ หนังสือที่เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับครู อาจารย์ หรือผู้สอน
ประเภททักษะกระบวนการ (process skill) และหลักการ ทุกระดับชั้น ที่สอนเนื้อหากี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
สอนสาระประเภทความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม พอเพี ย ง รวมทั้ ง ผู ้ ส อนที่ ต ้ อ งการบู ร ณาการหลั ก คิ ด
คุณลักษณะ (affective domain)
ของปรัชญานี้ในเนื้อหาวิชาอื่นๆ ตลอดจนผู้อ่านทั่วไป
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เป็ น หนั ง สื อ ที่ ส ามารถอธิ บ าย ที่สนใจ และต้องการเข้าใจหลักคิด และหลักปฏิบัติตาม
ความหมายของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง กล่าวโดย
อย่างลึกซึ้ง และถ่องแท้ ท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหา สรุปหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าแก่การศึกษาส�ำหรับผู้สนใจใน
สาระที่ แ ท้ จ ริ ง ของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เนื้อหาและหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี อี ก ทั้ ง ยั ง มี วิ ธี ส อนหลั ก คิ ด และแนว อย่างยิ่ง
ปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
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ใบสมัครสมาชิก/ ต่ออายุ
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

ข้าพเจ้า………………………………………………นามสกุล………………………………………………………
ขอ ( ) สมัครสมาชิกวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
( ) ต่ออายุสมาชิกวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
( ) 1 ปี ค่าสมาชิก 150 บาท พร้อมนี้ได้ส่ง
( ) เงินสด………………….บาท
( ) ตั๋วแลกเงิน/ ธนาณัติ ปทฝ. มหาวิทยาลัยบูรพา สั่งจ่ายในนาม นางศรีวรรณ ยอดนิล
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038 - 102067 โทรสาร 038 - 391043
มีความประสงค์ให้ส่งวารสารไปที่
ชื่อ……………………………………………………นามสกุล……………………………………………….……
ที่อยู่…………………………………………………………………...........……………………………….………
…………………………………….........…………………โทรศัพท์……………………………………….………
ลงชื่อ………………………….…………
(…………...……..……………….)
…………../…………./……..…….
************************************************************************************
สมาชิกวารสารศึกษาและการพัฒนาสังคม
(ส�ำหรับเจ้าหน้าที่)
สมาชิกเลขที่………………./………………
เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่……./……../…….. ( ) ฉบับที่....………………...……………………………………
หมดอายุ………../………./………
( ) ฉบับที่….....…………………..….............…………….……
(ฉบับสุดท้าย)
ลงชื่อ…………………………..………...
(………………..………………….)
…………../……….…./.………….
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ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
1. ประเภทของผลงานที่จะตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.1 บทความวิจัย
1.2 บทความวิชาการ
2. การพิมพ์ต้นฉบับผลงานที่จะตีพิมพ์
2.1 ความยาวของบทความวิชาการ/ บทความวิจัย ไม่เกิน15 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารอ้างอิง)
2.2 ชนิดของตัวอักษรที่พิมพ์เป็น Angsana
2.3 ระยะการกั้นหน้ากระดาษ
- หัวกระดาษ 1.5 นิ้ว
- ซ้าย 1.5 นิ้ว
- ขวา 1 นิ้ว
- ล่าง 1 นิ้ว
- หัวข้อใหญ่ชิดซ้าย ตัวหนา ขนาด 16 พอยท์
- ขนาดตัวอักษรปกติ 16 พอยท์
3. รูปแบบการนําเสนอบทความวิชาการ
3.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
3.3 บทนํา
3.4 เนื้อหา
3.5 บทสรุป
3.6 เอกสารอ้างอิง
3.7 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
4. รูปแบบการนําเสนอบทความวิจัย
4.1 ชื่อเรื่องงานวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
4.3 คําสําคัญ
4.4 บทนํา
4.5 วิธีการวิจัย
4.6 ผลการวิจัย
4.7 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย เพื่อการประยุกต์ใช้
4.8 บรรณานุกรม
4.7 การอ้างอิงในเนื้อหาใช้รูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์.) ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์. ชื่อปริญญา..., สาขาวิชา..., คณะ..., มหาวิทยาลัย...
5. วิธีการส่งบทความ
5.1 กรอกแบบนําส่งเอกสาร
5.2 แนบบทความ จํานวน 3 ชุด
5.3 แนบไฟล์บทความ 1 แผ่น (แผ่น Diskette หรือ แผ่นซีดีรอม)
5.4 ส่งเอกสารที่ กองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ภาควิชาการอาชีวศึกษาและ
พัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร QS1 ห้อง408 หรือส่งทางไปรษณีย์ในนาม ภาควิชาการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
กรณีเป็นบุคคลภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการ 2,500 บาท
(ส่งเป็นธนาณัติพร้อมกับการน�ำส่งบทความ)
สั่งจ่ายในนาม รศ.ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ไปรษณีย์
มหาวิทยาลัยบูรพา)
6. ระยะเวลาในการรอคอย
6.1 กองบรรณาธิการส่งบทความให้กรรมการกลั่นกรองพิจารณา รอผลการพิจารณาจากกรรมการกลั่น
กรอง ประมาณ 4 - 12 สัปดาห์
6.2 เมือ่ ได้รบั บทความคืนจากกรรมการกลัน่ กรองพิจารณาเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะส่งบทความ
ให้ผู้เขียนบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรอง ภายใน 1 สัปดาห์
6.3 เมือ่ ผูเ้ ขียนแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ให้กองบรรณาธิการฯ โดยวิธสี ง่ ด้วยตนเอง
หรือส่งทางอีเมล์ : supukjira@buu.ac.th
6.4 บรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความลงวารสาร
7. การตีพิมพ์วารสาร
7.1 กองบรรณาธิการจะรวบรวมเอกสารบทความวิชาการ/บทความวิจัย ส่งตีพิมพ์เมื่อมีจ�ำนวนผู้ขอลง
ครบแล้ว
7.2 การตีพิมพ์วารสารจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน เมื่อได้เล่มวารสารที่สมบูรณ์แล้ว กองบรรณาธิการ
จะแจ้งผู้เขียนให้ทราบและจัดส่งวารสารให้ต่อไป
หมายเหตุ *วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงตีพิมพ์บทความที่เคยลงในวารสารวิชาการ
ฉบับอื่นแล้ว
** การขอตีพมิ พ์บทความลงในวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม จะต้องมีรายการอ้างอิงจากวารสาร
การศึกษาและการพัฒนาสังคม ฉบับใดก็ได้ ลงในบทความของผู้ส่งบทความอย่างน้อย 2 รายการ
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เพ่อื ตีพมิ พ์ในวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

เรียน บรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ผูส้ ง่ บทความ (ผูเ้ ขียน/ผูว้ จิ ยั ) ชือ่ - สกุล………………..……….………..……….……………………………..
สังกัด…………………………………….…………ต�ำแหน่งทางวิชาการ……………...…..……………………….
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้………………………………………...………………..……………….…………
โทรศัพท์………….….….…...……..โทรสาร.…..……...…………E-mail : ……..………...……......….……….…..
มีความประสงค์ขอส่ง
บทความวิชาการ จ�ำนวน 3 ชุด ( ) มีแผ่น Diskette ( ) ไม่มีแผ่น Diskette
( ) เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร…………………………………………….
( ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัย จ�ำนวน 3 ชุด ( ) มีแผ่น Diskette ( ) ไม่มีแผ่น Diskette
( ) เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร…………………………………………….
( ) ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)…………………………………………………………………...………………………….…
…………………………………………………………………….…………………………………………….........
.........................................................................................................................................................................
ชือ่ เรือ่ ง (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………..
…………………………………………………………….………….....…………………………..……..…………
โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ (กรณีเป็นบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
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