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(ดร. พรรณทิพา พรหมรักษ์, ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์, พชรมณฑ์ หิงคานนท์, สุภัคมณฑน์ ขุมทรัพย์ดี,
จีรสุดา เปลี่ยนสมัย, พิมสุพร สุนทรินทร์, สุรตา หวานสนิท)
รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมสำ�หรับชุมชน
102
(นัยนา สถิตย์เสถียร, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง)
ความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงดำ� ตำ�บลสระพัฒนาอำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
114
(ทศพล สระทองยอด, ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, ดร.อภิชาติ ใจอารีย์)
การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการทำ�งานสำ�หรับครูผู้ช่วยในสถานศึกษา
124
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
(ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล)

การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ดร.เชวง ซ้อนบุญ, ดร.ศิรประภา พฤทธิกลุ , อ.ณฐมนต์ คมขำ�, ดร.สุกลั ยา สุเฌอ, อ.กัลยาณี อินต๊ะสิน)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
(วิไลลักษณ์ เพชรเอี่ยม, ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา, ดร.นพดล เจนอักษร, ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น :
กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตในภาคตะวันออก
(อารีวรรณ คูหเพ็ญแสง, ดร.สุรีพร อนุศาสนนันท์, ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น)
การศึกษาความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ดร.อุทิศ บำ�รุงชีพ)
การสร้างหลักสูตรอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ภูรินทร์ แตงน้อย, ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ดร.ณสรรค์ ผลโภค, ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย)
การประเมินผลหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
คณะศึกษาศาสตร์
(ดร.ไชยยันต์ ถาวระวรณ์, ดร.เมธี ธรรมวัฒนา, ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง)
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษา การจัดการน้ำ�เสียในคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
(ปรีชา ปิยจันทร์)

วรรณกรรมวิจารณ์
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โครงการทวายกับการพัฒนาประเทศไทยและการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
DAWEI PROJECT AND DEVELOPMENT OF THAILAND TOWARD
THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์*

ความนำ�และความเป็นมา
โครงการทวายเป็นโครงการพัฒนาพืน้ ทีข่ นาดใหญ่
ทางภาคใต้ของประเทศสหภาพเมียนมาร์ซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศไทยทางภาคตะวันตก คือ จังหวัด
กาญจนบุรี โครงการนี้ประกอบด้วย ท่าเรือน�้ำลึกและ
นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายด้าน ได้แก่ โรงงาน
เหล็ ก โรงงานปุ ๋ ย โรงงานไฟฟ้ า โรงงานกลั่ น และ
แยกน�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี โรงงานปิโตรเลียม
สาธารณู ป โภคและโครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า งๆ ส� ำ หรั บ
ก า ร พั ฒ น า ก า ร ข ย า ย ตั ว แ ล ะ ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง
เมื อ งในอนาคต เป็ น โครงการลงทุ น ระดั บ สู ง ที่
นักลงทุนจากทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมากในระยะ
2-3 ปี ที่ ผ ่ า นมา อี ก ทั้ ง เป็ น โครงการที่ รั ฐ บาลไทย
และรั ฐ บาลสหภาพเมี ย นมาร์ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ร่ ว มกั น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สื่ อ มวลชนหลายประเทศต่ า งสนใจ
และตั้ ง ฉายาเรี ย กโครงการนี้ ใ นหลากหลายชื่ อ เช่ น
New Global Maritime Route, Land Bridge to
Indochina, West Gate of Thailand, New Land
Bridge เป็นต้น (กองบรรณาธิการโลจิสติกส์ไทยแลนด์,
2556, หน้า 13-14) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโครงการนี้
จะเป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางหรื อ จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส� ำ คั ญ ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนในการขนถ่าย ระบาย
สินค้าระดับโลก เชื่อมโยงตลาดและเส้นทางการค้าจาก
ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้มาทาง
มหาสมุทรอินเดีย ทะเลอันดามัน จากเมียนมาร์เข้าสู่ไทย
ออกสูอ่ า่ วไทยทางทะเลจีนใต้ไปยังประเทศต่างๆ ในกลุม่

ประชาคมอาเซียน ต่อไปยังจีน เกาหลี ญีป่ นุ่ และประเทศ
ต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ทวายก�ำลังจะกลายเป็น
ประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่ เชือ่ มโลกตะวันตกและตะวันออก
ให้ถึงกัน (พิษณุ สุวรรณะชฏ, 2556, สัมภาษณ์) เป็นการ
สร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน ธุรกิจ อุสาหกรรม
และการคมนาคมให้กับผู้ประกอบการจากทุกมุมโลก
ประเทศไทยซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ของโครงการ
ทวายและมีความเกี่ยวเนื่องกับเส้นทางคมนาคม การ
เคลือ่ นย้ายถ่ายโอนสินค้า แรงงานและการด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในการพัฒนาพื้นที่ทุกด้านโดยตรง จึงต้องมีการ
ศึกษาทิศทางการพัฒนาและมีการวางแผนเพื่อพัฒนา
ทั้งด้านพื้นที่สาธารณูปโภคและก�ำลังคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนต่อไป

พื้นฐานด้านพื้นที่และที่มาของการพัฒนา
ค� ำ ว่ า ทวาย เป็ น การออกเสี ย งในส� ำ เนี ย ง
ภาษาไทยที่ เ พี้ ย นมาจากภาษาท้ อ งถิ่ น ว่ า ทะแว
(Dawei) ซึ่งชาวตะวันตกเรียกชื่อเมืองนี้เพี้ยนไปจาก
ภาษาพืน้ เมืองเช่นกันว่า ทะวอย (Tavoy) ปัจจุบนั ทางการ
เมียนมาร์ ก�ำหนดให้ออกเสียงและสะกดให้ตรงตามภาษา
เดิมว่า ทะแว (Dawei) ค�ำนีส้ ำ� หรับไทย ในสมัยรัชกาลที่ 1
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานยืนยันว่าไทยออกเสียง
ถูกต้องตามส�ำเนียงเดิมว่า ทะแว จากบันทึกในนิราศ
ตามเสด็จทัพล�ำน�้ำน้อยของพระยาตรังแต่งเป็นโคลงดั้น
บทที่ 33 พรรณนาเมื่อตามเสด็จรัชกาลที่ 1 ยกทัพไป
ตีเมืองทวายเมื่อ พ.ศ.2330 ว่า“เสร็จเศิกสมแคล่วได้

*รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
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แดนเวียง ทะแวนา ชมอนงค์ดนู นับร้อย” (พระยาตรัง, อลองพญากษัตริย์พม่า ได้ยกกองทัพมาตีเมืองทวาย ซึ่ง
2547, หน้า 15-16) ซึ่งไทยได้เคยเรียกชื่อเมืองนี้ว่า ขณะนั้นแข็งเมืองอยู่ และได้ยกพลตามมาตีเมืองมะริด
ทะแว ตามภาษาเดิมมาแล้ว
และตะนาวศรี กลับไปปกครองอีกครั้ง
ทวายในอดี ต เป็ น ชุ ม ชนการค้ า ขายที่ ส� ำ คั ญ
ครัน้ เมือ่ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลพระบาท
แห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้เป็นเส้นทางการคมนาคมระหว่าง สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ยกทัพไป
อาณาจักรต่างๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิเชื่อมต่อไปยัง ตีเมืองทวายคืนจากพม่าในปี พ.ศ. 2330 แม้ไม่ส�ำเร็จ
อินเดีย ศรีลังกา และเป็นเส้นทางเผยแผ่ศาสนาพุทธ แต่อีก 4 ปีต่อมา คือ พ.ศ. 2334 เมืองทวาย มะริด และ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตั้งแต่ราว พ.ศ.1000 จึง ตะนาวศรี ก็มาสวามิภกั ดิก์ บั ไทย เพราะในราชส�ำนักพม่า
เป็นจุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่ท�ำให้ทั้งไทยและเมียนมาร์ เกิดความแตกแยกกัน ช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
ในอดี ต ต้ อ งยึ ด เมื อ งทวายไว้ เ พื่ อ เป็ น ที่ ส ะสมไพร่ พ ล พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในปี พ.ศ. 2366 อังกฤษ
และเสบี ย งส่ ง ให้ ก องทั พ ที่ จ ะยกไปตี อี ก ฝ่ า ยได้ เ ป็ น เริ่มเข้ายึดเมืองชายฝั่งทะเลของพม่า พร้อมทั้งได้ส่ง
อย่างดี ดังหลักศิลาจารึกบันทึกไว้ว่า (กรมศิลปากร, เจ้าหน้าที่จากอังกฤษไปท�ำการส�ำรวจดินแดนเพื่อท�ำ
2547, หน้ า 2) อาณาเขตทางฝั ่ ง ตะวั น ตกในสมั ย แผนที่ ภูมิประเทศ ทรัพยากร และขอบเขตของเมือง
พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช ได้แผ่ขยายไปจนถึงหงสาวดี มะริด ตะนาวศรี และทวาย ซึ่งเป็นเมืองหลักของดิน
จดอ่าวเบงกอลและในบันทึกของมิชชันนารีทเี่ ข้ามาติดต่อใน แดนที่ ยึ ด ครองและปั ก ปั น เขตมาถึ ง ทิ ว เขาตะนาวศรี
สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้กล่าวไว้ว่า (เพียงฤทัย วาสบุญมา, ก�ำหนดให้ฝั่งตะวันออกของทิวเขาเป็นดินแดนของไทย
2547, หน้า 31-32) เมืองทวาย มะริด และตะนาวศรี จากนัน้ ได้สง่ ข้าหลวงใหญ่องั กฤษประจ�ำอินเดียทีอ่ งั กฤษ
เป็นเมืองในอาณาจักรสยามตามปรากฏในพงศาวดาร ปกครองอยู่ก่อนแล้ว มาติดต่อเจรจากับไทยเพื่อขอให้
ซึ่ ง ระหว่ า งสยามกั บ พม่ า ในขณะนั้ น มั ก มี ศึ ก ชิ ง เมื อ ง มีการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าของอังกฤษ
ทั้ง 3 กันหลายครั้ง เพื่อใช้เป็นแหล่งพักของกองทัพและ เป็นการถาวร เมื่อปี พ.ศ. 2408 ในรัชสมัยพระบาท
ก�ำลังพล เมืองทวายและตะนาวศรียังเป็นเมืองที่เจ้าเมือง สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยก�ำหนดให้แม่น�้ำเป็น
ต้องเข้ามาท�ำพิธถี อื น�ำ้ พิพฒ
ั น์สตั ยา ณ กรุงศรีอยุธยาร่วม เขตกลาง ให้ฝั่งเป็นเขตแดน ฝั่งด้านตะวันตกเป็นของ
กับเจ้าเมืองอีก 6 เมือง คือ เมืองพิษณุโลก ศรีสัชนาลัย พม่า และฝั่งด้านตะวันออกเป็นของไทย ส�ำหรับเกาะใน
สุโขทัย ก�ำแพงเพชร นครศรีธรรมราช นครราชสีมา รวม แม่น�้ำ หากชิดฝั่งตะวันตกให้เป็นของพม่าและหากชิด
ตะนาวศรีและทวายเป็น 8 เมือง นับว่ามีความเกี่ยวพัน ฝั่งตะวันออกให้เป็นของไทย รวมทั้งเกาะที่ขวางล�ำน�้ำ
กันมากในประวัติศาสตร์
ก็ให้เป็นของไทย การให้สัตยาบันในครั้งนั้น กล่าวได้ว่า
ยิ่งกว่านั้น กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ (2555, เป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการตามข้อตกลงระหว่าง
หน้า 30-33) ได้ศึกษาพบว่า เมืองทวาย มะริด และ ประเทศให้เมืองมะริด ตะนาวศรี และทวายเป็นดินแดน
ตะนาวศรี เป็ น ประเทศราชของไทยมาตั้ ง แต่ ส มั ย ของพม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 3
กรุงสุโขทัย แต่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า เมื่อ กรกฎาคม พ.ศ. 2411 เป็นต้นมา
คราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112 ในสมัย
หลั ง จากที่ อั ง กฤษให้ เ อกราชแก่ พ ม่ า ในปี
พระเจ้าบุเรงนอง ครั้นเมื่อ พระนเรศวรกู้อิสรภาพได้ พ.ศ. 2491 แล้ว พม่าได้จัดแบ่งเขตการปกครองใหม่
เมืองทวาย มะริด และตะนาวศรี ซึง่ ให้ความช่วยเหลือแก่ ตามเชื้อชาติที่มีความหลากหลาย (เพ็ชรี สุมิตร, 2556,
กองทัพไทยจึงเป็นอิสระไปด้วย ต่อมาในยุคกรุงศรีอยุธยา หน้า 101) คือ ดินแดนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนปลาย รัชกาลสุดท้ายสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์ ได้จัดตั้งเป็นรัฐกะเหรี่ยง ดินแดนเขตตะนาวศรี ซึ่งอยู่
อัมรินทร์ หรือพระเจ้าเอกทัศน์ เมื่อ พ.ศ. 2302 พระเจ้า ทางทิศใต้ลงมาได้จัดตั้งเป็นรัฐมอญ แต่เดิมเมืองส�ำคัญ
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หน้าที่ 9
ของเขตตะนาวศรี คือเมืองมะละแหม่ง เมื่อจัดตั้งเขตนี้ จากแยกแก่งเสี้ยนไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร มีทาง
เป็นรัฐมอญ เมืองมะละแหม่งจึงเป็นเมืองศูนย์กลางของ แยกไฟแดง หากตรงไปจะเข้าสู่อ�ำเภอไทรโยค อ�ำเภอ
รัฐมอญ เขตตะนาวศรีทมี่ ดี นิ แดนเหลืออยูอ่ กี ทางตอนใต้ ทองผาภูมิ และอ�ำเภอสังขละบุรี แต่หากไปทวายต้อง
จึงจัดตั้งเมืองทวายขึ้นเป็นเมืองหลักของเขตตะนาวศรี เลี้ยวซ้าย ไปทางต�ำบลบ้านเก่า ผ่านบ้านห้วยน�้ำขาว
แทนเมืองมะละแหม่งสืบมา
เป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จะถึงบ้านพุน�้ำร้อน
ในปี พ.ศ. 2517 พม่าประกาศใช้รฐั ธรรมนูญใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของไทยก่อนถึงช่องผ่านด่าน
และมีการส�ำรวจประชากรใหม่ พบว่า เขตตะนาวศรี มี ชายแดน สุดเขตประเทศไทย มีหน่วยทหารระดับกองร้อย
เมืองทวายเป็นเมืองหลักทีส่ ำ� คัญ ประกอบด้วยประชากร ตัง้ อยูท่ ำ� หน้าทีป่ ดิ -เปิดด่าน และตรวจสอบผูท้ จี่ ะผ่านเข้า
หลายเชื้อชาติ เช่น มอญ ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง พม่า จีน ออกระหว่างชายแดนไทยกับพม่า ด่านนีย้ งั ไม่ใช่เป็นด่าน
และไทย ซึ่งเป็นชาวไทยพลัดถิ่นที่เคยอาศัยอยู่เดิมมา ถาวรและด่านทีเ่ ป็นทางการ ยังไม่มเี จ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้า
นับ 100 ปี มีการพูดภาษาไทยและสืบวัฒนธรรมไทย เมืองประจ�ำอยู่ และจากด่านนีไ้ ปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร
อยู่บ้าง แต่ความเป็นพม่าได้เข้าครอบง�ำจนกลืนกลาย จะเป็นทีต่ งั้ ของด่านตรวจสุดท้ายของทหารไทยทีเ่ ส้นแบ่ง
ไปเกือบหมด นอกจากนี้ยังมีลาวโซ่ง ไทยด�ำ ที่อาศัย เขตแดนไทยกับพม่าอีกด่านหนึง่ ก่อนพ้นเขตแดนไทยเข้า
อยู่ทางตอนใต้ของเขตตะนาวศรี อพยพมาจากราชบุรี สู่เขตพม่า (เรื่องเดียวกัน, หน้า 86)
เพชรบุรี ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2394 กระจายอยู่อาศัยตาม
เมื่ อ พิ จ ารณาจากพื้ น ฐานทางภู มิ ศ าสตร์
เมืองทวาย มะริด เมาะล�ำเลิง ตะนาวศรี น�ำสินค้าเข้ามา และระยะทางที่ตั้งของเมืองแล้ว จะเห็นได้ว่าไม่มีความ
ค้าขายตามชายแดนเขตรอยต่อกับราชบุรี เพชรบุรีของ ห่างไกลกัน อีกทั้งพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ประชากร
ไทย และอาศัยปะปนกันกับชนพื้นเมืองเรื่อยมา จ�ำนวน วัฒนธรรม และสังคม ยังมีความใกล้ชดิ ต่อกันมายาวนาน
ประชากรรวมทั้งสิ้นมีประมาณ 1.3 ล้านคน (ภราดร จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโลกไร้พรมแดนและการเปิดประเทศ
ศักดา, 2555, หน้า 2)
ในภูมิภาคนี้ เพื่อรวมกันเข้าเป็นประชาคมอาเซียนใน
เขตตะนาวศรี เป็นที่ราบชายฝั่งสลับเนินเขา อนาคตอันใกล้อย่างทั่วถึง การคมนาคมและการสื่อสาร
ติดต่อกับอ่าวเมาะมะตะ และทะเลอันดามัน อากาศ ติดต่อกันภายในเวลาอันรวดเร็วจึงมีความจ�ำเป็นมาก
มีลักษณะร้อนชื้น มีป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์ป่า ทรัพยากร โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าและบริการ รวมทั้งการเดิน
ทางทะเล และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประชากร ทางไปมาติดต่อกันของประชากรจึงมีความส�ำคัญเพิ่ม
ส่วนมากประกอบอาชีพกสิกรรมและท�ำประมง เมือง มากขึ้นตามมา ปัญหาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ส�ำคัญหลายเมืองมีลักษณะเป็นเมืองท่า ขนถ่ายสินค้า ซึง่ มีตน้ ทุนสูงขึน้ และราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้
และค้าขายทางทะเล เมืองทวาย ซึ่งเป็นเมืองหลักอยู่ การขนส่งทางบกและทางน�้ำต้องหาเส้นทางใหม่ที่ท�ำให้
ติดชายฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของพม่า ตั้งอยู่ใน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด จึงเป็นประเด็น
แนวเส้นละติจูดเดียวกับตัวจังหวัดกาญจนบุรีของไทย ให้ต้องศึกษาหาทางออก ปัญหาของไทยที่มีทางออกสู่
มีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นเขตแดน ระยะทางจากตัวเมือง ทะเลน�้ำลึก ได้เฉพาะภาคตะวันออก มีท่าเรือแหลมฉบัง
ทวายมาทางตะวั น ออกห่ า งจากตั ว เมื อ งกาญจนบุ รี และท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดชลบุรี และระยอง จึงเริ่มไม่
ประมาณ 150 กิโลเมตร (กองบรรณาธิการวารสารเอ็มบีเอ, เพียงพอต่อปริมาณเรือเดินสมุทรที่เข้ามามีจ�ำนวนเพิ่ม
2555, หน้า 85)
มากขึ้น อีกทั้งการเดินเรือออกจากท่าเรือแหลมฉบังและ
หากเริ่มต้นจากตัวเมืองกาญจนบุรีของไทยไป ท่าเรือมาบตาพุดเพื่อไปยังประเทศทางตะวันตก เช่น
ทางทิศตะวันตกออกจากตัวเมืองไปถึงแยกแก่งเสีย้ นตาม อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ซึง่ เป็นตลาด
เส้นทางถนน 323 (ถนนแสงชูโต) มุ่งตรงไปทางไทรโยค การค้าที่ส�ำคัญ จะต้องเดินเรือลงไปทางใต้ผ่านช่องแคบ
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มะละกา ของมาเลเซีย อันเป็นเส้นทางที่ต้องใช้เวลา ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมประกอบด้วยอุตสาหกรรม
นานหลายวันเพื่อรอการตรวจผ่านช่องแคบนี้ก่อนเดิน ขนาดใหญ่ เช่น โรงงานเหล็ก โรงงานปุ๋ย โรงไฟฟ้า
ทางออกไปยังมหาสมุทรอินเดีย ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องหา และสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนสถานทีต่ งั้ ส่วนราชการ
เส้นทางใหม่และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยการเปิดเส้น ศูนย์การค้า ศูนย์การท่องเทีย่ ว สถานทีพ่ กั อาศัย และสถาน
ทางไปยังภาคตะวันตก ซึง่ ยังไม่มคี วามหนาแน่นมากนัก ที่พักผ่อน (วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง, 2555, หน้า 17)
และได้เชือ่ มต่อกับประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ การใช้ประโยชน์
การด�ำเนินการในระยะแรก จะมีการก่อสร้างโครง
ร่วมกันต่อไปในอนาคตได้จะเป็นเส้นทางแห่งความหวัง ข่ายคมนาคมทางบกที่เชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยใหม่ที่จะเกิดขึ้น (ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่ง พม่า โดย ITD จะใช้เงินลงทุนราว 2,000 กว่าล้านบาท
ประเทศไทย, 2556, หน้า 3-4) จึงเป็นที่มาของโครงการ ก่อสร้างถนนสายกาญจนบุรี-ทวาย ระยะทางประมาณ
ทวายที่เกี่ยวข้องกับไทยดังกล่าวมา
180 กิ โ ลเมตร จากบ้ า นพุ น�้ ำ ร้ อ น ต� ำ บลบ้ า นเก่ า
อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ไปถึ ง ชายแดนเป็ น
ระยะทาง 75 กิโลเมตร เป็นทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์)
การดำ�เนินโครงการและผลที่มีต่อการ
และถนนจากชายแดนไทยไปถึ ง พื้ น ที่ โ ครงการทวาย
พัฒนาประเทศไทย
อีก 90 กิโลเมตร ถนนสายนี้มีก�ำหนดแล้วเสร็จในปี
โครงการทวายประกอบด้วยท่าเรือน�้ำลึกและ
พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างทางรถไฟ กับ
นิคมอุตสาหกรรม รวมทัง้ เส้นทางคมนาคมเชือ่ มระหว่าง
ท่อส่งน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เชื่อมต่อจากชายแดน
ประเทศไทยกั บ เมี ย นมาร์ เป็ น ความร่ ว มมื อ ทั้ ง ใน
ไทยไปยังเมืองทวายและสนามบินทวาย ITD ได้มีการ
ระดั บ เอกชนของไทยในฐานะผู ้ ล งทุ น กั บ รั ฐ บาล
ประสานงานกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
เมียนมาร์ในฐานะผู้ให้สัมปทาน และระดับรัฐบาลต่อ
(มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)
รัฐบาล เริม่ ต้นจากเอกชนของไทย คือ บริษทั อิตาเลียนไทย
ในการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนระยะยาวในการ
ดีเวลอปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ITD ได้รบั สัมปทาน
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 4,000 MW ในช่วงแรกจะใช้
จากรัฐบาลเมียนมาร์ เพื่อพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกและนิคม
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินขนาด
อุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งมีความยาว
613 MW เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 จะ
ประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นเนื้อที่ 400,000 ไร่ หรือ
มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
250 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองทวาย 30 กิโลเมตร
ส�ำหรับใช้ในโครงการ (วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง, 2555,
บริษัท ITD ได้รับสัมปทานประเภท Build, Operate
หน้า 20-21)
and Transfer (BOT) เป็นระยะเวลา 60 ปี และสามารถ
ส�ำหรับการลงทุนในระยะที่สอง คือ การก่อสร้าง
ต่ออายุสัญญาได้ ตามแต่ตกลงกันในอนาคตเมื่อวันที่ 2
ท่าเรือน�้ำลึกทวาย โดย ITD จะเร่งรัดจัดหาผู้ร่วมลงทุน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 กับคูส่ ญ
ั ญา คือ การท่าเรือ หน่วย
ในโครงการนี้ ก ่ อ นเป็ น อั น ดั บ แรก คาดว่ า จะใช้ เ งิ น
งานในสังกัดกระทรวงคมนาคมของสหภาพเมียนมาร์
ลงทุนในโครงการสร้างโครงข่ายถนน เชื่อมต่อระหว่าง
โครงการประกอบด้วย ท่าเรือน�้ำลึก 2 ท่า มีศักยภาพ
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ และท่าเรือน�้ำลึกทวาย อยู่ที่
รับเรือที่มีระวางขับน�้ำได้ถึง 3 แสนตัน เข้ามาเทียบท่า
ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ตามด้วยแผนงานในระยะที่
รองรับปริมาณสินค้าได้สูงสุดถึงปีละ 250 ล้านตัน มี
สาม คือ การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะแบ่งออก
ท่าเรือส�ำหรับสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าหีบห่อ
เป็นโซนต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรม
ธั ญ พื ช ถ่ า นหิ น แร่ ธ าตุ และสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น ของเหลว
เกีย่ วกับก๊าซธรรมชาติและน�ำ้ มัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เช่น น�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
และโรงงานผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ITD ได้ มี ก ารลงนาม
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ในกรอบความตกลงกั บ การท่ า เรื อ สั ง กั ด กระทรวง ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความ
คมนาคมของเมียนมาร์ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน สนั บ สนุ น ทางการเงิ น คาดว่ า รั ฐ บาลไทยจะเข้ า ร่ ว ม
พ.ศ. 2553 โดยได้จัดตั้งบริษัท Dawei Development ลงทุนกับภาคเอกชนไทย รวมทั้งญี่ปุ่นและเมียนมาร์
Company ขึ้ น เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบโครงการนี้ รั ฐ บาล ในโครงการนี้เป็นเงินมากกว่า 100,000 ล้านบาท
เมียนมาร์ได้มีการประกาศใช้กฎหมาย เขตเศรษฐกิจ
3. รัฐบาลไทยได้จัดท�ำแผนพัฒนาโครงสร้าง
พิเศษทวาย ก�ำหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ลงทุน พื้ น ฐานเพื่ อ เชื่ อ มต่ อ ชายแดนไทย-เมี ย นมาร์ โดย
หลายประการ เช่น สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้สูงสุด จะท� ำ การก่ อ สร้ า งทางหลวงสายพิ เ ศษ กาญจนบุ รี
ถึง 75 ปี มีช่วงปลอดภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีอากร ถึ ง ชายแดนไทยติ ด ต่ อ กั บ เมี ย นมาร์ เ ป็ น ระยะทาง
ในการน�ำเข้าเครื่องจักรเป็นเวลา 5 ปี รวมทั้งมีการ 71 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 และโครงการ
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 81 จาก
ประเทศด้วย (วริศรา ภานุวัฒน์, 2556, หน้า 40-41) อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปยังบ้านห้วยตลุง อ�ำเภอ
นอกจากนี้ เมียนมาร์ได้จัดตั้ง Central working Body ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะทาง 98 กิโลเมตร ใน
and Management Committee of Dawei Special วงเงิน 45,000 ล้านบาท โครงการขยายถนนหมายเลข
Economic Zone ขึ้นเพื่อดูแลโครงการในภาพรวม ส่วน 3208 จากบ้านพุนำ�้ ร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ไปบรรจบกับ
ด้านการออกแบบท่าเรือ แผนการตลาด และการสรรหา ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ทีจ่ งั หวัด
นักลงทุน ทางฝ่ายเมียนมาร์ได้จดั ท�ำ Conceptual Work ราชบุรี ให้เป็น 4 ช่องจราจร เพือ่ เชือ่ มโยงกับเส้นทางทีจ่ ะ
(Layout) and Pre-feasibility Study เรียบร้อยแล้ว ลงไปสูภ่ าคใต้ของไทยได้โดยสะดวก ซึง่ เส้นทางทัง้ สองนี้
และก�ำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขสัมปทาน คาดว่าจะด�ำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2556 อีกทัง้ การ
ของโครงการ คาดว่าจะเริม่ ด�ำเนินการได้ในปี พ.ศ. 2559 รถไฟแห่งประเทศไทยได้ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจ้าง
(บุญทรัพย์ พานิชการ, 2556, หน้า 75-76)
บริษทั เอกชนท�ำการศึกษา ความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง
ส� ำ หรั บ ผลที่ มี ต ่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย ทางรถไฟจากท่าเรือทวายถึงท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็น
รั ฐ บ า ล ไ ท ย ไ ด ้ มี ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น เส้นทางเชื่อมต่อกันระหว่างท่าเรือทั้งสองต่อไป
โครงการนี้ โดยมอบหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
โครงการทวายมีผลต่อการพัฒนาประเทศไทย
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็น โดยตรง โดยเฉพาะจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ซึ่ ง เป็ น เมื อ ง
หน่วยงานที่ดูแลแผนงานต่างๆ อันมีผลต่อการพัฒนา ชายแดนหน้าด่านและเมืองผ่านระหว่างเส้นทางไทย
เช่น (ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2555, กับเมียนมาร์ในโครงการนี้ ย่อมส่งผลต่อการพัฒนา
หน้า 30)
จังหวัดให้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตก
1. การเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มขึ้นอีก 5 แห่ง ในด้านการค้า การลงทุนชายแดนได้เป็นอย่างดี และ
เชือ่ มต่อระหว่างชายแดนไทย-เมียนมาร์ คือ บ้านพุนำ�้ ร้อน- อาจส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดอื่น ในภาคตะวันตกต่อ
ทิกี้ บ้านสิงขร-มูด่อง บ้านพระเจดียส์ ามองค์-พญาตองซู ไปได้อีกด้วย เพราะเมื่อเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงถึงกัน
บ้านกิ่วผาวอก-พอนทายิน และบ้านห้วยต้นนุ่น-แม่แจ๊ะ ท�ำให้สามารถเดินทางติดต่อ ขนส่งวัตถุดิบ สินค้าและ
เพื่อขยายเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น
การท่องเที่ยวได้โดยสะดวกขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
2. ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเสรีการแลก ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม
เปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศส�ำหรับบุคคลธรรมดาเพือ่ ต่างๆ ของภาคตะวันตกได้ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงกับ
การลงทุนโดยก�ำหนดไว้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่นที่ใกล้เคียง
ส�ำหรับนิติบุคคลไม่มีการจ�ำกัดวงเงิน กระทรวงการคลัง ได้ไม่ยาก เพราะจังหวัดกาญจนบุรีมีระยะทางห่างจาก
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กรุงเทพมหานครเพียง 130 กิโลเมตร ห่างจากท่าเรือ ด้านการทหาร อันอาจจะปรับปรุงหรือขอใช้พื้นที่หรือ
แหลมฉบังประมาณ 260 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด พัฒนาใช้ในกิจการเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป คือมีสนามบิน
ชุมพร ประตูสู่ภาคใต้ประมาณ 490 กิโลเมตร ดังนั้น สุรสีห์ อยูท่ ตี่ ำ� บลลาดหญ้า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จึงมีแผนพัฒนาระบบการเงินการคลัง การพัฒนาระบบ 1 แห่ง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากตัวเมือง
โลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน การเสนอร่างกฎหมาย 30 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีสนามบินที่ใกล้เคียง คือ
การพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการท่องเทีย่ ว จึงได้กำ� หนด สนามบินโพธาราม จังหวัดราชบุรี อีก 1 แห่ง สนามบิน
ให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นด่านแรกของการเปิดประตู ประจวบคีรีขันธ์อีก 1 แห่ง และท่าอากาศยานหัวหิน อีก
เศรษฐกิจทางทิศตะวันตกของไทย เพื่อรองรับการเปิด 1 แห่งทีเ่ ป็นสนามบินพาณิชย์แห่งเดียวในจ�ำนวน 4 แห่ง
เศรษฐกิจเสรีของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังกล่าวที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่ของทหาร (ส�ำนักงาน
ต่อไป (ส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพื้นที่, 2556, คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2555, หน้า 20)
ดังนั้น จึงอาจมีแผนพัฒนาเพื่อขยายสนามบินและเปิด
หน้า 22-23)
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงข่ายขนส่งที่มี เที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นในโอกาสต่อไป
เ นื่ อ ง จ า ก จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี จ ะ ไ ด ้ รั บ
คุณภาพระหว่างกรุงเทพมหานคร กับกาญจนบุรี และ
บ้านพุน�้ำร้อน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่าง ผลกระทบจากโครงการทวายมากทีส่ ดุ ดังกล่าว จึงต้องมี
ไทยกับเมียนมาร์ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย แผนรองรับการเติบโตทางด้านการค้า การลงทุนและการ
กับเขตเศรษฐกิจชายแดนกาญจนบุรี อันส่งผลให้เกิด พัฒนาด้านต่างๆ เตรียมพร้อมการขยายตัวของโครงการ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดในภาค และการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ตะวั น ตกของไทยโดยรวม โครงการทางหลวงพิเ ศษ การพัฒนาเมืองคู่แฝดระหว่างกาญจนบุรีและทวาย จะ
ระหว่างเมืองสายบางใหญ่-นครปฐม-กาญจนบุรี มีระยะ ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งในภาครัฐบาล เอกชน
ทางประมาณ 97 กิโลเมตร เป็นทางหลวงพิเศษแนว สถาบันการศึกษา เพื่อศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ ให้
ใหม่บนพื้นดินขนาด 4-6 ช่องจราจร ควบคุมทางเข้า- รอบคอบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม
ออก แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 บางใหญ่-นครปฐม ประชากร และวัฒนธรรม เพือ่ มิให้เกิดปัญหาด้านสุขภาวะ
ระยะทาง 47 กิโลเมตร ก่อสร้าง 6 ช่องจราจร และ มลภาวะและทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
ช่วงที่ 2 นครปฐม-กาญจนบุรี ระยะทาง 50 กิโลเมตร ไป อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง
ก่อสร้าง 4 ช่องจราจร ส�ำหรับโครงการทางหลวงพิเศษ 2 ประเทศโดยตรงอย่างทีเ่ คยเกิดขึน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม
ระหว่างเมืองกาญจนบุรี ถึงชายแดนไทย-เมียนมาร์ที่ ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยมาแล้ว
ด้านการวางแผนเพือ่ การพัฒนาประเทศไทย และ
บ้านพุน�้ำร้อน ระยะทาง 70 กิโลเมตร ก�ำลังด�ำเนิน
การต่อไปเพื่อเชื่อมต่อกับเส้นทางที่มาจากเมียนมาร์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการพบปะเจรจาระหว่างผู้น�ำของ
ให้ถึงกัน และมีการศึกษาเส้นทางรถไฟสายตะวันตก รัฐบาลทั้งสองประเทศและภาคเอกชนเพื่อการวางแผน
เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีสายน�้ำตก-ด่านพระเจดีย์สามองค์ พัฒนาพืน้ ทีใ่ นโครงการทวาย มีอย่างต่อเนือ่ งกันหลายครัง้
ระยะทาง 135 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงทางรถไฟถึง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบหลายประการ
บ้านพุน�้ำร้อนและเขตพื้นที่อุตสาหกรรมทวายได้ต่อไป ในขณะนี้ (สุทธิเกตติ์ ทัดพิทกั ษ์กลุ , 2555, หน้า 60-61)
เช่น ราคาที่ดิน ในจังหวัดกาญจนบุรี สูงขึ้นหลายเท่าตัว
(สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล, 2555, หน้า 29)
ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งในจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดที่เป็นทางผ่าน
ยังไม่มีสนามบินที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ขณะนี้ มีแต่สนามบิน เช่น นครปฐม นนทบุรี ราชบุรี เพื่อก่อสร้างโรงแรม
พล.ร.9 ของกองพลทหารราบที่ 9 ซึ่งใช้ปฏิบัติภารกิจ รี ส อร์ ท แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและที่ พั ก อาศั ย เพิ่ ม มากขึ้ น
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ที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงและมอเตอร์เวย์ในเส้นทาง ประเทศไทยและจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชิดติด
ที่ผ่านประมาณ 27 ต�ำบล 7 อ�ำเภอ 4 จังหวัด คือ พรมแดนกับโครงการมากที่สุด จึงมีความตื่นตัวทาง
นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี มีผู้ถูกเวนคืน เศรษฐกิจอย่างมาก มีการขยายตัวด้านสาธารณูปโภคและ
3,727 ราย คิดเป็นเนื้อที่ 6,808.5 ไร่ สร้างความ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
เดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก เป็นสิ่ง อย่างต่อเนื่อง
ท่าเรือน�้ำลึกทวาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ที่ รั ฐ บาลต้ อ งให้ ค วามสนใจด้ ว ย ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา ทางภาครัฐบาลและผูป้ ระกอบการลงทุนพิจารณา ของพม่า มีศักยภาพในการพัฒนา สามารถรองรับเรือ
เพียงกระแสความเคลื่อนไหวของโครงการแต่เพียงใน ที่มีน�้ำหนัก 3 แสนตัน เป็นทางเชื่อมโยงตลาดยุโรป
ด้านบวกเกี่ยวกับความเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการ แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ มาทางมหาสมุทร
ยื น ยั น ตั ว เลขของส� ำ นั ก งานพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ อินเดีย และทะเลอันดามัน นอกจากนี้ที่ตั้งของเมือง
สังคมแห่งชาติที่ระบุออกมาว่า โครงการทวายจะท�ำให้ ทวายยั ง อยู ่ ใ นโครงการเส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ ใน
เศรษฐกิจไทยเติบโตถึงร้อยละ 1.9 และ ประเทศไทย กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง ทั้ง 2 ด้าน
จะเป็นประตูเชื่อมสู่เส้นทางการค้าแห่งใหม่ที่ส�ำคัญของ คือ ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันตก-ตะวันออก ระหว่าง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, เมืองดานังของเวียดนามและเมืองมะละแหม่งของพม่า
2555, หน้า 15-16) แต่ในความเป็นจริง ชุมชนทั้งใน และยังสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ประเทศไทย และเมียนมาร์ในบริเวณพื้นที่โครงการและ แนวเหนือ-ใต้ ระหว่างนครคุนหมิง ของจีนตอนใต้ กับ
เส้นทางที่พาดผ่านก�ำลังล่มสลาย แปรเปลี่ยนไปจาก กรุงเทพมหานครของไทยได้อีกด้วย ดังนั้นโครงการ
เดิมโดยสิ้นเชิง รัฐบาลทั้งสองประเทศต้องน�ำเงินภาษี ทวายจึ ง ช่ ว ยสนั บ สนุ น บทบาทของไทยในการเป็ น
ของราษฎรไปลงทุนร่วมกับภาคเอกชนในโครงการเป็น ศู น ย์ ก ลางโลจิ ส ติ ก ส์ ข องภู มิ ภ าค โดยผ่ า นระเบี ย ง
จ�ำนวนมากมายต่อเนือ่ งกันหลายปี เพือ่ สนับสนุนให้เกิด เศรษฐกิจทั้ง 2 เส้นทางได้โดยตรง โดยเฉพาะเส้นทาง
โครงการประเภทอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรม ระเบียบเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งใช้เวลา
ปิโตรเคมี ทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม สิง่ แวดล้อม ในการขนส่งจากทะเลจีนใต้มายังทะเลอันดามัน หรือจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของคนในพื้นที่โดยตรง เวียดนามไปยังพม่า เพียง 6 วัน ท�ำให้ระยะเวลาที่ใช้น้อย
ดั ง เช่ น ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ในแหลมฉบั ง มาบตาพุ ด และ กว่าในปัจจุบันที่ต้องอ้อมแหลมมะละกา ของมาเลเซีย
ภาคใต้ของไทยมาแล้วอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย แต่ โดยใช้เวลานาน 16 -18 วัน (นิภัทร์ ชมบ้านแพ้ว,
แผนหรื อ นโยบายป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไขปั ญ หาด้ า นนี้ ยั ง 2556, หน้า 26-27) ท�ำให้การเดินทางทั่วถึง สะดวก
ไม่มีความชัดเจน ทั้งที่มีบทเรียนหลายแห่งแล้วส�ำหรับ และรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
โครงการนี้สามารถเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ใน
ประเทศไทย
กลุ่มประชาคมอาเซียน และประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคได้
เพราะตามกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการทวาย ท่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก และนิ ค ม ของประเทศในภูมิภาค เส้นทางคมนาคมที่ตัดผ่านจาก
อุ ต สาหกรรมเป็ น โครงการใหญ่ ที่ มี ก ารลงทุ น สู ง มาก ประเทศต่างๆ เพื่อมุ่งตรงไปสู่เมืองทวาย จะมีลักษณะ
เปรี ย บเสมื อ นเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการเปิ ด ประชาคม เป็นระเบียงหรือเป็นพื้นที่เปิดทางเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น เพราะเมื่ อ โครงการด� ำ เนิ น การ ทางผ่านตามเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นดานัง-มะละแหม่ง
เต็ ม รู ป แบบจะกลายเป็ น ประตู ก ารค้ า ที่ ส� ำ คั ญ เชื่ อ ม โฮจิมนิ ห์-ทวาย และคุนหมิง-กรุงเทพฯ (กองบรรณาธิการ
เศรษฐกิจระหว่างโลกตะวันตกกับตะวันออกได้โดยตรง วารสารดอกเบี้ย, 2555, หน้า 28-29) ล้วนต้องผ่าน
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จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการรวมตั ว กั น เป็ น
ประเทศไทยใช้เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทั้งสิ้น
ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของ ประชาคมอาเซี ย น ประกอบด้ ว ย 3 เสาหลั ก และ
เส้นทางเศรษฐกิจที่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาจะได้รับ พั ฒ นาไปพร้ อ มกั น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น แต่ ก รณี
ผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะสิงคโปร์ ทีเ่ ป็นเมืองท่าและ โครงการทวายเป็นการให้ความส�ำคัญเฉพาะเสาหลัก
จุดเชื่อมโยงของเส้นทางการเดินเรือระหว่างมหาสมุทร เศรษฐกิ จ อย่ า งมาก โดยไม่ มี ก ารค� ำ นึ ง ถึ ง เสาหลั ก
แปซิฟิก กับมหาสมุทรอินเดียในปัจจุบัน ด้วยความ ทางการเมืองและความมั่นคง กับเสาหลักทางสังคมและ
ได้เปรียบทางที่ตั้งภูมิศาสตร์ในเส้นทางเดิม แต่ก�ำลัง วัฒนธรรมเลย ในทีส่ ดุ เมือ่ ความไม่สมดุลเกิดขึน้ จะส่งผล
จะถูกลดความส�ำคัญลง หากท่าเรือน�้ำลึกทวายเปิดตัว ให้การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนไม่สมบูรณ์และ
ความจ�ำเป็นในการเดินเรืออ้อมช่องแคบมะละกาจะหมด อาจก่อปัญหาให้แก่อีกสองเสาหลักได้ต่อไป อันเนื่อง
ความจ�ำเป็นลงไป จึงอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ มาจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานของการ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเองได้ แม้ว่า พัฒนาเพียงด้านเดียว ในขณะที่ประชาชนของประเทศ
สิ ง คโปร์ ตระหนั ก ถึ งปัญ หานี้ และได้ว างแผนพัฒนา กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม หรือ CLMV
ประเทศให้ก้าวพ้นจากกรอบความร่วมมือในอาเซียนไป (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) มี
ความวิ ต กกั ง วลกั น อย่ า งมากในการวมตั ว กั น เป็ น
เป็นศูนย์กลางของเอเชียในทุกด้านไปแล้วก็ตาม
อีกประการหนึ่ง การเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประชาคมอาเซียน ว่าจะท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศนี้ ประเทศถู ก ท� ำ ลายและถู ก กอบโกยผลประโยชน์ จ าก
ยั ง มี ค วามแตกต่ า งกั น มากทั้ ง ในระดั บ ดั ช นี ม วลรวม นายทุนต่างชาติจากการเปิดพรมแดนด้านเศรษฐกิจ แล้ว
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ อัตราค่าครองชีพ ท�ำให้วถิ ชี วี ติ ของชุมชนเดิมถูกท�ำลาย ปัญหาด้านมลพิษ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละประเทศมีระดับที่ สิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมอีกหลายประการจะตามมา
ต่างกันอย่างมาก โครงการทวายจะยิ่งท�ำให้เศรษฐกิจ อีกอย่างแน่นอน เพราะความไม่สมดุลของการพัฒนา
ภายในภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ ยั ง ไม่ มี ค วามเป็ น เอกภาพ 3 เสาหลักตามวัตถุประสงค์
แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ น ที่
ระดับเดียวกันเกิดความแตกต่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
ประเทศทีม่ เี ส้นทางตรงไปสูโ่ ครงการทวาย เช่น เมียนมาร์ คาดหมายกันในด้านดีว่า โครงการทวายจะเป็นท่าเรือ
ไทย กับประเทศที่ต้องใช้เส้นทางผ่านประเทศไทย เช่น แห่งใหม่ทางฝั่งตะวันตก ซึ่งทั้งเมียนมาร์ ไทย และ
ลาว กัมพูชา เวียดนาม ที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเทศอืน่ ในภูมภิ าคอาเซียนจะได้รบั ประโยชน์ เนือ่ งจาก
ไม่ต่างกัน ทั้งนี้ไม่รวมประเทศที่มีระดับการพัฒนาทาง ในปัจจุบันยังขาดท่าเรือขนาดใหญ่ทางฝั่งนี้ เมียนมาร์
เศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติเติบโตและสูงอยู่แล้ว ได้พัฒนาภูมิภาคทางใต้ของประเทศ ซึ่งยังมีการพัฒนา
และอยู่นอกเส้นทาง เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน หรือ น้อยกว่าภูมิภาคอื่นให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม
ประเทศที่ อ ยู ่ ไ กลออกไปจากเส้ น ทางและยั ง มี ร ะดั บ ขนาดใหญ่ ขณะทีไ่ ทยจะมีเส้นทางออกทะเลผ่านประเทศ
เศรษฐกิจทีไ่ ม่คงที่ มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด อย่างเช่น เพื่อนบ้านด้านตะวันตกซึ่งแต่เดิมไม่มี เป็นการดึงดูด
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้อาจ ให้นักลงทุนทั้งภายในและภายนอกเข้ามาตั้งฐานการ
ท�ำให้ระบบการเงินแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงและ ผลิตเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของภูมิภาคได้ เพราะมี ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
ความแตกต่างกัน อันจะน�ำไปสู่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ด้วยตามล�ำดับ
ท่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก ทวาย ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ที่ ต� ำ บลนาบู ล
ของประชาคมอาเซียนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ทางตอนเหนือของจังหวัดทวายออกไป 34 กิโลเมตร
แน่นอน
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หน้าที่ 15
ภูมปิ ระเทศเป็นทีร่ าบกว้างใหญ่ มีระยะยาว 20 กิโลเมตร หั ว ข้ อ ผลกระทบจากโครงการท่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก และนิ ค ม
ลักษณะอ่าวเป็นรูปตัวยู (U Basin) ระดับน�ำ้ ลึก 15 เมตร อุตสาหกรรมทวายมีหลายประการ เช่น
จะมีท่าเรือทั้งหมด 2 แห่ง ระยะแรกก่อสร้างก่อน 1 แห่ง
1. พื้นที่ก่อสร้างท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรม
และจะมีอู่ต่อเรือขนาดใหญ่รองรับเรือสินค้าได้ 22 ล�ำ รวมทั้งบริเวณในรัศมีใกล้เคียงโดยรวมจะเกิดมลภาวะ
ในศูนย์กลาง (Hub) แห่งใหม่ของเอเชีย ทั้งทางด้าน ทางอากาศสู ง มาก ทั้ ง สารก่ อ มะเร็ ง จากปิ โ ตรเคมี
ท่าเรือน�้ำลึก นิคมอุตสาหกรรม คมนาคมเชื่อมต่อทาง คาร์บอนไดออกไซด์กว่า 30 ล้านตันต่อปี ซึ่งมากกว่า
ถนนและรถไฟ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว ที่มีอยู่ในเมียนมาร์ทั้งประเทศขณะนี้ รวมทั้งสารจาก
ธุรกิจ คาดการณ์กันว่าเมื่อโครงการทวายเริ่มเปิดด�ำเนิน โรงไฟฟ้ า ถ่ า นหิ น ขนาด 4,000 เมกกะวั ต ต์ หรื อ
การจะมีแรงงานประมาณ 1 ล้านคน เข้าสู่เขตพื้นที่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 4 แสนตันต่อปี ทีจ่ ะเกิดเป็นฝนกรด
ทวาย ซึ่งแรงงานเมียนมาร์ในไทย อาจมีการย้ายถิ่นกลับ อันตรายต่อสุขภาพและสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก
ภูมลิ ำ� เนาและแรงงานจากเอเชียใต้จะเข้าสูร่ ะบบงานในเขต นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อคุณภาพของน�้ำจากโลหะ
นิคมอุตสาหกรรมอีกเป็นจ�ำนวนมาก จนกว่าโครงการ หนักของปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมหนักที่จะสะสมและ
จะแล้วเสร็จลง ท�ำให้เกิดการจ้างงานและการกระจายตัว ปนเปื้อนในแหล่งน�้ำธรรมชาติของเมืองทวายและเมือง
ทางเศรษฐกิจและรายได้ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ใกล้เคียง ทรัพยากรทางทะเลจะเกิดผลกระทบเนื่องจาก
ได้เป็นอย่างดี
โลหะหนักจะเข้าไปในระบบห่วงโซ่อาหาร อุณหภูมิของ
โครงการทวาย กล่าวได้ว่าเป็นการเปิดตัวหรือ น�้ำทะเลจะสูงขึ้นจากน�้ำที่ใช้ในโรงงานระบายลงไป ท�ำให้
เปิ ด ประเทศอย่ า งเป็ นทางการของเมีย นมาร์ ขณะนี้ สัตว์น�้ำ สิ่งมีชีวิตในน�้ำลดลงและมีการตกค้างสะสมของ
เมียนมาร์ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากขึ้น สารเคมีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ (เดชรัต สุขก�ำเนิด,
การจัดตั้งทวายเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ บริหาร 2554, หน้า 47)
ปกครองตั ว เอง จะท� ำ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว ในด้ า น
2. วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนชาวบ้ า นดั้ ง เดิ ม จะ
การจัดการมากขึ้น เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด ถูกท�ำลายลง เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวิถีเกษตรกรรม
หลายประการของเมียนมาร์ ท�ำให้ทวายเป็นศูนย์กลาง สู ่ วิ ถี อุ ต สาหกรรม ประชาชนจ� ำ นวนหนึ่ ง จะละทิ้ ง
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ท างตอนใต้ ข องเมี ย นมาร์ ไ ปในเวลา ถิ่ น ฐานในชนบทเพื่ อ มาเป็ น แรงงานในโรงงาน
เดียวกัน ปัจจุบันมีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มากขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาสั ง คม ปั ญ หาสุ ข ภาพ
และไทย ได้เริ่มเข้าไปซื้อที่ดินไว้ แม้มีราคาแพงมาก และ ตามมา การใช้ชีวิตแบบธรรมชาติจะหมดไป การใช้
ราคาที่ดินทั้งในเขตไทยและเมียนมาร์มีราคาสูงขึ้นอย่าง ชีวิตแบบชาวเมืองจะมาแทนที่ ตามมาด้วยการแข่งขัน
รวดเร็วต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกาหลีใต้ได้น�ำกลยุทธ์การ ความเร่ ง รี บ ความกดดั น ความเครี ย ดเหมื อ นชี วิ ต
เผยแพร่วัฒนธรรมและสินค้าเข้าไปเปิดตลาดมากขึ้น คนในเมืองใหญ่ทั่วไป พืชพันธุ์ สวนไร่นาจะหมดไปและ
(ณรัฐ วิชญนันท์, 2556, สัมภาษณ์) เช่นเดียวกับญี่ปุ่น เสื่อมคุณภาพลง ผลผลิตไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ
ที่เคยใช้มาแล้วก่อนหน้านี้ (กองบรรณาธิการ SME ทางโภชนาการเหมื อ นเก่ า กระทบต่ อ ระบบอาหาร
Thailand, 2555, หน้า 40) จึงเป็นโอกาสดีส�ำหรับไทย และวั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตรในอนาคตอย่ า งแน่ น อน
และเมียนมาร์ โดยเฉพาะเมียนมาร์ทคี่ าดกันว่าจะมีอตั รา (ส� ำ นั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละการวางแผนพื้ น ที่ , 2556,
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งอย่างแน่นอน หน้า 335)
หากพิ จ ารณาด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม
3. พื้นที่อ่างเก็บน�้ำ ป่าต้นน�้ำที่สมบูรณ์ของ
กล่าวได้วา่ ตรงข้ามกับด้านเศรษฐกิจโดยสิน้ เชิง ประธาน แม่น�้ำทวายสายหลักของพื้นที่จะถูกท�ำลายจากการสร้าง
มู ล นิ ธิ ฟ ื ้ น ฟู ชี วิ ต และธรรมชาติ ได้ เ สนอรายงานใน เขื่อน และการสร้างถนนจากทวายมายังบ้านพุน�้ำร้อน
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จะกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้อนั อุดมสมบูรณ์ในเขตเทือก ท� ำ ให้ ไ ทยและเมี ย นมาร์ ส ามารถผลั ก ดั น กรอบความ
เขาตะนาวศรี ที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมาย ร่วมมือในการเชื่อมโยงท่าเรือน�้ำลึกทวายเข้ากับท่าเรือ
เพราะเป็นเขตป่าที่ยังมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ พาณิชย์แ หลมฉบัง จะเป็นการสร้างมิติใหม่ข องการ
โดยธรรมชาติที่เหลืออยู่อีกแห่งหนึ่งของภูมิภาค จะถูก เชื่ อ มโยงระบบเศรษฐกิ จ และการคมนาคมระหว่ า ง
จัดสรรแบ่งส่วนออกไปเพื่อการก่อสร้างสาธารณูปโภค ประเทศได้ (รุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ, 2556, สัมภาษณ์)
และโครงสร้างพื้นฐานของโครงการอุตสาหกรรม ดังนั้น ในด้านภูมิศาสตร์ท่าเรือแหลมฉบังของไทยอยู่ทางฝั่ง
ป่าไม้ท่ีเคยเป็นผืนใหญ่ติดต่อกันจะต้องเปลี่ยนสภาพไป ตะวั น ออก ในขณะที่ ท ่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก ทวายของพม่ า อยู ่
และไม่เป็นแนวต่อเนือ่ งกันดังแต่กอ่ น (วริศรา ภานุวฒ
ั น์, ทางฝั่งตะวันตก ท�ำให้การขนส่งสินค้าทางทะเลจาก
2556, หน้า 75) เป็นการท�ำลายโครงสร้างทางระบบ อินเดีย ประเทศในตะวันออกกลางและยุโรป เข้ามา
นิเวศโดยตรง
ที่ท่าเรือทวายแล้วขนถ่ายสินค้าเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อ
4. จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงของ จะไปทางฝั่งตะวันออกโดยใช้ท่าเรือแหลมฉบังออกสู่
ไทย จะได้รับมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ อ่าวไทยและมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
อุตสาหกรรมทวายได้โดยตรง เมือ่ ถึงฤดูฝน ระหว่างเดือน ไต้หวัน ส่งต่อไปยังอเมริกา ออสเตรเลีย และละติน
พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พดั อเมริกา ได้โดยสะดวก หรือในเส้นทางกลับกันก็ได้
จากอ่าวเมาะตะมะผ่านเมืองทวายเข้ามายังเขตไทยจะน�ำ เช่นกัน เพราะระยะทางจากทวายมากาญจนบุรีผ่าน
หมอกควัน อากาศเสียและมลพิษเข้ามาด้วย เหมือนที่ กรุงเทพมหานคร และมาสิน้ สุดทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง จังหวัด
เคยเกิดในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด แหลมฉบัง และ ชลบุรี รวมแล้วประมาณ 400 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
นิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งที่เกิดเหตุการณ์เดียวกัน ประมาณ 3 ชั่วโมง ผลที่จะเกิดขึ้นคือประหยัดเวลา และ
มาแล้ ว ในไทย คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากรจะเสี ย ไป ย่นย่อระยะทางได้อย่างมาก ประโยชน์จากการเชื่อมโยง
(เดชรัต สุขก�ำเนิด, 2554, หน้า 48)
โครงข่ายการคมนาคมนี้ช่วยในการเดินทางติดต่อกัน
5. เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย 81 ที่รัฐบาลได้ ระหว่างประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนสะดวกขึ้นได้
มีนโยบายใช้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 เส้นทาง เป็นอย่างดี นอกจากนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเคยเสมือน
คือ ช่วงบางใหญ่ถึงบ้านโป่ง และสายจากบ้านโป่งถึง เป็นเมืองปิดเพราะสุดทางชายแดนไทย ก�ำลังจะกลาย
ตัวเมืองกาญจนบุรี ระยะทางราว 96 กิโลเมตร กว้าง เป็นเมืองเปิดเหมือนแม่สอด จังหวัดตาก แม่สาย จังหวัด
200 เมตร เดิมก�ำหนดให้ใช้เป็นเส้นทางระหว่างเมือง เชียงราย เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างไทยกับ
ภายใน แต่ มี แ นวโน้ ม ในอนาคตจะสร้ า งเชื่ อ มต่ อ กั บ เมี ย นมาร์ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ในภาคตะวั น ตกเพิ่ ม ขึ้ น อี ก
โครงการทวาย (สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล, 2555, หน้า เส้นทางหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ส�ำคัญ
29) ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ หมู่บ้านตามแนวทางอาจได้ ในอนาคตได้อีกแห่งหนึ่งอย่างแน่นอน
รับผลกระทบจากการถูกเวนคืนทีด่ นิ และโยกย้ายออกไป
การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไทย
อยูท่ อี่ นื่ อีกนับแสนคนทีต่ อ้ งได้รบั ความเดือดร้อนอันก่อ กับเมียนมาร์ครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดประตูเส้นทางการค้า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ การเดินทาง และเป็นการสร้างโอกาสในกิจกรรมด้าน
อย่างมาก วัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะต้อง พาณิชย์นาวีให้เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนและอาจขยาย
สูญสิ้นหายไปอย่างแน่นอน
เครือข่ายความร่วมมือลักษณะเช่นนี้ต่อไปยังประเทศอื่น
แต่เมื่อพิจารณาในด้านความร่วมมือระหว่าง ได้อีกในอนาคต
ประเทศ โครงการทวายเป็ น การเปิ ด พรมแดนสร้ า ง
เครือข่ายของความเป็นประชาคมเดียวกันในอนาคต
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โดยไม่ผา่ นวิธกี ารศุลกากร นอกจากนีย้ งั มีปญ
ั หาแรงงาน
ความส่งท้าย
การพัฒนาที่ถูกต้องและยั่งยืน คือการพัฒนา ต่างด้าวทีผ่ ดิ กฎหมาย ยาเสพติด โรคติดต่อ ชนกลุม่ น้อย
ที่ พิ จ ารณาอย่ า งครอบคลุ ม และรอบด้ า น โดยใช้ ซึ่งยังมีบทบาทอย่างมากในพื้นที่ชายแดน ก่อให้เกิด
คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการพั ฒ นา มิ ใช่ ใช้ ก ารพั ฒ นา การค้าขายนอกระบบและผิดกฎหมาย ซึ่งจะกระทบต่อ
ด้านใดด้านหนึ่งเป็นศูนย์กลาง แล้วคนจึงมีการปรับ การเปิดพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนกาญจนบุรีได้หากไม่มี
เปลี่ยนตามกระแสการพัฒนานั้น ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ มาตรการที่ชัดเจนในการบริหารจัดการดังกล่าว
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การลงทุ น
ผิดทาง โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงจากสังคมเกษตรกรรม
ไปเป็ น สั ง คมอุ ต สาหกรรม หรื อ จากสั ง คมชนบทไป ในเมี ย นมาร์ ท� ำ ให้ ท ราบว่ า ยั ง มี ป ั ญ หาอี ก หลาย
สู่สังคมเมือง เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพใน ประการจากระบบภายในประเทศของเมียนมาร์ (ส�ำนัก
ลักษณะที่เรียกว่าการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งประเทศไทยได้ ยุทธศาสตร์และการวางแผนพื้นที่, 2556, หน้า 25)
รับบทเรียนมาแล้วอย่างมากจากโครงการพัฒนาพื้นที่ อาทิ การขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ส่งผล
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรืออีสเทอร์นซีบอร์ด และ ต่อการลงทุนได้ เช่น ถนนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ท�ำให้ใช้
ภาคอื่นๆ บางพื้นที่ ดังนั้นจึงควรพิจารณาให้รอบด้าน เวลานานในการเดินทางหรือขนส่งสินค้า แม้ระยะทางไม่
มากกว่ า พิ จ ารณาเพี ย งผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ไกลมาก จึงมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง การขาดแคลนไฟฟ้าใน
เพี ย งด้ า นเดี ย ว อั น จะน� ำ ผลเสี ย ในด้ า นอื่ น ตามมา เขตนอกเมือง การประปา การสาธารณูปโภค การสื่อสาร
โดยเฉพาะด้ า นสั ง คม วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม และ บางพื้นที่ โดยเฉพาะเขตชนบท ปัญหาไฟฟ้าดับและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อสูญสิ้นไปแล้วไม่สามารถกลับ เปิด-ปิด เป็นบางเวลา เนือ่ งจากยังไม่สามารถผลิตกระแส
คืนมาได้อีกเลย และก่อปัญหาด้านสุขภาวะ มลภาวะให้ ไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการ ท�ำให้สถานที่ส�ำคัญ
หลายแห่งต้องมีการเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้าส�ำรองไว้เอง
แก่คนในพื้นที่ต่อเนื่องมาอีกยาวนาน
แม้ ว ่ า โครงการทวายจะมี ส ่ ว นช่ ว ยยกระดั บ ตลอดจนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมยังไม่ทั่วถึงและ
บทบาทของไทยในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางโลจิ ส ติ ก ส์ ข อง ไม่สะดวกตลอดทั้งประเทศ เป็นปัญหาในการติดต่อ
ภูมิภาคอาเซียน มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ สื่ อ สาร ระบบการเงิ น และการธนาคารยั ง ไม่ ทั น สมั ย
ประเทศ คือ ธุรกิจที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง การด�ำเนินงานต้องใช้เงินสด ท�ำให้เกิดความไม่สะดวก
การลงทุน รวมทั้งธุรกิจการค้าขายบริเวณชายแดนไทย- และไม่ ป ลอดภั ย อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น มี ค ่ า ไม่ ค งที่
เมียนมาร์ ในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ เปลี่ ย นแปลงอยู ่ เ สมอ เป็ น ภาวะเสี่ ย งต่ อ การลงทุ น
เกิดขึ้นในภาคตะวันตกของไทย แต่ปัญหาและอุปสรรค อย่างมาก การขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีทักษะความ
ที่ต้องพิจารณาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และประสบอยู่ ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรส่วนมากเป็น
แล้วขณะนี้ก็คือ ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบการ แรงงานภาคการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ยังขาดการ
เปิด-ปิดด่านชายแดนของเมียนมาร์ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง พัฒนาทักษะและความรู้ให้เป็นแรงงานระดับสูง เพราะ
อยู่บ่อย ไม่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดความคล่องตัว รวมทั้งท่าที การปิดประเทศมายาวนานและขาดการพัฒนาโครงสร้าง
ของทางราชการเมียนมาร์ทแี่ สดงความไม่ไว้วางใจต่อไทย ภายในประเทศหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่มี
มี ค วามเคลื่ อ นไหวในลั ก ษณะต่ อ ต้ า น การซื้ อ สิ น ค้ า การปิดมหาวิทยาลัยแห่งชาติและต่อต้านการเคลื่อนไหว
จากไทย ความเข้มงวดเคร่งครัดของระบอบการปกครอง ของนักศึกษา ท�ำให้การศึกษายังไม่พัฒนาเพื่อรองรับ
เมียนมาร์ ท�ำให้เกิดขบวนการลักลอบซื้อขายสินค้ากัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะมีขึ้นในอนาคตได้อย่าง
อย่างไม่ถูกกฎหมายอยู่เนืองๆ มีการน�ำสินค้าเข้า-ออก เหมาะสม อาจจ�ำเป็นต้องใช้แรงงานทัง้ ระดับสูงและระดับ
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กลางจากนอกประเทศเป็นจ�ำนวนมากในการด�ำเนิน การท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ขยายถนนและเพิ่ม
โครงการให้ส�ำเร็จ
เส้นทางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อเป็น
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การเปลี่ ย นแปลง ก็ พ บว่ า พื้นฐานส�ำหรับการพัฒนาประเทศในด้านอื่นตามมา
เมียนมาร์มีการปรับตัวและเตรียมตัวรองรับโครงการนี้
ดังนัน้ การเกิดขึน้ ของนิคมอุตสาหกรรมทวายจึง
หลายประการ เช่น ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ ผ่อนคลาย เป็นปัจจัยกระตุ้นทางเศรษฐกิจ และการเติบโตการขยาย
ระเบียบ ข้อบังคับบางประการที่ท�ำให้ต่างชาติท�ำการ เมืองได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับโอกาสทีจ่ ะเข้าสูก่ าร
ค้ า ขาย ประกอบธุ ร กิ จ และการลงทุ น ได้ ส ะดวกขึ้ น เป็นประชาคมอาเซียนในอีกไม่นาน ท�ำให้การเติบโตของ
พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ เมืองและเส้นทางคมนาคมขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว
ลงทุน เปิดโอกาสให้ตา่ งชาติมากขึน้ รวมทัง้ เปิดประเทศ แต่ทงั้ หมดเป็นการขยายตัวทางกายภาพรองรับโครงสร้าง
ให้เป็นเวทีประชุมระดับผู้น�ำของต่างประเทศทั้งระดับ ทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ซึ่งหากไม่ให้ความส�ำคัญและ
ทวิภาคีและพหุภาคีหลายครั้งในระยะ 3-4 ปี ที่ผ่านมา ระวังในเรือ่ งของสังคมและวัฒนธรรมด้วย จะท�ำให้ประสบ
รับเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาแห่งเอเชียตะวันออก ปัญหาตามมาอย่างแน่นอน จึงควรทีท่ กุ ฝ่ายต้องตระหนัก
เฉียงใต้หรือซีเกมส์ ระหว่างวันที่ 11-22 ธันวาคม และเตรียมการเพื่อป้องกันควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดการ
พ.ศ. 2556 หลังจากมิได้รบั งานมาเป็นเวลานานถึง 44 ปี พัฒนาที่ครบวงจรและสมบูรณ์อย่างแท้จริง
ครัง้ สุดท้ายรับเป็นเจ้าภาพเมือ่ ปี พ.ศ. 2512 มีการส่งเสริม
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสำ�หรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21
Learning Activities in Social Studies for the Development of
Good Citizenship through Democratic Approach among
the 21st Century Learners
วิภาพรรณ พินลา*

บทคัดย่อ
การศึกษาเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาประเทศและเป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สมบูรณ์ โดยเฉพาะในยุคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและมีความเป็นพลวัตของสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 ดังนัน้ จึงเป็นหน้าที่
หลักของครูผู้สอนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นกลุ่มที่ช่วยให้ผู้เรียนมีสามารถด�ำรงตนทั้งในฐานะ
ปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคมในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง และ 3) ขั้นประเมินผล โดยการสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญและบทบาทของความ
เป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย ทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ได้อย่างมีความสุข
คำ�สำ�คัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ สังคมศึกษา/ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย/ ผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21

Abstract
Education is the key to national development and a cornerstone in the development of
perfect human, particularly in a changing and dynamic world of the 21st century. Therefore, it
is the duty of teachers, especially in the social studies learning subject, to provide assistance to
the learners to be able live as an individual and the co-existence in the society. In the learning
process, the teachers must undergo the following procedures: 1. Preparation stage, 2.Putting the
learning process into practice, and 3.Evaluation. The procedures are operated by raising awareness
of the importance and role of citizenship in a democratic society, including knowledge, skills and
attitudes of individuals in functioning as a good citizen through the democratic approach.
Keywords : learning activities/ social studies/ good citizenship through democratic approach/
learners of the 21st century
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หน้าที่ 21
ก า ร พั ฒ น า แ น ว ท า ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ตามเป้ า หมายที่ ต ้ อ งการ (Partnership for 21 st
การเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี century skills, 2009) ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ
ตามวิถปี ระชาธิปไตยส�ำหรับผูเ้ รียนยุคศตวรรษที่ 21 นัน้ จ�ำเป็น 8 ประการส�ำหรับผู้เรียนดังนี้
1. ความรั บ ผิ ด ชอบและพึ่ ง พาตนเองใน
สามารถน�ำมาใช้ในการจัดการเรียนรูท้ สี่ ามารถบูรณาการ 5
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ทัง้ สาระศาสนา ศีลธรรม การเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการ
จริยธรรม สาระหน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนิน วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้
ชีวติ ในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ สาระประวัตศิ าสตร์ และ ของตน รู้จักวิธีการในการไปถึงเป้าหมายนั้น ๆ อย่าง
สาระภูมศิ าสตร์ให้มปี ระสิทธิภาพแก่ผเู้ รียนได้ทงั้ ในระดับ ยืดหยุน่ ตลอดจนการมีวนิ ยั ในการเรียนรูข้ องตนเอง โดย
ชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งถือได้ว่า อาศัยสิ่งแวดล้อมจากครอบครัวเป็นส�ำคัญ
2. ทักษะด้านการคิด หมายถึง การที่ผู้เรียน
เป็นวัยที่ก�ำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นที่จะเป็นอนาคตของชาติ
ดังนั้นในฐานะของครูผู้สอนจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น สามารถพัฒนาหรือได้รบั การฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมี
พลเมืองดี โดยที่ครูสังคมศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญ ระบบ ส่งผลให้สามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
ทั้งทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี การพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative
ในและนอกห้องเรียน โดยจัดห้องเรียนทีม่ บี รรยากาศเพือ่ Learners) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinkers)
เอื้อต่อการเรียนรู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้เกิด การคิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) รวมทัง้ ทักษะ
ประสิทธิภาพสูงสุด มีความสามารถทางวิชาการ มีสขุ ภาพ ในการคิดแก้ปัญหา (Problem Solvers)
3. ทั ก ษะในการท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น อย่ า งมี
ดี ทั้ ง กายและใจ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ก� ำ ลั ง ใจในความ
พยายามของเด็กพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประสิทธิภาพ หมายถึง การที่ผู้เรียนมีความสามารถ
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนให้มีคุณภาพและ ในการประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทักษะของ
การเป็นผู้น�ำ รวมทั้งการเป็นผู้ตามที่ดีสามารถสื่อสาร
ประสิทธิภาพได้ในปัจจุบันและอนาคต
กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบหมายงาน
คุณลักษณะของผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นองค์ประกอบ การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เป้าหมายร่วมกันให้
ที่ส�ำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยกล่าวถึง กับผู้ร่วมงานอื่น ๆ ได้
4. ทักษะในการสืบเสาะค้นหา หมายถึง การ
สิ่งที่ผู้เรียน นักเรียน/นักศึกษา ควรได้รับ (Student
Outcomes) ก่อนทีจ่ ะก้าวออกจากรัว้ สถาบันการศึกษาสู่ ที่ ผู ้ เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะของการสื บ ค้ น เพื่ อ การศึ ก ษา
ชีวติ การท�ำงาน ประกอบด้วยความเชีย่ วชาญในวิชาแกน ค้นคว้า ความรู้ ข้อมูล สารสนเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาล
(Core Subjects) แนวคิดส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 (21st ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จากการเลือกสรร/คัดกรอง
Century Themes) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st สารสนเทศที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
Century Skills) ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
5. ความกระตือรือร้น หมายถึง การที่ผู้เรียน
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีทักษะชีวิตและ ให้ความใส่ใจในการเรียนรู้ ศึกษาเนื้อหา รู้จักถาม/ตอบ
การท�ำงาน สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ในระดับ ค�ำถามในบริบททีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการเรียนรูท้ มี่ คี วามหมาย
อุดมศึกษาของสถาบันในสหรัฐอเมริกา (Chickering ให้ดยี งิ่ ขึน้ รวมทัง้ การฝึกฝนทักษะในด้านการแสดงออก
& Gamson, 1989) และสมาคมการศึกษาแห่งชาติของ หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ
สหรัฐอเมริกา (National Education Association)
6. ทักษะพื้นฐานด้านไอซีที หมายถึง ความ
โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบสนับสนุนการศึกษา สามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
(Support Systems) ของศตวรรษที่ 21 ให้เป็นไป สื่อสารโทรคมนาคมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ครอบคลุมทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะในการ ของตนเองและสังคมที่อาศัยอยู่ และปรับประยุกต์ใช้กับ
สืบค้น (Search Skills) ทักษะในด้านการใช้เครื่องมือ วัฒนธรรมของผู้อื่นอย่างหลากหลาย
นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ (2557, หน้า 24) ได้เสนอ
ติดต่อสื่อสารผ่าน ICT และ/ หรือ ทักษะในการเลือกใช้
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาทักษะการ
ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เป็นต้น
7. ทักษะในด้านการใช้ภาษาสากล หมายถึง การ เรียนรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1) ทักษะ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะ ความรูแ้ ละความสามารถในการ ด้านการสื่อสารและความร่วมมือ 2) ทักษะด้านความ
ใช้ภาษาที่สอง เป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่หรือภาษาหลัก คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3) ทักษะด้านเทคโนโลยี
ของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งการพัฒนาทักษะข้างต้นจ�ำเป็นต้องเป็นการ
กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
8. ความสนใจในวั ฒ นธรรม หมายถึ ง พัฒนาโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการจัดการ
การปลู ก ฝั ง ให้ ผู ้ เรี ย นเป็ น ผู ้ ที่ ใ ส่ ใจและเห็ น คุ ณ ค่ า ใน เรี ย นรู ้ ใ นสาระวิ ช าแกน จากคุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ เรี ย น
วัฒนธรรมของตนเอง อย่างน้อยในระดับที่เพียงพอที่ ยุคศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปได้ในตารางดังนี้
จะท�ำให้รู้จักตนเอง รู้จักรากเหง้าหรือประวัติศาสตร์
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับความสามารถและทักษะของผู้เรียน ยุคศตวรรษที่ 21
คุณลักษณะจ�ำเป็นส�ำหรับผู้เรียน
1. ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองใน
การเรียนรู้ (Autonomous Learning)
2. ทักษะด้านการคิด (Thinking Skills)
3. ทักษะในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective
Collaborators)
4. ทักษะในการสืบเสาะค้นหา
(Enquirers)
5. ความกระตือรือร้น (Active
Learners)
6. ทักษะพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Skills)
7. ทักษะในด้านการใช้ภาษาสากล
(Second Language Skills)
8. ความสนใจในวัฒนธรรม (Engaged
with Cultures)

ความรู้ความเข้าใจ
- ปรัชญาการเมือง และปรัชญาพื้นฐาน
ของประชาธิปไตย
- เศรษฐศาสตร์การเมือง การบริหาร
จัดการทรัพยากรของสังคมที่มีจ�ำกัด
ให้เกิดประโยชน์
- ระบบการเมืองการปกครองไทย และ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
- กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง
- กฎหมาย เพื่อการบริการสังคม
- การจัดการความเปลี่ยนแปลง
- การจัดการความขัดแย้งตามแนวทาง
สันติวิธี
- แนวคิดการกระจายอ�ำนาจ และ
การเมืองภาคประชาชน
- วิถีชีวิตประชาธิปไตย

ความสามารถและทักษะ
- การตั้งค�ำถาม การสืบค้นข้อมูลและ
การตรวจสอบข้อมูล
- ความเป็นผู้น�ำและการท�ำงานเป็นทีม
- การแสดงความคิดเห็น และการสื่อสาร
- การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- การคิดแก้ปัญหา
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- การอยู่ร่วมกัน
- การรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมด้านการเมือง
(Political participation)
- การสื่อสารเพื่อการเมือง ได้แก่
การรณรงค์ การประท้วง การจัดเวทีระดม
ความคิดเห็น การจัดเวทีสานเสวนาของ
พลเมือง
- การบริการสังคม
- การรับฟัง และการอภิปรายเชิงการเมือง
- ความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงบวก
- การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
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หน้าที่ 23
จากตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม ปฏิบัติ
ความเข้าใจกับความสามารถและทักษะของผู้เรียนยุค ตามกฎหมายของประเทศ 3) เคารพสิทธิข องผู้อื่น
ศตวรรษที่ 21 ตามคุณลักษณะจ�ำเป็น 8 ประการของ 4) เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 5) เคารพและเทิดทูน
ผู้เรียนในอนาคต หรือผู้เรียนยุค IT เป็นคุณลักษณะที่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็น
ส�ำคัญต่อการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมของศตวรรษที่ 21 สถาบันที่ส�ำคัญสูงสุดของประเทศ 2. ด้านสามัคคีธรรม
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง นอกจากตั ว ผู ้ เรี ย นเองแล้ ว เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลซึ่งอยู่รวมกันใน
นั้น ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเรียนรู้ สังคมและมีการท�ำงานร่วมกัน มีการประสานประโยชน์
ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรหันมาให้ความ ของหน่วยงานและองค์กรร่วมกันให้ส�ำเร็จลุล่วงตาม
ส�ำคัญกับคุณลักษณะดังกล่าว เพื่อร่วมกันเตรียมความ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�ำหนด เช่น 1) ร่วมกันคิด
พร้อมส�ำหรับผู้เรียนต่อไป
ช่วยกันวางแผนการท�ำงาน 2) ร่วมกันรับผิดชอบ 3)
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง พ ล เ มื อ ง ต า ม วิ ถี ร่วมกันติดตาม 4) ร่วมกันปรับปรุงมีการแก้ไขพัฒนา
ประชาธิปไตย
งานให้มีประสิทธิภาพ 5) ร่วมกันท�ำงาน โดยค�ำนึงถึง
สาโรช บัวศรี (2541, หน้า 67-68) กล่าวไว้ว่า ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และ 3. ด้านปัญญาธรรม
ประชาธิปไตยในลักษณะที่เป็นวิถีชีวิตประชาธิปไตยไว้ เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในด้านของผู้ใช้
3 ลักษณะดังนี้ 1) มีความเคารพซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง สติปัญญา ใช้เหตุผล และความถูกต้องในการพัฒนา
(คารวะธรรม) คือ ทุกคนต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้ง หรือแก้ปัญหาในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เช่น 1) มี
ทางกาย วาจา และความคิด ทุกคนย่อมเคารพในความ ความคิดกว้างไกล โดยรับฟังข่าวสารและความคิดเห็น
คิดของผู้อื่น ทุกคนย่อมแสดงความคิดเห็นออกมาโดย ของผู้อื่น 2) ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่
ไม่ล่วงเกินผู้อื่น ให้โอกาสและเคารพความคิดเห็นของ น�ำอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวมาใช้ตัดสินปัญหา 3)
คนทุกคน รวมถึงเคารพในสถาบันส�ำคัญของประเทศ แสดงความคิดเห็น โดยปราศจากอคติ 4) รู้จักการคิด
เช่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) มีการแบ่งปัน ร่วม มีการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 5) รู้จัก
งานกัน และประสานงานกัน (สามัคคีธรรม) ได้แก่ การ โต้แย้งด้วยเหตุผล ถ้ามีการโต้แย้งในหมูค่ ณะให้ใช้เหตุผล
ท�ำงานร่วมกัน โดยใครถนัดทางไหนก็แบ่งงานนั้นไปท�ำ เป็นหลัก
โดยไม่บา่ ยเบีย่ งหรือหลีกเลีย่ ง ร่วมมือกันท�ำตามอัตภาพ
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2555, หน้า 27)
และประสานงานกันหมด โดยท�ำ ตามที่ได้ตกลงกันตาม คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
แผนทีว่ างไว้ให้ลลุ ว่ งไปด้วยดี 3) มีความเชือ่ มัน่ ในวิธกี าร ที่พึงประสงค์ได้ 2 กลุ่ม คือ 1) ความเป็นพลเมืองที่ให้
แห่งปัญญา (ปัญญาธรรม) คือ การมีเหตุผลในการท�ำงาน ความส�ำคัญกับวิถีวัฒนธรรม ประกอบด้วย การไปใช้
การค้นคว้าหาความรู้เรื่องที่ถูกต้องมาใช้ในการท�ำงาน สิทธิเลือกตัง้ การเคารพผูอ้ าวุโส การเสียสละเวลาท�ำงาน
กรมวิชาการ (2542, หน้า 58) กล่าวไว้ว่า เพื่อส่วนรวม การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
ประชาธิปไตยในลักษณะที่เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม หลักศาสนา มีความภูมิใจในการเป็นคนไทย เต็มใจที่จะ
ประชาธิปไตย จะมีพฤติกรรมที่ส�ำคัญ 3 ด้าน ดังนี้ เสียภาษี และท�ำงานแบบสุจริต 2) ความเป็นพลเมือง
1. ด้านคารวะธรรม เป็นพฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงความ ที่ให้ความส�ำคัญกับความมีอิสรภาพและความก้าวหน้า
เคารพซึ่งกันและกัน เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์หรือ ทั น สมั ย ประกอบด้ ว ยสามารถเปรี ย บเที ย บนโยบาย
ระเบียบข้อบังคับของสังคมส่วนรวม การประพฤติตน ของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความรู้
เป็นผู้มีคารวะธรรมปฏิบัติได้ เช่น 1) บิดามารดา เคารพ เกีย่ วกับการเมืองการปกครองสามารถวิเคราะห์และแสดง
ญาติผู้ใหญ่ 2) เคารพกฎระเบียบทางสังคม เช่น ยึดมั่น ความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น
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ดังนั้น บุคคลควรต้องมุ่งสร้างการประพฤติที่ดี
วิภาดา พินลา (2558, หน้า 19) ลักษณะ
ของความเป็นพลเมืองดีตามระบอบวิถีประชาธิปไตย โดยยึดค่านิยมหลัก 12 ประการตามที่คณะรักษาความ
คือ บุคคลที่จะอยู่ร่วมในสังคมประชาธิปไตยจะต้อง สงบแห่งชาติ (คสช.) โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น เป็น นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 เพื่อให้คนไทยปฏิบัติตนให้
ผู้มีความรู้ ใช้ปัญญาพิจารณาเลือกปฏิบัติเพื่อประโยชน์ เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลรอบข้าง เป็นผู้ปฏิบัติประโยชน์
แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม และสอดคล้องกับหลักธรรม เพื่อสังคมส่วนรวมมีดังนี้ 1) มีความรักชาติ ศาสนา
วั ฒ นธรรม ประเพณี ที่ ดี ง าม ตลอดจนหน้ า ที่ ต าม พระมหากษัตริย์ 2) ซือ่ สัตย์ เสียสละ อดทน มีอดุ มการณ์
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และต้องเป็นผู้สามารถควบคุม ในสิง่ ทีด่ งี ามเพือ่ ส่วนรวม 3) กตัญญูตอ่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง
ตนเองได้หรือมีวินัยในตนเองนั่นเอง ดังนั้นลักษณะของ ครูบาอาจารย์ 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้ง
ความเป็นพลเมืองดีคือคุณสมบัติท่ีส�ำคัญของประชาชน ทางตรง และทางอ้อม 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
ในการสร้างคนให้มีการใช้ชีวิต วิธีคิด วิธีท�ำงาน ให้ อันงดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น
เผือ่ แผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจเรียนรูก้ ารเป็นประชาธิปไตย
สอดคล้องกับระบอบการเมืองการปกครองนั่นเอง
จ า ก คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง พ ล เ มื อ ง ต า ม วิ ถี อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8) มี
ประชาธิปไตยดังกล่าวสรุปได้ว่า เป็นบุคคลที่ยึดมั่นใน ระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้ อ้ ยรูจ้ กั การเคารพผูใ้ หญ่
ศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา โดยยึดหลักการทาง 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ำรัสของ
ประชาธิปไตยในการด�ำรงชีวิต จากการประพฤติปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10) รู้จักด�ำรงตนอยู่โดย
ตนตามกฎหมายทีส่ งั คมก�ำหนดไว้ ตลอดจนด�ำรงตนเป็น ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11) มีความเข้มแข็ง
ประโยชน์ตอ่ สังคม โดยการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันอันจะก่อ ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�ำนาจฝ่ายต�่ำ หรือ
ให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็นประเทศที่ กิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
และ 12) ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติ
อยู่บนพื้นฐานประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
แนวทางการปฏิบัติตนในการพัฒนาความ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
2. ระดับครอบครัว เป็นสถาบันที่เป็นรากฐาน
เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ในสังคมไทย ต้องน�ำหลักการพืน้ ฐานทีจ่ ะท�ำให้มี ในการให้การอบรมเลี้ยงดูในด้านคุณธรรม จริยธรรม
การฝึกฝนลักษณะพลเมืองทีด่ ใี นสังคมประชาธิปไตย ซึง่ ให้กับสมาชิกในสังคม โดยการปลูกฝังบทบาทหน้าที่
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (กลุ่มยุทธศาสตร์ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินยั ในตนเอง การเอือ้ เฟือ้
และแผนการประชาสัมพันธ์ ส�ำนักโฆษก, 2557) เป็น แบ่งปัน มีจติ รักเมตตาผูอ้ นื่ มีจติ สาธารณะเห็นประโยชน์
พื้นฐานส�ำคัญแก่คนไทย ต้องเริ่มจากการฝึกฝนและ ต่อส่วนร่วมเป็นหลัก ตลอดจนท�ำตนเป็นแบบอย่างที่ดี
พั ฒ นาให้ บุ ค คลรู ้ จั ก คิ ด และปฏิ บั ติ ต ามบรรทั ด ฐาน ต่อตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
3. ระดับชุมชน ให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
สังคมที่อยู่ร่วมกันก่อน และจารีตประเพณีธรรมเนียม
ทางสังคมที่ถูกต้อง มีคุณธรรมของความเป็นคนดี และ ชุมชนในทุกมิติโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดมความ
คิ ด ความรู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ สร้ า ง
มีจริยธรรมดังนี้
1. ระดั บ ตนเอง รู ้ จั ก การปฏิ บั ติ ต นให้ เ ป็ น เครือข่ายกับบุคคลภายนอกจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
คนดีตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองมีสถานภาพได้อย่าง และประชาคมตลอดจนการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
เหมาะสมในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายโดยไม่ท�ำให้ การแก้ไขปัญหาของชุมชนเป็นส�ำคัญ อันเป็นรากฐานของ
บุคคลอื่นเดือดร้อน เพื่อเป็นการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต การอนุรักษ์รากฐานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงามในชุมชน โดยการน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
ดีของสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
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พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตเป็นฐานของ
ดังนัน้ ความเป็นพลเมืองในสังคมร่วมสมัย จ�ำเป็น
ชุมชน
ต้องสร้างกลไกการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ที่ท�ำให้เกิด
4. ระดับสังคมและประเทศชาติ สร้างจิตส�ำนึก พลเมืองที่มีความรับผิดชอบด้วยจิตส�ำนึกในตนเอง และ
เพื่อส่วนรวมเป็นหลัก โดยการส่งเสริมส�ำนึกความรับ ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและต่อชุมชนของตนเอง โดย
ผิดชอบต่อสังคมที่ตนเองอยู่ อีกทั้งจัดกิจกรรมที่เป็น ค�ำนึงถึงเหตุและผลที่ก�ำหนดไว้ในหลักนิติรัฐ ที่ค�ำนึงถึง
ประโยชน์ต่อสังคมโดยภาครัฐ เอกชน และประชาคม สิทธิและเสรีภาพความเป็นมนุษย์ รวมถึงสิทธิมนุษยชน
เข้ามามีรว่ มในกิจกรรมและมอบรางวัลคนดีศรีสงั คมเพือ่ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งสามารถสรุปแนวทาง
เป็นขวัญและก�ำลังใจให้กบั บุคคลทีท่ ำ� คุณประโยชน์ให้กบั การปฏิบัติตนในการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประเทศในด้านต่าง ๆ
ประชาธิปไตยได้ดังนี้
ตารางที่ 2 แนวทางการปฏิบัติตนในการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
คุณลักษณะของผู้เรียน
ระดับ
ยุคศตวรรษที่ 21
การปฏิบัติตน
- ความรับผิดชอบและ
การปฏิบัติตนเป็น
พึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ สมาชิกที่ดีของ
(Autonomous Learning) ครอบครัว
- ทักษะในการสืบเสาะ
ค้นหา (Enquirers)

- ทักษะด้านการคิด
การปฏิบัติตนเป็น
(Thinking Skills)
สมาชิกที่ดีของ
- ทักษะในการท�ำงานร่วม โรงเรียน
กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Collaborators)
- ความกระตือรือร้น
(Active Learners)

ตัวอย่างการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1. การท�ำหน้าที่ตามฐานะและบทบาทของตนให้ดีที่สุด เช่น หน้าที่เป็นบิดา
มารดา เป็นสามีภรรยา หรือบุตร ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองไม่ให้
ขาดตกบกพร่อง
2. รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูล ไม่ท�ำเรื่องเสียหายแก่ครอบครัว
ให้ต้องเดือดร้อน เช่น ไม่เป็นนักเลงการพนัน นักเลงสุราค้ายาเสพติด
ทะเลาะวิวาทหรือข่มเหงรังแกผู้อื่น เป็นต้น
3. มีความรักใคร่สามัคคี ประหยัด และมีความเสียสละให้แก่กันและกัน เช่น
ช่วยกันท�ำงานบ้านและช่วยค่าใช้จ่ายภายในบ้าน เป็นต้น
1. ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนโดยเคร่งครัด เช่น แต่งกายให้ถูกระเบียบ ตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน ไม่มาสาย เคารพเชื่อฟังครู อาจารย์ ท�ำตามหน้าที่ที่ตนได้รับ
มอบหมาย เป็นต้น
2. ช่วยรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน ละเว้นการประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียน เช่น ดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด หรือก่อการทะเลาะวิวาท และช่วยสร้าง
ชื่อเสียงโรงเรียนให้ปรากฏต่อสาธารณชน
3. ช่วยพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน เช่น ดูแลเรื่องความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ไม่นิ่งดูดายหรือคิดว่าไม่ใช่ธุระ
หน้าที่ของตนเอง ช่วยดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียน
4. เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอ เช่น การจัดนิทรรศการ การ
ท�ำบุญตักบาตร พิธีไหว้ครู และแห่เทียนพรรษา เข้าค่ายที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
เป็นต้น

หน้าที่ 26
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คุณลักษณะของผู้เรียน
ระดับ
ยุคศตวรรษที่ 21
การปฏิบัติตน
- ทักษะพื้นฐานด้านไอซีที การปฏิบัติตนเป็น
(ICT Skills)
สมาชิกที่ดีของชุมชน
- ทักษะในด้านการใช้ภาษา หรือท้องถิน่
สากล (Second Language
Skills)
- ความสนใจในวัฒนธรรม
(Engaged with Cultures)
และความตระหนักถึงความ
เป็นไปในโลก (World
Awareness)

ตัวอย่างการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1. ส่งเสริมการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งเอกสาร ต�ำรา อินเทอร์เน็ต
ปราชญ์ชาวบ้านหรือศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ
2. จัดการประกวดไกด์มัคคุเทศก์น้อยชุมชน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมที่ดีงามในชุมชนด้วยภาษาท้องถิ่น ภาษาอาเซียนหรือภาษาสากล
3. ช่วยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น ไม่ขีดเขียน พ่นสี ทิ้งขยะ หรือ
ทุบท�ำลายสาธารณสมบัติต่างๆ ของส่วนรวม
4. ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น มิให้สูญหายไป เช่น
ประเพณีสงกรานต์ ศิลปะการแสดงฟ้อนสาวไหม การแสดงร�ำมโนราห์ การ
แสดงหนังตะลุง และประเพณีเซิงบั้งไฟ เป็นต้น
5. ช่วยพัฒนาความเจริญของท้องถิ่น โดยใช้แรงกายหรือก�ำลังทรัพย์ เช่น
ซ่อมถนนที่ช�ำรุด หรือสนับสนุนการพัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีพให้แก่
ราษฎรในท้องถิ่น เป็นต้น
6. เอาใจใส่ดูแลการบริหารงานของนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้น�ำชุมชน เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกใน
การดูแลตรวจสอบการท�ำงานของผู้น�ำในชุมชน สังคม ประเทศโดยการไปใช้
สิทธิ์เลือกผู้น�ำ (ผู้แทน) ทุกครั้ง

จากตารางสรุปได้ว่าแนวทางการปฏิบัติตนใน
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ต้องอาศัยพื้นฐานการปฏิบัติตนตั้งแต่ระดับใกล้ตัวไปสู่
ระดับไกลตัวผู้เรียนออกไป โดยครูเน้นการจัดกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติทพี่ งึ ประสงค์แก่ผเู้ รียนที่
หลากหลาย ทัง้ ยังส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในการท�ำ
กิจกรรมทุกขั้นตอน จากการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการใน
ห้องเรียนกับวิถีการด�ำรงชีวิตในปัจจุบันสู่นอกห้องเรียน
ต่อไป
การจั ด การเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นา
ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
การพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี
มีวัฒนธรรมและอยู่ในสังคมประชาธิปไตย การส่งเสริม
ประชาธิปไตยที่ดีจะต้องจัดให้สถานศึกษาทุกแห่งให้
บรรลุจุดมุ่งหมายที่สังคมต้องการ โดยเน้นการประพฤติ
ปฏิบัติที่จะน�ำไปใช้ในครอบครัวอันเป็นรากฐานในสังคม
ประชาธิปไตยในระดับที่กว้างขึ้น เช่นการฝึกความเป็น
ระเบียบ ความมีวินัย การรักษาความสะอาดของร่างกาย

การประพฤติปฏิบัติในสังคม การรู้จักท�ำงานร่วมกันเป็น
หมูค่ ณะ และส่งเสริมทักษะการคิด ดังนัน้ ครูทกุ คนจะต้อง
ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงท�ำได้ดังนี้
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554,
หน้า 6-7) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้
1. การเล่นเกมและการสังเกตการเล่นตามกฎ
กติกา
2. การฟังนิทานและร่วมแสดงความคิดเห็น
3. แสดงบทบาทสมมติและร่วมอภิปราย
4. วาดภาพ เล่าเรื่องจากภาพ เขียนบรรยายโดย
เสรีสร้างแผนผังความคิด
5. จัดนิทรรศการประกวดผลงาน ส�ำรวจสภาพ
ปัจจุบันของห้องเรียน โรงเรียน ตลาด ชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศ
6. การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์การ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้การท�ำโครงงาน การศึกษาเอกสารและ
ตอบประเด็นค�ำถาม
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7. การวิพากษ์การวิจารณ์ขา่ วสารข้อมูล และการ
2. การวางแผนการจัดการเรียนรู้เน้นการพัฒนา
ฝึกปฏิบัติฝึกการวิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่ ต ่ อ เนื่ อ ง (Continuous Development) ของ
ศศิธร อมรินทร์แสงเพ็ญ และคณะ (2554, หน้า กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้
101-111) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้
ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาค่านิยม
1. การรับประสบการณ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
3. การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองที่เน้นการ
ประสบการณ์เกีย่ วกับลักษณะประชาธิปไตย เพือ่ สร้างแรง เชื่อมโยง หรือความเกี่ยวข้อง (Relevant) การลงมือท�ำ
จูงใจในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการฟังนิทาน การแสดง หรือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Engaging) และเรียนรู้อย่าง
บทบาทสมมติ การรับฟังข่าวสาร การสนทนา หรือการ กระตือรือร้น (Active Learning)
สัมภาษณ์บุคคลที่มีลักษณะประชาธิปไตย
วิชัย มั่นพลศรี (2558, หน้า 6-16) ได้เสนอ
2. การร่วมวิเคราะห์ โดยจัดให้ผู้เรียนได้ร่วม แนวทางการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้
แลกเปลีย่ นและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประสบการณ์
1. ขัน้ สร้างความสนใจและประสบการณ์ โดยการ
ที่ได้รับ ท�ำการเปรียบเทียบความคิดเห็นของตนกับ เรียนรู้เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ท้าทาย
บุคคลอื่นตลอดจนแสวงหาประสบการณ์เพิ่มเติมด้วย อบอุ่นและเป็นมิตร
การสอบถาม สัมภาษณ์บุคคลรอบตัว และการอภิปราย
2. ขั้ น คั ด เลื อ กประสบการณ์ ตั ว แบบใน
ร่วมกับเพื่อนหรือครูผู้สอน
การเรียนรู้ที่ได้จากการได้รับประสบการณ์ตรงหรือการ
3. การคิดคัดสรร โดยให้ผเู้ รียนน�ำประสบการณ์ สังเกตจากตัวแบบ
ทีไ่ ด้รบั จากขัน้ รับประสบการณ์ และขัน้ ร่วมวิเคราะห์มาใช้
3. ขั้นน�ำความรู้สู่การปฏิบัติ การเรียนรู้เกิดจาก
ในการตัดสินใจเลือกการแสดงลักษณะประชาธิปไตย โดย ผลของการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม จากการฝึกการก�ำกับ
ผู้เรียนจะเลือกตัดสินใจเลียนแบบและแสดงพฤติกรรมที่ ตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ให้ผลดีกับตนเอง
4. ขัน้ ปรับความคิดเปลีย่ นพฤติกรรม จากการจัด
4. การสร้ า งนิ สั ย โดยจั ด ให้ ผู ้ เรี ย นได้ น� ำ กิจกรรมหรือประสบการณ์ทชี่ ว่ ยให้ผเู้ รียนปรับพฤติกรรม
ประสบการณ์ ที่ ต นได้ ย อมรั บ ไว้ แ ล้ ว มาปฏิ บั ติ อ ย่ า ง ทางความคิด โดยใช้การพิจารณาเหตุการณ์จากเหตุผล
สม�่ำเสมอ จนกลายเป็นนิสัยในที่สุด ซึ่งอาศัยหลักการ อารมณ์ พฤติกรรมการคิดแบบโยนิโสมนสิการและการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เสริมแรง
ลั ก ษณะประชาธิ ป ไตยด้ ว ยตนเอง ส่ ง ผลให้ เ ด็ ก เกิ ด
5. ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ โดยการวัดและ
การเรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ ต รง เกิ ด การเชื่ อ มโยง ประเมินผลอย่างเหมาะสมกับจุดประสงค์ของกิจกรรม
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติในโรงเรียนกับชีวิตประจ�ำวัน
การเรียนรู้นั้น
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2557,
จากการศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา
หน้า 59-61) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้ เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1. ผู ้ ส อนต้ อ งเข้ า ใจมโนทั ศ น์ (Concept) ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า บทบาทของครูผู้สอนควร
ส� ำ คั ญ ของรายวิ ช าในการมี จิ ต เป็ น ประชาธิ ป ไตย ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เรี ย นได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรายวิ ช าในการพั ฒ นาทั ก ษะ กระบวนการกลุ่มจากการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้
ความสามารถ ค่านิยม และคุณลักษณะ ซึ่งสะท้อนด้วย เป็นทีมและให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง
การปฏิบัติ (Action) ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้น โดยครูเป็นผู้ชี้แนะการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้นั้น เพื่อส่ง
สัดส่วนมากกว่าเนื้อหาสาระ
เสริมคุณลักษณะของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยอัน
ประกอบด้วย 1) ด้านคารวะธรรม เป็นพฤติกรรมทีแ่ สดง

หน้าที่ 28
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ให้เห็นถึงความเคารพซึ่งกันและกัน เคารพในระเบียบ
3) เตรียมน�ำเสนอ เพื่อการเผยแพร่ในระดับ
กฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของสังคมส่วนรวม การ ห้องเรียน ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน / เครือข่ายองค์กร
ประพฤติ ต นเป็ น ผู ้ มี ค ารวะธรรมปฏิ บั ติ ไ ด้ 2) ด้ า น รัฐและเอกชนภายนอก
สามัคคีธรรม เป็นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของบุคคลซึง่ อยู่
2. ขั้ น การสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู ้ สู ่ ก าร
รวมกันในสังคมและมีการท�ำงานร่วมกัน มีการประสาน ปฏิบัติจริง
ประโยชน์ของหน่วยงานและองค์กรร่วมกันให้ส�ำเร็จ
1) การเตรียมการจัดการเรียนรู้เป็นภารกิจ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�ำหนด และ 3. ที่ส�ำคัญที่สุดที่ครูจะต้องด�ำเนินการเพื่อให้มีความพร้อม
ด้านปัญญาธรรม เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้าน
ในด้านของผู้ใช้สติปัญญา ใช้เหตุผล และความถูกต้อง ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
2) จัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้แสวงหา
โดยผู้เขียนสามารถสรุปเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ความรู้ด้วยตนเองที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การ
ประชาธิปไตยของครูผู้สอนได้ดังนี้
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ อาจท�ำใน
1. ขั้นเตรียมการ
ลักษณะชมรม หรือท�ำในลักษณะการจัดนิทรรศการ
1) การเตรียมตัวครู ครูตอ้ งศึกษาหาความรูเ้ กีย่ ว
3. ขั้นประเมินผล
กับประชาธิปไตยโดยการเข้าอบรมสัมมนาอย่างหลากหลายใน
1) การประเมินผลเป็นกิจกรรมที่ส�ำคัญที่
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการประชาธิปไตยในสถาน เป็นตัวชีว้ ดั ว่าการจัดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับประชาธิปไตยจะ
ศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษานั้น
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร เป็นการประเมิน
2) การเตรียมแหล่งเรียนรู้ โดยแบ่งเป็นแหล่ง ผลตามสภาพจริง เชิงประจักษ์ เน้นสองมือปฏิบัติจริง
ประเภทภายใน (วัสดุและสถานที่) อาทิ แหล่งเรียนรู้ ทัง้ นีก้ ารประเมินจะต้องมีผรู้ ว่ มประเมินอย่างหลากหลาย
ภายในโรงเรียนศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ประกอบด้วยครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้บริ13
หารสถานศึกษา
ศูนย์ปฏิบตั กิ าร และประเภทภายนอก (บุคคล) อาทิ แหล่ง และผู้น�ำ/ตัวแทนองค์กรเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น
ประกอบด้วยยครู
ผูป้ กครอง
ผูบ้ ริ หารสถานศึ
เรียนรูภ้ ายนอกโรงเรี
นภูมผูเ้ปิ รี ยญ
ั นญาท้
องถิน่ โดยได้
รบั ความ กษาและผูน้ าํ /ตัวแทนองค์กรเครื อข่ายในชุมชน
ท้องถิป้ ่นกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเลือกตัง้
ร่วมมือจากผู
เป็นต้น
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ

ขั้นเตรียมการ
ครู /แหล่ งเรียนรู้ /นําเสนอ

ขั้นการสร้ างกระบวนการเรียนรู้
สู่ การปฏิบัตจิ ริง

ขั้นประเมินผล
ตามสภาพจริงที่เน้ นปฏิบัตจิ ริง

ความเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
(ด้ านคารวะธรรม/ ด้ านสามัคคีธรรม/ ด้ านปัญญาธรรม)

ภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ภาพการจัดการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็ นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
หน้าที่ 29
จากขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู ้ ป ระชาธิ ป ไตยของครู ผู ้ ส อนสามารถน� ำ มาก� ำ หนดเป็ น กิ จ กรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยส�ำหรับผู้เรียนสรุปได้ดังตารางดังนี้
ตารางที่ 3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยส�ำหรับผู้เรียน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการด�ำเนินชีวิตในสังคม

สาระเศรษฐศาสตร์

สาระประวัติศาสตร์

สาระภูมิศาสตร์

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา
กิจกรรมการอนุรักษ์ศาสนาและวันส�ำคัญที่ตนเองนับถือ
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะในและนอกสถานศึกษา
กิจกรรมการส่งเสริมการท�ำความดีในระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
กิจกรรมกรรมการนักเรียน
กิจกรรมการพูด การแสดง การโต้วาที การปาฐกถา
กิจกรรมการอนุรักษ์วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล
กิจกรรมการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย และภาษาสากล
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพในชุมชนท้องถิ่น
กิจกรรมบุคคลดีเด่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมชุมชน / กิจกรรมชมรมทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและพอประมาณ
กิจกรรมศูนย์ข่าวสาร / ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการส่งเสริมบุคคลส�ำคัญในท้องถิ่น
กิจกรรมการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนในท้องถิ่น
กิจกรรมการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
กิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมชุมชนบ�ำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการรณรงค์ท�ำความสะอาดในรั้วสถานศึกษา
กิจกรรมการรณรงค์ท�ำความสะอาดภายนอกสถานศึกษา
กิจกรรมการส�ำรวจเส้นทางคมนาคมระหว่างที่ตั้งของโรงเรียนกับสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ
ในท้องถิ่น

จากการศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า การฝึ ก ทั ก ษะให้ ผู ้ เรี ย น
ได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ด ้ ว ยตนเองโดยการใช้ ก ระบวนการ
กลุ ่ ม เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของการส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย
เป็ น การปลู ก ฝั ง คุ ณ ลั ก ษณะประชาธิ ป ไตยให้ เ กิ ด ขึ้ น
กั บ ผู ้ เรี ย นและเป็ น การฝึ ก ฝนให้ มี น�้ ำ ใจ การท� ำ งาน
เป็นกลุ่มซึ่งเป็นเสมือนสนามปฏิบัติการในการฝึกฝน

ประชาธิปไตย การท�ำงานเป็นกลุ่มหมายถึงบุคคล
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ที่วางไว้จะต้องมีความร่วมมือและรับฟัง
ความคิดเห็นกัน ลักษณะของกลุ่มมีดังนี้ สมาชิก
ทุกคนมีความผูกพันอย่างมีความสามัคคี มีน�้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน สามารถด�ำเนินการได้บรรลุผลตามจุด
มุ่งหมายที่วางไว้และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มีการพบปะพูดคุยปรึกษาหารือกัน จากการส่งเสริม
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ให้สมาชิกมีสว่ นร่วมในการท�ำงาน มีการวางแผนงานและ ในห้องเรียน การจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่มีบรรยากาศ
แบ่งงานให้สมาชิกท�ำ และให้มกี ารรายงานความก้าวหน้า เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้
เป็นระยะ มีการประเมินผลติดตาม และให้มีการแสดง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถน�ำมาประยุกต์ใน
ความคิดเห็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดย การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีภายใน
ครูเป็นผู้ชี้แนะ
และนอกห้องเรียนดังนี้
ดังนั้นครูสังคมศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญ
ทั้งทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตารางที่ 4 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีภายในและนอกห้องเรียน
สาระการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษา
สาระที่ 1 ศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน

ครูฝึกให้ผู้เรียนทุกคนเคารพกฎเกณฑ์และระเบียบ
ของห้องเรียนโดยการใช้หลักธรรมค�ำสอนของ
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สาระที่ 2 หน้าที่
ครูฝึกให้ผู้เรียนพยามปรับปรุงทักษะทางด้านมนุษยพลเมือง วัฒนธรรม สัมพันธ์ที่ดีทางจริยธรรมและค่านิยมของตนเอง
และการด�ำเนินชีวิตใน และการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมโดยการ
สังคม
เรียนรู้เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอด
จนเคารพสิทธิ เสรีภาพในและนอกห้องเรียน เช่น
จัดท�ำเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เผยแพร่ความรู้
ประชาชนเรื่องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ร่วมรณรงค์การมี
ส่วนร่วมกับชุมชน
สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร์

สาระที่ 4
ประวัติศาสตร์

ครูฝึกให้ผู้เรียนแสดงทัศนคติทางบวกต่อการแก้ไข
ปัญหาในวิถีการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันในเรื่องใกล้ตัว
โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทดลองด้วยตนเองและ
น�ำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการด�ำรงชีวิตที่สอดคล้อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครูฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของ
การเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ�ำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญา
ไทย ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอย่างสันติ

ตัวอย่างการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษาของผู้เรียน
1. กิจกรรมในห้องเรียน ด้านทักษะพื้นฐาน คือ
ฝึกตั้งข้อสมมติฐานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ และการใช้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นประเด็นโดยใช้
1.1 กรณีศึกษาโดยน�ำหลักคุณธรรมแก้ปัญหา และ
ใช้ตัวแบบบุคคลที่ท�ำความดีในประวัติศาสตร์ไทย
ด้านสังคมและวัฒนธรรมแก้ปัญหา
1.2 บทบาทสมมุติแสดงการปฏิบัติตนถูกต้องตาม
วัฒนธรรมประเพณีไทย จากการน�ำปัญหาสังคมมา
เป็นประเด็นในการจัดการเรียนรู้
1.3 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันส�ำคัญ/สถานที่ส�ำคัญ
ทางการเมืองการปกครองของไทย
1.4 กระบวนการกลุ่มอภิปรายหรือการจัดโต้วาที
เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ โดย
ให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตาม
หน้าที่พลเมืองดีของสังคมไทย
1.5 สถานการณ์จ�ำลองเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตน
ตามหลักประชาธิปไตย ฝึกการแก้ปัญหาสถานการณ์
การเมืองไทยปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียระบบ
การเมืองไทยในแต่ละยุคสมัย
1.6 น�ำวิทยากรมาให้ความรู้ในสถานศึกษา เกี่ยวกับ
ค่านิยมหลักของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใน
การด�ำรงชีวิต
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สาระการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษา
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
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ตัวอย่างการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษาของผู้เรียน
ครูฝึกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมร่วม
2. กิจกรรมนอกห้องเรียน ท�ำโครงงานสังคมศึกษา
กับชุมชนในการจัดกิจกรรมการบ�ำเพ็ญ สาธารณะ บูรณา-การร่วมกับวิชาอื่นๆ โดยการจัดทัศนศึกษา
ประโยชน์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นและศูนย์แหล่ง ใช้แหล่งวิทยาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในชุมชน
การเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย และนอกชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ จาก
เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้
การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เช่น การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรรมที่ชุมชนจัดขึ้น หรือกิจกรรมในประเพณี
วัฒนธรรม หรือศาสนา ฯลฯ
2.1 น�ำวิทยากรมาให้ความรู้ในสถานศึกษา เกี่ยว
กับการสร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 การจัดทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์โบราณสถาน จัด
นิทรรศการหรือป้ายนิเทศให้เห็นความส�ำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค
ในท้องถิ่น
2.3. การจัดประกวดโครงงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือสถานศึกษา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน

จากตารางการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีภายในและนอกห้องเรียนนั้น ครูสังคมศึกษา
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการบูรณาการ 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาให้กับผู้เรียนได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีให้กับผู้เรียน เป็น
กิจกรรมที่จัดอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องประกอบด้วย
รูปแบบ กระบวนการวิธีการที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง
แนวทางการจัดกิจกรรมวิชาสังคมศึกษา เพื่อ
พัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ทั้ง 5
กลุ่มสาระ ได้แก่ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิต
ในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัตศิ าสตร์
และสาระที่ 5 ภู มิ ศ าสตร์ บทบาทของผู ้ ส อนต้ อ งมี
ทัศนคติและพฤติกรรมเป็นประชาธิปไตยด้วย ได้แก่ การ
เคารพในความคิดเห็นของผู้เรียนทุกคน การ ยอมรับใน
ความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย
บุคลิกภาพ สติปัญญา และอารมณ์ การรู้จักประสาน
ประโยชน์โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การใช้
เหตุผลและปัญญาในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง

รวมทั้งควรได้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กที่จ�ำเป็น
ต้องแก้ไขหรือพัฒนาคุณลักษณะประชาธิปไตยในขณะ
ที่ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ หรือในการด�ำเนินชีวิตทั้ง
ใน/นอกห้ อ งเรี ย นและในโรงเรี ย นด้ ว ยเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
พัฒนาการประชาธิปไตยให้ผู้เรียน หรือน�ำมาใช้ปรับปรุง
แก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น รู้
สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยสำ�หรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร บู ร ณ า ก า ร กิ จ ก ร ร ม
การเรียนรู้สังคมศึกษา สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้กับ
ผู้เรียนอันจะเป็นรากฐานของการเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมนั้น ต้องตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ที่จะต้อง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรม ประเพณี
และรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคม
ที่ตนด�ำรงอยู่ ซึ่งสามารถน�ำมาก�ำหนดเป็นแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็น
พลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตยส�ำหรับผูเ้ รียนยุคศตวรรษ
ที่ 21 โดยอาศัยความสัมพันธ์กับสาระรายวิชาดังนี้
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ตารางที่ 5 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
สาระการเรียนรู้ คุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อพัฒนาความ
วิชาสังคมศึกษา
เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
สาระที่ 1 ศาสนา - มีคารวธรรม คือ ยอมรับความคิดเห็นของ
ศีลธรรม จริยธรรม ผูอ้ ื่น รู้สิทธิ หน้าที่ของตนเอง
- มีสามัคคีธรรม คือ ต้องรู้จักท�ำงานกับผู้อื่น
- มีปัญญาธรรม คือ มีความรอบรู้ในหลัก
วิชาการ
สาระที่ 2 หน้าที่ - มีนิติธรรม คือ การตัดสินปัญหาด้วยเหตุผล
พลเมือง วัฒนธรรม - มีจิตสาธารณะหรือมีจิตส�ำนึกสาธารณะ
และการด�ำเนินชีวิต - มีความรู้เท่าทันทั้งงานกฎหมายและ
ในสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
- เคารพความเสมอภาค ความยุติธรรม
สาระที่ 3
- มีความเข้าใจเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน และ
เศรษฐศาสตร์
ยอมรับความแตกต่างในความเป็นพหุสังคม
- ยึดมั่นในหลักสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรงใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
สาระที่ 4
ประวัติศาสตร์

สาระที่ 5
ภูมิศาสตร์

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อ
พัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย
และสังคมโลก โดยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและ
คุณลักษณะของสมาชิกที่ดีตลอดจนสามารถน�ำหลักคุณธรรม
จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ

การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กติกาของสังคม ทั้งในระดับ
ครอบครัว ห้องเรียน ชุมชน สังคม ระดับประเทศ ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และสังคมโลก มีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
ปกป้องตนเองผู้อื่น
การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มสังคมเครือข่ายในติดต่อทาง
ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนในระดับ
ต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ
อย่างสันติสุข
- เห็นคุณค่าของสภาวะแวดล้อม
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสถาบันทางสังคม ตาม
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
สถานภาพ บทบาทอย่างถูกต้องตามบรรทัดฐาน วัฒนธรรม
- มีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อย่างเป็น และเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญของชาติ มีค่านิยมที่ดีงามร่วมมือกัน
เหตุเป็นผล
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และมีวิจารณญาณ
ในการเลือกรับวัฒนธรรมและภูมิปัญญานานาชาติอย่าง
เหมาะสม
- ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยใน
- มีความรักในเสรีภาพและมีความรับผิดชอบ ฐานะพลเมืองของสังคมในบริบทของชุมชนท้องถิ่น ประเทศ
- ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
และภูมิภาคอาเซียน อย่างหลากหลาย
- รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากแนวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
สั ง คมศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาความเป็ น พลเมื อ งดี ต ามวิ ถี
ประชาธิปไตยส�ำหรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 ดังกล่าว
เป็นการศึกษาระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ในฐานะ
ที่เป็นสมาชิกของสังคม มีวัฒนธรรม มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นเป็นกลุ่ม โดยสามารถน�ำมาจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับบริบทของได้ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างสันติวิธี ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะ และเจตคติที่ดีตลอดจนเข้าใจบทบาทและหน้าที่
ในฐานะพลเมืองของประเทศในระบอบประชาธิปไตย
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บทสรุป
จากแนวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
สั ง คมศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาความเป็ น พลเมื อ งดี ต าม
วิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยส� ำ หรั บ ผู ้ เรี ย นยุ ค ศตวรรษที่ 21
ดังกล่าว ครูผู้สอนจึงต้องให้ความส�ำคัญกับการการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ในด้านความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย ขยัน
หมั่นเพียร เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่าง
สม�่ ำ เสมอ ยึ ด มั่ น ศรั ท ธาในระบอบประชาธิ ป ไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น พระประมุ ข จ� ำ เป็ น
ต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ทีเ่ หมาะสมกับวัยวุฒขิ องผูเ้ รียนในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
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ได้แก่ การเล่นเกมและการสังเกตการเล่นตามกฎกติกา,
การฟังนิทานและร่วมแสดงความคิดเห็น, การแสดง
บทบาทสมมติและร่วมอภิปราย, การวาดภาพ, การเล่า
เรือ่ งจากภาพ, การเขียนบรรยายโดยเสรี, การสร้างแผนผัง
ความคิด, การจัดนิทรรศการ, การประกวดผลงาน, การ
ส�ำรวจสภาพปัจจุบนั ของห้องเรียน โรงเรียน ตลาด ชุมชน
ท้องถิน่ และประเทศ, การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
การศึกษาแหล่งเรียนรูก้ ารท�ำโครงงาน, การศึกษาเอกสาร
และตอบประเด็นค�ำถาม, การวิพากษ์การวิจารณ์ขา่ วสาร
ข้อมูล และการฝึกปฏิบตั ฝิ กึ การวิเคราะห์จากสถานการณ์
ต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการรับ
ผิดชอบต่อผูอ้ นื่ ในสังคมและประเทศชาติอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนสืบไป
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา*
The Development of Science Learning Model
to Enhance Critical Thinking for Seventh Grade Students
in an Educational Opportunity Expansion School
กฤษณา โลหการก**
ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล***
ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย****
ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์*****

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ก�ำลังศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งหนึ่ง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 จ�ำนวน 30 คน
ได้มาโดยวิธกี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่แบบทดสอบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผลการวิจัยพบว่า
1) ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นระบุประเด็นปัญหา 3) ขั้นรวบรวมและพิจารณาข้อมูล 4) ขั้นสร้างองค์ความรู้
5) ขั้นใช้วิจารณญาณเชื่อมโยง และ 6) ขั้นสรุปและประเมินผล
2) นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาขึ้น มี
คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เพือ่ ส่งเสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
อยู่ในระดับมาก
*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
*****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Abstract
The purposes of this study were to develop and to find the effectiveness of science learning
model to enhance critical thinking for seventh grade students in an educational opportunity
expansion school. The samples used in this study were 30 students who were studying in seventh
grade in the first semester, academic year 2015, from an educational opportunity expansion school
under Tak primary educational service area office 2 using purposive sampling. The research
Instruments were critical thinking test, achievement test and satisfaction of students toward science
learning model questionnaire.
The findings of the study revealed that
1) The science learning model to enhance critical thinking was developed and consisted
of 6 steps which were 1) preparing 2) identifying problem3) data assembling and considering
4) knowledge constructing 5) using critical thinking and 6) concluding and evaluating.
2) Students who learned with the science learning model to enhance critical thinking had
critical thinking mean scores and learning achievement scores after learning statistically significant
higher than before learning at .05 level.
3) The satisfaction of students toward science learning model to enhance critical thinking
was in a high level.
Keywords: Science Learning Model/ Critical Thinking/ Educational Opportunity Expansion
School

บทนำ�
จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของประเทศไทยในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นยั ง ปรากฏอยู ่
ในระดั บ ต�่ ำ ซึ่ ง พิ จ ารณาได้ จ ากผลการประเมิ น ของ
ส� ำ นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ศึ ก ษารอบที่ ส าม (ส� ำ นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวัดและประเมินผลจากนานาชาติของกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ในภาพรวมของนักเรียนไทย พบว่าอยู่ใน
ล�ำดับที่ 50 จากทั้งหมด 65 ประเทศ และมีคะแนน
ต�่ ำ กว่ า ค่ า เฉลี่ ย (โครงการ PISA สถาบั น ส่ ง เสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2012) นอกจากนี้

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :
O-NET) ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
เป็นการวัดความรู้วิทยาศาสตร์ในช่วงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศเท่ากับ
32.19 คะแนน และจากการรายงานการประเมินผล
การคิดอย่างมีวิจารณญาณใน “มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุสมผล ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 น�ำเสนอวิธีคิดวิธีแก้
ปัญหาด้วยภาษา วิธีการของตนเองและใช้การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณแก้ปัญหา” ของนักเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินโดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)ให้ข้อเสนอแนะว่าควรพัฒนา

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
หน้าที่ 37
ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด และการเชื่อมโยงความรู้อย่าง ได้ฝึกปฏิบัติ ท�ำการทดลอง สืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวม
เป็นระบบและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ข้อมูลโดยมีการคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถ
นักเรียนสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ�ำวัน น�ำความรู้มาอธิบาย หรือใช้ในการแก้ปัญหาได้ รวมไป
และในสถานการณ์จริง (ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ ถึงสามารถหาความสัมพันธ์ข้อมูล และลงข้อสรุปได้ ซึ่ง
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) ส�ำหรับโรงเรียนขยาย เป็นการเชื่อมโยงความรู้กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โอกาสทางการศึกษานั้น จากประสบการณ์การสอนของ เข้าด้วยกัน
ผู้วิจัยกว่า 10 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดตากนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจะขาดความพร้อม วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เช่น ขาดการสนับสนุนจากทางครอบครัว ขาดความ
1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ขาดการสนับสนุนจากองค์กร วิทยาศาสตร์ทสี่ ง่ เสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ส�ำหรับ
ภายนอก ไม่มุ่งเน้นความส�ำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยาย
ส่งผลให้ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มนี้ โอกาสทางการศึกษา
อยู่ในระดับอ่อนถึงปานกลาง และมีคะแนนผลการสอบ
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
ในระดับต่าง ๆ อยู่ในระดับต�่ำไม่ถึงเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของ เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทสี่ ง่ เสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณที่
ประเทศ เช่นเดียวกับผลการสอบในระดับนานาชาติซึ่ง พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจาก
ผลการสอบ Programme for International Student
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Assessment (PISA) ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2006 -2012
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในด้านวิทยาศาสตร์ทมี่ กี ารรายงานผลปรากฏว่านักเรียน
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นกลุ่มที่ท�ำคะแนน การจัดการเรียนรู้
ได้ต�่ำที่สุด (เบญจลักษณ์ น�้ำฟ้า, 2555)
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู ้ วิธีดำ�เนินการวิจัย
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
การด�ำเนินการวิจัยในครั้งได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น
ทางการศึกษาที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งด้าน คือ 1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 2) การเก็บ
ผู้วิจัยจึงเห็นว่านักเรียนกลุ่มนี้ควรได้รับการพัฒนาใน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้
วิชาวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ขั้นที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
เพื่อให้พวกเขาได้รับโอกาสและการพัฒนาในทิศทางที่ รู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ดีขึ้นโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกับ
ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการ
นักเรียนกลุ่มนี้โดยเฉพาะดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการ และแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างกรอบ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม แนวคิดในการท�ำวิจัยและด�ำเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มุ่งเน้นให้การพัฒนาอย่าง
1. ผู้วิจัย สังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ
เหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ โดยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
จัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทสี่ ง่ เสริมพัฒนาทักษะ 1) การก�ำหนดแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
การคิดขัน้ สูง ได้แก่ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณควบคูก่ บั จัดการเรียนรู้ 2) การก�ำหนดวัตถุประสงค์ 3) การก�ำหนด
การเรียนรู้ทางด้านเนื้อหาไปพร้อมกัน ผ่านกิจกรรมการ กิจกรรมการเรียนรู้4) การศึกษาน�ำร่องเพื่อตรวจสอบ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนรู้จากเหตุการณ์จริง
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คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ก่อนน�ำไปใช้จริง ผสมผสานมิติด้านเนื้อหาและด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกัน
และ 5) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการ ท�ำให้เกิดการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณใน 3 ด้าน
เรียนรู้
ทีส่ ำ� คัญ คือ ด้านกระบวนการคิด ด้านประสบการณ์ และ
2. ศึ ก ษาทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคิ ด อย่ า ง ด้านบริบทสังคม ซึง่ จะท�ำให้การคิดอย่างมีวจิ ารญาณเกิด
มีวิจารณญาณได้แก่ ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของกิ ล ฟอร์ ด ทฤษฎี ก ระบวนการทางสมองในการ
3. ผู้วิจัยสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ประมวลข้อมูลทฤษฎีและแนวคิดของสเติรน์ เบอร์กทฤษฎี วิทยาศาสตร์ของนักการศึกษาโดยสามารถสรุปรูปแบบ
และแนวคิดจากศูนย์พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เป็น 6 ขั้นตอน คือ
และทฤษฎี พั ฒ นาทางสติ ป ั ญ ญาของเพี ย เจต์ ส รุ ป ได้ ขั้ น กระตุ ้ น ความสนใจ ขั้ น ส� ำ รวจค้ น หา ขั้ น อธิ บ าย
ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางสมอง ขั้ น ลงข้ อ สรุ ป ขั้ น ขยายความรู ้ และขั้ น ประเมิ น ผล
และเป็น การคิ ดแบบนามธรรม มีความเหมาะสมกับ ดังตารางที่ 1
พัฒนาการเด็กที่อายุ 11 ปีขึ้นไป เป็นผลมาจากการ
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1. ขั้นกระตุน้ ความสนใจ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของนักการศึกษา

สรุปความสอดคล้อง

ตารางที่ 1 สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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4. ศึกษาเอกสารทฤษฎี หลักการ แนวคิดของนักการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนส�ำคัญได้เป็น 6 ขั้นตอน คือ
ขั้นระบุประเด็นปัญหาขั้นรวบรวมข้อมูล ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นการสรุป ขั้นประเมินผล และขั้นน�ำไปใช้ประโยชน์
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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สรุปความสอดคล้อง

ü
ü
ü
ü
ü

ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล (2555)

Dressel and Mayhew (1957)

ü
ü
ü
ü
ü

ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555)

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

สิทธิพล อาจอินทร์ (2551)

ü

ü

เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์ (2537)

ü
ü

ü
ü
ü

มลิวัลย์ สมศักดิ์(2540)

ü
ü

ü
ü
ü

Norris;& Ennis (1985)

ü
ü

Brookfield (1987)

ü
ü

Garrisson et al (2000)

ขั้น 1 ขั้นระบุประเด็นปัญหา
ขั้น 2 ขั้นรวบรวมข้อมูล
ขั้น 3 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้น 4ขั้นการสรุป
ขั้น 5 ขั้นประเมินผล
ขั้น 6 ขั้นน�ำไปใช้ประโยชน์

Perkins;& Murphy (2000)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ

Newman (1990)

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของนักการศึกษา

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü

11
9
9
7
9
3

ü
ü

ü
ü
ü

5. ผู้วิจัยสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดจากตารางที่ 1 และ 2 ท�ำให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของผู้วิจัย ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นระบุประเด็น
ปัญหา ขั้นรวบรวมและพิจารณาข้อมูลขั้นการสร้างองค์ความรู้ ขั้นการเชื่อมโยงอย่างมีวิจารณญาณและขั้นสรุปผล
และประเมินผล ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิด
ของผู้วิจัย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
1. ขั้นกระตุ้นความสนใจ
2. ขั้นส�ำรวจค้นหา
3. ขั้นอธิบาย
4. ขั้นลงข้อสรุป
5. ขั้นขยายความรู้
6. ขั้นประเมินผล

รูปแบบการจัดการเรียน
รู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
1. ขั้นระบุประเด็นปัญหา
2. ขั้นรวบรวมข้อมูล
3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
4. ขั้นการสรุป
5. ขั้นน�ำไปใช้ประโยชน์
6. ขั้นประเมินผล

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของผู้วิจัย
1. ขั้นเตรียมความพร้อม
2. ขั้นระบุประเด็นปัญหา
3. ขั้นรวบรวมและพิจารณาข้อมูล
4. ขั้นสร้างองค์ความรู้
5. ขั้นใช้เชื่อมโยงอย่างมีวิจารณญาณ
6. ขั้นสรุปผลและประเมินผล
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โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลงมือการค้นหาข้อมูล และประเมินผลความถูกต้องของ
1) ขัน้ เตรียมความพร้อม (Preparing) เป็นการ ข้อมูลที่ได้
เริ่มกิจกรรมเพื่อน�ำเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ โดยครูชี้แจง
4) ขั้ น สร้ า งองค์ ค วามรู ้ (Knowledge
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนท�ำหน้าที่กระตุ้น constructing)นั ก เรี ย นสามารถน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวม
นักเรียนโดยใช้สถานการณ์หรือประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วข้อง ได้จากขั้นรวบรวมและพิจารณาข้อมูลมาจัดกลุ่มเพื่อ
กับเนือ้ หาทีเ่ รียนหรือการใช้เทคนิคต่างๆ เพือ่ ให้นกั เรียน ลดขนาดข้อมูลดิบและแปลความหมายของข้อมูลที่ได้
เกิ ด ความสนใจ การอภิ ป ราย ถามค� ำ ถามที่ ต นเอง รับการจัดกลุ่มแล้วให้เป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สนใจ เกิดความอยากรู้อยากเห็นและรู้สึกท้าทายในการ โดยทีค่ รูสง่ เสริมให้นกั เรียนอธิบายความคิดรวบยอดจาก
หาค�ำตอบ รวมถึงการตรวจสอบความรูแ้ ละประสบการณ์ ข้อมูล หลักฐานและประสบการณ์เดิมของนักเรียนจนได้
เดิมของนักเรียน
องค์ความรูใ้ หม่ทตี่ อ่ ยอดจากความรูเ้ ดิม และประเมินผล
2) ขั้ น ระบุ ป ระเด็ น ปั ญ หา (Identifying ความถูกต้องขององค์ความรู้ที่ได้
problem) เป็นขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้คัด
5) ขั้นใช้วิจารณญาณเชื่อมโยง (Using critical
กรองปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สนใจ หรือบอกประเด็น thinking) เป็นขัน้ ตอนทีน่ กั เรียนสามารถน�ำความรูห้ ลัก
ที่ ส นใจจะศึ ก ษาได้ จากกระบวนการคั ด เลื อ ก เพื่ อ การทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการอธิบายสถานการณ์เดิม
ให้ ไ ด้ ป ระเด็ น ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าจั ด กิ จ กรรม หรือสถานการณ์ใหม่ โดยนักเรียนสามารถอธิบายได้ว่า
การเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยมีครูเป็นผู้คอยสังเกต ส่งเสริม อะไรคือปัญหา และมีข้อมูล หลักการ อะไรเป็นเหตุผล
ให้นักเรียนท�ำงานร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษาแก่ สนับสนุนที่มากพอ จนกระทั่งตัดสินใจสรุปได้ และน�ำ
นักเรียน ให้ก�ำลังใจและเสนอประเด็นที่ชี้แนะแนวทาง
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
3) ขั้ น รวบรวมและพิ จ ารณาข้ อ มู ล (Data
6) ขั้นสรุปและประเมินผล (Concluding and
assembling and considering) เป็นขั้นที่ให้นักเรียน evaluating) เป็นการประเมินการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการ
วางแผนและก�ำหนดแนวทางในการสืบค้นข้อมูล แนวทาง ต่างๆ ว่านักเรียนได้องค์ความรู้ ด้านเนื้อหา และด้าน
ในการส�ำรวจตรวจสอบที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีกระบวนการตรวจสอบ
เช่น การส�ำรวจ ท�ำการทดลอง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาอย่าง องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบฝึกหัด ค�ำถาม หรือ
เพียงพอต่อการเรียนรู้ และพิจารณาข้อมูลมีทนี่ า่ เชือ่ ถือ มี ประเด็นสถานการณ์ใหม่ๆหรือแสดงความรู้ความเข้าใจ
ความถูกต้อง มีหลักฐานรองรับ โดยครูท�ำหน้าที่ส่งเสริม ในการอภิปราย หรือการน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อให้
ให้นกั เรียนท�ำงานร่วมกัน ซักถามนักเรียนเพือ่ น�ำไปสูก่ าร นักเรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้และสามารถ
สรุปขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้ดังภาพที่ 1
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30

ขั้นเตรียมความพร้อม
ขั้นระบุประเด็นปัญหา

การระดมสมองเพื่อหาประเด็นปัญหา
เกี่ยวข้อง
การระบุประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การทํากิจกรรมและรวบรวมข้อมูล

ขั้นรวบรวมและพิจารณาข้อมูล

การตรวจสอบข้อมูลและหาหลักฐานใน
การสนับสนุนข้อมูล
ข้อมูลเพียงพอ

การประเมินผล
ข้อมูลไม่เพียงพอ

การตีความหมายของข้อมูล

ขั้นสร้างองค์ความรู้

การลงข้อสรุป
การประเมินผล
ได้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

องค์ความรู้ยังไม่ชัดเจน

ขั้นใช้วิจารณญาณเชื่อมโยง
ขั้นสรุปและประเมินผล
ภาพที
ดการเรี
ยนรูยนรู
้วิท้วยาศาสตร์
ที่ส่ทงเสริ
มการคิ
ดอย่ดาอย่
งมีาวงมี
ิจารณญาณฯ
ภาพที่ 1่ รู1ปรูแบบการจั
ปแบบการจั
ดการเรี
ิทยาศาสตร์
ี่ส่งเสริ
มการคิ
วิจารณญาณฯ

6. น�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
น� ำ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่
่
.
นํ
า
รู
ป
แบบการจั
ด
การเรี
ย
นรู
้
ว
ท
ิ
ยาศาสตร์
ท
่
ี
ส
ง
เสริ มดการคิ
ดอย่วิจางมี
วจิ ารณญาณไป
ที่ ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร คิ ด อ ย ่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ ไ ป ใ ห ้ ส่งเสริมการคิ
อย่างมี
ารณญาณที
่พัฒนาขึ้นไปศึกษา
ให้
ผ
เ
ู
้
ชี
่
ย
วชาญ
5
ท่
า
นพิ
จ
ารณาค่
า
ดั
ช
นี
ค
วามสอดคล้
อ
งระหว่
า
งรู
ป
แบบและการจั
ด
กิ
จ
กรรมการเรี
ยนรูาง้ นักเรียน
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง น�ำร่องและท�ำการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่
Index
of Item Objectiveด กิCongruence:
IOC)และความเหมาะสมของรู
ดการเรี ยนรู ้น้ ี
ระหว่ า( งรู
ป แบบและการจั
จ กรรมการเรี
ย นรู ้ ชั้นมัธยมศึกษาปีปทแบบการจั
ี่ 1โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ
กษา
( Index of Item Objective Congruence: IOC)และ แห่งหนึ่งสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้
เขต 2 ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 จ�ำนวน 30 คน
ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล
ข้อมูล
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ขอบเขตของการวิจัย

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยนี้มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2
อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตากเป็นพื้นที่ชายขอบที่นักเรียน
มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งหนึ่ง สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 อ�ำเภอพบพระ
จังหวัดตาก 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 30 คน โดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสที่นักเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เช่น
เด็กต่างด้าว เด็กชาวเขา เด็กชาวไทยพื้นราบที่ค่อนข้าง
จะขาดความพร้อมและโอกาสทางการศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ โ ด ย ใ ช ้ รู ป แ บ บ
การจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด
อย่างมีวิจารณญาณ ส�ำหรับส�ำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ทสี่ ง่ เสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้น โดยพิจารณาจาก
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ฯ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ เ นื้ อ หากลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร หน่วยการ
เรียนรู้ สารรอบตัว
เครื่องมือวิจัย
1. แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.น�ำค่าดัชนีความสอดคล่องระหว่างรูปแบบและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และคะแนนการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯของผู้เชี่ยวชาญ
มาค�ำนวณหาค่าเฉลี่ย
2. ท�ำการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
และหลั ง เรี ย นของการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารญาณและผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นโดยใช้ ก ารทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างสัมพันธ์กนั
(t-test for dependent sample)
3. น�ำคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯมาค�ำนวณหาค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย
1. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาขึ้นประกอบ
ด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นระบุประเด็นปัญหา
3) ขั้นรวบรวมและพิจารณาข้อมูล 4) ขั้นสร้างองค์
ความรู้ 5) ขั้นใช้วิจารณญาณเชื่อมโยง และ 6) ขั้นสรุป
และประเมินผลผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าคุณภาพ
ของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส ่ ง เสริ ม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างรูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ระหว่าง
0.60 -1.00 คะแนนเฉลี่ยการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่า 4.10 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมระดับมาก
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2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของการคิดอย่างมีวิจารญาณของนักเรียนโดยใช้การ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N
30
30

X
13.07
19.77

SD
3.591
2.885

p
.000*

จากตาราง 4 พบว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
3. เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย นและ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด้ ว ยรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ หลังเรียนของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนโดยใช้
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณฯ ที่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
พัฒนาขึน้ มีคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ หลังเรียน สัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 5
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

N
30
30

X
15.50
19.97

จากตาราง 5 พบว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด้ ว ยรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณฯ ที่
พัฒนาขึ้น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการ
จั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส ่ ง เสริ ม การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
การอภิ ป รายผลการวิ จั ย แบ่ ง ออกเป็ น 2
ประเด็น คือ 1) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทสี่ ง่ เสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ส�ำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 2) อภิปรายประสิทธิผลของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี

SD
3.954
3.178

p
.000*

วิจารณญาณทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยพิจารณาจากการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีม่ ตี อ่ รูปแบบการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ที่พัฒนาขึ้น
1. รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่พัฒนาขึ้น จากการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า
มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้สามารถน�ำไปจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้ นวิชาวิทยาศาสตร์ได้ โดยผูว้ จิ ยั จัดท�ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามขัน้ ตอนของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้เนื้อหา สาระที่ 3
สารและสมบัติของสารในขั้นเตรียมความพร้อมซึ่งเป็น
ขั้นตอนแรกของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยได้น�ำข่าว
หรือสถานการณ์จ�ำลองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน
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ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง สารและสมบัติของสาร มา คิดเพือ่ ลงข้อสรุปทีส่ มเหตุสมผลและได้ขอ้ สรุปทีถ่ กู ต้อง
เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ท�ำให้นักเรียนมีความ เป็นองค์ความรู้ จากนัน้ ในขัน้ การใช้วจิ ารณญาณเชือ่ มโยง
กระตือรือร้น และให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมเป็น นักเรียนสามารถน�ำความรู้ที่ได้มาใช้ในสถานการณ์ใหม่
อย่างมาก สอดคล้องกับ ไอเซนคราฟท์ (Eisenkraft, ที่ใกล้เคียงสถานการณ์เดิม โดยเอนนิส (Ennis, 1985)
2003) ที่กล่าวว่า เหตุการณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลา ได้กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องผสมผสาน
นั้นๆ หรือเรื่องที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนเคยพบมา ความรู้ที่เกี่ยวข้องไปปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์อื่นและ
จะท�ำให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ในขั้น มีการพิจารณา ไตร่ตรอง หาข้อมูลตามกระบวนการ
ระบุประเด็นปัญหา นักเรียนได้ท�ำงานเป็นกลุ่ม ระดม โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียน
สมอง เพื่อช่วยกันคัดกรองปัญหาทางวิทยาศาสตร์ออก จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความความรู้กับสถานการณ์
จากปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาที่เป็นความเชื่อ ในขั้นการ ใหม่ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์เดิมได้ดีขึ้น และในขั้น
รวบรวมและพิจารณาข้อมูล ในขั้นนี้นักเรียนได้ลงมือ สุ ด ท้ า ยขั้ น สรุ ป และประเมิ น ผลนั ก เรี ย นจะได้ ร ่ ว มกั น
ปฏิบตั ดิ ว้ ยการวางแผนการสืบค้นข้อมูล เพือ่ เก็บรวบรวม อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ก�ำหนด และประเมินผล
ข้อมูลที่จ�ำเป็น และฝึกการตรวจสอบความถูกต้องของ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของตนเองและเพื่อนในการ
ข้อมูล ท�ำให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูลว่า ตัดสินใจเลือก หรือหาวิธีรับมือกับสถานการณ์นั้น โดย
มีหลักฐานที่ท�ำให้ข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ครูจะท�ำหน้าที่ตรวจสอบความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และสอดคล้องกับ ดีคาโรลี (Decaroli, 1973) ซึ่งกล่าว ของนักเรียนอีกครัง้ จากการท�ำแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม
ไว้ว่าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัดระบบข้อมูล เพื่อช่วยพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
การประมวลผลข้อมูลเป็นองค์ประกอบของการคิดอย่าง ทั้งนี้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถส่งเสริมให้เกิด
วิจารณญาณโดยเควล์มอล์ซ (Quellmalz, 1985) ได้ ขึ้นได้ด้วยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เสนอเพิม่ เติมว่าการรวบรวมข้อมูลต้องมีการตัดสินข้อมูล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณที่ พั ฒ นาขึ้ น
ที่ถูกต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ หรือมีการตัดข้อมูลที่ไม่ สอดคล้องกับ ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์และอุษา ชูชาติ (2544)
จริงออก ซึ่งการพิจารณาตัดสินข้อมูลและประเมินผลใน ที่กล่าวว่ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯนี้ ท�ำได้โดย การสืบค้นข้อมูล พัฒนาและฝึกฝนได้ด้วยการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัย
การท�ำการทดลอง การอภิปรายซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ความรู้เฉพาะในแต่ละเรื่อง ต้องฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะ
สคริเวนและพอล (Scriven & Paul, n.d.) ได้เสนอว่าการ พื้นฐานส�ำหรับการคิด เช่นทักษะพื้นฐานในการย่อย
ตรวจสอบข้อมูลและตัดสินข้อมูล ได้มาจากการเฝ้าสังเกต ข้อมูล การสร้างความรูใ้ หม่ ทักษะพืน้ ฐานส�ำหรับการคิด
การทดลอง การใช้เหตุผล และการสื่อสารปฏิสัมพันธ์
2. ประสิทธิผ ลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ส�ำหรับขั้นการสร้างองค์ความรู้นั้นนักเรียนจะน�ำข้อมูลที่ วิทยาศาสตร์ทสี่ ง่ เสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณที่ พัฒนา
ผ่านการตีความและแปลความหมายจนจับประเด็นส�ำคัญ ขึ้น พิจารณาได้จากคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หรือปัจจัยสามารถแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลทัง้ หมด พ บ ว ่ า นั ก เรี ย น มี ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ก า ร คิ ด อ ย ่ า ง มี
เป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องสมเหตุสมผล วิ จ ารณญาณ หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย
และมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่ได้มี ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่านักเรียนที่เรียนรู้
การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างแท้จริง โดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อ
สอดคล้อง กับฮาลเพิร์น (Halpern, 2014) ที่กล่าว ส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณได้ รั บ การพั ฒ นา
ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือกระบวนการทางความ กระบวนการคิ ด อย่ า งใคร่ ค รวญ ผ่ า นการวิ เ คราะห์
คิดและการใช้เหตุผล โดยน�ำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการ ไตร่ ต รองโดยใช้ ค วามรู ้ ประสบการณ์ สามารถระบุ
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ปัญหา รวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ สเติร์นเบิร์ก (Sternberg, 1985) ที่ได้เสนอว่าการคิด
จนสามารถลงข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งนี้รูปแบบ อย่างมีวิจารณญาณเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งของความ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี ฉลาด เป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยการจัดกิจกรรม
วิจารณญาณส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดการเรียนรูท้ กี่ อ่ ให้เกิดการเรียนรูท้ ดี่ มี ปี ระสิทธิภาพ
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น นั่นคือได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้โดยการแสวงหา
เป็นรูปแบบที่มีการสอดแทรกกิจกรรมฝึกการคิดอย่าง ความรู้ด้วยตนเอง ได้คิดวิเคราะห์ ตั้งค�ำถาม ค้นหา
มีวิจารณญาณลงไปในขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ ค�ำตอบที่ถูกต้อง และน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ สามารถ
อย่างชัดเจนท�ำให้นกั เรียนสามารถฝึกทักษะการคิดอย่าง เชื่อมโยงความรู้ทางด้านเนื้อหาโดยใช้การคิดอย่างมี
มีวจิ ารณญาณ ได้อย่างเป็นขัน้ ตอนและเป็นระบบจึงท�ำให้ วิจารณญาณมาใช้คัดเลือก พิจารณาและประมวลผล
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นโดยมีแนวทาง ข้อมูลและลงข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล
ในการฝึกคิด คือ ฝึกการนิยามปัญหา สอดคล้องกับ
3. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ รู ป แบบ
เดรสเซลและเมย์ฮิว (Dressel & Mayhew, 1957) ที่ การจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด
กล่าวว่าในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณต้อง อย่ า งมี วิ จ ารณญาณมี ค วามพึ ง พอใจอยู ่ ใ นระดั บ มาก
เริ่ ม ต้ น จากการก� ำ หนดปั ญ หา ข้ อ โต้ แ ย้ ง วิ เ คราะห์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
และเข้ า ใจความหมายภายในขอบเขตข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ขึ้นมุ่งเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนฝึกให้เชื่อม
ก�ำหนดให้ น�ำไปสู่การตั้งค�ำถามที่เหมาะสมในแต่ละ โยงเหตุผลให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
สถานการณ์และองค์ประกอบการพิจารณาตัดสินและ ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการค้นหาข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ประสิทธิภาพของรูปแบบ รวบรวมข้อมูลและพิจารณาตัดสินข้อมูล ได้เรียนรู้ด้วย
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี ตนเอง ท�ำให้เกิดการเรียนรู้จากการลงปฏิบัติ ท�ำให้
วิ จ ารณญาณที่ พั ฒ นาขึ้น พิจ ารณาได้จ ากคะแนนผล นั ก เรี ย นเกิ ด ความสนุ ก สนาน และเกิ ด ความท้ า ทาย
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี ในการเรียนรู้ จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ คิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ กับ สุมณฑา พรหมบุญ (2540) ที่กล่าวว่า กิจกรรม
นักเรียนได้ฝกึ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผนวก การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือท�ำกิจกรรมต่างๆ
เข้ากับการใช้ความรู้ ความสามารถในด้านการคิด และ ด้วยตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือและให้
ประสบการณ์ ทั้งยังมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถประยุกต์ ความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มส่งผลให้
ใช้ความรู้ คิดพิจารณา ไตร่ตรองและสามารถตัดสินใจใน นักเรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมเพราะมีการช่วยเหลือกัน
สถานการณ์ต่างๆ ที่นักเรียนประสบได้ เน้นให้นักเรียน ในการเรียนรู้ เป็นไปในทางเดียวกับบองและแกรแฮม
ฝึกการนิยามปัญหา รวบรวมข้อมูลและพิจารณาตัดสิน (Bonk & Graham, 2004) ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรม
ข้อมูล และลงข้อสรุป น�ำข้อสรุปนัน้ มาสร้างองค์ความรูไ้ ด้ การเรียนรู้ที่ใช้วิธีการแบบผสมผสานอย่างหลากหลาย
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เี่ ป็นขัน้ ตอน ซึง่ สอดคล้อง จะท�ำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และ
กับ มาจี (Magee, n.d.) ที่กล่าวว่าการคิดขั้นสูงซึ่ง ส่งเสริมความพึงพอใจในการเรียนรู้ได้ ซึ่งรูปแบบการ
รวมไปถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีสามารถน�ำไปสู่ จัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้นในแต่ละขั้นมีการจัดกิจกรรม
ผลส�ำเร็จในการเรียนรู้ ขณะเดียวกันการเรียนรูท้ ดี่ กี จ็ ะช่วย ทีใ่ ห้นกั เรียนได้ลงมือท�ำและมีสว่ นร่วมอย่างหลากหลายจึง
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณด้วย เช่นเดียวกับ ส่งผลให้นกั เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูน้ ี้
อยูใ่ นระดับมาก
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ขั้นสูงให้กับผู้เรียนและเป็นทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่
ข้อเสนอแนะ
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ 21 ดังนั้น ควรท�ำการศึกษาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยโดย
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ และความคงทนของการ
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยาย คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนต่อไป
โอกาสทางการศึกษาเนื่องจากเป็นการพัฒนาการคิด
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การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
Assessment of Students Satisfactions Toward the Library Services
Educational Equipments and Learning Environment,
Faculty of Education, Burapha University
ดร.นคร ละลอกน้ำ�*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2) เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะ
การให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรูต้ ามความต้องการของนิสติ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นิสติ คณะศึกษาศาสตร์ทมี่ สี ถานภาพก�ำลังศึกษา ชัน้ ปีที่ 1 ถึงชัน้ ปีที่ 4 ตัง้ แต่
ปีการศึกษา 2553-2556 จ�ำนวน 360 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)
และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จับสลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและแบบสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะ การให้
บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สรุปดังนี้
1.1 ความพึงพอใจของนิสติ ทีม่ ตี อ่ การให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก�ำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2-ข้อ 5 อยู่ในระดับมาก
1.2 ความพึงพอใจของนิสติ ทีม่ ตี อ่ การให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
1.3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านห้องสมุดอยู่ในระดับมาก
1.4 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านอุปกรณ์การศึกษาอยู่ในระดับไม่แน่ใจ
1.5 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อยู่ในระดับไม่แน่ใจ
คำ�สำ�คัญ : การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ/ การให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
*อาจารย์ประจำ�ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. ผลการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ของนิสิต สรุปดังนี้
2.1 ควรมีการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือนกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทีส่ ามารถใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ได้อย่างสะดวกเพราะสามารถตรวจสอบฐานข้อมูลเอกสาร หนังสือ งานวิจยั และสือ่ ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายฯ
ได้โดยง่าย ส่วนการฝึกอบรมการใช้งานควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึงเพราะไม่คอ่ ยทราบว่าอบรมวันไหนบ้าง อาจ
จัดอบรมเดือนละครั้งก็ได้ หรือไม่ก็ทำ� เป็นสื่ออบรมหลายๆ รูปแบบ เช่น อบรมผ่านเครือข่าย หรือวีดิทัศน์อบรม
การใช้ ฯลฯ
2.2 ควรมีการจัดหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ให้เพียงพอ และคอยตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ใน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ท�ำคู่มือการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์
ในห้องเรียนให้ชัดเจน แข็งแรง และพัฒนาระบบ Wi-Fi ให้ใช้งานได้อย่างทั่วถึงทุกห้องเรียน ทางคณะควรจัดศึกษา
ดูงานและท�ำกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยบ่อยๆ เพราะนิสิตได้ประสบการณ์ตรง
2.3 ควรมีการจัดหาห้องบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นขึ้นภายในคณะจะได้สะดวกขึ้น
มีการขยายโรงอาหารให้เพียงพอกับจ�ำนวนนิสิต และปรับปรุงรสชาติ ปริมาณอาหารให้เหมาะสม จัดหาพื้นที่จอดรถ
ส�ำหรับนิสติ ให้เพียงพอ ห้องน�ำ้ ควรท�ำความสะอาดให้ถขี่ นึ้ กว่านีแ้ ละซ่อมก็อกน�ำ้ ให้สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะ
ส่วนใหญ่เสีย
2.4 ควรมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพราะไฟตกและดับบ่อยมาก ควรมีการเพิ่มจุดทิ้งขยะในแต่ละชั้น
ของตึกให้ทั่วถึง

Abstract
The purpose of this research is 1) to evaluate the students ‘ satisfaction to the library
services, educational equipments, and learning environment of Faculty of Education, Burapha
University 2) to provide the suggestions to the library service ,educational equipments and learning
environment based on the student’s needs of Faculty of Education, Burapha University
The samples of this research were 360 students on educational status of Faculty of Education
are undergraduate students since academic year 2010 - 2013 by using Multi – stage Random
Sampling and Simple Random Sampling.
The instruments of this research were the questionnaires for satisfaction and the interview
form for suggestions to the library services, educational equipment and learning environment of
Faculty of education, Burapha University
The research found that:
1. The results of student’s satisfaction to the library services, educational equipments and
learning environment of Faculty of education , Burapha University were:
1.1 The satisfaction of students to the library service, the education equipments and
learning environment of Faculty of Education, Burapha University by the indicator 2. 5 in accordance
with the criteria of Article 2 - 5 at the high level
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1.2 The satisfaction of students to the library services, the education equipments and
learning environment of Faculty of Education, Burapha University as well as all aspects at the
high level
1.3 The satisfaction of students to the library services at the high level
1.4 The satisfaction of student to the educational equipments services at the uncertain level
1.5 The satisfaction of students to the learning environment services at the uncertain level
2. The results of the interview suggestions to library services, educational equipments, and
the learning environment were:
2.1 Should develop computer networking as the University library which can use various
resources conveniently by checking the database, documents, books, researches and media from
the network, the library should publishing to let everyone know about the training course of
using library network system, or provide the training via the other media formats such as online
training or video training, etc.
2.2 Should provide the classroom, laboratory, chairs are sufficient and check supplies
devices in the classroom, in the laboratory at least once a week, provide the manual of material
devices in the classroom, clearly a strong Wi-Fi systems available to every classroom. For getting
direct experiences, the Faculty should arrange the observation and activities outside the university.
2.3 Should provide a first aid and health services. Provide cafeteria to support the
number of students and improves the taste and qualities of food, provide adequate parking space
for students ,clean and repair the bathroom ready to use.
2.4 Should be an improved electricity system and should provide more trash on each
floor of the building.
Keyword: The Assessment satisfactions of service/ The library service Educational materials

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก�ำหนดไว้ในหมวด
6 มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47-51
มีสาระโดยสรุปว่า ให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ให้
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาให้มรี ะบบการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก ให้มีส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามี ฐ านะเป็ น
องค์การมหาชนท�ำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมิน
คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอก ให้ ส ถานศึ ก ษาให้
ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่

มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ เผยแพร่ ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น ภายนอกของ
สถานศึ ก ษาใดไม่ ไ ด้ ม าตรฐานที่ ก� ำ หนด ให้ ส� ำ นั ก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท�ำ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพือ่
ให้สถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ทั้งหมดนี้เพื่อเป้าหมายให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติฯ ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบตั ติ า่ งๆ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการด�ำเนินงาน
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เกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2. เพือ่ จัดท�ำข้อเสนอแนะการให้บริการห้องสมุด
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ิ อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรูต้ ามความ
ในการก�ำกับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดย ต้องการของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ก�ำหนดองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบ 9 ด้าน คือ 1) ปรัชญา ขอบเขตการวิจัย
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด�ำเนินงาน 2) การผลิต
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงส�ำรวจ
บัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย (Survey Research)
5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การท�ำนุ บ�ำรุง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม 7) การบริ ห ารและการจั ด การ
ประชากร คื อ นิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์ ที่ มี
8) การเงินและงบประมาณ 9) ระบบกลไกการประกัน สถานภาพก�ำลังศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553คุณภาพ
2556 จ�ำนวน 6,119 คน
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่มี
ได้ ด� ำ เนิ น การให้ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สถานภาพก�ำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ตั้งแต่
ตามตั ว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ ม าตรฐานของส� ำ นั ก งาน ปีการศึกษา 2553-2556 จ�ำนวน 360 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) โดยมี แบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)
การด�ำเนินการและประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ทั้ง 9 ด้าน อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี และจากข้อมูลการ จับสลาก
ประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการเทียบ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ปี ก ารศึ ก ษา 2555 พบว่ า ตารางของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่ 2 การผลิตบัณฑิต ที่ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ด้านห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
3. ตัวแปรในการวิจัย
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ยังขาดข้อมูลผลด�ำเนินการใน
ตัวแปรต้น คือ การให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์
ตัวบ่งชีน้ จี้ ากผูใ้ ช้บริการ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจจะศึกษาเรือ่ ง การ การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
ประเมินความพึงพอใจของนิสติ ทีม่ ตี อ่ การให้บริการห้อง มหาวิทยาลัยบูรพา
สมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตั ว แ ป ร ต า ม คื อ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลการ นิ สิ ต ที่ มี ต ่ อ ก า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร ห ้ อ ง ส มุ ด อุ ป ก ร ณ ์
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล ้ อ ม ก า ร เ รี ย น รู ้
และเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานของส� ำ นั ก งานคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึงเจตนารมณ์ของ
4. ระยะเวลาด�ำเนินการวิจยั คือ มีนาคม 2557พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ อีกด้วย
กันยายน 2557

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี
1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาและ ได้ แ ก่ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตาม
สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู ้ คณะศึ ก ษาศาสตร์ ตั ว บ ่ ง ชี้ แ ล ะ เ ก ณ ฑ ์ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ส� ำ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยบูรพา
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องค์ประกอบ การเรียนรู้ แนวคิดการประเมินความพึงพอใจ การให้
คุณภาพการศึกษาที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
ด้านห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริการห้องสมุด อุปกรณ์
การเรียนรู้ แนวคิดการประเมินความพึงพอใจ การให้ การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
3.2 น�ำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์การ
การเรียนรู้ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริการห้องสมุด อุปกรณ์ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึ ก ษาและสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู ้ โดยใช้ ก าร การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสนออาจารย์
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อน�ำมาใช้ใน ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหา และการใช้ภาษา แล้ว
การสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจยั น�ำข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย แบ่ ง เป็ น ข้อค�ำถามให้ถูกต้อง ชัดเจน
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
3.3 น�ำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล พื้ น ฐานการใช้ บ ริ ก าร ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 คน ตรวจสอบ
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์หรือ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการ เนือ้ หา (Index of item objective congruence : IOC)
ให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม โดยก�ำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาค่า IOC และน�ำผลการ
การเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามตัว หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
บ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก�ำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2-ข้อ 5 หรือเนื้อหา (Index of item objective congruence :
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการ IOC) ได้ผลอยู่ระหว่าง .70-1.00
ให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ประสานงานกับ
การเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แยกเป็น คณะศึกษาศาสตร์ในการออกหนังสือขอความร่วมมือเก็บ
รายด้าน
ข้อมูลไปยังคณาจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตที่
แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า งเกี่ ย วกั บ เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการส่งและเก็บข้อมูลรวมถึงการ
ข้อเสนอแนะการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา เข้าสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนิสิต
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
3. สร้ า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ รวบรวมข้ อ มู ล เชิงปริมาณ (จากแบบสอบถาม)โดยบันทึกรหัสข้อมูล
ด�ำเนินการ ดังนี้
โดยจ�ำแนกตามประเภทของแบบสอบถามแต่ละชุด และ
3.1 ศึ ก ษาตัว บ่ง ชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเชิงคุณภาพ (จากแบบ
การประเมิ น ความพึ ง พอใจด้ า นห้ อ งสมุ ด อุ ป กรณ์ สัมภาษณ์) โดยการถอดเทปแบบค�ำต่อค�ำ (Transcript)
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อก�ำหนด อ่านอย่างวิเคราะห์เพื่อสร้างมโนทัศน์ (Concept) จาก
ขอบข่ายข้อค�ำถามและสร้างข้อค�ำถามให้ครอบคลุม ข้อมูลที่ได้ แล้วจัดหมวดหมู่ของมโนทัศน์เพื่อสร้าง
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามตั ว บ่ ง ชี้ สมมติ ฐ านชั่ ว คราว และตรวจสอบความสอดคล้ อ ง
และเกณฑ์ ม าตรฐานของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ กั น ของข้ อ มู ล ด้ ว ยกระบวนการตรวจสอบสามเส้ า
การอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ (Triangulation)
การศึกษาที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ด้าน
ห้ อ งสมุ ด อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาและสภาพแวดล้ อ ม

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
หน้าที่ 53
6. จัดท�ำข้อเสนอแนะการให้บริการห้องสมุด ส่วนใหญ่เห็นว่าการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรูต้ ามความ อื่นๆ ของคณะฯ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังไม่
ต้องการของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ค่อยสมบูรณ์เท่าทีค่ วร และเอกสาร ต�ำรา งานวิจยั รวมถึง
สื่ออื่นๆ ยังมีน้อยและค่อนข้างเก่า อยากให้พัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือนกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างสะดวกเพราะสามารถ
ที่ มี ต ่ อ การให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา ตรวจสอบฐานข้อมูลเอกสาร หนังสือ งานวิจัย และสื่อ
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายฯ ได้โดยง่าย ส่วนการฝึกอบรม
การใช้งานควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึงเพราะไม่คอ่ ย
มหาวิทยาลัยบูรพา มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้ ทราบว่าอบรมวันไหนบ้าง อาจจัดอบรมเดือนละครัง้ ก็ได้
บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม หรือไม่กท็ ำ� เป็นสือ่ อบรมหลายๆ รูปแบบ เช่น อบรมผ่าน
การเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตาม เครือข่าย หรือวีดิทัศน์อบรมการใช้ ฯลฯ
		 2.1.2 การบริ ก ารด้ า นกายภาพที่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก�ำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ถึง
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ข้อ 5 อยู่ในระดับมาก (X = 3.79)
1.2 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้ นักศึกษา นิสิตส่วนใหญ่เห็นว่า ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม การ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวม ยังมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น เก้าอี้ใน
ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนส่วนใหญ่ก็เสียและเก่ามาก
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X = 3.52)
1.3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้ โดยเฉพาะจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีไม่ทั่วถึงส่วนใหญ่
จะใช้ Wi-Fi ไม่ได้และ ช้ามาก ควรมีการจัดหาห้องเรียน
บริการด้านห้องสมุดอยู่ในระดับมาก (X = 3.77)
1.4 ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ที่ มี ต ่ อ ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ให้เพียงพอ และคอยตรวจเช็ควัสดุ
การให้ บ ริ ก ารด้ า นอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาอยู ่ ใ นระดั บ อุปกรณ์ในห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ ารให้พร้อมใช้งานอย่าง
สม�่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ท�ำคู่มือการใช้งาน
ไม่แน่ใจ (X = 3.32)
1.5 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้ วัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียนให้ชัดเจน แข็งแรง
		 2.1.3 การบริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
บริการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อยู่ในระดับไม่แน่ใจ
ที่จ�ำเป็น นิสิตส่วนใหญ่เห็นว่า งานทะเบียนนักศึกษา
(X = 3.44)
2. ผลแบบสัมภาษณ์การให้บริการห้องสมุด ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้อย่าง
อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตาม สะดวก การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลยังมีไม่
ทั่วถึงอยากให้ทางคณะจัดห้องบริการอนามัยและการ
ความต้องการของผู้รับบริการ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ข้อเสนอแนะและแนวทางการให้บริการ รักษาพยาบาลเบื้องต้นขึ้นภายในคณะจะได้สะดวกขึ้น
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียน เพราะถ้าไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคนเยอะ แออัด
รู้แยกตามตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก�ำหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน รอนานมาก ในส่วนของบริการด้านโรงอาหารยังมีความ
คับแคบอยู่มาก อาหารมีน้อยไม่หลากหลาย แพงด้วย
ข้อ 2-ข้อ 5 สรุปได้ดังนี้
		 2.1.1 การบริการห้องสมุดและแหล่ง ควรมีการขยายโรงอาหารให้เพียงพอกับจ�ำนวนนิสติ และ
เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการ ปรับปรุงรสชาติ ปริมาณอาหารให้เหมาะสม พืน้ ทีจ่ อดรถ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา นิสิต ส�ำหรับนิสิตมีน้อยมากควรขยายให้เพียงพอ ห้องน�้ำควร
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ท�ำความสะอาดให้ถี่ขึ้นกว่านี้เพราะคนใช้เยอะสกปรก อย่างต่อเนื่อง และคอยส่งเสริมให้นิสิตในคณะมีส่วนร่วม
เร็วและซ่อมก็อกน�้ำให้สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะ ในการท�ำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่ช�ำรุด
โดยเฉพาะการศึ ก ษาดู ง านและท� ำ กิ จ กรรมภายนอก
		 2.1.4 ระบบสาธารณูปโภคและรักษา มหาวิทยาลัยถือเป็นกิจกรรมที่ดีและอยากให้คณะจัด
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ นิสติ บ่อยๆ นิสิตได้ประสบการณ์ตรง
ส่วนใหญ่เห็นว่า ทัง้ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบก�ำจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ อภิปรายผล
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ มีความเหมาะสม
1. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต
ยกเว้นระบบไฟฟ้าควรมีการปรับปรุงเพราะไฟฟ้าตกและ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาและ
ดับบ่อยมาก ควรมีการเพิม่ จุดทิง้ ขยะในแต่ละชัน้ ของตึก สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู ้ คณะศึ ก ษาศาสตร์
ให้ทั่วถึง
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก�ำหนดตาม
2.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการให้บริการ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2-ข้อ 5 พบว่า ผลรวมทุกข้ออยู่
แยกเป็ น รายด้ า น คื อ ด้ า นห้ อ งสมุ ด ด้ า นอุ ป กรณ์ ในระดับมาก (X = 3.79) และความพึงพอใจของนิสิต
การศึกษา และด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
		 2.2.1 การบริการด้านห้องสมุด นิสิต สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ พบว่า รวมทุกด้านอยู่ในระดับ
ส่วนใหญ่เห็นว่า เจ้าหน้าทีบ่ ริการรวดเร็ว บริการเป็นกันเอง มาก (X = 3.52) อาจเป็นเพราะคณะศึกษาศาสตร์ได้
และช่วยเหลือเมือ่ มีปญ
ั หา เช่น แนะน�ำการค้น อัธยาศัยดี จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554-2558 ใน
มีการน�ำหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ทุกด้านไว้อย่างชัดเจน รวมถึงงานด้านประกันคุณภาพ
มาบริการอย่างรวดเร็ว และอยากให้หนังสือ วิทยานิพนธ์ การศึกษาตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
วารสาร สือ่ สิง่ พิมพ์อนื่ ๆ มีความทันสมัยมากกว่านีเ้ พราะ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่วนใหญ่มันเก่า
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน
		 2.2.2 การบริการด้านอุปกรณ์การศึกษา ได้มีการด�ำเนินการและมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละ
นิสิตส่วนใหญ่เห็นว่า ทั้งวัสดุการสอน สื่อเสียง สื่อฉาย องค์ประกอบทั้งระดับคณะ ระดับภาควิชา ระดับส่วน
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการยังมีไม่เพียงพอ และเก่า งาน/ศูนย์ ไว้อย่างชัดเจน และมีการติดตามและประเมิน
ช�ำรุดใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ ควรจัดหาให้เพียงพอและให้ ผลอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามตัว
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์การศึกษาสม�่ำเสมอให้ บ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก�ำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ถึงข้อ 5
พร้อมใช้งาน และพัฒนาระบบ Wi-Fi ให้ใช้งานได้อย่าง และแยกเป็นรายด้านตามความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
ทั่วถึงทุกห้องเรียน
ให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
		 2 . 2 . 3 ก า ร บ ริ ก า ร ด ้ า น ส ภ า พ การเรียนรู้ พบว่า ข้อ 3 คือ มีบริการด้านกายภาพที่
แว ด ล ้ อ ม ก า ร เรี ย น รู ้ นิ สิ ต ส ่ ว น ใ ห ญ ่ เ ห็ น ว ่ า เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
สภาพห้องเรียน สถานทีท่ ำ� กิจกรรมต่างๆ มีความสะอาด นักศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การ
เป็นระเบียบ จัดโต๊ะ-เก้าอี้ สื่อ-อุปกรณ์ในห้องเรียนได้ ศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับไม่แน่ใจ
เหมาะสม คณาจารย์มีความเมตตาเป็นกันเองกับนิสิต (X = 3.48) และ ข้อ 4 คือ มีบริการสิ่งอ�ำนวยความ
คอยให้คำ� ปรึกษาอย่างใกล้ชดิ สร้างบรรยากาศและอ�ำนวย สะดวกที่จ�ำเป็นอื่นๆ เช่นงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ความสะดวกให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ เพือ่ ร่วมชัน้ เรียนมีนำ�้ ใจ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
ทางคณะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของคณะ รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และ
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สนามกีฬาอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ (X = 3.30) ความพึงพอใจ ใช้อยูป่ จั จุบนั ยังไม่สมบูรณ์ทำ� ให้นสิ ติ ผูร้ บั บริการส่วนใหญ่
ของนิสติ ทีม่ ตี อ่ การให้บริการด้านอุปกรณ์การศึกษาอยูใ่ น เข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้ได้ล่าช้า ไม่สะดวก สอดคล้อง
ระดับไม่แน่ใจ (X = 3.32) และความพึงพอใจของนิสิต กั บ น�้ ำ ลิ น เที ย มแก้ ว (2556) กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ที่มีต่อการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อยู่ ส�ำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)
ในระดับไม่แน่ใจ (X = 3.44) ซึ่งทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ย พบว่า การบริการด้านสื่อสิงพิมพ์โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์
ที่ไม่ค่อยสูงมากนัก อาจเป็นเพราะบางช่วงมีการจัดหา ต�ำราใหม่ๆ ควรน�ำมาให้บริการรวดเร็วและเข้าถึงได้
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา หลากหลายรูปแบบ ในส่วนของข้อเสนอแนะการให้บริการ
ท�ำให้นิสิตไม่ได้รับความสะดวก และ บางเรื่องมีส่วน ด้านอุปกรณ์การศึกษานิสติ ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรจัดหาทัง้
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น เรื่องจุดเชื่อมต่อและ วัสดุการสอน สื่อเสียง สื่อฉาย คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติ
ความเร็วอินเทอร์เน็ตทางคณะอยู่ระหว่างด�ำเนินการติด การให้เพียงพอและให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์
ตั้งให้ครอบคลุมทั่วตึกแต่เรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตจะ การศึกษาสม�่ำเสมอให้พร้อมใช้งาน และพัฒนาระบบ
เป็นส่วนรับผิดชอบของส�ำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย Wi-Fi ให้ ใช้งานได้อย่างทัว่ ถึงทุกห้องเรียน อาจเป็นเพราะ
ในส่วนของการจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬาท�ำได้ อุปกรณ์การศึกษาดังกล่าวและระบบ Wi-Fi เป็นสิง่ จ�ำเป็น
อย่ างล� ำ บากเพราะพื้ น ที่มีจ�ำกัด ไม่สามารถขยายและ พื้นฐานในการเรียนการสอนยุคปัจจุปันเพราะส่วนใหญ่
จัดการอะไรได้มากนัก
ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องใช้สื่อเหล่านี้ส�ำหรับสื่อสาร ท�ำ
ในส่วนของความพึงพอใจของนิสติ ทีม่ ตี อ่ การให้ กิจกรรม น�ำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทุกครั้ง
บริการด้านห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนง่ายขึน้ และต้องค้นคว้า
พบว่า อยู่ในระดับมาก (X= 3.77) อาจเป็นเพราะศูนย์ งาน ดาวน์โหลดงาน อัพโหลดงาน ฯลฯ ในห้องเรียนเป็น
เทคโนโลยีการศึกษาได้จัดสรรบุคลากรรับผิดชอบงาน ประจ�ำ จ�ำเป็นต้องใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในห้องเรียน
ต่างๆ ในศูนย์ไว้อย่างชัดเจนซึ่งพิจารณาจากรายงานผล ทางผู้เกี่ยวข้องควรมีระบบตรวจสอบและรายงานข้อ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ บกพร่องของอุปกรณ์การศึกษาให้สม�่ำเสมอ เช่น มีใบ
ประจ�ำปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55- 31 พ.ค.56)
ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของอุปกรณ์การศึกษาในห้องเรียน
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาได้ ด� ำ เนิ น การตาม ทุกห้องและต้องรายงานผลทุกวัน มีการประเมินความ
เกณ์ ม าตรฐานทั้ ง 7 ข้ อ มี ผ ลการประเมิ น ตนเอง พึงพอใจการใช้อุปกรณ์การศึกษาโดยนิสิตและผู้สอน
สู ง กว่ า เป้ า หมาย และเมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขให้ตรงและ
ข้อ 6 พบว่า ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษามีการส�ำรวจ ทันกับความต้องการผูร้ บั บริการ และข้อเสนอแนะการให้
ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ บริการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรูน้ สิ ติ ส่วนใหญ่เห็นว่า
4.10 จากคะแนนเต็ม 5
ทางคณะมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
2. ข้อเสนอแนะการให้บริการด้านห้องสมุดควร ทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อม จิตภาพ
มีการน�ำหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ และสภาพแวดล้อมทางสังคมอาจเป็นเพราะธรรมชาติ
มาบริการอย่างรวดเร็ว และอยากให้หนังสือ วิทยานิพนธ์ การเรียนรู้ของมนุษย์ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสม
วารสาร สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อื่ น ๆ มี ค วามทั น สมั ย อาจเป็ น เพราะสภาพแวดล้อมจะเป็นตัวส่งเสริมท�ำให้มนุษย์อยากทีจ่ ะ
เพราะความก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เรียน อยากทีจ่ ะท�ำสอดคล้องกับ พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ
ที่ ท� ำ ให้ นิ สิ ต สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ได้ (2549) กล่าวว่า การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะ
อย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ริ ม าณมาก ระบบการจั ด หา ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของมนุษย์ผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้อง
น�ำส่ง/เผยแพร่ รวมถึงการขึน้ ทะเบียนสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ที่ ควรจัดสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพ จิตภาพ และสังคม
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ให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ เช่ น ในสถานศึ ก ษาควรจั ด ให้
1.3 ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบในการให้บริการ
บริเวณโรงเรียน กว้างขวาง ร่มรื่น ตกแต่งให้สวยงาม ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ต�ำแหน่งทิศทางเหมาะสม ควรน�ำข้อบกพร่องที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ
ห้องเรียน โต๊ะ อากาศ แสง เสียงภายนอกไม่เกิน 70 dB ครั้งนี้ไปปรับปรุงการให้บริการทันที เช่น ด้านอุปกรณ์
ห้องสมุดห้องปฏิบตั กิ าร มีบริการหลากหลายและสะดวก การศึกษา ได้แก่ การจัดหาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพียงพอ มีเสถียรภาพ มีปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับจ�ำนวนนิสิต จัดหา/
น�้ำดื่ม น�้ำใช้ ห้องน�้ำ ห้องพยาบาล การดูแลเรื่องความ ปรับปรุงจ�ำนวนและความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์
สะอาด ครูเข้าใจเด็ก เพื่อนมีน�้ำใจช่วยเหลือแบ่งปัน ช่วย ส� ำ หรั บ ฝึ ก ปฏิ บั ติ มี ป ริ ม าณที่ เ พี ย งพอ เหมาะสมกั บ
กันท�ำงานตามมอบหมาย สังคมให้การยอมรับ
จ�ำนวนนิสติ ท�ำให้อนิ เตอร์เน็ตไร้สายภายในคณะสามารถ
เชื่อมต่อได้อย่างสะดวกใช้ได้ทั่วถึงมีความเร็วเพียงพอ
ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการมุมจัด
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมในห้องเรียน และการจัดสถานที่ให้ท�ำกิจกรรม
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผูบ้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องกับการให้บริการ กลุ่มเฉพาะของสาขาวิชา เช่น ห้องตัดต่อเสียง-วิดีโอ
ห้ อ งสมุ ด อุ ป กรณ์ ก ารศึกษาและสภาพแวดล้อ มการ ห้องถ่ายภาพ ห้องประชุม ห้องค้นคว้า-ท�ำงานนอก
เรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ควรน�ำผล เวลา จัดให้มีการบริการอนามัย ตรวจสุขภาพการรักษา
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการฯ ข้อเสนอ พยาบาลและเวชภัณฑ์การรักษาเบื้องต้น เพื่อบริการ
แนะและแนวทางการให้บริการไปวางแผน และจัดหา/ ภายในคณะ จัดการจุดจ�ำหน่ายอาหารมีความสะอาด
ปรับปรุงการให้บริการฯให้เกิดประสิทธิภาพตอบสนอง ถูกหลักอนามัย ราคาถูก มีบริเวณเพียงพอต่อการให้
บริการนิสิต รวมถึงการจัดหาและบริการสถานที่ออก
ต่อความต้องการของนิสิต
1.2 ควรน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินความ ก�ำลังกาย สนามกีฬาและ ที่นั่งพักบริเวณคณะ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
พึงพอใจต่อการให้บริการฯทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นา
และพิจารณาผลประเมินรายด้านอย่างละเอียดทัง้ ตามตัว
บ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก�ำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ถึงข้อ 5 รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา
และแยกตามการให้บริการด้านห้องสมุด ด้านอุปกรณ์ และสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู ้ คณะศึ ก ษาศาสตร์
การศึกษาและด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ไปใช้ในการ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.2 ควรมีการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาระบบการ
พัฒนาการให้บริการใหม่ตามตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5 อย่างละเอียด
จะท�ำให้ผรู้ บั ผิดชอบแต่ละฝ่ายได้แนวทางการให้บริการที่ ให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่ออ�ำนวยความ
ตรงกับความต้องการของนิสิตอย่างแท้จริง
สะดวกผู้ใช้บริการ
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษ
FACTORS RELATED TO DENTAL CARRY AMONG GRADE 6
STUDENTS IN SISAKET PROVINCE
กนิพันธุ์ ปานณรงค์*
ดร.อัญชลี เหมชะญาติ*
ประคองศรี ถนอมนวล*

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านทันตสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค
ฟันผุในเด็กนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 กลุ่ม
เมืองสมเด็จ จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำนวน 315 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ระหว่าง
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ใช้สถิติ Binary logistic regression ในการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.1 เป็นโรคฟันผุ โดยค่าเฉลี่ยฟันผุเท่ากับ 5.71 ซี่ ด้านพฤติกรรม
ทันตสุขภาพพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 98.7 มีและใช้แปรงสีฟัน ร้อยละ 95.6 ได้รับความรู้เกี่ยวโรคฟันผุ ร้อยละ
88.9 เข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับทันตสุขภาพที่โรงเรียน แต่มีเพียงร้อยละ 22.5 ทีแ่ ปรงฟันตามเกณฑ์ ปัจจัยที่มคี วาม
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับการเกิดโรคฟันผุ ได้แก่ ความคาดหวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร พฤติกรรมการแปรงฟัน จ�ำนวนค่าขนมที่นักเรียนได้รับต่อวัน ระดับการศึกษาของแม่ การรับรู้ข่าวสาร
ผลการวิจัยนี้สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียน

Abstract
The study focuses on the factors related to dental carry among grade 6 students under the
primary in first area of Somdej group in Sisaket province form 315 member. Data were collected
with self - administered questionnaires from the October, 15, 2015 - December, 31, 2016. Binary
logistic regression was used for testing the relationship.
The study found that 37.1 percent of sample group have decayed tooth problem which
averages 5.71 t. The behavior of dental health 98.7 percent use the tooth brushes, 88.9 percent
have the dental health participation in school, standard brushing 22.5 percent. The findings of the
study also demonstrated that the significant factors related to tooth problem are expected from
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tooth stuff, brushing behavior, pocket money per day, mother education, and acknowledgement of
information. The result of the study enables to prevent the decayed tooth problem among students.

ความสำ�คัญของปัญหา
โรคที่พบว่าเป็นปัญหาสุขภาพอย่างมากในเด็ก
ระดั บ ประถมศึ ก ษา ทั้ ง ชายและหญิ ง ในประเทศไทย
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการเรียน รวมทัง้ ต่อเนือ่ ง
จนถึงวัยผู้ใหญ่ โรคดังกล่าวคือโรคฟันผุ จากผลส�ำรวจ
สภาวะสุขภาพช่องปากของคนไทย ที่ผ่านมาพบเด็ก
ทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาโรคฟันผุ ทั้งฟันน�้ำนมและฟันแท้
โดยในช่วงอายุต่�ำกว่า 5 ปี ที่เป็นการสูญเสียฟันน�้ำนม
ซึ่งยังมีโอกาสทดแทนด้วยฟันแท้ แต่ช่วงอายุ 12 ปีขึ้น
ไป จะเป็นการสูญเสียฟันแท้เป็นส่วนใหญ่ โดยเป็นการ
สูญเสียฟันอย่างถาวร ซึ่งการสูญเสียฟันเหล่านี้จะส่งผล
ต่อสุขภาพในวัยผู้ใหญ่และท�ำให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรง
ในวัยผู้สูงอายุ
จากรายงานผลการส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก
ระดับประเทศ ของส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ครัง้ ที่ 5, 6 และ7 ในปี 2543-2544 ,
2549-2550 และ 2555 พบว่า ในกลุ่มเด็กซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่เป็นฟันน�้ำนม มีแนวโน้มของโรคฟันผุลดลง แต่เป็นที่
น่าสังเกตว่ากลุ่มเด็กอายุ 15 ปี ยังมีอัตราของฟันผุค่อน
ข้างคงที่คือร้อยละ 62.1, 66.3 และ 62.4 ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเด็กอายุ 12 ปี ซึ่งมีอัตราฟันผุ
ลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 57.3, 56.9 และ 52.3 9
ตามล�ำดับ แสดงในเห็นว่า ในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปี มีการ
ดูแลช่องปากที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ
ทั้งที่เด็กในวัย 12 ปี มีศักยภาพในดูแลสุขภาพช่องปาก
ตนเองได้ ถ้ามีปัจจัยสนับสนุนและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะ
ท�ำให้อตั ราการเกิดโรคฟันผุลดลง (กองทันตสาธารณสุข,
2545, 2550; ส�ำนักทันตสาธารณสุข, 2555)
องค์การอนามัยโลก (WHO, 2011) ก�ำหนด
ให้ เ ด็ ก อายุ 12 ปี ในประเทศต่ า งๆ มี ค ่ า เฉลี่ ย ฟั น
ผุ ถอน อุด (DMFT) ไม่เกิน 3 ซี่ต่อคน ส�ำหรับ
ประเทศไทยจากการส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับ
ประเทศ ซึ่งแบ่งการส�ำรวจออกเป็น 4 ภาค ในการ

ส�ำรวจครั้งที่ 5, 6 และครั้งที่ 7 ได้มีการเลือกจังหวัด
ในแต่ละภาค เป็นตัวแทนภาคๆ ละ 4 จังหวัด ในส่วน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นตัวแทนรวมกับจังหวัดหนองบัวล�ำภู มุกดาหารและ
ชัยภูมิ ผลการส�ำรวจพบว่าตะวันออกเฉียงเหนือเด็กอายุ
12 ปี ที่มีโรคอัตราฟันแท้ผุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.7 ใน
การส�ำรวจครัง้ ที่ 5 เป็นร้อยละ 56.7 ในการส�ำรวจครัง้ ที่ 6
และร้อยละ 64.8 ในการส�ำรวจครั้งที่ 7
การวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎี PRECEDEPROCEED Model ของ Green และ Kreuter (1991)
โดยน�ำกรอบส่วน PRECEDE มาเป็นกรอบในการก�ำหนด
ตัวแปรต้นที่ต้องการศึกษา เพื่อให้เกิดความครอบคลุม
ปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นภายในตัวเด็กนักเรียน คือปัจจัยน�ำ
และส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อมคือปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม
ทั้ ง ที่ บ ้ า นและโรงเรี ย น รวมทั้ ง การน� ำ แนวคิ ด ทฤษฎี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นแนวคิดทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมการ
บริโภค ทฤษฎีความคาดหวัง ทฤษฎีการรับรู้ มีการศึกษา
เกีย่ วกับโรคฟันผุ พัฒนาเด็กวัยเรียน รวมทัง้ นโยบายของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมป้องกันโรคฟันผุในโรคใน
นักเรียน มาเป็นกรอบในการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านทันตสุขภาพของ
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัด ศรีสะเกษ
2 . เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ร ะ ห ว ่ า ง
ปัจจัยน�ำ ได้แก่ เพศ ความรู้ น�้ำหนักตัว (ดัชนีมวลกาย)
ความคาดหวัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม
การแปรงฟันกับการเกิดโรคฟันผุของของเด็กนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อ
ได้แก่ จ�ำนวนเงินค่าขนม ระดับการศึกษาของของพ่อแม่
พฤติกรรมการแปรงฟันของผู้ปกครอง การรับข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคฟันผุ การบริการทางทันตกรรม
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ของทันตบุคลากร กับการเกิดโรคฟันผุของเด็กนักเรียน ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษ
ถามด้วยหลายข้อค�ำถามซึ่งมีลักษณะมาตรวัดเป็นแบบ
ลิเคิร์ท (Likert Scales) ปรับปรุงแบบสอบถามจนได้
ฉบับที่น�ำไปเก็บข้อมูลจริง ด้วยการทดสอบสัมประสิทธิ์
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงหาความสัมพันธ์ แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’ alpha Coefficeint)
โดยมีรายละเอียดคุณภาพของเครื่องมือดังนี้
(Correlational Study Design)
ค ว า ม รู ้ เรื่ อ ง ฟ ั น ผุ มี ค ่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์
ประชากร
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน แอลฟา =.74
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีคา่ สัมประสิทธิ์
โรงเรียนปีการศึกษา 2558 เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเขต 1 ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำนวนทั้งสิ้น แอลฟา =.81
ความคาดหวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุมีค่า
1,047 คน
สัมประสิทธิ์แอลฟา =.76
กลุ่มตัวอย่าง
การรับรูข้ า่ วสารมีคา่ สัมประสิทธิ์ แอลฟา =.77
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนปีการศึกษา 2558 ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาเขต 1 กลุ่มเมืองสมเด็จ จ�ำนวน 315 คน ค�ำนวณ วิธีการดำ�เนินการเก็บข้อมูล
1. น�ำหนังสือแนะน�ำตัวและขออนุญาตทดลอง
ขนาดตัวอย่างด้วยสูตรทีใ่ ช้ในการส�ำรวจเพือ่ การประมาณ
สัดส่วน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543, หน้า 88) ใช้เครื่องมือเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งชี้แจง
วัตถุประสงค์ เก็บข้อมูลและปรับปรุงแบบสอบถามจนได้
เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพ
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ ฉบับที่น�ำไปเก็บข้อมูลจริง
2. น� ำ หนั ง สื อ แนะน� ำ ตั ว และขออนุ ญ าตใน
รวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบเองซึ่งประกอบ
ด้วยแบบสอบถามมาตรฐาน แบบสอบถามจากงานศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
3 .พบผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา/ อาจารย์
วิจัยที่ผ่านมา และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยประยุกต์ที่ผู้วิจัย
ประยุกต์และพัฒนาขึน้ เอง โดยมีจำ� นวนข้อค�ำถามทัง้ สิน้ ผู้ประสานงานแต่ละแห่งที่เป็นแหล่งเก็บข้อมูลเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ที่ได้
54 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ สถานที่พัก รับจากการวิจัยเพื่อขอความร่วมมือ
4. ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุม่ ตัวอย่าง
อาศัย บุคคลที่พักอาศัยด้วย
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเรือ่ งความรู้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ด้วยผูว้ จิ ยั เอง โดยให้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ใน
สร้างขึ้นเอง จ�ำนวน 10 ข้อ เป็นข้อค�ำถามแบบปรนัย ช่วงเวลาทีท่ างสถานศึกษาพิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่
ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม พฤติกรรมการบริโภค ไม่เป็นการรบกวนการเรียนการสอนของทางสถาบัน ใน
การตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบไม่ต้องระบุช่ือ
อาหาร ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง
ส่ ว นที่ 4 ความคาดหวั ง ต่ อ การไม่ เ ป็ น นามสกุล แต่จะใช้รหัสแทน
โรคฟันผุ และการรับรู้ข่าวสาร
แบบสอบถามตรวจสอบความตรง (Validity) การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
ของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน หลังจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ต้องได้รับ
นั้ น น� ำ ไปทดลองใช้ (Try out) ในกลุ ่ ม นั ก เรี ย นที่ มี การพิทักษ์สิทธิโดยได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วม
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คนและ
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วิ จั ย อย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งยั ง
ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมด้ า น
เป็นผู้เยาว์จึงต้องได้รับค�ำยินยอมจากผู้ปกครองอย่าง ทันตสุขภาพและการเกิดโรคฟันผุ
เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมด้วย ตามแบบฟอร์มที่ผ่าน
เมื่ อ พิ จ ารณาจ� ำ นวนแปรงสี ฟ ั น ที่ ก ลุ ่ ม
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ ตัวอย่างมีและใช้อยู่พบว่าร้อยละ 55.60 มีแปรงสีฟัน
วิ จั ย ในวั น เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ผู้วิจัยต้อ งอธิบายถึง มากว่า 1 ด้าม ด้านข่าวเกีย่ วกับฟันผุพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ให้กลุม่ ตัวอย่างหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลทราบอีกครัง้ ได้ ข ้ อ มู ล จากทั น ตบุ ค ลากรที่ ม าให้ บ ริ ก ารที่ โรงเรี ย น
เพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 29.50 ส่วนการจัดกิจกรรมที่
โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมได้โดยไม่มี ด�ำเนินการโดยโรงเรียนพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการ
ผลเสียหรือเงื่อนไขใด ๆ กลุ่มตัวอย่างทุกคนที่เข้าตอบ ตรวจฟันโดยครูเทอมละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.90
แบบสอบถามจะได้ รั บ ของสมนาคุ ณ เพื่ อ แสดงความ ส�ำหรับพฤติกรรมการแปรงฟันของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ
ขอบคุณและเป็นค่าตอบแทนเสียเวลา ผลการศึกษา 54.80 แปรงฟันวันละ 2 ครั้งคือหลังตื่นนอนตอนเช้าที่
ที่ได้จะถูกน�ำเสนอในภาพรวม ไม่มีการระบุถึงผู้ตอบ บ้านและหลังอาหารที่โรงเรียน ส�ำหรับฟันผุพบว่าร้อยละ
แบบสอบถามคนใดคนหนึ่งหรือโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง 62.90 ฟันไม่ผุ (รวมทัง้ ทีฟ่ นั ผุแต่ได้รบั การอุดแล้ว) โดย
เป็นการเฉพาะเจาะจง
ค่าเฉลี่ยฟันผุเท่ากับ 5.71 (SD = 1.68)
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างตามปัจจัยที่ศึกษา
และการโรคเกิดฟันผุ
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากข้อมูลพบว่า ร้อยละ 58.8 ของกลุ่ม
1. การพรรณนาข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมด้านทันตสุขภาพ ข้อมูลตามปัจจัยทีศ่ กึ ษา ตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิง โดยร้อยละ 81.90 มีค่า
และการโรคเกิดฟันผุ ด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปกติและปกติ ใน
ส่วนความรู้ พบว่าร้อยละ 61.90 มีค่าคะแนนความรู้
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษากับ น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งเท่ากับ 5.71 (SD = 1.68) ด้าน
การโรคเกิดฟันผุโดยใช้ Binary Logistic Regression ความคาดหวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ 95% CI (Confidential Interval of Odds Ratio) ร้อยละ 52.7จ มีความคาดหวังต�่ำ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ
29.15 (SD =2.86 ) ในด้านบริโภคพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 71.10 มีพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม และ
ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 77.5 ไม่แปรงฟันตามเกณฑ์ กลุ่ม
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 315 คน อายุระหว่าง ตัวอย่างร้อยละ 69.2จ ได้รับค่าขนมน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
11- 13 ปี โดยอายุ 12 ปีมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 75.60 กลุม่ ซึ่งเท่ากับ 39.56 (SD =10.10) ด้านการศึกษาของ
ตัวอย่างร้อยละ 73.00 พักอาศัยอยูก่ บั พ่อและแม่ ในส่วน พ่อแม่พบว่า พ่อแม่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่
มากกล่าวคือ พ่อมีระดับการศึกษาต�่ำกว่ามัธยมศึกษา
ของการประกอบอาชีพพบว่า
พ่อประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมาก ร้ อ ยละ 50.50 ในขณะที่ แ ม่ ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง กว่ า
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 25.70 ส่วนแม่ประกอบอาชีพรับ มัธยมศึกษาร้อยละ 51.70 ส่วนพฤติกรรมการแปรงฟัน
ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.20 ของผู้ปกครองร้อยละ 95.60 แปรงฟันตามเกณฑ์ ด้าน
ส�ำหรับผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่พบว่าประกอบอาชีพ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคฟันผุพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 59.40 มีการรับรู้ข่าวสารอยู่ในระดับน้อยกว่าค่า
ค้าขายมากที่สุดร้อยละ 26.8
เฉลี่ยซึ่งเท่ากับ 27.93 (SD. 2.33) ด้านการบริการทาง
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ทันตกรรมของทันตบุคลากรซึ่งไปให้บริการที่โรงเรียน (95% CI = 1.64 -4.01) เช่นเดียวกับพฤติกรรมการ
พบว่านักเรียนร้อยละ 93.70 ได้รับบริการ แต่ในส่วน แปรงฟันที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่พฤติกรรมการแปรงฟัน
ของการปฏิบัติตามนโยบายด้านทันตสาธารณสุขพบว่า ไม่ตามเกณฑ์มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุมากกว่า
โรงเรียนยังไม่ปฏิบัติท�ำให้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 99.00 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี พ ฤติ ก รรมการแปรงฟั น ตามเกณฑ์
สามารถซื้อขนมซึ่งถูกก�ำหนดไม่ให้ขายในโรงเรียนได้ใน 1.53 เท่า (95% CI = 1.01-3.54 ) ในส่วนปัจจัย
โรงเรียน
ด้านค่าขนมที่นักเรียนได้รับต่อวันพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ได้รับเงินค่าขนมต่อวันมากท�ำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการ
กับการเกิดโรคฟันผุเมื่อควบคุมผลกระทบจากปัจจัย เกิดโรคฟันผุมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับเงินค่าขนม
ต่ า งๆ พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด น้อย 2.68 เท่า (95% CI = 2.04-4.93) ปัจจัยด้าน
โรคฟันผุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติได้แก่ ความคาดหวัง ระดับการศึกษาของแม่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่แม่ส�ำเร็จ
ต่อการไม่เป็นโรคฟันผุ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม การศึกษาต�่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาส
การแปรงฟัน จ�ำนวนค่าขนมทีน่ กั เรียนได้รบั ต่อวัน ระดับ เสีย่ งต่อการเกิดโรคฟันผุมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างทีแ่ ม่สำ� เร็จ
การศึกษาของแม่ การรับรู้ข่าวสาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ การศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.23 เท่า
มีความคาดหวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุต�่ำมีโอกาสเสี่ยง (95% CI = 1.02-2.96 ) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีการ
ต่อการเกิดโรคฟันผุมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความคาด รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับโรคฟันผุนอ้ ยโอกาสเสีย่ งต่อ
หวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุสูง 1.25 เท่า (95% CI = การเกิดโรคฟันผุมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่การรับรู้ข้อมูล
1.04-2.63 ) ในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารพบว่า ข่าวสารที่เกี่ยวกับโรคฟันผุมาก 1.64 เท่า (95% CI =
กลุ่มตัวอย่างที่พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะมี 1.17- 4.57 ) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่ มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารที่ เ หมาะ 2.01 เท่ า
ตารางที่ 1 ค่า Crudeและ Adjusted Odds Ratio ของปัจจัยต่างๆ กับการเกิดโรคฟันผุในกลุ่มตัวอย่าง
(n =117)
ปัจจัยที่ศึกษา
เพศ
ชาย( R)
หญิง
ดัชนีมวลกาย
น้อยกว่าหรือเท่ากับปกติ( R)
ค่อนข้างอ้วน/อ้วน
ความรู้
มาก (คะแนน) ( R)
น้อย (คะแนน)

Crude OR

Adjusted OR

95% CI

1.00
0.81

1.62

0.61-1.96

p-value
0.232

0.117
1.00
1.05

1.09

0.74-1.81
0.850

1.00
1.83

1.16

0.93-2.98
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ปัจจัยที่ศึกษา
ความคาดหวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุ
ความคาดหวังสูง (คะแนน) ( R)
ความคาดหวังต�่ำ (คะแนน)
พฤติกรรมการบริโภค
เหมาะสม (คะแนน) ( R)
ไม่เหมาะสม (คะแนน)
พฤติกรรมการแปรงฟัน
แปรงฟันตามเกณฑ์( R)
ไม่แปรงฟันตามเกณฑ์
จ�ำนวนค่าขนมที่นักเรียนได้รับต่อวัน
น้อย (15-40 บาท) ( R)
มาก (40-100 บาท)
การศึกษาของพ่อ
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย( R)
ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาของแม่
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย( R)
ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
การแปรงฟันของผู้ปกครอง
แปรงตามเกณฑ์( R)
แปรงต�่ำกว่าเกณฑ์
การรับรู้ข่าวสาร
รับรู้มาก (คะแนน) ( R)
รับรู้น้อย (คะแนน)
การบริการทางทันตกรรมของทันต
บุคลากรที่โรงเรียน
ตรวจและนัดไปท�ำฟันที่โรงพยาบาล(R)
ตรวจแต่ไม่นัดไปท�ำฟัน
นโยบายด้านทันตกรรมของโรงเรียน
มีการปฏิบัติที่ชัดเจน( R)
ไม่มีการปฏิบัติที่ชัดเจน
นัยส�ำคัญทางสถิติ * ( R ) กลุ่มอ้างอิง
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Crude OR

Adjusted OR

95% CI

1.00
1.46

1.25

1.04-2.63

p-value
0.048*

0.035*
1.00
2.06

2.01

1.64-4.01
0.046*

1.00
3.66

1.53

1.01-3.54
0.032*

1.00
2.14

2.68

2.04-4.93
0.734

1.00
0.51

0.81

0.45-1.16
0.470*

1.00
2.41

1.23

1.02-2.96
0.983

1.00
2.66

0.54

0.32-1.19
0.036*

1.00
2.32

1.64

1.17-4.57
0.097

1.00
0.98

1.47

0.77-2.45
0.660

1.00
14.13

12.68

.98-20.32
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ความคาดหวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุ
การอภิปรายผลการศึกษา
เด็กนักเรียนที่มีความคาดหวังต่อการมีฟันดี
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย น
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม น้อยโอกาสเป็นโรคฟันผุมากกว่า เด็กนักเรียนที่มีความ
ศึกษาเขต 1 ศรีสะเกษ กลุม่ เมืองสมเด็จ จังหวัดศรีสะเกษ คาดหวังต่อการมีฟันดีมาก เนื่องจากความคาดหวัง คือ
จ�ำนวน 315 คน กลุม่ ตัวอย่างเป็นโรคฟันผุรอ้ ยละ 37.10 ความรูส้ กึ ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาด
ซึ่งมีอัตราการเกิดโรคฟันผุต�่ำกว่าผลการส�ำรวจสภาวะ การณ์ตอ่ เหตุการณ์ตา่ งๆ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ของบุคคลอืน่ ที่
สุขภาพช่องปากระดับประเทศ ของส�ำนักทันตสาธารณสุข คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. ต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ
2555 ที่ พ บว่ า กลุ ่ ม นั ก เรี ย นอายุ 12 ปี ในภาค หรือคาดหวังเอาไว้ (ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์, 2540) กลุ่ม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเกิดโรคฟันผุร้อยละ ตัวอย่างที่คาดหวังว่าต้องการมีฟันที่สวยงามไม่ต้องการ
64.80 (ศรีสะเกษเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่เป็นตัวแทนของ เป็นโรคฟันผุย่อมมีพฤติกรรมทางทันตสุขภาพที่ดี ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการส�ำรวจสภาวะสุขภาพ เรื่องการแปรงฟัน การพบทันตบุคลากร รวมทั้งมีความ
ช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 7) ซึ่งอัตราที่ต�่ำลงอาจ ภาคภูมิใจถ้าตนเองได้เป็นบุคคลต้นแบบของการเป็น
เป็นผลเนื่องมาจากการมีมาตรการแก้ปัญหาทางด้าน ผู้ที่มีฟันดีในโรงเรียน ซึ่งก็ให้ได้ผลการวิจัยเช่นเดียวกัน
ทันตสาธารณสุขอย่างจริงจังภายหลังการส�ำรวจ ประกอบ กับการศึกษาของ นัทธมน เวียงค�ำ (2555) ที่พบว่า
กับการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ท�ำในช่วงภาคเรียนที่ 2 กลุ่มทดลองมีความคาดหวังในผลที่ดีของการป้องกัน
ซึง่ เป็นช่วงทีท่ นั ตบุคลากรได้มาให้บริการทางทันตกรรม โรคฟันผุและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในโรงเรียนเกือบครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างในบางโรงเรียน
เด็ก นัก เรียนที่มีพฤติก รรมการบริโภคอาหาร
และครอบคลุมทัง้ หมดในบางโรงเรียน ท�ำให้กลุม่ ตัวอย่าง
ที่เป็นโรคฟันผุไม่มากได้รับการอุดฟัน กลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ถูกต้องมีโอกาสเป็นโรคฟันผุมากกว่า เด็กนักเรียน
เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคฟันผุ จึงเปลี่ยน เป็นผู้ที่ ที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารถูกต้อง พฤติกรรมการ
ไม่มีฟันผุแทน อีกประการหนึ่งคือในการเก็บข้อมูลครั้ง บริ โ ภคอาหารเป็ น พฤติ ก รรมที่ เริ่ ม ต้ น จากครอบครั ว
นี้ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบ สอบถามเองทั้งหมด เป็นความสามารถในการรับรสชาติ และสัมผัสกับอาหาร
รวมทั้งการระบุจ�ำนวนฟันซี่ที่ผุ ซึ่งถ้าเป็นกรณีที่เริ่มผุ เป็นครั้งแรก ส่งผลให้บุคคลในแต่ละคนมีพฤติกรรมการ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งยังเป็นเด็กอาจจะยังไม่สังเกต เห็น รวม บริโภคอาหารที่แตกต่างกัน โดยพฤติกรรมการบริโภค
ทั้งฟันถาวรที่ถูกถอนไปแล้วแม้นจะชี้แจงว่า ถือว่าเป็น อาหารนีถ้ อื ได้วา่ เป็นพฤติกรรมขัน้ พืน้ ฐานของปัจจัย 4 ที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ เด็กที่มีพฤติกรรม
ฟันผุด้วยแต่เด็กอาจจะไม่ได้นับรวมว่าเป็นฟันผุ
ปั จ จั ย ที่ พ บว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด การบริโภคขนมหวาน น�้ำหวาน น�้ำอัดลมบ่อยท�ำให้
โรคฟันผุในเด็กนักเรียนได้แก่ ความคาดหวังต่อการไม่ เกิดฟันผุมากกว่าเด็กที่ไม่บริโภคหรือบริโภคน้อยกว่า
เป็นโรคฟันผุ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม เนื่องจากอาหารประเภทแป้งและน�้ำตาลเป็นอาหารที่
การแปรงฟันของนักเรียน จ�ำนวนค่าขนม การศึกษาของ จุลนิ ทรียใ์ ช้ในการเจริญเติบโตและเพิม่ จ�ำนวนในช่องปาก
แม่ การรับรู้ข่าวสาร ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดของปัจจัย โดยเฉพาะอาหารทีม่ รี สหวานจัด ซึง่ ก็สอดคล้องกับหลาย
การศึกษาทีผ่ า่ นมาเช่นการศึกษา ของ วราภร คุปติศาสตร์
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(2556) ที่พบว่าเด็กที่กินอาหารว่างมากกว่าวันละ 3
ครั้งมีความสัมพันธ์กับการเกิดฟันผุ และ การศึกษาของ
อัญชลี มะเหศวร (2550) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
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ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษา ทั้งในโรงเรียน รอบโรงเรียน และร้านค้าในหมู่บ้าน การได้
เช่นเดียวกับการศึกษาในต่างประเทศของ Sheiham, รับเงินค่าขนมมากท�ำให้เด็กสามารถซื้อขนมรับประทาน
(2001) ที่พบว่าน�้ำตาลที่อยู่ในอาหารธรรมชาติ ถ้ากิน ได้หลายครั้งในแต่ละวัน แต่ไม่มีการก�ำจัดคราบน�้ำตาล
มากกว่าวันละ 4 ครั้งท�ำให้เกิดโรคฟันผุได้ อาหารและ ที่ฟัน ส่งผลให้เด็กที่ได้รับค่าขนมมากมีโอกาสเกิดฟันผุ
เครื่องดื่มที่มีกรดเป็นสาเหตุส�ำคัญของการเกิดโรคฟันผุ มากกว่าเด็กที่ได้รับค่าขนมน้อย มีผลการวิจัยที่ผ่านมา
พฤติกรรมการแปรงฟันของนักเรียน
ในเรื่องค่าขนม พบว่าเด็กที่น�ำเงินมาซื้อและรับประทาน
เด็ ก นั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมการแปรงฟั น ไม่ เฉพาะขนมตั้งแต่สัปดาห์ละ 80 บาทขึ้นไป มีปริมาณ
ตามเกณฑ์มีโอกาสเป็นโรคฟันผุมากกว่า เด็กนักเรียน ฟันผุ ถอน อุด (DMFT) 1.56 เท่า เมื่อเทียบกับเด็ก
ที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันตามเกณฑ์พฤติกรรมการ ที่ซ้ือและรับประทานขนมน้อยกว่า 80 บาทต่อสัปดาห์
แปรงฟันเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่พึงปฏิบัติภายหลังการ (นิตยา พวงราช, 2556) แต่ในการวิจัยนี้พบว่าเด็กได้รับ
รับประทานอาหารตามสุขบัญญัติแห่งชาติอย่างน้อย ค่าขนมเฉลี่ยมากถึงเกือบ 40 บาทต่อวัน (39.56บาท)
วันละ 2 ครัง้ ซึง่ เป็นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไป แต่ยงั มีประชากร ซึ่งมากกว่างานวิจัยที่กล่าวมาประมาณ 5 เท่า
บางส่ ว นยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ น้ อ ยและไม่ ถื อ ปฏิ บั ติ โ ดย
การศึกษาของแม่
เฉพาะในกลุ่มเด็ก แต่ในปัจจุบันโรงเรียนทุกแห่งได้จัดให้
เ ด็ ก นั ก เรี ย น ที่ แ ม ่ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ต�่ ำ ก ว ่ า
มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและเน้นการแปรงฟัน ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี โ อกาสเป็ น โรคฟั น ผุ
ก่อนนอนที่บ้านซึ่งถ้ากลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ มากกว่ า เด็ ก นั ก เรี ย นที่ แ ม่ จ บการศึ ก ษาสู ง กว่ า
อย่างเคร่งครัดและสม�่ำเสมอ กลุ่มตัวอย่างต้องแปรงฟัน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาท�ำให้เกิดความรู้
มากกว่าวันละ 2 ครั้งผลที่ตามมาคือไม่มีปัญหาฟันผุ ความเข้าใจส่งผลต่อทัศนคติและการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนมากแปรงฟันต�่ำกว่าเกณฑ์ แม่เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกมากที่สุด การที่แม่มี
คือแค่ 1- 2 ครั้งโดยครั้งที่ส�ำคัญคือก่อนนอน แต่กลุ่ม การศึกษาดีย่อมมีความรู้ และทัศนคติในการดูแลและ
ตัวอย่างกลับไม่แปรง ซึ่งก็ให้ผลการวิจัยที่สอดคล้องกับ เอาใจใส่ลูกซึ่งอยู่ในวัยเรียนด้านพฤติกรรมสุขภาพ โดย
การศึกษาของนิตยา พวงราช (2556) ที่พบว่าหากเด็ก เฉพาะเรื่องอนามัยช่องปากซึ่งเป็นปัญหาที่ส�ำคัญในเด็ก
แปรงฟันเพิม่ ขึน้ โอกาสการเกิดโรคฟันผุจะลดลงเดียวกับ โดยการสนับสนุนให้ลูกแปรงฟัน โดยการจัดซื้อ จัดหา
การศึกษาในต่างประเทศของ Hatahet and Dashash อุปกรณ์ ติดตามให้ลูกแปรงฟันในเวลาที่สมควร เลือก
(2012) ที่ศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างการแปรงฟันและ และแนะน�ำอาหารทีไ่ ม่ทำ� ให้เกิดโรคฟันผุ เมือ่ ลูกมีปญ
ั หา
การเกิดฟันผุ พบว่าการไม่แปรงฟันท�ำให้เกิดฟันผุมากว่า ฟันผุก็จะพาไปพบทันตบุคลากรตามความเหมาะสม ซึ่ง
การแปรงฟันถึง 3 เท่า
ก็สอดคล้องกับการศึกษาของ นิตยา พวงราช (2556)
จ�ำนวนค่าขนม
ที่พบว่าเด็กที่มีผู้เลี้ยงดูส�ำเร็จการศึกษาต�่ำระดับกว่า
เด็กนักเรียนทีไ่ ด้รบั เงินค่าขนมมากมีโอกาสเป็น มัธยมศึกษามีปริมาณฟันผุ ถอน อุด (DMFT) มากกว่า
โรคฟันผุมากกว่า เด็กนักเรียนที่ได้รับเงินค่าขนมน้อย เด็ ก กลุ ่ ม ที่ มี ผู ้ เ ลี้ ย งดู ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ
เงินค่าขนมเป็นเงินค่าใช้จ่ายส�ำหรับเด็กนักเรียนที่ได้รับ มัธยมศึกษาขึน้ ไป 1.29 เท่า และการศึกษาของ Kenney,
จากพ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อใช้ซื้ออาหารและขนมในช่วง Kogan and Crall (2008) ที่พบว่าการศึกษาของแม่มี
ที่อยู่โรงเรียน ในปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งมี ความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็ก
โครงการอาหารกลางวัน เงินค่าขนมส่วนใหญ่เด็กก็จะน�ำ
ไปซื้อขนมและของเล่น ซึ่งขนมที่เด็กซื้อส่วนใหญ่ เป็น
น�้ำหวาน ขนมกรุบกรอบ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว ซึ่งมีขาย

หน้าที่ 66
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การรับรู้ข่าวสาร
2. มีการประสานความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
เด็ ก นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ในจัดอาหารที่ทั้งที่บ้าน โรงเรียนและชุมชนเพื่อให้เด็กได้
โรคฟันผุนอ้ ย มีโอกาสเป็นโรคฟันผุมากกว่าเด็กนักเรียน บริโภคอาหารทีเ่ หมาะโดยมีครูเป็นผูต้ รวจสอบพฤติกรรม
ที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ โรคฟั น ผุ ม าก ข้ อ มู ล การบริโภคอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งการจัดอาหารกลางใน
ข่าวสารที่น่าสนใจ ท�ำให้ผู้รับสามารถน�ำมาประกอบ โรงเรียนควรเป็นแบบอย่างที่ดี
การตัดสินใจในการที่จะกระท�ำหรือไม่กระท�ำพฤติกรรม
3. พ่ อ แม่ ผู ้ ป กครองไม่ ค วรจ่ า ยค่ า ขนมให้
ใดๆ ในปัจจุบันเด็กวัยเรียนสามารถรับข้อมูลข่าวสาร เด็กนักเรียนจ�ำนวนมาก ควรสร้างวินัยในการเก็บออม
ผ่านสื่อต่างๆได้หลายช่องทาง ที่ส�ำคัญคือโทรทัศน์ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก น� ำ เงิ น ไปซื้ อ อาหารรั บ
อินเตอร์เน็ตฯ เด็กที่สนใจรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเกิด ประทานทั้งวัน
โรคฟันผุ ก็จะท�ำเกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวเพื่อ
4. โรงเรียนต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายทันตสารณสุข
ป้องกันโรคฟันผุ ต่างจากเด็กที่ได้รับข้อมูลข่าวสารดัง อย่างเคร่งครัดในเรื่องการจ�ำหน่ายขนมที่ห้ามขายโดยไม่
กล่าวน้อย ซึ่งมีผลการวิจัยที่สนับสนุนจากการศึกษาคือ เห็นแก่รายได้ของโรงเรียนที่ต้องเสียไป
อาภาพร วรรณภาสนี (2553) ที่พบว่ากลุ่มทดลองมีการ
5. เพิ่ ม ช่ อ งทางการรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า น
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุ
ทันตสุขภาพกับเด็กให้มากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ ควบคู่
การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคฟันผุ การ กับการสร้างความคาดหวังในการมีทันตสุขภาพที่ดี
รับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
โรคฟันผุ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
ฟันผุเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง
1. การท�ำวิจยั ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเกิด
โรคฟันผุในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลวิจัยไปใช้
2. การวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้ปกครองเด็ก
1. สร้างความตระหนักให้เด็กนักเรียนเกิดความ นักเรียนชั้นอนุบาลที่ไม่เป็นโรคฟันผุ
คาดหวังในการมีสุขภาพฟันที่ดี ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
3. การวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มเด็กนักเรียนชั้น
การประกวดนักเรียนฟันดีอย่างสม�่ำเสมอ มีการยกย่อง ประถมศึกษาที่ไม่เป็นโรคฟันผุ
ชมเชยที่ฟันไม่ผุ
4. การวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มเด็กนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นไม่เป็นโรคฟันผุ
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รูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น*
A MODEL OF LEARNING SELF AWARENESS IN RESPONSIBILITY
OF UNEQUAL OPPORTUNITY CHILDREN BY PARTICIPATORY
ACTION RESEARCH FOR RAJAPRAJANUGROH 50 SCHOOL,
KHONKEAN PROVINCE
สวนีย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์**
ดร.ธร สุนทรายุทธ***
ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์****

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของ
เด็ ก ด้ อ ยโอกาส และเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการเรี ย นตระหนั ก รู ้ ต นเองด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของ
เด็กด้อยโอกาส เทคนิคทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research:
PAR) ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggert (1998) ระยะแรกเป็นการเตรียมก่อนการวิจัย โดยเลือกพื้นที่
ศึกษาแบบเจาะจง ศึกษาบริบท สร้างความสัมพันธ์กบั โรงเรียน สร้างเครือข่ายทีมวิจยั โดยใช้แบบสอบถาม การจัดกลุม่
สนทนา(focus group) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 46 คน
ระยะที่ 2 เป็นการวางแผนและสร้างรูปแบบการเรียนตระหนักรูต้ นเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส ด�ำเนิน
การสร้างร่วมกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูทเี่ กีย่ วข้อง ร่วมกันแลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยมีแนวค�ำถามการจัดกลุม่
สนทนาแบบสัมภาษณ์ พร้อมเครื่องมือบันทึกภาพ/เสียง ระยะที่ 3 เป็นการปฏิบัติการตามรูปแบบการเรียนตระหนัก
รู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส น�ำไปใช้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจ�ำนวน 20 คน โดยการ
สังเกตพฤติกรรม พร้อมบันทึกภาพ/เสียง ระยะที่ 4 เป็นการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเอง
ด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันสังเกต ติดตามประเมินผลและสะท้อนกลับ
เมื่อพบข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อย เพื่อปรับปรุงแก้ไขจนสามารถน�ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและระยะที่ 5
เป็นการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาสโดยใช้กระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทุกขั้นตอนของการวิจัยแล้วแก้ไขปรับปรุงออกมาเป็นรูปแบบการเรียนตระหนัก
รู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ
*วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณพิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาสที่สร้างขึ้นมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยจัดกิจกรรมเห็นคุณค่าในตนเอง มี
บทบาทหน้าที่ คือ 1.1) รักษาความสะอาดของร่างกาย แต่งกายถูกระเบียบ 1.2) มีความอดทน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ท�ำงานที่ได้รับมอบหมายจนส�ำเร็จ 1.3) รู้จักประมาณตนในการใช้จ่าย 2) ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว โดยจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์แห่งสายใย มีบทบาทหน้าที่ คือ 2.1) เคารพ เชื่อฟังค�ำสั่งสอน (พ่อครู แม่ครู) 2.2) ช่วยเหลือ
สมาชิกในครอบครัว 2.3) รักษา เชิดชู ชื่อเสียงของครอบครัว 3) ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน โดยจัดกิจกรรม
โรงเรียนของฉัน มีบทบาทหน้าที่ คือ 3.1) รักษาความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย 3.2) รักษาผลประโยชน์
ชื่อเสียงของโรงเรียน 3.3) มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและ4) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดกิจกรรม
แบ่งปันเพื่อส่วนรวม มีบทบาทหน้าที่ คือ 4.1) จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.2) ร่วมกิจกรรมของ
ส่วนรวม ชุมชนหรือสังคม 4.3) รู้จักหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ พลเมืองที่ดี
2. ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการเรี ย นตระหนั ก รู ้ ต นเองด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของเด็ ก ด้ อ ยโอกาส
พบว่า 1) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ท�ำให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองชัดเจน มีความส�ำคัญ
เห็นคุณค่าตน มีสขุ ภาพแข็งแรง มีความอดทน รูจ้ กั อดออม มุง่ มัน่ ในทุกสิง่ เพือ่ ให้เกิดผลส�ำเร็จ 2) ด้านความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ท�ำให้นกั เรียนรูจ้ กั บทบาทหน้าทีข่ องการเป็นสมาชิกในครอบครัว เคารพ เชือ่ ฟัง ค�ำสัง่ สอน (พ่อครู แม่ครู)
ช่วยเหลือ รักษา ชื่อเสียงของครอบครัว 3) ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ท�ำให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของ
การเป็นนักเรียนให้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือส่วนรวม รักษา ชื่อเสียงและผลประโยชน์ของโรงเรียน
และ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ท�ำให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิกของสังคม
ช่วยเหลือ แบ่งปันซึ่งกันและกัน ศรัทธา รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คำ�สำ�คัญ : รูปแบบการเรียน/ ตระหนักรู้ตนเอง/ ความรับผิดชอบ/ เด็กด้อยโอกาส/ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม/ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50

Abstract
The purposes of this study were to build model of learning self awareness in responsibility
and Evaluate its effectiveness. This study was conducted through participatory action research
(PAR) according to the action research spiral of Kemmis and McTagagart (1998). Pre research
phas by choose area to study be specific context to build up friendship with school and network
team research. The data collection though questionnaire focus group and In-depth interviews was
used teacher pilot study and used the observed behavior for student from choose school with 20
people then followed by the participatory action research.
The results showed that:
1. A model of learning self awareness in responsibility of unequal opportunity children,
A model of learning have 4 activity as follows: 1) In responsibility for my self by activity duty to
1.1) Clean my self and be correct dress 1.2) endure attention study and work receive successfully
1.3) know one for pay 2. In responsibility for family by relationship activity duty to 2.1) obey parent
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2.2) help member in family 2.3) preserve of family 3. In responsibility for school by my school
activity 3.1) clean area school my receive 3.2) preserve of school 3.3) to join activity school. 4. In
responsibility for social by portion for public duty to 4.1) to be loyal to country religion and great
king 4.2) to join activity public 4.3) know duty and behave is people nice.
2.The effectiveness of the model; A model of learning self awareness in responsibility of
unequal opportunity children as follows: 1. In responsibility for my self know duty appreciate my
self have endure attention and be engrossed in successfully 2. In responsibility for family know duty
obey, help and preserve for member family and parent 3. In responsibility for school know duty
my self for student help, preserve and benefit for school and 4. In responsibility for social know
duty my self help for member social, portion out and to be loyal to country religion and great king.
Keywords: a model of learning/ self awareness/ unequal opportunity children responsibility/
participatory action research/ Rajaprajanugroh 50 school, Khonkaen

บทนำ�
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก�ำหนดและ
บัญญัติกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาทั้งในเรื่อง
สิทธิและหน้าทีท่ างการศึกษา โดยจัดให้บคุ คลมีสทิ ธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย
ค�ำนึงถึงความสามารถของบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุล
พอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทัน
โลกเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และความอยูด่ มี สี ขุ ของคนไทย โดยยึด
“คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (กระทรวง ศึกษาธิการ,
ม.ป.ป, หน้า 4) จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน้า 1) พบว่า
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและความยั่งยืนที่ผ่าน
มานั้นส่งผลกระทบต่อคนและสังคมไทยหลายประการ
เช่น คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยัง
มีปัญหาด้านสติปัญญา ด้านคุณภาพการศึกษาและด้าน
พฤติกรรมที่เสี่ยงทางสุขภาพ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อ

โรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะที่มีปัญหาทางด้าน
ผู้เรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
เป็นโรงเรียนประจ�ำ จัดการศึกษาส�ำหรับเด็กด้อยโอกาส
จากสถิติการรับนักเรียนประจ�ำปีการศึกษา 2556 พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเด็กประเภทยากจน (มากพิเศษ) และเด็กที่
ถูกทอดทิง้ เด็กประเภทเหล่านีจ้ ะขาดแคลนปัจจัยพืน้ ฐาน
มีชีวิตอยู่อย่างล�ำบาก หรือเป็นบุตรของกรรมกรก่อสร้าง
เด็กไม่ได้รบั การเลีย้ งดูจากบิดามารดา อาจมาจากสาเหตุ
ปัญหาการหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ปล่อย
ทิ้งไว้ให้อยู่ล�ำพังหรืออยู่กับบุคคลอื่น มีต้นทุนชีวิตที่
ค่อนข้างอ่อนแอ เมื่อนักเรียนเข้ามาอยู่ประจ�ำในโรงเรียน
จะต้ อ งท� ำ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบหลายอย่ า ง ตามกิ จ วั ต ร
ประจ�ำวันของนักเรียนประจ�ำ (ส�ำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ, 2554, หน้า 11) ประเทศชาติมกี ฎหมายใช้ในการ
ปกครองให้พลเมืองปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ล่วงละเมิด
ในสิทธิของผู้อื่น โรงเรียนก็ย่อมจะมีกฎระเบียบเพื่อเป็น
แนวทางในการปกครองนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่
ในขอบเขตเพือ่ ความสงบสุขโดยส่วนรวม ในปีการศึกษา
2556 ที่ผ่านมานั้นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในโรงเรียน จาก
การพูดคุย สนทนากับเพือ่ นครูในโรงเรียน พบว่า นักเรียน
มีพฤติกรรมไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน ไม่ส่งการบ้านตาม
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ก�ำหนด ไม่ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ ขาดการดูแลเอาใส่ใจในเรื่อง
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ของใช้ส่วนตัวและทรัพย์สินของโรงเรียน ไม่ปฏิบัติตาม แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทบทวนวรรณกรรม
กฎระเบียบของโรงเรียนพฤติกรรมเหล่านี้แสดงถึงความ และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จึ ง ได้ ก� ำ หนดกรอบแนวคิ ด
ไม่รับผิดชอบของนักเรียน ทั้งต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ในการวิ จั ย รู ป แบบการเรี ย นตระหนั ก รู ้ ต นเอง ด้ า น
ต่อครอบครอบครัว และต่อสังคม
ความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส ได้ศึกษาแนวคิด
จากสภาพปัญหาดังกล่าว การพัฒนาคุณภาพ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมกับการขอค�ำแนะน�ำ
ชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ในสังคม เป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จนได้องค์ประกอบ
ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวติ และการพัฒนาประเทศชาติอย่าง ตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
ยัง่ ยืน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสทีม่ ปี ญ
ั หาทางครอบครัว 4 ด้ า น ดั ง นี้ 1) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเกิดปัญหาทางจริยธรรม โรงเรียน 2) ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว 3) ด้านความรับ
เป็นสถาบันที่จะช่วยในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผิดชอบต่อโรงเรียน 4) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ปลูกฝังการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โรงเรี ย น ต่ อ ครอบครั ว และต่ อ สั ง คม ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจ (Participatory Action Research: PAR) ตามแนวคิด
ที่ จ ะท� ำ วิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการเรี ย นตระหนั ก รู ้ ต นเอง ของ Kemmis & McTaggart (1998) มีการศึกษาบริบท
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของเด็ ก ด้ อ ยโอกาส โดยใช้ สร้างความสัมพันธ์กบั โรงเรียนและนักเรียน พร้อมทัง้ สร้าง
กระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มของ เครือข่ายทีมงานวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50

ร่วมการวางแผนด�ำเนินการสร้างรูปแบบ (Plan) เข้าสู่
แผนการปฏิบัติและด�ำเนินการตามรูปแบบที่สร้างขึ้น
1. เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเอง (Act) สังเกตรวมทั้งติดตามและประเมินผล (observe)
ด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส
สะท้อนกลับรวมทัง้ แก้ไขปรับปรุง (Reflect) อย่างต่อเนือ่ ง
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียน เพือ่ ให้เกิดรูปแบบการเรียนทีส่ มบูรณ์ สามารถน�ำไปใช้ได้
73
ตระหนั ก รู ้ ต นเองด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของเด็ ก ด้ อ ย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นไปตามวงจร
โอกาส
การพัฒนาแบบขดลวด ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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จัดการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญให้สอดคล้อง
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เพือ่ สร้างรูปแบบ กับความแตกต่างของนักเรียนและเป็นผู้สนับสนุนการ
การเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็ก จัดการศึกษา จ�ำนวน 46 คน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ด้อยโอกาสให้เกิดรูปแบบการเรียนที่สมบูรณ์ สามารถน�ำ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามล�ำดับดังนี้
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมี
1. สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ แนวค� ำ ถามการ
ขั้นตอนการศึกษา 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเตรียมก่อนการวิจัย ด�ำเนินการ จัดกลุ่มสนทนาและแบบสังเกตพฤติกรรมตามกรอบที่
ก�ำหนด
ดังนี้
2. ให้อาจารย์ทปี่ รึกษาผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์
เลือกพื้นที่
การศึกษาในครั้งนี้เลือกพื้นที่แบบเจาะจง คือ ตรวจสอบให้ค�ำแนะน�ำ
3. น�ำเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น เป็น
สนามวิจัยที่มีความเหมาะสมกับการวิจัย เป็นโรงเรียน จ� ำ นวน 5 ท่ า น พิ จ ารณาตรวจสอบความเที่ ย งและ
ส�ำหรับการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน ความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนและ
พื้นที่ผู้วิจัยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลา ความเหมาะสมในการใช้ภาษา
4 . ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ ค ว า ม
การศึ ก ษา สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความคุ ้ น เคยกั บ
โรงเรียนควบคู่กับบุคลากรในโรงเรียนอยู่เสมอ อีกทั้ง น่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การตรวจสอบข้ อ มู ล
สามารถสร้างทีมเครือข่ายผู้ร่วมวิจัย จ�ำนวน 4 คน ซึ่งมี ตลอดกระบวนการวิจยั ร่วมกับผูร้ ว่ มวิจยั เพือ่ สร้างความ
น่าเชื่อถือของผลการวิจัย โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบ
ส่วนร่วมและบทบาทตลอดการท�ำวิจัยในครั้งนี้
สามเส้า ( Methodological Triangulation) ตรวจสอบ
ผู้ให้ข้อมูล
เป็ น ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาใน ข้อมูลจากการสังเกต (participant observation)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 รู้จักสภาพและบริบท การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อให้
ของโรงเรี ย นเป็ น อย่ า งดี เป็ น แกนน� ำ ในการสร้ า งรู ป ได้ข้อมูลเฉพาะเรื่องอย่างลึกซึ้ง แล้วน�ำมาประกอบแปล
แบบการเรี ย นตระหนั ก รู้ต นเองความรับผิด ชอบของ ความหมายร่วมกับเครื่องมือช่วยจดบันทึก อุปกรณ์
บั น ทึ ก ภาพ อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก เสี ย งและการบั น ทึ ก ใน
เด็กด้อยโอกาส โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. รองผู ้ อ� ำ นวยการบริ ห ารงานฝ่ า ย ภาคสนาม น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วปรึกษา
วิชาการหรือหัวหน้างานฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ กั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
ด้านวิชาการตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน มากขึ้น
2. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจาก
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50
จั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น นั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ของโรงเรียน มีปัญหาอยู่บ่อยครั้งและโรงเรียน
เห็นสมควรที่ต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้น
จ�ำนวน 20 คน
3. คณะครู แ ละผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ 50 เป็ น บุ ค ลากรที่

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล อย่ า งละเอี ย ดและครบถ้ ว น
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ผู้วิจัย
จึงใช้วิธีในการศึกษารวบรวมข้อมูลดังนี้ การสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกการประชุมและเครื่องมือช่วยจดบันทึก ภาพ
และเสียง ซึง่ มีรายละเอียดของการด�ำเนินการศึกษาข้อมูล
ดังนี้
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1. การสั ม ภาษณ์ แ ละการสนทนากลุ ่ ม ด�ำเนินการสร้างรูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้าน
(Focus Group) เป็ น การประชุ ม ครู แ ละบุ ค ลากรที่ ความรับผิดชอบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยบันทึกการประชุม
เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 46 คนในการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมคิด พร้อมเครื่องมือบันทึกเสียง/ภาพและมีแนวค�ำถามการ
ร่วมท�ำ ร่วมปรึกษาหารือประเด็นปัญหาของนักเรียน จัดกลุ่มสนทนา แบบสัมภาษณ์ ในการมีส่วนร่วมสร้าง
และคัดเลือกนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้าน รูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ จ�ำนวน 20 คน ด�ำเนินการตลอด ของเด็กด้อยโอกาส
กระบวนการวิจัยในการสร้างรูปแบบการเรียนตระหนักรู้
ระยะที่ 3 ปฏิ บั ติ ก ารตามรู ป แบบการ
ตนเองด้านความรับผิดชอบ พร้อมเครือ่ งบันทึกเสียงและ เรี ย นตระหนั ก รู ้ ต นเองด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของ
ภาพระหว่างการเก็บข้อมูล
เด็กด้อยโอกาส (Act)
2. การสั ง เกตพฤติ ก รรม ใช้ กั บ นั ก เรี ย นที่
ผู ้ วิ จั ย และผู ้ ร ่ ว มผู ้ วิ จั ย ร่ ว มกั น น� ำ รู ป แบบ
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กที่ มี พ ฤติ ก รรมไม่ พึ ง ประสงค์ ด ้ า น การเรี ย นตระหนั ก รู ้ ต นเองด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบที่
ความรับผิดชอบ จ�ำนวน 20 คน ระหว่างการใช้รูปแบบ วางแผนแล้วไปสู่การปฏิบัติ น�ำไปใช้กับนักเรียนที่ได้รับ
การเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ โดยใช้ การคัดเลือก โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย สังเกตพฤติกรรม
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ พร้อมเครื่องมือบันทึกเสียง/ภาพ ระหว่างการใช้รูปแบบ
31 สิงหาคม พ.ศ.2558 รวมระยะเวลา 87 วัน พร้อม การเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ
เครื่องมือบันทึกเสียงและภาพระหว่างการเก็บข้อมูล
ระยะที่ 4 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของ
เด็กด้อยโอกาส (Observe and Reflect)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกัน สังเกต ติดตาม
ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารตรวจ
สอบข้อมูลความถูกต้องไปพร้อมกับการเก็บรวบรวม ประเมินผลและสะท้อนกลับเมื่อพบข้อบกพร่อง จุดเด่น
ข้อมูลตลอดกระบวนการวิจัย โดยใช้วิธีการตรวจสอบ จุดด้อย ของรูปแบบน�ำไปปรับปรุงแก้ไขและประเมิน
แบบสามเส้าจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนา ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนทุกขั้นตอนโดยเริ่ม
กลุ่ม การจดบันทึก เครื่องมือช่วยจดบันทึก อุปกรณ์ ตั้งแต่การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต
บันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง น�ำมาจัดหมวดหมู่ (observe) และสะท้อนรวมทั้งแก้ไขปรับปรุง (Reflect)
เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน มีการเก็บข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินของรูปแบบการเรียน
เพิ่มเติม การวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อหาข้อสรุป ตรวจสอบ ตามกระบวนการขั้นตอน จนในที่สุดประเมินผลได้รูป
แปลความหมายของข้อสรุป พร้อมทั้งตรวจสอบความ แบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบที่
น่าเชื่อถือของข้อสรุป โดยมีการย่อยข้อมูลหรือลดทอน สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ามารถน�ำ
ข้อมูล เรียงร้อยความสัมพันธ์ของข้อมูลจนกระทัง่ อิม่ ตัว ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะที่ 5 สังเคราะห์รปู แบบการเรียนตระหนัก
ระยะที่ 2 การวางแผนและสร้างรูปแบบการ
เรี ย นตระหนั ก รู ้ ต นเองด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของ รู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส
ผู ้ วิ จั ย และผู ้ ร ่ ว มผู ้ วิ จั ย ร่ ว มกั น สั ง เคราะห์
เด็กด้อยโอกาส (Plan)
ด� ำ เนิ น การสร้ า งรู ป แบบการเรี ย นตระหนั ก รู ้ รูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ
ตนเองด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ โดยความร่ ว มมื อ ของ โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ทุก
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนของการวิจัยแล้วแก้ไขปรับปรุงออกมาเป็นรูป
ร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น /ประชุ ม วางแผน แบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบซึ่ง
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สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในโรงเรียนอื่นๆ ที่มีบริบท แม่ครู) 2) ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว 3) รักษา
ใกล้เคียงกันได้
เชิดชู ชื่อเสียงของครอบครัว 3. ด้านความรับผิดชอบ
การสรุปผลและการรายงานการวิจัย
ต่อโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมโรงเรียนของฉัน มีบทบาท
ผู ้ วิ จั ย ตรวจสอบข้ อ มู ล ความถู ก ต้ อ งพร้ อ ม หน้าที่ คือ 1) รักษาความสะอาดบริเวณทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
กั บ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตลอดกระบวนการวิ จั ย .โดย 2) รักษาผลประโยชน์ ชื่อเสียงของโรงเรียน 3) มีส่วน
ใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบแบบสามเส้ า ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การ ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และ 4. ด้านความรับผิด
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จั ด กลุ ่ ม สนทนา สั ง เกตพฤติ ก รรม ชอบต่ อ สั ง คม โดยจั ด กิ จ กรรมแบ่ ง ปั น เพื่ อ ส่ ว นรวม
และบั น ทึ ก แล้ ว จั ด หมวดหมู ่ ข องข้ อ มู ล มี ก ารย่ อ ย มีบทบาทหน้าที่ คือ 1) จงรัก ภัก ดีต่อชาติ ศาสนา
ข้ อ มู ล หรื อ ลดทอนข้ อ มู ล เพื่ อ น� ำ มาเป็ น รู ป แบบ พระมหากษัตริย์ 2) ร่วมกิจกรรมของส่วนรวม ชุมชนหรือ
การเรี ย นตระหนั ก รู ้ ต นเองด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของ สังคม 3) รู้จักหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ พลเมืองที่ดี
เด็ ก ด้ อ ยโอกาส ระหว่ า งด� ำ เนิ น การสร้ า งรู ป แบบ
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนตระหนัก
การเรียนนั้น ท�ำการเก็บข้อมูลเรียงร้อยความสัมพันธ์ รู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาสที่สร้าง
ของข้อมูลจนกระทั้งข้อมูลอิ่มตัว ทีมวิจัยร่วมกันสร้าง ขึ้นนั้นท�ำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ตามรูปแบบ
รูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ การเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านความรับผิดชอบต่อ
ในรอบที่ 1 โดยร่วมวางแผนการสร้างรูปแบบการเรียน ตนเอง ท�ำให้นกั เรียนรูจ้ กั บทบาทหน้าทีข่ องตนเองชัดเจน
น�ำแผนไปสู่การปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ เห็นความส�ำคัญและคุณค่าตน มีสุขภาพแข็งแรง มีความ
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียน ร่วมกันสังเกต อดทน รู้จักอดออม มุ่งมั่นในทุกสิ่งเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จ
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามตัว 2) ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว ท�ำให้นักเรียน
ชี้วัดที่ก�ำหนดขึ้นและร่วมกันสะท้อนกลับผลการด�ำเนิน รู ้ จั ก บทบาทหน้ า ที่ ข องการเป็ น สมาชิ ก ในครอบครั ว
งาน น�ำผลการด�ำเนินงานมาการประเมินเพือ่ ไปใช้ในการ (พ่อครู แม่ครู) เคารพ เชื่อฟังค�ำสั่งสอน ช่วยเหลือ
สร้างรูปแบบการเรียนในรอบที่ 2 แล้วพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง รักษาชื่อเสียงของครอบครัว 3) ด้านความรับผิดชอบ
แบบวงจรขดลวดจนได้รปู แบบการเรียนตระหนักรูต้ นเอง ต่อโรงเรียน ท�ำให้นกั เรียนรูจ้ กั บทบาทหน้าทีข่ องการเป็น
ด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาสที่สมบูรณ์และ นักเรียนโดยปฏิบัติตนและท�ำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สรุปผล แล้วจัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์
ช่วยเหลือส่วนรวม รักษา ชื่อเสียงและผลประโยชน์ของ
โรงเรียนและ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ท�ำให้
นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิก
สรุปผล
1. รู ป แบบการเรี ย นตระหนั ก รู ้ ต นเองด้ า น ของสังคมช่วยเหลือ แบ่งปันซึง่ กันและกัน ศรัทธา รักชาติ
ความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาสที่สร้างขึ้นมีการจัด ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้าน
ความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยจัดกิจกรรมเห็นคุณค่า อภิปรายผล
จากการศึกษาการวิจยั รูปแบบการเรียนตระหนัก
ในตนเอง มีบทบาทหน้าที่ คือ 1) รักษาความสะอาด
ของร่างกาย แต่งกายถูกระเบียบ 2) มีความอดทน รู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส โดย
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ท�ำงานที่ได้รับมอบหมายจนส�ำเร็จ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ
3) รูจ้ กั ประมาณตนในการใช้จา่ ย 2. ด้านความรับผิดชอบ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น มีผล
ต่อครอบครัว โดยจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แห่งสายใย มี การวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรอภิปราย ดังนี้
บทบาทหน้าที่ คือ 1) เคารพ เชื่อฟังค�ำสั่งสอน (พ่อครู
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1. ผลการสร้างรูปแบบการเรียนตระหนักรู้ ไว้ ร่วมกับใช้เวลาในการปรับพฤติกรรมนักเรียนเป็น
ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส ที่มี เวลา 87 วัน ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือน ช่วย
การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังกล่าวนั้น กันดูแลนักเรียนอย่างจริงใจ มีความเอาใจใส่นักเรียน
เป็นเพราะ
เปรียบเสมือนลูกตนเอง สร้างทักษะชีวิตให้เห็นคุณค่า
1.1 การสร้างรูปแบบการเรียนได้ร่วมประชุม ของตนเอง พยายามให้ความรู้ ถ่ายทอดเพื่อให้นักเรียน
ครู แ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ ปรึ ก ษา ได้รับรู้ถึงความส�ำคัญของตนเองซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่
หารื อ ประเด็ น ปั ญ หาของนั ก เรี ย น โดยใช้ แ นวทาง ท�ำให้การปลูกฝังหรือการสร้างจิตส�ำนึกกับนักเรียนได้
การจั ด กลุ ่ ม สนทนาการสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ ร่ ว มแก้ ป ั ญ หา พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้ง
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ หาวิธีการในการสร้างรูปแบบการ มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
เรียน ร่วมกับทีมวิจัย ตั้งแต่เริ่มระบุปัญหาและหาวิธี อยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ ทนงศักดิ์ ประสบกิติคุณ
สร้ า งรู ป แบบการเรี ย นเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ เ ป้ า หมายร่ ว มกั น (2534) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ส่งผลต่อการ
จนส�ำเร็จนั้นสอดคล้องกับ ฉวีวรรณ เพ็งดี (2549, ตระหนักรู้เช่นกัน ได้แก่ ประสบการณ์ที่มีต่อการเรียนรู้
หน้า 19) ทีก่ ล่าวว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ความเคยชินกับสภาพแวดล้อม ความใส่ใจและเห็นคุณค่า
เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กร โดยมี ในเรือ่ งนัน้ ๆ รูปแบบทีท่ ำ� ให้เกิดความสนใจและระยะเวลา
ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมประเมิน เพือ่ ปรับปรุง และความถี่ในการรับรู้ ถ้ามนุษย์ได้รับรู้บ่อยครั้งเท่าใด
พัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กลุ่มต้องการพัฒนา ไปสู่ หรือนานเท่าไรก็ยิ่งท�ำให้มีโอกาสเกิดความตระหนัก
เป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับนลินี กังศิริกุล (2547, รู้ได้มากขึ้น 1.4) ในการวิจัยครั้งนี้ทีมวิจัยได้ด�ำเนิน
หน้า 3) ที่กล่าวว่า กระบวนการแสวงหาความรู้ร่วม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย น รู ป แบบการจั ด ท� ำ แบบ
กันของผู้คนต่างๆ โดยยึดหลักของการร่วมคิด ร่วมท�ำ การเรียนรู้ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 1. ด้านนอกแบบ
ร่วมตัดสินใจ ร่วมเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบจากสิ่งที่คิด การเรียนประกอบด้วย รหัสนักเรียน ประจ�ำวัน วันที่
ร่วมกันท�ำงานร่วมกันและตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้เกิด เดือน ปี ในภาพรวมนั้นนักเรียนจะระบุหน้าที่ของตนเอง
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งท�ำให้การสร้างรูปแบบ ที่ท�ำในแต่ละวันทั้งหมด 4 กิจกรรมอย่างชัดเจน ระบุสิ่ง
การเรี ย นตระหนั ก รู ้ ต นเองด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของ ที่ต้องปฏิบัติตามกิจกรรม 4 กิจกรรม 2. ด้านในแบบ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น มี การเรียน ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
ความชัดเจน 1.2)มีแผนการเรียนรู้และกิจกรรมส�ำหรับ กิจกรรม ค�ำชีแ้ จง ภาพประกอบเป็นเพศชายหรือเพศหญิง
การปรับพฤติกรรมของนักเรียน โดยการมีส่วนรวมของ กิ จ กรรมที่ นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ตามจ� ำ นวนหน้ า ที่ แ ต่ ล ะ
ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนตลอดกระบวนการท�ำ กิจกรรม ผลจากการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีภาพ
วิจัยในรูปแบบการเรียนนั้น สามารถจัดได้หลากหลาย การ์ตนู เพือ่ สือ่ ถึงเพศชายและเพศหญิง ในแต่ละกิจกรรม
รูปแบบขึ้นอยู่กับสถานศึกษาเลือกรูปแบบการเรียนการ จัดการเรียนรู้เป็นไปตามกิจวัตรประจ�ำวันของโรงเรียน
สอนเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ลักษณะของรูปแบบการ ราชประชานุ เ คราะห์ 50 จั ง หวั ด นั ก เรี ย นสามารถ
วิจัยครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก เจตคติ ระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เพราะเป็นเอกสารประกอบ
พฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนา การเรียนของนักเรียนเอง เป็นการจัดรูปแบบการเรียนที่
ด้านจิตพิสัย(Affective domain) ซึ่งเป็นเรื่องยากแก่ มีองค์ประกอบส�ำคัญและน�ำไปสู่เป้าหมายของกิจกรรม
การพัฒนาหรือปลูกฝัง 1.3) ผู้ร่วมวิจัยมีความมุ่งมั่น ได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2550,
ในการพัฒนานักเรียน มีความจริงจังในการหาวิธีการ หน้ า 4) ที่ ก ล่ า วว่ า รู ป แบบการเรี ย นการสอนมี อ งค์
ปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงดังที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบส�ำคัญ ประกอบด้วย 1) หลักการ แนวคิด
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หรื อ ความเชื่ อ ที่ เ ป็ น พื้ น ฐานเป็ น หลั ก ของรู ป แบบ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คุณครูบอกหนูว่า เป็นคนมี
การสอนนั้นๆ 2) การบรรยายและอธิบายสภาพของ จิตอาสา และประพฤติตนในทางที่ดีขึ้น...”
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการทีย่ ดึ ถือ
3. ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน โดย
3) มีการจัดระบบ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบให้ จัดกิจกรรมโรงเรียนของฉัน พบว่า นักเรียนรู้จักบทบาท
สามารถน�ำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของกระบวนการนั้นๆ หน้ า ที่ ข องการเป็ น นั ก เรี ย นให้ ป ฏิ บั ติ ต นตามที่ ไ ด้ รั บ
และ4) มีเทคนิคการสอนต่างๆอันจะช่วยให้กระบวนการ ช่วยเหลือส่วนรวม รักษา ชื่อเสียงและผลประโยชน์ของ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โรงเรียน ดังค�ำกล่าวจากรูปแบบการเรียนของนักเรียน
2. การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพรู ป แบบการ “…กิจกรรมโรงเรียนของฉัน เป็นกิจกรรมที่ผมต้องท�ำ
เรี ย นตระหนั ก รู ้ ต นเองด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของ เป็นประจ�ำ กิจกรรมนีท้ ำ� ให้ผมได้รจู้ กั บุญคุณของโรงเรียน
เด็กด้อยโอกาส ผลการวิจัยพบว่า
ที่ท�ำให้ผมมาอาศัยจนเติบใหญ่ในทุกๆวันนี้ พวกเรา
1. ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง โดย ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ จนท�ำให้
จัดกิจกรรมเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่า นักเรียนรู้จัก โรงเรียนได้รบั ค�ำชมจากหน่วยงานภายนอกและมีโรงเรียน
บทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองชั ด เจนมี ค วามส� ำ คั ญ และ อืน่ ๆมาศึกษาดูงานด้วย เพราะผมท�ำงานอาชีพทีโ่ รงเลีย้ ง
คุณค่าตน มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน รู้จักอดออม ไข่ไก่ของโรงเรียนท�ำให้ผม ภาคภูมิใจในตนเองเป็นอย่าง
มุ่งมั่นในทุกสิ่งเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จ ดังค�ำกล่าวจากรูป มากที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนในสิ่งที่พวกผมท�ำได้...”
แบบการเรียนของนักเรียน “… กิจกรรมเห็นคุณค่าใน
4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัด
ตนเอง ท�ำให้หนูได้เข้าใจการท�ำหน้าที่ของตัวเองชัดเจน กิจกรรมแบ่งปันเพื่อส่วนรวม พบว่า รู้จักบทบาทหน้าที่
มากยิ่งขึ้น ท�ำความสะอาดร่างกาย ซักเสื้อผ้าของตัวเอง ของตนเองในการเป็นสมาชิกของสังคมช่วยเหลือ แบ่งปัน
ให้สะอาด ท�ำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นคนขยัน ซึ่งกันและกัน ศรัทธา รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ท�ำให้มีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น ยังท�ำให้ตัวเองมีความ ดังค�ำกล่าวจากรูปแบบการเรียนของนักเรียน“…กิจกรรม
ประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของตนเอง ที่ส�ำคัญมีความ แบ่งปันเพื่อส่วนรวม ท�ำให้ผมรักในแผ่นดิน รักในความ
อดทนต่ออุปสรรคมากยิ่งขึ้น...”
เป็นประเทศไทย ศรัทธาพระพุทธศาสนา รักพ่อหลวง
2. ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว โดย ผู้ซึ่งให้ชีวิตความเป็นอยู่กับนักเรียนราชประชา ผมได้
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แห่งสายใย พบว่า นักเรียนรู้จัก เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ท�ำให้เป็นคนที่มีจิตอาสา ใน
บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกในครอบครัว เคารพ บางวันได้ไปร่วมงานที่วัด กวาด ท�ำความสะอาดลาน
เชือ่ ฟังค�ำสัง่ สอน ช่วยเหลือ รักษา ชือ่ เสียงของครอบครัว วัดหรือหมู่บ้าน มีความภูมิใจและสุขใจเป็นอย่างยิ่ง รู้สึก
ดังค�ำกล่าวจากรูปแบบการเรียนของนักเรียน “…กิจกรรม มีความสุข เมื่อได้ยินค�ำชื่นชมจากชาวบ้าน…”
สานสันพันธ์แห่งสายใย ท�ำให้หนูรกั ครอบครัว ทีด่ แู ลพวก
ก า ร ที่ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง รู ป แ บ บ ก า ร
เราตลอด 24 ชัว่ โมง เมือ่ ปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของท่านแล้ว เรี ย นรู ้ ที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นั้ น เพราะ
เกิดความส�ำเร็จและเป็นสิง่ ทีด่ กี บั ตัวหนูมาก เช่น หนูชว่ ย ในการสร้ า งรู ป แบบการเรี ย นตระหนั ก รู ้ ต นเองด้ า น
เหลือเพื่อนร่วมหอนอน ท�ำความสะอาดและช่วยเหลือ ความรับผิดชอบนั้น นักเรียนมีพฤติกรรมที่มีพัฒนาการ
เพื่อนเวลาที่เขาไม่สบาย หนูได้รับค�ำชมจากเพื่อนคน ดีขึ้นเรื่อยๆ จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดย
อื่น ท�ำให้หนูมีก�ำลังใจในการปฏิบัติตัวและศรัทธาในค�ำ ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด สังเกตโดยตรง
สอนของแม่หอ และยังมีเรือ่ งการเรียนทีท่ ำ� ให้หนูได้รบั ค�ำ กับพฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออกมา ซึ่งมีการสังเกต
ชมจากการท�ำการบ้านเสร็จเรียบร้อยและช่วยคุณครูท�ำ ทุกวัน ใช้ระยะเวลาในการสังเกตเป็นเวลานาน ตามเวลาที่
นักเรียนใช้แบบการเรียน และผูส้ งั เกตมีความพร้อมในการ
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ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงท�ำให้การสังเกตพฤติกรรม ที่กล่าวว่า การแสดงออกถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองที่
ของนั ก เรี ย นเป็ น ไปในทางที่ ดี ขึ้ น และสามารถสร้ า ง ตนเองรู้และในขณะเดียวกันคนอื่นรู้ด้วย (Open self)
ความตระหนั ก รู ้ ด ้ า นความรั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ นั ก เรี ย น หรือพฤติกรรมเจตนาที่บุคคลแสดงออกแล้วรู้ว่าตนเอง
ได้ ใ นรู ป แบบการเรี ย นที่ ก� ำ หนดขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ แสดงพฤติกรรมอะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไรให้บุคคล
สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต (2556) ทีก่ ล่าวว่า วิธกี ารประเมิน อื่นรับรู้พฤติกรรมและเจตนาของเรา ในขณะเดียวกัน
พฤติกรรม (Method of Behavioral Assessment) เราก็รับรู้พฤติกรรมและเจตนาของผู้อื่นด้วย ซึ่งการ
สามารถแบ่ ง ออกได้ 2 ด้ า นซึ่ ง ด้ า นวิ ธี ก ารประเมิ น แสดงพฤติกรรมแบบนี้เป็นบริเวณหน้าต่างบานที่ 1 คือ
โดยตรง (Observation) เป็นวิธีการหลักที่ใช้ในการ บริเวณทีเ่ ปิดเผย (Open Area, OA) ของทฤษฎีหน้าต่าง
ประเมิ น พฤติ ก รรม โดยมี อ งค์ ป ระกอบทั้ ง ทางด้ า น โจฮารี่ (Johari Window) เป็นทฤษฎีเพื่อแสดงให้เข้าใจ
สภาพการณ์ แ ละสถานที่ ที่ สั ง เกตพฤติ ก รรม จ� ำ นวน ถึงการตระหนักรู้ตนของบุคคลในสถานการณ์ที่แสดง
ครั้งที่สังเกต ซึ่งควรสังเกตพฤติกรรมทุกๆ วัน ความ พฤติกรรมติดต่อกับบุคคลอื่น ในการสร้างรูปแบบการ
ยาวนานของเวลาที่ ใช้ ใ นการสั ง เกต ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ เรียนนั้นเพื่อแก้ปัญหาความรับผิดชอบของนักเรียน ให้
เป้าหมายของผู้สังเกตพฤติกรรมเป็นหลัก และด้วย นักเรียนมีความสนใจ ความตั้งใจด้วยความพากเพียร
นักเรียนมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม พยายาม ให้บรรลุเป้าหมายในหน้าที่ของตนเอง หรือ
เอาใจใส่และเห็นความส�ำคัญ คุณค่าของตนเองอย่าง ตามภารกิ จ ที่ ต นเองได้ รั บ มอบหมาย สอดคล้ อ งกั บ
ต่อเนือ่ ง มีเป้าหมายหรือบทบาทหน้าทีท่ ตี่ อ้ งปฏิบตั ิ จาก วิทย์ วิศทเวทย์และเสฐียรพงษ์ วรรณปก (2524) ที่
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ครู บุคลากรภายในโรงเรียน กล่าวว่า ความรับผิดชอบคือ สิ่งที่ควบคู่ไปกับหน้าที่
ที่มีความต้องการพัฒนานักเรียน และเอาใจใส่นักเรียน เป็นคนตัง้ ใจ ด้วยความเพียรพยายามและยอมรับผลของ
มาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่นักเรียนมีความ การกระท�ำนัน้ ตามภารกิจในหน้าทีข่ องตนให้สำ� เร็จลุลว่ ง
เชื่อและมีอิทธิพล ท�ำให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมของ ตามเป้าหมายที่พึงประสงค์
ตนเองออกมาอย่างเปิดเผย สอดคล้องกับ Luft (1970)
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ความคาดหวังและที่เป็นจริงต่อการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำ�บลนายายอาม อำ�เภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต*

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่คาดหวังต่อการด�ำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม 2) ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นจริงต่อการด�ำเนิน
งานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ระหว่างทีค่ าดหวังกับทีเ่ ป็นจริงขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 352 คน ใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างชัน้ ภูมแิ บบเป็นสัดส่วนหลังจากนัน้ ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธกี ารจับสลาก เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, ทดสอบความแตกต่างใช้สถิติ pair-samples t-test โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นที่คาดหวังต่อการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมมีความคาดหวังมาก 2) ประชาชนมี
ความคิดเห็นทีเ่ ป็นจริงต่อการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม พบว่า มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นจริงตามความคาดหวังน้อย 3) ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ระหว่างที่คาดหวังกับที่เป็นจริงแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส�ำคัญ 0.01.
คำ�สำ�คัญ: การดำ�เนินงาน/ แผนยุทธศาสตร์

Abstract
The purpose of this study was threefold. First, it aimed at examining the Level of public
expectations in operating based on strategic plans of Na Yai Arm Sub- District Administrative
Organization. Also, it attempted to investigate public perceptions in operating based on strategic
plans of Na Yai Arm Sub-District Administrative Organization. Third, it was to compare the levels
of public expectations and perceptions in operating based on strategic plans of Na Yai Arm SubDistrict Administrative Organization, Na Yai Arm District, Chantaburi Province. The sampling size
was calculated by Taro Yamane’s formula. There were 352 participants used as a sampling group
and were selected by using a stratified random sampling technique, Participants from each village
were randomly selected by Simple Random Sampling. The instrument used to collect the data
was a questionnaire. The statistical tests used to analyze the collected data included frequency,
*รองศาสตราจารย์ประจำ�วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
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percentage, means, standard deviation, and to compare the levels of public expectations and
perceptions used pair-sample t-test with a pre-set significant level of 0.01.
The results were as follows: The level of public expectations in operating based on strategic
plans of Na Yai Arm Sub-District Administrative Organization was found at a high level. Also, it
was found that the level of public perceptions in operating based on strategic plans of Na Yai Arm
Sub-District Administrative Organization was found at a low level. It was shown that there were
Statistically significant differences in the level of expectations and perceptions in Operating Based
on Strategic Plans of Na Yai Arm Sub-District Administrative Organization among the subjects at
a significant level of 0.01.
Keywords: Operating/ Strategic Plans

บทนำ�
อ ง ค ์ ก า ร บ ริ ห า ร ส ่ ว น ต� ำ บ ล น า ย า ย อ า ม
อ� ำ เภอนายายอาม จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เป็ น องค์ ก รส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ที่ ยึ ด ถื อ แนวทางการบริ ห ารการจั ด การด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารการจั ด การบ้ า นเมื อ ง
ที่ดี (พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, 2557) มีการก�ำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ การวิ เ คราะห์
ยุทธศาสตร์ รวมถึงการน�ำยุทธศาสตร์ไปใช้เพื่อก�ำหนด
เป็นวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์จึงถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงานสู่วิสัยทัศน์ เพื่อให้องค์กรมีแนวทาง
สู่ความส�ำเร็จ จึงต้องมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม ตามแผน
พั ฒ นาสามปี คื อ “พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เศรษฐกิ จ
รุ่งเรือง เมืองพัฒนา น�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
มีการน�ำมาก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
5 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนายายอาม จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีอ่ งค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนายายอามจะต้องมีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี ภายใต้แนวคิดการตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เข้าใจ
ปัญหา ในท้องถิ่นและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
อย่างทันเหตุการณ์ โดยมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้กล่าวคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการก่อสร้าง
และปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมถนนและติ ด ตั้ ง ป้ า ยบอกซอย
ประจ�ำเส้นทาง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล

นายายอาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ จัดโครงการอาหารกลางวันและนมส�ำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดงานตามประเพณีไทย จ่ายเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จัดโครงการ
อุ ด หนุ น ศู น ย์ ถ ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างเกษตรต� ำ บล
นายายอาม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลูกต้นไม้ และโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี จัดโครงการมอบทุนการศึกษา จัด
โครงการประชุมสมาคมต�ำบล จัดท�ำแผนสามปี และจัด
ซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ทชี่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกแก่การท�ำงาน
และคุณภาพต่อคนในชุมชน เช่น จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน จัดซื้อไฟสามเหลี่ยม จัดซื้อกล้องวงจรปิดเป็นต้น
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์นั้นถือเป็นการด�ำเนินการสู่
วิสัยทัศน์หรือทิศทางที่มุ่งสู่ความส�ำเร็จขององค์กร เพื่อ
ให้การบริการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างต่างๆ เพื่อตอบสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนเป็นส�ำคัญและเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อสามารถรองรับการ
เปลีย่ นแปลงทุกมิตโิ ดยค�ำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ของการรับผลประโยชน์และเกิดความพึงพอใจสูงสุด แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลนายายอามก็ยังพบอุปสรรคในประเด็น
ของความคาดหวังและไม่ตอบสนองความต้องการของ
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วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและทั่วถึง ซึ่งหากการ วัตถุประสงค์การวิจัย
ด� ำ เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์สามารถตอบสนองความ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่
ต้องการจะส่งผลดีตอ่ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ คาดหวังต่อการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม บริหารส่วนต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัด
ตลอดจนความผาสุกและความเข้มแข็งของชุมชนทีพ่ ร้อม จันทบุรี
รับการเปลีย่ นแปลงแต่ถา้ การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่เป็น
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการจะส่งผลเสียในทาง จริงต่อการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ตรงข้ามดังกล่าว (แผนพัฒนาสามปี 2556 – 2558 ส่วนต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม, 2555)
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
จากที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดนี้ จึ ง เป็ น เหตุ ผ ล ต่อการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ระหว่างทีค่ าดหวังกับที่
ให้ ผู ้ วิ จั ย สนใจท� ำ การวิ จั ย หั ว ข้ อ เรื่ อ งความคิ ด เห็ น ที่ เป็นจริงขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอ
ความคาดหวั ง และที่ เ ป็ น จริ ง ต่ อ การด� ำ เนิ น งานตาม นายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม
อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อ
สมมติฐานการศึกษา
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�ำเนินงานตาม
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�ำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่คาดหวังและที่เป็นจริง และน�ำมาเปรียบ
เทียบระหว่างการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่คาดหวัง ตามยุทศาสตร์ที่คาดหวังแตกต่างจากการ
ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เป็นจริง
และที่เป็นจริงขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม
อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพือ่ น�ำผลการศึกษาไป
เป็นแนวทางการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตั ว แปรอิ ส ระและตั ว แปรตาม ประกอบด้ ว ย
เป็นการช่วยพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส�ำเร็จตามที่ตั้ง
เป้าหมายไว้ ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั สามารถน�ำมาใช้ใน ความคิดเห็นของประชาชนที่คาดหวังและที่เป็นจริงต่อ
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�ำงานขององค์การ การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วน
บริหารส่วนต�ำบลนายายอามให้บรรลุเป้าหมาย สามารถ ต�ำบลนายายอาม ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ุ ภาพ ด้าน
ตรวจสอบผลการด�ำเนินงานในภาพรวมว่าประสบผล ด้านเศรษฐกิจ ด้านพัฒนาคนและสังคมทีม่ คี ณ
ส�ำเร็จตามที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ และน�ำผลที่ได้จากการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหาร
วิจัยมาใช้ในการตัดสินใจก�ำหนดแนวทางในการจัดท�ำ จัดการที่ดี (แผนพัฒนาสามปี 2556 – 2558 องค์การ
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อก�ำหนดทิศทางการ บริหารส่วนต�ำบลนายายอาม, 2555)
พัฒนาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาต่อไป

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ตัวแปรอิสระ
ความคาดหวังต่อการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ที่คาดหวังขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนายายอาม
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- ด้านการบริ หารจัดการที่ดี
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ตัวแปรตาม
ความเป็ นจริ งต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ที่เป็ นจริ งขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
นายายอาม
- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- ด้านการบริ หารจัดการที่ดี

ภาพที
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิ
จยั ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งของกลุ ่ ม ประชากรด้ ว ยการใช้ สู ต ร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อ ทราบถึ ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน ท่าโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความ
. เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนที่คาดหวังต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ที่ ค าดหวั ง ต่ อ การด� ำ เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง เชื่อมั่น 95% และก�ำหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม ได้ 0.05 จากการค�ำนวณกลุม่ ตัวอย่างครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้กลุม่
. เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนที
่เป็ นางจริจ�งต่ำอนวน
การดํ352
าเนินงานตามยุ
ทธศาสตร์
ตัวอย่
คน โดยกลุ
่มตัวอย่างที่จะท�ำการ
จังหวัดจันทบุรี
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
2. เพือ่ ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนทีเ่ ป็น ศึกษาครั้งนี้ น�ำมาจากจากหัวหน้าครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ใน
3. เพื่อทราบผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดําเนินงานตาม
จริงต่อการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร ทะเบียนบ้านเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม
ยุทธศาสตร์ระหว่างที่คาดหวังกับที่เป็ นจริ งขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนายายอาม อําเภอ
ส่วนต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 13 หมู่ โดย
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่ อ ทราบผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้า
เห็นของประชาชนต่อการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ครัวเรือน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและวิธี
วิธงีดกัาํ บเนิทีน่เป็การวิ
ระหว่างที่คาดหวั
นจริจงยั ขององค์การบริหารส่วน การสุม่ ตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธกี ารจับสลาก กล่าวคือเอา
รายชื่อของหัวหน้าครัวเรือนซึ่งเป็นประชากรมาท�ำการ
ประชากรและกลุจั่ มงหวั
ตัวอย่
ต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม
ดจัานง ทบุรี
ก�ำาครั
หนดหมายเลขให้
กับหน่
วยแต่
ละหน่การวยที่มีอยู่ในบัญชี
. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ หัวหน้
วเรื อนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบี
ยนบ้
านเขตองค์
บกันไปโดยไม่
บริ หารส่
จันทบุ่อรีเรีซึย่ งงล�
มีจำาํ ดันวนรวม
2,46 ครัเวว้เรืนอนหรือซ�้ำกัน หลังจาก
วิธีดำ�เนินการวิ
จัยวนตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดรายชื
นั้นาจึบลนายายอาม,
งท�ำการจับสลากหมายเลขตามจ�
ำนวนที่ต้องการ
(แผนพัฒนาสามปี 2556 – 255 องค์การบริ หารส่ วนตํ
2555)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(เฉลิ
พลใ่ นทะเบี
ศรีหงส์
, 2543,
หน้กาารบริ
9) หาร
. กลุ่มตัวอย่าง จํานวนหัวหน้าครัวเรื อนที
่มีชื่อมอยู
ยนบ้
านเขต องค์
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั คือ หัวหน้าครัว
ส่ วนตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีจาํ นวนรวม 2,46 ครัวเรื อน ผูว้ ิจยั ได้
เรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตองค์การบริหารส่วน
่องมืสูตอร ทีท่า่ใโร่ช้ใยามาเน่
นการวิ
จัยYamane,
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรด้วเครื
ยการใช้
(Taro
ต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
17) ที่ระดับความเชื่อมัน 5% และกําหนดความคลาดเคลื่อในที
น ก่ยอมรั
า ร เบก็ได้บ.5
ข ้ อ จากการคํ
มู ล ค รั้ งานวณ
นี้ ผู ้ วิ จั ย ไ ด ้ ส ร ้ า ง
มีจำ� นวนรวม 2,946 ครัวเรือน (แผนพั่ ฒนาสามปี 2556
– 2558 องค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม, 2555) แบบสอบถาม (Questionnaires) ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่อง
2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง จ� ำ นวนหั ว หน้ า ครั ว เรื อ น มือในการเก็บข้อมูล โดยท�ำการศึกษาจากข้อมูลพื้นฐาน
ที่ มี ชื่ อ อยู ่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นเขต องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น แนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งงาน
ต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการด�ำเนินงานทีค่ วามคาดหวังกับ
มีจ�ำนวนรวม 2,946 ครัวเรือน ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาด เป็นจริง เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดขอบเขตเนื้อหา
ของแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย
แบบสอบถามประกอบด้วยค�ำถาม 6 ข้อ โดยสอบถาม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับและการแปลความ
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของประชาชนที่
โดยเป็นแบบปลายปิด (Close Ended Question) ให้ เป็นจริงต่อการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
เลือกตอบในช่องที่ก�ำหนด
บริหารส่วนต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัด
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ จันทบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ประชาชนที่คาดหวังและเป็นจริงต่อการด�ำเนินงานตาม มาตรฐาน การจัดอันดับและการแปลความ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม
4. ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยการวิ เ คราะห์
อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ด้านโครงสร้าง เปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับผลการด�ำเนินงานที่
พื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านพัฒนาคนและสังคมที่มี เป็นจริงขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอ
คุณภาพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน นายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยใช้สถิติ Pair Sample
การบริหารจัดการทีด่ ี ประกอบด้วยค�ำถามแบบปลายปิด t-test โดยก�ำหนดระดับส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(Close Ended Question) จ�ำนวน 20 ข้อ โดยแต่ละ
ค�ำถามจะมีระดับความคิดเห็น 4 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย อภิปรายผลการวิจัย
มากทีส่ ดุ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยน้อยและเห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ
1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่คาด
หวังต่อการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
วิเคราะห์ข้อมูล
บริ ห ารส่ ว นต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ส� ำ หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จังหวัดจันทบุรี
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของ
จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นของประชาชน ที่ ค าดหวั ง ต่ อ การด� ำ เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ต่ อ การด� ำ เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก าร องค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลนายายอาม อ� ำ เภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมมีความคาดหวังมาก ซึ่ง
จังหวัดจันทบุรี โดยใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ ประจัก ยงยืน (2554,
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ) ได้ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้ ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูล ส่ ว นต� ำ บลศรี ด อยไชย อ� ำ เภอเทิ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย
และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับ
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูส้ อบแบบสอบถาม มากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป วงศ์ไชย
ได้แก่ เพศ อายุ สถานสภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำ� การวิจยั เกีย่ วกับความคาดหวัง
รายได้ต่อเดือน องค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม ของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิน่ : กรณีศกึ ษาเทศบาล
อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ต�ำบลท่าวังทอง อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลการ
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
วิจัยพบว่าประชาชนมีความคาดหวังต่อการด�ำเนินการ
2. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน พัฒนาอยู่ในระดับมาก
ที่ ค าดหวั ง ต่ อ การด� ำ เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ใ น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู ้ วิ จั ย เ ห็ น ว ่ า
องค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ ค าดหวั ง ต่ อ การ
ด� ำ เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
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ต� ำ บลนายายอาม มี ค วามคาดหวั ง มากเป็ น เพราะ
ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่าระดับความ
ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการด�ำเนินงานให้บรรลุจดุ หมาย คิดเห็นของประชาชนที่เป็นจริงต่อการด�ำเนินงานตาม
ของหน่วยงานทีเ่ ป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ในการบริหารจัดการเพือ่ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม
การพัฒนานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วน มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นจริงตามความคาดหวังน้อย
ต�ำบลนายายอาม ก�ำหนดมานั้นหากทางองค์การบริหาร เป็นเพราะการที่จะด�ำเนินงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ส่วนต�ำบลนายายอาม มีการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นั้นต้องประกอบไปด้วยหลายสาเหตุและหลายปัจจัย
ได้อย่างสมบูรณ์และบรรลุภารกิจที่ก�ำหนดไว้อย่างเป็น เช่นเป็นปัจจัยทางด้านงบประมาณขององค์กรปกครอง
รูปธรรมในทุกด้านกล่าวคือ ในด้านพัฒนาคนและสังคม ส่วนท้องถิ่นเองรวมถึงปัจจัยทางด้านบุคคลากรเช่น
ที่มีคุณภาพ, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับซึ่ง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านการบริหารจัดการที่ดี และ จะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ
ด้านเศรษฐกิจ จะส่งผลโดยตรงต่อประชาชนที่อาศัย และทัศนคติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน�ำ
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม ท�ำให้ ศักยภาพของ ก�ำลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังส่งเสริมการพัฒนา ก� ำ ลั ง คนเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานนอกจากนี้
ชุ ม ชนให้ มี ก ารพั ฒ นาที่ ดี ขึ้ น จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลส� ำ คั ญ ยังต้องค�ำนึงถึงปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการของ
ที่ จ ะท� ำ ให้ ป ระชาชนให้ ค วามส� ำ คั ญ และมี ค วามคาด ผู้บริหารตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค
หวังสูง (กิรณา ศรีพรรณ, 2553)
ส่วนซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้การด�ำเนินงานตาม
2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่เป็น ยุทธศาสตร์สำ� เร็จตามเป้าหมาย หากปัจจัยต่างเหล่านีข้ าด
จริงต่อการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ การบริหารจัดการที่เหมาะสมย่อมส่งผลกระทบต่อการ
บริ ห ารส่ ว นต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม ด�ำเนินงานให้สอดคล้องตามที่ประชาชนคาดหวังแต่ถ้า
จังหวัดจันทบุรี
มีการบริหารจัดการทีด่ ยี อ่ มส่งผลในทางตรงข้ามแน่นอน
จากการวิ จั ย พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น (ไพโรจน์ สุโพธิ์, 2555)
ของประชาชนที่ เ ป็ น จริ ง ต่ อ การด� ำ เนิ น งานตาม
3. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเปรี ย บ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม เที ย บความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การด�ำเนิ น
อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม พบว่า งานตามยุ ท ธศาสตร์ ร ะหว่ า งที่ ค าดหวั ง กั บ ที่ เ ป็ น
มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นจริงตามความคาดหวังน้อย จริ ง ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต�ำบลนายายอาม
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประจัก ยงยืน (2554, อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
บทคัดย่อ) ได้ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของ
การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ต่อการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ระหว่างที่คาดหวัง
ส่ ว นต� ำ บลศรี ด อยไชย อ� ำ เภอเทิ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย กับที่เป็นจริงขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม
ผลการวิ จั ย พบว่ า มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น จริ ง ตาม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมพบว่า
ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับ ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 แสดงว่า ความคิดเห็นของประชาชน
งานวิจัยของ มานพ อุบลทิพย์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ ทีค่ าดหวังต่อการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์กบั ทีเ่ ป็นจริง
ศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวังของ แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ ประจัก ยงยืน
ประชาชนต่ อ บทบาทขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำ� การวิจยั เกีย่ วกับความคาดหวัง
หนองปรือ อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีผลการวิจัย ของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
พบว่า ประชาชนรับรูผ้ ลการด�ำเนินงานได้ระดับปานกลาง บริหารส่วนต�ำบลศรีดอยไชย อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
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ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความคาดหวังกับที่เป็น ข้อเสนอแนะ
จริงต่อการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน นอกจากนี้ยัง
จากการศึกษา“ความคาดหวังและที่เป็นจริงต่อ
สอดคล้องกับ กมนพรรธน์ สีมะเดื่อ (2558) ได้ท�ำการ การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
วิจัยเกี่ยวกับการรับรู้และการคาดหวังของประชาชนต่อ ต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี”
การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
เมืองตราด จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว ่ า ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด คาดหวั ง มากแต่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น จริ ง ตาม
แตกต่างกัน
ความคาดหวังน้อยดังนั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ในความคิ ด เห็ น ของผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า การเปรี ย บ ต�ำบลนายายอามควรมีนโยบายปรับปรุงระบบการบริหาร
เที ย บความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ ค าดหวั ง ต่ อ การ จัดการการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
ด� ำ เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ กั บ ที่ เ ป็ น จริ ง แตกต่ า ง มากขึ้น
กั น โดยที่ ป ระชาชนมี ค วามคาดหวั ง มากแต่ มี ผ ลการ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานที่เป็นจริงตามความคาดหวังน้อยเป็นเพราะ
1. ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงานที่เป็นจริง
ความคาดหวั ง นั้ น เป็ น ความรู ้ สึ ก หรื อ ความต้ อ งการ ตามคาดหวังได้น้อยในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุน
ของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อาชี พ ให้ กั บ ประชาชนดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอาม ที่หากการ ต�ำบลนายายอาม ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างอาชีพ
ด� ำ เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น ไปได้ ต ามเป้ า หมาย ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
จะส่ ง ผลประโยชน์ โ ดยตรงต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข อง
2. ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงานที่เป็นจริง
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล ตามคาดหวังได้น้อยในเรื่องการสร้างจิตส�ำนึกในการ
นายายอาม ท� ำ ให้ ป ระชาชนมีคุณ ภาพชีวิต ที่ดีขึ้นจึง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนั้นองค์การ
เป็ น สิ่ ง ที่ ป ระชาชนปรารถนาจะเห็ น ผลความส� ำ เร็ จ บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลนายายอามควรจั ด กิ จ กรรมอบรม
อย่างมาก (ชนาธิป ยี่สาร, 2554) แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติ ส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
แล้วเป็นจริงตามความคาดหวังน้อยเพราะตลอดเวลา และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
ที่ด�ำเนินการปฏิบัติจะเจอกับอุปสรรคตลอดจนปัญหา
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ต่างๆ ที่ท�ำให้การด�ำเนินงานไม่สามารถบรรลุตามแผน
1. ควรท�ำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้านปัญหา
ได้ โดยปัญหานั้นมาจากหลายปัจจัยเช่นปัจจัยทางด้าน และอุปสรรคของการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อจะ
งบประมาณ, บุคคลากร รวมถึงปัจจัยในการบริหาร ได้ทราบข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้น
จัดการจึงส่งผลให้การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
2. ควรท� ำ การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้น้อย หากทางองค์การ การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อจะได้ทราบปัจจัย
บริหารส่วนต�ำบลนายายอามต้องการให้งานบรรลุแผน และหาแนวทางส่ ง เสริ ม หรื อ แก้ ไขปั จ จั ย ที่ พ บเพื่ อ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการประเมินติดตาม ให้การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนตลอดจนการดูแลปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
โดยหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส�ำเร็จและด�ำเนิน
การแก้ไขอย่างทันท่วงทีกจ็ ะส่งผลให้งานส�ำเร็จได้ดยี งิ่ ขึน้
(จักรพงษ์ ชมเชย, 2550)
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3. ควรท�ำการศึกษาวิจัยในเชิงวิเคราะห์การน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการบริหารโครงการและแผน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลนายายอามเพื่อให้การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขา
วิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model) ในด้านบริบทด้านปัจจัย
น�ำเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน
3 คน 2) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร จ�ำนวน 5 คน 3) อาจารย์ผู้สอน จ�ำนวน 67 คน 4) ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน
20 คนและครูพี่เลี้ยง จ�ำนวน 38 คน 5) นิสิตจ�ำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย การประเมินในทุกด้านมีผลประเมิน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
1) ผลการประเมินด้านบริบท ในภาพรวมของวัตถุประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร และเนื้อหารายวิชา มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (m = 4.31, s = 0.73) โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตรใน
ทุกหมวดวิชามีความเหมาะสม เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความต้องการของสังคม
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
2) ผลการประเมินด้านปัจจัยน�ำเข้า ในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (m = 3.89, s = 0.76)
การก�ำหนดคุณสมบัติของนิสิตกระบวนการคัดเลือกนิสิตมีความเหมาะสม อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติ มีความรู้ และ
ประสบการณ์ในการสอนอย่างเหมาะสมในระดับมาก
*งานวิจัยนี้ได้รับทุนในการทำ�วิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
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3) ผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (m = 4.29, s = 0.61)
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก
4) ผลการประเมินด้านผลผลิต ในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (m = 4.28, s = 0.59)
นิสิตมีผลการเรียนรู้ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับมาก ผู้ใช้นิสิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
นิสิตในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ: หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย/ การประเมินหลักสูตร

Abstract
The purpose of this research was to study the curriculum evaluation of the Bachelor of
Education Program (5 years) in Thai Language Teaching (Revised A.D.2011) by using CIPP model
in context, input, process, and product. The populations of the study were categorized into 5
groups 1) 3 experts 2) 5 curriculum-board members 3) 67 instructors 4) 20 school directors and
38 teachers 5) 38 students. The instruments used in this study were questionnaires and interview
form. The collect data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and content
analysis. The findings of this study were as follows:
The result of the curriculum evaluation on the Bachelor of Education Program in Thai
Language Teaching indicated that the participant evaluatedall components at the high level.
1) The evaluation of the context in curriculum objectives, curriculum structure and contents
were at high level. (m = 4.31, s = 0.73) The results found that the curriculum objectives and
curriculum structure were appropriated in all areas. Subject contents appropriated to curriculum
objectives and social needs and teaching career in application
2) The evaluation of the input was at high level. (m = 3.89, s = 0.76) Instructor’s qualification,
knowledge, and experience of teaching were appropriate at high level
3) The evaluation of the process was at high level. (m = 4.29, s = 0.61) Learning instruction
and assessments were appropriate at high level
4) The evaluation of the product was at high level. (m = 4.28, s = 0.59) Student had
learning outcomes and desired characteristics at high level. School directors and teachers were
highly appropriate on student’s work.
Keywords: Bachelor of Education Program in Thai Language Teaching/ curriculum evaluation
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และอาจารย์ผู้สอน พื้นฐานของผู้เรียน/เงื่อนไขการรับ
บทนำ�
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการ นิสติ อาคารเรียน/ห้องเรียน/สือ่ และวัสดุอปุ กรณ์การเรียน
ที่ ห ลากหลายตามแนวคิ ด ของนั ก การศึ ก ษาหรื อ การสอน และงบประมาณ การประเมินด้านกระบวนการ
นั ก พั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยสรุ ป มี ก ระบวนการพั ฒ นา (Process) เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ระบบการวางแผนหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรื อ ออกแบบหลั ก สู ต รหรื อ ร่ า งหลั ก สู ต ร ตาม การวัดและประเมินผลการเรียนรูแ้ ละการจัดระบบอาจารย์
องค์ประกอบของหลักสูตร และมีการตรวจสอบความ ที่ ป รึ ก ษา และการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต (Product)
สอดคล้องและเหมาะสมขององค์ประกอบของหลักสูตร เป็นการประเมินผลสิ่งที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่
โดยผู ้ เชี่ ย วชาญ และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ร่ า งหลั ก สู ต รนั้ น คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ผลการเรียนรูส้ ำ� คัญตาม
จากนั้นเป็นระบบการน�ำหลักสูตรไปใช้ ซึ่งผู้สอนจะมี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
บทบาทส�ำคัญในการน�ำหลักสูตรไปใช้ มีการวางแผน และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจ
การสอน การจัดการเรียนการสอน และวัดผลประเมิน ของนิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้บริหาร
การเรียนการสอน เพื่อน�ำผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขา
และปรับปรุงการเรียนการสอนและน�ำไปใช้ในการปรับปรุง
หลั ก สู ต รต่ อ ไป และระบบสุด ท้ายเป็นระบบประเมิน วิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ซึง่
หลั ก สู ต ร ซึ่ ง มี รู ป แบบในการประเมิ น หลั ก สู ต รตาม เป็นหลักสูตรหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของภาค
แนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตรหลายท่านซึง่ การประเมิน วิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรมีความส�ำคัญต่อการตัดสินว่าหลักสูตรนัน้ ๆ ว่า ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนมาตั้ ง แต่
ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ปี
จะยังคงใช้ต่อไป หรือจะต้องปรับปรุง หรือยุติการใช้
รู ป แบบการประเมิ น หลั ก สู ต รแบบซิ ป ป์ ซึ่งจะครบวงรอบการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2558
(CIPP Model) ของสตั ฟ เฟิ ล บี ม (Stufflebeam, และจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
1971) มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เป็นการ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่
ประเมินด้านบริบท (context) เป็นการประเมินที่เกี่ยว 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 8 ที่กล่าวว่า ให้สถาบัน
กั บ สภาวะแวดล้ อ มของหลั ก สู ต ร เพื่ อ ความสมเหตุ อุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
สมผลของภูมิหลังที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี เพื่อให้สามารถพัฒนา
เช่น ปรัชญา สภาพและความต้องการของสังคม นโยบาย คุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และให้
และแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/
11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ ศึก ษาศาสตร์แ ละกรอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) พระราชบัญญัติการศึกษา 11 มาตรฐาน นอกจากนีย้ งั เป็นการประเมินหลักสูตรเพือ่
แห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ให้เป็นไปตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2545) การประเมินด้านบริบท (Context)ได้แก่ ปรัชญา ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 (IQA) และกรอบมาตรฐาน
ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงได้เห็นความส�ำคัญ
หลักสูตรและรายวิชา การประเมินด้านปัจจัยหรือตัวป้อน
(Input) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ และความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ได้แก่ คุณวุฒิและผลงานของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามประเด็นการประเมินของ
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รูปแบบซิปป์ (CIPP model) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท สอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อน�ำ
ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามความ ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
คิดเห็นของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์ผสู้ อน นิสติ รุน่ ปีการศึกษา 2554
2. ได้ขอ้ มูลส�ำหรับการประเมินตามตัวบ่งชีต้ าม
ทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ครูพเี่ ลีย้ งของนิสติ รุน่ ปีการศึกษา 2554 ทีป่ ฏิบตั กิ ารสอน และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในสถานศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน�ำผลที่ได้มาใช้เป็น ส� ำ หรั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ภายในและ
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา ภายนอกมหาวิทยาลัย
วิชาการสอนภาษาไทย ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมาก
3. เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรที่ใช้รูป
ขึน้ อันจะเกิดผลประโยชน์สงู สุดกับผูเ้ รียน และเพือ่ น�ำไป แบบซิปป์ในการประเมิน
เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554) ตามรู ป แบบซิ ป ป์
(CIPP model) ได้แก่ ด้านบริบทด้านปัจจัยน�ำเข้าด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต

ความสำ�คัญของการวิจัย
1. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลการประเมิน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการ

จากทฤษฎี แนวคิ ด ผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม
(Stufflebeam, 1971) โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP
model) ในการประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อน�ำ
ผลประเมินที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยมีรายละเอียด
100
ดังแสดงในภาพที่ 1

ทฤษฎี แนวคิด รู ปแบบการประเมินหลักสูตร

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึกษา 2557
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

การประเมินหลักสู ตรแบบซิปป์
(CIPP Model) (Stufflebeam, 9)
 ด้านบริ บท
 ด้านปัจจัย
 ด้านกระบวนการ
 ด้านผลผลิต

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สาขาครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ขอบเขตของการวิจยั

ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลักสูตร  ปี ) สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 4 ด้าน คือ ด้านบริ บท ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
ตามความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรดังนี้
 ผูเ้ ชี่ยวชาญ
 อาจารย์ประจําหลักสูตร
 อาจารย์ผสู้ อน
 นิสิตรหัส 54
 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู
 พี่เลี้ยง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
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5. ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาที่นิสิต
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น สาขาวิชาการสอนภาษาไทย รหัส 54 ปฏิบัติการสอนใน
(Evaluative Research) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สถานศึกษา จ�ำนวน 20 คน
6. นิ สิ ต รุ ่ น ปี ก ารศึ ก ษา 2554 ที่ ก� ำ ลั ง ฝึ ก
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยใช้รปู แบบการประเมินแบบซิป ปฏิบัติการสอน ณ สถานศึกษา ในหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ป์ (CIPP Model) ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้ า นบริ บ ท ประกอบด้ ว ย ปรั ช ญาของ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กลยุทธ์ของหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 17 คน
โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน
2. ด้านปัจจัยน�ำเข้า ประกอบด้วย พื้นฐานของ
ผู้เรียน/เงื่อนไขในการรับนิสิตที่เข้าศึกษา อาคารเรียน/
ห้องเรียน/สื่อวัสดุอุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อม
3. ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การบริหาร
จั ด การหลั ก สู ต ร การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ การจั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4. ด้านผลผลิต ประกอบด้วย คุณลักษณะ
บั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ผลการเรียนรู้ส�ำคัญ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้บริหารและครู
พี่เลี้ยงต่อนิสิต

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 คน
2. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) จ�ำนวน 5 คน
3. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) จ�ำนวน 67 คน
4. ครู พี่ เ ลี้ ย งของนิ สิ ต สาขาวิ ช าการสอน
ภาษาไทย รหัส 54 ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
จ�ำนวน 38 คน

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การประเมินหลักสูตร หมายถึง การพิจารณา
หลักสูตร โดยใช้ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอมูลอย่างมีระบบ และน�ำผลการสรุปมาใช้ใน
การตัดสินใจหาทางเลือกในการปรับปรุงหลักสูตร ใน
องค์ประกอบของหลักสูตรและกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร
2. การประเมินแบบซิปป์ หมายถึง การประเมิน
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การประเมินบริบท
ของหลักสูตร การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต ดังนี้
2 . 1 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ด ้ า น บ ริ บ ท ข อ ง
หลั ก สู ต ร หมายถึ ง การประเมิ น สภาพปรั ช ญาของ
หลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของ
หลักสูตรและรายวิชา
2.2 การประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย หมายถึ ง
การประเมิ น คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานของอาจารย์ ป ระจ� ำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พื้นฐานของผู้เรียน/เงื่อนไข
การรับนิสิต อาคารเรียน/ห้องเรียน/สื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน และงบประมาณ
2.3 การประเมิ น ด้ า นกระบวนการ
หมายถึง การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
2.4 การประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต หมายถึ ง
เป็นการประเมินผลสิ่งที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ผลการเรียนรูส้ ำ� คัญตาม
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วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
9. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากร
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจ ทางวิ ช าชี พ ที่ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ใน
ของนิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้บริหาร สถานศึกษาที่นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาการ
และครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต
สอนภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. วิธีดำ�เนินการวิจัย
2554) หมายถึง หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น เพื่ อ
ระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตร 5 ปี สาขาสาขาวิชาการ ประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขา
สอนภาษาไทย ที่เรียนในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร วิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
4 ปี และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี ที่เป็นไป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีขนั้ ตอนการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และกรอบ ด�ำเนินการวิจัยดังนี้
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
1. การศึกษาแนวคิดในการประเมินหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์
2. การก�ำหนดแนวคิดในการประเมินหลักสูตร
4. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความ ตามรูปแบบซิปป์
สามารถทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
3. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ในสาขาวิชาการ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
สอนภาษาไทย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ทมี่ ี
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
พ.ศ. 2548 ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตร
(สกอ.) ก�ำหนด มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอน
การจั ด การเรี ย นการสอน การวั ด ผลประเมิ น ผล ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จ�ำแนกตาม
การทวนสอบ การปรับปรุงหลักสูตร
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถาม
6. อาจารย์ผสู้ อน หมายถึง อาจารย์ทรี่ บั ผิดชอบ ตามระบบการประเมินแบบซิปป์ 4 ด้าน ประกอบด้วย
ในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และ ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู และวิชาเอก)
และค�ำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม
7. นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554 หมายถึง นิสิต
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
1. ศึ ก ษาเอกสารหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ที่เริ่มเรียนชั้นปีที่ 1 ใน (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปีการศึกษา 2554 และก�ำลังเรียนในชัน้ ปีที่ 5 ปีการศึกษา ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2558 และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2. ศึกษาเอกสาร ต�ำรา เกี่ยวกับการประเมิน
8. ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ครูในสถานศึกษาที่รับ หลักสูตรรูปแบบการประเมินหลักสูตร ระบบประกัน
ผิดชอบในการให้คำ� ปรึกษาการวางแผนการจัดการเรียนรู้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ
และนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบทบาทหน้าทีใ่ น ปีการศึกษา 2557 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
การเป็นครูของนิสติ รุน่ ปีการศึกษา 2554 ทีฝ่ กึ ปฏิบตั กิ าร วิชาชีพ พ.ศ. 2556 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
สอนในสถานศึกษานั้น
อุดมศึกษาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
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3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 3 อาจารย์ผู้สอน
3.1 แบบสัมภาษณ์ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญ
1. ท� ำ หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ แ ละ
3.2 แบบสั ม ภาษณ์ ส� ำ หรั บ อาจารย์ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ประจ�ำหลักสูตร
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
3.3 แบบสอบถามส�ำหรับอาจารย์ผู้สอน มี ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ
กลุ่มที่ 4 นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554
ลิเคิร์ท (Likert)
1. ท�ำหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ
3.4 แบบสอบถามส�ำหรับนิสิตรหัส 54 มี แบบสอบถาม
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
ลิเคิร์ท (Likert)
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3.5 แบบสอบถามส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
กลุ่มที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง
สถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
1. ส�ำรวจสถานศึกษาที่นิสิตรุ่น ปีการศึกษา
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)
2554 ปฏิบัติการสอน
4. น�ำแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปให้
2. ท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์และความ
ผู ้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า ง ร่วมมือในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล
ความเหมาะสมและความถู ก ต้ อ งของภาษา แล้ ว น� ำ
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
5. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ฉบับจริงที่น�ำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยนี้ ใช้การ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การ
1. ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับจากนั้นน�ำ
กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย
1. นัดหมายเวลาและสถานทีใ่ นการสัมภาษณ์ ร้อยละ และการแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
2. ด�ำเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลลง
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึ ง มี ค วาม
ในแบบสัมภาษณ์
คิดเห็นในระดับมากที่สุด
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึ ง มี ค วาม
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
คิดเห็นในระดับมาก
กลุ่มที่ 2 อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึ ง มี ค วาม
1. นัดหมายเวลาและสถานทีใ่ นการสัมภาษณ์ คิดเห็นในระดับปานกลาง
2. ด�ำเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลลง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึ ง มี ค วาม
ในแบบสัมภาษณ์
คิดเห็นในระดับน้อย
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึ ง มี ค วาม
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
คิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามส่ ว นที่ เ ป็ น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจะท�ำการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
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2. ข้ อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์ ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การ เพศหญิง 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 ช่วงอายุ 20วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
22 ปี จ�ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 และ ช่วง
อายุ 23-25 ปี จ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 2)
อาจารย์ผสู้ อนจ�ำนวน 67 คน 3) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
จ�ำนวน 5 คน 4) ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน 5) ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ�ำนวน 20 คน และครูพี่เลี้ยงจ�ำนวน 38
คน จากสถานศึกษา 20 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดของ
ผลการการประเมินในแต่ละด้านดังนี้
1. การประเมินหลักสูตรด้านบริบท
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของกลุม่ ประชากรด้านบริบท แสดงดังตารางที่ 1

ผลการวิจัย

ผลการวิจยั หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร
5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาตาม
รูปแบบซิปป์ (CIPP model) ได้แก่ ด้านบริบทด้าน
ปัจจัยน�ำเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตการวิจัย
ครั้งนี้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 5
กลุ่ม ได้แก่ 1) นิสิตที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นปี 5 จ�ำนวน
38 คน เป็นเพศชาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 และ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบทของกลุ่มประชากร

m

s

แปลผล

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

4.31

0.49

มาก

อาจารย์ผสู ้ อน

4.24

0.73

มาก

นิสิตรหัส 54

4.38

0.75

มาก

โดยภาพรวม

4.31

0.73

มาก

ผู้ประเมิน

จากตารางที่ 1 พบว่ า ผลการประเมิ น
หลั ก สู ต รด้ า นบริ บ ทโดยภาพรวม มีความคิด เห็นอยู่
ในระดับมาก (m = 4.31, s = 0.73) โดยนิสิตรหัส
54 มี ค ่ า เฉลี่ ย ของความคิ ด เห็ น ต่ อ ด้ า นบริ บ ทสู ง สุ ด
(m = 4.38, s = 0.75) รองลงมาเป็นอาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตร (m = 4.31, s = 0.49) และอาจารย์ผู้สอน
(m = 4.24, s = 0.73)
นอกจากนีย้ ังมีขอ้ เสนอเพิ่มเติมจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
และอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ว่าปรัชญาของหลักสูตรมี
ความเหมาะสม แต่ยังไม่สะท้อนถึงผลลัพธ์ ควรเพิ่ม
แนวคิดปรัชญาด้านการปฏิบัติในสถานศึกษาให้มากขึ้น
ในส่วนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรมีการปรับปรุง

เนื่องจากไม่ครอบคลุมสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ไม่ครอบคลุมตามพุทธิพิสัย
ทั ก ษะพิ สั ย และจิ ต พิ สั ย ส่ ว นโครงสร้ า งหลั ก สู ต รและ
รายวิชานั้นก็เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตร 5ปี) และแนะน�ำให้สร้างทีมคณาจารย์ในการ
สอนแบบบูรณาการ
2. การประเมินด้านปัจจัยน�ำเข้า
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นของกลุ่มประชากรด้านปัจจัยน�ำเข้า แสดงดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน�ำเข้าของกลุ่มประชากร
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m

s

แปลผล

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

3.80

0.62

มาก

อาจารย์ผสู ้ อน

3.82

0.72

มาก

นิสิตรหัส 54

4.05

0.23

มาก

โดยภาพรวม

3.89

0.76

มาก

ผู้ประเมิน

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน�ำเข้าโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
(m = 3.89, s = 0.76) โดยนิสติ รหัส 54 มีคา่ เฉลีย่ ของความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยน�ำเข้าสูงสุด (m = 4.05, s = 0.23)
รองลงมาเป็นอาจารย์ผู้สอน (m = 3.82, s = 0.72) และอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร (m = 3.80, s = 0.62)
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ว่าอาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติ
มีความรู้ และความเชื่ยวชาญอย่างเหมาะสม การวัดและประเมินผลของหลักสูตรมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เกณฑ์คัดเลือกนิสิต ควรเพิ่มด้านบุคลิกภาพ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่เหมาะสม
กับการเป็นครู และควรมีการสร้างระบบและกลไกในการพิจารณาและคัดเลือกผูส้ อนให้มคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ควร
สร้างแบบส�ำรวจรายการคุณสมบัตขิ องอาจารย์ผสู้ อนเกีย่ วกับวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การสอน งานวิจยั และความ
เชี่ยวชาญในการสอนวิชานั้น ๆ
3. การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุม่ ประชากรด้านกระบวนการ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการของกลุ่มประชากร
m

s

แปลผล

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

4.28

0.50

มาก

อาจารย์ผสู ้ อน

4.24

0.50

มาก

นิสิตรหัส 54

4.32

0.69

มาก

โดยภาพรวม

4.29

0.61

มาก

ผู้ประเมิน

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
(m = 4.29, s = 0.61) โดยนิสติ รหัส 54 มีคา่ เฉลีย่ ของความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการสูงสุด (m = 4.32, s = 0.69)
รองลงมาเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร (m = 4.28, s = 0.50) และอาจารย์ผู้สอน (m = 4.28, s = 0.50)
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรว่าการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลของหลักสูตรมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผูเ้ ชีย่ วชาญเสนอแนะว่าคณะกรรมการประจ�ำหลักสูตร
ควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน ควบคุมและประเมินหลักสูตร ควรมีการประสานกับคณะร่วมผลิตให้มากขึ้น
ควรมีการประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร จะท�ำให้หลักสูตรมีคุณภาพมากขึ้น
4. การประเมินด้านผลผลิต
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุ่มประชากรด้านผลผลิต แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรด้านผลผลิตของกลุ่มประชากร
m

s

แปลผล

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร

4.13

0.54

มาก

อาจารย์ผสู ้ อน

4.08

0.50

มาก

ผูบ้ ริ หารและครู พี่เลี้ยง

4.45

0.61

มาก

นิสิตรหัส 54

4.44

0.62

มาก

โดยภาพรวม

4.28

0.59

มาก

ผู้ประเมิน

จากตาราง 4 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตร
ด้ า นผลผลิ ต โดยภาพรวม มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ่ ใ น
ระดับมาก (m = 4.28, s = 0.59) โดยผู้บริหารและ
ครูพี่เลี้ยง มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อด้านผลผลิต
สูงสุด (m = 4.45, s = 0.61) รองลงมาเป็นนิสิต
54 (m = 4.44, s = 0.62) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
(m = 4.13, s = 0.54) และอาจารย์ผู้สอน (m = 4.08,
s = 0.50) ตามล�ำดับ
นอกจากนีย้ งั มีขอ้ เสนอเพิม่ เติมจากผูบ้ ริหารและ
ครูพี่เลี้ยงว่า นิสิตมีผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะบัณฑิต
ทีพ่ งึ ประสงค์ นิสติ มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั และ
มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างดี

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ท�ำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลการ
ประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขา
วิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบซิปป์
ช่วยท�ำให้ผวู้ จิ ยั เห็นประเด็นส�ำหรับการวิเคราะห์หลักสูตร
ตามองค์ประกอบของซิปป์ ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย
น�ำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ด้านบริบท
ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รด้ า นบริ บ ทโดยภาพ
รวม พบว่ า มี ค วามคิ ด เห็นอยู่ในระดับมาก ผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน และนิสิตรหัส 54 มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมแล้วในทุกหมวด
วิชา เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ
ของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและมีความทันสมัย
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
วิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คมและบริ บ ทของการ
ศึกษาในขณะนัน้ และเนือ้ หารายวิชาทีเ่ รียนเป็นประโยชน์
ต่อการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของ
หลั ก สู ต รสอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้านคุณภาพของบัณฑิต ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2545) และ
ไทเลอร์ (Tyler, 1969) ทีก่ ล่าวถึง การออกแบบหลักสูตร
ทีช่ ดั เจนและสอดคล้องกับความต้องการความสนใจของ
ผูเ้ รียนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมนัน้ ต้อง
พิจารณาสิง่ ทีม่ าก�ำหนดหลักสูตรทัง้ นีร้ วมถึงด้านวิชาการ
และด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนและสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Print (1993) ที่กล่าวว่าวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรที่ดีนั้นควรมีลักษณะสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและชาติสอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
2. ด้านปัจจัยน�ำเข้า
ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รด้ า นปั จ จั ย น� ำ เข้ า
โดยภาพรวม พบว่ า มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ่ ใ นระดั บ มาก
กล่าวคือคุณสมบัติของ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร และ
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หน้าที่ 99
อาจารย์ ผู ้ ส อน เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ผู้มีความรู้ความสามารถตรงกับรายวิชา มีการเตรียม
หลักสูตร มีประสบการณ์ในการสอน มีความรู้ความ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ทั้ง
สามารถในการสอน มีประสบการณ์ในการท�ำวิจัย มีการ ในด้ า นการแนะน� ำ รายละเอี ย ดรายวิ ช าให้ นิ สิ ต ทราบ
พัฒนาอาจารย์ผู้สอนอย่างแหมาะสม แต่ผลการประเมิน มีเอกสารการสอน ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
โดยภาพรวมของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน มีการให้ก�ำลังใจเสริมแรงให้นิสิตอย่างสม�่ำเสมอ มีการ
นิสิตรหัส 54 ในด้านจ�ำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต มี ส ่ ว นร่ ว ม
และขนาดห้องเรียนกับจ�ำนวนนิสิต มีความเหมาะสมอยู่ ในการแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาส
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมีจ�ำนวนห้องเรียนและ ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมอย่างเหมาะสม มีเกณฑ์การวัด
ห้องปฏิบัติไม่เพียงพอ และห้องมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะสม และประเมินผลที่เหมาะสมและยุติธรรมซึ่งเป็นข้อดีของ
กับจ�ำนวนนิสิต จึงควรให้คณะมีการปรับปรุงห้องเรียน หลักสูตรทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนการ
และห้องปฏิบตั กิ าร โดยเพิม่ จ�ำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิ สอน รวมทัง้ มีการวัดและประเมินผลของหลักสูตรด้วยวิธี
การณ์ให้มีจ�ำนวนมากขึ้น และขยายขนาดของห้องเรียน การที่หลากหลาย
ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อจ�ำนวนนิสิตต่อไป
4. ด้านผลผลิต
3. ด้านกระบวนการ
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร ด ้ า น ผ ล ผ ลิ ต
ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รด้ า นกระบวนการ โดยภาพรวม พบว่ า มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ่ ใ นระดั บ มาก
โดยภาพรวม พบว่ า มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ่ ใ นระดั บ มาก กล่ า วคื อ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ เ ป็ น ไป
โดยอาจารย์ ป ระจ� ำ หลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู ้ ส อน มี ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขา
การเตรียมการสอนล่วงหน้า มีรายละเอียดของรายวิชา ครุ ศ าสตร์ แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ ผลการประเมิ น มี
และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ ลักษณะ ดังนี้ มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทน ใจกว้าง สามารถ
การศึกษา ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย จัดกิจกรรม ท�ำงานร่วมกันกับผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีการวัดและประเมิน แก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งอย่างเหมาะสม มีสุขภาพกาย
ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักของ และใจที่ดี ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและมีนิสัยรัก
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome LO) มีการวัดและ การออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
ประเมินผลการเรียนรูเ้ ป็นไปตาม มคอ.3/มคอ.4 มีจดั ท�ำ ในการปรับปรุง การท�ำงาน พัฒนาความสามารถ และ
รายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชา หรือประสบการณ์ ผลงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพคุณภาพอยู่เสมอ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 หรือมคอ.6 ภายใน 30 วัน สรุปได้ว่าคุณภาพดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากคณาจารย์
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ผู ้ ส อนในหลั ก สู ต รทุ ก ท่ า นได้ มี ก ารปลู ก ฝั ง และสอด
ของนิ สิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ มี ก ารพั ฒ นา/ แทรกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่างๆ ในรายวิชาที่ได้
ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน รับมอบหมาย และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ซึ่งคุณลักษณะ
มี ก ารจั ด เตรี ย มสื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ เ หมาะสมและทั น สมั ย ต่างๆ เหล่านี้จะท�ำให้นิสิตเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ต่อการจัดการเรียนการสอน และอาจารย์ได้รบั การพัฒนา เกิดความเชือ่ มัน่ ในตนเอง และสามารถแก้ไขสถานการณ์
ทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ ปั ญ หาต่ า งๆ ได้ ดี ซึ่ ง ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะด้ า น
ผู้สอนได้ปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ต่ า งๆ ได้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการในสั ง คมและ
ในความคิดเห็นของนิสิตด้านกระบวนการในภาพรวม สอดคล้ อ งกั บ ปณิ ธ านของคณะศึ ก ษาศาสตร์ ที่ ก ล่ า ว
อยู่ในระดับมาก นิสิตมีความเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนเป็น
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ว่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งผลิตนิสิต/ (TQF) และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
บัณฑิตที่มีความรู้ดี มีคุณธรรม น�ำสังคม
อุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (IQA)
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2. ควรเพิ่มรายละเอียดขอบเขตและแนวทาง
1. ควรเพิ่ ม ขอบเขต และประเด็ น การ การประเมินหลักสูตร (Evaluation Framework)
ประเมิ น ให้ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ 6 มิติ อันประกอบด้วย วัตถุประสงค์การประเมินหรือ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ สิง่ ทีจ่ ะประเมิน ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล วิธวี ดั หรือเครือ่ งมือ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ และเกณฑ์
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รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
สำ�หรับชุมชน*
ENHANCING MODEL AND PROCESSES OF PARTICIPATORY
DEMOCRACY FOR COMMUNITY
นัยนา สถิตย์เสถียร**
ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล***
ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง ****

บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนารูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมส�ำหรับชุมชน
2) เพือ่ เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมให้กบั ชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยสังเคราะห์รูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนซึ่งได้รับรางวัลชุมชนประชาธิปไตย
ตัวอย่างในภาคตะวันออก 6 ชุมชน คือ ชุมชนนาพร้าว อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ชุมชนหนองพยอม ต�ำบล
หนองบอนแดง อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ชุมชนแพรกวิหารแก้ว อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชุมชนหนองเสม็ดแดง ต�ำบลคลองปูน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชุมชนทรัพย์ประเมิน ต�ำบลโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอ
โป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และชุมชนห้วงบอน ต�ำบลไม้รูด อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และน�ำรูปแบบและ
กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมมาปฏิบตั ใิ นชุมชนท้ายบ้าน ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส�ำหรับชุมชน มี 4 องค์ประกอบที่ส�ำคัญ
คือ 1) ผู้น�ำ มีคุณลักษณะ คือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น�ำแบบประชาธิปไตย มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ใน
การบริหารงาน ให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกชุมชน และการปฏิบัติอย่างจริงจัง 2) การ
วางแผนชุมชน คือ การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์สภาพชุมชน การจัดท�ำแผนแบบมีส่วนร่วม 3) องค์กรเครือข่าย
คือ การรวมกลุ่มที่เอื้อต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ องค์กรเครือข่ายด้านการเงิน องค์กร
เครือข่ายด้านสังคม องค์กรเครือข่าย ด้านสวัสดิการ องค์กรเครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง 4) ประเพณี คือ การ
สืบสานประเพณีในชุมชน ได้แก่ ประเพณีทั่วไปและประเพณีเฉพาะถิ่น โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน
2. กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส�ำหรับชุมชน ประกอบด้วย 1) การประสานงาน
เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยมีการประสานงานแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรือ่ ง หลักประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม
3) การวางแผนชุมชน เป็นกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ได้แก่ การศึกษาชุมชน การประเมินสภาพชุมชน
และการจัดท�ำแผนแบบมีส่วนร่วม 4) การปฏิบัติตามแผน ด�ำเนินกิจกรรมที่ได้ก�ำหนดไว้ในแผนชุมชน และ
5) การประเมินผลกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
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Abstract
This research aimed to 1) develop a model and process of participatory democracy for
community, and 2) to enhance participatory democracy to the Municipality of Bang Phra community,
Sriracha, Chonburi, by Synthesising a model and process of participatory democracy based on the
experiences of six awarded for democratic practice communities in the Eastern Thailand, namely
Na Praom Chonburi province, Nong Phayom Chonburi province, Pragvihankhaew Chachoengsao
province, Nongsametdaeng Rayong province, Subpramern Chanthaburi province and Hangbon
Trat province and implemented the model and process of participatory democracy to the Thai
Ban community, Bang Phra Sub-District, Sriracha District, Chonburi province.
The research findings showed the followings.
1. The model and process of participatory democracy in the studied communities required
four key factors: 1) characteristics of leaders including a moral, ethical and democratic leadership
style, a vision and strategy for the administration of the community, a focus on communication,
both within and outside the community, and determined; 2) community planning, which covered
community study, analyzing community context, and participation planning; 3) groups networking
to promote the participation of citizens, including financial networks, social networks, social
services networks, and sufficiency economy networks; 4) traditions which maintained the traditions
of communities, including both mainstream traditions and local traditions, by promoting the
participation of citizens in community .
2. The process of enhancing participatory democracy for a community included the
followings. 1) coordination to promote participation, both formal and informal. 2) knowledge
sharing about the principles of democracy, participatory democracy, and the model and process for
enhancing participatory democracy. 3) community planning as a process to promote participation,
which included community study, community assessment, and participatory planning. 4) deployment
of action plan, or the implementation of the community plan. 5) evaluation of the process of
participatory democracy.

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ป ั จ จุ บั น ไ ด ้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
จากการเมื อ งการปกครองไทยในอดี ต หลั ง จาก
การเปลี่ ย นแปลงการปกครอง ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2475
เป็ น การเปลี่ ย นแปลงการปกครองแต่ เ พี ย งรู ป แบบ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ประชาธิ ป ไตยระดั บ ชาติ โดยไม่
เชื่ อ มโยงกั บ ประชาธิ ป ไตยชุ ม ชน ระบบราชการที่
รวมศู น ย์ อ� ำ นาจเข้ า สู ่ ส ่ ว นกลางโดยไม่ เข้ า ใจความ
สําคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน

ท้องถิ่น การขาดข้อมูลความรู้และขาดการใช้เหตุผล
น�ำไปสู่การเมืองที่ด้อยพัฒนา และน�ำไปสู่ปัญหาความ
ขัดแย้ง (ประเวศ วะศี , 2550, หน้า 10) จากปัญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครองของไทย
ปั จ จุ บั น พบว่ า สภาพปั ญ หาของประชาธิ ป ไตยแบบ
ตัวแทนหรือประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเป็นการผูกขาด
อ�ำนาจทางการเมืองโดยพรรคการเมืองเสียงข้างมาก
การที่ผู้แทนไม่ท�ำหน้าที่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของ
ประชาชนแต่มุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุน
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หรือกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองเป็นปัญหา เข้มแข็ง ในฐานะพลเมือง แนวคิด ความเชื่อและความ
ที่ปรากฏให้เห็นในประเทศประชาธิปไตยแทบทุกแห่ง สัมพันธ์แบบเดิม การพึ่งตนเองแทนการช่วยเหลือพึ่งพา
และประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจ�ำนวนไม่น้อย ที่ระบบ จากรัฐ องค์กรชุมชนทีเ่ กิดจากการรวมตัวของประชาชน
การเมืองแบบตัวแทนมีจดุ บกพร่องเกิดจากประชาธิปไตย เพื่อช่วยเหลือตัวเองในการท�ำกิจกรรมในเชิงพัฒนากลุ่ม
แบบตัวแทน สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและภาย อาชีพของคนในชุมชนทีต่ ระหนักถึงปัญหาปากท้องของ
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยมา ตนเอง โดยมีหลักการของประชาธิปไตยมาปรับใช้ใน
เป็นระยะเวลา 84 ปี พบว่า ระบอบประชาธิปไตยของ วิถีชุมชน มีการรวมกลุ่มเพื่อการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือ
ประเทศไทยยังเกิดการรัฐประหาร ปัญหาดังกล่าวเป็น กันเองที่ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมวางแผน ร่วมด�ำเนินการ
ผลสืบเนื่องมาจากการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง ร่วมกันรับประโยชน์และร่วมกันตรวจสอบ ประชาธิปไตย
และการขาดการเรียนรู้ในเรื่องประชาธิปไตยของคนไทย แบบมีสว่ นร่วมของประชาชน (เฉลิมศักดิ์ บุญน�ำ, 2553,
สอดคล้องกับพระราชบันทึกภาษาอังกฤษของพระบาท หน้า 104)
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานมายังคณะ
เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
กรรมการจัดระเบียบองคมนตรี เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแก่ชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2470 พระองค์ได้ทรงกล่าวถึงประชาธิปไตยในประเทศ 2550 เป็ น ต้ น มา ส� ำ นั ก งานเสริ ม สร้ า งเอกลั ก ษณ์
สยาม Democracy in Siam (แผนพัฒนาการมืองไปสู่ ของชาติ ส� ำ นั ก ปลั ด ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี โดยคณะ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชด�ำริ อนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะ
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2545, หน้า กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จึงจัดให้มีการคัดเลือก
266) ไว้วา่ “ การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเป็นผล ชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่างที่มีการพัฒนา
ส�ำเร็จได้ยากในประเทศสยามสืบเนือ่ งจากอ�ำนาจเงินและ ประชาธิปไตยอย่างเป็นกระบวนการและมีการด�ำเนิน
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถคิดด้วยเหตุและผล หาก กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส ่ ง เสริ ม การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย
ประเทศไทยจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยต้อง อย่ า งยั่ ง ยื น พบว่ า มี ชุ ม ชนและหมู ่ บ ้ า นในพื้ น ที่
มีการเรียนรู้และให้การศึกษาแก่ประชาชน การทดลอง ภาคตะวั น ออกหลายแห่ ง ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ไ ด้ รั บ
ปฏิบัติต้องพยายามให้การศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักผล รางวัลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส�ำคัญในการศึกษา
ประโยชน์อันแท้จริง
รูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขต
แนวทางการปกครองแบบประชาธิ ป ไตย พื้นที่ภาคตะวันออกที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
ในปั จ จุ บั น การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน (Public เพื่อน�ำมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบประชาธิปไตยแบบมี
Participation) ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ ส่วนร่วมที่เหมาะสมส�ำหรับชุมชนหรือหมู่บ้านอื่นๆ ใน
ความส�ำคัญเป็นประเด็นหลักใน การพัฒนาประเทศ การ เขตพื้นที่ภาคตะวันออกน�ำไปปฏิบัติได้และเห็นสมควร
มีส่วนร่วมของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใน น�ำรูปแบบที่สังเคราะห์ได้ไปปฏิบัติในชุมชน เขตพื้นที่
การรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ปัญหาในสังคม ภาคตะวันออกทีม่ คี วามพร้อมและมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนา
เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องเรียนรู้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รูปแบบประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมจากการสังเคราะห์ขนึ้ ได้
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นรูปแบบที่ก่อให้เกิด และผู้วิจัยพบว่า ชุมชนท้ายบ้าน หมู่ที่ 1 ต�ำบลบางพระ
การเรียนรู้ประชาธิปไตยจากการปฏิบัติจริงจนท�ำให้เกิด อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความเหมาะสมที่จะ
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการปกครองตามระบอบ ด�ำเนินการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม เนือ่ งจาก
ประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ว่าบทบาท เป็นชุมชนเก่าแก่ มีเอกลักษณ์ของชุมชน มีการบริหาร
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การแสดงบทบาทที่ ชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

. เพื่อพัฒฒนารู
ไตยแบบมีส่วนร่ วมสําหรับชุมหน้ชนาที่ 105
วารสารการศึกษาและการพั
นาสัปงแบบและกระบวนการประชาธิ
คม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษาป2559
ของสมาชิกชุมชน
ป็นาผูงประชาธิ
้แทนให้แก่ปปไตยแบบมี
ระชาชน สแบบมี
นร่วกมในชุ
ชนดังกล่าว จะเป็นองค์าบล
ความรูท้ เี่ ป็น
่วนร่สวว่ มให้
2. เพืท�ำ่อหน้
เสริาทีม่เสร้
บั ชุมมชนในเขตเทศบาลตํ
ในชุมชน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง มีการ ประโยชน์และสามารถน�ำไปเผยแพร่แก่ชุมชนอื่น ๆ ใน
บางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
จัดตัง้ กลุม่ ชมรม และสมาคม โดยการบริหารจัดการของ เขตพื้นที่ภาคตะวันออกในการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ชุมชนเอง ผลจากการปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมต่อไป

กรอบแนวคิ
ดในการวิ
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จัยจยั

แนวคิด ทฤษฎี
1. แนวคิด ทฤษฏีและหลักประชาธิปไตย
2. แนวคิด ทฤษฏีประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม
. กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม
- แนวปฏิบตั ิของชุมชนประชาธิปไตยตัวอย่าง

รู ปแบบและ
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่ วม

กระบวนการ
เสริ มสร้าง
ประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่ วม
ในชุมชน
ปฏิบตั ิการ

าคัญขของการวิ
ตอนที่ 1 เลือกชุมชนประชาธิปไตยตัวอย่างของ
วัตความสํ
ถุประสงค์
องการวิจจัยยั
จังหวัดในภาคตะวันออก
ได้แก่ ส่วนร่ วม
1. เพื1.่ อ พัช่ฒวยให้
นารูปประชาชนเกิ
แบบและกระบวนการ
ดความเข้าใจกระบวนการประชาธิ
ปไตยแบบมี
1. ชุมชนนาพร้าว ต�ำบลสุรศักดิ์ อ�ำเภอ
ประชาธิปไตยแบบมี
ำหรับชุมชน งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ
2. เพืส่ว่อนร่
เป็วนมส�แนวทางในการส่
ปไตยแบบมีส่วนร่ วม
2. เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. ชุมชนหนองพยอม ต�ำบลหนองบอนแดง
ประชาชน ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา
ให้กให้
บั ชุกมบั ชนในเขตเทศบาลต�
ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี . เป็ นแนวทางในการพัฒนาประชาธิปอ�ไตยแบบมี
ส่วนร่ วมให้กบั ชุมชนต่าง ๆ
3. ชุ ม ชนแพรกวิ ห ารแก้ ว อ� ำ เภอเมื อ ง
ในประเทศไทย
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ความสำ
�คัญของการวิจัย

4. ชุมชนหนองเสม็ดแดง ต�ำบลคลองปูน
1. ช่วยให้ประชาชนเกิดความเข้าใจกระบวนการ
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประชาธิ
ปไตยแบบมีสจ่วยั นร่วกํมาหนดขอบเขตด้านพื้นที่ ดังนี้
ขอบเขตการวิ
5. ชุมชนทรัพย์ประเมิน ต�ำบลโป่งน�้ำร้อน
2. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการปกครอง
อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
่ 1 สเลื่วนร่
อกชุ
มชนประชาธิ
ระบอบประชาธิปตอนที
ไตยแบบมี
วมให้
กับประชาชนปไตยตัวอย่างของจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่
6. ชุ ม ชนห้ ว งบอน ต� ำ บลไม้ รู ด อ� ำ เภอ
3. เป็นแนวทางในการพั
ฒนาประชาธิ
ปไตยแบบ
1. ชุมชนนาพร้
าว ตําบลสุ
รศักดิ์ อํคลองใหญ่
าเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
มีส่วนร่วมให้กับชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย
2. ชุมชนหนองพยอม ตําบลหนองบอนแดงตอนที
อําเภอบ้
นบึง มจังสร้หวัางประชาธิ
ดชลบุรี ปไตยแบบ
่ 2 าการเสริ
ขอบเขตการวิจัย ก�ำหนดขอบเขตด้านพื้นที่
ส ่ ว นร่งวเทรา
มในชุจัมงชนปฏิ
บั ติ กงาร
. ชุมชนแพรกวิหารแก้ว อําเภอเมือมีงฉะเชิ
หวัดฉะเชิ
เทราเลื อ กชุ ม ชนในเขต
ดังนี้
เทศบาลต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

4. ชุมชนหนองเสม็ดแดง ตําบลคลองปูน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน้าที่ 106
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เนื่ อ งจากเป็ น ชุ ม ชนเก่ า แก่ มี วั ฒ นธรรมประเพณี
3. ศึ ก ษาพั ฒ นา รู ป แบบ กระบวนการและ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มีการบริหารชุมชนโดยคณะกรรมการ กิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมี
ชุมชนและมีความเหมาะสมในการด�ำเนินกิจกรรมตามรูป ส่วนร่วม โดยการศึกษาด้วยการสังเกต และการสัมภาษณ์
แบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
4. สั ง เคราะห์ รู ป แบบและกระบวนการ
ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
5. สร้ า งรู ป แบบประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ่ ว น
1. ได้รปู แบบและกระบวนการประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับชุมชน อันเป็นการสนับสนุนให้ ร่วม และน�ำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครองตาม หลังจากนั้นผู้วิจัยสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล จัดท�ำรูปแบบ
ระบอบประชาธิปไตยและเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบมีส่วนร่วมให้กับชุมชน
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู ้ วิ จั ย จึ ง
2. เสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมให้กับประชาชนและชุมชน ท้ายบ้าน หมู่ที่ 1 เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการและมี
ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระบวนการ อุปกรณ์และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น เครื่องเขียน
ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมจะเป็นแบบอย่างในการเสริม กล้องถ่ายภาพ แบบบันทึกงานภาคสนาม (Field Note)
เครื่องบันทึกเสียง แนวค�ำถามแบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อใช้
สร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้กับชุมชนอื่น ๆ
ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบสัมภาษณ์ (Interview)
แบบการสังเกต
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบประชาธิปไตย
1. ในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน มีวิธีด�ำเนินการ ดังนี้
ได้โทรศัพท์เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้น�ำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน แต่ละ กั บ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล และเดิ น ทางไปสั ม ภาษณ์ ด ้ ว ยตนเอง
ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด
ชุมชน จ�ำนวนชุมชนละ 10 คน
2. ในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมี
2. ผู้น�ำกลุ่มหรือองค์กร แต่ละชุมชน จ�ำนวน
ส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ร่วมกิจกรรม
10 คน
ต่าง ๆ ของชุมชนและจดบันทึกข้อมูลจากการ
3. สมาชิกกลุ่มหรือองค์กร แต่ละชุมชน จ�ำนวน
สังเกต สัมภาษณ์และสอบถามผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนละ 10 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
4. ประชาชนในแต่ละชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
1. การวิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชน ด�ำเนินการ
ชุมชน จ�ำนวน 65 คน
พร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน�ำข้อมูลการ
วิธีการศึกษา
1. ส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร บทความ พัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน ยึดแนวคิดเชิงพืน้ ที่ รวม
ทัง้ ค�ำนึงถึงบริบทของชุมชนทีศ่ กึ ษา โดยในการวิเคราะห์
ต�ำรา หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึ ก ษาข้ อ มู ล บริ บ ทชุ ม ชนประชาธิ ป ไตย ข้อมูลเพื่อให้ได้ค�ำตอบตามวัตถุประสงค์การศึกษาที่
ตัวอย่าง จากเอกสารการสัมภาษณ์และการสังเกต เพื่อ ก�ำหนดไว้
2. การน�ำเสนอข้อมูล เป็นการพรรณนาข้อมูลที่
รวบรวมข้อมูลชุมชน
จัดระเบียบแล้วตามกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ โดย
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ใช้วิธีการสรุปเนื้อหาและจัดท�ำรูปแบบและกระบวนการ สมาชิกสภาเทศบาล และประธานกองทุนหมูบ่ า้ น หมูท่ ี่ 1
เป็นแผนภาพ
จ�ำนวน 5 คน คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและ
เพือ่ สร้างความเข้าใจและลดความสับสนของการ สมาชิกกลุ่มองค์กรเครือข่าย จ�ำนวน 12 คน ประชาชน
ล�ำดับเนื้อหา
ในชุมชนท้ายบ้าน หมู่ที่ 1 จ�ำนวน 30 คน
3. การหาข้อสรุป น�ำข้อมูลทีศ่ กึ ษามาสังเคราะห์
การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
จัดระเบียบ หมวดหมู่ให้ชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1. การประสานงานกับผู้น�ำชุมชนท้ายบ้าน เพื่อ
ของการศึกษาที่ต้องการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ ด�ำเนินกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมใน
เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส�ำหรับชุมชน ชุมชนปฏิบัติการ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎี
2. แจ้งวัตถุประสงค์เกีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารเสริม
การตรวจสอบข้อมูล
สร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและน่าเชื่อ
3. น�ำรูปแบบและกระบวนการทีส่ งั เคราะห์ได้ไป
ถือส�ำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการตรวจสอบ ปฏิบัติในชุมชน
สามเส้า (Triangulation) ความเทีย่ งตรงของข้อมูล ดังนี้
1. ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของข้ อ มู ล จาก สรุปผลการวิจัย
เอกสารราชการ และเอกสารข้อมูลชุมชน
รูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตยแบบมี
2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลจากผู้ให้ ส่วนร่วม มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 4 ประการ ดังนี้
ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ การสอบถามข้อมูลซ�ำ้ เพือ่ ยืนยัน
1. ผู ้ น� ำ มี คุ ณ ลั ก ษณะ คื อ 1) มี คุ ณ ธรรม
ความถูกต้องของข้อสรุป
จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน ตัง้ ใจมุมานะ เข้มแข็ง เสียสละ
3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลโดยส่ง เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม 2) มีภาวะผูน้ ำ� แบบประชาธิปไตย
ข้อมูลย้อนกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลยืนยันว่าข้อสรุปนั้นมี ผูน้ ำ� เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้รว่ มคิด ร่วมปฏิบตั ิ
ความถูกต้องเป็นจริงและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ วางแผนพัฒนาชุมชน และมีสว่ นร่วมในการบริหารชุมชน
ครอบคลุม ความลึกซึ้ง ความอิ่มตัวของข้อมูล
3) มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารงาน มีความคิด
ตอนที่ 2 การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมี ริเริ่มในการท�ำงานอยู่เสมอมีการท�ำงานเชิงรุก 4) การ
ส่วนร่วมให้กับชุมชนปฏิบัติการ
สื่อสาร เป็นการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
พื้นที่ปฏิบัติการ
ทางการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน 5) ปฏิบัติ
เลือกชุมชนท้ายบ้าน หมู่ที่ 1 ต�ำบลบางพระ อย่างจริงจัง โดยเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละเพื่อ
อ� ำ เภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี เป็ น ชุ ม ชนปฏิ บั ติ ก าร ส่วนรวม ผู้น�ำจึงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดในการ
เนื่ อ งจากเป็ น ชุ ม ชนเก่ า แก่ มี เ อกลั ก ษณ์ ท างศิ ล ปะ เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส�ำหรับชุมชน
วัฒนธรรมและ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จึงมีความเหมาะสมใน
2. การวางแผนชุมชน ได้แก่ 1) การศึกษา
การเสริมสร้างรูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตยแบบ ชุมชน เพื่อให้เข้าใจสภาพชุมชน 2) การวิเคราะห์สภาพ
มีส่วนร่วม
ชุมชน ส่งเสริมการเรียนรูช้ มุ ชน การวิเคราะห์ปญ
ั หาความ
กลุ่มเป้าหมาย
ต้องการให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นประชาชนในชุมชนท้าย ถูกต้อง 3) การจัดท�ำแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
บ้าน หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมของประชาชนในการน�ำเสนอวิธกี ารแก้ไขปัญหา การ
ทีส่ มัครใจเข้าร่วมในเวทีการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบ เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดท�ำแผนชุมชน
มีส่วนร่วม ประกอบด้วย ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
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3. องค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย 1) องค์กร
3. การจัดท�ำแผนชุมชน ได้แก่ การเสริมสร้าง
เครือข่ายด้านการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงิน ให้ชุมชนได้มีการศึกษาชุมชนของตนเองอย่างรอบด้าน
ทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชน จุดอ่อน จุดแข็ง
ประชาชนในชุมชน 2) องค์กรเครือข่ายด้านสังคม เป็น โอกาส และอุปสรรค และมีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผน
พัฒนาการของการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชนที่ ชุมชน ท�ำให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
4. การน�ำแผนชุมชนไปปฏิบตั ิ ด�ำเนินโครงการ/
ชุมชน 3) องค์กรเครือข่ายด้านสวัสดิการ เป็นการสร้าง กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ผู้น�ำและประชาชนประชุม
หลักประกันในการด�ำรงชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีชีวิต ร่วมกันในการวางแผนการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม การ
ความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่ ก�ำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ
เกิดจนตาย องค์กรเครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการต่าง ๆ การแบ่งงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ในชุมชนได้
เป็นการรวมกลุ่มที่เอื้อต่อการส่งสริมการมีส่วนร่วมของ รับผิดชอบเพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ส�ำเร็จลุล่วงและเป็นไป
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. ประเพณี ประกอบด้วย ประเพณีทั่วไป เป็น
5. การประเมิ น ผลกระบวนการเสริ ม สร้ า ง
ประเพณีร่วมที่ประชาชนถือปฏิบัติ เป็นวิถีทางที่ท�ำให้ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริม
5.1 การประเมินผลการประสานงาน เป็นการ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และ ประสานงานทีเ่ ป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ ผูน้ ำ� ชุมชน
ประเพณีเฉพาะถิน่ เป็นประเพณีทมี่ เี ฉพาะถิน่ นัน้ ๆ เป็น เป็นผู้ด�ำเนินการประสานงาน ท�ำให้สมาชิกมีช่องทางรับ
อัตลักษณ์ และศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน ทราบข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทางและประชาชน
ให้เกิดความรักสามัคคี ผูกพันเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันมี เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น
ลักษณะเป็นพิธกี รรม กิจกรรมทีช่ มุ ชนท้องถิน่ แต่ละพืน้ ที่
5.2 การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด�ำเนินการสืบทอดกันมายาวนาน ซึง่ เป็นองค์ประกอบที่ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจากการสังเกต การบันทึก
ส�ำคัญที่ท�ำให้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ
ประสบความส�ำเร็จ
มากขึ้นเกี่ยวกับ หลักประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบ
กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมี มีส่วนร่วม และรูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตย
ส่วนร่วมส�ำหรับชุมชนท้ายบ้าน
แบบมีส่วนร่วม และได้รับความรู้จากวิทยากรของชุมชน
1. การประสานงาน เป็นวิธีการติดต่อสื่อสาร ประชาธิปไตยตัวอย่าง ท�ำให้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ส่งเสริม
ระหว่างผู้น�ำ องค์กรเครือข่ายและประชาชน เพื่อให้เกิด ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีการ
5.3 การประเมิ น ผลการจั ด ท� ำ แผน
สือ่ สารมีหลายวิธกี ารทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ชุมชน จากการสังเกต การบันทึก และการสัมภาษณ์
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การแลกเปลี่ยน พบว่า ผู้น�ำชุมชนท้ายบ้าน คณะกรรมการชุมชน องค์กร
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบ เครือข่าย และประชาชน ให้ความส�ำคัญในการศึกษา
มีส่วนร่วม รูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตยแบบ ชุมชน เก็บข้อมูล ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
มีส่วนร่วมส�ำหรับชุมชน ตามองค์ประกอบ ผู้น�ำ การ พัฒนาทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ชมุ ชน ร่วมคิดและจัดท�ำ
วางแผนชุมชน องค์กรเครือข่าย และวัฒนธรรมประเพณี โครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุลงแผนพัฒนาชุมชน
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เรี ย น รู ้ กั บ ผู ้ น� ำ ชุ ม ช น
5.4 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผน
ประชาธิปไตยตัวอย่างที่ประสบความส�ำเร็จ		
ชุมชน พบว่า ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/
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กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1) โครงการปรับภูมิทัศน์ชุมชน สติปัญญาสูง มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เป็น
ผลของกิจกรรมท�ำให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึง ที่ยอมรับของคนทั่วไป สอดคล้องกับ Terrell (2007)
ความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งสาธารณะประโยชน์ของ ศึ ก ษาความร่ ว มมื อ ของชุ ม ชนในเมื อ งเบอร์ มิ ง แฮม
ชุมชน 2) โครงการประเพณีกอ่ พระเจดียท์ ราย ประชาชน มลรัฐอาลาบามา สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า ผู้น�ำ
มีส่วนร่วมในโครงการเฉพาะกลุ่มที่เป็นคณะกรรมการ ชุมชนเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ชุมชนและเครือข่ายชุมชน ประชาชนในชุมชนเข้าไป ของชุมชน และช่วยการรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยของ
มีส่วนร่วมเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนใหญ่จะไปชมงาน ชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และชมพระเจดีย์ทรายที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม
2. การวางแผนชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย การ
3) โครงการประเพณี แ ห่ พ ญายมสงกรานต์ บ างพระ ศึ ก ษาชุ ม ชน การประเมิ น ชุ ม ชน และการวางแผน
ประชาชนในชุมชนท้ายบ้านมีส่วนร่วมเสนอความคิดใน ชุมชน สอดคล้องกับ สมหมาย แจ่มกระจ่าง และคณะ
การจัดกิจกรรม ร่วมด�ำเนินการ ชุมชนได้รับประโยชน์ (2551) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณี
จากการจัดงานประเพณีแห่พญายม ประชาชนพึงพอใจ ศึกษาการจัดท�ำแผนชุมชนเทศบาลต�ำบลบางพระ พบว่า
กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีแห่พญายม 1) ชุมชนมีปญ
ั หาความต้องการด้านโครงสร้างชุมชนและ
4) ประเพณีตกั บาตรเทโวโลหะนะ ประชาชนทุกครัวเรือน ด้านสังคมเพิ่มขึ้น 2) ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความ
มีสว่ นร่วมในประเพณีจำ� นวนมาก เนือ่ งจากเป็นประเพณี สามารถในการจัดท�ำแผนชุมชนได้สอดคล้องกับความ
ทีป่ ระชาชนให้ความส�ำคัญ และทีป่ ฏิบตั มิ าอย่างยาวนาน ต้ อ งการ และมี แ นวทางการพั ฒ นากิ จ กรรมต่ า ง ๆ
5) โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน ประชาชนให้ความสนใจ 3) ประชาชนได้เรียนรู้ มีทักษะ และประสบการณ์ในการ
เข้าร่วมอบรม เนื่องจากเป็นโครงการที่ท�ำให้ประชาชนมี ร่วมกันจัดท�ำแผนชุมชน และสอดคล้องกับประเวศ วะสี
อาชีพเสริม เป็นการส่งเสริมอาชีพประชาชนจึงมีความพึง (2555, หน้า 16-19) กล่าวว่า การส�ำรวจข้อมูลชุมชน
พอใจ และเต็มใจเข้าร่วมโครงการ
เป็นฐานของความจริงที่ท�ำให้เกิดพลังทางปัญญาในการ
ท�ำแผนชุมชนซึ่งเป็นแผนพัฒนาอย่างบูรณาการทุกด้าน
เชื่อมโยงกัน เพื่อน�ำเสนอสภาประชาชน หรือสภาชุมชน
อภิปรายผล
รูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตยแบบ สภาประชาชน โดยมีการประชุมของคนทั้งหมู่บ้าน เป็น
ประชาธิปไตยทางตรง สภาประชาชนวิพากษ์วิจารณ์จัด
มีส่วนร่วม พบว่า
1. ผูน้ ำ� มีคณ
ุ ลักษณะ คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม ท�ำแผนแล้วรับรองแผนชุมชนมีการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ในการปฏิบัติงาน ตั้งใจมุมานะ เข้มแข็ง เสียสละเพื่อ ตามแผนชุมชน สอดคล้องกับ Grybovych (2008) ได้
ประโยชน์ส่วนร่วม 2) มีภาวะผู้น�ำแบบประชาธิปไตย เปรียบเทียบและศึกษาความแตกต่างในการมีส่วนร่วม
3) มีวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริหารงาน มีความคิด ของชุมชนในการวางแผนการท่องเที่ยวภายในกรอบ
ริเริ่มในการท�ำงานอยู่เสมอมีการท�ำงานเชิงรุก 4) การ การศึกษาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
สื่อสาร ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น ในการวางแผนการท่องเที่ยวในรัฐไอโอวา รัฐโอเรกอน
อย่างทั่วถึง 5) ปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเป็นแบบอย่างที่ และบริตชิ โคลัมเบีย ผลการศึกษาสรุปได้วา่ การวางแผน
ดีในการเสียสละเพื่อส่วนรวม ผู้น�ำเป็นองค์ประกอบที่ ชุมชนจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้น�ำชุมชน
ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม การให้ความร่วมมือจากสมาชิก การร่วมตัดสินใจใช้
ส�ำหรับชุมชน สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2550, หน้า การสื่อสาร การพูดจาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อ
8) กล่าวว่า ผู้นําตามธรรมชาติจะมีลักษณะ 5 ประการ สร้างความมั่นใจในการวางแผน กระบวนการที่ได้รับ
คือ เป็นผู้อุทิศตัวเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต มี การสนับสนุนจากชุมชน เครือข่าย แสดงให้เห็นว่าการ
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วางแผนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นการสื่อสารที่มี
4.2 ประเพณี เ ฉพาะถิ่ น เป็ น ศู น ย์ ร วม
คุณค่าสามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติได้จริง
จิตใจของประชาชนในชุมชน เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
3. องค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย 1) องค์กร ของทุนทางสังคมที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่อง
เครือข่ายด้านการเงิน เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการ ด้ ว ยประเทศไทยมี ค วามโด่ ด เด่ น และหลากหลาย
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน สามารถน�ำประเพณีเฉพาะถิ่นมาพัฒนาและใช้ประโยชน์
ท�ำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2) องค์กร ต่ อ ยอดเรื่ อ งระบบคุ ณ ค่ า ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ จารี ต
เครือข่ายด้านสังคม เป็นพัฒนาการของการรวมกลุ่มใน ประเพณีที่ดีงาม สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2550,
สังคมเพือ่ สานต่อความสัมพันธ์และการช่วยเหลือเกือ้ กูล หน้า 9) กล่าวว่า วัฒนธรรมชุมชนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่
เพื่อให้กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีประสิทธิภาพ จําเป็นต่อวิถีชีวิต เช่น การทํามาหากิน การดูแลรักษา
และน� ำ ไปสู ่ เ ป้ า หมายของกลุ ่ ม 3) องค์ ก รเครื อ ข่ า ย สิง่ แวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมชุมชนทํา
ด้านสวัสดิการ เป็นการสร้างหลักประกันในการด�ำรง ให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขมี
การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 4) องค์กรเครือ ส�ำหรับชุมชน
ข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีสว่ น
ด�ำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้อง ร่วมส�ำหรับชุมชนท้ายบ้าน ประกอบด้วย 5 กระบวนการ
กับ ประเวศ วะสี (2554, หน้า 3) กล่าวว่า การมีกลุ่ม และมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
เครือข่ายจะเป็นพลังแห่งความสุขและความส�ำเร็จของ คน
1. การประสานงาน ด�ำเนินการโดยการติดต่อ
ส่วนใหญ่อยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน ท�ำให้อึดอัด ทุกคน สือ่ สารระหว่างผูน้ ำ� องค์กรเครือข่ายและประชาชน เพือ่ ให้
หาทางออกได้ด้วยปัญญาและจิตส�ำนึกของตัวเอง แล้ว เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน เนือ่ งจาก
รวมตัวกันร่วมคิด ร่วมท�ำ เป็นกลุ่มและเครือข่าย ท�ำให้ การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมแต่ ล ะกิ จ กรรมในชุ ม ชนจ� ำ เป็ น
พบความสุข และความสร้างสรรค์ต่อสังคม
ต้องอาศัยความร่วมมือ และประสานใจของประชาชน
4. ประเพณี ประกอบด้วย
ในชุมชนเป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อให้กิจกรรมด�ำเนินไปอย่าง
4.1 ประเพณีทั่วไป เป็นประเพณีร่วมที่ถือ ราบรื่นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สอดคล้อง
ปฏิ บั ติ ข องประชาชนคนไทยเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สาน กับ Creighton (2005) การมีส่วนร่วมของประชาชน
ประเพณีเหล่านี้ให้คงอยู่เป็นกิจกรรมร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด คือ เป็นการสื่อสาร
ในทุกพื้นที่ของสังคมไทย เป็นกลไกทางที่เสริมสร้างการ สองทางทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่ง
มีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้องกับ Ho (1983, ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผูม้ สี ว่ น
p. 32) ให้ความเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม
การพัฒนาควรเน้นคุณค่าของการวางแผนระดับท้องถิ่น และสอดคล้องกับ Deetz (1999) กล่าวถึงการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่จะหามาได้ในท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของกระบวนการทาง
การฝึกอบรมที่เน้นการให้ประชาชนสามารถด�ำเนินการ ประชาธิปไตย ซึง่ เกีย่ วข้องกับการแลกเปลีย่ นอุดมการณ์
พัฒนาด้วยตนเองได้ การแก้ไขปัญหาความต้องการ การปรึกษาหารือร่วมกัน การสร้างความเข้าใจและการ
พื้นฐาน โดยสมาชิกของชุมชน การช่วยเหลือซึ่งกันและ แสวงหาทางออกร่วมกัน
กันตามแบบประเพณีดั้งเดิม การใช้วัฒนธรรมและการ
2. การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ได้แก่ การแลกเปลีย่ น
สื่อสารที่สอดคล้องกับการพัฒนา
เรียนรูใ้ นเรือ่ งหลักประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบมีสว่ น
ร่วม รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตย
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แบบมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ เน้นการออกแบบกระบวนการที่จะช่วยเปลี่ยนจุดสนใจ
แบบมี ส ่ ว นร่ ว มช่ ว ยเตรีย มชุมชนให้มีความพร้อ มใน จากผลลัพธ์ไปสู่ความสนใจของเนื้อหา กระบวนการ
การพัฒนาตนเองให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนา มีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชนที่มีพื้นฐานอยู่กับการ
กิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝนทักษะในการปกครองตนเอง ช่วย วางแผนและการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ฝึกฝนความเป็น สามารถเป็นไปได้จริง
ประชาธิปไตย การเสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการ
4 . ก า ร น�ำ แ ผ น ชุ ม ช น ไ ป ฏิ บั ติ
อยู่ร่วมกัน ท�ำให้เกิดองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ เป็นกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ที่จะน�ำมาต่อยอดและปฏิบัติงานในชุมชน สอดคล้อง โดยร่วมด�ำเนินโครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ในแผนชุมชน มี
กับ ทวีศักดิ์ นพเกษร (2545 , หน้า 16-17) กล่าวว่า การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยน�ำประสบการณ์ของ ให้โครงการ/ กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมี
สมาชิกมาแลกเปลี่ยนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมมือ ประสิทธิภาพ ประสบความส�ำเร็จ เป็นการด�ำเนินงาน
กันค้นหาปัญหาที่แท้จริง แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน และการ
ทีด่ แี ละเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงซึง่ ประกอบด้วย ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน สอดคล้องกับ
การเรียนรูจ้ ากการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยมและคณะ (2545, หน้า 22-24) มีวิธี
การแสวงหาความรู้ ข้อมูล ทักษะทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ การแก้ไข การแบ่งระดับการมีส่วนร่วมจากระดับต�่ำสุดไปหาระดับ
ปัญหา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การสนับสนุนให้ สูงสุด โดยระดับการร่วมปฏิบัติเป็นระดับขั้นที่ 5 สูงถัด
กลุ่มมีการเรียนรู้ร่วมกัน เสริมแรงและให้ก�ำลังใจกัน ร่วม ไปจากระดับการวางแผนร่วมกัน คือ เป็นระดับทีผ่ รู้ บั ผิด
รับประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ
ชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันด�ำเนินโครงการเป็นขัน้
3. การวางแผนชุมชน ได้แก่ การวางแผน การน�ำโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ชุมชน เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษา
5. การประเมิ น ผล การประเมิ น ผลแบบมี
ชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การวางแผนชุมชน ส่ ว นร่ ว มเป็ น การตรวจสอบโครงการ/กิ จ กรรม
ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่ส�ำคัญ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการมี ส ่ ว นร่ ว มและการ
มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม ร่วมมือของทุกฝ่ายในชุมชน รับฟังความคิดเห็นของ
ในการจัดท�ำแผนชุมชน สอดคล้องกับ Grybovych ประชาชน วิธีการประเมินเปิดกว้างสามารถใช้ได้ทั้ง
(2008) ได้ เ ปรี ย บเที ย บและศึ ก ษาความแตกต่ า งใน วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการท่องเที่ยว การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม ได้แก่ 1) การ
ภายในกรอบการศึกษาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ประสานงาน 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) การวางแผน
ของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวในรัฐไอโอวา ชุมชน 4) การน�ำแผนชุมชนไปปฎิบัติ เป็นกระบวนการ
รัฐโอเรกอน และบริติชโคลัมเบีย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ก่อให้
การวางแผนชุมชนจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก เกิดการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากการลงมือปฏิบัติด้วย
ผู้น�ำชุมชน การให้ความร่วมมือจากสมาชิก การร่วม ตนเอง สอดคล้องกับ สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์ (2541, หน้า
ตัดสินใจใช้การสื่อสาร การพูดจาและแลกเปลี่ยนข้อมูล 306-309) กล่าวว่า วิธีการประเมินเชิงธรรมชาติและมี
ข่าวสารเพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการวางแผน กระบวนการ ส่วนร่วม ท�ำให้ผู้ประเมินมีแนวโน้มที่จะเข้าใจปัญหาและ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน เครือข่าย แสดงให้เห็น ความต้องการที่แท้จริง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ประเมิน
ว่าการวางแผนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นการ เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
สื่อสารที่มีคุณค่าสามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยต้อง เวลานานพอสมควร เป็นกระบวนทัศน์การประเมินที่มุ่ง
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ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับประชาชนและ
ต่ า งๆ ตลอดจนยอมรั บ ปรั ช ญาในด้ า นการคิ ด และ ชุมชนในภาคตะวันออก
ความหลากหลายในการประเมินทางการศึกษา จึงท�ำให้เกิด
2 . ค ว ร ก� ำ ห น ด น โ ย บ า ย ด ้ า น ก า ร
การยอมรับในผลของการประเมิน สายฝน วิบูลรังสรรค์, เรียนรู้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วน ได้
รัตนะ บัวสนธ์, อรุณี อ่อนสวัสดิ์ และส�ำราญ มีแจ้ง เรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
(2550, หน้า 37) กล่าวถึงการศึกษาเพือ่ พัฒนาการมีสว่ น การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ร่วมของประชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ใช้รูปแบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า
1. ควรศึกษากระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตย
การประเมินผลการใช้รปู แบบการประเมินแบบมีสว่ นร่วม แบบมีสว่ นร่วมส�ำหรับเยาวชน ประชาชน ชุมชน เพือ่ เป็น
ปรากฎว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินส่วนใหญ่มี กลไกส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม
ความพึงพอใจรูปแบบการประเมินแบบมีสว่ นร่วมทีน่ ำ� ไป
2. ควรวิ จั ย และพั ฒ นา การเสริ ม สร้ า ง
ใช้เนือ่ งจากท�ำให้ชมุ ชนเกิดความตระหนักในการประเมิน ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมส�ำหรับองค์กรปกครองส่วน
และท�ำให้พัฒนาการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ท้องถิน่ และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปกครอง
จัดการศึกษาสูงขึ้น
เพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติจริง
3. ควรศึ ก ษาประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
ส�ำหรับชุมชนโดยน�ำเทคนิคและวิธวี จิ ยั แบบผสมผสานมา
ข้อเสนอแนะ
ใช้จะท�ำให้การศึกษาประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วมส�ำหรับ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการน�ำไปใช้
1. ควรน�ำรูปแบบและกระบวนการเสริมสร้าง ชุมชนมีความสมบูรณ์และลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมไปเผยแพร่เป็นแนวทางใน
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ของวัยรุ่นเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�ำ 2) ศึกษาทัศนคติ
ของวัยรุน่ ต่อวิถชี วี ติ ไทยทรงด�ำ และ3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมความรูแ้ ละทัศนคติของวัยรุน่ ต่อ
วิถชี วี ติ ไทยทรงด�ำ กลุม่ ตัวอย่าง คือ วัยรุน่ ทีม่ เี ชือ้ สายไทยทรงด�ำ ต�ำบลสระพัฒนา อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
จ�ำนวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุม่ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัย พบว่า วัยรุ่นมีความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�ำเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ส�ำหรับทัศนคติ
ต่อวิถีชีวิตชาวไทยทรงด�ำ พบว่า วัยรุ่นมีทัศนคติต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัญหาเกี่ยวกับความรู้
และทัศนคติ พบว่า จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ที่มีการเปิดรับค่านิยมจากต่างชาติ ไป
ถึงวัยรุ่นบางคนเห็นว่าวัฒนธรรมไทยทรงด�ำบางอย่างล้าสมัย จึงละเลยที่จะเรียนรู้ ส�ำหรับข้อเสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมความรู้และทัศนคติพบว่าแนวทางการส่งเสริมต้องเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และครู
วัฒนธรรม ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตส�ำนึก โดยการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น
คำ�สำ�คัญ: ความรู้/ ทัศนคติ/ วิถีชีวิตไทยทรงดำ�
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Abstract
The objectives of this research were to study: 1) the youths’ knowledge related to Thai
Song Dam lifestyle, 2) the youths’ attitudes related to Thai Song Dam lifestyle, and 3) the problems
and recommendations related to Thai Song Dam lifestyle for promote knowledge and attitudes
to youths. The samples were 300 youths of Thai Song Dam in Sapattana subdistrict Kamphaeng
Saen district Nakhon Pathom province. The instrument was a questionnaire and focused group.
The data analyzed by frequency, percentage, means, standard deviation and content analysis.
The results showed that: 1) the knowledge of majority related to Thai Song Dam lifestyle
were moderate, 2) the attitudes of majority related to Thai Song Dam lifestyle were high, and
3) the problems related to knowledge and attitudes of youths in Thai Song Dam lifestyle found
that the rapidly of social change and values caused by the youths neglect Thai Song Dam lifestyle,
and the recommendations related to Thai Song Dam lifestyle for promote knowledge and attitudes
to youths found that the promoting must make a beginning from families, communities, schools,
and cultural teachers. Moreover, must be encouraged the youths to make more learn and aware
about Thai Song Dam lifestyle by promote the youths’ participation.
Keywords: knowledge/ attitudes/ the way of life of Thai Song Dam

บทนํา
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป ็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ค ว า ม
หลากหลายของชาติ พั น ธุ ์ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ชนกลุ ่ ม
น้ อ ยที่ อ พยพมาจากประเทศใกล้ เ คี ย ง ชนกลุ ่ ม น้ อ ย
เหล่านี้ได้แก่ ชนชาติกะเหรี่ยง มอญ พม่า ไทยมุสลิม
ไทยทรงด�ำ (ลาวโซ่ง) ลาวพวน ลาวครั่ง และไทยยวน
เป็นต้น (ณัฐวุฒิ ทองดอนเอ, 2550) ไทยทรงด�ำมีถนิ่ ฐาน
มาจากแคว้นสิบสองจุไทในประเทศเวียดนาม ได้อพยพ
มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยช่วงสมัยกรุงธนบุรี ต้นสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ (ที่ว่าการอ�ำเภอก�ำแพงแสน, 2558)
ไทยทรงด�ำจึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นฐานอาศัย
อยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย เช่น จังหวัดเพชรบุรี
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี พิจิตร ชุมพร สุราษฎร์ธานี
และมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
อันได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน อาชีพ การแต่งกาย
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อดั้งเดิม
(สุมิตร ปิติพัฒน์ และเสมอชัย พูลสุวรรณ, 2540)

เมือ่ ชาวไทยทรงด�ำได้เข้ามาอาศัยในประเทศไทย
ยั ง คงด� ำ รงชี วิ ต ตามแบบวิ ถี ชี วิ ต ไทยทรงด� ำ เรื่ อ ยมา
ซึ่ ง ด� ำ เนิ น ควบคู ่ ไ ปกั บ การเปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค
สมั ย และมี ก ารผสมผสานวิ ถี ชี วิ ต ตามแบบไทย วิ ถี
ชี วิ ต ของไทยทรงด� ำ หลายอย่ า งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
ผสมผสาน บางอย่างเลือนหาย ตามการพัฒนาประเทศ
ทั้งการสร้างทุน การผลิตแบบใหม่ ค่านิยมและความรู้
ทางวิทยาการที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการสกัดกั้นความรู้
ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมของชุมชน วิถีการด�ำเนินชีวิตจึงปรับเปลี่ยนและ
เปลี่ยนแปลงไป (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544) แม้ว่า
ชาวไทยทรงด�ำจะยังคงพยายามอนุรักษ์วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของตนไว้ แต่ก็
ต้องปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศเช่นเดียวกับคนไทย เช่น แต่เดิมของชาวไทย
ทรงด�ำท�ำนาปลูกข้าวเพื่อเก็บไว้ท�ำบุญให้กับบรรพบุรุษ
ไม่ ไ ด้ ป ลู ก เพื่ อ ขายก็ ไ ด้ เ ปลี่ ย นจากเกษตรกรรมแบบ
ยังชีพมาเป็นเพื่อการค้า (ณรงค์ อาจสมิติ, 2555) การ
ประกอบอาชีพของชาวไทยทรงด�ำมีความหลากหลาย
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เช่ น รับ ราชการ เอกชน เกษตรกรรม รับจ้าง และ กระแสการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม การเปิดรับวัฒนธรรม
อาชีพอิสระ วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นมีการปรับ โดยทีก่ ระแสดังกล่าวส่งผลต่อการเรียนรูแ้ ละทัศนคติของ
เปลี่ยนและเลือนหายไปกลายเป็นเพียงการแสดงและการ วัยรุน่ แม้วา่ ปัจจุบนั ในชุมชนนัน้ มีศนู ย์วฒ
ั นธรรมไทยด�ำ
สาธิต (ณรงค์ อาจสมิต,ิ 2555) แต่ยงั มีการคงการพูดภาษา ในโรงเรียนและทางโรงเรียนได้มหี ลักสูตรท้องถิน่ เกีย่ วกับ
โซ่งหรือคงส�ำเนียงโซ่งไว้ซึ่งจะผสมด้วยภาษาไทย ส่วน วิถีชีวิตไทยทรงด�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้และเปิดโอกาสให้
ภาษาเขียนหรือภาษาโซ่งแท้ ๆ นัน้ มีอยูส่ ว่ นน้อยแทบจะ ชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ไม่คอ่ ยได้ใช้เลยแต่จะใช้ภาษาไทยแทน ซึง่ คนรุน่ ใหม่ไม่รู้ เรี ย นการสอน เช่ น ให้ ภู มิ ป ั ญ ญาชาวไทยทรงด� ำ มา
จักและเขียนภาษาโซ่งไม่เป็นแล้ว (ณัฐวุฒิ ทองดอนเอ, ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน แต่อาจไม่เพียงพอต่อการ
2550)
ปลูกฝังความรู้และทัศคติเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�ำให้
นครปฐมเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีชาวไทยทรงด�ำมา กับวัยรุ่นได้
ตั้ ง ถิ่ น ฐานอาศั ย อยู ่ จ� ำ นวนมากกระจายอยู ่ ใ นอ� ำ เภอ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความรู้และทัศนคติ
เมือง ก�ำแพงแสน ดอนตูม สามพราน และบางเลน ของวัยรุ่นที่มีต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�ำว่าวัยรุ่นมีความรู้
โดยที่อ�ำเภอก�ำแพงเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีชาวไทยทรงด�ำ ความเข้าใจเกีย่ วกับวิถชี วี ติ ไทยทรงด�ำของตนเองอย่างไร
อาศัยอยู่โดยเฉพาะที่ต�ำบลสระพัฒนาซึ่งทั้งชุมชนเป็น และมีทัศนคติต่อวิถีชีวิตแบบไทยทรงด�ำอย่างไร และ
คนไทยเชื้อสายไทยทรงด�ำเกือบทั้งหมด แต่เดิมมีวิถี ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมความรู้และทัศนคติของ
ชี วิต ตามแบบไทยทรงด�ำเมื่อ ยุคสมัยเปลี่ยนแปลง มี วัยรุ่นจากชุมชน เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นใช้
การด�ำรงชีวิตที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย ประกอบ เป็นแนวทางในการส่งเสริมความรูแ้ ละทัศนคติของวัยรุน่
มีการเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติ วิถีชีวิตแบบไทยทรง เพือ่ ให้วยั รุน่ ได้มสี ว่ นร่วมอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูวถิ ชี วี ติ ความเป็น
ด�ำจึงเปลี่ยนแปลงไป จากการลงส�ำรวจพื้นที่พบว่า มี อยู่ของชาวไทยทรงด�ำ อีกทั้งยังเป็นการรักษาอัตลักษณ์
การท�ำนาน้อยลงได้เปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการ มรดกทางสังคมของไทยทรงด�ำให้คงอยูท่ า่ มกลางกระแส
เลี้ยงกุ้ง บ้านเรือนแบบไทยทรงด�ำดั้งเดิมมักไม่ค่อย สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันต่อไป
มี ใ ห้ พบเห็ น วั ฒ นธรรมประเพณีบางอย่างเลือ นหาย
หรือถูกปรับลดขั้นตอนลงไป การแต่งกายเป็นไปตาม วัตถุประสงค์การวิจัย
ยุคสมัยสากล ไม่ค่อยได้สวมใส่เสื้อผ้าแบบไทยทรงด�ำ
1. เพื่อศึกษาความรู้ของวัยรุ่นเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ในชีวิตประจ�ำวัน อาหารพื้นเมืองไทยทรงด�ำยังคงมีแจ่ว ไทยทรงด�ำ ต�ำบลสระพัฒนา อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัด
ผักจุ๊บ ส่วนใหญ่รับประทานอาหารปัจจุบันที่สามารถหา นครปฐม
ซื้อได้ทั่วไป ส่วนภาษาไทยทรงด�ำนั้นมีการพูดภาษาโซ่ง
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทย
หรือภาษาไทยออกเสียงส�ำเนียงโซ่ง ภาษาเขียนหรืออักษร ทรงด�ำ ต�ำบลสระพัฒนา อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัด
โซ่งนั้นไม่ค่อยมีแล้วใช้เขียนภาษาไทยเป็นหลัก
นครปฐม
น อ ก จ า ก นี้ ก า ร ด� ำ ร ง ชี วิ ต ต า ม แ บ บ
3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทาง
ไทยทรงด�ำในชุมชนยังพบเห็นว่า วัยรุ่นในชุมชนส่วน ส่งเสริมความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรง
ใหญ่ไม่คอ่ ยพูดภาษาไทยทรงด�ำด้วยกัน เป็นเพียงผูใ้ หญ่ ด�ำ ต�ำบลสระพัฒนา อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
และผู้เฒ่าผู้แก่ที่พูดกันเป็นส่วนใหญ่ วัยรุ่นไม่ค่อยชอบ
กินอาหารไทยทรงด�ำ ไม่ค่อยสวมใส่ชุดไทยทรงด�ำหรือ
แต่งกายแบบไทยทรงด�ำ ซึ่งสามารถสะท้อนได้ว่าวิถี
ชีวิตไทยทรงด�ำก�ำลังถูกละเลยและเริ่มเลือนหายไปด้วย
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ตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�ำ ซึ่ง
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่เสริม เป็นแบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�ำ จ�ำนวน
ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม โดยมีราย 50 ข้อ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales)
ประกอบด้วยเนื้อหา 1) ลักษณะบ้านเรือน 2) วัฒนธรรม
ละเอียดดังนี้
ประเพณี 3) การแต่งกาย 4) อาหาร และ 5) ภาษา มี
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล
ประชากร คือ วัยรุ่นที่มีเชื้อสายไทยทรงด�ำอายุ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.738 โดยใช้ สู ต รการหา
ระหว่าง 11 - 25 ปี ทีอ่ าศัยอยูใ่ นต�ำบลสระพัฒนา อ�ำเภอ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ตอนที่ 4 ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม
ก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 1,105 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยรุ่นที่มีเชื้อสายไทยทรงด�ำ เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�ำ ซึ่งเป็นค�ำถามปลายเปิดให้
อายุระหว่าง 11 - 25 ปี อาศัยอยู่ในต�ำบลสระพัฒนา เขียนตอบ ประกอบด้วยเนื้อหา 1) ลักษณะบ้านเรือน
อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ�ำนวน 300 คน 2) วัฒนธรรมประเพณี 3) การแต่งกาย 4) อาหาร และ
ค�ำนวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของ Yamane 5) ภาษา
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย
และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของความรู้และทัศนคติดังนี้
ด้านความรู้
ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน ตัวแทนวัยรุน่ จ�ำนวน 10 คน
คะแนนเฉลี่ย 24.00 – 30.00 หมายความว่า
ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง โดยเจาะจงเลือกผูท้ มี่ บี ทบาท
ส�ำคัญในชุมชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วย ความรู้ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 18.00 – 23.00 หมายความว่า
ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ครู 1 คน ตัวแทนชุมชน 4 คน และ
ความรู้ระดับมาก
ตัวแทนวัยรุ่นชายและหญิง 2 คน
คะแนนเฉลี่ย 12.00 – 17.00 หมายความว่า
เครื่องมือวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีม้ ี 1 ฉบับ ประกอบ ความรู้ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 6.00 – 11.00 หมายความว่า
ด้วย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ความรู้ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 5.00 หมายความว่า
เชือ้ ชาติ ศาสนา สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา จ�ำนวน
สมาชิกในครัวเรือน อาชีพ และรายได้ เป็นลักษณะให้ ความรู้ระดับน้อยที่สุด
ด้านทัศนคติ
เลือกตอบ จ�ำนวน 9 ข้อ
คะแนน 4.20 – 5.00 หมายความว่า มีทัศนคติ
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�ำ ซึ่ง
เป็นแบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับวิถชี วี ติ ไทยทรงด�ำ ชนิด ที่ดีระดับมากที่สุด
คะแนน 3.40 – 4.19 หมายความว่า มีทัศนคติ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ ประกอบด้วย
ค�ำถามด้าน 1) ประวัตคิ วามเป็นมา 2) ลักษณะบ้านเรือน ที่ดีระดับมาก
คะแนน 2.60 – 3.39 หมายความว่า มีทัศนคติ
3) วัฒนธรรมประเพณี 4) การแต่งกาย 5) อาหาร และ
6) ภาษา โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.815 ใช้สูตร ที่ดีระดับปานกลาง
คะแนน 1.80 – 2.59 หมายความว่า มีทัศนคติ
ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) ค่าความยากอยู่ระหว่าง
ที่ดีระดับน้อย
0.20-0.80 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
คะแนน 1.00 – 1.79 หมายความว่า มีทัศนคติ
ที่ดีระดับน้อยที่สุด
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การวิเคราะห์ข้อมูล
คิดเป็นร้อยละ 54.33 และ 45.67 มีเชื้อชาติไทยและ
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้ด้วย นับถือศาสนาพุทธ ร่วมกับนับถือผีบรรพบุรษุ ส่วนใหญ่มี
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน สถานภาพโสด อายุเฉลีย่ 14.49 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
มาตรฐาน
และนักศึกษา โดยก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
2. วิ เ คราะห์ ทั ศ นคติ ด ้ ว ยค่ า เฉลี่ ย และ ตอนต้ น และประถมศึ ก ษา มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2,785.80 บาท มีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน 2 – 5 คน
3. วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทาง
ระดับความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�ำของ
ส่งเสริมความรูแ้ ละทัศนคติตอ่ วิถชี วี ติ ไทยทรงด�ำด้วยการ วัยรุ่นชาวไทยทรงด�ำ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากการวิจัย พบว่า วัยรุ่นชาวไทยทรงด�ำต�ำบล
สระพัฒนา มีความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�ำอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีคะแนนความรูเ้ ฉลีย่ เท่ากับ 16.98
ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของวัยรุ่นชาวไทยทรงด�ำ (S.D.= 4.961) ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 56.60 ของคะแนนเต็ม
วั ย รุ ่ น ชาวไทยทรงด� ำ ต� ำ บลสระพั ฒ นากลุ ่ ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุด คือ 28 คะแนน และคะแนน
ตัวอย่างมีสดั ส่วนทีเ่ ป็นเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน ต�่ำสุด คือ 2 คะแนน
ตารางที่ 1 ระดับความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�ำของวัยรุ่นชาวไทยทรงด�ำ
ระดับความรู้
มากที่สุด (24 – 30 คะแนน)
มาก (18 – 23 คะแนน)
ปานกลาง (12 – 17 คะแนน)
น้อย (6 – 11 คะแนน)
น้อยที่สุด (0 – 5 คะแนน)
X = 16.98 คะแนน
S.D. = 4.961

(n = 300)

จ�ำนวน (คน)
ร้อยละ
29
9.67
119
39.67
103
34.32
47
15.67
2
0.67
Minimum = 2 คะแนน Maximum = 28 คะแนน

ทัศนคติต่อวิถีชีวิตชาวไทยทรงด�ำ
จากการวิจัย พบว่า วัยรุ่นชาวไทยทรงด�ำ ต�ำบลสระพัฒนา มีทัศนคติต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�ำ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (X = 3.52, SD = 0.502) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก
มีจ�ำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะบ้านเรือน (X = 3.65, SD = 0.521) รองลงมา คือ ด้านประเพณี (X = 3.62,
SD = 0.551) ด้านภาษา (X = 3.52, SD = 0.645) และด้านการแต่งกาย (X = 3.40, SD = 0.619) ตามล�ำดับ
ส่วนด้านอาหาร มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.39, SD = 0.667)
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ตารางที่ 2 ทัศนคติต่อวิถีชีวิตชาวไทยทรงด�ำ
ทัศนคติต่อวิถีชีวิตชาวไทยทรงด�ำ
ด้านลักษณะบ้านเรือน
ด้านประเพณี
ด้านการแต่งกาย
ด้านอาหาร
ด้านภาษา
รวม

ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
ความรูแ้ ละทัศนคติทดี่ ขี องวัยรุน่ ต่อวิถชี วี ติ ไทยทรงด�ำ
จากการจัดเวทีสนทนากลุ่มเพื่อหาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความรู้และทัศนคติ
ของวั ย รุ ่ น ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ไทยทรงด� ำ ประกอบกั บ ข้ อ มู ล
ที่พบจากแบบสอบถาม ท�ำให้ได้ทราบถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความรู้และทัศนคติ
ที่ดีของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�ำ โดยพบว่า ปัญหา
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในยุค
ปั จ จุ บั น ทั้ ง ทางด้ า นสั ง คมวั ฒ นธรรมที่ มี ก ารเปิ ด รั บ
ค่านิยมจากต่างชาติ ส่งผลให้วยั รุน่ และเยาวชนสนใจทีจ่ ะ
เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ รวมไปถึงวัยรุ่นบางคนเห็นว่า
วัฒนธรรมไทยทรงด�ำบางอย่างล้าสมัย เช่น การแต่งกาย
และภาษา จึงละเลยทีจ่ ะเรียนรู้ ประกอบกับปัจจุบนั ความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี มี ก ารพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต เคเบิลทีวี
ท�ำให้วยั รุน่ และเยาวชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้งา่ ยขึน้
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียบแบบ ส่งผลให้วัยรุ่นและ
เยาวชนมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป
“...สมั ย นี้ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมั น ก้ า วหน้ า
มากๆ น�ำเสนอวัฒนธรรมสมัยใหม่ทุกช่องทาง จนท�ำให้
เยาวชนของเรา หันไปรับเอาวัฒนธรรมจากข้างนอก
เข้ามา ทั้งการแต่งกาย ภาษา รูปแบบการด�ำเนินชีวิต...
จริงๆ แล้วพวกผู้ใหญ่อย่างเราเองก็ละเลยที่จะปลูกฝัง
วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงด�ำให้กับเยาวชน...
ต่ อ ไปพวกเราคงต้ อ งพยายามสนั บ สนุ น ให้ เ ยาวชน

X
3.65
3.62
3.40
3.39
3.52
3.52
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(n = 300)
SD
0.521
0.551
0.619
0.667
0.645
0.502

ระดับทัศนคติ
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมมากขึ้ น
ทั้งในครัวเรือนเอง และชุมชนด้วย...”
“...สมัยนี้ไม่มีบ้านไทยทรงด�ำแบบดั้งเดิมแล้ว
เลือนหายไปได้กว่า 40 ปี คนรุ่นใหม่เกิดไม่ทันจึงไม่รู้จัก
เห็นแต่ในรูปภาพ…จะต้องมีการบอกเล่าเรื่องราวบ้าน
ไทยทรงด�ำภายในครอบครัวและจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน จัดพิพิธภัณฑ์ให้ได้ศึกษาเรียนรู้…”
“...ยุ ค สมั ย เปลี่ ย นไป คนไม่ ใ ห้ ค วามสนใจ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงด�ำ คนไม่คอ่ ยมาร่วม
ไม่รจู้ กั ประเพณีบางอย่าง ขัน้ ตอนบางอย่างถูกลดลงไป...
เด็กๆจะไม่ค่อยรู้จักขั้นตอนพิธีงานต่างๆว่ามีอะไรบ้าง
ต้องท�ำอะไรบ้าง....”
“...ปัจจุบันวัยรุ่นส่วนใหญ่แต่งกายแบบสากล
โดยเฉพาะนิยมแต่งกายแบบเกาหลี...ผู้เฒ่าผู้แก่จะใส่ชุด
ไทยทรงด�ำมากกว่า...ปัจจุบันประยุกต์เอาลายปักมาปัก
บนเสื้อผ้า กระเป๋า เพื่อบ่งบอกถึงไทยทรงด�ำ พ่อแม่จะ
ต้องปลูกฝัง จะต้องบอกให้เห็นคุณค่า...”
“...วั ย รุ ่ น เด็ ก ๆ ไม่ ค ่ อ ยชอบอาหาร
ไทยทรงด� ำ กิ น ไม่ เ ป็ น บางบ้ า นพาลู ก กิ น แต่ ลู ก
ไม่ชอบกิน...เดี๋ยวนี้พ่อ แม่ ไม่ท�ำอาหารกินเอง จะ
ซื้อแกงถุง อาหารบางอย่างหารับประทานได้ยาก เช่น
เตาผ�ำ...ที่บ้านต้องกินให้เห็นเป็นแบบอย่างและต้อง
ชักชวนให้ลองกิน พ่อแม่จะต้องปลูกฝังพาให้กิน…”
“...บางคนไม่พูดไทยทรงด�ำ ไม่รู้จะพูดท�ำไม
พูดไม่เป็น...เด็กๆ พอเข้าโรงเรียนจะไม่พูดไทยทรงด�ำ
ทั้งๆที่ในห้องมีแต่คนไทยทรงด�ำ เวลาใครพูดในห้อง
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2.3 ส่ ง เสริ ม และแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรม
เพื่อนจะหัวเราะ แต่กลับบ้านไปจะพูดไทยทรงด�ำกับที่
บ้าน…ผู้ปกครองไม่เข้าใจไม่เห็นความจ�ำเป็นว่าต้องให้ ไทยทรงด�ำกับชุมชนใกล้เคียงโดยการใช้ศิลปวัฒนธรรม
ลูกเรียนภาษาไทยทรงด�ำ เรียนที่ใช้สอบดีกว่า…ที่บ้าน เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์
2.4 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การเปิด
ต้องพูดเป็นแบบอย่างก่อน พ่อแม่ต้องปลูกฝัง แนะน�ำ
พาให้พูด สอนให้เห็นคุณค่า...โรงเรียนจัดสอนภาษาของ เพลงไทยทรงด�ำในตอนเช้า การจัดท�ำปฏิทินไทยทรงด�ำ
3. ด้านสถานศึกษา
ไทยทรงด�ำ ท�ำหนังสือภาพ คู่มือ ดึงดูดวัยรุ่น…”
3.1 จัดการเรียน การสอน เกี่ยวกับวิถีชีวิต
เสียงสะท้อนจากตัวแทนชุมชนในเวทีระดมความคิด
ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความรู้และ ไทยทรงด�ำ เช่น ประวัติความเป็นมา ภาษา อาหาร
ทัศนคติที่ดีต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�ำของวัยรุ่นที่วิเคราะห์ ประเพณี และการแต่งกาย
3 . 2 จั ด ท� ำ สื่ อ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น
เนื้อหาจากการจัดเวทีสนทนากลุ่มและแบบสอบถาม
พบว่า การส่งเสริมความรู้และทัศนคติที่ดีต่อวิถีชีวิต ที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�ำ เช่น
ไทยทรงด�ำของวัยรุ่นนั้น ต้องเริ่มจากครอบครัว ชุมชน สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ แ บบการ์ ตู น ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ คู ่ มื อ
สถานศึกษา หน่วยงานส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นผูถ้ า่ ยทอด รวมถึ ง จั ด ท� ำ ระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศทางด้ า น
ความรู้และปลูกฝังความตระหนัก ทัศนคติที่ดี เกี่ยว วัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตไทยทรงด�ำให้แก่วัยรุ่นและส่งเสริมให้วัยรุ่น ผลงานให้กับวัยรุ่นและเยาวชน
3.3 จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�ำ เพื่อ
เข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ สืบสาน ในวิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรมไทยทรงด�ำ โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางดังนี้ รวบรวมประวัติความเป็นมาของไทยทรงด�ำ ตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน
1. ด้านสถาบันครอบครัว
3.4 โรงเรี ย นและชุ ม ชนสร้ า งเครื อ ข่ า ย
1.1 ครอบครัวควรให้ความใส่ใจ และปลูกฝัง
จิตส�ำนึกวิถชี วี ติ ไทยทรงด�ำ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือกันในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของไทยทรงด�ำอย่างถ่องแท้ ไทยทรงด�ำให้แก่นักเรียนและเยาวชนในชุม เช่น การ
ซึ่งความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการด�ำเนินชีวิต เชิญบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาไทยทรงด�ำในชุมชนมาเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เห็นคุณค่า ท�ำให้เกิดการยอมรับ
3.5 พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�ำใน
1.2 ควรปฏิบตั ใิ ห้เห็นเป็นแบบอย่าง เช่น การ
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรูส้ ำ� หรับคนในชุมชนและบุคคล
ใช้ภาษาไทยทรงด�ำในการสื่อสารภายในครอบครัว
1.3 สร้ า งการมีส่ว นร่ว มให้กับวัย รุ่น และ หรือหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
เยาวชนภายในครอบครัว เช่น ในพิธีเสนเรือน ควรให้ ไทยทรงด�ำอย่างต่อเนื่อง
3.6 ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�ำในโรงเรียน
วัยรุ่นและเยาวชน เข้ามามีบทบาทในพิธี
ควรจัดกิจกรรมในลักษณะแสดงการสาธิต เช่น แสดง
2. ด้านชุมชน
2.1 สร้างทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจให้ หัตถกรรม ประเพณีวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียน เยาวชน
ทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญ ในการดูแลรักษาวิถีชีวิต และคนในชุมชนได้เรียนรู้และทราบถึงรายละเอียดและ
ขั้นตอนต่างๆ
ไทยทรงด�ำ ให้ด�ำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
4. ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
โดยจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ไทยทรงด� ำ เช่ น ประเพณี วัฒนธรรมไทยทรงด�ำ
4 . 1 อ ง ค ์ ก า ร บ ริ ห า ร ส ่ ว น ต� ำ บ ล
อินกอนฟ้อนแคนในช่วงวันสงกรานต์ เพื่อให้วัยรุ่นและ
ควรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมภายในชุ ม ชน
เยาวชนมีส่วนร่วมกับชุมชน
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โดยเข้ า ไปเป็ น แบบอย่ า งในการท� ำ กิ จ กรรม รวมถึ ง ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแต่งกาย ค่านิยม แล้ว
ประสานความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนกับวัยรุ่นและ การรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติไม่ว่าจะเป็น ในด้านต่างๆ
เยาวชน
เข้ามาประยุกต์กับตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับ
4.2 ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม การรับรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของตนเอง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ควรส่ ง เสริ ม ส่ ง เสริ ม และ ไม่สูงนัก
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชนทีเ่ กีย่ วกับ
ทั ศ น ค ติ ข อ ง วั ย รุ ่ น ต ่ อ วิ ถี ชี วิ ต ช า ว
ไทยทรงด�ำ เช่น การสอนภาษา การสอนวัฒนธรรม สอน ไทยทรงด�ำ พบว่า วัยรุ่นชาวไทยทรงด�ำมีทัศนคติต่อ
เพลงไทยทรงด�ำ
วิถีชีวิตชาวไทยทรงด�ำในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ชาวไทยทรงด�ำต�ำบลสระสีม่ มุ เริม่ มีการรือ้ ฟืน้ วัฒนธรรม
และประเพณีดั้งเดิมของตนเอง ทั้งระดับครัวเรือน ระดับ
อภิปรายผล
ความรู้เกี่ยววิถีชีวิตไทยทรงด�ำของวัยรุ่นชาว ชุมชน และเครือข่ายชาวไทยทรงด�ำทั่วประเทศ โดยให้
ไทยทรงด�ำ พบว่า วัยรุ่นชาวไทยทรงด�ำมีความรู้โดย ความส�ำคัญการมีสว่ นร่วมของเยาวชนมากขึน้ ให้เยาวชน
รวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชาว เข้ า มาบทบาทในกิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมต่ า งๆ เช่ น
ไทยทรงด�ำอาศัยอยู่ในประเทศไทยจึงรับเอาวัฒนธรรม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใน
ไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน จึงท�ำให้วัฒนธรรม ชุมชน การมอบหมายให้ท�ำพิธีกรรมเลี้ยงผี การแต่งกาย
บางอย่างถูกผสมผสานไปกับวัฒนธรรมไทย แต่บาง มาต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การแสดง อินกอนฟ้อนแคน
ครอบครัวก็ยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไว้อย่าง เป็นต้น ซึ่งการกระท�ำเหล่านี้ส่งผลให้เยาวชนในชุมชน
เหนี่ ย วแน่ น โดยเฉพาะประเพณี เ กี่ ย วกั บ การเลี้ ย ง ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของวัฒนธรรมอันดีงามของ
ผีบรรพบุรุษ นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลา 10 ปี มานี้ ตนเอง มีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมของตนเอง ซึง่
คนในชุมชนและชุมชนชาวไทยทรงด�ำที่กระจายอยู่ทั่ว สอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล
ประเทศได้พยายามร่วมกันรือ้ ฟืน้ ประเพณีและวัฒนธรรม (2550) กล่าวว่า ทัศนคติเกิดจากการก่อตัวของแหล่ง
ของตนเอง เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป ซึ่ง อิทธิพล ได้แก่ เพื่อน ครูบาอาจารย์ บิดามารดา ญาติ
สอดคล้องแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกี่ยวกับ เพื่อนร่วมงาน และ แหล่งต่างๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
การแพร่ ก ระจายทางวั ฒ นธรรมโดยที่ วั ฒ นธรรมของ การศึกษาของ ฐิติมา พุทธบูชา และจรัสพิมพ์ วังเย็น
สังคมหนึ่งได้ถกู น�ำไปใช้ในอีกสังคมหนึ่ง ซึ่งลักษณะการ (2556) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง การออกแบบและพัฒนาเสือ้ ผ้าจาก
แพร่กระจายเป็นไปได้ทุกทิศทาง แต่จะกระจายได้มาก การทอผ้าพืน้ เมืองชาวไทยทรงด�ำอ�ำเภอเขาย้อย จังหวัด
หรือน้อยเพียงใดขึ้นกับการยอมรับสิ่งใหม่ของสังคมที่ เพชรบุรี พบว่า ชาวไทยทรงด�ำอ�ำเภอเขาย้อยทีทัศนคติ
ถูกแพร่กระจายเข้าไป และขึ้นกับความรู้พื้นฐานดั้งเดิม ต่อผ้าทอไทยทรงด�ำในระดับมาก ทั้งนี้เพราะมีรูปแบบ
ของสังคม นอกจากนี้การรับวัฒนธรรมของผู้อื่นมาใช้ และลวดลายที่แสดงเอกลักษณ์และความเชื่อของชุมชน
เปรียบเสมือนการขอยืมมา เมื่อเวลาผ่านไปวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ส�ำหรับปัญหาเกีย่ วกับความรูแ้ ละทัศนคติ พบว่า
บางอย่ า งไม่ เ ป็ น ที่ ต ้ อ งการวั ฒ นธรรมนั้ น จะสู ญ หาย
ไปเอง (ชลธิชา ศาลิคุปต, 2541) และสอดคล้องกับ จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันท�ำให้เกิดการ
การศึกษาของ ยุทธศิลป์ ชูมณี (2552) ที่ศึกษาเรื่อง เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เช่น บ้านเรือน
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอ�ำเภอเชียงแสน จังหวัด พิธกี รรม เป็นต้น จนส่งผลวัยรุน่ บางคนเห็นว่าวัฒนธรรม
เชียงราย พบว่า วัฒนธรรมและการด�ำเนินชีวิตของชาว ไทยทรงด�ำบางอย่างล้าสมัย จึงละเลยที่จะเรียนรู้ ซึ่ง
เชียงแสนในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมโลก สอดคล้องการการศึกษาของรัชนี คุ้มสวัสดิ์ (2554)
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ที่ ศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต ชาวไทยทรงด� ำ ต� ำ บลหนองชุ ม พล ท้องถิ่นของต�ำบลอ้อมเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัด
อ�ำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า สาเหตุของการ นนทบุ รี โดยเสนอแนวทางการส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
เปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ชาวไทยทรงด�ำเกิดจากกระบวนการ ท้องถิน่ คือ สนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
พัฒนาประเทศ ส่งผลให้ชาวไทยทรงด�ำต้องมีการปรับรูป ต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปีโดยร่วมมือของชุมชน เจ้าหน้าที่
แบบวิถชี วี ติ โดยประยุกต์การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ให้เข้า เกี่ยวข้องกับโรงเรียนน�ำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของตน
ประจ�ำ การประชาสัมพันธ์ได้แก่ อินเทอร์เน็ต รถประกาศ
ส�ำหรับข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความรู้ ป้ายประกาศ หนังสือ จดหมาย ใบปลิว อย่างทั่วถึงและ
และทัศนคติ พบว่า การส่งเสริมความรู้และทัศนคติต้อง ต่อเนื่อง
ท�ำงานแบบมีส่วนร่วม โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว
ชุมชน สถานศึกษา และและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
โดยควรสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส�ำนึก
1. การวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษา
ทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ วิ ถี ชี วิ ต ไทยทรงด� ำ และส่ ง เสริ ม ให้ เปรียบเทียบความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิต
วั ย รุ ่ น มี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเป็น ไทยทรงด�ำในพื้นที่ที่มีชาวไทยทรงด�ำอาศัยอยู่ ว่ามี
รูปธรรมและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกาลเล่นที่แสดงถึงวิถี ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะน�ำผล
ชีวิตชุมชน คือ อินกอนฟ้อนแคน จากการศึกษาของ การวิจัยมาใช้ในการปรับและพัฒนาแนวทางการส่งเสริม
การุณย์ ด่านประดิษฐ์ (2557) พบว่า การขับร้องและ ความรู้และทัศนคติที่ดีของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�ำ
บรรเลง ใช้เพลงพื้น และเพลงเซิ้ง เนื้อหาขอค�ำร้อง เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วิถีชีวิตไทยทรงด�ำสืบต่อไป
กล่าวถึง การไหว้บรรพบุรุษแทนการขอพร การสู่ขวัญ
2. การวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย
ค�ำสอนที่แฝงแง่คิด การเป่าปี่เสน พิธีกรรม คติความเชื่อ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความรู ้ แ ละทั ศ นคติ ข องวั ย รุ ่ น ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต
เกี่ยวกับไทยทรงด�ำ ตั้งแต่ครั้งอยู่สิบสองปันนา ด้าน ไทยทรงด�ำ อย่างไร เพื่อที่จะน�ำผลการวิจัยมาใช้ในการ
ส่งเสริมความสนุกสนาม คือ แคน เครื่อง ดนตรีที่ติดตัว จัดท�ำแผนการส่งเสริมความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อ
มาตั้งแต่สิบสองปันนา เป่าลายสุดสะแนน และลายอื่นๆ วิถชี วี ติ ไทยทรงด�ำ และการศึกษาแนวทางการอนุรกั ษ์และ
และสอดคล้องกับการศึกษาของ งามนิจ กุลกัน (2556) สืบสานวิถีชีวิตไทยทรงด�ำ ในแต่ละด้านด้วย
ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การจั ด การองค์ ค วามรู ้ ท างวั ฒ นธรรม
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การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการทำ�งานสำ�หรับครูผู้ช่วยใน
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
Development of a Model for Quality of Work life Improvement of
Assistant Teachers in Primary Schools under Jurisdiction of the
Office of Chonburi Primary Educational Service Area 1
ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลการใช้รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ส�ำหรับครูผู้ช่วยในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 กลุ่มน�ำร่องของการใช้รูปแบบมี
3 โรงเรียนในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา โรงเรียนวัด
หนองน�้ำเขียว และโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 27 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 12 คน และครูผู้ช่วย
15 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพชีวติ การท�ำงานของข้าราชการครูผชู้ ว่ ยในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ (X) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และ t-Test (Dependent-t)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงานโดยรวมของครูผู้ช่วยสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 ของครูผู้ช่วยในสังกัดจ�ำนวน 112 คน พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�ำดับ
ตามค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อศิษย์ ด้านสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท�ำงาน ตามล�ำดับ
2. รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงานส�ำหรับครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้ช่วย ประกอบด้วย
กิจกรรมการพัฒนา 10 โมดูล ได้แก่ 1) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท�ำงาน 2) การส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจ
3) การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บังคับบัญชา 4) การส่งเสริมทักษะการมอบหมายงาน 5) การส่งเสริมทักษะการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ 6) การสร้างเสริมความสมดุลของชีวิต 7) การสร้างเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 8) การสร้างเสริม
จิตวิญญาณความเป็นครู 9) การสร้างเสริมการจัดการความเครียดในตนเอง และ 10) การสร้างเสริมสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
3. ผลการใช้รูปแบบ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของครูผู้ช่วย 15 คนจาก 3โรงเรียนน�ำร่องของ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 หลังการใช้รูปแบบเป็นเวลา 7 เดือน พบว่ามีระดับ
คุณภาพชีวิตสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การใช้รูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำ�สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ABSTRACT
The purposes of this study were to develop and evaluate a model for quality of work life
improvement of assistant teachers in primary schools under jurisdiction of the Office of Chonburi
Primary Educational Service Area 1. The pilot study was conducted with 3 schools: 1) AnubanWatUtapao School, 2) Wat Nongnamkeaw School, and 3) Ban Klongtakian School. The pilot
sample included 27 persons consisting of 12 administrators and 15 assistant teachers. Research
instruments for the data collection were: 1) a five-level rating scale questionnaire for quality of
work life assessment, and 2) a semi – structure interview. Percentage, mean (X), standard deviation
(SD), and dependent t-Test were statistical devices for the data analysis.
The findings revealed as follows:
1. The overall level of quality of work life of 112 assistant teachers in primary schools
under jurisdiction of the Office of Chonburi Primary Educational Service Area 1 was rated at a
high level with the highest average score of the three aspects as the following: Teacher spirituality,
Good relationship with colleague, and Motivation enhancement, respectively.
2. The model for quality of work life improvement covered 2 target groups: administrators
and teacher assistants. Ten modules of development activities consisted of: 1) Promotion of good
workplace environment, 2) Promotion of work morale 3) Promotion of good relationship with
supervisors, 4) Promotion of assignment skills, 5) Promotion of feedback skills, 6) Enhancement of
total life space, 7) Motivation enhancement, 8) Enhancement of teacher spirituality, 9) Enhancement
of self-stress management, and 10) Enhancement of good relationship with colleagues.
3. The result of model implementation found that overall of quality of work life for 15
assistant teachers of 3 schools in pilot study after using model for 7 months were found significantly
higher than before using model at .05 level. (p< .05) and highly satisfied on the model of quality
of work life improvement.
ประจ�ำวัน อีกทั้งความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจ
บทนำ�
ยุทธศาสตร์การวิจยั ด้านการปฏิรปู การศึกษาและ และสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ล้วน
สร้างสรรค์การเรียนรูร้ อบใหม่ (พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ.2559) น�ำไปสู่ความเสี่ยงเรื่องคุณภาพชีวิตการท�ำงานมากขึ้น
เร่งปรับปรุงกลไกให้การจัดการศึกษาให้เป็นเครื่องมือที่ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) ฉะนั้น การ
ทรงประสิทธิภาพในการปรับตัวของคนในประเทศ โดย บริหารงานบุคคลส�ำหรับข้าราชการครูในปัจจุบันจึงต้อง
รูปแบบการใช้ชีวิตภายใต้สังคมยุคใหม่มีความซับซ้อน ปรับตัวและมุ่งให้ความสนใจไปที่คุณภาพชีวิตการทํา
มากขึ้น ภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีข้อก�ำหนดมากมายเพิ่มขึ้น งาน (Quality of Work Life: QWF) ของครูมากขึ้น
ท�ำให้การท�ำงานเต็มไปด้วยความเร่งร้อนในสภาพชีวิต เรื่อย ๆ สืบเนื่องจากการท�ำงานมีความส�ำคัญต่อชีวิต
มนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการท�ำงานเป็นส่วน
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วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
หนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ คาดกันว่า ครูผู้ช่วยที่เพิ่งได้บรรจุเข้ามาไม่นาน (ส�ำนักงานเขต
มนุษย์ได้ใช้เวลาถึงหนึง่ ในสามของชีวติ เป็นอย่างน้อยอยู่ พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 1, 2558)
ในที่ท�ำงาน (ผจญ เฉลิมสาร, 2558) โดยพลวัตรของ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการท�ำการวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบการ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคปัจจุบันท�ำให้มาตรการใน ยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของครูผู้ช่วยในสังกัด
การสร้างเสริมคุณภาพชีวติ และความสุขของคนไทยทีเ่ คย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
ใช้ได้ผลในทศวรรษที่ผ่านมามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ เพือ่ น�ำเสนอเป็นแนวทางของการน�ำไปปรับใช้สำ� หรับการ
ต่อการดูแลคุณภาพชีวติ และความสุขของคนไทยในยุคนี้ บริหารงานบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
(ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555) รวมทั้งครูไทย ของบุคลากรในสังกัดต่อไป
นับวันยิ่งพบว่า มีปัญหาความสุขในการประกอบวิชาชีพ
ครูลดลง (ดิเรก พรสีมา และคณะ, 2546)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานจะเป็นการ
1. เพื่อศึกษาสภาวการณ์ด้านคุณภาพชีวิตการ
จู ง ใจให้ ค รู ทํ า งานอย่ า งมี ค วามสุ ข น� ำ ไปสู ่ ก ารเกิ ด ท�ำงานของครูผชู้ ว่ ยในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผลสัมฤทธิ์และผลิตภาพในการท�ำงานที่ดีอย่างยั่งยืน ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
(Cascio, 2006) สอดคล้องกับบลูสโตนที่ กล่าวว่า
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตการทํางานเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่ การท� ำ งานของครู ผู ้ ช ่ ว ยในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
ทําให้บุคลากรได้รับความพึงพอใจในการทํางานสูงขึ้น การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
(Bluestone, 1977) แต่ทั้งนี้คุณภาพชีวิตการทํางานมี
3. เพื่ อ ประเมิ น ผลการใช้ รู ป แบบการ
ความเป็นพลวัตรในตัวเองตามบริบทและลักษณะของ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานส� ำ หรั บ ครู ผู ้ ช ่ ว ยใน
องค์การ รวมถึงความคาดหวังของคนทีท่ าํ งานในองค์การ สถานศึก ษาน�ำร่องของสังกัดส�ำนัก งานเขตพื้นที่ก าร
นั้น ๆ จากผลการวิจัยของส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
การเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชนได้ส�ำรวจตัวแทนครูจาก
ทั่วประเทศพบว่า มีภาระการสอนในชั้นเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ ขอบเขตของการวิจัย
4 ชั่วโมง/วัน และถูกกดดันจนเริ่มไม่มีความสุขกับการ
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
ท�ำงานเนือ่ งมาจากต้องแบกรับภาระต่าง ๆ นอกชัน้ เรียน
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในพื้นที่ของสถานศึกษา
ที่มากขึ้นเรื่อย ๆ (ไกรยส ภัทราวาท, 2558) โดยกลุ่มที่ ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
คาดว่าจะมีความเสี่ยงต่อปัญหาคุณภาพชีวิตการท�ำงาน ชลบุรี เขต 1
คือ กลุม่ ครูผชู้ ว่ ย เพราะเพิง่ เข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการได้
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ไม่นาน และอยูใ่ นช่วงทีต่ อ้ งปรับตัวเตรียมรับการประเมิน
ขอบเขตด้านเนือ้ หาในการก�ำหนดองค์ประกอบ
จากการพัฒนาอย่างเข้มตลอด 2 ปี
ของตัวแปรตาม (คุณภาพชีวิตการท�ำงาน) สังเคราะห์
ส�ำหรับในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในบริบททางการ มาจากแนวคิดหลักของ Walton (1974) Huse &
จัดการศึกษาพบว่ามีความกดดันเรือ่ งภาวะการณ์แข่งขัน Cumming (1985) Dessler (2000) และนักวิชาการคน
ทางสั ง คม ตลอดจนความคาดหวั ง ของผู ้ ป กครองที่ อืน่ ๆ อีกหลายคน น�ำมาสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบของ
คาดหวั ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ กิ ด กั บ บุ ต รหลานของ คุณภาพชีวิตการท�ำงานเพื่อศึกษากับครูผู้ช่วยในพื้นที่
ตนเองในระดับที่สูงมาก ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตการ ศึกษา ครอบคลุมทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูบ้ งั คับบัญชา
ท�ำงานของข้าราชการครูในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยเฉพาะกลุ่ม

. การเสริ มสร้างทักษะการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
. การเสริ มสร้างความสมดุลของชีวิตในภาพรวม
์ ในการทํ
. การเสริ
างาน
วารสารการศึกษาและการพั
ฒนาสัมงสร้
คมางแรงจู
ปีที่ 12งใจใฝ่
ฉบับทีส่ มั 1ฤทธิ
ปีการศึ
กษา 2559
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การเสริ
นครู เ2.10
พื่อศิษย์การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการจั ด การ
(ข้อ 2.1- ข้อ 2.5) .8
และส่
วนที่เกีม่ยสร้
วข้าองจิ
งกัตบวิครูญผญาณของความเป็
ู้ช่วยเอง
โดยตรง (ข้อ 2.6- ข้.9
อ 2.10)
การเสริดังมนีสร้้ างสัมพันธภาพที่ดีกความเครี
บั เพื่อนร่ยวดในตนเอง
มงาน
2.1 การเสริมสร้างสิง่ แวดล้อมและบรรยากาศ
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
.0 การเสริ มสร้างทักษะการจัดการความเครี ย3.1
ดในตนเอง
ในที่ท�ำงาน
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูผชู้ ว่ ย
2.2 .การเสริ
มสร้าางขวั
ญและก�ำลังใจในการ
ขอบเขตด้
นประชากรและกลุ
่มตัวอย่ทีา่ปง\ฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา 2557 ในส�ำนักงานเขต
ท�ำงานให้ครู
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 จ�ำนวน 120 คน
.1
ประชากรที
่
ใ
ช้
ใ
นการวิ
จ
ย
ั
ได้
แ
ก่
ครู ผชู ้ ่วยที่ป3.2
ฏิบตั กลุิงานอยู
ใ่ นปี การศึกษา  ใน
2.3 การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครู
่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ครู ผู ้ ช ่ ว ยใน
สํานักงานเขตพื
กษา ชลบุรี เขต
 จํกาษาน�
นวนำร่12
คนงกัดของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
้นทีม่กสร้ารศึ
2.4 การเสริ
างทักกษาประถมศึ
ษะการมอบหมายงาน
สถานศึ
องในสั
2.5 การเสริ
งทัากงษะการให้
ล ศึกษาประถมศึ
ชลบุงรกัี เขต
1 กลุ
ำร่อง จ�ำนวน
.2 กลุม่มสร้ตัวาอย่
ได้แก่ ครู ผขชู ้้ อ่วมูยในสถานศึ
กษานํากร่ษา
องในสั
ดของสํ
านั่มกน�งานเขต
ป้อนกลับ
15 คน จาก 3 สถานศึกษาน�ำร่อง (แบ่งเป็นขนาดเล็ก
่
พื้นที่การศึ
ก
ษาประถมศึ
ก
ษา
ชลบุ
ร
ี
เขต

กลุ
ม
นํ
า
ร่
อง จํใหญ่
านวนขนาดละ
15 คน1จาก
2.6 การเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตใน กลาง
แห่ง3) สถานศึ
ครอบคลุกมษานํ
ครบา3ร่ ออ�งำเภอใน
ภาพรวม
พืน้ ทีร่ บั ผิมดครบ
ชอบของส�
ำนักงานเขตพื
กษาประถม
(แบ่งเป็ นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ขนาดละ  แห่ง) ครอบคลุ
3 อําเภอในพื
ชอบของ
้นที่รน้ ับทีผิก่ ดารศึ
2.7 การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ ศึกษา ชลบุรี เขต 1 ซึ่งผู้วิจัยเลือกมาท�ำการทดลองเพื่อ
สํ
า
นั
ก
งานเขตพื
่ งผูว้ ิจยั เลืรปูอเพื
กมาทํ
าการทดลองเพื
้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต
ท�ำงาน
ประเมิ นซึผลการใช้
อ่ ประเมิ
นผลการใช้รปู ่อแบบการยก
การเสริมรสร้
างจิ่อตประเมิ
วิญญาณของความเป็
ระดับคุณภาพชีบวคุิตณการท�
ำหรับาครู
ผู้ช่วายของสั
ประเมิน2.8ผลการใช้
ู ปเพื
นผลการใช้รูปนแบบการยกระดั
ภาพชีำงานส�
วิตการทํ
งานสํ
หรับครูงกัด
ครูเพื่อศิษย์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
ผูช้ ่วยของสั
ง
กั
ด
สํ
า
นั
ก
งานเขตพื
น
ที
่
ก
ารศึ
ก
ษาประถมศึ
กษา ชลบุรี เขต 
้
2.9 การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน

กรอบแนวคิ
ดการวิ
กรอบแนวคิ
ดการวิ
จัยจยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การใช้รูปแบบการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของครู ผชู้ ่วยในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 

- คุณภาพชีวติ การทํางานของครู ผชู้ ่วย ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบฯ
- ความพึงพอใจของครู ผชู้ ่วยกลุ่มทดลอง หลัง
การใช้รูปแบบฯ

ภาพที่  ภาพที
กรอบแนวคิ
ดการวิจดยั การวิ
แสดงความสั
มพันธ์มรพัะหว่
งตัวางตั
แปรต้
นและตั
วแปรตาม
่ 1 กรอบแนวคิ
จัย แสดงความสั
นธ์ราะหว่
วแปรต้
นและตั
วแปรตาม
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10 กลุ่มย่อย โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัยประจ�ำกลุ่มทั้ง 10 กลุ่ม
สมมติฐานของการวิจัย
หลังการใช้รปู แบบการยกระดับคุณภาพชีวติ การ เพื่อด�ำเนินการเก็บข้อมูล
ระยะที่ 2 ขัน้ พัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพ
ท�ำงานของครูผชู้ ว่ ยในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กับครูผู้ช่วยในสถานศึกษา ชี วิ ต การท� ำ งานส� ำ หรั บ ครู ผู ้ ช ่ ว ยในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
น�ำร่อง จะมีระดับคุณภาพชีวติ การท�ำงานสูงขึน้ กว่าก่อน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 เพื่อ
การใช้รปู แบบการยกระดับคุณภาพชีวติ การท�ำงานของครู บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เครื่องมือในการเก็บ
ผูช้ ว่ ยในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ที่ผ่าน
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามาแล้ว และ
ชลบุรี เขต 1 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกจากการสังเกต
และลงพื้นที่ ร่วมกับอุปกรณ์ประกอบการเก็บข้อมูล
วิธีการศึกษา
ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง วิดีโอ เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการยกระดั บ
สถานศึกษาต้นแบบ (Best Practices) จ�ำนวน 3 แห่ง
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานส� ำ หรั บ ครู ผู ้ ช ่ ว ยในสั ง กั ด
และจากผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทัง้ ใน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ส่วนของภาครัฐและเอกชน จ�ำนวน 7 คน แล้วจึงท�ำการ
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology)
สังเคราะห์เพื่อยกร่างรูปแบบการวิจัยและน�ำไปตรวจ
ประกอบด้วย การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research)
สอบความเหมาะสมเป็นไปกับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การ
11 คน ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัย
Discussion) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเป็นไปได้
แบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) มี
ของร่างรูปแบบที่จะน�ำไปศึกษาผลการใช้
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ เรียงตาม
ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผลการใช้รูปแบบการยก
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
ระดับคุณภาพชีวติ การท�ำงานส�ำหรับครูผชู้ ว่ ยในโรงเรียน
ระยะที่ 1 ขั้นศึกษาสภาวการณ์ด้านคุณภาพ
น�ำร่องของสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ชี วิ ต การท� ำ งานของครู ผู ้ ช ่ ว ยในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขต
ศึกษา ชลบุรี เขต 1 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 เพื่อบรรลุ
ที่ 3 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดระดับ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 โดยเป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ
คุณภาพชีวิตการท�ำงานก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครือ่ งมือวิจยั ทีใ่ ช้ในเชิง
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานส� ำ หรั บ ครู ผู ้ ช ่ ว ยใน
ปริมาณ คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่าน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี
การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยมาแล้วได้ค่าคุณภาพเครื่อง
เขต 1 (กลุ่มน�ำร่อง) และแบบประเมินความพึงพอใจ
มือวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด และส�ำหรับการ
ของกลุ่มตัวอย่างหลังจากเสร็จสิ้นการใช้รูปแบบ โดย
ส�ำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ์ดบัตรค�ำจ�ำนวน 10 สี
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
แต่ละสีแทนแต่ละองค์ประกอบของการวัดคุณภาพชีวิต
Scale) 5 ระดับ เก็บข้อมูลจากครูผู้ช่วยในสถานศึกษา
การท�ำงานที่ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ เก็บข้อมูล
กลุ่มน�ำร่อง 3 แห่ง จ�ำนวนครูผู้ช่วยรวม 15 คน
จากครูผู้ช่วยที่ปฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา 2557 สังกัด
แผนการทดลองใช้ในโรงเรียนน�ำร่องจ�ำนวน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
3 แห่ง โดยด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ทั้งหมด ทั้งนี้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย Card
ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่มเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง
Technique ผู้วิจัยจะท�ำการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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โดยก� ำหนดชั้ น ตามขนาดโรงเรี ย น จาก 3 โรงเรี ย น ผู้วิจัยได้ขออนุญาตด�ำเนินการจากต้นสังกัด และได้รับ
กระจายครบทั้ง 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก กลาง และ ความยินยอมจากผู้บริหารและครูผู้ช่วยของสถานศึกษา
ใหญ่ตามจ�ำนวนนักเรียน โดยก�ำหนดให้แต่ละโรงเรียนมี น�ำร่องทั้ง 3 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ตั้งกระจายไปใน 3 อ�ำเภอของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ประกอบด้วย
ผลการวิจัย
โรงเรียนที่ 1 คือ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
1. ผลการศึกษาสภาวการณ์ดา้ นคุณภาพชีวติ
(โรงเรียนขนาดใหญ่) ที่ตั้ง ณ อ.เมือง จ.ชลบุรี
การท�ำงานของครูผู้ช่วยในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
โรงเรียนที่ 2 คือ โรงเรียนวัดหนองน�้ำเขียว การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 จ�ำนวน 112 คน
(โรงเรียนขนาดกลาง) ที่ตั้ง ณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
คิดเป็นร้อยละ 93 ของประชากร (N) ทัง้ หมดจากจ�ำนวน
โรงเรียนที่ 3 คือ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ครูผู้ช่วย 120 คน จ�ำแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง
(โรงเรียนขนาดเล็ก) ที่ตั้ง ณ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
พบว่า เป็นเพศชาย 16 คน และเพศหญิง 96 คน การน�ำ
โดยผู้วิจัยได้ท�ำการติดต่อกับผู้บริหารโรงเรียน เสนอข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ดังกล่าวเพื่อให้ตอบรับยินดีให้ความร่วมมือในการเข้า
1.1 ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพือ่ วัดระดับ
ร่วมโครงการ เป็นเวลาประมาณ 7 เดือน (เดือนกันยายน คุณภาพชีวิตการท�ำงานของครูผู้ช่วยสังกัดส�ำนักงาน
2558 –เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559) แบ่งเป็น 3 ช่วง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 1 โดย
ช่วงแรกเป็นกิจกรรมการพัฒนาด้วยกระบวนการอบรม รวมและรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ตามคู่มือการพัฒนา ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม ของครู ผู ้ ช ่ ว ยสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
พ.ศ.2558 ช่วงที่ 2 เป็นการให้สถานศึกษาได้ดำ� เนินการ ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมาก
พัฒนาต่อยอดจากค�ำแนะน�ำและแนวปฎิบัติที่ได้รับการ (X = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ย
พัฒนาไปครบตามคู่มือแล้วเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านจิตวิญญาณความเป็น
(พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – มีนาคม พ.ศ.2559) และช่วง ครูเพื่อศิษย์ (X = 4.41) ด้านสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน
สุดท้ายเป็นการสรุปผลโครงการในช่วงเดือนพฤษภาคม ร่วมงาน (X = 4.08) และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
พ.ศ.2559 เพื่อเขียนรายงานผลการวิจัย
ท�ำงาน (X = 3.82) ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
แผนการทดลองในการศึกษาผลการใช้รูปแบบ ในระดับปานกลางมีเพียง 2 ด้าน คือ ด้านสมดุลชีวิตใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงานส�ำหรับครูผู้ช่วยใน ภาพรวม (X = 3.33) และด้านสภาพแวดล้อมในทีท่ ำ� งาน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี (X = 3.29)
เขต 1 ได้ใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและ
1.2 ข้ อ มู ล จากการสั ง เคราะห์ บั ต รค�ำ
หลังการทดลอง (One Group Pre-Test & Post-Test โดยเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคบัตรค�ำ
Design) ด�ำเนินการอบรมและพัฒนาโดยผู้วิจัยร่วมกับ (Card Technique) โดยให้ครูผู้ช่วยได้พรรณนาสะท้อน
ผู้บริหารและครูต้นแบบของสถานศึกษาต้นแบบ หรือ ปัญหาและความรู้สึกของตนที่มีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องดังกล่าวมาท�ำหน้าที่เป็น การท�ำงานที่ประสบพบอยู่ มาเขียนพรรณนาลงไปใน
ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตามคู่มือการพัฒนาที่ผ่านการ บัตรค�ำ ที่แยกเป็น 10 สี ตามองค์ประกอบทั้ง 10 ของ
ตรวจสอบความเหมาะสมเป็นไปได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณภาพชีวิตการท�ำงาน แล้วจึงน�ำมาสังเคราะห์ประเด็น
มาแล้ว โดยมีจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสถานศึกษา แยกตามบัตรค�ำทั้ง 10 สี พบว่า ครูผู้ช่วยในสังกัด
น�ำร่องรวม 27 คน ประกอบด้วยกลุม่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
จ�ำนวน 12 คน และกลุ่มครูผู้ช่วย จ�ำนวน 15 คน โดย มีปญ
ั หาคุณภาพชีวติ การท�ำงานทีป่ ระสบอยูค่ ล้ายคลึงกัน
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โดยผู้วิจัยขอน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญที่พบความถี่สูงสุด เกินไป ท�ำให้ขาดความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ของงาน
จากผลการสังเคราะห์รายด้านละ 2 ประเด็น ดังนี้
ได้เพียงมุ่งเน้นท�ำเสร็จให้ทันเท่านั้น และ 2) การได้สอน
		 1.2.1 ปั ญ หาสภาพแวดล้ อ มใน ไม่ตรงสาขาที่จบมา
โรงเรียน พบว่า ปัญหาส�ำคัญใน 2 ประเด็นแรกที่พบ
		 1.2.8 ปัญหาเรื่องจิตวิญญาณความ
ความถี่สูงสุด ได้แก่ 1) ปัญหาเรื่องการขาดสื่อและวัสดุ เป็นครู พบว่า ปัญหาส�ำคัญใน 2 ประเด็นแรกที่พบ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำการเรียนการสอน และ 2) ปัญหา ความถี่สูงสุด ประกอบด้วย 1) ปัญหาจากการมีภาระ
จากมลภาวะทางอากาศที่มาจากกลิ่นและฝุ่นละออง
งานอื่นที่ไม่ใช่การสอนมากเกินไป และ 2) ปัญหาจาก
		 1.2.2. ปัญหาการขาดขวัญก�ำลังใจ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
จากผู้บังคับบัญชา พบว่า ปัญหาส�ำคัญใน 2 ประเด็น
		 1.2.9 ปั ญ หาเรื่ อ งการจั ด การ
แรกที่พบความถี่สูงสุด ประกอบด้วย 1) ปัญหาเรื่อง ความเครียดในตนเอง พบว่า ปัญหาส�ำคัญใน 2 ประเด็น
ผู้บังคับบัญชาขาดการเสริมแรงบวกจากผู้บังคับบัญชา แรกที่พบความถี่สูงสุด ประกอบด้วย 1) ภาระงานที่มาก
2) ผู้บังคับบัญชาขาดความยุติธรรม เป็นกลาง
เกินไป ไม่กระจาย และให้งานเร่งรีบ และ 2) เพื่อนร่วม
		 1.2.3 ปัญหาสัมพันธภาพกับผู้บังคับ งานที่แบ่งกลุ่ม แบ่งพรรคแบ่งพวก
บัญชา พบว่า ปัญหาส�ำคัญใน 2 ประเด็นแรกทีพ่ บความถี่ 		 1 . 2 . 1 0 ป ั ญ ห า เ รื่ อ ง ก า ร
สูงสุด ประกอบด้วย 1) ความไม่เป็นกันเองกับผูใ้ ต้บงั คับ ข า ด สั ม พั น ธ ภ า พ ที่ ดี กั บ เ พื่ อ น ร ่ ว ม ง า น
บัญชา และ 2) ความไม่ยุติธรรมโดยเลือกปฏิบัติกับผู้ใต้ พบว่า ปัญหาส�ำคัญใน 2 ประเด็นแรก ทีพ่ บความถีส่ งู สุด
บังคับบัญชา
ประกอบด้วย 1) การนินทา พูดลับหลัง จ้องจับผิด ไม่มคี วาม
		 1.2.4 ปัญหาการมอบหมายงานจาก จริงใจ และ 2) การโยนงาน เกีย่ งงาน เอาเปรียบผูร้ ว่ มงาน
ผู้บังคับบัญชา พบว่า ปัญหาส�ำคัญใน 2 ประเด็นแรกที่
2) ผลการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพ
พบความถี่สูงสุด ได้แก่ 1) การมอบหมายงานที่ไม่ตรง ชีวิตการท�ำงานส�ำหรับครูผู้ช่วยในสังกัดส�ำนักงาน
กับความถนัด และ 2) งานที่มอบหมายมานั้นยังอธิบาย เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ชลบุ รี เขต 1
ขอบข่ า ยและเป้ า ประสงค์ของงานไม่ชัด เจนเพีย งพอ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
เนื่องจากบางครั้งงานด่วนมาก
2.1 ผลการศึกษาถอดบทเรียนจากการศึกษา
		 1.2.5 ปัญหาการให้ข้อมูลป้อนกลับ Best Practices จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูของ
พบว่า ปัญหาส�ำคัญใน 2 ประเด็นแรกที่พบความถี่สูงสุด สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ในการเป็น Best Practices
ประกอบด้วย 1) เรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีเนื้อหา ตามการแนะน�ำของบุคคลอ้างอิง เพือ่ ถอดบทเรียนความ
วกวน ซ�ำ้ ซ้อน และ 2) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับทีไ่ ม่ชดั เจน ส�ำเร็จด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของครู
เพียงพอ
ในสังกัด จากสถานศึกษา 3 แห่งของภาคตะวันออก
		 1.2.6 ปัญหาการขาดสมดุลชีวติ พบว่า ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด สังกัดส�ำนักงาน
ปัญหาส�ำคัญในใน 2 ประเด็นแรกที่พบความถี่สูงสุด เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 2) โรงเรียน
ประกอบด้วย 1) การมีเวลาพักผ่อนทีไ่ ม่เพียงพอในแต่ละ วัดดอนทอง สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
วันเนื่องจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายมากเกินไป และ ศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และ 3) โรงเรียนมณีวรรณวิทยา
2) การไม่มีเวลาให้ครอบครัว
โรงเรียนเอกชน จังหวัดระยอง ผลการสังเคราะห์ข้อมูล
		 1.2.7 ปั ญ หาการขาดแรงจู ง ใจใฝ่ ในภาพรวม พบว่า แนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต
สัมฤทธิ์ พบว่า ปัญหาส�ำคัญใน 2 ประเด็นแรกที่พบ การท�ำงานของครูผู้ช่วยจากการศึกษา Best Practices
ความถี่สูงสุด ประกอบด้วย 1) ภาระงานมาก และเร่งรีบ ที่มีความสอดคล้องตรงกันมีประเด็น ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงความถี่ของแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของครูผู้ช่วยจากการศึกษา Best
Practice
แนวทางที่ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท�ำงาน
2. การสร้างวัฒนธรรมความเป็นพี่เป็นน้องภายในโรงเรียน
3. การมอบหมายงานตามความถนัดและส่งเสริมโอกาสต่อยอด
4. การเสริมสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการเรียนรู้
5. การมีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
6. การมีระบบ Coaching อย่างเป็นกัลยาณมิตร

จากตารางที่ 1 สรุ ป ได้ ว ่ า แนวทางในการ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานของครู ผู ้ ช ่ ว ยที่
สถานศึ ก ษา Best Practices ทั้ ง 3 แห่ ง ได้ มี ก าร
ใช้ที่สอดคล้องตรงกัน 6 ประเด็นข้างต้น ซึ่งพบว่า
ทุกสถานศึกษามีการด�ำเนินการกับครูผู้ช่วย/ครูใหม่ใน
สังกัดเหมือนกัน ดังนัน้ รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวติ
การท�ำงานที่จะน�ำไปใช้กับครูผู้ช่วยในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จะมีความ
ครอบคลุมตามแนวทางที่ได้สังเคราะห์มาร่วมกับข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จะน�ำเสนอในส่วนถัดไป
2.2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ
จ� ำ นวน 7 คน เพื่ อ สั ง เคราะห์ แ นวคิ ด ในการน� ำ ไป
ก�ำหนดเป็นรูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ที่เหมาะสม กับครูผู้ช่วยในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญได้
มีคำ� แนะน�ำและข้อคิดทีน่ า่ สนใจซึง่ ผูว้ จิ ยั จะน�ำไปต่อยอด
พัฒนาเป็นรูปแบบของงานวิจยั โดยสรุปข้อค้นพบส�ำคัญ
เป็นรายบุคคล ดังนี้
1) รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร อดีตคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา และกรรมการบริหารคุรุสภา
เสนอให้รปู แบบการยกระดับคุณภาพชีวติ การท�ำงานต้อง
เน้นการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ความเป็น
วิชาชีพ โดยผลักดันให้ครูใหม่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกับครูเก่า
และการสร้างระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ โดยมุ่งที่งานสอน
ในชัน้ เรียนเป็นหลักเพือ่ ให้เป็นครูมอื อาชีพได้อย่างแท้จริง

ความถี่
3
3
3
3
3
3

2) นายเริ ง ศั ก ดิ์ มหาวิ นิ จ ฉั ย มนตรี
รองผู้ว่าราชการ จ.ชลบุรี ผู้ก�ำกับดูแลงานด้านการศึกษา
เสนอให้รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ต้องเน้นการคัดเลือกครูที่เข้ามาตั้งแต่แรกต้องค้นหา
คนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ปรารถนาที่จะเป็น
ครูโดยแท้ พยายามปลูกฝังให้มีความรู้สึกรักลูกศิษย์
เห็ น คุ ณ ค่ า ของงาน มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ชุ ม ชนและ
หล่อหลอมให้รักในความเป็นชลบุรี
3)นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรลักษณ์ รองนายก
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้ก�ำกับดูแลงานด้าน
การศึกษา เสนอให้รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิต
การท� ำ งานต้ อ งเน้ น การประสานวั ฒ นธรรมของคน
ต่างวัยระหว่างครูเก่ากับครูผู้ช่วยที่เป็นครูใหม่ให้สอด
ประสานกลมกลืน โดยมีผู้บริหารระดับกลาง หรือระดับ
หัวหน้างานเป็นคนที่คอยเชื่อม เป็นโซ่ข้อกลางระหว่าง
ครูเก่ากับครูใหม่
4) รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ ประธานหลักสูตร
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เสนอให้รปู แบบการยกระดับคุณภาพชีวติ การท�ำงานต้อง
เน้นกิจกรรมการบริหารสุขภาพ การบ�ำรุงรักษาคุณภาพ
ชีวติ การท�ำงาน เน้นในเรือ่ งของสุขภาพกายและใจ เพราะ
คุณภาพชีวติ การท�ำงานย่อมมาจากสุขภาพกายและใจทีด่ ี
ครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหาร อารมณ์ ออกก�ำลังกาย
5) รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง อดีตผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ จ.บุรีรัมย์ เสนอให้
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รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงานต้องเน้น จะประกอบด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามผลการ
การบริหารให้ได้ใจคน แล้วคนท�ำงานร่วมด้วยแล้วมี วิเคราะห์ที่ได้ รายละเอียด ดังนี้
ความสุ ข คุ ณ ภาพชี วิ ต จึ ง จะเกิ ด ได้ ตั ว ของผู ้ บ ริ ห าร
โมดู ล ที่ 1 สภาพแวดล้ อ มในที่ ท� ำ งาน มี
ต้องมีศิลปะอย่างมากในการ สร้างแรงจูงใจ บริหารให้ ด้วยกัน 3 กลยุทธ์ คือ 1)บ้านพักเป็นฐาน บริบาล
ได้ ใจต้ อ งเป็ น แบบอย่ างที่ดีให้กับครูผู้ช ่ว ย เน้นการ สบายใจ 2) โรงเรียนเป็นฐาน บริหารแบบได้ใจ และ
สร้างทีมงาน และการเกิดวัฒนธรรมแบบพี่ ๆ น้อง ๆ 3) ชุมชนเป็นฐาน บริการประทับใจ
คนในครอบครัวเดียวกัน
โมดูลที่ 2 การเสริมขวัญก�ำลังใจ มีกลยุทธ์อยู่
6) ดร.วรเทพ ภู มิ ภั ก ดี พ รรณ อุ ป นายก 2 ประการ คือ 1) เหมือนพี่เหมือนน้องครองใจ และ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง 2) ชี้แนะน�ำทางสร้างผลงาน
ประเทศไทย เสนอให้รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิต
โมดูลที่ 3 สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา
การท�ำงานต้องเน้นการเปลีย่ นแปลงการบริหารงานบุคคล มี จ�ำนวน 1 กลยุทธ์ คือ คนกันเองอย่าได้ถือตัว เราคือ
ให้คล่องตัว ยืดหยุน่ ได้มากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ เอาใจใส่คณ
ุ ภาพ คนในครอบครัวเดียวกัน
ชีวิตการท�ำงานของครูผู้ช่วยอย่างพิถีพิถัน เพราะหาก
โ ม ดู ล ที่ 4 ทั ก ษ ะ ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น
เกิดสิง่ ไม่พงึ ประสงค์มาแล้ว จะกลายเป็นการเริม่ ต้นอาชีพ มี 2 กลยุทธ์ คือ 1) มอบงานมุง่ ได้ผล มองคนให้ตรงงาน
ของเขาที่ลดทอนพลังในการท�ำงานลงไปอย่างมากมาย และ 2) เทคนิคการสอนงานสื่อสารอย่างเข้าใจ
แต่เงื่อนไขคือคุณภาพชีวิตการท�ำงานต้องดีด้วย
โมดูลที่ 5 การให้ข้อมูลป้อนกลับ มี 1 กลยุทธ์
7) ดร.วสั น ต์ นาวเหนียว ผู้อ�ำนวยการ คือ การเป็น Commentator มืออาชีพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
โมดูลที่ 6 การสร้างสมดุลชีวิต มี 2 กลยุทธ์
เสนอให้รปู แบบการยกระดับคุณภาพชีวติ การท�ำงานต้อง คือ 1) การแบ่งเวลาการท�ำงานกับเวลาส่วนตัว และ
เน้นให้ครูผู้ช่วยสามารถท�ำงานวิชาการให้ดีไปพร้อมกัน 2) การบริหารเวลาหลังจากเสร็จภารกิจ
ด้วย โดยเสนอให้ใช้ระบบ Coaching จากครูทเี่ ป็นประจ�ำ
โมดู ล ที่ 7 การเสริ ม แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์
การอยู่ก่อนที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนรุ่นน้อง รวมทั้งให้ มี 1 กลยุทธ์ คือ Work Smart อย่างครูมืออาชีพ
ผู้บริหารใช้ฐานอ�ำนาจจากการมีเครือข่ายเช่นในชุมชน
โ ม ดู ล ที่ 8 จิ ต วิ ญ ญ า ณ ค ว า ม เ ป ็ น ค รู
โดยมีกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ มี 3 กลยุทธ์ คือ 1) ค่าของคน ของคนเป็นครู 2) เพราะ
ชุมชนเพือ่ ช่วยดูแลความเป็นอยูใ่ ห้ครูผชู้ ว่ ยทีเ่ พิง่ มาใหม่ ครูคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ และ 3) ครูเพื่อศิษย์
ห ลั ง จ า ก ไ ด ้ สั ง เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ มู ล ทั้ ง ห ม ด
โมดูลที่ 9 การจัดการความเครียดในตนเอง มี 1
แล้ ว ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ น� ำ มาพั ฒ นารู ป แบบการยกระดั บ กลยุทธ์ คือ ปล่อยวางให้เป็น
คุณภาพชีวิตการท�ำงานของข้าราชการครูผู้ช่วยในสังกัด
โมดูลที่ 10 สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน มี
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 1 3 กลยุทธ์ คือ 1) ฉลาดชม คารมดี มองผู้อื่นในเชิงบวก
รายละเอียดของรูปแบบเป็นไปตามข้อค้นพบที่ได้จาก เสมอ 2) รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ (เป็นนักฟังที่ดี) และ
การถอดบทเรียนจาก Best Practice และการสัมภาษณ์ 3) หยิบยื่นน�้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล
ผู้เชี่ยวชาญ ออกมาเป็น 10 โมดูลตามองค์ประกอบ
หลังจากที่สังเคราะห์รูปแบบครบทั้ง 10 โมดูล
ของคุณภาพชีวิตการท�ำงานซึ่งใช้เป็นกรอบของงานวิจัย แล้ว ผู้วิจัยจึงได้น�ำร่างรูปแบบการยกระดับคุณภาพ
ในครั้งนี้ โดยโมดูลที่ 1- โมดูลที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ ชี วิ ต การท� ำ งานส� ำ หรั บ ข้ า ราชการครู ผู ้ ช ่ ว ยในสั ง กั ด
ผูบ้ งั คับบัญชา และโมดูลที่ 6 – โมดูลที่ 10 กลุม่ เป้าหมาย ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
คือ ครูผู้ช่วยกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดของแต่ละโมดูล ไปตรวจสอบความเหมาะสมเป็นได้จากการสนทนากลุ่ม
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กับผู้ทรงคุณวุฒิโดยผู้วิจัยได้ท�ำการก�ำหนดหัวข้อและ ประการจากผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ได้ไปปรับปรุงเพิม่ เติม แล้วจึง
ประเด็นการสนทนาโดยท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูน้ ำ� การเสวนาด้วย น�ำไปศึกษาผลการใช้กับโรงเรียนน�ำร่องทั้ง 3 แห่ง ต่อไป
ตนเองที่คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
ประเมินผลการใช้รูปแบบ
2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. โดยผู้วิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต
ได้น�ำเสนอร่างรูปแบบและวิธีการด�ำเนินการให้ผู้ทรง การท�ำงานส�ำหรับครูผู้ช่วยในโรงเรียนน�ำร่องของสังกัด
คุณวุฒิได้วิพากษ์ และประเมินความเหมาะสมและความ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
เป็นไปได้ของร่างรูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสมและมี ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ
ความเป็นได้อยูใ่ นระดับมากทุกโมดูล แต่มขี อ้ สังเกตบาง
การทดสอบ
หลังการใช้รูปแบบ
ก่อนการใช้รูปแบบ
*p < .05

ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง (n)
15
15

จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการ
ท�ำงานส�ำหรับข้าราชการครูผู้ช่วยในโรงเรียนน�ำร่องของ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 1 หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ย 4.25 สูงกว่าก่อน
การใช้รูปแบบที่มีค่าเฉลี่ย 3.87 ซึ่งแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่
ก�ำหนด (ค่า t ค�ำนวณมีค่า 2.92 มากกว่าค่า t ตาราง ณ
df 14 ระดับค่าวิกฤติที่ .05 ค่า t ตารางมีคา่ เท่ากับ 1.76)
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมโครงการน�ำร่องของการใช้รปู แบบ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยรายด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3
อันดับแรกได้แก่ โมดูลที่ 8 การเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ความเป็นครู โมดูลที่ 7 การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
และโมดูลที่ 1 สภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน ตามล�ำดับ

การอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาวการณ์ด้านคุณภาพชีวิต
การท�ำงานของครูผู้ช่วยในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม พบว่า อยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของภูมิภาคตะวันออก ซึ่งมีความพร้อมทาง
ทุนพื้นฐานทางสังคมสูงและยังมีปัจจัยดึงดูดให้คนอยาก

ค่าเฉลี่ย ค ่ า ค ว า ม เ บี่ ย ง เ บ น
t
(X)
มาตรฐาน (SD)
4.25
.45
3.87
.83
2.92*

p
.05

จะเข้ามาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีมาก รวมถึงปัจจัยความขยาย
ตัวของเมือง มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทั้งของภาครัฐและ
เอกชนตอบสนองเอื้ออ�ำนวยต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่มา
ท�ำงาน ประกอบกับครูผู้ช่วยแม้จะอยู่ในช่วงทดลอง
งานแต่ก็ถือว่าได้บรรจุรับราชการแล้วมีศักดิ์และสิทธิใน
ความเป็นข้าราชการแล้ว ท�ำให้มีความรู้สึกว่างานที่ท�ำ
อยู่มีความมั่นคง มีความปลอดภัย มีโอกาสที่จะได้รับ
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามเส้นทางความ
ก้าวหน้าในอาชีพที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นครู คศ.1 ใน
เวลาอีก 2 ปีข้างหน้า แต่ส�ำหรับประเด็นคุณภาพชีวิต
การท�ำงานด้านสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน ซึ่งพบว่า อยู่
ในระดับปานกลางและมีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับด้าน
อื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน
จะครอบคลุมถึงความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็น
ปัจจัย 4 และความต้องการขั้นพื้นฐานในขั้นแรกตาม
ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของมาสโลว์ที่มีความเป็นรูป
ธรรมประเมินจับต้องได้ง่าย ซึ่งครูผู้ช่วยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มาจากสถานศึกษาขนาดเล็กทีย่ งั มีขอ้ จ�ำกัดด้าน
ความพร้อมทางทรัพยากร โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่
เช่นบ้านพักครูซึ่งมีไม่เพียงพอ และจะต้องจัดสรรตาม
ล�ำดับมาก่อนจะได้สิทธิก่อน และส�ำหรับประเด็นด้าน
ทักษะการมอบหมายงานที่พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
เช่นกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีความจ�ำเป็นต้อง
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มอบหมายงานไว้ลว่ งหน้าเพือ่ ท�ำภาระงานของบุคลากรใน คุณภาพชีวิตการท�ำงานของครูผู้ช่วยในสถานศึกษาใน
แผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีทตี่ อ้ งท�ำก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่ กลุ่มน�ำร่องที่พัฒนาขึ้นมาตามข้อค้นพบของงานวิจัยนี้
ซึ่งช่วงนั้นโรงเรียนยังไม่ทราบว่าจะได้บุคลากรคนใดมา ยึดออกแบบตามผลการศึกษาสภาวการณ์ด้านคุณภาพ
บรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียน จึงท�ำให้การมอบหมายงาน ชีวิตการท�ำงานของครูผู้ช่วยในพื้นที่ซึ่งให้น้�ำหนักใน
ทีร่ อไว้ให้ครูผชู้ ว่ ยทีจ่ ะมาบรรจุอาจไม่สอดคล้องกับความ การพัฒนาแต่ละโมดูลแตกต่างกันไป แล้วออกแบบ
ถนัดของครูผู้ช่วยคนนั้น
กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ ยึ ด ตามผลลั พ ธ์ จ ากการถอด
2. ผลการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพ บทเรียนของบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จมาเป็นวิธีการ
ชี วิ ต การท� ำ งานส� ำ หรั บ ครู ผู ้ ช ่ ว ยในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน ด�ำเนินการ เน้นการจูงใจทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 1 ผ่ า นกิ จ กรรมการจู ง ใจจากภายนอกที่ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ที่พบว่า รูปแบบของงานวิจัยที่จะน�ำไปทดลองใช้กับ เป็นผู้ดูแล และจากภายในที่มาจากการปรับทัศนคติ
กลุ่มน�ำร่องได้ออกแบบมาทั้งสิ้น 10 โมดูล ครอบคลุม ตามมุมมองการรับรู้เชิงบวก ด�ำเนินการควบคู่กันทั้ง
2 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บังคับบัญชา และครูผู้ช่วย ทั้งนี้ ปัจจัยที่มาจากผู้บังคับบัญชาและตัวของครูผู้ช่วยเอง
เนื่องจากการยกระดับคุณภาพชีวิตจะต้องด�ำเนินการ ประกอบกั บ รู ป แบบที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น ได้ ด� ำ เนิ น การ
ควบคู่กันทั้งปัจจัยภายนอกที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพ พัฒนาขึน้ อย่างเป็นระบบตามขัน้ ตอนโดยศึกษารวบรวม
ชีวิตการท�ำงาน นั่นคือ ผู้บังคับบัญชาของครูผู้ช่วย ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนา
และปัจจัยที่มาจากตัวของครูผู้ช่วยเอง สอดคล้องกับ คุ ณ ภาพชี วิ ต และน� ำ ไปให้ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบ
แฮกแมนและซัลเทิ้ล (Hackman & Suttle, 1977) ความเหมาะสมเป็นไปได้ของรูปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ได้ เ สนอแนวทางที่ จ ะท� ำ ให้ โ ครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการให้แนวทางปฏิบัติที่ได้ส่งเสริมให้
ชีวิตในการท�ำงานให้ได้ผลจะต้องด�ำเนินการและได้รับ กลุ่มตัวอย่างได้น�ำไปทดลองปฏิบัติเอง รวมทั้งส่งเสริม
ความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้ได้รู้จักการตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนาร่วมกับการ
2 ฝ่ายส�ำคัญ ได้แก่ ฝ่ายบริหารที่ต้องก�ำหนดประเด็น Coaching ในสถานศึกษาขณะท�ำงานตามปกติ และ
คุณภาพชีวิตการท�ำงานไว้ในเป้าประสงค์ของการบริหาร มีการนิเทศติดตามผลเพื่อเยี่ยมเยียนและใช้ระบบการ
งานบุคคลเพื่อจัดท�ำเป็นนโยบายต่อไป และฝ่ายของ สื่อสารพูดคุยผ่าน Line group ท�ำให้เกิดความตื่นตัว
ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ซึ่งจะต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุน และเกิดเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากฝ่ายบริหาร ท�ำให้ครูผู้ช่วยที่ได้เข้าร่วมโครงการที่ได้ให้ความสนใจ
ที่เป็นไปในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย และรักษาประโยชน์ และให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมตามรูปแบบของงาน
ของส่วนรวมเป็นส�ำคัญ
วิจัยนี้ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพ
3. ผลการใช้ รู ป แบบการยกระดั บ คุ ณ ภาพ ชีวติ ของตนเอง ซึง่ เน้นการใช้กจิ กรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ี่
ชี วิ ต การท� ำ งานส� ำ หรั บ ครู ผู ้ ช ่ ว ยในโรงเรี ย นน� ำ ร่ อ ง ช่วยให้เกิดการเรียนรูเ้ ชิงรุกทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเปิดใจและปรับตัว
ของสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จนบรรลุผลตามสมมติฐานของการวิจัยได้
ชลบุรี เขต 1 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ส�ำหรับครูผู้ช่วยในโรงเรียนน�ำร่องของสังกัดส�ำนักงาน ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ไปใช้
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 หลังการ
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัดสังกัดส�ำนักงาน
ใช้รูปแบบ ครูผู้ช่วยมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้นกว่าก่อน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ควร
การใช้รูปแบบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตาม น�ำกิจกรรมตามรูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการ
สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการยกระดับ ท�ำงานจากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์เป็นกิจกรรมเสนอแนะ
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ของการบริหารงานบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการ ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
ท�ำงาน โดยเชื่อมโยงไปกับงานปกติของทั้งผู้บริหารและ
1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษานโยบายการบริหาร
ตัวของครูผู้ช่วยเอง ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และเน้น งานบุ ค คลที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การ
การใช้บุคคลต้นแบบมาถ่ายทอดประสบความส�ำเร็จใน ท�ำงานของครูผชู้ ว่ ย โดยน�ำรูปแบบการยกระดับคุณภาพ
เชิงปฏิบัติด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชิญชวนให้ได้ ชีวติ การท�ำงานตามผลการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ปต่อยอดเพือ่ จัด
น�ำไปปฏิบัติตาม
ท�ำเป็นนโยบายส�ำหรับการบริหารงานบุคคลในภาพรวม
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัดสังกัดส�ำนักงาน ของทั้งประเทศต่อไป
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ควร
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพกับกรณีศึกษาของ
ก�ำหนดเป้าหมายของการใช้รปู แบบการยกระดับคุณภาพ ครูผู้ช่วยที่มีระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงานกลุ่มสูงและต�่ำ
ชีวติ การท�ำงานส�ำหรับครูผชู้ ว่ ยในสังกัดโดยมุง่ ให้เกิดการ เพือ่ ค้นหาปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุของการมีระดับคุณภาพชีวติ
เปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพชีวิตการท�ำงาน และคุณภาพ การท�ำงานที่แตกต่างกันไป เพื่อน�ำไปปรับปรุงรูปแบบ
ของการปฏิบตั งิ าน (โดยเฉพาะงานวิชาการ) ควบคูก่ นั ไป การยกระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงานส�ำหรับครูผู้ช่วยให้
โดยให้ถอื เป็นความรับผิดชอบร่วมกันทัง้ ตัวของครูผชู้ ว่ ย มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น
เอง และผูบ้ งั คับบัญชาของครูผชู้ ว่ ยทุกคน และทุกระดับ
ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้กรอบของการประเมิน 3 มิติ
ได้แก่ 1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 2) มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ 3) รูปแบบซิปป์ 4 ด้าน ได้แก่ บริบท ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ประชากรที่
ใช้ในการศึกษาครัง้ นีม้ จี ำ� นวน 190 คน ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตร
นิสติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูพเี่ ลีย้ ง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบข้อมูล
และการจัดกลุ่มข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 พบว่า องค์ประกอบที่ 2
บัณฑิต อยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ อยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาและองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน อยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยสรุปภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี
2. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 พบว่า ผลการด�ำเนินงานผ่านเกณฑ์
จ�ำนวน 11 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้ที่ด�ำเนินการทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100
*อาจารย์ประจำ�ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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3. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) ตามรูปแบบซิปป์ พบว่า 3.1) ผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน�ำเข้า และด้านกระบวนการโดย
ผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมและมีข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง 3.2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านบริบทโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยน�ำเข้าและด้านกระบวนการของหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3.3) ผลการประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต จ�ำแนกเป็น 3.3.1) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะ
พึงประสงค์ของนิสิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3.3.2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ด้านผลการเรียนรู้ส�ำคัญของหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ: การประเมินหลักสูตร/ การศึกษาปฐมวัย

Abstract
This study aimed at evaluating the bachelor of education program (5 years curriculum) in
Early Childhood education (Revised A.D. 2011), Faculty of Education, Burapha University following
the Internal Quality Assurance system at program level 2014, the Thai Qualifications Framework for
Higher Education 2009, and CIPP evaluation model included context, input, process and product.
A total number of 190 were experts, the curriculum committee, academic staffs, students, school
directors and mentors. The data were collected through a questionnaire survey and structured
interviews and statistically analysed by mean, standard deviation, data comparison and coding.
The findings revealed that:
1. An evaluation of the bachelor of Education program (5 years curriculum) in early
childhood education (revised A.D. 2011), following the internal quality assurance at program level
2014 showed that, component 2, Graduates, was excellent. Component 6, Learning facilities and
component 4, Academic staffs were considered good. Also, component 3, Students and component
5, course curriculum were average, as a whole, six components were good.
2. An evaluation of the bachelor of Education program (5 years curriculum) in Early
Childhood education (revised A.D. 2011), showed that the performance met the criteria of
the internal quality assurance at program level 2014 as for 11 indicators of Thai Qualification
Framework 2009. All 11 indicators were 100 percent operated.
3. An evaluation of the bachelor of Education program (5 years curriculum) in early
childhood education (revised A.D. 2011), following the CIPP evaluation model showed that 3.1) The
context, input and process evaluated by experts stated both decent aspects and recommendations
for improving course curriculum. 3.2) An analysis of satisfaction level in context was overall
excellent. Input and process of the course curriculum were good. 3.3) Product evaluations were
3.3.1) an analysis of satisfaction level in students’ desired characteristics from stakeholders was
good and 3.3.2) an analysis of satisfaction level in course curriculum learning outcome from
stakeholders was good.
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น
สถาบันทางการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับสายศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติมายาวนาน ตัง้ แต่เริม่ จัด
ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ซอยประสานมิตร จังหวัด
พระนคร ในปีพ.ศ. 2492 ซึง่ ได้รบั การยกฐานะเรือ่ ยมาจน
กระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
เอกเทศ และคณะศึกษาศาสตร์ได้รบั การจัดตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ.
2534 มีฐานะเป็นคณะวิชาที่เป็นรูปแบบจนถึงปัจจุบัน
ได้จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอกหลายหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่
เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาใน
รอบทศวรรษที่ผ่านมา จนกระทั่งในปัจจุบันได้ประกาศ
ใช้หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
โดยมีปรัชญาของหลักสูตรที่เชื่อในหลักการเรียนรู้ด้วย
ตนเองภายใต้สภาวะแวดล้อมและการจัดการที่เหมาะสม
จะสามารถหล่อหลอมและพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต เป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคม มีอัตลักษณ์ทาง
ศาสตร์การศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ตระหนักในคุณค่าและ
ผลกระทบของวิชาชีพต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์
เป็นผูร้ ว่ มรณรงค์เพือ่ ปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการวิจัย
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิด
รับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
2554 ถึงปัจจุบันซึ่งจะครบวงรอบการใช้หลักสูตรในปี
การศึกษา 2558 ดังนั้น จึงควรมีการประเมินหลักสูตร
เพื่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า งเหมาะสมต่ อ ไป ดั ง ที่
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1983) กล่าวว่าเป้าหมาย
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ทีส่ ำ� คัญของการประเมินหลักสูตรไม่ใช่เพือ่ พิสจู น์แต่เป็น
ไปเพื่อการพัฒนา นอกจากนี้ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537)
ได้กล่าวถึง การด�ำเนินการใช้หลักสูตรระยะหนึง่ แล้ว ควร
มีกระบวนการในการประเมินหลักสูตรโดยการน�ำข้อมูล
จากการวัดในแง่มุมต่างๆ มาใช้ในการพิจารณาทบทวน
เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร อีกทั้ง มารุต พัฒผล (2558)
ได้กล่าวถึงการประเมินหลักสูตรเป็นการตรวจสอบผล
การน�ำหลักสูตรไปใช้ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ใช้ และตรวจสอบความสอดคล้ อ งของปรั ช ญาและ
วัตถุประสงค์
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา
จึ ง ก� ำ หนดให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ด้วยความ
มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่
เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือก
ใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ป้องกันและคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค อีกทั้งผู้รับผิดชอบในการจัดการ
ศึกษาต้องมุง่ บริหารจัดการศึกษาสูค่ ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
อย่ า งจริ ง จั ง ซึ่ ง มี ผ ลให้ ก ารศึ ก ษามี พ ลั ง ที่ จ ะพั ฒ นา
ประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 8
กล่าวว่า ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี เพื่อ
ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา 11 มาตรฐาน
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แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการ แต่ตลอดเวลาที่มีการใช้หลักสูตรยังไม่ได้มีการประเมิน
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน การตรวจสอบ หลักสูตรเพื่อพิจารณาคุณภาพของหลักสูตร และยังไม่
และการปรับปรุง การน�ำหลักสูตรไปใช้ และสุดท้ายเป็น ได้มีการประเมินหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ระบบประเมินหลักสูตร ซึ่งเป็นการประเมินที่มีความ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ส�ำคัญต่อการตัดสินว่าหลักสูตรนั้นๆจะยังคงใช้ต่อไป อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทัง้ เพือ่ ให้สอดคล้อง
หรือจะต้องปรับปรุง หรือยุติการใช้ รูปแบบการประเมิน กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพสังคม วัฒนธรรม
หลักสูตรแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีมและ เศรษฐกิจ และการเมือง
คณะ (1971) เป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบหนึง่
ด้วยเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั
ที่มีนิยมใช้ในการวิจัยอย่างกว้างขวาง เช่น การประเมิน จึงเล็งเห็นความส�ำคัญในการประเมินหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัย บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย ตามกระบวนการ
ศรีนครินทรวิโรฒ (กรอุษา ศรีสวุ รรณ์, 2552) การประเมิน ประเมินในรูปแบบซิปป์ ประกอบด้วยการประเมินด้าน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (อิศเรศ พิพฒ
ั น์มงคลพร และคณะ, ตามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตร
2556) การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
วิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ให้ มี คุ ณ ภาพเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น และมี
มหาวิทยาลัยบูรพา (คมสัน ตรีไพบูลย์ และคณะ, 2558) ประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับ
รู ป แบบการประเมิ น หลั ก สู ต รแบบซิ ป ป์ นิสิตซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต
เป็นกระบวนการต่อเนื่องครอบคลุมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินทัง้ ความก้าวหน้า (Formative วัตถุประสงค์ของการวิจัย
evaluation) และประเมิ น สรุ ป รวม (Summative
1. เพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินแบบน�ำไปใช้ประโยชน์ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ได้จริง มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มุง่ ประเมิน ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินด้านบริบท บูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(Context) เป็นการประเมินเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม ระดั บ หลั ก สู ต ร พ.ศ. 2557 (Internal Quality
ของหลักสูตร 2) การประเมินด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input) Assurance: IQA)
เป็นการประเมินเกีย่ วกับทรัพยากรต่างๆ 3) การประเมิน
2. เพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
ด้านกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินเกี่ยว (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย
กับการบริหารจัดการและกระบวนการใช้หลักสูตร 4) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์
การประเมินด้านผลผลิต (Product) เป็นการประเมิน มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการใช้หลักสูตร
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขา Framework: TQF)
วิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้
3 . เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
ด�ำเนินการใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) สาขาวิ ช าการศึ ก ษา
รวมระยะเวลา 4 ปี ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ผ่านการประเมินใน ปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษา
ภาพรวมโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพาและส�ำนักงานคณะ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP
กรรมการการอุดมศึกษาก่อนทีจ่ ะมีการน�ำหลักสูตรไปใช้
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model) 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านบริบท ด้าน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การประเมินผลการเรียนรู้ และการ
ปัจจัยน�ำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ด้านผลผลิต ประกอบด้วย คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ส�ำคัญตามกรอบ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนือ้ หา การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้รปู แบบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
การประเมินแบบซิปป์ ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ดังนี้
ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย
1. ด้ า นบริ บ ท ประกอบด้ ว ย ปรั ช ญา
การวิจัยนี้ศึกษากับประชากรจ�ำนวน 190 คน
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ โครงสร้างและรายวิชา
2. ด้านปัจจัยน�ำเข้า ประกอบด้วย คุณวุฒิและ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์
ผลงานของอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร พืน้ ฐานและเงือ่ นไข ผู ้ ส อนในหลั ก สู ต ร นิ สิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย
167
ในการรับผูเ้ รียน อาคารสถานที่ สือ่ วัสดุอปุ กรณ์ การจัด ทุกชั้นปี ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง
ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ท�ำการวิจัย
สภาพแวดล้อม และงบประมาณ
กระบวนการด�
นการวิกจายน
ัยอยู่ใพ.ศ.
นระหว่
างเดือน
3. ด้านกระบวนการ
ประกอบด้
ย การบริ
กระบวนการดํ
าเนินวการวิ
จยั อยูหาร
ใ่ นระหว่างเดือนมี
นาคม - เดืำอเนินพฤศจิ
255
จัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โครงการและ มีนาคม - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดดการวิ
การวิจจัยัย
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา
ฉบับปี การศึกษา 2557 (IQA)
ประกอบด้วย 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. การบริ หารจัดการ
2. คุณภาพบัณฑิต
. การรับนักศึกษา
4. การส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษา
5. ผลที่เกิดกับนักศึกษา
6. การบริ หารและพัฒนาอาจารย์
7. คุณภาพอาจารย์
. ผลที่เกิดกับอาจารย์
. สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1. การวางระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
11. การประเมินผูเ้ รี ยน
12. ผลการดําเนินงานตามหลักสูตร
1. สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้

การประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPP Model)
 ด้านบริ บท
 ด้านปัจจัยนําเข้า
 ด้านกระบวนการ
 ด้านผลผลิต

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2552
(TQF) ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ดงั นี้
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย  % มีส่วนร่ วมในการวางแผนติดตาม
ทบทวนการดําเนินการหลักสูตร
2. มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
. มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม
4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและผลการดําเนินการ
ภาคสนาม
5. มีการจัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงานของหลักสูตรภายใน 6 วัน หลังปิ ด
เทอม
6. มีการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 25
. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศด้านการเรี ยนการสอน
. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและหรื อวิชาชีพอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 5
11. ความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้ายบัณฑิตใหม่ .51 ขึ้นไป
12. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตใหม่ .51 ขึ้นไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลการประเมินหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร  ปี )
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. )
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ใน 4 ด้าน คือ
ด้านบริ บท ด้านปัจจัยนําเข้า
ด้านกระบวนการ และด้าน
ผลผลิตตามความคิดเห็นของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับหลักสูตร
ดังนี้
 ผูเ้ ชี่ยวชาญ
 อาจารย์ประจําหลักสูตร
 อาจารย์ผสู้ อน
 นิสิตทุกชั้นปี
 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
 ครู พี่เลี้ยง
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7. ครูพี่เลี้ยงจ�ำนวน 26 คน ก�ำหนดโดยการคัด
การดำ�เนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น รายชือ่ ครูพเี่ ลีย้ งของนิสติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส
(Evaluative Research) โดยใช้วิธีการด�ำเนินการวิจัย 54 ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบส�ำรวจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษากับประชากรจ�ำนวน 190 คน แบบสอบถาม และแบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง
สามารถจ�ำแนกประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็น 7 กลุ่ม ซึ่ง สามารถสรุปขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้มาจากวิธีการก�ำหนดแบบเจาะจงโดยใช้เกณฑ์การ ดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสารหลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
พิจารณา ดังนี้
1. ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 คน ก�ำหนดโดยการ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเอกสาร
พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ด ้ า นวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ การประเมิ น หลั ก สู ต ร รู ป แบบการประเมิ น
และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและการ หลักสูตร ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ อุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
และการศึกษาปฐมวัย
2. สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย 5 ชุ ด
2. อาจารย์ ป ระจ� ำ หลั ก สู ต ร จ� ำ นวน 5 คน
ก�ำหนดโดยการคัดรายชื่ออาจารย์ประจ�ำจากเอกสาร ประกอบด้วย 2.1) แบบสัมภาษณ์ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2.2) แบบสั ม ภาษณ์ ส� ำ หรั บ อาจารย์ ป ระจ� ำ หลั ก สู ต ร
2.3) แบบสอบถามส�ำหรับอาจารย์ผู้สอน มีลักษณะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร จ�ำนวน 63 คน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท
ก�ำหนดโดยการคัดรายชื่ออาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาที่ (Likert) 2.4) แบบสอบถามส�ำหรับนิสิตสาขาวิชาการ
เปิดในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ศึกษาปฐมวัย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) 2.5) แบบสอบถามส�ำหรับ
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยบูรพา
4. นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง มีลักษณะเป็นแบบ
จ�ำนวน 26 คน ก�ำหนดโดยการคัดรายชื่อนิสิตรหัส 54 มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)
3. น�ำแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปให้
ทีก่ ำ� ลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ผู ้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า ง
ศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยบูรพา
5. นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1-4 ความเหมาะสมและความถู ก ต้ อ งของภาษา แล้ ว น� ำ
จ�ำนวน 161 คน ก�ำหนดโดยการคัดรายชื่อนิสิตรหัส ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
4. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
55-58 ที่ก�ำลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
ฉบับจริงที่น�ำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิชาการศึกษาปฐมวัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 6 คน ก�ำหนด
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากร
โดยการคั ด รายชื่ อ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ นิ สิ ต สาขา
วิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย รหั ส 54 ปฏิ บั ติ ก ารสอนใน ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ�ำนวน 190 คน จ�ำแนกเป็นกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มอาจารย์
สถานศึกษา
ประจ�ำหลักสูตร กลุ่มอาจารย์ผู้สอน กลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 5
กลุม่ นิสติ ชัน้ ปีที่ 1- 4 กลุม่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และกลุม่
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ครูพี่เลี้ยง โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการ คือ ท�ำหนังสือ
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิด
ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการเก็บรวบรวม เห็นในระดับน้อยที่สุด
ข้อมูล นัดหมายเวลาและสถานที่ในการเก็บรวบรวม
ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามในส่ ว นที่
ข้อมูล ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็ น ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม และข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบ
หรือแบบสอบถามขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สถานที่ที่ สัมภาษณ์ ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดย
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลและการจัดกลุ่มข้อมูล น�ำเสนอ
มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ โรงเรียนอนุบาล เชิงบรรยาย
ชลบุรี โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน โรงเรียนอนุบาลพนัส
ศึกษาลัย โรงเรียนวัดเตาปูน และโรงเรียนวัดมโนรม
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการเก็บ บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จ�ำแนก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์
เป็น ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยตรวจสอบความ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ จากนั้นท�ำการ ศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557
วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
มาตรฐาน และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิด ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เห็นในระดับมากที่สุด
บูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิด ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 พบว่า องค์ประกอบที่ 2
เห็นในระดับมาก
บัณฑิต อยูใ่ นระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุน
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิด การเรียนรู้และองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ อยู่ในระดับ
เห็นในระดับปานกลาง
ดี องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาและองค์ประกอบที่ 5
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิด หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อยู่ใน
เห็นในระดับน้อย
ระดับปานกลาง โดยภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบอยู่ใน
ระดับดี สรุปได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรการศึกษา บัณฑิต สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามกรอบการประกัน คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557
องค์ประกอบ
1. การก�ำกับมาตรฐาน
2. บัณฑิต

ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
โดย สกอ.
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานท�ำหรือผลงานวิจัยของผู้ส�ำเร็จการศึกษา

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการด�ำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6
โดยรวมทั้ง 6 องค์ประกอบ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ผ่าน

ผ่าน

4.41

ดีมาก

4.88
4.65
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.44
4.00
3.81
2.00
2.00
3.00

ดีมาก
ดีมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ดี
น้อย
น้อย
ดี

4.00

ดี

2.75

ปานกลาง

4.00

ดี

4.00
3.44

ดี
ดี

ตอนที่ 2 ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) พบว่า มีผลการด�ำเนินงานผ่านเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ.
2557 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จ�ำนวน 11 ตัวบ่งชี้ จากจ�ำนวนตัวบ่งชี้
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ที่ด�ำเนินการทั้งหมดในปี พ.ศ.2557 จ�ำนวนทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจ�ำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้อง
ด�ำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ด�ำเนินการผ่านจ�ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ สรุปได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ตัวบ่ งชี้

ดัชนีบ่งชี้ผลการด�ำเนินงาน (Key Performance Indicators)

เป็ นไปตาม
เกณฑ์

1)

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด�ำเนินงานหลักสูตร

ü

2)

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

ü

3)

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ü

4)

จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด�ำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ü

5)

จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา

ü

6)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กำ� หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา

ü

7)

มีการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอนหรื อการประเมิน ผลการเรี ยนรู ้
จากผลการประเมินการด�ำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว

ü

8)

อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อค�ำแนะน�ำด้านการจัดการเรี ยนการสอน

ü

9)

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

ü

10)

จ�ำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี

11)

ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0

12)

ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ไม่ เป็ นไป
ตามเกณฑ์

ไม่ได้ด�ำเนินการเนือ่ งจากไม่มี
บุคลากรสนับสนุนประจ�ำสาขาวิชา
ü
ü

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้

11

จ�ำนวนตัวบ่งชี้ที่ด�ำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5

ด�ำเนินการผ่าน
จ�ำนวน 5 ตัวบ่งชี้

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5

100

จ�ำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด�ำเนินการผ่าน

11

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

100
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษา ปั จ จั ย น� ำ เข้ า และด้ า นกระบวนการของหลั ก สู ต รโดย
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สรุ ป ได้ ดั ง ตารางที่ 4
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ผลการประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต จ�ำแนก
ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model)
เป็ น ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ
ผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบท ด้านปัจจัย พึงประสงค์ของนิสติ จากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยภาพรวม
น� ำ เข้ า และด้ า นกระบวนการโดยผู้เชี่ย วชาญมีทั้ง ใน อยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้าน
ส่ ว นที่ เ หมาะสมและข้ อ เสนอแนะที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง ผลการเรียนรู้ส�ำคัญของหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สรุปได้ดังตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 5
ด้ า นบริ บ ทโดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ด้ า น ตามล�ำดับดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบท ด้านปัจจัยน�ำเข้า และด้านกระบวนการโดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

บริบทของหลักสูตร
ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กลยุทธ์การสอน และ
ปรัชญา
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู แต่ปรัชญายังไม่สะท้อนถึงผลลัพธ์ ควรเน้นการเป็นครู เพิ่ม
ปรัชญาการปฏิบัติตามแนวประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential-based) และสมรรถภาพเป็นฐาน
(Competency-based) และเน้นเรื่องของการปฏิบัติในสถานศึกษาให้มากขึ้น
ควรมีการปรับปรุง เนื่องจากไม่ครอบคลุมสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ไม่
วัตถุประสงค์ทั่วไป
ครอบคลุมตามพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย ควรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและเพิ่ม
อัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์
ควรมีการปรับปรุง โดยการอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้น ในทุกสมรรถนะควรมีการระบุเรื่องความรู้ความ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
สามารถ ทักษะและคุณลักษณะ โดยเฉพาะสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะด้านการสื่อสารและ
ประสงค์
สมรรถนะด้าน ไอซีที (ICT) นอกจากนี้ควรพิจารณาเพิ่มการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆในการออกไป
เป็นครู หน้าที่และงานอื่นๆนอกจากงานสอนนิสิตในหลักสูตร
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แต่ควรปรับลดจ�ำนวนหน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ในหมวดวิชาเอก ควรเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูบังคับ ในรายวิชาลักษณะการวัดประเมินผล การ
วิจัย การประเมินโครงการ การประกันคุณภาพ รายวิชาบูรณาการเนื้อหาความรู้ในวิชาเอกกับวิธีสอน
(Pedagogy Content Knowledge) และควรเพิ่มการสร้างทีมในการสอนรายวิชาแบบบูรณาการ
ปัจจัยน�ำเข้า
การก�ำหนดเกณฑ์คัดเลือกมีความเหมาะสม แต่ควรเพิ่มด้านบุคลิกภาพ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่
การคัดเลือกนิสิต
เหมาะสมกับการเป็นครู ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณากระบวนการสื่อสารและเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู
โดยการเขียนเรียงความ หรือการจัดตั้งศูนย์การประเมินผล (Assessment Center) เพื่อให้ได้นิสิตที่มี
บุคลิกภาพ เจตคติเหมาะสมกับวิชาชีพครู
ควรมีการสร้างระบบและกลไกในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรสร้าง
การคัดเลือกอาจารย์ผู้
แบบส�ำรวจรายการคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน งานวิจัย
สอน
และความเชี่ยวชาญในการสอนวิชานั้นๆ ควรจัดอาจารย์ผู้สอนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญ
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รายการ
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

บริบทของหลักสูตร
ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กลยุทธ์การสอน และ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู แต่ปรัชญายังไม่สะท้อนถึงผลลัพธ์ ควรเน้นการเป็นครู เพิ่ม
ปรัชญาการปฏิบัติตามแนวประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential-based) และสมรรถภาพเป็นฐาน
(Competency-based) และเน้นเรื่องของการปฏิบัติในสถานศึกษาให้มากขึ้น

ปรัชญา

กระบวนการ
กระบวนการจัดการ
หลักสูตร

คณะกรรมการประจ�ำหลักสูตรควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน ควบคุมและประเมินหลักสูตร ควร
มีการประสานกับคณะร่วมผลิตให้มากขึ้น ควรมีการประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร กระบวนการจัดการ
หลักสูตรต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณระดับอุอมศึกษาและการรายงานผลการด�ำเนินงานหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 และการประกันคุณภาพ

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจด้านบริบท ด้านปัจจัยน�ำเข้า และด้านกระบวนการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ประเมิน
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
นิสิตชั้นปีที่ 5
นิสิตชั้นปีที่ 1–4
โดยภาพรวม

m

ด้ านบริบท
s
แปลผล

ด้ านปัจจัยน�ำเข้ า
m
s
แปลผล

4.84

0.10

มากที่สุด

3.98

0.28

มาก

4.47
4.64
4.17
4.53

0.29
0.28
0.13
0.25

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.04
3.52
3.46
3.62

0.27
0.31
0.23
0.21

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจด้านบริบท
ของหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรและนิสิตชั้นปีที่ 5 มีความพึง
พอใจอยู่ระดับมากที่สุด ขณะที่อาจารย์ผู้สอน และนิสิต
ชั้นปีที่ 1–4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนความ
พึงพอใจด้านปัจจัยน�ำเข้าของหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน

ด้ านกระบวนการ
m
s
แปลผล
4.66 0.19

มากที่สุด

4.63
4.31
4.01
4.40

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

0.24
0.24
0.12
0.26

และนิสิตชั้นปีที่ 5 มีความพึงพอใจในระดับมาก ขณะที่
นิสิตชั้นปีที่ 1–4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ความพึงพอใจด้านกระบวนการของหลักสูตร
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
และอาจารย์ผสู้ อนมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ ขณะ
ที่นิสิตทุกชั้นปีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ของนิสิตและด้านผลการเรียนรู้ส�ำคัญตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ของหลักสูตรจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ประเมิน

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง
นิสิตชั้นปีที่ 5
นิสิตชั้นปีที่ 1–4
โดยภาพรวม

คุณลักษณะพึง
ประสงค์ของนิสิต
m

s

4.44
4.18
4.27
4.33
4.17
4.26

0.28
0.36
0.21
0.18
0.13
0.11

แปล
ผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการเรียนรู้ส�ำคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
หมวดวิชาศึกษา
หมวดวิชาชีพครู
หมวดวิชาเฉพาะ
ทั่วไป
แปล
แปล
แปล
m s
m s
m s
ผล
ผล
ผล
4.28 0.35 มาก 4.38 0.08 มาก 4.37 0.18 มาก
4.24 0.32 มาก 4.30 0.09 มาก 4.35 0.18 มาก
4.27 0.17 มาก 4.12 0.19 มาก 4.31 0.22 มาก
4.25 0.14 มาก 4.10 0.20 มาก 4.17 0.36 มาก
4.01 0.10 มาก 3.95 0.09 มาก 3.97 0.11 มาก
4.21 0.10 มาก 4.17 0.15 มาก 4.23 0.15 มาก

จากตารางที่ 5 พบว่ า ความพึ ง พอใจด้ า น
คุ ณ ลั ก ษณะพึ ง ประสงค์ ข องนิ สิ ต โดยภาพรวมอยู ่ ใ น
ระดับมาก โดยผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
5 กลุ่ม อยู่ในระดับมากเท่ากัน ในขณะที่ผลการประเมิน
จากอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีความพึงพอใจมากที่สุด
รองลงมาคือ นิสิตชั้นปีที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูพเี่ ลีย้ ง อาจารย์ผสู้ อน และนิสติ ชัน้ ปีที่ 1-4 ตามล�ำดับ
ส่วนความพึงพอใจด้านผลการเรียนรูส้ ำ� คัญ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทุกหมวดวิชา โดยผลการประเมินจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 5 กลุ่ม อยู่ในระดับมากเท่ากัน
ทุกหมวดวิชา หมวดวิชาเฉพาะมีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาชีพ
ครูตามล�ำดับ

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
(หลั ก สู ต ร 5 ปี ) สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ตามกรอบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 พบว่า

มีผลการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลั ก สู ต ร พ.ศ. 2557 โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ดี เมื่ อ
พิจารณาจ�ำแนกตามราย องค์ประกอบ พบว่า องค์
ประกอบที่ 2 บัณฑิต อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากมี
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก� ำ หนดโดยส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (ส�ำนักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2556) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ซึ่ง
ประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ข้อ ทางสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยมีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร จ�ำนวน 5 คน ซึ่ง
มีคุณวุฒิในระดับตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน อีก ทั้ง
อาจารย์ประจ�ำหลัก สูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 คน
ปริญญาโท 1 คน ด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการในระดับผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์จำ� นวน 2 คน อาจารย์มผี ลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ฐานข้อมูล TCI และ
มีการบริหารจัดการของภาควิชาการจัดการเรียนรู้ และ
คณะศึกษาศาสตร์ ทีค่ อยก�ำกับ ติดตาม การบริหารจัดการ
หลักสูตรอย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
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รอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนด โดยด�ำเนินงานให้เป็นไปตามตัว
3.1 ด้านบริบท พบว่า ผลการประเมินหลักสูตร
บ่งชี้ผลการด�ำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร ด้านบริบทโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ มากที่สุดและมาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์ประจ�ำ
อุดมศึกษาแห่งชาติ สิง่ ทีเ่ ป็นข้อสังเกตคือองค์ประกอบที่ หลักสูตร อาจารย์ผสู้ อน นิสติ ทุกชัน้ ปี) มีความคิดเห็นว่า
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญา
สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและ ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง ทุ ก หมวดวิ ช า เนื้ อ หารายวิ ช ามี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ควรมีการปรับปรุง/พัฒนาให้เห็นผลทีช่ ดั เจนเป็นรูปธรรม วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการ
มากยิ่งขึ้น
ความสนใจ ของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการ
2. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ของสังคม สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและมี
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ความทันสมัยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรการศึกษา
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง
พบว่า มีการด�ำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ พ.ศ. 2554) มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมและบริบท
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อกระบวนการพัฒนา ของการศึกษาในขณะนั้น และเนื้อหารายวิชาที่เรียน
หลักสูตรได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพซึ่งนับว่าเป็น
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จุดแข็งของหลักสูตรสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
พ.ศ. 2552 ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับอุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้านคุณภาพของบัณฑิต
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส� ำ นั ก มาตรฐานและคุ ณ ภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2545) และ
อุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ไทเลอร์ (Tyler, 1969) ทีก่ ล่าวถึง การออกแบบหลักสูตร
2556) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขา ทีช่ ดั เจนและสอดคล้องกับความต้องการความสนใจของ
ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ (มคอ.1) ผ่านการเห็นชอบ ผูเ้ รียนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมนัน้ ต้อง
จากสภามหาวิทยาลัย และรับทราบจาก สกอ. จากนั้น พิจารณาสิง่ ทีม่ าก�ำหนดหลักสูตรทัง้ นีร้ วมถึงด้านวิชาการ
ได้มีการน�ำหลักสูตรมาใช้ในปีการศึกษา 2554 อีกทั้ง และด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนและสอดคล้องกับ
มีผลการด�ำเนินงานผ่านเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ แนวคิดของ ปรินท์ (Print,1993) ทีก่ ล่าวว่าวัตถุประสงค์
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 ตามกรอบ ของหลักสูตรที่ดีนั้นควรมีลักษณะสอดคล้องกับความ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ต้ อ งการของสั ง คมและชาติ ส อดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรม
จ�ำนวน 11 ตัวบ่งชี้ จากจ�ำนวนตัวบ่งชี้ที่ด�ำเนินการ และต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ เ รี ย น
ทั้งหมดในปี พ.ศ.2557 จ�ำนวนทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของทาบา (Taba,1962,
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจ�ำนวนตัวบ่งชี้ที่ด�ำเนินการผ่าน p. 422) ที่กล่าวว่าเนื้อหาของหลักสูตรเป็นสาระของ
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ด�ำเนินการผ่านจ�ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้วิชานั้นๆ ซึ่ง
3. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จะเป็นรายละเอียดที่จะน�ำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนให้
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างไรก็ตามผลการวิจยั จากผูเ้ ชีย่ วชาญเสนอแนะว่าควร
ตามรูปแบบซิปป์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยจ�ำแนก เพิม่ รายวิชาบูรณาการเนือ้ หาความรูใ้ นวิชาเอกกับวิธสี อน
องค์ประกอบในการวิเคราะห์หลักสูตร ได้แก่ ด้านบริบท (Pedagogical content knowledge) และเพิ่มรายวิชา
ด้านปัจจัยน�ำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ดังนี้ วิจัย การวัดและประเมินผล และรายวิชาประกันคุณภาพ
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3 . 2 ด ้ า น ป ั จ จั ย น� ำ เข ้ า พ บ ว ่ า พ.ศ. 2552 รวมทั้งสอดคล้องกับ เสริมศรี ไชยศร;
ความพึ ง พอใจด้ า นปั จ จั ย น� ำ เข้ า ของหลั ก สู ต รโดย สุรพล บัวพิมพ์; และสุนทรี คนเที่ยง (2543) และ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณสมบัติของอาจารย์ประจ�ำ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2545) ได้กล่าวถึงลักษณะ
หลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู ้ ส อนเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วาม ของหลักสูตรที่ดีว่าต้องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอน จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของหลักสูตร
มีความรู้ความสามารถในการสอน มีประสบการณ์ใน มี ค วามเหมาะสม ชั ด เจนและระบุ ไ ด้ ว ่ า ผู ้ เรี ย นจะมี
การท� ำ วิ จัย รวมถึ งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย คุณลักษณะและคุณภาพอย่างไร
บูรพา มีกลไกลในการพัฒนาอาจารย์อย่างเหมาะสม
3.4 ด้านผลผลิต พบว่า ผลการประเมิน
โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่ผลการ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์ประจ�ำ
ประเมินโดยภาพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์ หลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู ้ ส อน ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
ประจ� ำ หลั ก สู ต ร อาจารย์ ผู ้ ส อน นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 5 ครูพี่เลี้ยง นิสิตทุกชั้นปี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และนิสิตชั้นปีที่ 1–4) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น กล่าวคือ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไปตาม
ห้องเรียน และห้องปฏิบตั กิ าร มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ มีขนาด และสาขาศึกษาศาสตร์ ผลการประเมินควรมีลักษณะ
ไม่เหมาะสมกับจ�ำนวนนิสติ ซึง่ ขณะนีท้ างคณะศึกษาศาสตร์ ดั ง นี้ มี คุ ณ ธรรม มี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม มี
มหาวิทยาลัยบูรพา ก็ได้มโี ครงการปรับปรุงและพัฒนาใน จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทน ใจกว้าง สามารถ
ด้านนี้ โดยการก่อสร้างอาคารใหม่ซึ่งจะช่วยให้มีจ�ำนวน ท�ำงานร่วมกันกับผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆเพิม่ ขึน้ มีความเหมาะสม แก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งอย่างเหมาะสม มีสุขภาพกาย
และเพียงพอกับจ�ำนวนนิสิตต่อไป
และใจทีด่ ี ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและมีนสิ ยั รักการ
3.3 ด้ า นกระบวนการ พบว่ า ผลการ ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยภาพ ปรับปรุงการท�ำงาน พัฒนาความสามารถ และผลงาน
รวมอยู่ในระดับมาก โดยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร และ ของตนเองให้มีประสิทธิภาพคุณภาพอยู่เสมอ คุณภาพ
อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ขณะ ดังกล่าวเกิดจากอาจารย์ผู้สอนได้ให้การอบรมสั่งสอน มี
ที่นิสิตทุกชั้นปีมีความพึงพอใจในระดับมาก อาจารย์ การปลูกฝังและสอดแทรกคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตา่ งๆ
ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีการเตรียมความ โดยการบูรณาการและการหล่อหลอมรวมกับกระบวนการ
พร้ อ มในการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น อย่ า งดี เป็ น จัดการเรียนการสอน ดังนัน้ อาจารย์ผสู้ อนควรกระท�ำตน
ระบบและเป็นขั้นตอนในทุกด้าน ใช้เทคนิคการสอนที่ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่นสิ ติ สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีการจัดเตรียม ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura, 1977) และคิดว่า
สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยต่อการจัดการเรียน จะมีประโยชน์ตอ่ ตนเอง เมือ่ ได้ลองปฎิบตั ติ ามพฤติกรรม
การสอน มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม ของตัวแบบแล้วรูส้ กึ ว่าเป็นสิง่ ดี หรือเหมาะสมกับตนเอง
ยุติธรรม และสอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักของ ก็จะปฎิบัติจนกลายเป็นนิสัยหรือบุคลิกภาพประจ�ำตัว
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome: LO) มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มี ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เพือ่ การประเมินหลักสูตร
การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน อาจารย์ได้รบั การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ ในระหว่างการใช้หลักสูตร และตามวงรอบของการใช้
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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หลักสูตรอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้มาปรับปรุงหลักสูตร ได้ชัดเจนขึ้นเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้
ให้มีคุณภาพต่อไป
มี คุ ณ ภาพเหมาะสมต่ อ ไป ผลการประเมิ น เตามกร
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน อบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะศึกษาศาสตร์ในทุกสาขาวิชาที่มีการผลิตบัณฑิต
หลักสูตร พ.ศ. 2557 ท�ำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้
3. ผลการวิ จั ย การประเมิ น หลั ก สู ต รโดยใช้ รองรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ช่วยให้ได้เห็นข้อดีและ การศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง ของหลั ก สู ต รในองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และน�ำมาพัฒนาให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา*
THE FACTORS EFFECTING A DECISION-MAKING OF THE
ADMINISTRATOR OF BUDDHIST CHARITABLE SCHOOL
วิไลลักษณ์ เพชรเอี่ยม**
ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา***
ดร.นพดล เจนอักษร****
ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์*****

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา และ 2) ผลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา วิธีการด�ำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ขัน้ ตอนที่ 3 การยืนยัน
ผลการวิจยั กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจ�ำนวน 92 แห่ง ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารและครูหัวหน้ากลุ่มสาระรวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ�ำนวน 276 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปและการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาประกอบด้วย
5 ปัจจัยหลัก 4 ปัจจัยย่อย คือ 1) ปัจจัยด้านบริบทและมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 ปัจจัย
ย่อยคือ 1.1) ปัจจัยด้านบริบทของสถานศึกษา และ 1.2) ปัจจัยด้านมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ปัจจัยด้าน
อ�ำนาจหน้าที่และภาวะผู้น�ำ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อยคือ 2.1) ปัจจัยด้านอ�ำนาจหน้าที่และ 2.2) ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น�ำ 3) ปัจจัยด้านอคติและความเหมาะสม 4) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และ 5) ปัจจัยด้านสภาพปัญหา
ภายในองค์กร
*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
**นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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2. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ทัง้ 5 ปัจจัย
ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ สามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์และมีความถูกต้อง ครอบคลุม สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดตามกรอบการวิจัย
คำ�สำ�คัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ/ โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

Abstract
The purposes of this research were to study : 1) the factors effecting decision making of the
administrator of Buddhist charitable school and 2) the confirmation the decision making elements
of the administrator of Buddhist charitable school. The 3 steps of this research operation were
1) studying the factors effecting the decision making of the administrator of Buddhist charitable
school, 2) analyzing the components of factors effecting decision making of the administrator of
Buddhist charitable school and 3) comfirm the findings. The sample were 92 Buddhist charitable
schools. The data were collected from the directors, deputy directors and teachers, totally 276
respondents. The research instruments were a unstructured interview and a opinionnaires.
The statistics used for analysis the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard
deviation, exploratory factor analysis, and content analysis.
The results were as follows:
1. The factors effecting the decision-making of the administrator of the Buddhist charitable
school is composed of 5 factors: 1) the context of the school administrator’s perspective which
is composed of 2 sub factors : 1.1) school context 1.2) school administrator’s perspective
2) authority and leadership which composed of 2 sub factors : 2.1) authority factor 2.2) leadership
factor 3) prejudice and suitability 4) the vision of the executive and 5) organization problems.
2. Factors affecting the decision of the administrator of the Buddhist charitable school
of 5 factors has been confirmed by experts. It was found that it is appropriate, possibility to
use, accuracy and covered in accordance with the theories, principles and concepts in research
framework.
Keyword : Factors Effecting Ddcision Making/ Buddhist Charitable School
หน้าที่ของรัฐให้จัดการศึกษาแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า
บทนำ�
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในมาตรา 80 (3) ได้กล่าวถึง
มนุษย์ ถือว่าเป็นพื้นฐานอันส�ำคัญของการพัฒนาและ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
เป็นเครื่องชี้น�ำสังคม ผู้ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคลากร ระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ที่มีคุณภาพและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ด้วยความส�ำคัญของการศึกษาดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่ง กฎหมาย เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการ
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้ก�ำหนดบทบาท พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กา้ วหน้า
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ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิด
ผู้เรียนมีจิตส�ำนึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัยค�ำนึง กว้างไกลมีสภาวะความเป็นผูน้ ำ� กล้าคิดกล้าเปลีย่ นแปลง
ถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ กล้าท�ำและกล้าตัดสินใจตระหนักในความส�ำคัญของการ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ เ ป็ น ประมุ ข มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางมีความสามารถในการจัดการ
(ราชกิจจานุเบกษา, 2550 หน้า 23-24) แม้วา่ การศึกษา ประสานประโยชน์กบั ทุกฝ่ายเพือ่ ผลประโยชน์ของผูเ้ รียน
ของไทยได้ด�ำเนินการมานานแล้วก็ตามและได้รับการ เป็นส�ำคัญซึง่ ผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะดังกล่าวจะสามารถ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขมาตลอด แต่ยงั มีปญ
ั หาอุปสรรค ท�ำให้การศึกษาเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์ได้
ในการจั ด การศึ ก ษา และการบริ ห ารการศึ ก ษาหลาย แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั พบว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่
ประการ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการตัดสินใจ ท�ำให้มกี าร
2545 หน้า 1-2) กล่าวคือ คุณภาพการจัดการศึกษายัง ตัดสินใจที่ผิดพลาดเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาดหลัก
ไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยคุณภาพการศึกษาของประชากร การและเหตุผล การบิดเบือนความจริงเพื่อผลประโยชน์
ไทยโดยเฉลีย่ ต�ำ่ ลง และมีมาตรฐานค่อนข้างต�ำ่ เมือ่ เทียบ อย่างใดอย่างหนึง่ การถูกอิทธิพลครอบง�ำ การไม่มขี อ้ มูล
กับอีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน จึงไม่สามารถที่จะ อย่างเพียงพอ และการตัดสินใจด้วยความรีบร้อนเกินไป
แข่งขันกับประเทศอื่นในเวทีโลกได้
ซึง่ การตัดสินใจทีผ่ ดิ จะส่งผลเสียหายหลายประการให้กบั
ในการบริหารโรงเรียน สิ่งส�ำคัญประการหนึ่ง องค์กร ดังนั้นการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็น
ที่ ต ้ อ งกระท� ำ อยู ่ ต ลอดเวลาและไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย ง สิง่ ส�ำคัญ เนือ่ งจากจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ได้ คือ การตัดสินใจ โดยเฉพาะผู้บริหาร เพราะงาน บริหารสถานศึกษา การมีสว่ นร่วมกับชุมชน การวางแผน
ทุกอย่างของสถานศึกษาจะด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณ
หรื อ ไม่ นั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ การตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารเป็ น การบริหารงานบุคคล ฯลฯ จะเห็นได้วา่ การตัดสินใจของ
ส�ำคัญ (สุเมธ เดียวอิศเรศ, 2527, หน้า 107) เพราะ ผูบ้ ริหารในสถานศึกษามีสว่ นส�ำคัญต่อการบริหารงานทุก
การตัดสินใจจะปรากฎอยู่ทุกขั้นตอนของกระบวนการ ประเภท และการตัดสินใจของผูบ้ ริหารก็เป็นสิง่ ส�ำคัญหนึง่
บริหารโดยเฉพาะการบริหารโรงเรียนซึ่งมีปัญหาต่างๆ ต่อความส�ำเร็จและความล้มเหลวขององค์กร ซึ่งหาก
ให้ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา แม้บางครั้งอาจต้องขอ ผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาด ก็จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
ข้อมูลจากผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องอภิปรายปัญหาร่วม การปฏิบตั งิ านต่างๆ ในสถานศึกษา ผูบ้ ริหารต้องใช้ความ
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ต้องยกปัญหาบางอย่างให้ ระมัดระวังและมีหลักการที่ชัดเจนในการตัดสินใจเพื่อให้
คณะหรือกลุ่มบุคคลอื่นในการร่วมตัดสินใจแทน แต่ บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้อย่างแท้จริง
ผลของการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ยังคงเป็นหน้าที่ของ
โรงเรี ย นการกุ ศ ลของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนา
ผู้บริหารโรงเรียน ดังนั้น การตัดสินใจจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น จัดว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งได้รับอนุญาตให้จัด
และมีความส�ำคัญกับผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก ตั้ ง เป็ น โรงเรี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ โรงเรี ย นเอกชน
ซึ่ ง ผู ้ บ ริ ห ารจ� ำ เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาและท� ำ ความเข้ า ใจถึ ง พุ ท ธศั ก ราช 2488 ซึ่ ง ได้ จั ด การเรี ย นการสอนแบบ
กระบวนการตัดสินใจในองค์กร ประโยชน์ของโมเดล เดียวกับโรงเรียนสามัญทั่วไปขณะเดียวกันก็มีจุดเน้น
การตัดสินใจ ความหยั่งลึก วิจารณญาณ และความคิด ที่ ต ้ อ งการให้ นั ก เรี ย นนั้ น มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมโดยมี
สร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ การบริหาร จุ ด ประสงค์ มุ ่ ง เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก
กระบวนการตัดสินใจตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ในการ ธรรมซึ่งน�ำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและ
ตัดสินใจและวัฒนธรรม จริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อการ กิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนาอย่ า งถู ก ต้ อ งโดยการ
ตัดสินใจเพื่อให้การด�ำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี ควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในกรอบคุณธรรมจริยธรรม
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และวัฒนธรรมอันดีงามไม่เบียดเบียนตนเองและบุคคล เกีย่ วข้องและระมัดระวังไม่ให้เกิดผลทางลบโดยมิได้ตงั้ ใจ
อื่นสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมตลอด ทัง้ นีเ้ พือ่ น�ำไปสูค่ วามไว้วางใจ ความศรัทธาและความรูส้ กึ
จนมีลักษณะของความเป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดีเพื่อการ ที่เป็นที่พึ่งของบุคคลทั้งปวง
ด�ำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยที่มีพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข (พระไพศาล สุทฺธจิตฺโต, 2554, วัตถุประสงค์ของการวิจัย
หน้า 152) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
1. เพื่ อ ทราบปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น
ที่ วั ด หรื อ มู ล นิ ธิ วั ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น ก็ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ใจของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ลของวั ด ใน
เด็ ก และเยาวชนที่ ย ากจนบางแห่ ง มี นั ก เรี ย นเฉพาะ พระพุทธศาสนา
ชาย-หญิ ง และบางแห่ ง มี นั ก เรี ย นพระภิ ก ษุ ส ามเณร
2. เพื่ อ ทราบผลยื น ยั น ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การ
เรียนร่วมด้วยนอกจากการจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
เด็กและเยาวชนให้มีสถานที่เรียนหนังสือแล้วพระภิกษุ พระพุทธศาสนา
สงฆ์ยังให้ความสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ผู ้ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศอาทิ วิธีดำ�เนินการวิจัย
ตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษา
1. แบบของการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
ด้วย (ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545, แบบผสม (mixed methodology) โดยขั้นตอนแรก
หน้า 10 ) นอกจากนีใ้ นด้านหลักการทีจ่ ะพัฒนาโรงเรียน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และ
ทัง้ ด้านบริหารและวิชาการนัน้ ปรากฏว่าทางด้านวิชาการ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจส่วนทางด้านบริหารเช่นจัดให้มี research) ที่มีแบบแผนการวิจัยในลักษณะการศึกษา
การบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการจัดการโรงเรียน แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ไม่มีการ
โดยตั้งองค์กรกลาง “สภาโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพื่อ ทดลอง (the one shot, non-experimental design
การกุศล” อย่างไรก็ตามการพัฒนาโรงเรียนการกุศล
2. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร รองผู้บริหารและ
ของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนาให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ของกลุ่มโรงเรียนเอกชน
ยั่งยืนนั้นจะหวังเพียงการสนับสนุนจากงบประมาณที่ การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จ�ำนวน 113 แห่ง
เป็นเพียงเงินอุดหนุนอย่างเดียวเท่านั้นไม่เป็นการพอ
3. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ก� ำ หนดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตาม
เพียงผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูซึ่งเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติ ตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่และ
งานในโรงเรียนจ�ำเป็นที่ต้องมีแนวความคิดและหลักการ มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนทั้งสิ้น 92 แห่ง จาก
ท�ำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการ ทั้งหมด 113 แห่ง
เปลี่ยนแปลงของโลกด้วยจึงจะท�ำให้การพัฒนาโรงเรียน
4. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้
ประสบผลส�ำเร็จได้ (อุดม ช�ำนิ, 2553, หน้า 5)
นี้ มี 3 ชุด ได้แก่
ดั ง นั้ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ผู ้ บ ริ ห า ร
4.1 แบบสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี โ ครงสร้ า ง
จึ ง เ ป ็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร โร ง เรี ย น ซึ่ ง ใ น (unstructured interview) ซึง่ ได้จากการค้นคว้าศึกษา
การตัดสินใจนั้นจะต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ถึง เอกสาร งานวิจัย วรรณกรรมต่างๆ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มา
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�ำกับผลที่จะเกิดขึ้นจาก เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การตัดสินใจ เนือ่ งจากการตัดสินใจของผูบ้ ริหารมีผลต่อ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ			
องค์กรโดยรวม ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงต้องเลือกแต่กจิ กรรมที่
จะน�ำไปสูผ่ ลดี ให้ผลทางบวกต่อการพัฒนาของทุกฝ่ายที่
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4 . 2 แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ทั้ง
(opinionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ภายในประเทศและต่างประเทศ
		 ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
		 1 . 3 ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ์ ผู ้ เชี่ ย ว ช า ญ
แบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การ
ประสบการณ์การท�ำงาน และต�ำแหน่งในปัจจุบัน โดย ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
ก�ำหนดการตอบเป็นแบบเลือกตอบ (check list)
พระพุทธศาสนา จ�ำนวน 7 คน
		 ตอนที่ 2 การถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
		 1.4 สรุปตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยทีส่ ง่
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชน ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เป็นข้อค�ำถามแบบ ของวัดในพระพุทธศาสนา
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตาม
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
แบบของ ลิเคิรท์ (Likert scale) แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
โครงสร้าง จ�ำนวน 7 ฉบับ
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
4.3 แบบสอบถามผู ้ เ ชี่ ย วชาญและ
		 2.1 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (questionnaire) พิจารณาเกี่ยวกับความ ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการน�ำไปใช้ ประสบการณ์ท�ำงาน และต�ำแหน่งในปัจจุบัน ด้วยการหา
ประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่นๆ
ค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 2 . 2 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ร ะ ดั บ ค ว า ม
5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแจ้ง คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ตั ว แปรที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ กลุม่ โรงเรียนเอกชนการกุศลที่ การตัดสินใจของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทุกขั้นตอน
ในพระพุทธศาสนา ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า
5.2 การเก็บข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น มัชฌิมเลขคณิต (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
(opinionaire) ผู้วิจัยจัดส่งและรับคืนทางไปรษณีย์
		 2.3 การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งการ การตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ล
วิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนา ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ อ งค์
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ ประกอบเชิงส�ำรวจ (exploratory factor analysis)
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน เพื่ อ สกั ด ตั ว แปรให้ เ หลื อ ตั ว แปรที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบ
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
ส�ำคัญด้วยการสกัดปัจจัย (Principal Component
1. ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการวิจยั Analysis : PCA) วิเคราะห์ดว้ ยการหมุนแกนแบบตัง้ ฉาก
เพือ่ หาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหารโรงเรียน (orthogonal rotation) โดยใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัย
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้
ด้วยวิธี แวริแมกซ์ (varimax rotation)
		 1 . 1 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ จ า ก เ อ ก ส า ร
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการยืนยันปัจจัย
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน การศึ ก ษาของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนา ประกอบด้ ว ย
พระพุทธศาสนา
2 ขั้นตอน ดังนี้
		 1.2 การวิ เ คราะห์ จ ากผลงานวิ จั ย ที่
		 2.1 การวิเคราะห์การตรวจสอบยืนยัน
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชน
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การกุ ศ ลของวั ดในพระพุท ธศาสนา โดยใช้สถิติ คือ และผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ� ำ นวน 5 คน ผลการตรวจสอบ
ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ยืนยันพบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิส่วนมากมี
2.2 การวิเคราะห์การแสดงความคิด ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เห็นต่อปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหารโรงเรียน ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พิจารณาเกีย่ ว ในพระพุ ท ธศาสนาเป็ น พหุ อ งค์ ป ระกอบ มี ค วาม
กับความถูกต้อง ความเหมาะสม การน�ำไปใช้ประโยชน์ สอดคล้ อ งกั บ กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่
ความเป็นไปได้ และข้อคิดเห็นอื่นๆ
เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 5 ปัจจัย คือ ด้านมุมมองและบริบท
สถิ ติ ที่ ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ใช้ ก ารหา ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละภาวะผูน้ ำ�
ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอคติและความเหมาะสม
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic means) และส่วน ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และด้านสภาพปัญหาภายใน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์ องค์กร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกัน
องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (exploratory factor analysis) ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
เอกชนของวั ด ในพระพุ ท ธศาสนา มี ค วามถู ก ต้ อ ง
มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา อภิปรายผล
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่
1.1 ด้านมุมมองและบริบทของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
สถานศึกษา ซึ่งมี 2 ปัจจัยย่อย คือ
ปั จ จั ย ที่ 1 บริ บ ทและมุ ม มองของผู ้ บ ริ ห าร
		 1.1.1 มุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา
		 1.1.2 บริบทของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่
1.2 ด้านอ�ำนาจหน้าที่และภาวะผู้น�ำ ซึ่งมี
มี คุ ณ ภาพนั้ น สถานศึ ก ษาจ� ำ ต้ อ งมี ก ารก� ำ หนด
2 ปัจจัยย่อย คือ
		 1.2.1 อ�ำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร และ เป้าหมายส�ำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ
		 1 . 2 . 2 ภ า ว ะ ผู ้ น� ำ ข อ ง ผู ้ บ ริ ห า ร ผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ มาตรฐาน
ทางการศึ ก ษาของชาติ ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความ
สถานศึกษา
ต้องการของท้องถิ่น สร้างความเข้าใจ และท�ำความ
1.3 ด้านอคติและความเหมาะสม
เข้ า ใจในความเป็ น วิ ถี แ ห่ ง สั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย
1.4 ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของ
1.5 ด้านสภาพปัญหาภายในองค์กร
2. ผลการยืนยันปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน ด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานในการบริ ห ารจั ด การภายใต้ ห ลั ก การการบริ ห าร
พระพุทธศาสนา
ผลการตรวจสอบการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อ กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็น
การตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ล ฐานนั้น มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ครู
ของวัดในพระพุทธศาสนา โดยวิธีอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ นักเรียน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรของ
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สถานศึกษาได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก็สามารถมีภาวะผู้น�ำได้ตามเวลา โอกาส สถานที่ การ
ต่อการด�ำเนินงานของสถานศึกษาผ่านภาวะผู้น�ำของ บริหารการศึกษากับภาวะผู้น�ำมีความสัมพันธ์กันคือ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพือ่ สร้างความสมดุลในความส�ำเร็จ การบริหารการศึกษาจ�ำเป็นต้องอาศัยภาวะผูน้ ำ� เพือ่ ช่วย
ของการบริหารจัดการสถานศึกษา อีกทั้งผู้บริหารต้อง ให้การบริหารการศึกษาเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพและ
มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการตัดสินใจและการ ประสิทธิผล ดังนั้น ภาวะผู้นำ� ทางการบริหารการศึกษา
บริหารงานในสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จึงหมายถึงคุณลักษณะของผูท้ ที่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารการ
ภายในโรงเรียน การให้ความร่วมมือของชุมชน ผูป้ กครอง ศึกษาในการควบคุม น�ำพาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
และ สถานการณ์ปัจจุบันมีผลกระทบต่อระดับความ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นผู้ปกครอง
ร่วมมือของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ความส�ำเร็จของ ชุ ม ชน หน่ ว ยงาน องค์ ก ร มาร่ ว มมื อ กั น ในการ
สถานศึกษา ดังเช่น บรอส (Bross, 1965, p. 201) จัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพและ
กล่าวว่า ผู้บริหารส่วนมากมีวิธีการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประสิทธิผล ดังเช่น จูนิเปอร์ (Juniper, 1976, p.
จากหลายสิ่งโดยอาศัยความพอใจและใช้ราคาเป็นหลัก 180) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นสิ่งส�ำคัญและแสดงออก
หรือใช้ความนิยมของคนทั่วไปเป็นแนวทาง ฯลฯ ซึ่ง ถึงความสามารถของภาวะผู้น�ำ ผู้น�ำบางคนได้รับการ
ถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่มีระบบแน่นอนในทางวิชาการหรือ ยอมรับนับถืออย่างสูง แต่ผู้น�ำบางคนได้รับค�ำติเตียน
วงการธุรกิจจะเลือกตามความชอบความต้องการอย่าง ว่าเป็นผู้ไม่กล้าตัดสินใจและสั่งการแบบท�ำไปเฉพาะ
เดียวกันไม่ได้จะต้องดูด้วยว่าถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง วันหนึ่งๆ เท่านั้น ความส�ำคัญของการตัดสินใจของ
แล้วสิ่งนั้นจะให้ประโยชน์มากกว่าสิ่งอื่นๆ จริงหรือไม่ ผู้น�ำมีผลกระทบต่อบุคคลจ�ำนวนมาก หากผู้น�ำท�ำการ
และจะมีผลเสียประการใดตามมา การตัดสินใจเลือกนั้น ตัดสินใจได้ถูกต้องย่อมได้รับการยกย่องและยอมรับ
ถ้าจะให้ดีมีระบบต้องสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่จะเลือก
ปัจจัยที่ 3 อคติและความเหมาะสม
นั้นออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของที่
ผู้น�ำนั้น มีหน้าที่ต้องตัดสินเรื่องราวต่างๆ ต้อง
วัดได้หรือวัดค่าไม่ได้ก็ตามตัวเลขที่ใช้เปรียบเทียบนั้น จัดการข้อพิพาท ต้องแบ่งผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายต่างๆ
อาจเป็นรูปคะแนนน�้ำหนักหรือจ�ำนวนเงินจ�ำนวนหน่วย จึงต้องมีการตัดสินใจ ที่มีอคติน้อยที่สุด จึงจะเกิดความ
ซึ่งมีการชี้วัดชัดเจนก่อนน�ำมาพิจารณา อย่างไรก็ตาม เป็นธรรม และได้รับการยอมรับ จากทุกๆฝ่าย เนื่องจาก
โฮกแลนด์ (Hoagland, 1986, p. 350) ได้ท�ำการ อคติ เป็นอกุศลที่อยู่ภายในจิตใจเราเอง จึงเป็นสิ่งที่รู้
ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครูอาจารย์ในโรงเรียน และสังเกตได้ค่อนข้างยาก เพราะคนทั้งหลายย่อมเข้า
มัธยมศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการมีสว่ นร่วมในการตัดสิน ข้างตัวเอง ผู้บริหารจึงต้องรู้จักรับฟังความเห็นจากคน
ใจของผูบ้ ริหารโรงเรียนผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริหารและครู รอบข้าง ซึ่งจะสังเกตพฤติกรรมที่อาจเกิดจากอคติของ
อาจารย์ทมี่ อี ายุประสบการณ์ในการท�ำงานและขนาดของ เราได้ เมื่อมีหลักธรรมมะดังกล่าวแล้ว จึงน�ำไปสู่ ศรัทธา
โรงเรียนแตกต่างกันมีทศั นะเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในการ คือ เชื่อผู้น�ำ ยินดีกระท�ำตามด้วยความรักและนับถือ
ตัดสินใจต่างกัน
เมื่อมีขวัญและก�ำลังความขยันขันแข็ง ก็ตามมา เรียกว่า
ปัจจัยที่ 2 อ�ำนาจหน้าที่และภาวะผู้น�ำ
เกิดความวิริยะอุตสาหะ พร้อมกันนั้นผู้บริหารจึงพัฒนา
ภาวะผู้น�ำเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เกิดขึ้น ปัญญาควบคู่ไปด้วย การกุมหัวใจคนไว้ได้ อุปสรรค ใด
ในตั ว บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บุ ค คลอื่ น ในการที่ จ ะให้ ก็พ่ายแพ้ในที่สุด แน่นอนว่าผู้บริหารท�ำให้ทุกคนรัก
ความร่วมมือท�ำกิจกรรมต่างๆ ตามที่ผู้น�ำต้องการ ซึ่ง ศรัทธาไม่ได้ แต่ถ้าคนส่วนใหญ่เชื่อมั่นก็เพียงพอ ดังเช่น
คุณลักษณะความเป็นผูน้ ำ� นีไ้ ม่มเี ฉพาะผูท้ ดี่ ำ� รงต�ำแหน่ง ปราชญา กล้าผจัญและสมศักดิ์ คงเที่ยง (หลักและ
เป็นหัวหน้าเท่านั้น แต่บุคคลทุกอาชีพ ทุกสถานภาพ ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, 2542, หน้า 118) กล่าวว่า
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การตัดสินใจบางครั้งก็มีความขัดแย้งกันในความคิดเห็น ที่สามารถน�ำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจสู่การตัดสิน
ของคนแต่ละคนในด้านความรู้ ความคิด มุมมองของ ใจส่วนบุคคลให้กับครอบครัวตัดสินใจที่จะตัดสินใจใดๆ
แต่ละคน ทองใบ สุดชารี กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นความ
ปัจจัยที่ 5 สภาพปัญหาภายในองค์กร
จ�ำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจ เพราะ
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาแต่เป็น
หากผูบ้ ริหารมีความเฉียบคมในการตัดสินใจ นัน่ คือ การ สิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่
ตัดสินใจทีเ่ หมาะสมและทันเวลาจะน�ำมาซึง่ ผลประโยชน์ และอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม เมื่อไม่สามารถจะหลีกหนี
มากมายขององค์กร และไทรฟอส (Tryfos, 2001, p. จากความขัดแย้งได้ จึงควรจะต้องรู้จักและเข้าใจความ
85) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับวิธกี าร ขัดแย้ง แปลงสภาพความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ ใน
ในการก�ำหนดเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทดี่ จี ากการตัดสินใจ โดย การที่ผู้บริหารจะใช้วิธีการบริหารความขัดแย้งให้ความ
ปัญหาในการตัดสินใจนัน้ อาจมีผลมาจากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดย ขัดแย้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม และส่งผลให้องค์การมี
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งการตัดสินใจจะต้องพิจารณา ประสิทธิภาพได้นนั้ ผูบ้ ริหารต้องมีวธิ กี ารหรือมีแนวทาง
ประกอบกับปัญหาเพือ่ ใช้ในการพิจารณาเหตุการณ์ทเี่ ป็น ในการบริหารความขัดแย้ง ความขัดแย้ง
ไปได้รวมถึงการสุ่มตัวอย่างมารวมกันเพื่อให้เกิดการ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติไ ม่สามารถ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง
จะหลีกเลี่ยงได้ บางครั้งอาจเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
ปัจจัยที่ 4 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ความขัดแย้งอาจคุกคามต่อความรู้สึกของบุคคลได้ แต่
วิสัยทัศน์ (vision) เป็นภาพฝันที่วาดไว้เพื่อ ในขณะเดียวกันอาจเป็นปัจจัยในทางบวกที่ช่วยพัฒนา
ไปให้ถึง วิสัยทัศน์ที่ดีมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้ ลักษณะส่วนตัวของบุคคลนัน้ ได้เช่นกัน ความขัดแย้งจะมี
ผู้คน วิสัยทัศน์ ไม่ใช่สภาพการณ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถ ผลดีหรือผลเสียย่อมขึน้ อยูก่ บั ความขัดแย้งนัน้ ๆ จะช่วย
วัดผลได้เหมือนกับเป้าหมาย (goals) หรือวัตถุประสงค์ เสริมสร้างผลผลิตหรือท�ำลายมากน้อยเพียงใด ส�ำหรับ
(objectives) ไม่ใช่กลวิธหี รือเทคนิคเฉพาะ แต่วสิ ยั ทัศน์ ในสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์การความเป็นอาชีพกับความ
จะมีลักษณะเป็นสภาพการณ์ทั่วไปกว้างๆ เป็นคุณค่าที่ เป็นระบบราชการอยู่ด้วยกัน จึงมีความขัดแย้งพื้นฐาน
ประกาศให้รู้กันทั่วไปว่า องค์การหรือหน่วยงานมีความ นอกเหนือจากบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งมีความ
มุ่งมั่นอย่างไรมีแรงบันดาลใจอย่างไร มีบูรณาการอย่างไร ส�ำคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งในการ
และจะมีการควบคุมความพยายามในองค์การอย่างไร อาจ ตัดสินใจบางครั้งก็มีความขัดแย้งกันในความคิดของคน
จะกล่าวโดยสรุปว่า วิสยั ทัศน์เป็นสิง่ บอกให้รวู้ า่ ความมุง่ แต่ละคนในด้านความรู้ ความคิด มุมมองของแต่ละคน
หมายขององค์การคืออะไร จะต้องท�ำภารกิจ (mission) ความขัดแย้งต่างๆ เกิดได้หลายชนิดคือ ความขัดแย้ง
อย่างไรจึงจะบรรลุความมุ่งหมายนั้น ผู้บริหารยุคใหม่ กันในด้านการรูค้ วามเข้าใจในปัญหานัน้ มุมมองในปัญหา
ต้องรู้จักน�ำแนวคิดใหม่ๆ ทางการบริหารการศึกษามา แตกต่างกัน ความโกรธ ความไม่พอใจต่างๆ ดังนั้น ใน
ใช้ในการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อ การตัดสินใจจึงต้องค�ำนึงถึงตัวงานมากกว่าตัวบุคคล
ให้เหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบนั ดังเช่น แฮมมอด, คีนยี ์ ดังเช่น ปราชญา กล้าผจัญและสมศักดิ์ คงเทีย่ ง (หลักและ
และไรฟา (Hammond, Keeney, & Raiffa, 1998, p. ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, 2542, หน้า 109) กล่าวว่า
214) ได้พดู ถึงการตัดสินใจว่ามีความส�ำคัญเนือ่ งจากมัน การตัดสินใจบางครั้งก็มีความขัดแย้งกันในความคิดเห็น
บ่งบอกถึงความฉลาดทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการตัดสินใจ การ ของคนแต่ละคนในด้านความรู้ ความคิด มุมมองของ
แก้ไขปัญหา การตัดสินใจที่ซับซ้อนเป็นการผสมผสาน แต่ละคน
ระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการตัดสินใจซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่สามารถเข้าถึงได้ เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น
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2. ผลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน ข้อเสนอแนะ
ใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
พระพุทธศาสนา
1.1 สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในโรงเรี ย นให้ มี
ผลการตรวจสอบการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อ ส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้ก ารตัดสินใจเป็นไป
การตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนการกุ ศ ล อย่างถูกต้อง เหมาะสม มากยิ่งขึ้น
ของวัดในพระพุทธศาสนา โดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2 สถานศึกษาควรมีการก�ำหนดบทบาท
และผู ้ เชี่ ย วชาญ โดยใช้ รู ป แบบการการยื น ยั น โดยใช้ หน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน เพือ่ ให้ระดับสายบังคับ
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น จ� ำ นวน 5 คน ผลการ บัญชาและขั้นตอนการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีระบบ
ตรวจสอบยืนยันพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
1.3 ผูบ้ ริหารควรสร้างความสนิทสนมคุน้ เคย
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า ปั จ จั ย ที่ กับบุคลากร ให้โอกาสและอิสระในการท�ำงานเพื่อให้เกิด
ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการ อิสระในการร่วมตัดสินใจ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป็นพหุองค์ประกอบ มี
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
2.1 ควรน�ำปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 5 ปัจจัย คือ ด้านมุมมองและบริบท ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละภาวะผูน้ ำ� ศาสนามาวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ (part
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอคติและความเหมาะสม analysis) เพื่อความสัมพันธ์ของปัจจัย
ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และด้านสภาพปัญหาภายใน
2.2 ท�ำการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเกีย่ วกับปัจจัย
องค์กร ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นสอดคล้องกันว่า ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจของโรงเรียนสังกัดอืน่ ๆ เพือ่ น�ำผล
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชน มาเปรียบเทียบและพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ของวัดในพระพุทธศาสนา มีความถูกต้อง มีความเหมาะ
2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
สม มีความเป็นไปได้และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ การตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นตามการรั บ รู ้ ข อง
สอดคล้องกับปัจจัยหลัก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้ปกครอง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น :
กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตในภาคตะวันออก*
FACTORS EFFECTING THE PUBLIC MINDS OF LOWER
SECONDARY SCHOOL STUDENTS: A CASE STUDY OF
DEMONSTRATION SCHOOLS IN THE EASTERN REGION
อารีวรรณ คูหเพ็ญแสง**
ดร.สุรีพร อนุศาสนนันท์***
ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น****

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับ จิตสาธารณะของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อสร้างสมการท�ำนายความเป็นผู้มีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและ
3) เพื่อศึกษาปรากฏการณ์เชิงตัวแปรที่สามารถท�ำนาย ความเป็นผู้มีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตในภาคตะวันออก จ�ำนวน 282 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไป แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการ
มีจิตสาธารณะของนักเรียน และแบบสอบถามเกี่ยวกับจิตสาธารณะ วิเคราะห์ค่าความตรง และความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง ส�ำหรับตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เข้มงวดกวดขันและการรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรอื่นที่เหลือไม่พบนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันท�ำนายตัวแปรพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้ร้อยละ 35.60 และสามารถสร้างสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อท�ำนายพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ดังนี้

*วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ
PM = 2.150 + .353**(SELF) + .009 (FUTR) + .008 (PAR_M) – .033 (REAS)
		 – .053*(STRC) – .019 (NEGL) + .067 (TEA_M) + .004 (REL_T)
		 + .036 (FRI_M) – .064 (REL_F) + .025 (IMP_M) + .099*(MD_NEWS)
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน
ZPM = .444**ZSELF + .014 ZFUTR + .012 ZPAR_M – .056 ZREAS – .111*ZSTRC
		 –.036 ZNEGL + .116 ZTEA_M + .007 ZREL_T + .061 ZFRI_M – .110 ZREL_F
		 + .049 ZIMP_M + .161*ZMD_NEWS
คำ�สำ�คัญ : จิตสาธารณะ/ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะ/ การวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลั่น

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study the relationship among factors and public
mind of lower secondary students 2) to construct a predictive equation of public mind of lower
secondary students, and 3) to study the predictability of the variables in predicting the public
mind of lower secondary students. The sample consisted of 282 lower secondary students of
demonstration schools in the eastern region. The research instrument was questionnaire asking
on students’ demographical data, factors influencing students’ public mind, and students’ public
mindedness. All sub-scales questions met the requirement of validity and reliability. Data were
analyzed by descriptive statistic and multiple regression analysis.
The results indicated that factors those significantly affected the public mind of lower
secondary students consisted of 3 variables, they were self-efficacy, strict family rearing and mass
media consumption. Other variables were not significantly affected the students public mind. All
variables could predict the public mind of student for 35.60 %.
The regression equation of raw scores was
PM = 2.150 + .353**(SELF) + .009 (FUTR) + .008 (PAR_M) – .033 (REAS)
		 – .053*(STRC) – .019 (NEGL) + .067 (TEA_M) + .004 (REL_T)
		 + .036 (FRI_M) – .064 (REL_F) + .025 (IMP_M) + .099*(MD_NEWS)
The regression equation of standard scores was
ZPM = .444**ZSELF + .014 ZFUTR + .012 ZPAR_M – .056 ZREAS – .111*ZSTRC
		 – .036 ZNEGL + .116 ZTEA_M + .007 ZREL_T + .061 ZFRI_M – .110 ZREL_F
		 + .049 ZIMP_M + .161*ZMD_NEWS
Keyword: Public Mind/ Factors Effecting the Public Mind/ Hierarchical Stepwise Regression
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ตัวบ่งชี้คือก�ำลังกาย ก�ำลังใจที่สมบูรณ์ มีความรู้และ
บทนำ�
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก ทักษะที่จ�ำเป็นและเพียงพอในการด�ำรงชีวิต และการ
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ด ้ า นต่ า ง ๆ ส่ ง ผลให้ พัฒนาสังคม ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว ทักษะ
ประเทศไทยต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาตนเองเพื่ อ ให้ ทั น กั บ การ ทางสังคมคุณธรรม จิตสาธารณะและจิตส�ำนึกในความ
เปลี่ ย นแปลง และสามารถแข่ ง ขั น กั บ นานาประเทศ เป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมุ่งปลูกฝังจิตส�ำนึก
ได้ ซึ่งกระแสการเร่งพัฒนาและเศรษฐกิจที่บีบรัด ได้ ที่ ถู ก ต้ อ งด้ า นต่ า งๆ ให้ กั บ ผู ้ เรี ย น รวมถึ ง การรู ้ จั ก
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ คนในสังคมไทยให้เกิดการ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ ซึ่ง
แข่งขัน มีค่านิยมทางวัตถุสูง เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ซึ่ ง กั น และกั น มุ ่ งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ของการมีจิตสาธารณะโดยให้หลักสูตรแกนกลางการ
มากกว่าส่วนรวม ขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (กระทรวง
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดภาวะขาดสมดุลทั้ง ศึกษาธิการ, 2551) ก�ำหนด “จิตสาธารณะ” ไว้เป็น 1
ทางจิตใจและวัตถุ ดังนั้นความส�ำนึกต่อส่วนรวม จึงลด ใน 8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนทีส่ ถานศึกษา
ลงทุกวัน ความเจริญทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้น ท�ำให้สังคม ต้องเน้น นอกจากนี้ยังให้สถานศึกษาต้องมีชั่วโมงให้
มีค่านิยมให้ความส�ำคัญต่อการแสวงหาเงินทองอ�ำนาจ เด็กท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ รวม
มากกว่าให้ความส�ำคัญด้านจิตใจ สังคมจึงเสื่อมโทรมลง 165 ชั่วโมง โดยในประถมศึกษาปีที่ 1-6 จะต้องท�ำ
เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมี กิจกรรม 60 ชัว่ โมง มัธยมศึกษาตอนต้น 45 ชัว่ โมง และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงควรเกิดขึ้น ด้วย มัธยมศึกษาตอนปลาย 60 ชัว่ โมง โดยหวังให้นกั เรียนได้
เหตุนจี้ งึ มี การกล่าวถึงค�ำว่า “จิตสาธารณะ” มากขึน้ เพือ่ ซึมซับสิ่งดีๆ จากการท�ำกิจกรรมและเป็นนิสัยติดตัวไป
เป็นแนวคิดต่อตนเองอันจะสร้างประโยชน์ ก่อให้เกิด จนโต เพราะถ้าสังคมมีคนทีม่ จี ติ สาธารณะมากๆ มีความ
การพัฒนาแก่สังคม การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความ เห็นอกเห็นใจกัน จะท�ำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
จากการศึ ก ษาสถานภาพคุ ณ ธรรมของ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม
จริ ย ธรรมซึ่ งเป็ น เรื่ อ งที่เ กิด จากภายใน จิต สาธารณะ เยาวชนไทย โดยส�ำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา
เป็นคุณธรรมจริยธรรมประการหนึ่ง ที่ต้องการให้มีหรือ (สกศ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่าง
เกิดขึ้นในสังคมไทย เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส�ำคัญในการ วันที่ 10-18 มีนาคม พ.ศ. 2550 โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ปลูกจิตส�ำนึกให้คนรู้จักเสียสละร่วมแรงร่วมใจ มีความ ใช้ในการศึกษา คือ ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา
ร่วมมือในการท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหา และนักเรียน ทั่วประเทศ จ�ำนวน 2,788 คน พบว่า
ที่เกิดขึ้น ในสังคม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ท�ำให้เกิด คุณธรรมของเยาวชนไทยทีค่ วรเร่งปลูกฝัง 10 อันดับแรก
ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความขยัน
ประโยชน์สุขแก่สังคม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมั่นเพียร ความมีน�้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพ/
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ส�ำนักงาน ความมีสัมมาคารวะ ความกตัญญู การมีจิตส�ำนึกที่ดี
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546) ได้ก�ำหนด ความสามัคคี ความมีเหตุผล และการเห็นแก่ประโยชน์
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ไว้ 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ โดย ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตน และกลุม่ คนทีค่ วรได้
ตัวบ่งชี้จิตสาธารณะอยู่ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะ รับการส่งเสริมและพัฒนาด้าน คุณธรรมและจริยธรรมมาก
ของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ที่สุดคือ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่งบุคคลและสถาบันที่มี
โดยคนไทยต้ อ งเป็ น คนเก่ ง คนดี และมี ค วามสุ ข อิทธิพลและเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม
มากที่สุด ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ สื่อต่างๆ
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และสถานศึกษา (สุขุม เฉลยสุข, 2550) นอกจากนี้ยัง ไม่ เมื่อมีตัวแปรอีกกลุ่มหนึ่งเพิ่มเข้ามา ในการวิเคราะห์
พบว่า ปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของ สมการถดถอยที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้ จะได้
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับน้อย สมการถดถอยที่ถูกต้องตามทฤษฎีและมีความสัมพันธ์
ทุกด้าน ซึ่งจิตสาธารณะเป็น 1 ใน 8 คุณลักษณะอัน กับกรอบแนวคิดการวิจัยที่วางไว้
พึงประสงค์ของผู้เรียนที่สถานศึกษาจะต้องเร่งพัฒนา
(สุธิรา เภาสระคู, 2557)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ
1. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัย
จิตสาธารณะของ เจษฎา หนูรนุ่ (2551) ชนะศึก นิชานนท์ กับจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
(2544) พรพรหม พรรคพวก (2550) ปฏิมากร ศิริเตชะ
2. เพื่ อ สร้ า งสมการท� ำ นายความเป็ น ผู ้ มี จิ ต
(2549) สุ ภั ท รา ภู ษิ ต รั ต นาวลี (2547) ซึ่ ง ท� ำ การ สาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมจิ ต สาธารณะด้ า น
ต่างๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน พบว่า ครอบครัว ครู กรอบแนวคิดการวิจัย
อาจารย์ เพื่อน และสื่อมวลชน มีผลต่อพฤติกรรมการมี
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ง า น วิ จั ย ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ
จิตสาธารณะ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ จิตสาธารณะของ เจษฎา หนูรนุ่ (2551) ชนะศึก นิชานนท์
มีจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2544) พรพรหม พรรคพวก (2550) ปฏิมากร ศิริเตชะ
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ แบนดูรา (2549) สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี (2547) ซึ่งท�ำการศึกษา
(Bandura) โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน ปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะด้านต่าง ๆ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาเหตุเพราะจากการศึกษาพบ รูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน พบว่า ครอบครัว ครูอาจารย์ เพือ่ น
ว่า กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีคุณธรรมต�่ำที่สุด และสื่อมวลชน มีผลต่อพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ
(ศูนย์คุณธรรม, 2550) ประกอบกับมีงานวิจัยที่ท�ำการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ศึกษากับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น น้อยมาก จิ ต สาธารณะของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ท�ำให้ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มนี้ นอกจากนั้น โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ แบนดูรา
นั ก เรี ย นในกลุ ่ ม โรงเรี ย นสาธิ ต ยั ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ น ่ า สนใจ (Bandura, 1977, 1986) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านบุคคล
เนือ่ งจากจุดมุง่ หมายของการเป็นโรงเรียนสาธิต เพือ่ เป็น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านพฤติกรรมมี
แหล่งฝึกปฏิบัติ ทดลอง ค้นคว้าศาสตร์ทางการสอนทั้ง ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ในลักษณะร่วมก�ำหนดซึ่ง
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น กันและกัน
แบบผูน้ ำ� ทางวิชาการ ดังนัน้ โรงเรียนสาธิตจึงเป็นโรงเรียน
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า นิ ย า ม ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน สามารถพัฒนานักเรียนให้ องค์ประกอบจิตสาธารณะของ ชาย โพธิสติ า (2540) และ
เป็นเด็กที่เก่งและกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นใน ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ประทีป จินหงี่ และทัศนา ทองภักดี
การแสวงหาความรู้ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ซึ่งสิ่ง (2547) ซึ่งแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้
เหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ
1. การหลี ก เลี่ ย งการใช้ ห รื อ การกระท� ำ ที่ จ ะ
โดยผู ้ วิ จั ย ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ จิ ต สาธารณะด้ ว ย ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อของส่วนรวม ในโรงเรียนที่ใช้
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบขั้ น ตอนระดั บ ลดหลั่ น ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม
(Hierarchical stepwise regression) ซึ่งมีจุดเด่น
2. การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแล
คือ มีการจ�ำแนกกลุ่มของตัวแปรอิสระออกเป็นกลุ่ม ๆ รักษาของส่วนรวมในโรงเรียนในวิสัย ที่ตนสามารถท�ำได้
แล้วศึกษาวิเคราะห์วา่ แต่ละกลุม่ มีผลต่อตัวแปรตามหรือ

ที่ตนสามารถทําได้
3. การเคารพสิ ทธิในการใช้ของส่ วนรวมในโรงเรี ยนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกล
โดยไม่ยดึ ครองของส่ วนรวมนั้นมาเป็ นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคลอื่นที่จ
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
หน้าที่ 167
ของส่ วนรวมนั้น
3. การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมในโรงเรียนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยไม่ยึดครองของส่วน
ดังนั้ตลอดจนไม่
นผูว้ จิ ยั จึงปกํิดากัหนดกรอบแนวคิ
ดังภาพที
รวมนั้นมาเป็นของตนเอง
้นโอกาสของบุคคลอื่นดทีในการวิ
่จะใช้ของส่จวยั นรวมนั
้น ่ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที
่  กรอบแนวคิ
ดการวิจยั
วิธีดำ�เนิ
นการวิ
จัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ
ช้ในการวิ
วิประชากรที
ธีดาํ เนิน่ใการวิ
จยั จัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต ในภาคตะวันออก 3 ตอน ดังนี้
่ มตัวคน
อย่ างทีใ่ ช้ ในการวิ
จัย ่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึประชากรและกลุ
กษา 2558 จ�ำนวน 949
ตอนที
กลุ ่ ม ตั ว อย่ าประชากรที
งที่ ใช้ ใ นการวิ่ใช้
จั ยในการวิ
คื อ นั กจเรียั ยครั
น ้ งนีทั้ ่วเป็ไปของผู
ักษณะแบบตรวจสอบ
นนักเรี้ตอบแบบสอบถาม
ยนชั้นมัธยมศึมีกลษาตอนต้
น โรงเรี ยนสาธิต
จ�ำนวนในภาคตะวั
282 คน ก�ำนหนดขนาดกลุ
วอย่่ างปีโดยวิ
รายการ
List)99
จ�ำนวน
ออก ภาคเรี่มยตันที
การศึธี กษา
8(Check
จํานวน
คน 3 ข้อ
ของ ชูเมคเกอร์และโลแมกซ์ แฮร์ แบล็ค บาบิน และ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
แอนเดอร์ สั น (Schumacker & Lomax, 1996; ต่อจิตสาธารณะของนักเรียน โดยผู้วิจัยพัฒนามาจาก
Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010 อ้างถึงใน แบบสอบถามของ ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550) มี
นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2542) โดยใช้อตั ราส่วนตัวแปรท�ำนาย ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 60 ข้อ
ต่อกลุม่ ตัวอย่างเป็น 1:20 เลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธกี าร มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดย ผู้วิจัยพัฒนามา
จากแบบสอบถามของ พรพรหม พรรคพวก (2550) มี
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ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 30 ข้อ ผลการวิจัย
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดย
แจกแบบสอบถามไปจ�ำนวน 360 ฉบับ ได้แบบสอบถาม
คืนมาเป็นฉบับที่สมบูรณ์จ�ำนวน 282 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 78.33

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานของ
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัย
ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ต้น โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s correlation coefficient)
3. สร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน เพื่ อ พยากรณ์ ป ั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
จิ ต สาธารณะของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โดย
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบขั้ น ตอนระดั บ ลดหลั่ น
(Hierarchical stepwise regression)

ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั เมือ่ พิจารณาความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ หมด พบว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์
คู่ใดมีค่ามากกว่า .80 เมื่อพิจารณาจากค่า Tolerance
พบว่า มีค่าระหว่าง .56-.77 และค่า VIF มีค่าระหว่าง
1.29 - 1.79 แสดงว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้ไม่มีปัญหา
ภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) ดังนั้น
จึงท�ำ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลั่น (Hierarchical
stepwise regression) โดยผูว้ จิ ยั คัดเลือกตัวแปรใส่เข้า
ในสมการตามล�ำดับก่อนหลังตามกรอบแนวคิดการวิจัย
โดยน�ำตัวแปรปัจจัยด้านนักเรียน เข้าสมการเป็นชุดที่ 1
เนื่องจากเป็นปัจจัยภายใน เป็นส�ำนึกที่เกิดจากภายใน
ของแต่ละบุคคล น�ำตัวแปรปัจจัยด้านครอบครัวเข้า
สมการเป็นชุดที่ 2 เนือ่ งจากครอบครัวเป็นสิง่ ทีใ่ กล้ชดิ กับ
นักเรียนมากทีส่ ดุ และมีอทิ ธิพลต่อตัวนักเรียน น�ำตัวแปร
ปัจจัยด้านโรงเรียน/ ครูและปัจจัย ด้านเพื่อนเข้าสมการ
เป็นชุดที่ 3 เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลรอง
ลงมาจากครอบครัว และตัวแปรปัจจัยด้านสังคม น�ำเข้า
สมการเป็นชุดสุดท้าย เนือ่ งจากเป็นสิง่ แวดล้อมภายนอก
ที่เป็นตัวแบบสัญลักษณ์ซึ่งมีอิทธิพลรองลงมาจากตัว
แบบทีเ่ ป็นบุคคลทีใ่ กล้ชดิ ซึง่ จากขัน้ ตอน ทีก่ ล่าวมาข้าง
ต้น ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลั่นของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Step I
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.396

.046

.498** -0.042

.377

.048

.475** -0.046

.353

.048

.444** -0.065

FUTR

.250

.026 .037 .039

.025

.038

.037

-0.051

.027

.038

.041

0.108

.009

.038

.014

-0.659

PAR_M

.284

.054

.041

.079

-0.722

.037

.042

.053

-0.329

.008

.043

.012

-0.774

REAS

.171

-.021 .037

-.036

-1.211

-.032 .038

-.055

-0.528

-.033 .037

-.056

-0.018

STRC

-.107

-.053 .027

-.111*

-0.037

-.056 .027

-.117* -0.054

-.053 .027

-.111* 0.051

NEGL

-.101

-.028 .031

-.051

0.495

-.025 .030

-.046

0.098

-.019 .030

-.036

0.217

TEA_M

.254

.073

.037

.125

-0.508

.067

.037

.116

-0.072

REL_T

.219

.006

.038

.010

-0.954

.004

.038

.007

-0.300

FRI_M

.298

.057

.034

.099

-0.668

.036

.034

.061

-0.384

REL_F

.205

-.044 .035

-.076

-1.371

-.064 .035

-.110

-0.447

IMP_M

.295

.025

.030

.049

-0.834

MD_NEWS .394

.099

.039

.161* -0.591

-0.844

R

.537

.557

.579

.596

R2

.289

.310

.335

.356

Adjust R2

.283

.295

.311

.327

R2change

.289

.021

.025

.020

F

56.591

2.136

2.594

4.227

Constant

2.192

2.327

2.184

2.150

Durbin-Watson

**p < .01,		

1.919

*p < .05, เครื่องหมายลบ (-) แสดงทิศทางของปริมาณของอิทธิพล

.89
56.59
.9

Rchange
F
Constant

.0
.36
.3

.05
.594
.84

.00
4.
.50

.99

Durbin-Watson
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< .1, *p < .5, เครื่ องหมายลบ (-)
แสดงทิศทางของปริ
มาณของอิทฒธินาสั
พล งคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ลักษณะมุ่งอนาคต
ความเป�นแบบอย่างจากพ่อแม่
การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล
การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน
การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย

.444**

.6

.04

.00
.06

.0
-.056
-.*
-.036

พฤติกรรมการมี
จิตสาธารณะ

-.0
.049
.6*

ความเป�นแบบอย่างจากครู
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
ความเป�นแบบอย่างจากเพื่อน
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
ความเป�นแบบอย่างจากบุคคลสําคัญ
การรับข่าวสารจากสื่อมวลชน

**p < .1, *p < .5

**p < .01, 		

*p < .05

ภาพที่ 2 โมเดลแสดงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรอิสระต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพที่  โมเดลแสดงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรอิสระต่อการมีจิตสาธารณะ
จากตารางที่ 1 และภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ จิตสาธารณะของนักเรียน นั่นคือ ถ้านักเรียนสามารถ
กเรี ยกนมั
ธยมศึกจษาตอนต้
น
พบว่า ตัวแปรทีม่ ผี ของนั
ลต่อพฤติ
รรมการมี
ติ สาธารณะของ
รับรู้ความสามารถของตนเองได้มากก็จะมีพฤติกรรม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ มี จิตสาธารณะสูง ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
จ�ำนวน 3 ตัวแปรได้จากตารางที
แก่ ตัวแปรการรั
บรูค้ วามสามารถของ
รองลงมา
ตัวแปรการอบรมเลี
้ยงดูแ บบเข้ม งวด
่  และภาพที
่  ผลการวิเคราะห์
พบว่า คืตัอวแปรที
่มีผลต่อพฤติกรรมการมี
ตนเอง การอบรมเลีย้ งดูแบบเข้มงวดกวดขัน และการรับ กวดขัน มีคา่ เท่ากับ -.111 ซึง่ ส่งผลทางลบต่อพฤติกรรม
จิตสาธารณะของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ มีจาํ นวน 3 ตัวแปรได้แก่
ข่าวสารจากสื่อมวลชน ตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรม การมีจิตสาธารณะ นั่นคือ ถ้านักเรียนถูกอบรมเลี้ยงดูมา
แปรการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
บบเข้มงวดกวดขั
บข่าตวสาร
้ ยงดูมแงวดกวดขั
การมีจตัิตวสาธารณะของนั
กเรียน มีจ�ำนวน 9 ตัการอบรมเลี
วแปร แบบเข้
นสูง ก็จนะมีและการรั
พฤติกรรมจิ
สาธารณะ
ได้แก่ จากสื
ตัวแปรลั
กษณะมุตัว่งอนาคต
แบบอย่
าง ต�่ำ จและตั
วแปรสุดท้ายกคืเรีอยนตัมีวแปรการรั
วสารจาก
่ อมวลชน
แปรที่ไม่ความเป็
ส่งผลต่อนพฤติ
กรรมการมี
ิตสาธารณะของนั
จาํ นวน 9บตัข่วาแปร
จากพ่อได้แม่แก่การอบรมเลี
้ยงดูแบบใช้
เหตุผความเป็
ล การอบรม
มวลชนอแม่มีคการอบรมเลี
่าสัมประสิทธิย์กงดูารถดถอย
เท่ผากัลบ .161
่งอนาคต
ตัวแปรลักษณะมุ
นแบบอย่สืา่องจากพ่
้ แบบใช้เหตุ
เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ความเป็นแบบอย่างจากครู ซึ่งส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ นั่น
ยงดูกแเรีบบปล่
อยปละละเลย
ความเป็าง นแบบอย่
พันธภาพระหว่
นกับ ่ยว
สัมพันการอบรมเลี
ธภาพระหว่า้ งนั
ยนกับครู
ความเป็นแบบอย่
คือ ถ้านัางจากครู
กเรียนรับสัข่มาวสารจากสื
่อต่าง าๆงนัทีก่นเรี�ำยเสนอเกี
นแบบอย่างจากเพื
น สับมเพืพั่อนนธภาพระหว่
งนักกเรีรรมการมี
ยนกับเพืจ่อติ นสาธารณะมากก็
และความเป็ นจะส่
แบบอย่
จากเพืครู
่อนความเป็
สัมพันธภาพระหว่
างนักเรี่อยนกั
และ กับาพฤติ
งผลให้านงกั เรียน
ความเป็จากบุ
นแบบอย่
มีพฤติกรรมจิตสาธารณะสูง
คคลสํางจากบุ
าคัญ คคลส�ำคัญ
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของ
จากการวิ จั ย พบว่ า ตั ว แปรทั้ ง หมดสามารถ
์
เมื
่
อ
พิ
จ
ารณาค่
า
สั
ม
ประสิ
ท
ธิ
ก
ารถดถอยของตั
ว
แปรที
่ส่งผลต่
อพฤติกรรมการมี
ตั ว แปรที่ ส ่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการมี จิ ต สาธารณะของ ร่วมกันท�ำนายตั
วแปรพฤติกรรมการมี จิตสาธารณะ
นักเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ พบว่า ตัวแปรที่มี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ 35.60 และ
ค่าสูงสุดคือ ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง มี สามารถสร้างสมการถดถอยพหุคณ
ู เพือ่ ท�ำนายพฤติกรรม
ค่าเท่ากับ .444 ซึ่งส่งผลทางบวกต่อการมีพฤติกรรม
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การมีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ บวกกับจิตสาธารณะ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นั่นคือ
ดังนี้
เมื่อบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงก็จะมี
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ
จิตสาธารณะสูงขึ้นด้วย
PM = 2.150 + .353** (SELF) + .009
การอบรมเลีย้ งดูแบบเข้มงวดกวดขัน ส่งผลทาง
(FUTR) + .008 (PAR_M) – .033 (REAS)
ลบต่อจิตสาธารณะอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
– .053* (STRC) – .019 (NEGL) + .067 เนื่องจากครอบครัวเป็นหน่วยสังคมกลุ่มแรกที่ท�ำหน้าที่
(TEA_M) + .004 (REL_T)
ในการอบรมสั่งสอน ปลูกฝังและกล่อมเกลาพฤติกรรม
+ .036 (FRI_M) – .064 (REL_F) + .025 หรือบุคลิกภาพให้เป็นไปตามบทบาทและความคาดหวัง
(IMP_M) + .099* (MD_NEWS)
ของสังคม ความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิดระหว่าง
สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน พ่อ แม่ ลูก จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้บุคคลเกิด
ZPM = .444** ZSELF + .014 ZFUTR + .012 ZPAR_M จิตสาธารณะต่อสังคมส่วนรวม (ไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม และ
– .056 ZREAS – .111* ZSTRC
สังคม สัญจร, 2543; สื่อพลัง, 2542; สุพจน์ ทรายแก้ว,
– .036 ZNEGL + .116 ZTEA_M + .007 ZREL_T 2546) นอกจากนี้การอบรมเลี้ยงดูยังเป็นกระบวนการ
+ .061 ZFRI_M – .110 ZREL_F
ต่อเนื่องตลอดวัยเด็ก ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กใน
+ .049 ZIMP_M + .161* ZMD_NEWS
ปัจจุบันและศักยภาพการกระท�ำในอนาคต พฤติกรรม
ที่แสดงออกของบุคคลส่วนหนึ่งจึงเป็นผลสืบเนื่องมา
จากการเลี้ ย งดู ข องพ่ อ แม่ ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารที่ บุ ค คลจะ
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั มีประเด็นอภิปราย แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ก็เนื่องมาจากการปลูกฝัง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มาตั้งแต่ในวัยเด็ก ทั้งนี้หาก
ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัย นักเรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน ก็จะ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียน ท�ำให้นักเรียนมีโอกาสที่จะท�ำงานเพื่อสังคมได้น้อย ไม่
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การรับรู้ความสามารถของ กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจและไม่มั่นใจในตนเอง จึงท�ำให้
ตนเอง การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันและการ มีจิตสาธารณะค่อนข้างต�่ำ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รับข่าวสารจากสื่อมวลชน ส่งผลต่อพฤติกรรมการมี มาริสา รัฐปัตย์ (2532) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
จิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมี การอบรมเลี้ยงดูกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผลการศึกษา
พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน มีความ
นัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ส่งผลทางบวก สัมพันธ์ทางลบกับแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ ดังนัน้ หากต้องการ
ต่อจิตสาธารณะ อย่างมีนัยส�ำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 พัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะที่สูงขึ้น นอกจากจะ
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ แบนดูรา (Bandura, พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองแล้ว พ่อแม่
1986) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองใน ผู ้ ป กครองก็ ค วรอบรมเลี้ ย งดู ลู ก ให้ พ อเหมาะยึ ด ทาง
แต่ ละบุ ค คลมี ผ ลต่ อ การกระท�ำของบุคคล กล่าวคือ สายกลางไม่ตึงหรือ หย่อนจนเกินไป ก็จะท�ำให้นักเรียน
ถ้าบุคคล มีการรับรู้ถึงความสามารถของตนเองสูงก็มี มีโอกาสพัฒนาจิตสาธารณะของตนเองให้สูงขึ้นได้
การรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ส่งผลทางบวก
แนวโน้มที่จะกระท�ำพฤติกรรมสูง และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ โกศล มีความดี (2547) ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ ต่ อ จิ ต สาธารณะ อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
(2550) และพรพรหม พรรคพวก (2550) พบว่ า .05 เนื่องจากสื่อเป็นตัวแบบสัญลักษณ์ที่ท�ำหน้าที่ใน
การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทาง การสร้างพฤติกรรมใหม่ หรือเสริมสร้างพฤติกรรมที่มี
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อยู่แล้วให้ดีขึ้น และท�ำหน้าที่ยับยั้งการเกิดพฤติกรรม กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ซึ่ ง มี
ในกรณี ที่ ผู ้ สั ง เกต เห็ น พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ความอดทนน้อย ท�ำให้เกิดความเบื่อหน่ายในการตอบ
(Bandura, 1986) และยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ที่ มี แบบสอบถาม เนื่องจากข้อค�ำถามมีจ�ำนวนมาก
ส่วนในการขัดเกลาความเชื่อ แบบอย่างความประพฤติ
เจตคติ ค่ า นิ ย ม และจิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งให้ แ ก่ ค นใน ข้อเสนอแนะ
สังคม (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543;
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
สื่อพลัง, 2542; สุพจน์ ทรายแก้ว, 2546) ซึ่งสอดคล้อง
1.1 การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเอง
กั บ งานวิ จั ย ของ ชนะศึ ก นิ ช านนท์ (2544) และ ส่งผลทางบวกต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี (2547) ที่พบว่า กระบวนการ มัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้นักเรียน
หล่อหลอมจากสื่อมวลชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ เกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง เนื่องจากการ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ปรารถนา ของชายและหญิงไทย ตามการ รับรูค้ วามสามารถของตนเองมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของ
รับรูข้ องนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และกระบวนการ บุคคลในการเลือกท�ำกิจกรรม การใช้ความพยายาม และ
ที่เอื้อ ต่อการพัฒนาจิตส�ำนึกต่อสังคมจากสื่อมวลชน ความอดทนในการท�ำงาน
มีอิทธิพลต่อระดับจิตส�ำนึกต่อสังคมของนิสิต อย่างมี
1.2 การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ ส่งผลทางลบต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียน ดังนั้น
วิจัยครั้งนี้ที่พบว่า การรับข่าวสาร จากสื่อมวลชนส่งผล พ่อแม่ผู้ปกครองควรปรับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรให้
ทางบวกต่อจิตสาธารณะ นัน่ คือ หากนักเรียนได้รบั ทราบ เหมาะสม ไม่เข้มงวดกวดขันจนเกินไป เนือ่ งจากนักเรียน
ข้อมูลเกีย่ วกับ จิตสาธารณะจากสือ่ ต่าง ๆ ในระดับสูงก็จะ จะเติบโตไปเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่งผลให้นกั เรียนมีจติ สาธารณะสูง ดังนัน้ หาก ต้องการให้ ส่วนตน ครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันแรกที่มีส่วนปลูกฝัง
นักเรียนมีจิตสาธารณะที่สูงขึ้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ควร ความคิดเหล่านี้
น�ำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ จิตสาธารณะที่น�ำเสนอทางสื่อ
1.3 การรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ส่งผล
ต่าง ๆ มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา ทางบวกต่ อ การมี จิ ต สาธารณะ ของนั ก เรี ย น ดั ง นั้ น
พฤติกรรม จิตสาธารณะที่สูงขึ้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการน�ำเสนอข้อมูล ควรเพิ่มหรือแทรก
2. ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว่ า ร้ อ ยละ 75.89 ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การปลู ก ฝั ง การมี จิ ต สาธารณะทั้ ง
เป็นนักเรียนที่มีจิตสาธารณะอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจ ทางตรงและทางอ้ อ มให้ ม ากขึ้ น และกระท� ำ อย่ า งต่ อ
เนื่องจาก กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตใน เนื่อง เพื่อให้เกิดความซึมซับ ควรมีการควบคุมระยะ
เขตภาคตะวันออก ซึง่ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัว เวลาในการเปิดรับสื่อด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมและคอย
ที่ อ บอุ ่ น พ่ อ แม่ มี เวลาเพี ย งพอในการอบรมสั่ ง สอน ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสื่อที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้หน่วย
ลูก ๆ และมีความพร้อมในการส่งเสริมลูกในด้านต่าง ๆ งานของรัฐควรเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเนื้อหาที่
(ผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว, 2552)
น�ำเสนอทางสือ่ ต่าง ๆ อาจมีการออกกฎหมายและลงโทษ
3. ในการสร้างสมการถดถอยพหุคณ
ู เพือ่ ท�ำนาย อย่างจริงจัง
พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนนั้น สามารถ
1.4 โรงเรียนควรจัดรูปแบบกระบวนการเรียน
อธิ บ ายได้ เ พี ย งร้ อ ยละ 35.60 ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจาก การสอนที่เอื้อต่อการพัฒนา จิตสาธารณะของนักเรียน
การตั้ ง นิ ย ามไม่ ชั ด เจนท� ำ ให้ ก ารตั้ ง ค� ำ ถามไม่ ต รง อาจเน้นการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะของกิจกรรมที่
ประเด็น ข้อค�ำถามบางข้อเป็นข้อค�ำถามเชิงลบซึ่งอาจ ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับนักเรียน
ท�ำให้นักเรียนสับสน ในการตอบแบบสอบถาม และ
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
โรงเรียน/ ครู ซึง่ เป็นตัวแปรทีส่ ามารถจัดกระท�ำได้ในทาง
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาในกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ปฏิบตั ิ ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
มี ลั ก ษ ณ ะ แ ต ก ต ่ า ง จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ เช ่ น หรือจัดกิจกรรม เพือ่ ประโยชน์ในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ เพื่อกระตุ้นหรือพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนต่อไป
อุดมศึกษา หรือโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดอื่น ๆ เป็นต้น
2.3 ควรศึกษาตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ในรูป
2.2 เนื่องจากตัวแปรปัจจัยที่น�ำมาศึกษา โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Path analysis) เพื่อ
ในครั้งนี้ท�ำนายได้ค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงน่าจะได้มี ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อค้นหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมจิตสาธารณะ
จิตสาธารณะของนักเรียน โดยเฉพาะตัวแปรปัจจัยด้าน
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การศึกษาความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการของนิสิต
ที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา*
A Study of the Students’ Satisfaction, Needs and Problems upon
the Information Data Service from Public Relations Media of
Faculty of Education, Burapha University
ดร.อุทิศ บำ�รุงชีพ**

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการ ของนิสติ ทีม่ ตี อ่ การรับ
บริการข้อมูลข่าวสารจากสือ่ ประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้
คือ นิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 375 คน ซึง่ ได้มาโดยค�ำนวณหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างด้วย
วิธกี ารค�ำนวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test, F-test และ Scheffe’
ผลการวิจัย พบว่า 1) นิสิตมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบ
ว่ามีความพึงพอใจอันดับสูงสุด คือ การได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อใหม่ 2) นิสิตมี
ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสภาพปัญหาระดับมากที่สุด
คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เรื่องข่าวสารมีปริมาณน้อยและไม่ทันต่อเหตุการณ์ของการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร 3) ด้านความต้องการโดยรวมมีความต้องการระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความต้องการ
ระดับมากที่สุดคือด้านการบริการข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมทางการศึกษา ผ่านสื่อใหม่
4) นิสิตที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจ มีสภาพปัญหา และความต้องการไม่แตกต่างกัน 5) นิสิตที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความพึงพอใจ และความต้องการต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสือ่ ประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน แต่มคี วาม
คิดเห็นต่อสภาพปัญหาในการบริการข้อมูลข่าวสารจากสือ่ ประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน 6) ผลการทดสอบความแตก
ต่างสภาพปัญหาของนิสติ จ�ำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคูพ่ บว่า นิสติ ระดับการศึกษาต่างกันนัน้ มีสภาพปัญหา
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ และความต้องการของนิสิต ที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
จ�ำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่พบว่า ความต้องการนิสิตระดับปริญญาโทมีความแตกต่างกับค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาเอกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ : ความพึงพอใจ/ สภาพปัญหา/ ความต้องการ/ การบริการข้อมูลข่าวสาร/ สื่อประชาสัมพันธ์
*งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยประเภทสถาบันตามความเร่งด่วนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2557
**อาจารย์ ประจำ�ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The objective of this research was to study the student’s satisfaction, problems and needs
upon the information data service from public relations media of Faculty of Education, Burapha
University. The samples group in this study of 375 selected from the method of Taro Yamane
sample. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation,
t-test , F-test and Scheffe’
The results showed that; 1) the student’s overall satisfaction in the information data service
from public relations media were at the high level ; when considered by aspects, namely to receive
news releases via new media services with the highest level. 2) the student’s overall problems
were at the high level ; when considered by aspects, namely the public relation via mass media
about the data information low level , modernization and timeliness of data information service
with the highest level. and 3) the student’s overall needs were at the high level ; when considered
by aspects, namely to data information service about learning activities, teaching and educational
activities via new media with the highest level. 4) There is dissimilarity on gender aspect; the
students of different genders reported not different levels of satisfaction, problems and needs. 5)
There is also dissimilarity on the aspect of different educational level reported different levels of
satisfaction and needs, but the opinion upon problems was not different. 6) The study to pairedtesting found that the students of different educational levels the problems were not significantly
different . Furthermore the needs of students in the information data service from public relations
media by the level of the pair that the needs for master’s degree students have differences of
opinion with the doctoral students level of statistical significance .05.
Keywords: Satisfaction/ Problems/ Information data service/ Public relations media

บทนำ�
มิติของศตวรรษที่ 21 การบริการข้อมูลข่าวสาร
และสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาด้วยสื่อ
ประชาสัมพันธ์เป็นภารกิจส�ำคัญของสถาบันอุดมศึกษา
อีกภารกิจหนึ่ง โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ หรือ
สื่อที่ไม่ต้องมีส่วนร่วม โดยสามารถแบ่งประเภทตาม
ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
7 ประเภท ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อ
ตั้งแสดง สื่อโทรทัศน์ สื่อกิจกรรม และสื่อใหม่ ลักษณะ
การน�ำเสนอเนื้อหาแต่ละประเภทและรูปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์นนั้ ก็จะส่งผลและแรงจูงใจในการรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารทีต่ า่ งกัน ดังผลงานวิจยั ของ กิรากร อภิสรากรกุล

(2550, หน้า 109) ที่ระบุว่า ประเภทและรูปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
นั่นแสดงให้เห็นว่า สื่อประชาสัมพันธ์นั้นมีบทบาทอย่าง
ยิง่ ต่อการตัดสินใจในการน�ำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์
ของผูร้ บั สาร ดังนัน้ นักประชาสัมพันธ์ หรือนักเทคโนโลยี
การศึกษาต้องพิจารณาว่าจะเลือกสื่อใด และจะใช้สื่อ
นั้นอย่างไร โดยต้องทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ของสื่ อ ศั ก ยภาพทางเทคนิ ค ของสื่ อ
ธรรมชาติด้านอารมณ์ของสื่อ เหตุผลความพึงพอใจ
ในการเปิดรับสื่อ (อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, 2542,
หน้า 17)
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จากบทบาทของสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูล เป็นต้น 6) สื่อกิจกรรม คือ สถานการณ์ให้ผู้รับสารได้มี
ข่ า วสารส่ ง ผลให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งมี ร ะบบและ ส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์นั้น ๆ โดยอาจ
กลไกในการให้ บ ริ ก ารด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร เพื่ อ เป็ น จัดกิจกรรมตามวาระส�ำคัญ ๆ หรือตามเทศกาล และ
ส่วนหนึง่ ของการพัฒนานิสติ ซึง่ สอดคล้องกับการประกัน 7) สือ่ ใหม่ คือ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์และสือ่ ดิจทิ ลั ซึง่ สามารถ
คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา แพร่กระจายข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว มี
นักศึกษา ที่ต้องมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ ขอบข่ายที่กว้างไกล ผู้รับสารสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ ตามหลักเกณฑ์ ง่ายในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง ดัดแปลงเปลี่ยน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย เชื่อมต่อกันได้ง่าย ผ่าน เทคโนโลยี
พ.ศ. 2553 ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทางด้านสื่อสารและคมนาคม ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ ได้
เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ บูรณาการน�ำสื่อใหม่มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อุดมศึกษา จึงได้ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผน ได้แก่ สื่อเว็บไซต์ Facebook เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2558 โดยวาง
การบริ ก ารงานประชาสั ม พั น ธ์ ของคณะ
ระบบกลไกด้านข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ที่ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังกล่าวเพื่อให้เกิด
มีความหลากหลาย (หน่วยแผนงาน งานคลังและแผน, ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบว่าต้องท�ำ
2554, หน้า 39-51) ด้วยการด�ำเนินการเผยแพร่ผ่าน อะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลการด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์ตาม
สื่อประชาสัมพันธ์ 7 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อบุคคล คือ ที่ต้องการ มีสภาพปัญหาอย่างไรซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัยวิธี
ช่องทางในการน�ำข้อมูลข่าวสาร ไปบอกกล่าวหรือชี้แจง ระบบ ได้แก่ ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูล
ให้ทราบด้วยค�ำพูดในรูปแบบต่าง ๆ ในการถ่ายทอด ป้อนกลับ (Luppicini, 2005, p. 108) ในการปรับปรุง
ให้นิสิตได้เข้าใจ และมีความรู้ ตลอดจนเพื่อชักจูงให้ พัฒนางานประชาสัมพันธ์ ให้นสิ ติ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเพือ่
เกิ ด ความเชื่ อ คล้ อ ยตามในสาระที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น น�ำไปเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองต่อไป
ประโยชน์ 2) สื่อสิ่งพิมพ์ คือ เป็นช่องทางในการเผย
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับลักษณะ
แพร่ ประชาสั มพั น ธ์ ผ ่ า นตัว อักษร และภาพนิ่ง ซึ่ง มี การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารงานประชาสั ม พั น ธ์ ของ
ความคงทนถาวร โดยสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ ค ณะฯ สามารถ คณะศึก ษาศาสตร์ ที่ต้องมีก ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วางแผน และเตรียมการผลิต และเผยแพร่ได้เอง เช่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านพัฒนา
วารสารศึกษาศาสตร์ วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม นิสิตตามตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา ได้แก่
เป็นต้น 3) สื่อตั้งแสดง คือ การน�ำเสนอข้อมูล เนื้อหา ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนศึกษาต่อ การบริการจัดหา
สาระ ผ่านวัสดุและอุปกรณ์ท้ังภาพนิ่งและเคลื่อนไหวที่ งาน แหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ การเตรียมความ
สามารถน�ำมาตั้งแสดง น�ำเสนอ เพื่อให้ดูน่าสนใจ และ พร้อมเพื่อการท�ำงานเมื่อส�ำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
กระตุ้นการรับรู้แก่ผู้พบเห็น 4) สื่อมวลชน คือ ตัวกลาง ความเคลื่ อ นไหวภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ที่
ในการบอกกล่าวหรือชี้แจงให้ทราบ ตลอดจนสร้างความ จ�ำเป็นแก่นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า (ส�ำนักงานคณะ
เข้าใจอันดี หรือแก้ไขความเข้าใจผิด เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ กรรมการการอุ ด มศึ ก ษา, 2558) ยั ง ไม่ เข้ า ถึ ง กลุ ่ ม
ให้กับคณะศึกษาศาสตร์ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายเท่าทีค่ วรน�ำไปสูป่ ญ
ั หาตามมาทีจ่ ะส่งผลต่อการ
ได้กว้างขวาง รวดเร็ว 5) สื่อโสตทัศน์ คือ ช่องทางใน พัฒนาศักยภาพของนิสิต เช่น การพลาดโอกาสเข้าร่วม
การประชาสัมพันธ์ ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้เสียง ภาพนิ่ง ภาพ กิจกรรม การยื่นเอกสารหลักฐานในการด�ำเนินธุรกรรม
เคลื่อนไหว เพื่อเสนอข้อมูลหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็น พัฒนานิสติ ล่าช้า หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบด้านวินยั
ประโยชน์ตอ่ นิสติ เช่น เสียงตามสาย จอแสดงภาพดิจทิ ลั นิสิตต่าง ๆ ดังเช่น งานวิจัยของ เสริมศรี สามารถกิจ
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(2551) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั และพบว่านิสติ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจ สภาพ
ได้แสดงความคิดเห็นว่า ข้อมูลไม่ทันสมัย ควรมีการ ปัญหา และความต้องการนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูล
ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา และ ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์
ควรเพิ่มการรองรับการเข้าใช้งานในบางช่วงเวลาโดย มหาวิทยาลัยบูรพา
เฉพาะเวลาลงทะเบียน รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์น้อย
4. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินงานบริการข่าวสารแก่นิสิตผ่าน ความพึงพอใจ โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5
สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและประสบความ ตอน ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จ�ำนวน
ส�ำเร็จตรงความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายนิสิตผู้รับสาร 4 ตอน และปลายเปิด 1 ตอน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจ สภาพปัญหา ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือมีดังนี้
และความต้ อ งการของนิ สิ ต ที่ มี ต ่ อ การบริ ก ารข้ อ มู ล
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ข่าวสารจากสือ่ ประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ เพือ่ ความพึงพอใจ และกรอบแนวทางในการประกันคุณภาพ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบกลไกการ การศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.
ด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 2553 ได้มีตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ที่ต้องมีระบบและกลไกการ
ต่อนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางใน ให้ค�ำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
การพัฒนาการด�ำเนินงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์แก่คณะ และกลยุทธ์ที่ 1, 2, 13 และ 15 ตามแผนยุทธศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ.
สถาบันอุดมศึกษาอืน่ ๆ ตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพ 2554-2558
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
4.2 สร้างข้อค�ำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
สภาพความต้องการ และสภาพปัญหาของนิสิตในการ
วิธีดำ�เนินการวิจัย
รั บ บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ของ
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบส�ำรวจ (Survey
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบแนวคิด
Research) โดยผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการวิจยั ตามรายละเอียด
ในการวิจัย โดยแบบสอบถามมี 5 ตอน ได้แก่
ดังต่อไปนี้
		 4.2.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
1. ประชากรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ นิสติ คณะศึกษาศาสตร์
ของผู ้ ต อบแบบสอบถามเป็ น สถานภาพของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยบูรพา ทีล่ งทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2557
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยชัน้ ปี
ซึง่ มีประชากรรวม 5,894 คน (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
ระดับการศึกษา และเพศ
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
		 4.2.2 ตอนที่ 2, 3, 4 ประเด็ น
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้กำ� หนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจ สภาพปั ญ หา และ
จากการค�ำนวณโดยใช้สตู รของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane,
ความต้ อ งการ ของนิ สิ ต ที่ มี ต ่ อ การบริ ก ารข้ อ มู ล
1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 375 คน หลังจากนั้นสุ่ม
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์
ตัวอย่างแบ่งตามระดับการศึกษาโดยใช้วธิ แี บ่งแบบชัน้ ภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5
และในแต่ละชัน้ ภูมจิ ะท�ำการสุม่ ตัวอย่างแบบสัดส่วน และ
ระดับ แบบ Likert Scale
สุ่มอย่างง่าย
		 4.2.3 ตอนที่ 5 เป็นค�ำถามปลายเปิด
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ในประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในความพึงพอใจ สภาพ
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของนิสิต
ปัญหา และความต้องการของนิสติ ในการรับบริการข้อมูล
คือ เพศ และระดับการศึกษา
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์
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มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามที่สมบูรณ์จากนั้นน�ำทดลองใช้กับกลุ่ม
เชิงคุณภาพ
ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับประชากร จ�ำนวน 30 คน
4.3 น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ เพื่อค�ำนวณหาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง ซึ่งได้ค่า
จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เท่ากับ 0.98 จึงน�ำไปใช้เก็บ
ของค�ำถามและการใช้ภาษาเพื่อน�ำมาปรับปรุงให้เป็น ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า นิสติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทีต่ อบแบบสอบถาม ทัง้ หมด 375 คน มีดงั นี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จ�ำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
รวม

จ�ำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง
(คน)
87
288
375
249
96
30
375

ร้อยละ
23.20
76.80
100.00
66.40
25.60
8.00
100.00

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตามความคิดเห็นของนิสติ ทีม่ ตี อ่ การบริการข้อมูลข่าวสารจากสือ่ ประชาสัมพันธ์
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่านิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
(X = 3.77, SD= 0.78) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ด้านความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก จากจ�ำนวน 12 ข้อ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีต่อ
การบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์สูงสุด
ประเด็นสอบถามความพึงพอใจทีม่ ีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
อันดับที่ 1 การได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสื่อใหม่
อันดับที่ 2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตที่ได้รับการบริการข้อมูลข่าวสาร
อันดับที่ 3 ความชัดเจนและความน่าเชื่อถือของข่าวสาร

X

N = 375
ระดับ ความพึง
SD
พอใจ

4.01

0.83

มาก

3.97
3.96

0.75
0.68

มาก
มาก
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ตอนที่ 3 ด้านสภาพปัญหาตามความคิดเห็นของนิสติ ทีม่ ตี อ่ การบริการข้อมูลข่าวสารจากสือ่ ประชาสัมพันธ์
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.54,
SD = 0.95) และสื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตคิดเห็นว่ามีปัญหามากที่สุดคือ การบริการข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในระดับ
มากที่สุด ซึ่งปัญหาของสื่อมวลชนสูงสุด 3 อันดับแรก จากจ�ำนวน 18 ข้อ ดังตาราง
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามสภาพปัญหา ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีต่อ
การบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์สูงสุด
ประเด็นสอบถามด้านสภาพปัญหาที่มีต่อการบริการ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
อันดับที่ 1 ความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
อันดับที่ 2 ความต่อเนื่องของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
อันดับที่ 3 ความสะดวกในการเข้าถึงเพื่อรับบริการข้อมูลข่าวสาร

N = 375
X

SD

3.82
3.80
3.79

0.94
0.92
0.95

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

ตอนที่ 4 ด้ า นความต้ อ งการของนิ สิ ต ที่ มี ต ่ อ การบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่านิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
(X = 3.75, SD = 0.78) ซึง่ เมือ่ วิเคราะห์ผลความคิดเห็นความต้องการของนิสติ ทีม่ ตี อ่ การบริการข้อมูลข่าวสารจาก
สือ่ ประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยความต้องการสูงทีส่ ดุ 3 อันดับแรก จากจ�ำนวน 63 ข้อ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามความต้องการ ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่มี
ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์สูงสุด
ประเด็นสอบถามด้านความต้องการที่มีต่อการบริการ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
อันดับที่ 1 การบริการข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมทางการ
ศึกษา ผ่านสื่อใหม่
อันดับที่ 2 การบริการข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อใหม่
อันดับที่ 3 ความต้องการข้อมูลข่าวสารทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาความสะดวกในการเข้า
ถึงเพื่อรับบริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อใหม่

N = 375
X

SD

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.01

0.73

มาก

3.95

0.81

มาก

3.94

0.84

มาก

จากตารางสรุ ป ผลการวิ จั ย พบว่ า ล� ำ ดั บ สู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรกในแต่ ล ะด้ า นสรุ ป ได้ ว ่ า ความพึ ง พอใจ
สู ง สุ ด คื อ การบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และ กิ จ กรรมทางการศึ ก ษา ผ่ า นสื่ อ ใหม่
(X = 4.01, SD = 0.83) อยู่ในระดับมาก สภาพปัญหาสูงสุด คือ ความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ของการให้
บริการ ข้อมูลข่าวสาร (X = 3.82, SD = 0.94) และด้านความต้องการสูงสุด คือการบริการข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
การเรียนการสอน และ กิจกรรมทางการศึกษา ผ่านสื่อใหม่ (X = 4.01, SD = 0.73)
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4. ผลการรวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมของ ทัง้ ควรมีการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังสถานศึกษาในจังหวัด
นิสิตจากการตอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ต่าง ๆ ในภาคตะวันออก ควรปรับข้อมูลสารสนเทศ
(Content Analysis) สรุปได้ดังนี้
เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน อยากให้มีนักประชาสัมพันธ์
4.1 ด้ า นความพึ ง พอใจตามความคิ ด มาให้ ข ้ อ มู ล และตอบค� ำถามเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นานิ สิ ต
เห็นของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ อยากให้มีห้องนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประวัติความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์ และผลงาน
ได้แก่ มีกิจกรรมการสัมมนา อบรมอย่างต่อเนื่อง และมี ของคณาจารย์และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ ทีม่ กี ารจัดพิมพ์และอยูใ่ นฐานข้อมูล
5. การเปรียบเทียบความพึงพอใจ สภาพ
TCI
ปัญหา และความต้องการทีม่ ตี อ่ การบริการข้อมูลข่าวสาร
4.2 ด้านสภาพปัญหา ได้แก่ ข้อมูลบางครั้ง จากสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ของนิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์
ไม่มีการปรับปรุงท�ำให้ข้อมูลเก่าไป ไม่ทันสมัย และขาด มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามเพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ใช้ t-test ดังตารางที่ 5-7
4.3 ด้านความต้องการ ควรมีข้อมูลข่าวสาร
เกีย่ วกับการศึกษาวิชาชีพครูทที่ นั สมัยและสืบค้นได้ รวม
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อประชาสัมพันธ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามสถานภาพด้านเพศ
ความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการที่มีต่อการบริการ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ
ชาย
N = 87
X
SD

หญิง
N = 288
X
SD

t

p
0.53

1. ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์

3.80

0.61

3.76

0.55

0.62

2. สภาพปัญหาที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์

3.49

0.79

3.56

0.71

-0.93 0.47

3. ความต้องการที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.75

0.54

3.75

0.55

0.00

0.99

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความ
ต้องการที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ จ�ำแนกตามสถานภาพด้านเพศชาย หญิง พบว่า
ความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
6. การเปรียบเทียบความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) ดังตารางที่ 6, 7, 8
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ตารางที่ 6 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความพึงพอใจที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ประเด็นความคิดเห็น แหล่งความแปรปรวน
ความพึงพอใจ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
372
374

SS
2.98
118.28
121.26

MS
1.49
0.31

F
4.68

P
0.01*

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของนิสติ จ�ำแนกตามระดับการศึกษาทีม่ ตี อ่ การบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสือ่ ประชาสัมพันธ์จากตารางที่ 6 พบว่า กลุม่ ระดับการศึกษาต่าง ๆ มีความพึงพอใจต่อการบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านสภาพปัญหาที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามระดับการศึกษา

ประเด็นความคิดเห็น แหล่งความแปรปรวน
สภาพปัญหา
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
372
374

SS
0.34
201.67
202.00

MS
0.17
0.54

F

P

0.31

0.73*

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบสภาพปัญหาของนิสติ จ�ำแนกตามระดับการศึกษาทีม่ ตี อ่ การบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาต่าง ๆ มีสภาพปัญหาต่อการบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ไม่แตกแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 8 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความต้องการที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ประเด็นความคิดเห็น แหล่งความแปรปรวน
ความต้องการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

df
2
372
374

SS
1.87
109.04
110.91

MS
0.93
0.29

F

P

3.18

0.04*

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความต้องการของนิสติ จ�ำแนกตามระดับการศึกษาทีม่ ตี อ่ การบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาต่าง ๆ มีความต้องการต่อการบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 9 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยสภาพปัญหาของนิสิต จ�ำแนกตามระดับการศึกษาที่มีต่อการบริการ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
*p < .05

X
3.49
3.55
3.62

ปริญญาตรี
3.50
-

ปริญญาโท
3.55
0.06
-

ปริญญาเอก
3.62
0.13
0.07
-

จากตารางที่ 9 ทดสอบความแตกต่างสภาพปัญหาของนิสิต ที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์จ�ำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe’ พบว่า นิสิตที่มีระดับการศึกษาต่างกันนั้นมี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ตารางที่ 10 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความต้องการของนิสิต จ�ำแนกตามระดับการศึกษาที่มีต่อการบริการ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
*p < .05

X
3.78
3.66
4.02

ปริญญาตรี
3.78
-

จากตารางที่ 10 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ความต้องการของนิสิต ที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อประชาสัมพันธ์จ�ำแนกตามระดับการศึกษาเป็น
รายคูด่ ว้ ยวิธี Scheffe’ พบว่า ค่าเฉลีย่ ความต้องการด้าน
การบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาโทมีความแตกต่างกับค่าเฉลี่ยความคิด
เห็นของนิสติ ระดับปริญญาเอกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยที่ค่าเฉลี่ยความต้องการของนิสิตระดับ
ปริญญาเอก (X = 4.02) สูงกว่านิสิตระดับปริญญาโท
(X = 3.66)

ปริญญาโท
3.66
0.12
-

ปริญญาเอก
4.02
0.24
0.36*
-

1. ความพึงพอใจตามความคิดเห็นของนิสิต
ที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าโดย
รวมพึงพอใจอยู่ในระดับมาก นั่นแสดงให้เห็นว่า การให้
บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ตรงกับความต้องการและ
เป็นไปตามที่ผู้บริการมีความคาดหวังกับคุณภาพการ
บริการของคณะฯ ดังค�ำกล่าวของ จิตตินันท์ เดชะคุปต์
(2546 หน้า 22-25) ที่ระบุว่า ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ การให้บริการที่ดีต้องมีเป้าหมายอยู่ที่ผู้รับ
บริ ก ารเป็ น สํ า คั ญ โดยผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งถื อ เป็ น หน้ า ที่
โดยตรงที่ จ ะต้ อ งพยายามกระทํ า อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ให้ ผู ้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจให้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ขอน�ำเสนอการ จะทํ า ได้ เพราะผู ้ ใช้ บ ริ ก ารย่ อ มมี จุ ด มุ ่ ง หมายของ
การมารั บ บริ ก าร และคาดหวั ง ให้ มี ก ารตอบสนอง
อภิปรายผลดังต่อไปนี้
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ความต้องการนั้น นอกจากนี้ความพึงพอใจของนิสิตใน ผ่านสือ่ มวลชนควรต่อเนือ่ ง และต้องมีสงิ่ กระตุน้ ให้นสิ ติ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผ่านสื่อใหม่ พึงพอใจมาก ได้รับรู้ในการติดตามชม นอกจากนี้จากการวิเคราะห์
เป็นอันดับหนึง่ เนือ่ งจากเข้าถึงได้งา่ ยและอาจเป็นเพราะ เนื้อหา ความคิดเห็นเพิ่มเติม พบว่า ข้อมูลบางครั้งไม่มี
เป็ น สื่ อ ที่ นิ สิ ต สามารถสื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น ผ่ า นสื่ อ การปรับปรุงข้อมูลท�ำให้ข้อมูลเก่าไป (ความถี่ = 32)
ใหม่ได้รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการส�ำรวจ เว็บไซต์ของคณะฯ ข้อมูลคุณวุฒิและชื่อคณาจารย์ใน
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 เว็บไซต์ของคณะควรตรวจสอบให้ถกู ต้องและข้อมูลควร
พบว่า การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยในการ มีการ Update อย่างต่อเนื่อง (ความถี่ = 14) ควร
รับรู้ข่าวสาร สืบค้นข้อมูลมากที่สุดร้อยละ 62.2 และ มี ร ายการโทรทั ศ น์ ห รื อ บทความวิ ท ยุ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กิจกรรมผ่านสื่อใหม่สังคมออนไลน์ คิดเป็นสัดส่วน ศึกษาศาสตร์ ทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง (ความถี่
ที่สูงถึงร้อยละ 82.7 (ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง = 10) ซึ่งปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์, 2558) นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและยัง
เนื้อหา ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนิสิต พบว่านิสิตให้ ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะว่า คณะศึกษาศาสตร์มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ ดังที่ เสรี วงษ์มณฑา (2546, หน้า 29-30) กล่าวว่าหลัก
หลากหลายแต่ยังขาดความต่อเนื่อง (ความถี่ = 64) ซึ่ง การใช้สอื่ ประชาสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมายนัน้ ต้องเข้าถึง
มากเป็นล�ำดับที่ 1 และข่าวสารไม่ทนั สมัย (ความถี่ = 43) กลุม่ เป้าหมายตามทีต่ อ้ งการ และใช้ความถีท่ เี่ หมาะสมใน
เป็นล�ำดับที่ 2 นั่นแสดงให้เห็นว่า การได้รับรู้ข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์นั้น
ข่าวสารประชาสัมพันธ์นั้นต้องมีช่องทางให้ผู้รับสารมี ต้องมีการใช้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่พอเหมาะ และ
ทางเลือกเพื่อให้สื่อที่ตรงกับความต้องการของผู้รับสาร เพียงพอ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรย์มี (Graeme, 2010)
3. ด้านความต้องการตามความคิดเห็นของนิสติ
ทีก่ ล่าวว่า ส่วนมากในการรับรูข้ อ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ของ ที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
ประชาชนในนิวซีแลนด์ต้องมีความอย่างต่อเนื่อง และ พบว่ า ความคิ ด เห็ น โดยรวมมี ค วามต้ อ งการอยู ่ ใ น
มีการใช้สื่อที่หลากหลายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ ระดั บ มาก ซึ่ ง เมื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลความคิ ด เห็ น ความ
เป็นส่วนหนึ่ง
ต้องการของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
2. ด้านสภาพปัญหาที่มีต่อการบริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยความต้องการ
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่านิสิตมีความคิด มากที่สุด คือ ด้านการบริการข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการ
เห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยสภาพปัญหาการบริการ เรียนการสอน จากสือ่ ใหม่ ได้แก่ สือ่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนมากที่สุด สือ่ สังคมออนไลน์ เป็นต้น ซึง่ ความต้องการ ดังกล่าวข้าง
ในประเด็ น เรื่ อ งข่ า วสารปริ ม าณน้ อ ย ความต่ อ เนื่ อ ง ต้นแสดงให้เห็นว่า สื่อใหม่ยังได้รับความนิยมเนื่องจาก
และทันต่อเหตุการณ์ นั่นแสดงให้เห็นว่า สภาพปัญหา นิสิตมีสมาร์ทโฟนท�ำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังงาน
ของการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อมวลชนควรต่อเนื่อง ซึ่ง วิจัยของ ปีเตอร์ และจอห์น (Peter & John, 2011,
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับ เป็นขั้นแรกในการ pp. 6-42) ที่พบว่า สื่อใหม่ทั้งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เลือกช่องทางการสื่อสารบุคคลจะ เลือกเปิดรับสื่อและ SMS มีแนวโน้มการยอมรับด้วยสื่อใหม่ก�ำลังได้รับการ
ข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลากหลาย และเข้า ยอมรับในการรับรู้มากยิ่งขึ้น และอาจเกิดจากปัจจัยที่
ถึงง่าย ซึ่งสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เข้ามากับการใช้ประโยชน์จากสื่อหรือช่องทางในการรับ
ควรประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ตามแนวคิดของ Klapper สารมีรายละเอียดดังนี้ (Katz et al., 1973) ที่ระบุว่า
(ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์, 2554, หน้า 9) ที่การน�ำเสนอ ความต้องการเกิดจาก ปัจจัยจากสภาพทางสังคมและ
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ลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสาร ท�ำให้มนุษย์มีความ หน้า 48-100) ประชากรที่แสดงความคิดเห็นมีระดับ
ต้องการแตกต่างกันไป และปัจจัยจากความต้องการและ การศึกษาต่างกันมีความต้องการและความพึงพอใจใน
ความคาดหวังการใช้สอื่ ของผูร้ บั สาร ทีแ่ ตกต่างกันท�ำให้ การใช้ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสาธารณสุขโดยรวม
แต่ละคนคาดคะเนว่าสือ่ แต่ละประเภทจะสนองตอบความ แตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
ต้องการในการรับสารได้แตกต่างกัน นอกจากนี้จากการ สภาพปัญหา จ�ำแนกตามระดับการศึกษาที่มีต่อการ
วิเคราะห์เนื้อหาความคิดเห็นเพิ่มเติมของนิสิต พบว่า มี บริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่ม
ข้อเสนอแนะโดย อยากให้มีนักประชาสัมพันธ์ มาให้ ระดับการศึกษาต่าง ๆ มีสภาพปัญหาต่อการบริการข้อมูล
ข้อมูลและตอบค�ำถามเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
เจ้าหน้าที่ในการประสานงาน (ความถี่ 14) และต้องการ ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนั่นเป็นเพราะที่นิสิตใน
ให้คณะรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับวิชาชีพครู (ความถี่ 8) แต่ละระดับการศึกษาพบปัญหาอุปสรรคในการรับข่าวสาร
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นอกจากสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ จากคณะศึกษาศาสตร์ ที่คล้ายคลึงกัน
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ แล้ว
นิสิตยังให้ความส�ำคัญกับสื่อบุคคลซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับ ข้อเสนอแนะการวิจัย
นิสิตได้ทันที ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จึงมีส่วนส�ำคัญใน
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ ได้แก่
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรได้เป็นอย่างดีและเป็นสือ่ สาร
1.1 ควรหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์
สองทาง ที่สามารถเปิดโอกาสให้พูดคุยซักถามได้
เรือ่ งราวต่าง ๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดภาพลักษณ์ทดี่ แี ก่องค์กรผ่าน
4. เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง สื่อมวลชนให้มีความต่อเนื่อง
ของความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการ
1.2 ควรประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้รับรู้และ
ของนิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาที่ มี ติดตามรับชมรับฟังหรืออ่านจากสือ่ หนังสือพิมพ์โดยอาจ
ต่ อ การบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ มีการท�ำกฤตภาคและสรุปประชาสัมพันธ์ทุกเดือนผ่าน
จ� ำ แนกตามสถานภาพด้ า นเพศ พบว่ า นิ สิ ต ที่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
มี เ พศต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น โดยภาพรวมไม่ มี
1.3 ควรส่งเสริมพัฒนาให้มีการวางแผน
ความแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากคณะศึกษาศาสตร์มีช่องทางใน
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่
การสื่อสารที่หลากหลายและให้นิสิตได้มีทางเลือก ซึ่ง
2.1 ควรศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก าร
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จอย ทองกล่อมสี (2550, หน้า ประชาสัมพันธ์ เพื่อการใช้ประโยชน์งานพัฒนานิสิตจาก
88-136) ที่พบว่า ประชาชนที่มีเพศ สถานภาพสมรส การบริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
การศึกษา รายได้ตา่ งกัน มีการรับรูข้ า่ วสารไม่แตกต่างกัน
2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มและ
นอกจากนีเ้ มือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อของการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร และ
พึงพอใจ และความต้องการของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูล
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำแนกตามระดับการศึกษาทีม่ ตี อ่ การ ในอีกมิติหนึ่ง
บริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่ม
ระดับการศึกษาต่าง ๆ มีความพึงพอใจ และความต้องการ
ต่ อ การบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คามิน จันทร์คามค�ำ (2546,
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การสร้างหลักสูตรอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูข้ องนิสติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นการวิจยั
เชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสร้างหลักสูตรอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงาน
อุตสาหกรรม 2. เพื่อศึกษาผลการอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมของนิสิตสาขา
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็น
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจ�ำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยจ�ำนวน 3 ชนิด คือ 1. แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม มีลักษณะเป็นข้อค�ำถามชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากอยู่ ระหว่าง 0.500 – 0.700 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.333 –0.800 และ
ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ค่า สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค ซึ่งมีค่า = 0.907 2. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอุบตั เิ หตุในงานอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบตามแนวคิดของ Taba (1962: 214) 4 ประการ
คือ วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์การเรียน และการประเมินผล มีค่า E1 = 80.50 และค่า E2 = 81.00
3. แบบประเมินหลักสูตรฝึกอบรม เรือ่ ง ความปลอดภัยและการป้องกันอุบตั เิ หตุในงานอุตสาหกรรม มีคา่ ความเชือ่ มัน่
โดยใช้ค่า สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค = 0.928 ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเริ่มด�ำเนิน
การดังนี้ 1. ท�ำการทดสอบผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม 2. ด�ำเนินการฝึกอบรมด้วย
หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม 3. ท�ำการทดสอบผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม 4. ท�ำการประเมินผลการฝึกอบรมด้วย
แบบประเมินผล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1. คะแนนจากแบบทดสอบ การทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยแบบ
ทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม และผลการประเมินจากแบบประเมิน น�ำมาวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. ท�ำการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยใช้การทดสอบทีแบบไม่อิสระ ( dependent t-test )
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่า IOC ค่าความยาก ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของครอนบัค และการหาประสิทธิภาพบทเรียน จะใช้คะแนนเฉลีย่ จากการท�ำแบบทดสอบ
หรือกิจกรรมระหว่างอบรมมาค�ำนวณร้อยละซึง่ จะเรียกว่า Event1 หรือ E1 มาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลีย่ ในรูปของ
*อาจารย์ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ร้อยละจากการท�ำแบบทดสอบหลังอบรมซึ่งจะเรียกว่า Event 2 หรือ E2 โดยน�ำมาเปรียบเทียบกันในรูปแบบ E1/
E2 เกณฑ์ที่ใช้วัดก�ำหนดมาตรฐานไว้ 80/80
สรุปผลการวิจัย
1. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบ
หลัก 4 ประการ คือ วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์การเรียน และการประเมินผล ด�ำเนินการตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร โดยการทดลองใช้หลักสูตร จ�ำนวน3 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1. น�ำไปทดลองใช้กบั นิสติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา รุ่น 57 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 3 คน พบว่า นิสิตรุ่น 57 มีผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ครั้งที่ 2. น�ำไปทดลองใช้กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา รุ่น 57
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 พบว่า มีคา่ E1 = 78.75 และ
ค่า E2 =81.00 และครัง้ ที่ 3. น�ำไปทดลองใช้กบั นิสติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา รุน่ 58 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พบว่า มีค่า E1 =80.50 และค่า E2 = 81.00
และผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมฯ จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก
2. ผลการพั ฒ นานิ สิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา โดยใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม เรื่ อ ง
ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 20 คน เป็นเพศชาย
17 คน (ร้อยละ85.00 ) เพศหญิง 3 คน (ร้อยละ15.00 ) ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ จ�ำนวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
คำ�สำ�คัญ : หลักสูตรอบรม/ ความปลอดภัย

Abstract
The study entitled “Creating the Training Course on Industrial Safety and Accident Prevention
for Students studying Industrial Technology Education at the Faculty of Education, Burapha
University” has two main objectives – 1) to develop a study course concerning safety and accident
prevention in the Industry; and 2) to evaluate the result of the safety and accident prevention
training program displayed by students studying Industrial Technology Education, at the Faculty
of Education, Burapha University. The participants in this study were 20 students studying at the
Faculty of Education, Burapha University. Random sampling technique was used to identify the
participant. The researcher developed 3 instruments to collect data and use in this study. They
were 1) a pretest and posttest multiple-choice which had its difficulty level between 0.500 to 0.700,
its discrimination between 0.333 to 0.800 and its reliability score of the coefficient alpha at 0.907;
2. Lessons and curriculum concerning Safety and Accident Prevention in the Industry the training
course curriculum was organized with Taba’s models : objectives, content, learning experience and
evaluation (1962: 214); and 3. The training satisfactory evaluation form. The researcher conducted
and collected data himself starting from asking his participants to complete their pretest; providing
them with treatment (designed training program); asking them to complete their posttest and the
evaluation form. After the data was collected, mean and standard deviation were used to compute.
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Also the dependent t-test was used to evaluate the differences in means between pretest and
posttest score. To analyze the quality of the training instrument, the researcher asked experts in
the field to verify their content validity and checked the IOC score. Difficulty level, Discrimination
level, Reliability level were scrutinized by the use of coefficient alpha. the test of E1 and E2 score
were also performed and reported in this study.
It was found in this study that
1. The development of Safety and Accident Prevention in the Industry Training program
which contain all 4 elements 1) objectives; 2) content; 3) Learning Experiences; and 4) Evaluation,
produced high effective result, in other words, the result meat all designed objectives. This was
approved after trying out 3 times – a group of 3 students studying in Batch 57 in Industrial
Technology Education major, at the Faculty of Education, Burapha University in their first semester,
a group of 20 students at the same batch in their second semester (E1 = 78.75 and E2 =81.00);
and a group of students studying in Batch 58 in their second semester (E1 =80.50 and E2 = 81.00.)
It was also found that participants/trainees’ satisfactory level was high.
2. The study reported that all 20 participants who are 17 male (85.00 percent) and 6 female
(15 percent) passed all criteria set in the objectives.
Keywords : Training Courses/ Safety

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาและส่งเสริม
การลงทุนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมมีการขยายการ
ลงทุนอย่างมากมายจนธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตอย่าง
รวดเร็ว การท�ำงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
เป็นชีวิตการท�ำงานในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่าง
มาก และนั บ วั น สถานประกอบการอุ ต สาหกรรมใน
ประเทศไทยจะมีจ�ำนวน เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเข้า
มามีบทบาทส�ำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งขึ้น
เมื่อสถานประกอบการเพิ่มขึ้นความต้องการแรงงานที่
จะเข้าไปท�ำงานก็ตอ้ งมีเพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนจาก
สังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม ท�ำให้แรงงาน
จากภาคเกษตรกรรมปรับเปลี่ยนตนเองไปเป็นลูกจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้จำ� นวนผูท้ เี่ ข้าไปใช้ชวี ติ การ
ท�ำงานอยู่ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมมีเพิ่มมาก

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง น�ำไปสู่การจ้างแรงงานภายในประเทศ
ที่มีจ�ำนวนมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความเจริญของชาติโดยรวม
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจะส่งผลใน
ด้านบวกให้เกิดความก้าวหน้าและความเจริญ พร้อม
ทั้ ง สร้ า งแรงงานในประเทศเป็ น จ� ำ นวนมากก็ ต าม
การขยายตัวทางอุตสาหกรรมนั้นก็ส่งผลในด้านลบด้วย
เช่นกัน ปัญหาต่างๆ ในชีวิตการท�ำงานที่ลูกจ้างหรือ
พนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมต้องเผชิญ
ในปั จ จุ บั น นั้ น มี อ ยู ่ ม าก ทั้ ง ทางด้ า นการท� ำ งานและ
ปัญหาความปลอดภัยโดยทีก่ ารปฏิบตั งิ านภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมนัน้ อาจก่อให้เกิดอันตราย หมายถึง การเกิด
อุบัติเหตุในการท�ำงานซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ท�ำให้เกิดการ
บาดเจ็บแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงท�ำให้เกิดการเสียหายแก่
ทรัพย์สิน ความสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุเป็น
สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในระบบอุตสาหกรรม เพราะท�ำให้
เกิ ด ผลเสี ย มากมายโดยแบ่ ง เป็ น ความสู ญ เสี ย ในรู ป
ของต้นทุน ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม
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(วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2541 หน้า 5) ค่าใช้จ่ายทางตรง ส�ำนักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ กี่ รุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าประกันภัย มีสมาชิกอยู่ 158 ประเทศ (เกรียงศักดิ์ บุญญา, 2554,
ส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมประกอบด้วย การเสียเวลาท�ำงาน หน้า 2) ท�ำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการ
ของพนักงาน ประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงาน ท�ำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความยุติธรรมทาง
ลดลง เสียเวลาท�ำงานของผู้ควบคุมงาน เสียค่าใช้จ่าย สังคม การยอมรับสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน เป็น
เพื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่ เครื่องจักรและอุปกรณ์การ ผู้ก�ำหนดมาตรฐานแรงงานในรูปของอนุสัญญาองค์การ
ผลิตเสียหาย เสียเวลาท�ำงานเพราะต้องซ่อมเครื่องจักร แรงงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้น
ผลผลิ ต ได้ รั บ ความเสี ย หายจนใช้ ก ารไม่ ไ ด้ ได้ รั บ ต�่ำเกี่ยวกับสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน เสรีภาพในการจัดตั้ง
ความเสียหายเนื่องจากส่งงานไม่ทันก�ำหนด เสียค่าใช้ สมาคมและสิทธิในการรวมตัวกันของคนงาน การร่วม
จ่ายที่ต้องจ่ายประจ�ำโดยไม่เกิดงานตลอดจนครอบครัว เจรจาต่อรอง การขจัดการใช้แรงงานบังคับ การได้รับ
ของพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุสูญเสียรายได้ที่เคยมี และ โอกาสและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งมาตรฐาน
ถ้าหากว่าพนักงานทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุรายนัน้ ได้รบั อุบตั เิ หตุ อื่นที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน นโยบายการจ้างงาน การ
จากการท�ำงานร้ายแรงจนถึงขั้นพิการจะท�ำให้พนักงาน บริ ห ารแรงงาน กฎหมายแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ์
ผูน้ นั้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องเป็นภาระของคนรอบข้าง สภาพแวดล้อมการท�ำงาน การบริหารจัดการ ความมัน่ คง
หรือลุกลามจนกลายมาเป็นปัญหาสังคม ดังนั้น ปัญหา ทางสังคม สถิติแรงงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัยใน
ความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบการจึงเป็น การท�ำงาน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมพัฒนาการของลูกจ้าง
ปัญหาใหญ่ที่ทุกฝ่ายควรตระหนักและร่วมกันพิจารณา ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและองค์กรลูกจ้างรวมทั้งให้การ
หาแนวทางป้องกันมิให้ปัญหาด�ำรงอยู่ พร้อมทั้งควรมี อบรมและค�ำปรึกษาแก่องค์การดังกล่าวภายใต้กลไกหรือ
แนวทางป้องกันเพื่อลดความสูญเสียดังกล่าว
ระบบขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้ ปัญหาความ
อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใคร ปลอดภัยยังเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญ
คาดคิด ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าและควบคุมไม่ได้ เช่น โดยมีหน่วยงาน ต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐและองค์กร
การตกจากที่สูง การถูกวัตถุหนีบหรือกระแทกอวัยวะ ภาคเอกชนภายในประเทศที่ท�ำหน้าที่ ดูแลการป้องกัน
เป็นต้น ซึง่ จะท�ำให้เกิดความสูญเสียต่อผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ อุบัติเหตุ อันตรายเพื่อความปลอดภัยในการท�ำงานใน
บุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย อุบัติเหตุในการ สถานประกอบการ
ท�ำงานเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในขณะท�ำงาน
ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการสร้ า ง
เช่น การบาดเจ็บ การกระแทกหรือบดของเครื่องจักร หลักสูตรอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ
การถูกสิ่งของหล่นทับ เป็นต้น กวิณช์ตา อภิธนาดล ในงานอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตสาขา
(2546, หน้า 38) อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง จะส่งผล วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ให้พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านทุกคนรูส้ กึ กังวลและกลัว หากว่า มหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่ น�ำข้อมูลมาพัฒนาเนือ้ หารายวิชา
บริษัทปล่อยให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่มีการแก้ไขและ การเรียนการสอนความปลอดภัยและการป้องกันอุบตั เิ หตุ
ป้องกัน จะท�ำให้พนักงานสูญเสียความมั่นใจจนอาจถึง ในโรงงานอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี ให้นิสิตได้รับ
ขั้นขาดความเอาใจใส่ในการท�ำงานในที่สุด นอกจาก ความรูอ้ ย่างถูกต้องและน�ำไปใช้อย่างถูกวิธแี ละประกอบ
นี้ ปัญหาด้านความปลอดภัยเป็นปัญหาระดับโลก มี อาชี พ อย่ า งปลอดภั ย ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น อย่ า งมี
องค์ ก ารกรรมกรระหว่ า งประเทศ (International ประสิทธิภาพอีกทั้งข้อมูลงานวิจัยที่ได้สามารถน�ำไปใช้
Labor Organization = ILO) เป็นหน่วยงานหนึ่งของ ในการวางแผนพัฒนาให้กับสถานประกอบการในการ
องค์การสหประชาชาติซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2462 โดยมี
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ป้องกันอุบตั เิ หตุทอี่ าจจะเกิดขึน้ กับพนักงานรวมถึงสถานประกอบการสามารถเพิม่ ประสิทธิผลการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างหลักสูตรอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อศึกษาผลการอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมของนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้วิจัยน�ำเสนอขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
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ตอนที่  การสร้างหลักสูตร
อบรมเรื่ องความปลอดภัยและ
การป้ องกันอุบตั ิเหตุในงาน
อุตสาหกรรม

สังเคราะห์เนื้อหาจากการวิจยั
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
สถานประกอบการในภาคตะวันออก

ดําเนินการสร้างหลักสูตรตาม
แนวคิดของวิชยั วงษ์ใหญ่

(ร่ าง) หลักสูตรอบรมเรื่ อง ความปลอดภัยและการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ในงานอุตสาหกรรม
นํา (ร่ าง) หลักสูตรฯ ไปทดลองใช้ ครั้งที่ 

ตอนที่  การพัฒนานิสิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้
หลักสูตรฝึ กอบรม เรื่ อง
ความปลอดภัยและการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุในงานอุตสาหกรรม

นํา (ร่ าง) หลักสูตรฯ ไปทดลองใช้ ครั้งที่ 
นํา (ร่ าง) หลักสูตรฯ ไปทดลองใช้ ครั้งที่ 3
การอบรมเชิงทดลองการ เรื่ อง ความปลอดภัยและการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ในงานอุตสาหกรรม

ภาพที่  กรอบวิธีดาํ เนินการวิจยั ภาพที่ 1 กรอบวิธีดำ�เนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั นําเสนอขั้นตอนโดยละเอียดเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การสร้างหลักสูตรอบรมเรื่ องความปลอดภัยและการป้ องกันอุบตั ิเหตุในงาน
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ผู้วิจัยน�ำเสนอขั้นตอนโดยละเอียดเป็น 2 ตอน เพือ่ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมือ่ ได้รบั การอนุมตั แิ ล้วจึง
ดังนี้
จะรับสมัครผูเ้ รียนและด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนได้
ตอนที่ 1 การสร้างหลักสูตรอบรมเรื่องความ
2.2 การวางแผนการใช้งานหลักสูตร เมื่อ
ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม หลักสูตรได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
ตอนที่ 2 การพัฒนานิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
2.3 ด� ำ เนิ น การใช้ ห ลั ก สู ต ร เริ่ ม ตั้ ง แต่
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้หลักสูตร การประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมของนิสิต
อบรม เรื่องความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุใน สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
งานอุตสาหกรรม น�ำเสนอ
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา และจั ด เตรี ย มงบประมาณ การ
รายละเอียดดังนี้
ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตลอดจนการจั ด
ตอนที่ 1 การสร้างหลักสูตรอบรม เรื่องความ ตารางสอน
ปลอดภัยและการป้องกันอุบตั เิ หตุในงานอุตสาหกรรม
3. ระบบการประเมินหลักสูตร มีกระบวนการ ดังนี้
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยด�ำเนินการสร้างหลักสูตรอบรม
3.1 การวางแผนการประเมินหลักสูตร ใน
ตามแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537, หน้า 23) ที่ การประเมินหลักสูตรในส่วนด้านใดบ้าง เช่น การประเมิน
ได้ เ สนอรู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รแบบครบวงจร เอกสารหลักสูตร การประเมินย่อย แต่ละระบบ เช่น ระบบ
(Integrated Curriculum Development) โดยแบ่ง การเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หรือประเมิน
กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรเป็น 3 ระบบ คือ ระบบ หลักสูตรทั้งระบบ
ร่างหลักสูตร ระบบการน�ำหลักสูตรไปใช้งานและระบบ
3.2 การเก็บข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล
การประเมินหลักสูตร ซึ่งทั้งสามระบบนี้ จะต้องสัมพันธ์ การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เพือ่ น�ำไปวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
ต่อเนื่องกัน ดังนี้
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
1. ระบบการร่างหลักสูตร มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล การก�ำหนดข้อมูล
1.1 สิง่ ก�ำหนดหลักสูตร คือ การศึกษาข้อมูล อะไรบ้างทีส่ ำ� คัญในการตัดสินใจ การจัดระบบข้อมูลช่วย
พื้นฐานต่าง ๆ ที่จะน�ำมาใช้ส�ำหรับการพัฒนาหลักสูตร จ�ำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และสังเคราะห์ได้ตามเกณฑ์ที่
ได้แก่ สิ่งก�ำหนดทางวิชาการ ทางสังคม เทคโนโลยีและ ก�ำหนดไว้การรายงานข้อมูล การจัดท�ำรายงานและการน�ำ
อุตสาหกรรม
เสนอข้อมูลจะช่วยในการพิจารณาว่าหลักสูตรนี้มีคุณค่า
1.2 รูปแบบหลักสูตร ประกอบด้วย โครงสร้าง ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้าง
และองค์ประกอบหลักสูตร ซึง่ สะท้อนให้เห็นภาพรวมและ
ส่ ว นเนื้ อ หาที่ ใช้ ใ นการสร้ า งหลั ก สู ต รอบรม
มาตรฐานทางการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
เรื่อง ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงาน
1.3 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เป็นการ อุตสาหกรรมเป็นเนือ้ หาทีไ่ ด้จากการด�ำเนินโครงการวิจยั
ศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร พร้อมทั้งปรับปรุง ของ เกรียงศักดิ์ บุญญา (2554, หน้า 273) เรื่อง ปัจจัย
แก้ไขบางส่วนก่อนน�ำไปใช้จริง
ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
1.4 การปรับแก้หลักสูตรก่อนน�ำไปใช้งาน ในสถานประกอบการในภาคตะวันออก พบว่า แรงงานมี
จะต้องจัดท�ำระบบข้อมูลที่ชัดเจน รวมทั้งการสังเคราะห์ ความส�ำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สถานประกอบ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
การต้องมีการจัดระบบการเตรียมความพร้อมด้านความ
2. ระบบการใช้งานหลักสูตร มีองค์ประกอบดังนี้ ปลอดภัย ดังนี้
2.1 การขออนุมตั หิ ลักสูตร โดยเสนอประธาน
1. การบริหารความปลอดภัย ส�ำหรับนโยบาย
หลักสูตรเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ด้านความปลอดภัยที่ดีและเด่นชัด ผู้บริหารองค์การจะ
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ต้องเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยให้ชัดเจน
ตอนที่ 2 การพัฒนานิสติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์ให้รับ อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทราบกันอย่างทัว่ ถึง ลักษณะของนโยบายจะต้องไม่กว้าง บูรพา โดยใช้หลักสูตรอบรม เรือ่ งความปลอดภัยและ
เกินไปแต่ต้องใช้ได้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จะ การป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
ต้องเขียนให้ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีความเป็น
ผู้วิจัยท�ำการพัฒนานิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
รูปธรรมเพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. การกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยของบุคคล ปฏิบตั ิ โดยใช้หลักสูตรอบรม เรือ่ งความปลอดภัยและการป้องกัน
งานโดยไม่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง บ� ำ รุ ง รั ก ษา อุบตั เิ หตุในงานอุตสาหกรรม โดยการจัดอบรมเชิงทดลอง
ซ่อมแซมเครือ่ งจักรโดยไม่หยุดเครือ่ งถอดเซฟการ์ดหรือ และด�ำเนินการวิจัยดังนี้
เครื่องป้องกันออกแล้วไม่ใส่เข้าที่หรือจงใจไม่ใช้ท�ำงาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หรื อ ใช้ เ ครื่ อ งจั ก รเร็ ว กว่ า อั ต ราที่ ก� ำ หนดไม่ ใ ส่ เ ครื่ อ ง
-ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นนิสติ สาขา
ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลขณะปฏิ บั ติ ง านเล่ น ตลก วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
คะนอง หยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 107 คน
ความปลอดภัยสวมใส่ชุดท�ำงานไม่รัดกุมหรือใส่เครื่อง
-กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนิสิต
แต่งกายมีเครื่องประดับที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดอุบัติเหตุใช้ สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
เครื่องมือที่ช�ำรุด หรือใช้ไม่ถูกวิธีและไม่เหมาะกับงาน มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 20 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง
3. สภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย อุปกรณ์ ตามเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย (Purposive Sampling)
การผลิต เครื่องจักร อยู่ในสภาพช�ำรุดไม่มีเซฟการ์ด ดังนี้ รับสมัครนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ฝาครอบ เครื่องกั้น หรือเครื่องป้องกันอันตรายอื่น ๆ ศึกษา ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการวิจัย มีความ
โครงสร้างอาคารไม่มั่นคง แข็งแรงขาดการวางแผนจัด สนใจและมีเวลาส�ำหรับการเข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้
ระเบียบรักษาความสะอาดในโรงงาน การจัดกองวัสดุ
ตัวแปร
สิ่งของไม่เป็นระเบียบและไม่ถูกต้องการจัดสารเคมีที่
ตัวแปรที่ใช้ในขั้นตอนนี้ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ
เป็นพิษ วัสดุระเบิด วัตถุไวไฟไม่เหมาะสม และไม่ถูก
1. ตัวแปรอิสระ คือ การพัฒนานิสิตสาขาวิชา
วิธี สถานที่ท�ำงานไม่ปลอดภัย เช่น แสงสว่างมีเพียงพอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการอาชีวศึกษา
ไม่มีระบบการระบายอากาศ ไม่มีระบบการเตือนภัยที่ และพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เหมาะสม เป็นต้น
ด้วยการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 วิธคี อื 1) ก่อนการฝึกอบรม
สรุป จากข้อมูลดังกล่าวเนือ้ หาทีใ่ ช้ในการอบรม และ 2) หลังการฝึกอบรม
เรื่อง ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงาน
2. ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร คือ
อุตสาหกรรมประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
2.1 คะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลัง
1. แนวคิดและทฤษฎีทีเกี่ยวข้องกับการบริหาร การฝึกอบรมและก่อนการฝึกอบรม
ความปลอดภัย
2.2 ผลการประเมินการฝึกอบรม
2. หลั ก การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จาก
การกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยของบุคคล
3. หลั ก การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จาก
สภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย
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ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลพื้นฐาน (เพศ)

ค่าความถี่
17
3
20

ชาย
หญิง
รวม
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ค่าร้อยละ
85
15
100

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
3. แบบประเมินหลักสูตรอบรม เรื่อง ความ
ครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�ำนวน 17 คน คิดเป็น ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
ร้อยละ 85.00 เพศหญิง จ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มี 3 ตอน คือ
15.00
ตอนที 1 เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู ้ ต อบ มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เป็นการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ�ำนวน 3 ชนิด คือ เรื่ อ งความปลอดภั ย และการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นงาน
1. แบบทดสอบ ก่อน-หลังการอบรม มีลกั ษณะ อุตสาหกรรม มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นข้อ
เป็นข้อค�ำถามชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 20 ข้อ
2. หลักสูตรอบรม เรื่อง ความปลอดภัยและ ค�ำถามปลายเปิด
แบบแผนการทดลอง
การป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบ
การด� ำ เนิ น การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใช้ แ บบแผนการ
ตามแนวคิดของ Taba (1962, p. 214) 4 ประการ
คือ วัตถุประสงค์ (Objectives) เนื้อหาวิชา (Content) ทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design
ประสบการณ์การเรียน (Learning Experiences) และ เอมอร สงวนดี (อ้างถึงใน แขก มูลเดช, 2555, หน้า
126) ดังแสดงในตารางที่ 2
การประเมินผล (Evaluation)
ตารางที่ 2 แสดงแบบแผนการทดลอง
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง

Pre-test
T1

Treatment
x

เมื่อ T1 หมายถึง การสอบก่อนการทดลอง (Pre – test)
		 X หมายถึง การทดลองโดยใช้หลักสูตรอบรม
		 T2 หมายถึง การสอบหลังการทดลอง (Post – test)

Post – test
T2
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รุ่น 57 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 3 คน
สรุปผลการวิจัย
1. หลักสูตรอบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการ พบว่า นิสิตรุ่น 57 มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของ
ป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบ หลักสูตร ครั้งที่ 2. น�ำไปทดลองใช้กับนิสิตสาขาวิชา
หลัก 4 ประการ คือ วัตถุประสงค์ (Objectives) เนื้อหา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา รุ่น 57 คณะศึกษาศาสตร์
วิชา (Content) ประสบการณ์การเรียน (Learning มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาจ� ำ นวน 20 คน ภาคเรี ย นที่ 2
Experiences) และการประเมินผล (Evaluation) ปีการศึกษา 2557 พบว่า มีค่า E1 = 78.75 และค่า E2
ด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร โดยการทดลอง =81.00 และครั้งที่ 3. น�ำไปทดลองใช้กับนิสิตสาขาวิชา
ใช้หลักสูตร จ�ำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1. น�ำไปทดลอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา รุ่น 58 คณะศึกษาศาสตร์
ใช้ กั บ นิ สิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน 20 คน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 3 การหาประสิทธิภาพคะแนนผู้ข้ารับการอบรมทดลองใช้กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
รุ่น 58 จ�ำนวน 20 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (E1/E2)
ผูเ้ ข้า

คะแนน

อบรม

ก่อน ครั้ง 1

คะแนน

คะแนน

ก่อน ครั้ง 2 ก่อน ครั้ง 3

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

ก่อน ครั้ง 4

หลัง ครั้ง 1

หลัง ครั้ง 2

หลัง ครั้ง 3

คะแนนหลัง คะแนนก่อน คะแนนหลัง
ครั้ง 4

การอบรม

การอบรม

(20 คน) (10 คะแนน) (10 คะแนน) (10 คะแนน) (10 คะแนน) (10 คะแนน) (10 คะแนน) (10 คะแนน) (10 คะแนน) (20 คะแนน) (20 คะแนน)
เฉลี่ย

4.70

4.30

4.90

4.70

8.05

E1 = 80.50

จากตารางที่3 พบว่า การหาประสิทธิภาพการ
อบรม จะใช้คะแนนเฉลี่ยจากการท�ำแบบทดสอบหรือ
กิจกรรมระหว่างอบรมมาค�ำนวณร้อยละซึ่งจะเรียกว่า
Event1 หรือ E1 มาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยในรูป
ของร้อยละจากการท�ำแบบทดสอบหลังอบรมซึ่งจะเรียก
ว่า Event 2 หรือ E2 โดยน�ำมาเปรียบเทียบกันในรูป
แบบ E1/E2 เกณฑ์ที่ใช้วัดก�ำหนดมาตรฐานไว้ 80/80

8.00

7.95

8.20

8.30

16.20

E2 = 81.00

ประสิทธิภาพผู้ข้ารับการอบรม มีผลคะแนนใน
ระหว่างการอบรม E1=80.50 และประสิทธิภาพผู้เข้ารับ
การอบรม มีผลคะแนนหลังการอบรม E2=81.00
2 . ผ ล ก า ร พั ฒ น า นิ สิ ต ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้หลักสูตรอบรม เรื่อง ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
พบว่า ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนการอบรมและหลังการอบรมจ�ำแนกตามกิจกรรม
กิจกรรมที่
ประเมินผล
1.
ก่อนอบรม
หลังอบรม
2.
ก่อนอบรม
หลังอบรม
3.
ก่อนอบรม
หลังอบรม
4.
ก่อนอบรม
หลังอบรม
สรุปรวม ก่อนอบรม
หลังอบรม

X
4.70
8.05
4.30
8.00
4.90
7.95
4.70
8.20
8.30
16.20

N
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

SD
1.260
.605
1.342
.649
.641
.686
1.031
.616
2.079
1.673
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t
12.674

df
19

Sig
.000

11.103

19

.000

12.990

19

.000

14.226

19

.000

16.073

19

.000

จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนโดยภาพรวมและรายกิจกรรมหลังอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
3. ผลการประเมินหลักสูตรอบรมฯจากผู้เข้ารับการอบรม
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินหลักสูตรอบรม ฯ
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข้อความ
ด้านหลักสูตร
เนื้อหาวิชาการอบรม
สื่อที่น�ำมาใช้ในการอบรม
เวลาที่ใช้ในการอบรม
วันที่ใช้ในการอบรม
ด้านวิทยากร
เทคนิคการถ่ายทอดของวิทยากร
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม
ความชัดเจนในการถ่ายทอดเนื้อหา
ด้านการเข้าร่วมการอบรม
ความยากง่ายของเนื้อหาการอบรม
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
บรรยากาศในการอบรม
เฉลี่ยรวม

X

SD

ระดับความคิดเห็น

3.70
3.75
3.60
3.25

.723
.966
.882
.966

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

4.25
3.15
4.00

.716
.812
.794

มาก
ปานกลาง
มาก

3.50
4.25
4.10
3.75

.512
.638
.788
.780

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
วัลลภ พัฒนพงศ์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ด�ำเนิน
มาตรฐานการประเมินหลักสูตรอบรมฯของนิสติ สาขาวิชา การวิ จั ย เรื่ อ ง การสร้ า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมนั ก พั ฒ นา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา รุ่น 58 จ�ำนวน 20 คน หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพโดยไม่เน้นการสร้าง
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
หลักสูตรฝึกอบรมของนักวิชาการคนใดคนหนึ่ง แต่
เลือกองค์ประกอบที่สอดคล้องมาใช้ในการด�ำเนินการ
สร้างหลักสูตร
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการประเมินหลักสูตรอบรม ฯ จากผู้เข้ารับ
หลักสูตรอบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการ
ป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบ การอบรม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องจาก
หลัก 4 ประการ คือ วัตถุประสงค์ (Objectives) เนื้อหา หลักสูตรอบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการป้องกัน
วิชา (Content) ประสบการณ์การเรียน (Learning อุบตั เิ หตุในงานอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรทีม่ เี นือ้ หาตรง
Experiences) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่ง กับความส�ำคัญมากต่อการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขา
ผู้วิจัยด�ำเนินการสร้างหลักสูตรโดยยึดตามแนวคิดของ วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
Taba (1962, p. 214)) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของ มหาวิทยาลัยบูรพา จากผลงานวิจยั ของ เกรียงศักดิ์ บุญญา
หลักสูตรมี 4 ประการคือ วัตถุประสงค์ (Objectives) (2554, หน้า 273) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัย
เนือ้ หาวิชา (Content)ประสบการณ์การเรียน (Learning ในการปฏิบัติงานของพนัก งานในสถานประกอบการ
Experiences) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่ง ในภาคตะวั น ออก พบว่ า สรุ ป ผลจากการสั ม ภาษณ์
ถือว่าเป็นแนวคิดที่มีความคลอบคลุมเนื้อหามากที่สุด ผูบ้ ริหารภาคอุตสาหกรรมทีม่ ตี อ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม
และท�ำให้การน�ำหลักสูตรไปใช้เพื่อการเรียนรู้ เข้าใจ ในประเทศไทย คื อ ด้ า นแรงงานมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
หลักสูตรได้ง่ายและเรียนรู้ทั้งระบบครบวงจร ซึ่งการ การพั ฒ นาเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะการพั ฒ นา
พัฒนาหลักสูตรอบรมนั้นมีแนวคิดของนักวิชาการที่ทั้ง อุตสาหกรรม สถานประกอบการต้องมีการจัดระบบ
เหมือนและแตกต่างกัน ดังนัน้ ผูพ้ ฒ
ั นาหลักสูตรอบรมจึง การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นความปลอดภั ย ได้ แ ก่
สามารถเลือกพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดทีส่ อดคล้องกับ 1. การบริหารความปลอดภัย 2. การกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัย
บริบทของเรือ่ งทีต่ อ้ งการอบรมให้มากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้อง ของบุคคล และ3. สภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย
สุบงกช เครื่องค�ำ (2546, หน้า 48) กล่าวว่า
กับงานวิจัย ดังนี้
แขก มูลเดช (2555, บทคัดย่อ) ได้ด�ำเนินการ ในการจัดระบบความปลอดภัย ในการป้องกันอุบัติเหตุ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัด นั้นมิได้จ�ำกัดอยู่เพียงแต่การระวัง ในการเสี่ยงอันตราย
และการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มี ต่อสภาพการท�ำงานที่ไม่เหมาะสมและเครื่องมือเครื่อง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ใช้ตลอดจนเครื่องกลเท่านั้น แต่จุดประสงค์ใหม่ของการ
ทางการศึกษาโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัดและ จัดให้มีความปลอดภัยนั้นจ�ำเป็นจะต้องค�ำนึงถึงทุก ๆ
การประเมินผลการเรียนรู้ มีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ จุดทั่วทั้งโรงงาน ขนาดและลักษณะของโรงงานเองก็มี
คือ วัตถุประสงค์ (Objectives) เนื้อหาวิชา (Content) ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดระบบความปลอดภัยด้วย ซึ่งใน
ประสบการณ์การเรียน (Learning Experiences) และ การทีจ่ ะจัดให้มคี วามปลอดภัยในสถานประกอบการหรือ
การประเมินผล (Evaluation) ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้ารับ ภายในโรงงานให้สมบูรณ์และถูกต้องนั้น จะต้องได้รับ
การพัฒนาทั้งหมด 30 คน ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ ความร่วมมือ เพือ่ มีการรับผิดชอบร่วมกันระหว่างหัวหน้า
คนงาน ผู้ควบคุมงาน ตลอดจนตัวคนงานเองและฝ่าย
จ�ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จัดการ ก็จะต้องให้ความร่วมมือด้วย เพือ่ ทีจ่ ะให้งานด้าน
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หน้าที่ 199
การรักษาความปลอดภัยและการจัดระบบความปลอดภัย ภาคพื้น บริษัทการบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) พบว่า
นี้ เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมการ
พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และ
การอบรมเป็ น กิ จ กรรมที่ ช ่ ว ยให้ บุ ค คล ทักษะในด้านความปลอดภัยในการท�ำงานโดยเฉลี่ยสูง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น และเป็นไปตาม ขึน้ กว่าก่อนการฝึกอบรม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการอบรม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ สุธาทิพย์ โคบาล (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง
อบรมแต่ละครั้งอาจไม่เหมือนกัน หากเป็นบุคคล อาจ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของคน
เพื่ อ การประกอบอาชี พ ที่ ต ้ อ งการ หรื อ อาจเพื่ อ งาน งานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี พบว่า การที่
ที่รับผิดชอบในสังคม แล้วแต่ความจ�ำเป็น หากเป็น พนักงานได้รบั การฝึกอบรมก่อนเข้าท�ำงานมีความรูเ้ กีย่ ว
องค์ ก ร ความต้ อ งการและวั ต ถุ ป ระสงค์ ก็ เ ป็ น ของ กับการป้องกันอุบัติเหตุในการท�ำงาน
องค์กรหรือองค์กรกับบุคลากรร่วมกัน ฉะนั้นการอบรม
ฉ ะ นั้ น ก า ร อ บ ร ม พั ฒ น า นิ สิ ต ส า ข า วิ ช า
จึงเป็นความจ�ำเป็นของหลายฝ่ายเพื่อให้พนักงานใน เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
สถานประกอบการ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้หลักสูตรอบรม เรื่อง ความ
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้ความเข้าใจหลักวิธีการในเรื่อง ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
ความปลอดภัย การท�ำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างให้นิสิตเกิดการพัฒนาการเรียนรู้มีความพร้อม
จากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนร่วมงาน มีความรอบรู้ และ ในด้านการปฏิบัติงาน น�ำแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการด�ำเนินงาน ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี กั บ การบริ ห ารความปลอดภั ย มาใช้ เ ป็ น แนวทางการ
มีความเข้าใจในงานหน้าทีต่ า่ งๆ โดยเน้นความปลอดภัยที่ สร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความ
ส�ำคัญต่อการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ส่งผลให้เพือ่ นร่วมงานยึดเป็น สามารถในเรื่ อ งหลั ก การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จาก
แบบอย่างการท�ำงานที่ปลอดภัย และเรียนรู้ที่จะปรับปรุง การกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยของบุคคล เข้าใจและมีแนวทาง
งานด้านต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ พร้อมทีจ่ ะปรับปรุงสิง่ ที่ ในการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพการท�ำงานที่ไม่
เคยบกพร่องในครั้งแรกและปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป ปลอดภัย การอบรมดังกล่าวจะสร้างให้นิสิตสาขาวิชา
ดั ง นั้ น เนื้ อ หาที่ นิ สิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฯ มีบุคลิกภาพการเป็น
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้น�ำที่ดี ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความปลอดภัยในการ
ได้เข้าอบรมโดยใช้หลักสูตรอบรม เรื่อง ความปลอดภัย ปฏิบตั งิ าน และปฏิบตั งิ านได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจใน
และการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม สามารถ งานหน้าทีต่ า่ งๆ โดยเน้นความปลอดภัย ซึง่ ส่งผลการเป็น
น�ำไปใช้ในการท�ำงานได้จริง และเนื้อหาที่น�ำมาใช้ในการ แบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัย การอบรมเป็น
สร้างหลักสูตรในครั้งนี้เป็นเนื้อหาที่ได้จากการสังเคราะห์ กิจกรรมที่ช่วยให้นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากงานวิ จั ย จึ ง ท� ำ ให้ เ นื้ อ หามี ค วามชั ด เจนตรงตาม ศึกษา ฯ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น เพื่อหา
ความต้องการ และเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมซึ่ง แนวทางในการสร้างสรรค์รวมทั้งทุ่มเทให้กับการงานใน
จากผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีผลประเมินผ่าน หน้าทีเ่ พือ่ ให้งานมีคณ
ุ ภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด
การอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านความ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอบรม รวมทั้งการ
ปลอดภัยในการท�ำงานโดยมีคะแนนเฉลีย่ สูงขึน้ กว่าก่อน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน การมีทัศนคติที่ดีต่อ
การอบรมสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สรรณพงษ์ บุญรอด งานท�ำให้การปฏิบตั งิ านเข้มแข็งมุง่ มัน่ ให้งานส�ำเร็จลุลว่ ง
(2547,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างโปรแกรม แม้วา่ งานจะหนักใช้เวลามากเพียงไร ก็ไม่เป็นอุปสรรคถ้า
ฝึกอบรมด้านการจัดการความปลอดภัยในการท�ำงาน ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยมั่นตรวจสอบ
ส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนโยบาย
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ของสถานประกอบการโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย วิ จั ย ครั้ ง นี้ น� ำ ไปใช้ ใ นการวางแผนพั ฒ นาให้ กั บ สถาน
หรือจะเรียกกันง่ายๆ ว่า มีใจรักงาน การสร้างหลักสูตร ประกอบการในการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
อบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุใน กั บ พนั ก งานรวมถึ ง สถานประกอบการสามารถเพิ่ ม
งานอุตสาหกรรม ครัง้ นีผ้ ลการวิจยั เป็นไปตามสมมุตฐิ าน ประสิทธิผลการผลิตที่มีคุณภาพ และเป็นแนวทางใน
ที่ตั้งไว้ คะแนนของผู้เข้ารับการอบรมหลังการอบรมสูง การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาความปลอดภัยและการ
กว่าก่อนการอบรม ผลการอบรมนิสติ สาขาวิชาเทคโนโลยี ป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรการ
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
พัฒนาการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยและการป้องกัน ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษา
อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม นิสิตได้รับความรู้อย่าง ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพือ่ สร้างบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ภาพ
ถูกต้องและน�ำไปใช้อย่างถูกวิธี เพื่อประกอบอาชีพหลัง มีความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านสูภ่ าคอุตสาหกรรมต่อ
จากส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างปลอดภัย ไป
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลงาน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ ที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนแห่ง
หนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท จ�ำนวน 30 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ เรื่อง บรรยากาศ และลมฟ้าอากาศ จ�ำนวน 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความ
สามารถในการแก้ปญ
ั หาทางวิทยาศาสตร์ทผี่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ วิเคราะห์ผลโดยการวิเคราะห์คะแนนจุดตัดของความ
สามารถในการแก้ปญ
ั หาทางวิทยาศาสตร์ และประเมินจากการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจและน�ำ
เสนอมโนทัศน์ 2) ขั้นอธิบายและทดสอบความถูกต้องของมโนทัศน์ 3) ขั้นจัดโครงสร้างความรู้และขยายความรู้
4) ขั้นตระหนักรู้ปัญหาและตั้งสมมติฐาน 5) ขั้นสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 6) ขั้นสรุปผล น�ำเสนอผลงาน
และประเมินค่า
2. นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าคะแนนจุดตัด
คำ�สำ�คัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้/ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง/ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์
*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
*****อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop the learning model to promote scientific
problem-solving ability for seventh grade students and 2) to study the effectiveness of learning
model to promote scientific problem-solving ability for seventh grade students. The samples used
in this study were 30 students who were studying in seventh grade in academic year 2015 of a
municipal school in Chai Nat province, Thailand. Purposive sampling was applied for identifying
the samples. The concept used in this research were atmosphere and weather for 20 hours. The
research instrument of this study was the scientific problem-solving ability test developed by
researcher. The research data were analyzed using cutting score of scientific problem-solving
ability of students and comparing pre-test and post-test of students’ scores of scientific problemsolving ability. The results of the study were as follows:
1. The learning model to promote scientific problem-solving ability was composed of six
steps; 1) engagement and concept presentation 2) explanation and concept checking 3) knowledge
organization and elaboration 4) problem awareness and writing hypothesis 5) investigating and
analyzing data and 6) making conclusion, presentation and evaluation.
2. The students who learned with the learning model had problem-solving ability score
after learning higher than before, and higher than the cutting score at a significant level of .05.
Keywords Learning Model/ Municipal School/ Scientific Problem-Solving Ability

บทนำ�
โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลง
ไปจากโลกในอดี ตเป็ นอย่างมาก ทั้ง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ พั ฒนาไปอย่างรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจ
ของโลกที่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว การเงินทั่วโลกที่
ส่งผลกระทบถึงกัน รวมทั้งประเด็นสิ่งแวดล้อมซึ่งก�ำลัง
กลายเป็นปัญหาระดับโลก (คณะอนุกรรมการกิจการ
เพื่อการสื่อสารสังคม และ คณะกรรมการเครือข่ายพลัง
เยาวชนเพื่อการปฏิรูป, 2554) ดังนั้นการรอบรู้สาระ
วิชาต่าง ๆ และการมีทักษะเพื่อการด�ำรงชีวิตจึงมีความ
จ�ำเป็นส�ำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ส�ำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) โดย
เฉพาะความรู ้ ด ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง
ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของบุคคลและสังคมเป็น
อย่างมาก เนือ่ งจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม (วิสุทธิ์ ตรีเงิน, 2553) ท�ำให้เกิดการแข่งขัน
ในการพัฒนาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการวิจัย ส่งผล
ให้สังคมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้
ประเทศไทยจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาเยาวชนให้
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
สามารถรับมือกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ผูท้ มี่ คี วาม
สามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างฉับไวและเหมาะสมจะ
สามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่วุ่นวายได้อย่างเข้มแข็ง
มั่นคง เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถือ
จากสังคม (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551) จากทฤษฎี
พัฒนาการทางด้านการคิดของ เพียเจต์ พบว่าเด็กใน
วัย 11-15 ปี (Klausmeier & Goodwin, 1975)
เป็นวัยที่สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างดี ซึ่งตรงกับช่วงอายุของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และเนือ้ หาเรือ่ ง บรรยากาศ และลม
ฟ้าอากาศ จัดเป็นเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็น
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ส�ำคัญประเด็นหนึ่งที่นักเรียนต้องได้รับการจัดการเรียนรู้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
(ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2558 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน 30 คน โดยวิธีเลือกแบบ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557)
เฉพาะเจาะจง
จากการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบบวัดความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและลมฟ้าอากาศของ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีเ่ รียนในโรงเรียนแห่งหนึง่ ลมฟ้าอากาศ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ก่อนท�ำการพัฒนารูปแบบการ
การด�ำเนินการวิจัย
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ผู ้ วิ จั ย แบ่ ง การด� ำ เนิ น งานวิ จั ย ออกเป็ น
ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความ 5 ขั้นตอน ดังนี้
สามารถในการแก้ปญ
ั หาทางวิทยาศาสตร์ในระดับน้อยถึง
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ที่
ปานกลาง (Thaengnoi, Pruekpramool, Phonphok เกี่ยวข้อง กับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ
& Wongyounoi, 2016) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูป ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสรุป
แบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ ได้ดังนี้
แก้ปญ
ั หาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้นจะ
ที่ 1 ที่เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด ต้องก�ำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีหลักการหรือทฤษฎี
เทศบาลเมืองชัยนาท โดยใช้เนื้อหา เรื่อง บรรยากาศ รองรับ และอาศัยประสบการณ์ ความรอบคอบ และความ
และลมฟ้าอากาศ โดยมีเป้าหมายส�ำคัญเพือ่ พัฒนาความ คิดสร้างสรรค์ในการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงก่อนน�ำไปใช้จริงต้องมีการ
ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับ ทดสอบคุณภาพและปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่ารูปแบบการ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากที่สุด
2. ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาทาง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น ความสามารถของบุ ค คลในการ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของ ใช้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา (Gagné.
1970; Good. 1973) ดังนั้น การส่งเสริมให้นักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ต้อง
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง ส่งเสริม ให้นัก เรียนได้เชื่อมโยงมโนทัศน์ใหม่กับมโน
ทัศน์เดิมหรือจัดโครงสร้างทางปัญญา ซึ่งกาเย่ (Gagné,
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1985) ได้จัดล�ำดับการเรียนรู้ตามความซับซ้อนของ
ความรู้ที่เพิ่มขึ้น โดยขั้นตอนก่อนเกิดมโนทัศน์ทาง
วิธีการวิจัย
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ วิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบพื้นฐานของการรับรู้ ได้แ ก่
1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ที่ศึกษาในภาค การเรียนรู้สัญญาณ การเรียนรู้สิ่งเร้า-การตอบสนอง
การเรียนรู้เชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง การเชื่อมโยงทางภาษา
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และ การเรียนรู้ความแตกต่าง และหลังจากนักเรียนได้
ปีที่ 1 โรงเรียน แห่งหนึ่งสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท เรียนรู้มโนทัศน์แล้วนักเรียนจะต้องเรียนรู้กฎซึ่งเกิดจาก
การศึกษาความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
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ตั้งแต่ 2 มโนทัศน์ขึ้นไปเพื่อน�ำมาสร้างกฎเกณฑ์ และ มี ขั้ น ตอนที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น 3 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1) ขั้ น
องค์ความรู้ ส�ำหรับน�ำไปใช้แก้ปัญหาได้
สร้างความสนใจและน�ำเสนอมโนทัศน์ 2) ขั้นอธิบาย
3. คะแนนจุดตัด (Cutting Score) ตามแนวคิด และทดสอบความถูกต้องของมโนทัศน์ และ 3) ขั้น
ของเบอร์ก (Berk, 1976) ท�ำได้โดยการแบ่งนักเรียน จัดโครงสร้างความรู้แ ละขยายความรู้ จากนั้นผู้วิจัย
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการจัดการ ได้ท�ำการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้ เรียกว่า กลุ่มไม่รอบรู้ และกลุ่มที่ได้รับการจัดการ แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 7 รูปแบบ ได้แก่
เรียนรู้แล้ว เรียกว่า กลุ่มรอบรู้ ให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มท�ำ วิธสี อนแบบแก้ปญ
ั หา การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วธิ กี ารทาง
แบบทดสอบ จากนั้นน�ำคะแนนที่ได้มาเขียนกราฟ ซึ่ง วิทยาศาสตร์ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เมื่อพิจารณาคะแนนสอบของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม จะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กระบวนการฝึก
พบว่ามีคะแนนคาบเกี่ยวกัน และจุดที่ฟังก์ชันทั้งสอง ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หา การสอนแบบโครงงาน และ
ตัดกัน จะเป็นคะแนนพยากรณ์ที่แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหา พบว่ารูปแบบ
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรอบรู้จริง (True Master :TM) กลุ่มไม่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
รอบรู้จริง (True Non Masters :TN) กลุ่มรอบรู้ไม่จริง มี ขั้ น ตอนที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น 6 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1) ขั้ น
(False Masters :FM) และกลุ่มไม่รอบรู้ไม่จริง (False ตระหนักรู้ปัญหา 2) ขั้นตั้งสมมติฐานและก�ำหนดปัญหา
Non Masters :FN) การวิเคราะห์หาคะแนนจุดตัด จะ 3) ขั้นทดลองและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4) ขั้นการ
ใช้ความน่าจะเป็นมาช่วยในการตัดสิน เพื่อให้ได้คะแนน วิเคราะห์ขอ้ มูล 5) ขัน้ สรุปผลและประเมินค่าเพือ่ เลือกวิธี
พยากรณ์ทดี่ ี โดยใช้สมั ประสิทธิค์ วามเทีย่ งตรง (Validity แก้ปัญหา และ 6) ขั้นน�ำเสนอและประเมินผล จากล�ำดับ
of Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่ชี้ให้เห็นว่า คะแนนจุดตัดที่ ขั้นการเรียนรู้ของกาเย่ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ใช้สามารถจ�ำแนกกลุ่มนักเรียนได้ดีเพียงใด
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้ นักเรียนต้อง
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการ มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา น�ำมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงแล้วจัดเป็น
ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเครื่องมือส�ำหรับเก็บข้อมูล องค์ความรู้ส�ำหรับน�ำไปใช้แก้ปัญหาได้ ดังนั้น รูปแบบ
วิจัย มีรายละเอียดดังนี้
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วน
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และ ส่วนที่ส่งเสริม
ล�ำดับขั้นการเรียนรู้ของกาเย่ ความสามารถในการแก้ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เมื่อน�ำ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้นได้นั้น นักเรียนต้อง ข้อมูลจากการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานมาก่อน ดังนั้น เกิดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ มาพิจารณาร่วมกับข้อมูล
ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้
เพื่อให้เกิดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 5 รูปแบบ ได้แก่ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์รูปแบบการ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างมโนทัศน์ของบรูเนอร์ จัดการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทาง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างมโนทัศน์ของจอยส์และ วิทยาศาสตร์ได้ ดังภาพที่ 1
วีล การจัดการเรียนรู้โดยใช้การน�ำเสนอมโนทัศน์กว้าง
ล่วงหน้า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วงจรการเรียนรู้ และ
วิธีสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ พบว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ มาพิจารณาร่ วมกับ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจยั จึง
สังเคราะห์
รูปแบบการจั
การเรี
นรู ้ทฉบัี่ส่งบเสริ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วารสารการศึ
กษาและการพั
ฒนาสังดคม
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ดังภาพที่ 1
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดมโนทัศน์
1.ขั้นสร้างความสนใจและนําเสนอมโนทัศน์
2. ขั้นอธิบายและทดสอบความถูกต้องของมโนทัศน์
3. ขั้นจัดโครงสร้างความรู้และขยายความรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์

1. ขั้นตระหนักรู้ปัญหา
2. ขั้นตั้งสมมติฐานและกําหนดปัญหา
3. ขั้นทดลองและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล
5. ขั้นสรุปผลและประเมินค่าเพื่อเลือกวิธีแก้ปัญหา
6. ขั้นนําเสนอและประเมินผล

รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์
1. ขั้นสร้างความสนใจและนําเสนอ
มโนทัศน์
2. ขั้นอธิบายและทดสอบความถูกต้อง
ของมโนทัศน์
3. ขั้นจัดโครงสร้างความรู้และขยาย
ความรู้
4. ขั้นตระหนักรู้ปัญหาและตั้งสมมติฐาน
5. ขั้นสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
6. ขั้นสรุปผล ประเมินค่า และนําเสนอ
ผลงาน

ภาพที
ปแบบการจัดการเรี
ดการเรียยนรูนรู้เพื้เพื่อ่อส่ส่งงเสริมความสามารถในการแก้
ทยาศาสตร์
ภาพที
่ 1 ่ รู1ปรูแบบการจั
ความสามารถในการแก้ปัญปัญหาทางวิ
หาทางวิ
ทยาศาสตร์
3.60 – 4.20 มีความเหมาะสมสามารถน�ำไปใช้ในการ
่ 1 รู ปแบบการจั
การเรี
่อส่ งเสริ
ปัญหาทาง
จากภาพทีจากภาพที
่ 1 รู ป แบบการจั
ด การเรี ยดนรู
้ เ พื่ อยนรูจั้เดพืการเรี
ยนรูม้ไความสามารถในการแก้
ด้
ส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปญ
ั หาทางวิ
ทยาศาสตร์
ย นรู ้ เ พื่ อ
วิทยาศาสตร์ที่สงั เคราะห์
ข้ ึน ประกอบด้
วย ท2 ี่ ส่ วน คือ ส่2.วนทีเครื
่ 1 ่ อได้งมืแอก่ประกอบการจั
ขั้นตอนที่ 1- ดเป็การเรี
นส่ วนของ
สังเคราะห์ขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ได้แก่ ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนที่ 1-3 เป็นส่วนของการส่งเสริมมโนทัศน์ทาง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง บรรยากาศ
วิทยาศาสตร์ และส่วนที่ 2 ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ 4-6 เป็นส่วน และลมฟ้าอากาศ จ�ำนวน 6 แผน ใช้เวลาในการจัดการ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ 12 ชั่วโมง และเรื่องลมฟ้า
จากนัน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ตรวจประเมิน ความ อากาศ 8 ชั่วโมง รวมเวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
เหมาะสม และความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการ 20 ชั่วโมง ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการ
เรียนรูฯ้ กับประเด็นทีก่ ำ� หนด ผลการประเมินรูปแบบการ จั ด การเรี ย นรู ้ ฯ กั บ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
จัดการเรียนรูฯ้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้อง ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ กับประเด็นที่ก�ำหนด มี โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน พบว่า ค่าความสอดคล้อง
ค่าระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความเหมาะสมระหว่าง มี ค ่ า ระหว่ า ง 0.80-1.00 ในทุ ก หั ว ข้ อ การประเมิ น
สามารถน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
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3. เครื่องมือส�ำหรับประเมินประสิทธิผลของ เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
การจั ด การเรี ย นรู ้ ได้ แ ก่ แบบวั ด ความสามารถใน วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ฯ
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินความ
สอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ผลการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน พบ
จากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ว่า มีค่าความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และมี ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ค่าความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ มีค่าระหว่าง 3.60 ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังรายละเอียด
– 4.00 สามารถน�ำไปใช้ได้ จากนั้นน�ำแบบวัดฯ ไป ในการด�ำเนินการวิจัย ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ทดลองใช้โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
20 คน แล้วน�ำมาหาค่าความยากง่าย และค่าอ�ำนาจ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ
จ�ำแนก ผลการทดสอบพบว่า ความยากง่ายของแบบ และน�ำเสนอมโนทัศน์ ผู้สอนน�ำเสนอประเด็นเพื่อให้
วัด ฯ รายข้อมีค่าระหว่าง 0.33 – 0.63 อ�ำนาจจ�ำแนก นักเรียนสนใจใคร่รู้ โดยสิ่งที่น�ำเสนอต้องมีเนื้อหาหรือ
ของแบบวัด ฯ รายข้อมีค่าระหว่าง 0.27 – 0.67 ค่า น�ำไปสู่มโนทัศน์ที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ 2) ขั้น
ความเชื่อมั่น โดยส่วนที่เป็นปรนัยแบบเลือกตอบใช้สูตร อธิบายและทดสอบความถูกต้องของมโนทัศน์ นักเรียน
KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) แบ่งกลุม่ เพือ่ ศึกษามโนทัศน์ โดยหลังจากได้ทำ� การศึกษา
(ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538) มีค่า 0.81 แล้วนักเรียนต้องอธิบายมโนทัศน์ท่ีได้ศึกษาแล้ว โดย
ส่ ว นที่ เ ป็ น อั ต นั ย ใช้ ห ลั ก สถิ ติ ใ นรู ป สหสั ม พั น ธ์ ข อง การให้ค�ำนิยาม หรืออธิบายคุณลักษณะของมโนทัศน์
เพี ย ร์ สั น (Pearson’s correlation coefficient) พร้อมกับยกตัวอย่างเพิม่ เติม โดยผูส้ อนเป็นผูต้ รวจสอบ
(ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538) มีค่า 0.83 มโนทัศน์ ของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ หากนักเรียนยัง
ขั้ น ตอนที่ 3 ทดลองใช้ รู ป แบบการจั ด การ มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนจะต้องกลับไปทบทวน ศึกษา
เรียนรู้ ฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับกลุม่ ศึกษาน�ำร่อง (Pilot Study) มโนทัศน์ที่น�ำเสนอในขั้นสร้างความสนใจและน�ำเสนอ
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน มโนทัศน์อีกครั้งแล้ว โดยผู้สอนจะให้ค�ำแนะน�ำในการ
สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้อง 3) ขั้นจัด
2558 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 20 คน ใช้เวลาใน โครงสร้างความรู้และขยายความรู้ นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำ
การสอน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง จ�ำนวน 20 ชั่วโมง โดย มโนทัศน์ที่ได้เรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับมโนทัศน์หรือความรู้
ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน เดิมที่มีอยู่ เพื่อจัดโครงสร้างทางปัญญา 4) ขั้นตระหนัก
และหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) รูป้ ญ
ั หาและตัง้ สมมติฐาน นักเรียนแต่ละกลุม่ ระดมสมอง
ขั้นตอนที่ 4 น�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ ที่ รวบรวมปัญหาจากเหตุการณ์ ประเด็น หรือสถานการณ์
พัฒนาขึ้นไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น ที่ผู้สอนน�ำเสนอ จากนั้นท�ำการคัดกรองและระบุปัญหา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดเทศบาล หลัก เพือ่ ตัง้ สมมติฐาน และวางแผนด�ำเนินการแก้ปญ
ั หา
เมืองชัยนาท อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ภาคเรียนที่ 2 5) ขัน้ สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล นักเรียนแต่ละกลุม่
ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน 30 คน
ด�ำเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามแผนที่ได้วาง
ขั้ น ตอนที่ 5 ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการ ไว้ จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์และสรุปเป็น
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ฯ ที่พัฒนาขึ้น โดย ค�ำตอบหรือวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้น 6) ขั้นสรุป
การวิเคราะห์คะแนนคะแนนจุดตัดของความสามารถ ผล น�ำเสนอผลงาน และประเมินค่า นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และประเมินจากการ สรุปสิ่งที่เรียนรู้นั้นว่าน�ำไปแก้ปัญหาได้อย่างไร จากนั้น
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น�ำเสนอผลงานในชั้นเรียน แล้วร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการได้มาซึ่งค�ำตอบว่าวิธีการใดเหมาะสมที่สุด พร้อมเหตุผล 254
ประกอบ หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละคนประเมินผลงานของตนเองและเพื่อนตามเกณฑ์การประเมินที่ก�ำหนดไว้การ
หาคะแนนจุ
ดตัดของความสามารถในการแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เป็นดัทงภาพที
่ 2 เป็ นดังภาพที่ 2
การหาคะแนนจุ
ดตัดของความสามารถในการแก้
ปัญหาทางวิ
ยาศาสตร์

ภาพที่ 2 จุดตัดของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรี ยน

ภาพที่ 2 จุดตัดของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน

จากภาพที
่ 2 ่ พบว่
าจุดาตัจุดดมีตัด1มีจุ1ดจุคืดอคือ1717คะแนน
ในการพิ
จารณาหาจุ
ดตัด ดเป็ตันดการพิ
ารณา
จากภาพที
2 พบว่
คะแนนแต่แต่
ในการพิ
จารณาหาจุ
เป็ นจการ
ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่จะเป็นจุดตัดที่ดีที่สุด ดังนั้นจึงน�ำคะแนนในช่วงใกล้เคียงกับจุดตัดมาพิจารณาร่วมด้วย
พิจารณาค่
าจะเป็
สูงสุ ดมาทดสอบค่
ที่จะเป็ นจุาดความน่
ตัดที่ดาจะเป็
ีที่สุดนสูดังงสุนัด้ นในการตั
จึงนําดคะแนนในช่
เคียงกับ
โดยน�
ำคะแนนาความน่
16, 17 และ
18 น
คะแนน
สินได้อย่างถูกวต้งใกล้
องของคะแนน
เกณฑ์
+ P(TN))
นสูงสุด16,
ในการตั
ดสินไม่1ถูกคะแนน
ต้องของคะแนนเกณฑ์
P(FM))
จุดตัด(P(TM)
มาพิจารณาร่
วมด้ค่วายความน่
โดยนําจะเป็
าคะแนน
17 และ
มาทดสอบค่า(P(FN)
ความน่+าจะเป็
น
และค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนเกณฑ์ ผลการทดสอบดังตารางที่ 1

สู งสุ ดในการตัดสิ นได้อย่างถูกต้องของคะแนนเกณฑ์ (P(TM) + P(TN)) ค่าความน่าจะเป็ นสู งสุ ด
ตารางที
่ 1 ดผลการทดสอบคะแนนจุ
ดตัดของคะแนนความสามารถในการแก้
ปัญหาทางวิ
ทยาศาสตร์
ในการตั
สิ นไม่ถูกต้องของคะแนนเกณฑ์
(P(FN) + P(FM)) และค่
าสัมประสิ
ทธิ์ความเที่ยงตรงของ
คะแนน
P(TM) + P(TN)
Phi Coefficient
คะแนนเกณฑ์
ผลการทดสอบดั
งตารางที่ 1 P(FN) + P(FM)
16
0.87
0.13
0.76
17*
0.89
0.11
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคะแนนจุ
ดตัดของคะแนนความสามารถในการแก้
ปัญ0.78
หาทางวิทยาศาสตร์
18
0.88
0.12
0.72

จากตารางที
ความน่าจะเป็
นสูงสุดในการตัP(FN)
ดสินได้+อย่P(FM)
างถูกต้องของคะแนนเกณฑ์
มีค่าสูงที่สุด
คะแนน ่ 1 พบว่า ค่าP(TM)
+ P(TN)
Phi Coefficient
เท่ากับ 0.89 ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดในการตัดสินไม่ถูกต้องของคะแนนเกณฑ์มีค่าต�่ำที่สุด เท่ากับ 0.11 และ
16
.7
.1
.76
ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนเกณฑ์มากที่สุด เท่ากับ 0.78 ซึ่งตรงกับคะแนน 17 คะแนน ดังนั้นจึงมี
. นจุดตัดที่ดีที่สุด .11
.7
ความน่าจะเป็17*
นสูงสุดที่คะแนน 17 คะแนนจะเป็
2. การเปรี
ปัญหาทางวิ
งเรียนโดย
1 ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้
.
.12 ทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลั
.72
การการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent samples) ผลเป็นดังตารางที่ 2

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าความน่าจะเป็ นสู งสุ ดในการตัดสิ นได้อย่างถูกต้องของคะแนน
เกณฑ์มีค่าสู งที่สุด เท่ากับ . ค่าความน่าจะเป็ นสู งสุ ดในการตัดสิ นไม่ถูกต้องของคะแนนเกณฑ์
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนเรียนและ
หลังเรียน
คะแนน

N
30
30

ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p < .05

X
13.23
20.63

SD
2.76
3.47

t

p

24.730

0.000*

จากตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนมี
คะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนกับคะแนนจุดตัด
โดยการทดสอบค่าทีแบบการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม (One sample t-test) ผลเป็นดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนกับคะแนนจุดตัด

*p < .05

N
30

20.63

SD
0.12

Cutting Point
17

df
29

t
24.730

p
0.000*

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียน
สูงกว่าคะแนนจุดตัดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยการประเมิ น จากความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
หลังจากเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนจุดตัดอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ที่ ผู ้ วิ จั ย สั ง เคราะห์ ขึ้ น โดยผลการประเมิ น จาก
ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมในระดับดีมาก และ
มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน�ำไปใช้จัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ สี่ งั เคราะห์ขนึ้
ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) ขัน้ สร้างความสนใจและ
น�ำเสนอมโนทัศน์ 2) ขัน้ อธิบายและทดสอบความถูกต้อง
ของมโนทัศน์ 3) ขัน้ จัดโครงสร้างความรูแ้ ละขยายความรู้
4) ขั้นตระหนักรู้ปัญหาและตั้งสมมติฐาน 5) ขั้นสืบค้น
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และ 6) ขั้นสรุปผล น�ำเสนอ
ผลงาน และประเมิ น ค่ า ซึ่ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย น
รู้ที่สังเคราะห์ขึ้นนี้ ใน 3 ขั้นตอนแรกเป็นส่วนของ
การส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และใน 3 ขั้น
ตอนสุดท้ายเป็นส่วนของการส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
การเรี ย นรู ้ ข อง กาเย่ (Gagné, 1985) ที่ ก ล่ า วว่ า
ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาของบุ ค คลจะเกิ ด ขึ้ น
ได้ต้องอาศัยความรู้ ความคิด และประสบการณ์เดิม
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ดั ง นั้ น นั ก เรี ย นจึ ง ต้ อ งมี ม โนทั ศ น์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีคะแนน
ที่ ถู ก ต้ อ งก่ อ นจึ ง จะสามารถสร้ า งกฎแล้ ว น� ำ ไปใช้ เฉลี่ ย หลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทาง
แก้ ป ั ญ หาได้ สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี สถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
ความหมายของ ออซูเบล (Ausubel, 1963) และทฤษฎี การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าจุดตัด
พัฒนาทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner, 1963) เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมความ
ทีเ่ ชือ่ ว่า การเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้จากการทีค่ นเราสามารถสร้าง สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสังเคราะห์
มโนทัศน์ และจัดโครงสร้างของความรูใ้ ห้มคี วามสัมพันธ์ มาจาก รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดมโนทัศน์ทาง
และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญา โดยหาก วิทยาศาสตร์ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่ หรือมโนทัศน์ใหม่ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนได้เรียนรู้มโนทัศน์
กับความรู้เดิมที่มีอยู่ นักเรียนจะสามารถเกิดการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ได้ฝึกการเชื่อมโยงมโนทัศน์
อย่างมีความหมายและสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในอนาคต ทางวิทยาศาสตร์ทไี่ ด้เรียนรูใ้ หม่กบั ประสบการณ์เดิมของ
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริญญา บาลธนะจักร นักเรียน ฝึกคิดวิเคราะห์สงิ่ ทีเ่ ป็นปัญหาของสถานการณ์ที่
(2554) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงมโนมติ เรือ่ ง ก�ำหนดให้ ทบทวนความรูเ้ ดิมเพือ่ ใช้ในการตัง้ สมมติฐาน
สารในชีวิตประจ�ำวันของนักเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรม ใช้กระบวนการท�ำงานแบบกลุ่มในการร่วมกันคิดและ
การเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน ซึง่ พบว่า การทีน่ กั เรียน อภิปราย ร่วมมือกันศึกษา ค้นคว้า วางแผนด�ำเนินการ
มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อนจะเป็นอุปสรรค แก้ปัญหา ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นค�ำตอบ
ในการเชื่อมโยงความรู้ และการใช้แหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัว หรือวิธีการที่จะแก้ปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้
นักเรียน จะช่วยพัฒนาการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนในห้อง
ของนักเรียนกับความรู้ใหม่ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ กับชีวิตประจ�ำวันได้ (Dewey, 1910) ประกอบกับ
แวซิส (Wasis, 2016) ทีก่ ล่าวว่า ความสามารถในการแก้ เนื้อหาเรื่องบรรยากาศ และ ลมฟ้าอากาศ เป็นเรื่องใน
ปัญหาเป็นหนึง่ ในจุดมุง่ หมายส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้ ชีวิตประจ�ำวันของนักเรียน เช่น เมฆ ฝน การเกิดพายุ
ทุกวิชาในโรงเรียน โดยการแก้ปญ
ั หานัน้ เป็นกระบวนการ ฤดูร้อน และการเกิดลูกเห็บ เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียน
จัดองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาใช้แก้ปัญหา นักเรียนที่ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่ได้ดี
มีความสามารถในการแก้ปัญหาจึงต้องมีความสามารถ ยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ จากผลการวิจยั ของ แสงเดือน เจริญฉิม
ในการเชื่อมโยงมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ จากที่กล่าว (2552) ซึ่งท�ำการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
มาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า การส่งเสริมความสามารถใน เรียนรู้ที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหาในวิชา
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ต้องส่งเสริมให้นักเรียน ฟิสกิ ส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การให้นกั เรียน
มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ความถูกต้องก่อน จาก ขยายความรู้ด้วยการน�ำมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
นั้นต้องฝึกนักเรียนให้รู้จักเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับ กับประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือประสบการณ์ในชีวิตจริง
ความรู้ใหม่ เพื่อน�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ผ่านการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้นักเรียนมี
ทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ความเข้าใจในมโนทัศน์นั้นมากขึ้น เกิดความตระหนัก
เพื่อส่งเสริมในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้ ในคุณค่าของมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และเกิดความ
พัฒนาขึ้น
ภาคภูมิใจต่อความสามารถและความส�ำเร็จของตนเอง
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ โดย การน�ำเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มท�ำให้
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน การ
พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา ร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการได้มาซึ่งค�ำตอบว่าวิธีการใด
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เหมาะสมทีส่ ดุ จะช่วยฝึกนักเรียนให้รจู้ กั การคิดวิเคราะห์
ก่อนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะอภิปรายถึงวิธีการ
ข้อดี ข้อเสีย เพื่อสรุปหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาทาง แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของตนเองและเพื่อนกลุ่มอื่น
วิทยาศาสตร์ (Wheatley, 1991) และการประเมินผล ๆ ครูควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจก่อนการอภิปรายว่า
งานของตนเองและเพื่อน รวมทั้งค�ำแนะน�ำจากครูผู้ วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อาจมีได้หลายวิธี การ
สอน จะท�ำให้นักเรียนเห็นพัฒนาการของตนเองในการ อภิปรายครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นแนวทางในการแก้
ท�ำงาน รู้จุดที่ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งครู ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย และการพิจารณา
ผู้สอนจะสามารถเข้าใจนักเรียนได้มากขึ้นว่านักเรียนมี เลือกใช้วิธีการใดนั้น นักเรียนต้องมีเหตุผลในการเลือก
ความเข้าใจมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ สามารถ เช่น เป็นวิธกี ารทีแ่ ก้ปญ
ั หาได้เร็ว ตรงประเด็น และใช้เวลา
เชือ่ มโยงความรูแ้ ละอภิปรายเพือ่ สรุปเป็นแนวทางในการ น้อย เป็นต้น เพือ่ ให้นกั เรียนฝึกคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
แก้ปัญหาได้หรือไม่ รวมทั้งช่วยให้ครูผู้สอนสามารถให้ และประเมิน หาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา
ค�ำแนะน�ำกับนักเรียนได้อย่างตรงประเด็น และสามารถ ทางวิทยาศาสตร์ และเกิดความภาคภูมใิ จเมือ่ วิธกี ารของ
น� ำ ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ มี กลุ่มตนเองได้รับการเลือกว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ทิวัตถ์ มณีโชติ, 2552) ทั้งนี้
ควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการ
เมือ่ ผลงานหรือค�ำตอบของนักเรียนได้รบั การคัดเลือกว่า แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเชิงคุณภาพ เป็น
มีความเหมาะสมทีส่ ดุ ในการแก้ปญ
ั หา จะช่วยให้นกั เรียน กรณีศกึ ษาเพือ่ สะท้อนถึงพัฒนาของผูเ้ รียนในการพัฒนา
เกิดความภาคภูมิใจ และมีแรงจูงใจในการท�ำกิจกรรม ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้
ครั้งต่อไปมากยิ่งขึ้น
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
หรืออาจน�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ไปใช้กับนักเรียน
ข้อเสนอแนะ
ที่มีบริบทแตกต่างกันออกไปเพื่อศึกษาการพัฒนาความ
ครู ค วรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ มโนทั ศ น์ เ ดิ ม ของ สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
นักเรียนซึ่งจะมีผลต่อการด�ำเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่อ กลุ่มดังกล่าว
ไป โดยต้องให้ค�ำแนะน�ำกับนักเรียนเมื่อพบว่านักเรียน
บอก เล่า หรืออธิบายมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ตามความ
เข้าใจของตนเองแล้วมโนทัศน์นั้นคลาดเคลื่อน เพื่อให้
นักเรียนปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิมให้มีความถูกต้องก่อน
ไปสู่กิจกรรมในขั้นต่อไป
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ ให้มคี วามครอบคลุมของหลักสูตร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย
เบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย อาจารย์
จ�ำนวน 6 คน ผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 69 คน นิสิต จ�ำนวน 52 คน และผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษา จ�ำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามด้วยมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า						
1. การประเมิ น ด้ า นบริ บ ท พบว่ า ในด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์ โครงสร้ า ง และเนื้ อ หาหลั ก สู ต ร โดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก
2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่าในด้านความพร้อมของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิต ความพร้อม
ของสือ่ การเรียนการสอน และความพร้อมของอาคารสถานที่ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านความพร้อมของอาจารย์ตามความคิดเห็นของกลุ่มอาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
3. การประเมินด้านกระบวนการ พบว่าในด้านการจัดการเรียนการสอน สือ่ การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และการวัดผลและประเมินผลรายวิชา โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของกลุ่มอาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
4. การประเมินด้านผลผลิต พบว่าในด้านคุณลักษณะของนิสิต โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
5. การประเมินคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง พบว่า
โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ : การประเมินผล/ หลักสูตร
*อาจารย์ประจำ�ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
This research aimed to evaluate Industrial Technology Education Curriculum of The
Department of Education Vocational and Social Development; Faculty of Education by using CIPP
Model. Evaluation method evaluated 4 aspects of evaluation : context, input, process and product.
The 155 samples comprised of 6 instructors, 69 graduates, 52 students and 28 administrators
and employers. The instrument used for gathering data was a five rating questionnaire. The data
obtained were then analyzed by percentage, means and standard deviation
Findings of the study were as follows :
1. The context evaluation showed that curriculum objectives, structure and subject matter,
as a whole, were rated at highly appropriate
2. The input evaluation showed that instructor’s readiness, students,teaching aids and
buildings and ground, as a whole, were rated at the highly appropriate, when each aspect was
considered, it was found that instructor’s readiness, according to the opinions of instructors was
the highest appropriate.
3. The process evaluation showed that instruction, teaching aids, co-curriculum activities
and evaluation, as a whole, were rated at high and highest appropriate, when each aspect was
considered, it was found that instruction, was rated at the highest level of appropriation.
4. The product evaluation showed that characteristics of students as a whole, were rated
at highly appropriate.
5. The evaluation of characteristics of graduates by administrators and their employers
showed that the graduates, as a whole, were rated at highly appropriate.
Keywords : Evaluation/ Curriculum

บทนำ�
การศึกษามีความส�ำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่ดีต่อชีวิตและสังคม
ปัจจุบนั สังคมมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วอันสืบเนือ่ ง
มาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฉะนัน้ การพัฒนาการศึกษา จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ที่
จะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของ
สังคม (จีระ หงส์ลดารมภ์, 2532, หน้า 1) ดังนั้นสถาบัน
อุดมศึกษา จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ในมาตรา 47

ถึง 51 ได้กำ� หนดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้มี
การประเมินผลการจัดการศึกษา และให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา และจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ในการจะท�ำให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
ควรต้องให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนด นโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพทั้งครูและผู้เรียน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เข้าใจกระบวนการของหลักสูตร
การน� ำ หลั ก สู ต รสู ่ ก ารปฏิ บั ติ การประเมิ น ผลการใช้
หลักสูตร เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อน�ำมา
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ตัดสินคุณค่าหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น การประเมิน ด�ำเนินการผลิตบัณฑิตสายศึกษาศาสตร์ และทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลหลักสูตรจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส�ำคัญของการพัฒนา จนถึงปัจจุบัน (แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตร เพือ่ ให้ทราบว่าหลักสูตรทีใ่ ช้อยูไ่ ด้ผลตามความ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2558)
มุ่งหมายที่ก�ำหนดไว้เพียงใด มีปัญหา หรืออุปสรรคใด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดการศึกษา
บ้างจะได้แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป (ธ�ำรง บัวศรี, ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอด
2532, หน้า 9 และใจทิพย์ เชือ้ รัตนพงษ์, 2539, หน้า 10) จนเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ด้านศึกษาศาสตร์ มี
การใช้หลักสูตรเป็นวิธดี ำ� เนินการในการน�ำสิง่ ทีก่ ำ� หนดไว้ คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาสูง
ในเอกสารหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มาก เพราะมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการวิจัย
ให้บรรลุตามจุดมุง่ หมาย ซึง่ กระบวนการทีส่ ำ� คัญคือ การ รวมถึงการใช้การวิจัยเป็นฐานในการเรียนรู้ ทั้งในระดับ
แปลงหลักสูตรไปสูก่ ารสอน การจัดปัจจัยและสภาพต่าง ๆ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกทั้งคณะ
และการสอนของครู (สุมิตร คุณานุกร, 2548, หน้า 7-8) มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น คณะ และมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งการวิจัยนั้นเป็นภารกิจ
หน่ ว ยงานหนึ่ ง ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ ส�ำคัญที่อาจารย์จะต้องทุ่มเทการสอนมากขึ้น และแม้ว่า
อุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ปัจจุบันอาจารย์มีโอกาสท�ำวิจัย หรือขอรับทุนสนับสนุน
2533 และจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 ซึ่งยกฐานะมาจาก การท�ำวิจยั จากทัง้ แหล่งทุนภายใน และภายนอกมากกว่า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ทั้งนี้ ในอดีต แต่การผลิตงานวิจัยของอาจารย์มีไม่มากพอ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีประวัติความ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งเร่ ง ผลั ก ดั น การวิ จั ย และนวั ต กรรมให้
เป็นมาเริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียน มากขึ้น ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม เป็น
ฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ซอยประสานมิตร อ�ำเภอพระโขนง หน่วยงานหนึ่งในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จังหวัดพระนคร เมื่อปีพ.ศ.2492 จากนั้นได้รับการ บูรพา ที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งระดับ
ยกฐานะขึ้ น เป็ น วิ ท ยาลั ย วิ ช าการศึ ก ษาประสานมิ ต ร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยสิ่งส�ำคัญ
ในปีพ.ศ.2497 ต่อมาได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 การผลิตบัณฑิตคือ “หลักสูตร” เนื่องด้วยหลักสูตรนั้น
แห่ง คือ วิทยาเขตปทุมวัน และวิทยาเขตบางแสน ซึ่ง ถือได้ว่าเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างคุณลักษณะ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 นับเป็น ของผู้เรียน ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา เนื่องจาก
จุดเริ่มต้นของคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยวิชาการ หลักสูตรเป็นแนวทางหรือเป็นตัวก�ำหนดทิศทางในการ
ศึกษาบางแสนได้รับการพัฒนามาเป็นระยะจน กระทั่ง จัดการเรียนการสอน ดังนัน้ การด�ำเนินการพัฒนาปรับปรุง
ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนได้ หลักสูตร จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องกระท�ำอย่างระมัดระวัง เพราะ
รั บ การยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการหรือขัน้ ตอนของการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมจนเป็นระบบขั้นตอนที่
พ.ศ.2517 ส่งผลให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน สามารถน�ำไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนได้
เปลี่ ย นฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ สมบูรณ์ (วิชยั ดิสสระ ,2542, หน้า 31) และการประเมิน
วิทยาเขตบางแสน และปี พ.ศ.2533 ได้มีการประกาศ หลักสูตรจึงเป็นระบบที่ส�ำคัญระบบหนึ่งของการพัฒนา
ใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2533 ขึ้น หลักสูตรและการพัฒนาบัณฑิตให้บรรลุเป้าหมาย ซึง่ การ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน จึงได้ ประเมินดังกล่าวจะท�ำให้ทราบถึงคุณค่าและสภาพที่เป็น
รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา และได้ประกาศ จริงของหลักสูตร เพื่อน�ำผลที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนา
จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาขึ้น เพื่อ หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการประเมิน
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หลักสูตรนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เนื่องจาก ใช้มาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2540 โดยตลอดระยะเวลาการใช้
สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
หลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการด�ำเนิน
จากรายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความ งานพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอทุก 5 ปี ซึ่งปัจจุบันได้
ต้องการก�ำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาก�ำลัง ครบรอบของการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว จึงมีความจ�ำเป็น
คนของประเทศ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ต้องด�ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2533) พบว่าคุณภาพแรงงานไทย เป็นการปรับปรุงให้หลักสูตรอยู่ในรูปแบบตามกรอบ
ยังมีช่องว่างระหว่างระดับความสามารถด้านต่าง ๆ กับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ความหวังของสถานประกอบการ ซึ่งจะเพิ่มขีดความ
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ และเป็ น
สามารถนั้น ๆ ได้ จ�ำเป็นต้องมีการจัดการฝึกอบรม ผู ้ ส อนในหลั ก สู ต รสาขาวิ ช านี้ จึ ง สนใจประเมิ น ผล
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถให้กับแรงงานในสถาน หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา โดย
ประกอบการ นอกจากนั้นการฝึกอบรมเฉพาะทางใน ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจ�ำลองซิปป์
ประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร (CIPP Model) เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านบริบท
เนื่องจากขาดบุคลากรและหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตของหลักสูตร
(รายงานสัมมนา “คุณภาพแรงงานไทย”, 2551) ซึ่งต้อง และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตาม
อาศัยสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทั้งระบบ
บุคลากรทางด้านการฝึกอบรมทางเทคนิคที่มีคุณภาพ
เพื่ อ พั ฒ นาแรงงานไทยให้ มี ขี ด ความสามารถในการ วัตถุประสงค์ในการวิจัย
ปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบ
เพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
การการศึ ก ษาในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษามี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ อุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนา
การพัฒนาประเทศเพราะเป็นการผลิตก�ำลังคนที่ส่งผล สังคม คณะศึก ษาศาสตร์ ให้มีความครอบคลุม ของ
ต่ อ ภาคการผลิ ต โดยเฉพาะในภาคอุ ต สาหกรรมที่ ยั ง หลักสูตร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (context) ด้านปัจจัย
ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะทางใน เบื้องต้น (input) ด้านกระบวนการ (process) และด้าน
การถ่ายทอดความรูแ้ ละการจัดการฝึกอบรมด้านเทคนิค ผลผลิต (product)
ดังนั้นการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา จึงเป็นการแก้ปัญหาการ ขอบเขตของการวิจัย
ขาดแคลนดังกล่าวโดยตรง เพราะจะท�ำให้การผลิตก�ำลัง
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
คนในระดับอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณ อาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน บัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษา
และคุณภาพ
และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาระหว่าง
เนื่องด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปีการศึกษา 2555-2558
การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ของ
2. ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการประเมินโดยยึด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2533 โดยให้สถาบันอุดมศึกษา ตามแบบจ�ำลองซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วย
รับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 4 ด้าน ได้แก่
(ปวส.) เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ด้านบริบท (context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (input) ด้าน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป และใช้ระบบการ กระบวนการ (process) และด้านผลผลิต (product)
เที ย บโอนผลการเรี ย นผู ้ เข้ า ศึ ก ษาการจั ด การศึ ก ษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและเนื่องจากหลักสูตรนี้ได้เริ่ม
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3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ
1. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่
สาขาวิชาที่ศึกษา, บริบท, ปัจจัยเบื้องต้น, กระบวนการ
1.1 อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาเทคโนโลยี
และผลผลิต
อุตสาหกรรมศึกษา จ�ำนวน 6 คน
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นใน
1.2 นิ สิ ต ปั จ จุ บั น สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
หลักสูตร 4 ด้าน ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2558
		 3.2.1 ด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ จ�ำนวน 67 คน
ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตร
1.3 บัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษา สาขาวิชา
		 3.2.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ ผู้สอน เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา
อุปกรณ์การเรียนการสอน ต�ำรา และสถานที่เรียน
2555 – 2556 จ�ำนวน 94 คน
		 3.2.3 ด้ า นกระบวนการ ได้ แ ก่
1.4 ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของผู้ส�ำเร็จ
การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน กิจกรรม การศึกษาปฏิบัติใน ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2556
การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
จ�ำนวน 32 คน
		 3.2.4 ด้านผลผลิต ได้แก่ คุณลักษณะ
2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการหาขนาดของ
ของนิสิต
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากจ�ำนวนประชากรที่ใช้ใน
4. การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการประเมินโดยการใช้ การศึกษา ซึ่งผู้วิจัยค�ำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ ตาราง Krejcie & Morgan แห่งมหาวิทยาลัย Texas
หลักสูตร
(1970 : 608 – 609) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถาม
ความเหมาะสม โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น
3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประเด็นค�ำถามเกีย่ วกับหลักสูตรสาขา
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
เกณฑ์ในการให้คะแนนในตอนที่ 2 โดยใช้วิธี
ของ Likert Scale ซึ่งในแต่ละประเด็นที่สอบถามความ
พึงพอใจจะมี 5 ระดับ โดยให้เลือกตอบเพียงระดับเดียว
ด้วยการท�ำเครื่องหมาย ü ลงในช่องน�้ำหนักของตาราง
ประเด็นความคิดเห็น และก�ำหนดน�้ำหนักค�ำตอบแต่ละ
ข้อมีค่าคะแนนความคิดเห็น (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545,
หน้า 141-142)
ตอนที่ 3 ค�ำถามปลายเปิดในประเด็นข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติม

2.1 อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา จ�ำนวน 6 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวน 6 คน
2.2 นิ สิ ต ปั จ จุ บั น สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2558
จ�ำนวน 56 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 52 คน
2.3 บัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมศึ ก ษา ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา
2555 – 2556 จ�ำนวน 76 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวน 69 คน
2.4 ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาปฏิบัติใน ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2556
จ�ำนวน 28 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 28 คน
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทำ�
ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ส�ำรวจรายชื่อ ที่อยู่ปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย
2. จั ด เตรี ย มแบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์ ใ ห้
เพียงพอกับจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
3. จัดส่งแบบสอบถาม และก�ำหนดให้ผู้ตอบ
ส่งกลับคืน
4. ส�ำรวจจ�ำนวนแบบสอบถาม และพิจารณา
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
5. น� ำ แบบสอบถามประมวลผลข้ อ มู ล และ
วิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปผล เขียนรายงานผลการวิจัยและจัดท�ำ
เล่มสมบูรณ์
การจัดกระท�ำข้อมูล
1. น� ำ แบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ ม าลงรหั ส ให้
คะแนนตามน�้ำหนักคะแนนแต่ละข้อ และบันทึกข้อมูล
ลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางสถิติ
2. น�ำผลการค�ำนวณมาท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามรูปแบบการประเมิน
การวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่
ได้รับคืน คัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ น�ำ
มาวิเคราะห์ข้อมูล
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลาย
ปิดด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย
(X) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. ส�ำหรับแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยน�ำมา
จัดกลุ่มค�ำถาม แล้วน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
บรรยาย
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้

ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
1. อาจารย์ผู้สอนเป็นเพศชายทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ100.00 ส่วนใหญ่อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
50.00 มีตำ� แหน่งเป็นอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 66.60 และ
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท�ำการสอน 16 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 50.00
2. ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็น
ร้อยละ 88.40 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
คิดเป็นร้อยละ 49.30
3. นิสติ ส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 84.60
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 53.85
และส่วนใหญ่เรียนกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 51.92
4 . ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ช า ห รื อ น า ย จ ้ า ง ส ่ ว น
ใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 82.10 มีอายุระหว่าง
41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.30 และส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพบริษัท,ห้าง,ร้าน คิดเป็นร้อยละ 78.60
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษา นิสิต และผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลการประเมิ น ด้ า นบริ บ ทของหลั ก สู ต ร
ประกอบด้ ว ยประเด็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร
โครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร ตามความคิดเห็นของ
อาจารย์ ผู้ส�ำเร็จการศึกษา และนิสิต โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น ราย
ข้อแล้ว ความคิดเห็นของอาจารย์มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับความต้องการปัจจุบัน (X = 4.67)
จ� ำ นวนหน่ ว ยกิ ต ที่ ต ้ อ งเรี ย นตลอดหลั ก สู ต รมี ค วาม
เหมาะสม (X = 4.67) และเนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (X = 4.67) รองลงมาอยู่ใน

หน้าที่ 218
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ระดับมากทุกข้อค�ำถาม ส�ำหรับความคิดเห็นของผูส้ ำ� เร็จ และนิ สิ ต โดยรวมมี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
การศึกษาและนิสิตเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ทุกข้อ และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ แล้ ว ทุ ก ข้ อ ค� ำ ถามมี
ค�ำถามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ของ
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของหลักสูตร
หลักสูตร ประกอบด้วยประเด็นความพร้อมของอาจารย์ ประกอบด้วยประเด็นการจัดการเรียนการสอน สื่อการ
ความพร้ อ มของนิ สิ ต ความพร้ อ มของสื่ อ การเรี ย น สอนและกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร และการวั ด ผลและ
การสอน และความพร้ อ มของอาคารสถานที่ ตาม ประเมิ น ผลรายวิ ช า ตามความคิ ด เห็ น ของอาจารย์
ความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้ส�ำเร็จการศึกษาและนิสิต ผู้ส�ำเร็จการศึกษา และนิสิต ประเด็นการจัดการเรียน
ประเด็ น ความพร้ อ มของอาจารย์ ตามความคิ ด เห็ น การสอน ตามความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ โดยรวมมี
ของอาจารย์โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (X = 4.72) และเมื่อ
ทีส่ ดุ (X = 4.57) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้วอยูใ่ นระดับ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่
มากที่สุด ได้แก่ อาจารย์มีการเตรียมการสอนและเตรียม อาจารย์ ผู ้ ส อนต้ อ งมี ค วามถนั ด ความช� ำ นาญ และ
สือ่ อุปกรณ์ไว้ลว่ งหน้า (X = 4.67) อาจารย์มคี วามรู้ ความ ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (X = 4.67) อาจารย์ผู้สอน
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ เลือกใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับนิสิตและเนื้อหา
(X = 4.83) อาจารย์ทำ� การสอนครบถ้วนตามรายละเอียด วิชาที่สอน (X =4.83) อาจารย์ผู้สอนมีความตั้งใจ
รายวิชา (X = 4.67) และอาจารย์มีความสามารถใน และเข้าสอนตรงเวลา (X = 4.83) อาจารย์ผู้สอนบอก
การถ่ายทอดความรู้และอธิบายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย วัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ ละขอบข่ายเนือ้ หาวิชาก่อนสอน
(X = 4.83) รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จ�ำนวน (X = 4.83) และการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นิสิต
อาจารย์เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (X = 3.83) น�ำความรู้ทักษะไปประกอบอาชีพ (X = 4.67) รองลง
ส�ำหรับความคิดเห็นของผู้ส�ำเร็จการศึกษาและนิสิต โดย มาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนจัดท�ำแผนการ
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา สอนรายวิชาที่สอน (X = 4.50) ส�ำหรับความคิดเห็น
เป็นรายข้อแล้ว ทุกข้อค�ำถามมีความเหมาะสมอยู่ใน ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาและนิสิต โดยรวมมีความเหมาะ
ระดับมาก ในประเด็นความพร้อมของนิสิต ตามความ สมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วทุก
คิดเห็นของอาจารย์ ผู้ส�ำเร็จการศึกษา และนิสิต โดย ข้อค�ำถามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ส�ำหรับประเด็นสื่อการสอนและกิจกรรมเสริม
เป็นรายข้อแล้ว ทุกข้อค�ำถามมีความเหมาะสมอยู่ใน หลักสูตร ตามความคิดเห็นของอาจารย์ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ระดับมาก ส�ำหรับประเด็นความพร้อมของสื่อการเรียน และนิ สิ ต โดยรวมมี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
การสอน ตามความคิดเห็นของอาจารย์ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษา และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ทุกข้อค�ำถามมีความ
และนิ สิ ต โดยรวมมี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มาก เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ส่วนใหญ่ข้อค�ำถามมี
ส่ ว นประเด็ น การวั ด ผลและประเมิ น ผล
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีข้อค�ำถามเพียง 1 ข้อ รายวิ ช า ตามความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ โดยรวมมี
ค�ำถามตามความคิดเห็นของผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีความ ความเหมาะสมในระดับมาก (X = 4.50) และเมื่อ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การ
การสอนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน (X = 3.45) วัดผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีความเทีย่ งตรง
ส่ ว นประเด็ น ความพร้ อ มของอาคารสถาน และตรวจสอบได้ (X = 4.67) รองลงมาอยู่ในระดับมาก
ที่ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ การสอบวัดผลแต่ละรายวิชามีความสอดคล้อง
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กับเนื้อหาวิชาเรียน (X = 4.50) และวิธีการวัดผลและ อภิปรายผล
ประเมินผลมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน (X = 4.33) ส�ำหรับ
การประเมินผลหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ความคิดเห็นของผู้ส�ำเร็จการศึกษาและนิสิต โดยรวมมี อุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนา
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นราย สังคม คณะศึกษาศาสตร์ ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะน�ำมา
ข้อแล้ว ทุกข้อค�ำถามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก อภิปรายผลดังนี้
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของหลักสูตร
1. ด้ า นบริ บ ทของหลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย
ประกอบด้วยคุณลักษณะของนิสิต ตามความคิดเห็น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างและเนือ้ หาหลักสูตร
ของอาจารย์ ผู้ส�ำเร็จการศึกษา และนิสิต โดยรวมมี และความคิดเห็นของผู้ส�ำเร็จการศึกษาและนิสิต ทุกข้อ
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น ค�ำถามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษา
รายข้อแล้ว ความคิดเห็นของอาจารย์มีความเหมาะสม พบว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหา
อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การศึกษาหลักสูตรนี้ส่งผล หลักสูตร ตามความคิดเห็นของอาจารย์ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ให้นิสิตสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ไปวิเคราะห์ และนิสิต โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ (X = 4.83) รองลงมา เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อความคิดเห็นของอาจารย์มคี วาม
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การศึกษาหลักสูตรนี้ท�ำให้นิสิต เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดจ�ำนวน 3 ข้อค�ำถาม และ
มีความพึงพอใจ (X = 4.33) การศึกษาหลักสูตรนี้ ก่อ ความคิดเห็นของผู้ส�ำเร็จการศึก ษาและนิสิต ทุก ข้อ
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ (X = 4.33) และเนื้อหารายวิชา ค�ำถามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ในหลักสูตรสามารถให้ความรู้ตรงกับความต้องการของ หัวหน้าภาคการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม และคณะ
นิสิต (X = 4.50) ส�ำหรับความคิดเห็นของผู้ส�ำเร็จการ กรรมการประจ�ำหลักสูตรได้พิจารณาจัดท�ำหลักสูตรให้มี
ศึกษาและนิสติ โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก เนือ้ หาวิชาทีก่ ำ� หนดในหลักสูตร ครอบคลุมวัตถุประสงค์
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ทุกข้อค�ำถามมีความ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ท�ำให้นิสิต
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เพียงพอที่จะปฏิบัติงาน
ส่วนผลการประเมินคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการ ได้ และก�ำหนดเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรที่ตั้งอยู่บน
ศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง พืน้ ฐานหลักการทางด้านการศึกษา ท�ำให้นสิ ติ สามารถน�ำ
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.00) ความรู้ ประสบการณ์ ไปปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับความ
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ทุกข้อค�ำถามมีความ ต้องการของสังคมปัจจุบนั ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มีการแก้ปญ
ั หาด้วยหลัก วรรณี กาญจนวงศ์ (2552) ได้ศึกษาการประเมินผล
การและเหตุผล (X = 4.29) มีความสามารถประยุกต์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์
ความรู้ ทักษะจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติได้ (X = 4.29) มหาบัณฑิต สาขาการลงทุน และการจัดการความเสี่ยง
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น (X = 4.18) มี ทางการเงิน คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ.2552 วัตถุประสงค์
มนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน (X = 4.18) มีความ เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ หลักสูตรและ
รอบรู้ ความเข้าใจในงานทีร่ บั ผิดชอบ (X = 4.07) มีความ ศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ
ประพฤติดี มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวม
สุจริต (X = 4.02) เป็นต้น
ข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
สถิติพรรณนา จากการศึกษาพบว่า ด้านเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก เนือ้ หาของหลักสูตรมีความทัน
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สมัยและเหมาะสมมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทั้งจิตใจและร่างกาย เลือกสรรวิธีสอนที่ดีเหมาะสมตาม
นิภาวรรณ พุทธสงกรานต์ (2540, หน้า 119) พบว่า เนื้อหาวิชา เน้นการฝึกปฏิบัติให้มาก รวมทั้งการใช้สื่อ
เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมส่งผลให้ผู้เรียนมี และอุปกรณ์การสอน เพือ่ ช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพ
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้เป็นอย่างดี และ มากขึน้ ส�ำหรับความพร้อมของนักเรียน มีความตัง้ ใจต่อ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุวรรณี มงคลรุง่ เรือง (2540) การศึกษาใฝ่หาความรู้ ท�ำให้เกิดทักษะในวิชาชีพ และ
ได้ทำ� การประเมินหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บณ
ั ฑิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฎาวัลย์ รุณเลิศ (2552)
พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ ได้ศึกษาการประเมินผลหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป
รูปแบบการประเมินซิปป์ ผลการวิจัยพบว่า การประเมิน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
ด้านบริบทเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง กาญจนาภิเษก โดยใช้ทฤษฎีแบบจ�ำลองการประเมินแบบ
และเนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ซิปป์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สอน
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร ประกอบ ผู้เรียน ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับความ
ด้ ว ยความพร้ อ มของอาจารย์ ความพร้ อ มของนิ สิ ต เหมาะสมของหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน และความพร้อม และพัฒนาวิชาการศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ของอาคารสถานที่ จากการศึกษาพบว่า ความพร้อม ทางการแพทย์และสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิต ความพร้อมของสื่อ แบบสอบถาม และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์
การเรียนการสอน และความพร้อมของอาคารสถานที่ ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
ตามความคิดเห็นของอาจารย์ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษา และนิสติ มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าด้านปัจจัยเบื้องต้นประกอบ
ประเด็นความพร้อมของอาจารย์ตามความคิดเห็นของ ด้วยความเหมาะสมของหลักสูตรในด้านอาจารย์ผสู้ อนอยู่
อาจารย์ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ในระดับมาก ความเหมาะสมของหลักสูตรในด้านผู้เรียน
ส�ำหรับความคิดเห็นของผู้ส�ำเร็จการศึกษาและนิสิต โดย อยูใ่ นระดับมาก และความเหมาะสมของสือ่ การศึกษาอยู่
รวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ส่วนประเด็นความ ในระดับปานกลาง
พร้อมของนิสิต ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน
3. ด้านกระบวนการของหลักสูตร ประกอบด้วย
และความพร้อมของอาคารสถานที่ ความคิดเห็นของ การจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนและกิจกรรมเสริม
อาจารย์ ผู้ส�ำเร็จการศึกษาและนิสิต โดยรวมมีความ หลักสูตร และการวัดผลและประเมินผลรายวิชา
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารของ
จากการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์และภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนา สื่อการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวัดผล
สังคมส่งเสริมให้คณะศึกษาศาสตร์ มีสภาพแวดล้อม และประเมินผลรายวิชา ตามความคิดเห็นของอาจารย์
บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนการสอน และมีวสั ดุ อุปกรณ์ ผู้ส�ำเร็จการศึกษา และนิสิตประเด็นการจัดการเรียน
สื่ อ การเรี ย นการสอนประจ� ำ ห้ อ งเรี ย นอย่ า งเพี ย งพอ การสอนตามความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ โดยรวมมี
เป็นการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนิสติ อย่างเต็มศักยภาพ และ ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น
อาจารย์ได้ทมุ่ เทปฏิบตั งิ านสอนอย่างเต็มความสามารถ มี รายข้อความคิดเห็นของอาจารย์มีความเหมาะสมอยู่
การเตรียมการสอน เตรียมสื่อการสอน ตลอดจนมีคู่มือ ในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 5 ข้อค�ำถาม ส�ำหรับความ
ต�ำราเรียนสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา จึงส่งผลให้ผล คิดเห็นของผู้ส�ำเร็จการศึกษา และนิสิตโดยรวมมีความ
การประเมินหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็นสื่อการสอนและ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรางค์ รูปบูชากร (2537) กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการวัดผลและประเมินผล
ผลการวิจยั พบว่า การสอนให้ได้ผลดีนนั้ ผูส้ อนต้องทุม่ เท รายวิชา ความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
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และนิสิตโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เกณฑ์ให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไร ต้องการให้ได้สิ่งใด
เนื่องจากผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และภาควิชาการ จากการประเมิน
อาชี ว ศึ ก ษาและพั ฒ นาสั ง คมมี น โยบายให้ อ าจารย์
4. ด้านผลผลิตของหลักสูตร
ผู้สอนจัดท�ำแผนการสอนรายวิชา งานวิจัย ตั้งใจสอน
จากการศึกษาพบว่าด้านผลผลิตของหลักสูตร
และเข้าสอนตรงเวลา สนับสนุนการใช้สื่อการสอนและ ประกอบด้วยคุณลักษณะของนิสติ ตามความคิดเห็นของ
ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ท� ำ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อาจารย์ ผู้ส�ำเร็จการศึกษา และนิสิต โดยรวมมีความ
ความต้องการของนิสิต และการวัดผลและประเมินผล เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากและเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว
รายวิชาให้อาจารย์มกี ารประเมินผลการเรียนการสอนตาม ความคิดเห็นของอาจารย์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
สภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานและเนื้อหารายวิชาที่ มากที่ สุ ด จ� ำ นวน 1 ข้ อ ค� ำ ถาม และความคิ ด เห็ น
เรียนตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร จึงส่งผลให้ผลการ ของผู้ส�ำเร็จการศึกษา และนิสิต ทุกข้อค�ำถามมีความ
ประเมินหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่ง เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากภาควิชาการ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนุชยั ตัง้ ศุภพรชัย (2546) ได้ อาชี ว ศึ ก ษา และพั ฒ นาสั ง คม และคณะกรรมการ
ศึกษาการประเมินผลหลักสูตรบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ประจ� ำ หลั ก สู ต รได้ ก� ำ หนดหลั ก สู ต รที่ มี เ นื้ อ หาทาง
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย วิชาชีพที่ครอบคลุม และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ท่ีมีความรู้
เทคโนโลยีมหานคร พ.ศ.2539 วัตถุประสงค์ศึกษา ความสามารถ และตั้งใจทุ่มเทปฏิบัติงานสอนอย่างเต็ม
และประเมิ น ผลหลั ก สู ต รใน 4 ด้ า น คื อ ประเมิ น ความสามารถ ท�ำให้นสิ ติ ได้รบั ความรู้ ทักษะประสบการณ์
สภาพแวดล้อม ปัจจัยเบือ้ งต้น กระบวนการ และผลผลิต น�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
รู ป แบบการประเมิ น ผลประยุ ก ต์ ก ารใช้ รู ป แบบการ ส่งผลให้ผลการประเมินหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ใน
ประเมินผลแบบจ�ำลอง ซิปป์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ตรีนภา
คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าดัชนีความ (2552, บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาการประเมิ น หลั ก สู ต ร
สอดคล้องของข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ ค่าสัมประสิทธิ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
แอลฟา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2552 โดยใช้ทฤษฏีแบบ
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการประเมินกระบวนการส่วน จ�ำลองการประเมินแบบซิปป์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมิน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และมีข้อเสนอให้ควรมีการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการประกัน
พัฒนาด้านกิจกรรมนักศึกษามากกว่านี้ และสอดคล้อง ภัยและการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2552 ใช้วิธีการ
กับ วิชัย ดิสสระ (2535, หน้า 103) กล่าวว่าสื่อที่ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม และศึกษา
ในการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล
ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ใช้สถิติ เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ด้านผลผลิต
ได้เร็วขึ้น ช่วยทุ่นเวลาในการสอนของครู ช่วยเชื่อมโยง ของหลัก สูตรในภาพรวมนัก ศึก ษามีความคิดเห็นอยู่
ประสบการณ์ต่างๆ ของผู้เรียน เป็นต้น และสอดคล้อง ในระดับเห็นด้วยมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กับ วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537, หน้า 26) กล่าวว่าการประเมิน สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง (2540, หน้า 100-106) ได้ท�ำการ
ผลการสอน เป็ น กระบวนการที่ แ สวงหาวิ ธี ก ารเรี ย น ประเมินหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.
การสอนเพื่อไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนให้ปรากฏ 2533 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจยั
ทั้ ง ด้ านความรู ้ ทัก ษะความช�ำนาญตามจุด ประสงค์ที่ การประเมินด้านผลผลิตพบว่า ผลสัมฤทธิเ์ มือ่ สิน้ สุดการ
ก�ำหนดไว้ และการประเมินผลทัง้ หลายควรมีการก�ำหนด เรียนการสอน ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติ
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งานทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วุฒภิ าวะการท�ำงานของ เลขานุการของสถาบันเทคโนโลยี พ.ศ.2530 ผลการ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
วิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชาของผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความ
ส่วนในด้านคุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษา พึงพอใจต่อประสิทธิภาพของผู้ส�ำเร็จการศึกษา แต่ก็มี
จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของผู้บังคับ ความคาดหวังทีต่ อ้ งการจะได้ผส้ ู ำ� เร็จการศึกษามีประสิทธิภาพ
บัญชาหรือนายจ้างต่อผู้ส�ำเร็จการศึกษา โดยรวมมีความ ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ ปรีชา สัมฤทธิ์ผล (2548, หน้า
เหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการ 128) พบว่าผู้บังคับบัญชาของผู้ส�ำเร็จการศึกษาเล็งเห็น
ประจ� ำ หลั ก สู ต รได้ จั ด ท� ำ โครงสร้ า ง เนื้ อ หาหลั ก สู ต ร ถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพและนโยบายของ ว่ามีประสิทธิภาพ ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความพึงพอใจใน
คณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละภาควิ ช าการอาชี ว ศึ ก ษาและ ลักษณะงาน เพราะได้ท�ำงานหรือศึกษาต่อตรงตามสาขา
พัฒนาสังคม ได้เน้นถึงความพร้อมของอาจารย์ สื่อการ ที่ได้เรียนมาส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สอนและอาคารสถานที่ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
สามารถ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ จึงท�ำให้นิสิตได้รับ
จากการวิจัยการประเมินผลหลักสูตร มีข้อคิด
ความรู้ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งด้านวิชาชีพ เห็น ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างโดยสรุปดังนี้
และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม จึ ง เป็ น ที่ พ อใจของผู ้ บั ง คั บ
1. เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาวิ ช าเกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม
บั ญ ชาหรื อ นายจ้ า ง ส่ ง ผลให้ ผ ลการประเมิ น มี ค วาม จริยธรรมเพือ่ ปลูกฝังให้นสิ ติ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
เหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มากซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย และสังคม
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2548,
2. เพิ่ ม รายวิ ช าเลื อ กที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
หน้า 67) ได้ศึกษาการศึกษาความต้องการก�ำลังคน ต้องการและเป็นประโยชน์ต่อนิสิตตลอดจนสนองความ
ของสถานประกอบการในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก ต้องการของตลาดแรงงาน
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการก� ำ ลั ง คนและ
3. เพิม่ เติมเนือ้ หาทีใ่ ห้นสิ ติ มีความคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะการท�ำงานของก�ำลังคนตามความต้องการ และจินตนาการ
ของสถานประกอบการ ศึกษาแนวโน้มความต้องการก�ำลัง
4. เพิ่มเติมรายวิชาการใช้เครื่องมือต่างๆท�ำให้
คนทีส่ ถานประกอบการต้องการในระดับประกาศนียบัตร สามารถน�ำไปปฏิบัติในงานอุตสาหกรรมได้
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
5. เพิ่มเติมกิจกรรมการศึกษาดูงานในสถาน
(ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรเทคโนโลยีชั้นสูง (ปทส.) ประกอบการ
และระดั บ ปริ ญ ญาตรี เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
6. จัดให้มีการฝึกงานในหน่วยงานอื่น
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละ
7. เพิ่มเติมรายวิชาที่ส�ำคัญและครอบคลุมทาง
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านวิชาชีพมากขึ้น
สถานประกอบการต้องการคุณลักษณะของก�ำลังคนที่
8. เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การ
ไม่ทุจริตต่อหน้าที่เพื่อตนเองหรือผู้อื่นอันดับแรกและ วางแผนหรือการวิเคราะห์
รองลงมาคือให้ความส�ำคัญของเวลาในการปฏิบัติงาน
9. ควรมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ชัดเจนในการวัด
ตั้งใจท�ำงานในหน้าที่สามารถแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่าง และประเมินผลภาคปฏิบัติ
สุขุม เสนอความคิดและเหตุผลมีประโยชน์ต่องาน มี
10. ควรเชิญวิทยากร ทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
ทักษะในสาขาวิชาที่เรียนและสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉพาะด้านมาบรรยายและสาธิต
อาภากร บุญสม (2536, หน้า 95) ได้ศึกษาการประเมิน
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ช า
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษา การจัดการน้ำ�เสียในคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Participation of Stake Holders for Quality Environment
Management : A Case Study Waste Water Management in
Bang Bua Canal , Bangkhen, Bangkok
ปรีชา ปิยจันทร*์

บทคัดย่อ

การศึกษา การมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการน�้ำเสี ย กรณีศึกษาการจัดการน�้ำเสี ยในคลอง
บางบัว เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคส่ วนต่าง ๆ อันประกอบด้วย การรวบรวม
ข้อมูลจากหัวหน้าครัวเรื อนหรื อผูแ้ ทนครัวเรื อนในชุมชนริ มคลองบางบัว 10 ชุมชน อันประกอบด้วย ชุมชน
สามัคคีร่วมใจ วรวีวฒั นา บางบัว รุ่ นใหม่พฒั นา ร้อยกรอง ร่ วมใจพัฒนาใต้ ร่ วมใจพัฒนาเหนือ บ้านบางเขน
อุทิศนุสรณ์ คลองหลุมไผ่ จ�ำนวน 315 ครัวเรื อน อีกทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยหรื อประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focused
group) กับภาคส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการป้ องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำเสี ยในคลองบางบัว จ�ำนวน 15 คน และ
มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลที่มีส่วนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาคุณภาพน�้ำ
ผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ สาเหตุของการเกิดปัญหาน�้ำเสี ยในคลองบางบัว สาเหตุหลักมาจากการ
ขาดจิตส�ำนึกของประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะการทิ้งขยะหรื อของเหลือใช้ใน ล�ำคลอง การปล่อยน�้ำทิ้งของ
สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง หอพัก อพาร์ทเม้นท์ หน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมทั้งภาคครัวเรื อนต่างๆ
เพื่อให้การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน�้ำเสี ยให้เป็ นรู ปธรรม ภาคส่ วนต่าง ๆ ควรด�ำเนินการในภารกิจ
หรื อรับผิดชอบต่อการป้ องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็ นรู ปธรรม โดยภาคครัวเรื อนจะต้องด�ำเนินการในกิจกรรม
การงดทิง้ ขยะของเหลือใช้ในคูคลอง การส่งเสริ มหรื อได้รับความรู ้ความเข้าใจต่อการป้ องกันและแก้ไขคุณภาพ
น�้ำในคลอง ภาคผูป้ ระกอบการต้องมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสี ยเพื่อบ�ำบัดน�้ำเสี ยให้ได้มาตรฐานน�้ำทิ้งตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ภาคประชาชนและภาครัฐที่ทำ� หน้าที่กำ� กับดูแลจะต้องคอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนภาครัฐก็ตอ้ งมี
การสร้างกระบวนการคิดหรื อการสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนในชุมชนเกิดจิตส�ำนึกที่ดีตอ่ การดูแลควบคุมหรื อ
แก้ไขปัญหาน�้ำเสี ยในคลอง ควรมีกิจกรรมหรื อโครงการที่ทำ� ให้เกิดการแข่งขันและมีรางวัลแก่โครงการดีเด่น
ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำเสี ย อีกทั้งมีการด�ำเนินการในระดับนโยบายเพือ่ การป้ องกันและแก้ไขปัญหา
น�้ำเสี ยลงคลอง เช่น การรื้ อถอนบ้านเรื อนที่รุกล�้ำในคลอง การท�ำถนนริ มคลอง การท�ำเขื่อน ริ มคลอง เป็ นต้น
ค�ำส�ำคัญ : การมีส่วนร่ วม ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดการน�้ำเสี ย
* อาจารย์ประจำ� คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
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Abstract
The data necessary for this research were collected from the concerning sectors about
the wastewater management at Klong Bang Bua, Bangkhen District, Bangkok Metropolis.
The data necessary for this research were collected from the heads, or the representatives
of the households in ten communities along Klong Bang Bua. These communities were:
Samakkhiruamjai; Woraweewatthana; Bang Bua; Runmaiphatthana; Roikrong; Ruamjaiphatthanatai;
Ruamjaiphatthananua; Ban Bangkhen; Uthitnusorn; Klong Lumphai which were consisted of 315
households. Besides, the data were received from buzz groups and focused groups with the
concerning sectors on the prevention and wastewater management at Klong Bang Bua, and from
the in-depth interview persons in- charge of the prevention and wastewater management.
The result of the study revealed that the major causes of the wastewater in Klong Bang
Bua were not only the lack of awareness of people in the community, especially the discharge
of garbage and leftover into the canal., but various organizations and establishments including
lodgings, apartments, government offices in the area and households also discharged wastewater
into the waterways.
In order to have a practical wastewater management, the concerning segments should
practically manage tasks and responsibilities towards wastewater management. That is to say, the
households should organize activities and campaigns against discharging garbage and leftovers
into the waterway. They should be encouraged and provided information about the prevention
and wastewater treatment. Besides, for the business sectors, they should have the wastewater
treatment system to treat wastewater according to the wastewater quality standards stipulated by
law. In any case, the civic and the government sectors who were in charge of the controlling had to
monitor the situation consecutively. On the other hand, the government sector had to manipulate
the thinking process and sustain the people awareness towards the supervision or monitoring
the wastewater situation. It was also suggested that the activities or campaigns in order to raise
people awareness should be arranged. Finally, at the policy-making level, they should execute the
protection and wastewater management process, for example, demolition lodgings intruded into
the public waterways, and building roadways and embankments along the canals.
Keywords : Participation / Stake Holders / Wastewater Management
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วิ ถี ชี วิ ต และอั ต ลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น บางเขน
1. ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ปัญหาน�้ำเสียกับคลองในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นวิถีชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตในอดีต
นับเป็นปัญหาที่หลายภาคส่วนพยายามเข้าไปมีส่วนร่วม วิถีชีวิตยุคก่อนปัจจุบัน และวิถีชีวิตในปัจจุบัน โดย
ในการจัดการปัญหา แต่จากสภาพความเป็นจริงพบว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตามล�ำดับที่เกิด
สภาพน�้ำในคลองยังมีสีด�ำ บางคลองมีกลิ่นเหม็นเน่า จากการขุดคลองเพื่อให้ประชาชนเดินทางค้าขายขึ้น
การใช้ชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองนอกจาก ลง เดินเรือได้สะดวกรวดเร็ว และการตัดถนนทางหลวง
มีการบุกรุกพื้นที่คลองเพื่อการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ท�ำให้วิถีชีวิต
ซึ่งส่งผลต่อการลดลงของพื้นที่ผิวน�้ำในการฟอกตัวเอง และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นบางเขนปรับเปลี่ยนไปตาม
ตามธรรมชาติ เ พื่ อ ฟื ้ นฟูคุณ สมบัติของน�้ำกลับพบว่า ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยในอดีตพื้นที่บางเขน
ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองไม่เคยสนใจว่าคลองที่ผ่าน มีสภาพเป็นป่ารกชัฏ เป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่าและ
หน้าบ้านของตนเองจะมีความสกปรกอย่างไร เนื่องจาก สัตว์นานาชนิด แต่ด้วยมีพระราชโองการจากพระบาท
ชีวติ ประจ�ำวันในปัจจุบนั ไม่ได้ใช้นำ�้ คลองเพือ่ การบริโภค สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
หรืออุปโภคแต่อย่างไร ทุกหลังคาเรือนได้ใช้น�้ำประปา เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ให้ขุดคลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ที่รัฐได้บริการให้ คลองจึงเป็นเพียงแหล่งรองรับน�้ำทิ้ง ให้ประชาชนเดินทางค้าขายขึ้น-ลง เดินเรือได้สะดวก
จากครัวเรือนจึงส่งผลให้คูคลองในเขตกรุงเทพมหานคร รวดเร็ว เมื่อเกิดคลองขึ้นการเดินทางสะดวก ในเวลาต่อ
ซึ่งมีผู้กล่าวว่าเป็นเมืองแห่งเวนิสตะวันออกมีสภาพ มาจึงเกิดการหักล้างถางป่าท�ำเป็นทีพ่ กั ค้างแรม และด้วย
ที่แย่ลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแท้ที่จริงหากประชาชนที่อาศัย บริเวณบางเขนมีการขุดคลองตัดกัน จึงท�ำให้เกิดสี่แยก
อยู่ริมคลองมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คลอง เรียกว่า “สีแ่ ยกบางเขน” มีลกั ษณะเป็นชุมทางของ
ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ หรื อมีความตระหนักอย่างจริง จัง คู เรือที่ผ่านมาทั้งสองคลองจึงเป็นจุดก�ำเนิดของชุมชนสี่
คลองหน้ า บ้ า นจะเป็ น สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ เพื่ อ การ แยกบางเขน ที่เป็นที่แลกเปลี่ยนซื้อขายจากเรือที่มาจาก
อยู่อาศัย ชุมชนริมน�้ำก็จะเป็นชุมชนที่ใครๆ ก็อยาก ล�ำคลองทั้งสอง เกิดการตั้งบ้านเรือนขึ้น และเกิดตลาด
แสวงหาต่อไป คลองในเขตบางเขนก็เช่นเดียวกันใน จนเป็นตลาดใหญ่
ตลาดบางเขนในยุ ค อดี ต เป็ น ตลาดใหญ่ ท าง
สภาพปัจจุบันก็มีลักษณะเหมือนกับคลองอื่นๆ ทั้งที่
จากรายงานของส�ำนักงานเขตบางเขน (มปป.) ชี้ให้ ตอนเหนือของกรุงเทพฯ เรียกว่า “ตลาดบางเขน” ซึ่ง
เห็นว่าส�ำนักงานเขตบางเขนเป็นหน่วยงานหนึ่งของ เป็นสถานที่ค้าขายส�ำคัญ เนื่องจากเป็นชุมทางของเรือ
กรุงเทพมหานครที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นพื้นที่ที่มี ทั้งสองคลอง จากการเริ่มต้นที่มีพระราชโองการให้ขุด
ความส�ำคัญในประวัติศาสตร์แห่งการปกครองไทยซึ่ง คลองขึ้ น เพื่ อ เดิ น ทาง ในเวลาต่ อ มาเกิ ด การตั้ ง ที่ อ ยู ่
เป็นต�ำนานที่เล่าขานและจารึกไว้ในฐานะเป็นสมรภูมิ อาศัย ประกอบอาชีพและพัฒนามาเป็นการแลกเปลี่ยน
แห่งประชาธิปไตย มีอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็น และตลาดค้าขาย จึงมีการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ของคนไทยและ
อนุสรณ์สถาน อีกทั้งพระเจดีย์ศรีมหาธาตุ ปูชนียสถาน ชาวจีนบริเวณสี่แยกคลองบางเขน มีการสร้างโรงสีข้าว
ที่ส�ำคัญแห่งวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัด จากชาวนาที่ตั้งถิ่นฐานเดิม มีโรงเจ หน่วยงานราชการ
ทีส่ ร้างขึน้ เป็นเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการปกครองระบอบ ภายในตลาดบางเขน
วิถีชีวิตยุคก่อนปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปจากเดิม
ประชาธิปไตยและสถานที่ส�ำคัญในพื้นที่ สถานที่ส�ำคัญ
อีกหลายแห่งในเขตบางเขน เป็นแหล่งเรียนรูบ้ อกเล่าเรือ่ ง เมื่อมีการตัดถนนเพื่อการคมนาคมและเพื่อทดแทนการ
ราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมท้องถิ่นที่มี เดินทางทางน�้ำ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) แต่เดิมถนนมีความร่มรื่นตลอดสองข้างทาง
คุณค่า
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มีต้นจามจุรีใหญ่ (ต้นก้ามปู) ให้ร่มเงา (ปัจจุบันเหลือ การสัญจรแลกเปลี่ยนและท�ำมาค้าขายที่ชุมทางของเรือ
อยู่เพียงต้นเดียวซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปี บริเวณสะพาน ที่ผ่านมาจากทั้งสองคลอง
สุกรนาคเสนีย์) ภายหลังเมื่อการคมนาคมทางถนนโดย
ในปัจจุบันการคมนาคมของเขตบางเขนมีถนน
รถยนต์เริ่มสะดวกมากขึ้น และมีการตัดถนนสายรอง สายหลัก 5 สาย ประกอบด้วย ถนนพหลโยธิน แจ้งวัฒนะ
ต่อเชื่อมกับถนนสายหลัก จึงมีประชาชนและหน่วยงาน รามอินทรา วัชรพล และถนนสุขาภิบาล 5 และมีคลองที่
ราชการไปตั้งอยู่ใกล้เส้นทาง และต่อมาในปี พ.ศ.2483 เชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น โดยมีคลองหลัก 3 คลอง คือคลอง
ได้มีการสร้างวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ในตอน บางบัว คลองพระยาสุเรนทร์ และคลองหนองผักชี ซึ่ง
นั้นเรียกว่า วัดประชาธิปไตย และมีการสร้างที่ว่าการ คลองเหล่านี้นับได้ว่าผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนใน
อ�ำเภอบางเขนแห่งใหม่อยู่ตรงข้ามวัด จากเดิมที่ชุมชน เขตบางเขนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากประชาชนใน
บางเขนตั้งอยู่อาศัยริมทางน�้ำและชุมชนสี่แยกคลองชุม ปัจจุบันได้ให้ความใส่ใจในการดูแลรักษาให้คลองเหล่านี้
ทางของเรือ เมือ่ มีการตัดถนนและเกิดสีแ่ ยกถนน จึงเกิด มีคุณภาพน�้ำที่ดีย่อมส่งผลต่อความมีคุณค่าของการก่อ
การตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ่ กล้เส้นทางและชุมชนใหม่ โดยมีวดั พระ เกิดวิถชี วี ติ ในยุคปัจจุบนั ของประชาชนในชุมชนบางเขน
ศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นศูนย์กลางชุมชน
แต่จากการส�ำรวจเบื้องต้นของสภาพคลองบางบัวซึ่ง
วิถีชีวิตในปัจจุบันเขตบางเขนเป็น 1 ใน 50 เป็ น คลองสายหนึ่ ง ในสายหลั ก ดั ง กล่ า วเมื่ อ วั น ที่ 15
เขตของพื้นที่กรุงเทพมหานคร วิถีชีวิตของคนบางเขน กุมภาพันธ์ 2554 ดังภาพที่ 1-5 จะเห็นได้วา่ สภาพน�ำ้ ใน
มีความเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการขุด คลองมีสดี ำ� อีกทัง้ ประชาชนทีอ่ ยูใ่ กล้รมิ ฝัง่ คลองยังมีการ
คลองและการตัดถนนโดยยังคงมีหลักฐานและร่องรอย ทิ้งขยะมูลฝอยลงในคลองด้วย นอกจากนี้ถังรองรับขยะ
ของวิถชี วี ติ ในอดีต วิถชี วี ติ ยุคก่อนปัจจุบนั จนถึงวิถชี วี ติ ของหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการจัดเก็บ (กทม.) ขยะมี
ในปัจจุบัน วิถีชีวิตของคนบางเขนใหม่เป็นวิถีที่ผูกพัน การล้นถังท�ำให้ขยะบางส่วนหล่นในคลองหรือแหล่งน�ำ้ ซึง่
กับถนนหนทาง และการท�ำมาค้าขายเกาะยึดติดอยู่กับ ส่งผลต่อคุณภาพน�ำ้ ในทีส่ ดุ ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าการมีสว่ นร่วม
ที่ มีเขตมีแดน ซึ่งแตกต่างจากแต่เดิม วิถีชีวิตของคน ของประชาชนเพือ่ การดูแลรักษาคุณภาพน�ำ้ ในคลองของ
บางเขนเก่าเป็น วิถีชีวิตที่ผูกพันกับคลองและสายน�้ำ มี ประชาชนขาดการเอาใจใส่ทจี่ ริงจัง หรือขาดกระบวนการ

ภาพที่ 1-2 สภาพน้ำ�ที่มีสีดำ�ของคลองบางบัว และขยะมูลฝอยในคลองจากบ้านเรือนริมฝั่งคลอง ณ วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2554
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ภาพที่ 3-4 ถังพักรองรับขยะมูลฝอยชุมชนบางบัว มีการล้นถังทำ�ให้มีขยะมูลฝอยบางส่วนหล่นในคลอง

ภาพที่ 5 สภาพบ้านพักอาศัยที่บุกรุกในคลอง และเป็นต้นเหตุของการทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ำ�
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน�ำ้ ในคลองทีส่ ง่ ผล
ต่อความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
จากสภาพของชุมชนทีอ่ ยูร่ มิ น�ำ้ มีกจิ กรรมในการ
ด�ำรงชีวติ ทีห่ ลากหลายส่งผลโดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลง
ของคุ ณ ภาพน�้ ำ ในคลองบางบั ว ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความ
เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองของชุมชนในเขตบางเขนที่มี
ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับแหล่งน�้ำหรือคูคลองในอดีต
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ริมคลองและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องว่า
ได้ มี ส ่ ว นในการร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น และ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน�้ำและปัญหาขยะมูลฝอยในคลอง

ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้ำโดยตรง ซึ่งหาก
กระบวนการการมีสว่ นร่วมของประชาชนริมฝัง่ คลองและ
ภาคส่วนต่าง ๆ มีการจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนก็จะส่งผลต่อการ
ด�ำรงอยู่ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชนริมคลองในที่สุดก็จะเอื้อให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ที่ส่งผลต่อคุณภาพน�้ำของคลองบางบัว
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2. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของ อย่างไร ทั้งนี้การแก้ปัญหานั้นจะต้องเกิดจากความริเริ่ม
ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกันและ ความร่วมมือ การร่วมกลุ่มเพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหาคุณภาพน�้ำของคลองบางบัว
หรือไม่อย่างไร
3. เพื่ อ จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอหรื อ รู ป แบบการมี
โดยผู ้ วิ จั ย จะเชื่ อ มโยงความช่ ว ยเหลื อ จาก
ส่วนร่วมของประชาชนริมคลองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายนอกชุมชนทั้งนโยบายภาครัฐ การร่วมรับผิดชอบ
ทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะ องค์กรเอกชน องค์กรธุรกิจ หรือนักวิชาการร่วมด�ำเนิน
ปัญหาคุณภาพน�้ำ
การกั บ ชุ ม ชน เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาให้ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
4. ตัวแบบเพื่อเป็นแนวคิดในการศึกษา
(ปัญหาน�้ำเสีย) ได้มีการแก้ไขให้ดีขึ้น ทั้งนี้ วิธีการศึกษา
ผู ้ วิ จั ย ได้ ใช้ ตั ว แบบในการศึ ก ษาที่ เ ป็ น ปั จ จั ย สามารถสรุปแนวคิดหลักดังรูปที่ 1.1
น�ำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
(Output) โดยข้ อ เท็ จ จริ ง ของปั ญ หาที่ พ บในพื้ น ที่
ประชาชนในพื้นที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาหรือไม่ โดยปัญหา
ดังกล่าวประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

รูปที่ 1.1 แนวคิดหลักเพื่อการจัดการปัญหาน�้ำเสียในคลองบางบัวเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

4. วิธีการศึกษา
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ อันประกอบด้วย หัวหน้าครัวเรือน ผู้แทนครัวเรือน ในชุมชนริม
คลองบางบัว จ�ำนวน 10 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนสามัคคีร่วมใจ วรวีวัฒนา บางบัว รุ่นใหม่พัฒนา ร้อยกรอง
ร่วมใจพัฒนาใต้ ร่วมใจพัฒนาเหนือ บ้านบางเขน อุทิศนุศรณ์ คลองหลุมไผ่ จ�ำนวน 315 ครัวเรือน โดยจ�ำนวน
ตัวอย่างจาก 10 ชุมชนมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 แสดงจ�ำนวนครัวเรือนและจ�ำนวนตัวอย่างในแต่ละชุมชนของพื้นที่ศึกษา
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อชุมชน
สามัคคีร่วมใจ
วรวีวัฒนา
บางบัว
รุ่นใหม่พัฒนา
ร้อยกรอง
ร่วมใจพัฒนาใต้
ร่วมใจพัฒนาเหนือ
บ้านบางเขน
อุทิศนุสรณ์
คลองหลุมไผ่
รวม

5. สรุปผลการศึกษา
5.1 สาเหตุ ข องปั ญ หาและแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขคุณภาพน�้ำในคลองบางบัวในทัศนะ
หัวหน้าครัวเรือนในพื้นที่
จากผลการศึกษา หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน
ส่วนมากคือร้อยละ 23.9 ลงความเห็นว่าสาเหตุของ
ปัญหาน�้ำเสียในคลองมาจากการทิ้งขยะลงในคลองของ
ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ รองลงมาคือร้อยละ 22.6
ลงความเห็ น ว่ า มี ส าเหตุ ม าจากการปล่ อ ยน�้ ำ เสี ย และ
สิ่งปฏิกูลต่างๆของชุมชน หรือสถานประกอบการต่างๆ
อีกทัง้ มีความเห็นว่าน�ำ้ ในคลองบางบัวไม่มกี ารไหลเวียน
ท�ำให้น�้ำขังเกิดการเน่า
โดยประชาชนในพืน้ ที่สว่ นมาก คือร้อยละ 42.8
มีการใช้ระบบบ่อเกรอะ บ่อซึมในระบบขับถ่ายของเสีย
ของสมาชิกในครัวเรือน รองลงมาคือร้อยละ 42.2 ได้มี
ส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพน�ำ้ ในคลองบางบัวโดยการไม่
ทิ้งขยะมูลฝอยและทิ้งของเหลือใช้ลงในคลอง
ส่ ว นแนวทางในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
คุณภาพน�้ำในคลองบางบัวหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน

จ�ำนวนครัวเรือน
93
45
229
175
136
175
360
44
120
65
1442

จ�ำนวนตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา
20
10
51
38
30
38
78
10
26
14
315

ส่วนมากคือร้อยละ 28.7 ลงความเห็นว่า ประชาชนต้อง
ช่วยกันดูแลโดยไม่ทิ้งขยะลงคลอง รองลงมาคือร้อยละ
22.7 มีความเห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการ
ระบายน�้ำให้น�้ำในคลองมีการไหลเวียน สถานประกอบ
การหรือชุมชนริมคลองต้องมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
จากทัศนะการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำเสีย
ของคลองบางบั ว ในทั ศ นะของหั ว หน้ า ครั ว เรื อ นหรื อ
ผู ้ แ ทน ลงความเห็ น ว่ า จะต้ อ งด� ำ เนิ น การทั้ ง ภาค
ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยประชาชนใน
พื้นที่ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในชุมชน
โดยไม่ทิ้งขยะลงคลอง ส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบโดย
เฉพาะส�ำนักการระบายน�้ำต้องมีการปล่อยน�้ำในคลองให้
มีการไหลเวียนเพื่อไม่ให้น�้ำเกิดการเน่า
5.2 สาเหตุ ข องปั ญ หาและแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขคุณภาพน�้ำในคลองบางบัวจากการ
ประชุมเฉพาะกลุ่ม
ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนลงความเห็ น ที่ ส อดคล้ อ งกั น ว่ า
สาเหตุของปัญหาน�้ำเสียที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพน�้ำในคลอง
บางบัวมาจากสถานประกอบการที่อยู่ต้นน�้ำ อันได้แก่
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ตลาด หอพั ก อพาร์ ท เม้ น ท์ โรงงานอุ ต สาหกรรม
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และการร่วม
ห้างสรรพสินค้า ที่มีการปล่อยน�้ำเสียลงคลอง อีกทั้ง ประชุมกับภาคส่วนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐในฐานะ
ประชาชนในชุมชนมักง่าย ขาดวินัยหรือจิตส�ำนึกในการ ผู้ก�ำกับดูแลรับผิดชอบโดยตรง คือ ส�ำนักงานเขตพื้นที่
ดูแลคุณภาพน�้ำโดยมีการทิ้งของเสียหรือขยะลงคลอง ผู้แทนหน่วยงานดังกล่าว ลงความเห็นว่า ปัญหาที่ส่ง
โดยผู้น�ำชุมชนมีความเห็นว่าประชาชนในชุมชนขาด ผลต่อคุณภาพน�้ำในคลองบางบัวมีสาเหตุหลักๆ มาจาก
ความร่วมมือจากภาคประชาชนในการจัดการปัญหา ประชาชนในพื้นที่ขาดจิตส�ำนึกในการป้องกันและแก้ไข
เนื่องจากชุมชนขาดกฎหมายหรือกติกาของชุมชน อีก ปัญหาน�้ำเสีย โดยเฉพาะครัวเรือนที่ตั้งอยู่ริมคลอง
ทัง้ หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการจัดเก็บต้องมีถงั รองรับขยะ
แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐเองก็ไ ด้ด�ำเนินการ
มูลฝอยที่เพียงพอ เพื่อไม่ให้มีขยะล้นถัง
ควบคุมสถานประกอบการต่างๆ ให้ด�ำเนินการควบคุม
5.3 ปัญหาและแนวทางในการป้องกันและแก้ไข คุณภาพน�้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน�้ำทิ้ง แต่ก็มีปัญหา
คุณภาพน�้ำในคลองบางบัวในทัศนะของผู้ประกอบการ ว่าเจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชัว่ โมง จึง
ในทัศนะของผู้ประกอบการ คือ ตลาดยิ่งเจริญ ท�ำให้เกิดการลักลอบปล่อยทิ้งน�้ำเสียโดยไม่มีการบ�ำบัด
ซึง่ นับเป็นผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูเ่ หนือน�ำ้ ของชุมชนริมคลอง ซึ่งภาครัฐก็ต้องอาศัยภาคประชาชนหรือสถานประกอบ
บางบัว ได้ชี้แจงให้เห็นว่า แม้ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ก่อ การด้วยกันช่วยกันอดส่องดูแล
ให้เกิดปัญหาน�้ำเสียแก่คลองบางบัว แต่ก็มีการด�ำเนิน
นอกจากนี้ จากการประชุมและจากการสัมภาษณ์
การในการป้องกันและแก้ไขคุณภาพน�้ำ โดยการมีระบบ เชิงลึกกับผูแ้ ทนภาคประชาชน มีความเห็นสอดคล้องกัน
บ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อบ�ำบัดน�้ำเสียจากการด�ำเนินกิจการให้ ว่า ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐก็ต้องด�ำเนินการก�ำกับ
อยูใ่ นมาตรฐานน�ำ้ ทิง้ ซึง่ นับได้วา่ เป็นผูป้ ระกอบการทีใ่ ห้ ดูแลให้หน่วยงานให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระ
ความส�ำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขคุณภาพน�้ำในคลอง ทบต่อคุณภาพน�้ำ ต้องมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย อีกทั้งต้อง
บางบัว แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ ที่ มีการเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำของภาคส่วนดังกล่าวอย่างต่อ
อยู่ริมคลองบางบัวทั้งโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงาน เนื่อง ต้องด�ำเนินการบ้านพักอาศัยที่รุกล�้ำล�ำคลองให้
ราชการ หรือผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ แม้จะ ย้ายขึน้ ฝัง่ เพือ่ ป้องกันการทิง้ ขยะของเสียลงคลองโดยตรง
มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียตามกฎหมายก�ำหนด แต่ผู้ประกอบ
5.5 รูปแบบการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการ
การเหล่านีจ้ ะต้องมีจติ ส�ำนึกทีต่ อ้ งเปิดระบบน�ำ้ เสียตลอด จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา แม้จะไม่มีเจ้าหน้าที่ทางราชการมาตรวจสอบ
จากผลการศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหา
5.4 สาเหตุ ข องปั ญ หาและแนวทางในการ คุณภาพน�้ำในคลองบางบัว จากผลการประชุมภาคส่วน
ป้องกันและแก้ไขคุณภาพน�้ำในคลองบางบัวในทัศนะ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสรุปเพื่อให้มีการด�ำเนินการ
หน่วยงานภาครัฐ
จากภาคส่วนทีเ่ ป็นรูปธรรม ในด�ำเนินการดังตารางที่ 1.2

หน้าที่ 232
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ตารางที่ 1.2 รูปแบบหรือแนวทางของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำเสีย คลอง
บางบัว
ภาคส่วน
ภาคครัวเรือนหรือ
ประชาชนในชุมชน

ภาคผู้ประกอบการ

ภาคราชการ

กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินการ
ชุมชนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำเสียในคลอง
โดยก�ำหนดภาระหน้าที่ตามความเหมาะสมในแต่ละชุมชน
ชุมชนมีกฎ กติกา เพื่อก�ำหนดไม่ให้ประชาชนในชุมชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงคลอง ซึ่งนับ
เป็นสาเหตุของปัญหาน�้ำเสียคลอง โดยให้มีโครงการต่าง ๆ เช่น
โครงการคัดแยกขยะ
ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้กับประชาชนในชุมชนโดยการงดทิ้งขยะ หรือของเหลือใช้
ในคลอง
โครงการก�ำหนดวันเก็บขยะจากคลอง สัปดาห์ละ 1 วัน
โครงการก�ำหนดวันทิ้งของเหลือใช้เพื่อประสานงานกับเขตพื้นที่เพื่อรับไปก�ำจัด
โครงการสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำเสีย โดยประชาชนกับเขต
พื้นที่มาให้ความรู้
โครงการแก้ไขปัญหาน�้ำเสียโดยการน�ำ EM Ball และน�้ำหมักชีวภาพมาใส่ลงคลอง
มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียตามมาตรฐานที่ก�ำหนดโดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนรับรู้และเข้าเยี่ยม
ชมระบบ
เผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำเสียให้
กับภาคประชาชนและหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
มีตารางปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมระบบบ�ำบัดน�้ำเสียพร้อมจะเปิดเผยข้อมูลให้กับภาคส่วนอื่น ๆ
มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือสังคม เพื่อการเป็นมิตรกับสังคม
ก�ำกับดูแลให้ผู้ก่อปัญหาน�้ำเสียต้องมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียตามมาตรฐานก�ำหนด และตรวจสอบดูแล
อย่างต่อเนื่อง
มีบทลงโทษอย่างจริงจังแก่สถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก�ำหนด
ร่วมกับชุมชนในการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้ำเสีย
ในคลอง
ก�ำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการแข่งขันเพื่อให้รางวัลแก่ชุมชนที่มีการดูแลรักษาคุณภาพ
น�้ำในคลองดีเด่น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพน�้ำในคลอง
ด�ำเนินการระดับนโยบายให้เกิดผล เช่น การรื้อถอนบ้านเรือนที่มีส่วนรุกล�้ำในคลอง การท�ำถนนริม
คลอง เพื่อป้องกันคลองกับ ชุมชน การท�ำเขื่อนกั้นคลองกับบ้านพักอาศัย
การก�ำหนดนโยบายในระดับภาพรวมของกรุงเทพมหานครต่อการสร้างกิจกรรมหรือโครงการที่มี
ส่วนร่วมควบคุมดูแลคุณภาพในคลองต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
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และแนวปฏิบัติได้ในทุกภาคส่วน และทุกระดับ ตั้งแต่
การด�ำเนินชีวติ ของปัจเจกบุคคลไปสูก่ ารพัฒนาในระดับ
ประเทศ เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 12 บท โดยแต่ละ
บทเป็นการสรุปค�ำบรรยายของวิทยากรที่เข้าร่วมการ
สัมมนาแต่ละท่าน วิทยากรผู้บรรยายทุกท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ และล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลีอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ
ทั้งสิ้น เนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
บทที่ 1 แก่นแท้ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม
วัฒนชัย เนื้อหาในบทนี้แบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่เหตุผล
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในทุกระดับ
หัวข้อที่ 2 กล่าวถึงความหมายของความพอเพียง
บทที่ 2 เรื่อง Strong ESCAP Mandate on
Post 2015 Development Agenda โดย Mr. Shunichi Murata เป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับการด�ำรงชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศญี่ปุ่น ในบทนี้
เนื้อหาเป็นค�ำบรรยายในภาษาอังกฤษที่สามารถอ่านและ
ท�ำความเข้าใจได้ง่าย
บทที่ 3 เนื้อหาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพี ย ง กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น
โดย Mr. Geoffrey Longfellow โดยกล่าวถึงหลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมรายได้ ให้ชาว
บ้าน และช่วยสร้างนักธุรกิจรายย่อย นอกจากนี้ได้กล่าว

*รองศาสตรจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559
หน้าที่ 235
ถึงการด�ำรงชีวิตที่พอเพียงไม่รับค่นิยมและพฟติกรรม
บทที่ 9 เนื้ อ หาเรื่ อ ง กรณี ศึ ก ษาที่ ป ระสบ
ที่มาจากกระแสโลกาภิวัตน์มากเกินไป
ความส�ำเร็จ ในการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
บทที่ 4 กล่าวถึง กรณีศกึ ษาทีป่ ระสบความส�ำเร็จ เพียงไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา และการ
ในการน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปรั บ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย ดร. กมล รอดคล้าย และ
ใช้ในการบริหาร และพัฒนาภาคธุรกิจขนาดใหญ่ โดย ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา ซึง่ กล่าวถึงการขับเคลือ่ นปรัชญา
นายชลธร ด�ำรงศักดิ์ กล่าวถึงการเติบโตของภาคธุรกิจว่า ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยส�ำนักงานคณะ
ต้องเป็นการเติบโตที่สร้างคุณค่า ความหมายของคุณค่า กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการบริหาร และ
ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์กบั ผูถ้ อื หุน้ เพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ ง การจัดการเรียนการสอน
สร้างคุณค่าให้สังคมและประเทศชาติ มีการบริหารการใช้
บทที่ 10 เรื่ อ ง กรณี ศึ ก ษาที่ ป ระสบ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ความส�ำเร็จ ในการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
บทที่ 5 กล่ า วถึ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ พอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารด้านอุตสาหกรรม โดย
ทุ น นิ ย ม สู ่ ก ารสร้ า งสมดุ ล ในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ โดย นางกนิษฐ (สุริยสัตย์) เมืองกระจ่าง กล่าวถึงการน้อมน�ำ
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, รศ.ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�ำเนินงาน
นายนิกม์ พิศลยบุตร และนายปกรณ์ โฆษวณิชการ ของบริษัทโตชิบา
เนื้อหาในบทนี้ ผู้บรรยายได้กล่าวถึง แผนยุทธศาสตร์กา
บทที่ 11 นานาค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา
รบูรณาการขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ ของเศรษฐกิจพอเพียง : ประสบการณ์การแผยแพร่
พอเพียง พ.ศ. 2557-2570 และได้สรุปว่าปรัชญาของ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในต่ า งประเทศ โดย
เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับระบบทุนนิยม แต่ต้อง ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล ได้เล่าประสบการณ์การแผยแพร่
เป็นระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ที่มีจริยธรรมและคุณธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของภาพยนตร์
บทที่ 6 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับวาระการ สารคดี
พัฒนาระหว่างประเทศ โดย นางกาญจนา ภัทรโชค กล่าว
บทที่ 12 การระดมสมองเพื่อหารูปแบบและ
ถึง Millennium Development Goals ของประเทศไทย แนวทางการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทีจ่ ะขจัดความยากจน และความหิวโหย ซึง่ ต้องให้ความ ต่างประเทศ โดย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วได้ กล่าวถึง
เข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง moderation หรือเศรษฐกิจพอ แนวทางการจัดระดมสมองเกี่ยวกับการเผยแพร่ปรัชญา
เพียงกับทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ ให้บรรลุเป้าหมาย
บทที่ 7 ได้แก่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่า
จากเนื้อหาของหนังสือ ที่สรุปจากผู้มีความ
ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ โดย รู้และประสบการณ์สูงในเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาของ
นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา ในบทนีก้ ล่าวถึงความร่วมมือ เศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้จึงเป็น
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เช่นการให้ทุนการศึกษา หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพียงในอีกด้านหนึ่งซึ่งแตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆ จึง
บทที่ 8 เนื้อหาเรื่อง โครงการพัฒนาดอยตุง : เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าต่อผู้อ่านที่จะได้รับข้อมูลและ
รูปแบบการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน กรณีศกึ ษาทีป่ ระสบความส�ำเร็จ องค์ความรู้ที่หลากหลายในด้านการขับเคลื่อนปรัชญา
ในการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ใน ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของ
การพัฒนาชุมชน โดย ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ซึง่ เป็นการ ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ และเป็นผู้ปฏิบัติจริงใน
ด�ำเนินงานด้านต่างๆของโครงการพัฒนาดอยตุงซึ่ง เรื่องดังกล่าว
เป็นต้นแบบส�ำหรับชุมชนไปประยุกต์ใช้

