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บทบรรณาธิการ

ตามที่ส�านักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15.52 น. ข้าพระพุทธเจ้า นางศรีวรรณ ยอดนิล บรรณาธิการ
วารสารการศึกษาและการพฒันาสงัคม พร้อมด้วยกองบรรณาธกิาร ต่างส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุท่ีพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช พระราชทานแนวพระราชด�ารด้ิานการศกึษาและการพฒันาสงัคมตลอดระยะเวลา 
70 ปี ท่ีทรงครองแผ่นดินโดยธรรม น�ามาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผู้เป็นพสกนิกรของ
พระองค์ให้มีความสุขและสันติสุข ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน 
ตลอดจนปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท พระราชด�ารัสที่พระองค์พระราชทานไว้ตลอดไป ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมฉบับนี้ เป็นปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 
(กรกฎาคม 2559 – ธนัวาคม 2559) เนือ้หาในวารสารประกอบด้วยบทความวิชาการ 2  เรือ่ง ได้แก่ เรือ่ง “โครงการ
ทวายกับการพัฒนาประเทศไทยและการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และ เร่ือง “แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยส�าหรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21” 
รวมท้ังบทความวิจัยอีกจ�านวน 17 เรื่อง ซึ่งเป็นบทความวิจัย ท่ีน�าเสนอข้อค้นพบท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และ
ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาสังคมในแง่มุมต่างๆ เช่น บทความวิจัย 
ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา  ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และอื่นๆ 
ซึ่งมีองค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมทั้งสิ้น 

ในนามกองบรรณาธิการวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ขอขอบคุณผู้เขียนบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ และสมาชิกผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและติดตามวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
มาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน พบกันใหม่ในวารสารฉบับหน้าค่ะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล

       บรรณาธิการ



สารบัญ

   หน้า

บทบรรณาธิการ 4

บทความวิชาการ
โครงการทวายกับการพัฒนาประเทศไทยและการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 7

(ดร.สุวิชัย  โกศัยยะวัฒน์)

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยส�าหรับ 20 

ผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21

(วิภาพรรณ พินลา)

บทความวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณส�าหรับนักเรียน 35 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

(กฤษณา โลหการก, ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย, ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์)
การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 48 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 (ดร.นคร ละลอกนำ้า)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษ 58

(กนิพันธุ์ ปานณรงค์, ดร.อัญชลี เหมชะญาติ, ประคองศรี ถนอมนวล)
รูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส โดยใช้กระบวนการ  69 
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

(สวนีย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์, ดร.ธร สุนทรายุทธ, ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์)
ความคาดหวังและที่เป็นจริงต่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ 80 
บริหารส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

(ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต)
การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 89 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(ดร. พรรณทิพา พรหมรักษ์, ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์, พชรมณฑ์ หิงคานนท์, สุภัคมณฑน์ ขุมทรัพย์ดี, 
จีรสุดา เปลี่ยนสมัย, พิมสุพร สุนทรินทร์, สุรตา หวานสนิท)
รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส�าหรับชุมชน 102

(นัยนา สถิตย์เสถียร, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล, ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง)
ความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�า ต�าบลสระพัฒนาอ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 114

(ทศพล สระทองยอด, ดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, ดร.อภิชาติ ใจอารีย์)
การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างานส�าหรับครูผู้ช่วยในสถานศึกษา 124 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 

(ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล)
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(ดร.เชวง ซ้อนบุญ, ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล, อ.ณฐมนต์ คมขำา, ดร.สุกัลยา สุเฌอ, อ.กัลยาณี อินต๊ะสิน)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 153

(วิไลลักษณ์ เพชรเอี่ยม, ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา, ดร.นพดล เจนอักษร, ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น :  163 
กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตในภาคตะวันออก

(อารีวรรณ คูหเพ็ญแสง, ดร.สุรีพร อนุศาสนนันท์, ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น)
การศึกษาความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสาร 175 
จากสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(ดร.อุทิศ บำารุงชีพ)
การสร้างหลักสูตรอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม 188 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

(ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 201 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(ภูรินทร์ แตงน้อย, ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, ดร.ณสรรค์ ผลโภค, ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย)
การประเมินผลหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม 212
คณะศึกษาศาสตร์

(ดร.ไชยยันต์ ถาวระวรณ์, ดร.เมธี ธรรมวัฒนา, ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง)
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                 224 
กรณีศึกษา การจัดการน้�าเสียในคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

(ปรีชา ปิยจันทร์)

วรรณกรรมวิจารณ์ 
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ : รวมค�าบรรยายจากการสัมมนา                           234 

ณ กระทรวงการต่างประเทศ
(ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล) 
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โครงการทวายกับการพัฒนาประเทศไทยและการเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

DAWEI PROJECT AND DEVELOPMENT OF THAILAND TOWARD 

THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

ดร.สุวิชัย  โกศัยยะวัฒน์*

ความนำาและความเป็นมา
โครงการทวายเป็นโครงการพฒันาพืน้ทีข่นาดใหญ่

ทางภาคใต้ของประเทศสหภาพเมียนมาร์ซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศไทยทางภาคตะวันตก คือ จังหวัด
กาญจนบุรี โครงการนี้ประกอบด้วย ท่าเรือน�้าลึกและ
นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายด้าน ได้แก่ โรงงาน
เหล็ก โรงงานปุ ๋ย โรงงานไฟฟ้า โรงงานกลั่นและ
แยกน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี โรงงานปิโตรเลียม 
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ส�าหรับ
ก า ร พัฒนา  ก า รขย ายตั ว แ ล ะก า ร เ ติ บ โตของ
เ มืองในอนาคต เป ็นโครงการลงทุนระดับสู งที่
นักลงทุนจากทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมากในระยะ 
2-3 ปี ที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นโครงการที่รัฐบาลไทย
และรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ให้ความส�าคัญร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง สื่อมวลชนหลายประเทศต่างสนใจ
และต้ังฉายาเรียกโครงการน้ีในหลากหลายชื่อ เช่น 
New Global Maritime Route, Land Bridge to 
Indochina, West Gate of Thailand, New Land 
Bridge เป็นต้น (กองบรรณาธิการโลจิสติกส์ไทยแลนด์, 
2556, หน้า 13-14) ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าโครงการน้ี
จะเป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ หรอือาเซยีนในการขนถ่าย ระบาย
สินค้าระดับโลก เช่ือมโยงตลาดและเส้นทางการค้าจาก
ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้มาทาง
มหาสมุทรอินเดีย ทะเลอันดามัน จากเมียนมาร์เข้าสู่ไทย 
ออกสูอ่่าวไทยทางทะเลจนีใต้ไปยงัประเทศต่างๆ ในกลุม่

ประชาคมอาเซยีน ต่อไปยงัจนี เกาหล ีญ่ีปุน่ และประเทศ
ต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ทวายก�าลังจะกลายเป็น
ประตูเศรษฐกจิแห่งใหม่ เช่ือมโลกตะวนัตกและตะวนัออก
ให้ถึงกัน (พิษณุ สุวรรณะชฏ, 2556, สัมภาษณ์) เป็นการ
สร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน ธุรกิจ อุสาหกรรม 
และการคมนาคมให้กับผู้ประกอบการจากทุกมุมโลก 
ประเทศไทยซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ของโครงการ
ทวายและมีความเกี่ยวเนื่องกับเส้นทางคมนาคม การ
เคลือ่นย้ายถ่ายโอนสนิค้า แรงงานและการด�าเนนิกจิกรรม
ต่างๆ ในการพัฒนาพื้นท่ีทุกด้านโดยตรง จึงต้องมีการ
ศึกษาทิศทางการพัฒนาและมีการวางแผนเพ่ือพัฒนา
ทั้งด้านพื้นที่สาธารณูปโภคและก�าลังคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนต่อไป

พื้นฐานด้านพื้นที่และที่มาของการพัฒนา
ค�าว ่า ทวาย เป็นการออกเสียงในส�าเนียง

ภาษาไทยที่ เพี้ ยนมาจากภาษาท ้องถิ่นว ่า ทะแว 
(Dawei) ซึ่งชาวตะวันตกเรียกช่ือเมืองนี้เพ้ียนไปจาก
ภาษาพืน้เมอืงเช่นกนัว่า ทะวอย (Tavoy) ปัจจบุนัทางการ
เมยีนมาร์ ก�าหนดให้ออกเสยีงและสะกดให้ตรงตามภาษา
เดมิว่า ทะแว (Dawei) ค�านีส้�าหรับไทย ในสมยัรัชกาลท่ี 1 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานยืนยันว่าไทยออกเสียง
ถูกต้องตามส�าเนียงเดิมว่า ทะแว จากบันทึกในนิราศ
ตามเสด็จทัพล�าน�้าน้อยของพระยาตรังแต่งเป็นโคลงดั้น 
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, 
2547, หน้า 15-16) ซ่ึงไทยได้เคยเรียกชื่อเมืองน้ีว่า 
ทะแว ตามภาษาเดิมมาแล้ว 

ทวายในอดีตเป็นชุมชนการค้าขายที่ส�าคัญ
แห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้เป็นเส้นทางการคมนาคมระหว่าง
อาณาจักรต่างๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิเชื่อมต่อไปยัง
อินเดีย ศรีลังกา และเป็นเส้นทางเผยแผ่ศาสนาพุทธ 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตั้งแต่ราว พ.ศ.1000 จึง
เป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญที่ท�าให้ทั้งไทยและเมียนมาร์
ในอดีตต้องยึดเมืองทวายไว้เพื่อเป็นท่ีสะสมไพร่พล
และเสบียงส่งให้กองทัพที่จะยกไปตีอีกฝ่ายได้เป็น
อย่างดี ดังหลักศิลาจารึกบันทึกไว้ว่า (กรมศิลปากร, 
2547, หน้า 2) อาณาเขตทางฝั ่งตะวันตกในสมัย
พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ได้แผ่ขยายไปจนถึงหงสาวดี 
จดอ่าวเบงกอล และในบนัทกึของมชิชนันารทีีเ่ข้ามาติดต่อใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้กล่าวไว้ว่า (เพียงฤทัย  วาสบุญมา, 
2547, หน้า 31-32) เมืองทวาย มะริด และตะนาวศรี 
เป็นเมืองในอาณาจักรสยามตามปรากฏในพงศาวดาร 
ซึ่งระหว่างสยามกับพม่าในขณะนั้นมักมีศึกชิงเมือง
ทั้ง 3 กันหลายครั้ง เพื่อใช้เป็นแหล่งพักของกองทัพและ
ก�าลังพล เมืองทวายและตะนาวศรียังเป็นเมืองที่เจ้าเมือง
ต้องเข้ามาท�าพธิถีอืน�า้พิพฒัน์สตัยา ณ กรงุศรีอยุธยาร่วม
กับเจ้าเมืองอีก 6 เมือง คือ เมืองพิษณุโลก ศรีสัชนาลัย 
สุโขทัย ก�าแพงเพชร นครศรีธรรมราช นครราชสีมา รวม
ตะนาวศรีและทวายเป็น 8 เมือง นับว่ามีความเกี่ยวพัน
กันมากในประวัติศาสตร์

ยิ่งกว่านั้น กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ (2555, 
หน้า 30-33) ได้ศึกษาพบว่า เมืองทวาย มะริด และ
ตะนาวศรี เป ็นประเทศราชของไทยมาตั้งแต่สมัย
กรุงสุโขทัย แต่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า เมื่อ
คราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112 ในสมัย
พระเจ้าบุเรงนอง ครั้นเมื่อ พระนเรศวรกู้อิสรภาพได้ 
เมอืงทวาย มะรดิ และตะนาวศรี ซึง่ให้ความช่วยเหลอืแก่
กองทพัไทยจงึเป็นอสิระไปด้วย ต่อมาในยคุกรุงศรีอยธุยา
ตอนปลาย รัชกาลสุดท้ายสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์ 
อัมรินทร์ หรือพระเจ้าเอกทัศน์ เมื่อ พ.ศ. 2302 พระเจ้า

อลองพญากษัตริย์พม่า ได้ยกกองทัพมาตีเมืองทวาย ซึ่ง
ขณะนั้นแข็งเมืองอยู่ และได้ยกพลตามมาตีเมืองมะริด 
และตะนาวศรี กลับไปปกครองอีกครั้ง

ครัน้เม่ือต้นกรงุรตันโกสนิทร์ ในรชักาลพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ยกทัพไป
ตีเมืองทวายคืนจากพม่าในปี พ.ศ. 2330 แม้ไม่ส�าเร็จ 
แต่อีก 4 ปีต่อมา คือ พ.ศ. 2334 เมืองทวาย มะริด และ
ตะนาวศร ีกม็าสวามภิกัดิก์บัไทย เพราะในราชส�านกัพม่า
เกิดความแตกแยกกัน ช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในปี พ.ศ. 2366 อังกฤษ
เริ่มเข้ายึดเมืองชายฝั่งทะเลของพม่า พร้อมทั้งได้ส่ง
เจ้าหน้าที่จากอังกฤษไปท�าการส�ารวจดินแดนเพื่อท�า
แผนที่ ภูมิประเทศ ทรัพยากร และขอบเขตของเมือง
มะริด ตะนาวศรี และทวาย ซึ่งเป็นเมืองหลักของดิน
แดนที่ยึดครองและปักปันเขตมาถึงทิวเขาตะนาวศรี 
ก�าหนดให้ฝั่งตะวันออกของทิวเขาเป็นดินแดนของไทย 
จากนัน้ได้ส่งข้าหลวงใหญ่องักฤษประจ�าอนิเดยีท่ีองักฤษ
ปกครองอยู่ก่อนแล้ว มาติดต่อเจรจากับไทยเพ่ือขอให้
มีการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าของอังกฤษ
เป็นการถาวร เมื่อปี พ.ศ. 2408 ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยก�าหนดให้แม่น�้าเป็น
เขตกลาง ให้ฝั่งเป็นเขตแดน ฝั่งด้านตะวันตกเป็นของ
พม่า และฝั่งด้านตะวันออกเป็นของไทย ส�าหรับเกาะใน
แม่น�้า หากชิดฝั่งตะวันตกให้เป็นของพม่าและหากชิด
ฝั่งตะวันออกให้เป็นของไทย รวมท้ังเกาะท่ีขวางล�าน�้า
ก็ให้เป็นของไทย การให้สัตยาบันในคร้ังน้ัน กล่าวได้ว่า 
เป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศให้เมืองมะริด ตะนาวศรี และทวายเป็นดินแดน
ของพม่าภายใต้การปกครองของอังกฤษ ต้ังแต่วันท่ี 3 
กรกฎาคม พ.ศ. 2411 เป็นต้นมา

หลังจากท่ีอังกฤษให ้ เอกราชแก ่พม ่าในป ี 
พ.ศ. 2491 แล้ว พม่าได้จัดแบ่งเขตการปกครองใหม่
ตามเชื้อชาติที่มีความหลากหลาย (เพ็ชรี  สุมิตร, 2556, 
หน้า 101) คือ ดินแดนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้จัดตั้งเป็นรัฐกะเหรี่ยง ดินแดนเขตตะนาวศรี ซึ่งอยู่
ทางทิศใต้ลงมาได้จัดต้ังเป็นรัฐมอญ แต่เดิมเมืองส�าคัญ
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ของเขตตะนาวศรี คือเมืองมะละแหม่ง เมื่อจัดตั้งเขตนี้
เป็นรัฐมอญ เมืองมะละแหม่งจึงเป็นเมืองศูนย์กลางของ
รฐัมอญ เขตตะนาวศรีทีม่ดีนิแดนเหลอือยูอ่กีทางตอนใต้ 
จึงจัดตั้งเมืองทวายข้ึนเป็นเมืองหลักของเขตตะนาวศรี
แทนเมืองมะละแหม่งสืบมา

ในปี พ.ศ. 2517 พม่าประกาศใช้รฐัธรรมนญูใหม่
และมีการส�ารวจประชากรใหม่ พบว่า เขตตะนาวศรี มี
เมืองทวายเป็นเมอืงหลกัทีส่�าคญั ประกอบด้วยประชากร
หลายเชื้อชาติ เช่น มอญ ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง พม่า จีน 
และไทย ซึ่งเป็นชาวไทยพลัดถ่ินที่เคยอาศัยอยู่เดิมมา
นับ 100 ปี มีการพูดภาษาไทยและสืบวัฒนธรรมไทย
อยู่บ้าง แต่ความเป็นพม่าได้เข้าครอบง�าจนกลืนกลาย
ไปเกือบหมด นอกจากนี้ยังมีลาวโซ่ง ไทยด�า ที่อาศัย
อยู่ทางตอนใต้ของเขตตะนาวศรี อพยพมาจากราชบุรี 
เพชรบุรี ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2394 กระจายอยู่อาศัยตาม
เมืองทวาย มะริด เมาะล�าเลิง ตะนาวศรี น�าสินค้าเข้ามา
ค้าขายตามชายแดนเขตรอยต่อกับราชบุรี เพชรบุรีของ
ไทย และอาศัยปะปนกันกับชนพื้นเมืองเรื่อยมา จ�านวน
ประชากรรวมทั้งสิ้นมีประมาณ 1.3 ล้านคน (ภราดร  
ศักดา, 2555, หน้า 2)

เขตตะนาวศรี เป็นที่ราบชายฝั่งสลับเนินเขา 
ติดต่อกับอ่าวเมาะมะตะ และทะเลอันดามัน อากาศ
มีลักษณะร้อนชื้น มีป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์ป่า ทรัพยากร
ทางทะเล และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประชากร
ส่วนมากประกอบอาชีพกสิกรรมและท�าประมง เมือง
ส�าคัญหลายเมืองมีลักษณะเป็นเมืองท่า ขนถ่ายสินค้า
และค้าขายทางทะเล เมืองทวาย ซ่ึงเป็นเมืองหลักอยู่
ติดชายฝั่งทะเลอันดามันทางภาคใต้ของพม่า ตั้งอยู่ใน
แนวเส้นละติจูดเดียวกับตัวจังหวัดกาญจนบุรีของไทย 
มีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นเขตแดน ระยะทางจากตัวเมือง
ทวายมาทางตะวันออกห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี
ประมาณ 150 กโิลเมตร (กองบรรณาธกิารวารสารเอม็บเีอ, 
2555, หน้า 85)

หากเริ่มต้นจากตัวเมืองกาญจนบุรีของไทยไป
ทางทศิตะวันตกออกจากตัวเมอืงไปถึงแยกแก่งเสีย้นตาม
เส้นทางถนน 323 (ถนนแสงชูโต) มุ่งตรงไปทางไทรโยค 

จากแยกแก่งเสี้ยนไปอีกประมาณ 12 กิโลเมตร มีทาง
แยกไฟแดง หากตรงไปจะเข้าสู่อ�าเภอไทรโยค อ�าเภอ
ทองผาภูมิ และอ�าเภอสังขละบุรี แต่หากไปทวายต้อง
เลี้ยวซ้าย ไปทางต�าบลบ้านเก่า ผ่านบ้านห้วยน�้าขาว 
เป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จะถึงบ้านพุน�้าร้อน 
ซ่ึงเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของไทยก่อนถึงช่องผ่านด่าน
ชายแดน สดุเขตประเทศไทย มหีน่วยทหารระดบักองร้อย
ตัง้อยูท่�าหน้าทีปิ่ด-เปิดด่าน และตรวจสอบผูท้ีจ่ะผ่านเข้า
ออกระหว่างชายแดนไทยกบัพม่า ด่านนีย้งัไม่ใช่เป็นด่าน
ถาวรและด่านท่ีเป็นทางการ ยงัไม่มเีจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า
เมอืงประจ�าอยู ่และจากด่านนีไ้ปอกีประมาณ 4 กโิลเมตร 
จะเป็นทีต่ัง้ของด่านตรวจสดุท้ายของทหารไทยทีเ่ส้นแบ่ง
เขตแดนไทยกบัพม่าอีกด่านหนึง่ก่อนพ้นเขตแดนไทยเข้า
สู่เขตพม่า (เรื่องเดียวกัน, หน้า 86)

 เม่ือพิจารณาจากพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์
และระยะทางที่ตั้งของเมืองแล้ว จะเห็นได้ว่าไม่มีความ
ห่างไกลกัน อีกท้ังพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ ประชากร 
วฒันธรรม และสงัคม ยงัมคีวามใกล้ชดิ ต่อกนัมายาวนาน
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโลกไร้พรมแดนและการเปิดประเทศ
ในภูมิภาคนี้ เพ่ือรวมกันเข้าเป็นประชาคมอาเซียนใน
อนาคตอันใกล้อย่างท่ัวถึง การคมนาคมและการสื่อสาร
ติดต่อกันภายในเวลาอันรวดเร็วจึงมีความจ�าเป็นมาก 
โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าและบริการ รวมท้ังการเดิน
ทางไปมาติดต่อกันของประชากรจึงมีความส�าคัญเพ่ิม
มากขึ้นตามมา ปัญหาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
ซึง่มีต้นทุนสงูขึน้และราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิท่ีเพิม่ขึน้ท�าให้
การขนส่งทางบกและทางน�้าต้องหาเส้นทางใหม่ท่ีท�าให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้มากท่ีสุด จึงเป็นประเด็น
ให้ต้องศึกษาหาทางออก ปัญหาของไทยที่มีทางออกสู่
ทะเลน�้าลึก ได้เฉพาะภาคตะวันออก มีท่าเรือแหลมฉบัง 
และท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดชลบุรี และระยอง จึงเริ่มไม่
เพียงพอต่อปริมาณเรือเดินสมุทรท่ีเข้ามามีจ�านวนเพ่ิม
มากขึ้น อีกทั้งการเดินเรือออกจากท่าเรือแหลมฉบังและ
ท่าเรือมาบตาพุดเพ่ือไปยังประเทศทางตะวันตก เช่น 
อนิเดยี ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา และยโุรป ซึง่เป็นตลาด
การค้าที่ส�าคัญ จะต้องเดินเรือลงไปทางใต้ผ่านช่องแคบ
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มะละกา ของมาเลเซีย อันเป็นเส้นทางที่ต้องใช้เวลา
นานหลายวันเพื่อรอการตรวจผ่านช่องแคบน้ีก่อนเดิน
ทางออกไปยังมหาสมุทรอินเดีย ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องหา
เส้นทางใหม่และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยการเปิดเส้น
ทางไปยงัภาคตะวนัตก ซ่ึงยงัไม่มคีวามหนาแน่นมากนกั
และได้เชือ่มต่อกบัประเทศเพือ่นบ้านเพือ่การใช้ประโยชน์
ร่วมกันต่อไปในอนาคตได้จะเป็นเส้นทางแห่งความหวัง
ใหม่ที่จะเกิดขึ้น (ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทย, 2556, หน้า 3-4) จึงเป็นที่มาของโครงการ
ทวายที่เกี่ยวข้องกับไทยดังกล่าวมา

การดำาเนินโครงการและผลที่มีต่อการ

พัฒนาประเทศไทย
โครงการทวายประกอบด้วยท่าเรือน�้าลึกและ

นคิมอตุสาหกรรม รวมทัง้เส้นทางคมนาคมเชือ่มระหว่าง
ประเทศไทยกับเมียนมาร์ เป็นความร่วมมือทั้งใน
ระดับเอกชนของไทยในฐานะผู ้ลงทุนกับรัฐบาล
เมียนมาร์ในฐานะผู้ให้สัมปทาน และระดับรัฐบาลต่อ
รฐับาล เริม่ต้นจากเอกชนของไทย คอื บรษิทัอติาเลยีนไทย 
ดีเวลอปเมนต์ จ�ากดั (มหาชน) หรือ ITD ได้รบัสมัปทาน
จากรัฐบาลเมียนมาร์ เพ่ือพัฒนาท่าเรือน�้าลึกและนิคม
อุตสาหกรรมบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ซ่ึงมีความยาว
ประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นเนื้อที่ 400,000 ไร่ หรือ 
250 ตารางกโิลเมตร ห่างจากตวัเมอืงทวาย 30 กโิลเมตร 
บริษัท ITD ได้รับสัมปทานประเภท Build, Operate 
and Transfer (BOT) เป็นระยะเวลา 60 ปี และสามารถ
ต่ออายุสัญญาได้ ตามแต่ตกลงกันในอนาคตเมื่อวันที่ 2 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 กับคู่สญัญา คอื การท่าเรอื หน่วย
งานในสังกัดกระทรวงคมนาคมของสหภาพเมียนมาร ์
โครงการประกอบด้วย ท่าเรือน�้าลึก 2 ท่า มีศักยภาพ 
รับเรือที่มีระวางขับน�้าได้ถึง 3 แสนตัน เข้ามาเทียบท่า
รองรับปริมาณสินค้าได้สูงสุดถึงปีละ 250 ล้านตัน มี
ท่าเรือส�าหรับสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าหีบห่อ 
ธัญพืช ถ่านหิน แร่ธาตุ และสินค้าที่เป็นของเหลว 
เช่น น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

ในส่วนของนคิมอตุสาหกรรมประกอบด้วยอตุสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เช่น โรงงานเหล็ก โรงงานปุ๋ย โรงไฟฟ้า 
และสาธารณปูโภคต่างๆ ตลอดจนสถานท่ีตัง้ส่วนราชการ 
ศนูย์การค้า ศนูย์การท่องเท่ียว สถานท่ีพักอาศยั และสถาน
ที่พักผ่อน (วงศกร ตระกูลหิรัญผดุง, 2555, หน้า 17)

การด�าเนนิการในระยะแรก จะมกีารก่อสร้างโครง
ข่ายคมนาคมทางบกท่ีเชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทย-
พม่า โดย ITD จะใช้เงินลงทุนราว 2,000 กว่าล้านบาท 
ก่อสร้างถนนสายกาญจนบุรี-ทวาย ระยะทางประมาณ 
180 กิโลเมตร จากบ้านพุน�้าร ้อน ต�าบลบ้านเก่า 
อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไปถึงชายแดนเป็น
ระยะทาง 75 กโิลเมตร เป็นทางหลวงพเิศษ (มอเตอร์เวย์) 
และถนนจากชายแดนไทยไปถึงพ้ืนท่ีโครงการทวาย 
อีก 90 กิโลเมตร ถนนสายนี้มีก�าหนดแล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างทางรถไฟ กับ
ท่อส่งน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ เชื่อมต่อจากชายแดน
ไทยไปยังเมืองทวายและสนามบินทวาย ITD ได้มีการ
ประสานงานกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ในการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนระยะยาวในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 4,000 MW ในช่วงแรกจะใช้
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินขนาด 
613 MW เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 จะ
มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ส�าหรับใช้ในโครงการ (วงศกร  ตระกูลหิรัญผดุง, 2555, 
หน้า 20-21)

ส�าหรับการลงทุนในระยะที่สอง คือ การก่อสร้าง
ท่าเรือน�้าลึกทวาย โดย ITD จะเร่งรัดจัดหาผู้ร่วมลงทุน
ในโครงการนี้ก ่อนเป็นอันดับแรก คาดว่าจะใช้เงิน
ลงทุนในโครงการสร้างโครงข่ายถนน เชื่อมต่อระหว่าง
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ และท่าเรือน�้าลึกทวาย อยู่ท่ี
ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ตามด้วยแผนงานในระยะท่ี
สาม คือ การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะแบ่งออก
เป็นโซนต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรม
เกีย่วกบัก๊าซธรรมชาติและน�า้มนั อตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ITD ได้มีการลงนาม
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ในกรอบความตกลงกับการท่าเรือ สังกัดกระทรวง
คมนาคมของเมียนมาร์ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 โดยได้จัดตั้งบริษัท Dawei Development 
Company ขึ้นเพื่อรับผิดชอบโครงการนี้  รัฐบาล
เมียนมาร์ได้มีการประกาศใช้กฎหมาย เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย ก�าหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ลงทุน
หลายประการ เช่น สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้สูงสุด
ถึง 75 ปี มีช่วงปลอดภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีอากร
ในการน�าเข้าเครื่องจักรเป็นเวลา 5 ปี รวมทั้งมีการ
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศด้วย (วริศรา  ภานุวัฒน์, 2556, หน้า 40-41) 
นอกจากนี้ เมียนมาร์ได้จัดตั้ง Central working Body 
and Management Committee of Dawei Special 
Economic Zone ขึ้นเพื่อดูแลโครงการในภาพรวม ส่วน
ด้านการออกแบบท่าเรือ แผนการตลาด และการสรรหา
นกัลงทนุ ทางฝ่ายเมยีนมาร์ได้จัดท�า Conceptual Work 
(Layout) and Pre-feasibility Study เรียบร้อยแล้ว 
และก�าลังอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขสัมปทาน
ของโครงการ คาดว่าจะเริม่ด�าเนนิการได้ในปี พ.ศ. 2559 
(บุญทรัพย์  พานิชการ, 2556, หน้า 75-76)

ส�าหรับผลที่มีต ่อการพัฒนาประเทศไทย 
รั ฐบ าล ไทย ได ้ มี ก า ร เ ต รี ยมก า ร เพื่ อ สนั บ สนุ น
โครงการนี้ โดยมอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็น
หน่วยงานที่ดูแลแผนงานต่างๆ อันมีผลต่อการพัฒนา 
เช่น (ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2555, 
หน้า 30)

1. การเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มขึ้นอีก 5 แห่ง 
เช่ือมต่อระหว่างชายแดนไทย-เมยีนมาร์ คอื บ้านพนุ�า้ร้อน-
ทกิี้ บ้านสิงขร-มดู่อง บ้านพระเจดีย์สามองค์-พญาตองซู   
บ้านกิ่วผาวอก-พอนทายิน และบ้านห้วยต้นนุ่น-แม่แจ๊ะ 
เพื่อขยายเส้นทางคมนาคมให้สะดวกขึ้น

2. ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเสรีการแลก
เปล่ียนเงนิตราระหว่างประเทศส�าหรบับคุคลธรรมดาเพือ่
การลงทุนโดยก�าหนดไว้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
ส�าหรับนิติบุคคลไม่มีการจ�ากัดวงเงิน กระทรวงการคลัง

ได้แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความ
สนับสนุนทางการเงิน คาดว่ารัฐบาลไทยจะเข้าร่วม
ลงทุนกับภาคเอกชนไทย รวมทั้งญี่ปุ ่นและเมียนมาร์ 
ในโครงการนี้เป็นเงินมากกว่า 100,000 ล้านบาท

3.  รัฐบาลไทยได้จัดท�าแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพ่ือเชื่อมต่อชายแดนไทย-เมียนมาร์ โดย
จะท�าการก่อสร้างทางหลวงสายพิเศษ กาญจนบุรี 
ถึงชายแดนไทยติดต่อกับเมียนมาร ์ เป ็นระยะทาง 
71 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 และโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพเิศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 81 จาก
อ�าเภอบางใหญ่ จังหวดันนทบรุ ีไปยงับ้านห้วยตลงุ อ�าเภอ
ท่าม่วง จังหวดักาญจนบรุ ีเป็นระยะทาง 98 กโิลเมตร ใน
วงเงิน 45,000 ล้านบาท โครงการขยายถนนหมายเลข 
3208 จากบ้านพุน�า้ร้อน จงัหวดักาญจนบรีุ ไปบรรจบกบั
ทางหลวงแผ่นดนิ หมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ทีจ่งัหวดั
ราชบรุ ีให้เป็น 4 ช่องจราจร เพือ่เชือ่มโยงกบัเส้นทางท่ีจะ
ลงไปสูภ่าคใต้ของไทยได้โดยสะดวก ซ่ึงเส้นทางทัง้สองนี้
คาดว่าจะด�าเนนิการได้ในปีงบประมาณ 2556 อกีท้ังการ
รถไฟแห่งประเทศไทยได้ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจ้าง
บรษิทัเอกชนท�าการศกึษา ความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง
ทางรถไฟจากท่าเรือทวายถึงท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็น
เส้นทางเชื่อมต่อกันระหว่างท่าเรือทั้งสองต่อไป

โครงการทวายมีผลต่อการพัฒนาประเทศไทย
โดยตรง โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเป็นเมือง
ชายแดนหน้าด่านและเมืองผ่านระหว่างเส้นทางไทย
กับเมียนมาร์ในโครงการนี้ ย่อมส่งผลต่อการพัฒนา
จังหวัดให้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตก 
ในด้านการค้า การลงทุนชายแดนได้เป็นอย่างดี และ
อาจส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดอื่น ในภาคตะวันตกต่อ
ไปไดอ้ีกด้วย เพราะเมื่อเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงถึงกัน
ท�าให้สามารถเดินทางติดต่อ ขนส่งวัตถุดิบ สินค้าและ
การท่องเท่ียวได้โดยสะดวกขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม
ต่างๆ ของภาคตะวันตกได้ อีกท้ังสามารถเช่ือมโยงกับ
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่นที่ใกล้เคียง
ได้ไม่ยาก เพราะจังหวัดกาญจนบุรีมีระยะทางห่างจาก
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กรุงเทพมหานครเพียง 130 กิโลเมตร ห่างจากท่าเรือ
แหลมฉบังประมาณ 260 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด
ชุมพร ประตูสู่ภาคใต้ประมาณ 490 กิโลเมตร ดังนั้น
จึงมีแผนพัฒนาระบบการเงินการคลัง การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน การเสนอร่างกฎหมาย 
การพาณชิย์ อตุสาหกรรมและการท่องเทีย่ว จึงได้ก�าหนด
ให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นด่านแรกของการเปิดประตู
เศรษฐกิจทางทิศตะวันตกของไทย เพื่อรองรับการเปิด
เศรษฐกิจเสรีของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
ต่อไป (ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพื้นที่, 2556, 
หน้า 22-23)

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงข่ายขนส่งที่มี
คุณภาพระหว่างกรุงเทพมหานคร กับกาญจนบุรี และ
บ้านพุน�้าร้อน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่าง
ไทยกับเมียนมาร์ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
กับเขตเศรษฐกิจชายแดนกาญจนบุรี อันส่งผลให้เกิด
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดในภาค
ตะวันตกของไทยโดยรวม โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายบางใหญ่-นครปฐม-กาญจนบุรี มีระยะ
ทางประมาณ 97 กิโลเมตร เป็นทางหลวงพิเศษแนว
ใหม่บนพื้นดินขนาด 4-6 ช่องจราจร ควบคุมทางเข้า-
ออก แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 บางใหญ่-นครปฐม 
ระยะทาง 47 กิโลเมตร ก่อสร้าง 6 ช่องจราจร และ
ช่วงที่ 2 นครปฐม-กาญจนบุรี ระยะทาง 50 กิโลเมตร 
ก่อสร้าง 4 ช่องจราจร ส�าหรับโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองกาญจนบุรี ถึงชายแดนไทย-เมียนมาร์ที่
บ้านพุน�้าร้อน ระยะทาง 70 กิโลเมตร ก�าลังด�าเนิน
การต่อไปเพื่อเชื่อมต่อกับเส้นทางที่มาจากเมียนมาร์
ให้ถึงกัน และมีการศึกษาเส้นทางรถไฟสายตะวันตก
เพ่ิมข้ึนจากเดิมที่มีสายน�้าตก-ด่านพระเจดีย์สามองค์ 
ระยะทาง 135 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงทางรถไฟถึง
บ้านพุน�้าร้อนและเขตพื้นที่อุตสาหกรรมทวายได้ต่อไป 
(สุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล, 2555, หน้า 29)

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดกาญจนบุรี 
ยังไม่มีสนามบินที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ขณะนี้ มีแต่สนามบิน 
พล.ร.9 ของกองพลทหารราบที่ 9 ซึ่งใช้ปฏิบัติภารกิจ

ด้านการทหาร อันอาจจะปรับปรุงหรือขอใช้พื้นที่หรือ
พัฒนาใช้ในกิจการเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป คือมีสนามบิน
สรุสห์ี อยูท่ี่ต�าบลลาดหญ้า อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรีุ 
1 แห่ง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากตัวเมือง 
30 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีสนามบินท่ีใกล้เคียง คือ 
สนามบินโพธาราม จังหวัดราชบุรี อีก 1 แห่ง สนามบิน
ประจวบคีรีขันธ์อีก 1 แห่ง และท่าอากาศยานหัวหิน อีก 
1 แห่งทีเ่ป็นสนามบนิพาณชิย์แห่งเดยีวในจ�านวน 4 แห่ง
ดังกล่าวท่ีใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่ของทหาร (ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2555, หน้า 20) 
ดังนั้น จึงอาจมีแผนพัฒนาเพ่ือขยายสนามบินและเปิด
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
ผลกระทบจากโครงการทวายมากทีส่ดุดงักล่าว จงึต้องมี
แผนรองรับการเติบโตทางด้านการค้า การลงทุนและการ
พฒันาด้านต่างๆ เตรยีมพร้อมการขยายตวัของโครงการ
และการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
การพัฒนาเมืองคู่แฝดระหว่างกาญจนบุรีและทวาย จะ
ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งในภาครัฐบาล เอกชน 
สถาบันการศึกษา เพื่อศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ ให้
รอบคอบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม 
ประชากร และวัฒนธรรม เพ่ือมใิห้เกดิปัญหาด้านสขุภาวะ 
มลภาวะและทรัพยากรธรรมชาติที่จะเปลี่ยนแปลง
ไป อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 
2 ประเทศโดยตรงอย่างท่ีเคยเกดิขึน้ทีน่คิมอตุสาหกรรม
ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยมาแล้ว

ด้านการวางแผนเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย และ
จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการพบปะเจรจาระหว่างผู้น�าของ
รัฐบาลทั้งสองประเทศและภาคเอกชนเพื่อการวางแผน
พัฒนาพืน้ท่ีในโครงการทวาย มอีย่างต่อเนือ่งกนัหลายคร้ัง 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบหลายประการ
ในขณะนี ้(สทุธเิกตติ ์ทัดพทัิกษ์กลุ, 2555, หน้า 60-61) 
เช่น ราคาที่ดิน ในจังหวัดกาญจนบุรี สูงขึ้นหลายเท่าตัว 
รวมท้ังในจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดท่ีเป็นทางผ่าน 
เช่น นครปฐม นนทบุรี ราชบุรี เพื่อก่อสร้างโรงแรม 
รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยวและท่ีพักอาศัยเพิ่มมากขึ้น 
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ที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงและมอเตอร์เวย์ในเส้นทาง
ที่ผ่านประมาณ 27 ต�าบล 7 อ�าเภอ 4 จังหวัด คือ 
นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี มีผู้ถูกเวนคืน 
3,727 ราย คิดเป็นเนื้อที่ 6,808.5 ไร่ สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก เป็นสิ่ง
ที่รัฐบาลต้องให้ความสนใจด้วย ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา ทางภาครฐับาลและผูป้ระกอบการลงทนุพิจารณา
เพียงกระแสความเคลื่อนไหวของโครงการแต่เพียงใน
ด้านบวกเกี่ยวกับความเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการ
ยืนยันตัวเลขของส�านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ระบุออกมาว่า โครงการทวายจะท�าให้
เศรษฐกิจไทยเติบโตถึงร้อยละ 1.9 และ ประเทศไทย
จะเป็นประตูเช่ือมสู่เส้นทางการค้าแห่งใหม่ที่ส�าคัญของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์, 
2555, หน้า 15-16) แต่ในความเป็นจริง ชุมชนทั้งใน
ประเทศไทย และเมียนมาร์ในบริเวณพื้นที่โครงการและ
เส้นทางที่พาดผ่านก�าลังล่มสลาย แปรเปลี่ยนไปจาก
เดิมโดยสิ้นเชิง รัฐบาลทั้งสองประเทศต้องน�าเงินภาษี
ของราษฎรไปลงทุนร่วมกับภาคเอกชนในโครงการเป็น
จ�านวนมากมายต่อเนือ่งกนัหลายปี เพือ่สนบัสนนุให้เกดิ
โครงการประเภทอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี ทีจ่ะก่อให้เกดิผลกระทบทางสงัคม สิง่แวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของคนในพื้นที่โดยตรง 
ดังเช่นท่ีเคยเกิดขึ้นในแหลมฉบัง มาบตาพุด และ
ภาคใต้ของไทยมาแล้วอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย แต่
แผนหรือนโยบายป้องกันหรือแก้ไขปัญหาด้านนี้ยัง
ไม่มีความชัดเจน ทั้งที่มีบทเรียนหลายแห่งแล้วส�าหรับ
ประเทศไทย

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการทวาย ท ่ า เรือน�้ าลึก  และนิคม

อุตสาหกรรมเป็นโครงการใหญ่ที่มีการลงทุนสูงมาก 
เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพราะเมื่อโครงการด�าเนินการ
เต็มรูปแบบจะกลายเป็นประตูการค้าที่ส�าคัญเชื่อม
เศรษฐกิจระหว่างโลกตะวันตกกับตะวันออกได้โดยตรง 

ประเทศไทยและจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชิดติด
พรมแดนกับโครงการมากที่สุด จึงมีความตื่นตัวทาง
เศรษฐกจิอย่างมาก มกีารขยายตวัด้านสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
อย่างต่อเนื่อง

ท่าเรือน�้าลึกทวาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ของพม่า มีศักยภาพในการพัฒนา สามารถรองรับเรือ
ที่มีน�้าหนัก 3 แสนตัน เป็นทางเชื่อมโยงตลาดยุโรป 
แอฟรกิา ตะวนัออกกลาง และเอเชยีใต้ มาทางมหาสมทุร
อินเดีย และทะเลอันดามัน นอกจากนี้ท่ีตั้งของเมือง
ทวายยังอยู ่ในโครงการเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจใน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง ทั้ง 2 ด้าน 
คือ ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันตก-ตะวันออก ระหว่าง
เมืองดานังของเวียดนามและเมืองมะละแหม่งของพม่า 
และยังสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
แนวเหนือ-ใต้ ระหว่างนครคุนหมิง ของจีนตอนใต้ กับ
กรุงเทพมหานครของไทยได้อีกด้วย ดังนั้นโครงการ
ทวายจึงช ่วยสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยผ่านระเบียง
เศรษฐกิจทั้ง 2 เส้นทางได้โดยตรง โดยเฉพาะเส้นทาง
ระเบียบเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งใช้เวลา
ในการขนส่งจากทะเลจีนใต้มายงัทะเลอนัดามนั หรอืจาก
เวียดนามไปยังพม่า เพียง 6 วัน ท�าให้ระยะเวลาที่ใช้น้อย
กว่าในปัจจุบันที่ต้องอ้อมแหลมมะละกา ของมาเลเซีย
โดยใช้เวลานาน 16 -18 วัน (นิภัทร์  ชมบ้านแพ้ว, 
2556, หน้า 26-27) ท�าให้การเดินทางทั่วถึง สะดวก 
และรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

โครงการนี้สามารถเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน และประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคได้ 
เพราะตามกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในภูมิภาค เส้นทางคมนาคมท่ีตัดผ่านจาก
ประเทศต่างๆ เพ่ือมุ่งตรงไปสู่เมืองทวาย จะมีลักษณะ
เป็นระเบียงหรือเป็นพ้ืนท่ีเปิดทางเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่
ทางผ่านตามเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นดานัง-มะละแหม่ง 
โฮจมินิห์-ทวาย และคนุหมงิ-กรุงเทพฯ (กองบรรณาธกิาร
วารสารดอกเบี้ย, 2555, หน้า 28-29) ล้วนต้องผ่าน
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ประเทศไทยใช้เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทั้งสิ้น 
ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของ
เส้นทางเศรษฐกิจที่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาจะได้รับ
ผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะสงิคโปร์ ทีเ่ป็นเมอืงท่าและ
จุดเชื่อมโยงของเส้นทางการเดินเรือระหว่างมหาสมุทร
แปซิฟิก กับมหาสมุทรอินเดียในปัจจุบัน ด้วยความ
ได้เปรียบทางที่ตั้งภูมิศาสตร์ในเส้นทางเดิม แต่ก�าลัง
จะถูกลดความส�าคัญลง หากท่าเรือน�้าลึกทวายเปิดตัว 
ความจ�าเป็นในการเดนิเรอือ้อมช่องแคบมะละกาจะหมด
ความจ�าเป็นลงไป จึงอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเองได้ แม้ว่า
สิงคโปร์ตระหนักถึงปัญหานี้ และได้วางแผนพัฒนา
ประเทศให้ก้าวพ้นจากกรอบความร่วมมือในอาเซียนไป
เป็นศูนย์กลางของเอเชียในทุกด้านไปแล้วก็ตาม

อีกประการหนึ่ง การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศนี้ 
ยังมีความแตกต่างกันมากทั้งในระดับดัชนีมวลรวม
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ อัตราค่าครองชีพ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละประเทศมีระดับที่
ต่างกันอย่างมาก โครงการทวายจะยิ่งท�าให้เศรษฐกิจ
ภายในภูมิภาคอาเซียนที่ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ
ระดับเดียวกันเกิดความแตกต่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
ประเทศทีมี่เส้นทางตรงไปสูโ่ครงการทวาย เช่น เมยีนมาร์ 
ไทย กับประเทศที่ต้องใช้เส้นทางผ่านประเทศไทย เช่น 
ลาว กัมพูชา เวียดนาม ท่ีมีความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไม่ต่างกัน ทั้งนี้ไม่รวมประเทศที่มีระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติเติบโตและสูงอยู ่แล้ว 
และอยู่นอกเส้นทาง เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน หรือ
ประเทศที่อยู ่ไกลออกไปจากเส้นทางและยังมีระดับ
เศรษฐกจิทีไ่ม่คงที ่มกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด อย่างเช่น 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้อาจ
ท�าให้ระบบการเงินแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงและ
ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของภูมิภาคได้ เพราะมี
ความแตกต่างกัน อันจะน�าไปสู่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซียนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แน่นอน

จากวัตถุประสงค ์ของการรวมตัวกันเป ็น
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก และ
พัฒนาไปพร ้อมกันในทิศทางเดียวกัน แต ่กรณี
โครงการทวายเป็นการให้ความส�าคัญเฉพาะเสาหลัก
เศรษฐกิจอย่างมาก โดยไม่มีการค�านึงถึงเสาหลัก
ทางการเมืองและความมั่นคง กับเสาหลักทางสังคมและ
วฒันธรรมเลย ในท่ีสดุเม่ือความไม่สมดลุเกดิขึน้ จะส่งผล
ให้การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนไม่สมบูรณ์และ
อาจก่อปัญหาให้แก่อีกสองเสาหลักได้ต่อไป อันเนื่อง
มาจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจเป็นพ้ืนฐานของการ
พัฒนาเพียงด้านเดียว ในขณะที่ประชาชนของประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม หรือ CLMV 
(Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) มี
ความวิตกกังวลกันอย่างมากในการวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียน ว่าจะท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศถูกท�าลายและถูกกอบโกยผลประโยชน์จาก
นายทนุต่างชาตจิากการเปิดพรมแดนด้านเศรษฐกจิ แล้ว
ท�าให้วถิชีวีติของชมุชนเดมิถกูท�าลาย ปัญหาด้านมลพษิ 
สิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมอีกหลายประการจะตามมา
อีกอย่างแน่นอน เพราะความไม่สมดุลของการพัฒนา 
3 เสาหลักตามวัตถุประสงค์

แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นท่ี
คาดหมายกันในด้านดีว่า โครงการทวายจะเป็นท่าเรือ
แห่งใหม่ทางฝั่งตะวันตก ซึ่งท้ังเมียนมาร์ ไทย และ
ประเทศอ่ืนในภมูภิาคอาเซยีนจะได้รับประโยชน์ เนือ่งจาก
ในปัจจุบันยังขาดท่าเรือขนาดใหญ่ทางฝั่งนี้ เมียนมาร์
ได้พัฒนาภูมิภาคทางใต้ของประเทศ ซ่ึงยังมีการพัฒนา
น้อยกว่าภูมิภาคอ่ืนให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ขณะทีไ่ทยจะมเีส้นทางออกทะเลผ่านประเทศ
เพ่ือนบ้านด้านตะวันตกซึ่งแต่เดิมไม่มี เป็นการดึงดูด
ให้นักลงทุนท้ังภายในและภายนอกเข้ามาต้ังฐานการ
ผลิตเพิ่มมากขึ้น ท�าให้การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
ด้วยตามล�าดับ

ท่าเรือน�้าลึกทวาย ซ่ึงต้ังอยู ่ ท่ีต�าบลนาบูล 
ทางตอนเหนือของจังหวัดทวายออกไป 34 กิโลเมตร 
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ภมิูประเทศเป็นทีร่าบกว้างใหญ่ มรีะยะยาว 20 กโิลเมตร 
ลกัษณะอ่าวเป็นรปูตวัยู (U Basin) ระดบัน�า้ลกึ 15 เมตร 
จะมีท่าเรือทั้งหมด 2 แห่ง ระยะแรกก่อสร้างก่อน 1 แห่ง 
และจะมีอู่ต่อเรือขนาดใหญ่รองรับเรือสินค้าได้ 22 ล�า
ในศูนย์กลาง (Hub) แห่งใหม่ของเอเชีย ท้ังทางด้าน
ท่าเรือน�้าลึก นิคมอุตสาหกรรม คมนาคมเชื่อมต่อทาง
ถนนและรถไฟ เศรษฐกจิ การค้า การลงทนุ การท่องเทีย่ว 
ธุรกิจ คาดการณ์กันว่าเมื่อโครงการทวายเริ่มเปิดด�าเนิน
การจะมีแรงงานประมาณ 1 ล้านคน เข้าสู ่เขตพื้นที่
ทวาย ซึ่งแรงงานเมียนมาร์ในไทย อาจมีการย้ายถิ่นกลับ
ภมิูล�าเนาและแรงงานจากเอเชยีใต้จะเข้าสูร่ะบบงานในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอีกเป็นจ�านวนมาก จนกว่าโครงการ
จะแล้วเสร็จลง ท�าให้เกิดการจ้างงานและการกระจายตัว
ทางเศรษฐกจิและรายได้ของแรงงานในภาคอตุสาหกรรม
ได้เป็นอย่างดี

โครงการทวาย กล่าวได้ว่าเป็นการเปิดตัวหรือ
เปิดประเทศอย่างเป็นทางการของเมียนมาร์ ขณะนี้
เมียนมาร์ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากขึ้น 
การจัดตั้งทวายเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ บริหาร
ปกครองตัวเอง จะท�าให้เกิดความคล่องตัวในด้าน
การจัดการมากขึ้น เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด
หลายประการของเมียนมาร์ ท�าให้ทวายเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาพื้นที่ทางตอนใต้ของเมียนมาร์ไปในเวลา
เดียวกัน ปัจจุบันมีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
และไทย ได้เริ่มเข้าไปซื้อที่ดินไว้ แม้มีราคาแพงมาก และ
ราคาที่ดินทั้งในเขตไทยและเมียนมาร์มีราคาสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกาหลีใต้ได้น�ากลยุทธ์การ
เผยแพร่วัฒนธรรมและสินค้าเข้าไปเปิดตลาดมากขึ้น 
(ณรัฐ วิชญนันท์, 2556, สัมภาษณ์) เช่นเดียวกับญี่ปุ่น
ที่เคยใช้มาแล้วก่อนหน้านี้ (กองบรรณาธิการ SME 
Thailand, 2555, หน้า 40) จึงเป็นโอกาสดีส�าหรับไทย
และเมียนมาร์ โดยเฉพาะเมยีนมาร์ทีค่าดกนัว่าจะมอีตัรา
การเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูขึน้อย่างต่อเนือ่งอย่างแน่นอน

หากพิ จ ารณาด ้ านสั งคมและ วัฒนธรรม 
กล่าวได้ว่า ตรงข้ามกบัด้านเศรษฐกจิโดยสิน้เชงิ ประธาน
มูลนิธิฟื ้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ได้เสนอรายงานใน

หัวข้อผลกระทบจากโครงการท่าเรือน�้าลึกและนิคม
อุตสาหกรรมทวายมีหลายประการ เช่น

1. พื้นที่ก่อสร้างท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรม 
รวมท้ังบริเวณในรัศมีใกล้เคียงโดยรวมจะเกิดมลภาวะ
ทางอากาศสูงมาก ทั้งสารก่อมะเร็งจากปิโตรเคมี 
คาร์บอนไดออกไซด์กว่า 30 ล้านตันต่อปี ซ่ึงมากกว่า
ที่มีอยู ่ในเมียนมาร์ทั้งประเทศขณะนี้ รวมท้ังสารจาก
โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 4,000 เมกกะวัตต์ หรือ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 4 แสนตนัต่อปี ทีจ่ะเกดิเป็นฝนกรด 
อันตรายต่อสุขภาพและสภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อคุณภาพของน�้าจากโลหะ
หนักของปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมหนักที่จะสะสมและ
ปนเปื้อนในแหล่งน�้าธรรมชาติของเมืองทวายและเมือง
ใกล้เคียง ทรัพยากรทางทะเลจะเกิดผลกระทบเนื่องจาก
โลหะหนักจะเข้าไปในระบบห่วงโซ่อาหาร อุณหภูมิของ
น�้าทะเลจะสูงขึ้นจากน�้าที่ใช้ในโรงงานระบายลงไป ท�าให้
สัตว์น�้า ส่ิงมีชีวิตในน�้าลดลงและมีการตกค้างสะสมของ
สารเคมีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ (เดชรัต  สุขก�าเนิด, 
2554, หน้า 47)

2. วิถีชีวิตของชุมชนชาวบ ้านดั้ ง เดิมจะ
ถูกท�าลายลง เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวิถีเกษตรกรรม
สู ่วิถีอุตสาหกรรม ประชาชนจ�านวนหนึ่งจะละทิ้ง
ถิ่ นฐานในชนบทเ พ่ือมา เป ็นแรงงานในโรงงาน
มากขึ้น ก ่อให ้ เกิดป ัญหาสังคม ป ัญหาสุขภาพ
ตามมา การใช้ชีวิตแบบธรรมชาติจะหมดไป การใช้
ชีวิตแบบชาวเมืองจะมาแทนท่ี ตามมาด้วยการแข่งขัน 
ความเร่งรีบ ความกดดัน ความเครียดเหมือนชีวิต
คนในเมืองใหญ่ทั่วไป พืชพันธุ์ สวนไร่นาจะหมดไปและ
เสื่อมคุณภาพลง ผลผลิตไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ
ทางโภชนาการเหมือนเก่า กระทบต่อระบบอาหาร
และวัตถุดิบทางการเกษตรในอนาคตอย่างแน่นอน 
(ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพ้ืนท่ี, 2556, 
หน้า 335)

3. พ้ืนท่ีอ่างเก็บน�้า ป่าต้นน�้าท่ีสมบูรณ์ของ
แม่น�้าทวายสายหลักของพื้นที่จะถูกท�าลายจากการสร้าง
เขื่อน และการสร้างถนนจากทวายมายังบ้านพุน�้าร้อน 
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จะกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้อนัอดุมสมบูรณ์ในเขตเทอืก
เขาตะนาวศรี ที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมาย 
เพราะเป็นเขตป่าที่ยังมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
โดยธรรมชาติที่เหลืออยู่อีกแห่งหนึ่งของภูมิภาค จะถูก
จัดสรรแบ่งส่วนออกไปเพื่อการก่อสร้างสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานของโครงการอุตสาหกรรม  ดังนั้น
ป่าไม้ที่เคยเป็นผืนใหญ่ติดต่อกันจะต้องเปลี่ยนสภาพไป
และไม่เป็นแนวต่อเนือ่งกันดังแต่ก่อน (วริศรา  ภานวัุฒน์, 
2556, หน้า 75) เป็นการท�าลายโครงสร้างทางระบบ
นิเวศโดยตรง

4.  จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงของ
ไทย จะได้รับมลภาวะทางอากาศที่เกิดข้ึนในเขตพื้นที่
อตุสาหกรรมทวายได้โดยตรง เมือ่ถึงฤดฝูน ระหว่างเดอืน
พฤษภาคม ถงึเดอืนตุลาคม ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้พดั
จากอ่าวเมาะตะมะผ่านเมอืงทวายเข้ามายงัเขตไทยจะน�า
หมอกควัน อากาศเสียและมลพิษเข้ามาด้วย เหมือนที่
เคยเกิดในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด แหลมฉบัง และ
นิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งที่เกิดเหตุการณ์เดียวกัน
มาแล้วในไทย คุณภาพชีวิตของประชากรจะเสียไป 
(เดชรัต  สุขก�าเนิด, 2554, หน้า 48)

5.  เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย 81 ที่รัฐบาลได้
มีนโยบายใช้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 เส้นทาง 
คือ ช่วงบางใหญ่ถึงบ้านโป่ง และสายจากบ้านโป่งถึง
ตัวเมืองกาญจนบุรี ระยะทางราว 96 กิโลเมตร กว้าง 
200 เมตร เดิมก�าหนดให้ใช้เป็นเส้นทางระหว่างเมือง
ภายใน แต่มีแนวโน้มในอนาคตจะสร้างเชื่อมต่อกับ
โครงการทวาย (สุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล, 2555, หน้า 
29) ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ หมู่บ้านตามแนวทางอาจได้
รับผลกระทบจากการถกูเวนคืนทีด่นิและโยกย้ายออกไป
อยูท่ีอ่ืน่อกีนบัแสนคนทีต้่องได้รบัความเดอืดร้อนอนัก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่
อย่างมาก วัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะต้อง
สูญสิ้นหายไปอย่างแน่นอน

แต่เมื่อพิจารณาในด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โครงการทวายเป็นการเปิดพรมแดนสร้าง
เครือข่ายของความเป็นประชาคมเดียวกันในอนาคต 

ท�าให้ไทยและเมียนมาร์สามารถผลักดันกรอบความ
ร่วมมือในการเช่ือมโยงท่าเรือน�้าลึกทวายเข้ากับท่าเรือ
พาณิชย์แหลมฉบัง จะเป็นการสร้างมิติใหม่ของการ
เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจและการคมนาคมระหว่าง
ประเทศได้ (รุ่งรักษ์  จันทร์ประเสริฐ, 2556, สัมภาษณ์) 
ในด้านภูมิศาสตร์ท่าเรือแหลมฉบังของไทยอยู่ทางฝั่ง
ตะวันออก ในขณะที่ท่าเรือน�้าลึกทวายของพม่าอยู ่
ทางฝั่งตะวันตก ท�าให้การขนส่งสินค้าทางทะเลจาก
อินเดีย ประเทศในตะวันออกกลางและยุโรป เข้ามา
ที่ท่าเรือทวายแล้วขนถ่ายสินค้าเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อ
จะไปทางฝั่งตะวันออกโดยใช้ท่าเรือแหลมฉบังออกสู่
อ่าวไทยและมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน ส่งต่อไปยังอเมริกา ออสเตรเลีย และละติน
อเมริกา ได้โดยสะดวก หรือในเส้นทางกลับกันก็ได้
เช่นกัน เพราะระยะทางจากทวายมากาญจนบุรีผ่าน
กรุงเทพมหานคร และมาสิน้สดุท่ีท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดั
ชลบุรี รวมแล้วประมาณ 400 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง ผลที่จะเกิดขึ้นคือประหยัดเวลา และ
ย่นย่อระยะทางได้อย่างมาก ประโยชน์จากการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมนี้ช่วยในการเดินทางติดต่อกัน
ระหว่างประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนสะดวกขึ้นได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเคยเสมือน
เป็นเมืองปิดเพราะสุดทางชายแดนไทย ก�าลังจะกลาย
เป็นเมอืงเปิดเหมอืนแม่สอด จงัหวดัตาก แม่สาย จงัหวดั
เชียงราย เนื่องจากเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างไทยกับ
เมียนมาร์ที่มีความส�าคัญในภาคตะวันตกเพิ่มขึ้นอีก
เส้นทางหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นตลาดการค้าชายแดนที่ส�าคัญ
ในอนาคตได้อีกแห่งหนึ่งอย่างแน่นอน

การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไทย
กับเมียนมาร์คร้ังนี้ จึงเป็นการเปิดประตูเส้นทางการค้า 
การเดินทาง และเป็นการสร้างโอกาสในกิจกรรมด้าน
พาณิชย์นาวีให้เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนและอาจขยาย
เครือข่ายความร่วมมือลักษณะเช่นนี้ต่อไปยังประเทศอื่น
ได้อีกในอนาคต
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ความส่งท้าย
การพัฒนาที่ถูกต้องและยั่งยืน คือการพัฒนา

ที่พิจารณาอย่างครอบคลุม และรอบด้าน โดยใช้
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มิใช่ใช้การพัฒนา
ด้านใดด้านหนึ่งเป็นศูนย์กลาง แล้วคนจึงมีการปรับ
เปลี่ยนตามกระแสการพัฒนานั้น ซึ่งเป็นการพัฒนาที่
ผดิทาง โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงจากสงัคมเกษตรกรรม
ไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม หรือจากสังคมชนบทไป
สู่สังคมเมือง เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพใน
ลักษณะที่เรียกว่าการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งประเทศไทยได้
รับบทเรียนมาแล้วอย่างมากจากโครงการพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรืออีสเทอร์นซีบอร์ด และ
ภาคอ่ืนๆ บางพื้นที่ ดังนั้นจึงควรพิจารณาให้รอบด้าน
มากกว่าพิจารณาเพียงผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
เพียงด้านเดียว อันจะน�าผลเสียในด้านอื่นตามมา 
โดยเฉพาะด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อสูญส้ินไปแล้วไม่สามารถกลับ
คืนมาได้อีกเลย และก่อปัญหาด้านสุขภาวะ มลภาวะให้
แก่คนในพื้นที่ต่อเนื่องมาอีกยาวนาน

แม้ว่าโครงการทวายจะมีส่วนช่วยยกระดับ
บทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคอาเซียน มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ
ประเทศ คือ ธุรกิจที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง 
การลงทุน รวมทั้งธุรกิจการค้าขายบริเวณชายแดนไทย-
เมียนมาร์ ในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ 
เกิดขึ้นในภาคตะวันตกของไทย แต่ปัญหาและอุปสรรค
ที่ต้องพิจารณาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และประสบอยู่
แล้วขณะน้ีก็คือ ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบการ
เปิด-ปิดด่านชายแดนของเมยีนมาร์ ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อยู่บ่อย ไม่เอื้ออ�านวยให้เกิดความคล่องตัว รวมทั้งท่าที
ของทางราชการเมยีนมาร์ทีแ่สดงความไม่ไว้วางใจต่อไทย 
มีความเคล่ือนไหวในลักษณะต่อต้าน การซื้อสินค้า
จากไทย ความเข้มงวดเคร่งครัดของระบอบการปกครอง
เมียนมาร์ ท�าให้เกิดขบวนการลักลอบซื้อขายสินค้ากัน
อย่างไม่ถูกกฎหมายอยู่เนืองๆ มีการน�าสินค้าเข้า-ออก 

โดยไม่ผ่านวธิกีารศลุกากร นอกจากนีย้งัมปัีญหาแรงงาน
ต่างด้าวทีผ่ดิกฎหมาย ยาเสพตดิ โรคตดิต่อ ชนกลุม่น้อย 
ซึ่งยังมีบทบาทอย่างมากในพื้นท่ีชายแดน ก่อให้เกิด
การค้าขายนอกระบบและผิดกฎหมาย ซึ่งจะกระทบต่อ
การเปิดพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนกาญจนบุรีได้หากไม่มี
มาตรการที่ชัดเจนในการบริหารจัดการดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุน
ในเมียนมาร ์  ท�าให ้ทราบว ่ายังมีป ัญหาอีกหลาย
ประการจากระบบภายในประเทศของเมียนมาร์ (ส�านัก
ยุทธศาสตร์และการวางแผนพ้ืนท่ี, 2556, หน้า 25) 
อาทิ การขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ส่งผล
ต่อการลงทุนได้ เช่น ถนนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ท�าให้ใช้
เวลานานในการเดินทางหรือขนส่งสินค้า แม้ระยะทางไม่
ไกลมาก จึงมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง การขาดแคลนไฟฟ้าใน
เขตนอกเมือง การประปา การสาธารณูปโภค การสื่อสาร 
บางพื้นท่ี โดยเฉพาะเขตชนบท ปัญหาไฟฟ้าดับและ
เปิด-ปิด เป็นบางเวลา เนือ่งจากยังไม่สามารถผลติกระแส
ไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการ ท�าให้สถานท่ีส�าคัญ
หลายแห่งต้องมีการเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้าส�ารองไว้เอง 
ตลอดจนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมยังไม่ท่ัวถึงและ
ไม่สะดวกตลอดท้ังประเทศ เป็นปัญหาในการติดต่อ
สื่อสาร ระบบการเงินและการธนาคารยังไม่ทันสมัย 
การด�าเนินงานต้องใช้เงินสด ท�าให้เกิดความไม่สะดวก
และไม่ปลอดภัย อัตราแลกเปลี่ยนเงินมีค่าไม่คงที่ 
เปลี่ยนแปลงอยู ่เสมอ เป็นภาวะเสี่ยงต่อการลงทุน
อย่างมาก การขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีทักษะความ
ต้องการของโรงงานอตุสาหกรรม ประชากรส่วนมากเป็น
แรงงานภาคการเกษตรกรรมแบบด้ังเดิม ยังขาดการ
พัฒนาทักษะและความรู้ให้เป็นแรงงานระดับสูง เพราะ
การปิดประเทศมายาวนานและขาดการพัฒนาโครงสร้าง
ภายในประเทศหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่มี
การปิดมหาวิทยาลัยแห่งชาติและต่อต้านการเคลื่อนไหว
ของนักศึกษา ท�าให้การศึกษายังไม่พัฒนาเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีจะมีขึ้นในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม อาจจ�าเป็นต้องใช้แรงงานทัง้ระดับสงูและระดบั
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กลางจากนอกประเทศเป็นจ�านวนมากในการด�าเนิน
โครงการให้ส�าเร็จ

เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง ก็พบว่า 
เมียนมาร์มีการปรับตัวและเตรียมตัวรองรับโครงการนี้
หลายประการ เช่น ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ ผ่อนคลาย
ระเบียบ ข้อบังคับบางประการที่ท�าให้ต่างชาติท�าการ
ค้าขาย ประกอบธุรกิจและการลงทุนได้สะดวกขึ้น 
พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
ลงทนุ เปิดโอกาสให้ต่างชาตมิากขึน้ รวมทัง้เปิดประเทศ
ให้เป็นเวทีประชุมระดับผู้น�าของต่างประเทศทั้งระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีหลายครั้งในระยะ 3-4 ปี ที่ผ่านมา 
รับเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หรือซีเกมส์ ระหว่างวันที่ 11-22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 หลงัจากมิได้รบังานมาเป็นเวลานานถงึ 44 ปี 
คร้ังสุดท้ายรบัเป็นเจ้าภาพเมือ่ปี พ.ศ. 2512 มกีารส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ขยายถนนและเพิ่ม
เส้นทางการบินท้ังภายในและระหว่างประเทศ เพ่ือเป็น
พื้นฐานส�าหรับการพัฒนาประเทศในด้านอื่นตามมา

ดงันัน้การเกดิขึน้ของนคิมอตุสาหกรรมทวายจงึ
เป็นปัจจัยกระตุ้นทางเศรษฐกิจ และการเติบโตการขยาย
เมอืงได้เป็นอย่างด ีและสอดคล้องกับโอกาสท่ีจะเข้าสูก่าร
เป็นประชาคมอาเซยีนในอกีไม่นาน ท�าให้การเติบโตของ
เมืองและเส้นทางคมนาคมขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว 
แต่ท้ังหมดเป็นการขยายตวัทางกายภาพรองรับโครงสร้าง
ทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ซึ่งหากไม่ให้ความส�าคัญและ
ระวงัในเร่ืองของสงัคมและวฒันธรรมด้วย จะท�าให้ประสบ
ปัญหาตามมาอย่างแน่นอน จงึควรทีท่กุฝ่ายต้องตระหนกั
และเตรียมการเพ่ือป้องกันควบคู่กันไปเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่ครบวงจรและสมบูรณ์อย่างแท้จริง
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็น

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสำาหรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 

Learning Activities in Social Studies for the Development of  

Good Citizenship through Democratic Approach among  

the 21st Century Learners

วิภาพรรณ พินลา*

บทคัดย่อ
การศึกษาเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาประเทศและเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้

สมบูรณ์ โดยเฉพาะในยคุท่ีมกีารเปลีย่นแปลงและมคีวามเป็นพลวตัของสงัคมโลกยคุศตวรรษที ่21 ดงันัน้จงึเป็นหน้าที่
หลักของครูผู้สอนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นกลุ่มที่ช่วยให้ผู้เรียนมีสามารถด�ารงตนทั้งในฐานะ
ปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคมในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง และ 3) ขั้นประเมินผล โดยการสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญและบทบาทของความ
เป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย ทั้งความรู้ ทักษะ เจตคติในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ได้อย่างมีความสุข

คำาสำาคัญ : 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

*อาจารย์สาขาการสอนศิลปศาสตร์ (การสอนสังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ก า ร พั ฒ น า แ น ว ท า ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
การเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี
ตามวถิปีระชาธปิไตยส�าหรบัผูเ้รยีนยุคศตวรรษที ่21 นัน้ 
สามารถน�ามาใช้ในการจดัการเรียนรูท้ีส่ามารถบูรณาการ 5 
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ทัง้สาระศาสนา ศลีธรรม 
จรยิธรรม สาระหน้าทีพ่ลเมอืง วัฒนธรรม และการด�าเนนิ
ชีวติในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ สาระประวัตศิาสตร์ และ
สาระภมูศิาสตร์ให้มปีระสทิธภิาพแก่ผูเ้รยีนได้ทัง้ในระดบั
ชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งถือได้ว่า
เป็นวัยที่ก�าลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นท่ีจะเป็นอนาคตของชาติ 
ดังนั้นในฐานะของครูผู้สอนจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
พลเมืองดี โดยที่ครูสังคมศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญ
ทั้งทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ในและนอกห้องเรยีน โดยจัดห้องเรยีนทีม่บีรรยากาศเพือ่
เอื้อต่อการเรียนรู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธภิาพสงูสดุ มคีวามสามารถทางวิชาการ มสีขุภาพ
ดีทั้งกายและใจ มีมนุษยสัมพันธ์ให้ก�าลังใจในความ
พยายามของเด็กพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียน
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพได้ในปัจจุบันและอนาคต

คุณลักษณะของผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยกล่าวถึง
สิ่งที่ผู้เรียน นักเรียน/นักศึกษา ควรได้รับ (Student 
Outcomes) ก่อนทีจ่ะก้าวออกจากรัว้สถาบันการศกึษาสู่
ชีวิตการท�างาน ประกอบด้วยความเชีย่วชาญในวิชาแกน 
(Core Subjects) แนวคิดส�าคัญในศตวรรษที่ 21 (21st 

Century Themes) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Skills) ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีทักษะชีวิตและ
การท�างาน สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้ในระดับ
อุดมศึกษาของสถาบันในสหรัฐอเมริกา (Chickering 
& Gamson, 1989) และสมาคมการศึกษาแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (National Education Association) 
โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบสนับสนุนการศึกษา 
(Support Systems) ของศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นไป

ตามเป้าหมายที่ต้องการ (Partnership for 21st 
century skills, 2009) ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ
จ�าเป็น 8 ประการส�าหรับผู้เรียนดังนี้

1 .  ความรับผิดชอบและพึ่ งพาตนเองใน
การเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการ
วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้
ของตน รู้จักวิธีการในการไปถึงเป้าหมายนั้น ๆ อย่าง
ยดืหยุน่ ตลอดจนการมวีนิยัในการเรียนรูข้องตนเอง โดย
อาศัยสิ่งแวดล้อมจากครอบครัวเป็นส�าคัญ

2. ทักษะด้านการคิด หมายถึง การที่ผู้เรียน
สามารถพฒันาหรอืได้รบัการฝึกฝนทกัษะการคดิอย่างมี
ระบบ ส่งผลให้สามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Learners) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinkers) 
การคดิไตร่ตรอง (Reflective Thinking) รวมทัง้ ทกัษะ
ในการคิดแก้ปัญหา (Problem Solvers)

3. ทักษะในการท�างานร่วมกับผู ้ อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ หมายถึง การท่ีผู้เรียนมีความสามารถ
ในการประสานงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีทักษะของ
การเป็นผู้น�า รวมท้ังการเป็นผู้ตามท่ีดีสามารถสื่อสาร 
กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบหมายงาน 
การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เป้าหมายร่วมกันให้
กับผู้ร่วมงานอื่น ๆ ได้ 

4. ทักษะในการสืบเสาะค้นหา หมายถึง การ
ที่ผู ้ เรียนมีคุณลักษณะของการสืบค้นเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า ความรู้ ข้อมูล สารสนเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาล
ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต จากการเลือกสรร/คัดกรอง
สารสนเทศที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ความกระตือรือร้น หมายถึง การท่ีผู้เรียน
ให้ความใส่ใจในการเรียนรู้ ศึกษาเน้ือหา รู้จักถาม/ตอบ
ค�าถามในบริบทท่ีเอ้ืออ�านวยต่อการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย
ให้ดยีิง่ขึน้ รวมท้ังการฝึกฝนทักษะในด้านการแสดงออก
หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ

6. ทักษะพื้นฐานด้านไอซีที หมายถึง ความ
สามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สื่อสารโทรคมนาคมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ครอบคลุมทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะในการ
สืบค้น (Search Skills) ทักษะในด้านการใช้เครื่องมือ
ติดต่อสื่อสารผ่าน ICT และ/ หรือ ทักษะในการเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เป็นต้น

7. ทกัษะในด้านการใช้ภาษาสากล หมายถงึ การ
พัฒนาผูเ้รยีนให้มทีกัษะ ความรูแ้ละความสามารถในการ
ใช้ภาษาท่ีสอง เป็นภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาแม่หรือภาษาหลัก
ของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสาร
กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

8 .  ความสนใจ ใน วัฒนธรรม หมาย ถึง 
การปลูกฝังให้ผู ้เรียนเป็นผู ้ที่ใส่ใจและเห็นคุณค่าใน
วัฒนธรรมของตนเอง อย่างน้อยในระดับที่เพียงพอที่
จะท�าให้รู ้จักตนเอง รู ้จักรากเหง้าหรือประวัติศาสตร์

ของตนเองและสังคมที่อาศัยอยู่ และปรับประยุกต์ใช้กับ
วัฒนธรรมของผู้อื่นอย่างหลากหลาย 

นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ (2557, หน้า 24) ได้เสนอ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ท่ีจ�าเป็นส�าหรับศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 1) ทักษะ
ด้านการสื่อสารและความร่วมมือ 2) ทักษะด้านความ
คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3) ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ซึ่งการพัฒนาทักษะข้างต้นจ�าเป็นต้องเป็นการ
พัฒนาโดยการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู ้ในสาระวิชาแกน จากคุณลักษณะของผู ้เรียน
ยุคศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปได้ในตารางดังนี้

ตารางที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับความสามารถและทักษะของผู้เรียน ยุคศตวรรษที่ 21

คุณลักษณะจำาเป็นสำาหรับผู้เรียน ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะ

1. ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองใน

การเรียนรู้ (Autonomous Learning)

2. ทักษะด้านการคิด (Thinking Skills) 

3. ทักษะในการท�างานร่วมกับผู้อื่น

อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 

Collaborators) 

4. ทักษะในการสืบเสาะค้นหา 

(Enquirers)

5. ความกระตือรือร้น (Active 

Learners)

6. ทักษะพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Skills)

7. ทักษะในด้านการใช้ภาษาสากล

(Second Language Skills)

8. ความสนใจในวัฒนธรรม (Engaged 

with Cultures)

- ปรัชญาการเมือง และปรัชญาพื้นฐาน

ของประชาธิปไตย

- เศรษฐศาสตร์การเมือง การบริหาร

จัดการทรัพยากรของสังคมที่มีจ�ากัด 

ให้เกิดประโยชน์

- ระบบการเมืองการปกครองไทย และ

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

- กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง

- กฎหมาย เพื่อการบริการสังคม

- การจัดการความเปลี่ยนแปลง

- การจัดการความขัดแย้งตามแนวทาง

สันติวิธี

- แนวคิดการกระจายอ�านาจ และ

การเมืองภาคประชาชน

- วิถีชีวิตประชาธิปไตย

- การตั้งค�าถาม การสืบค้นข้อมูลและ

การตรวจสอบข้อมูล

- ความเป็นผู้น�าและการท�างานเป็นทีม

- การแสดงความคิดเห็น และการสื่อสาร

- การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์

- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

- การคิดแก้ปัญหา

- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

- การอยู่ร่วมกัน

- การรวมกลุ่มท�ากิจกรรมด้านการเมือง 

(Political participation)

- การสื่อสารเพื่อการเมือง ได้แก่ 

การรณรงค์ การประท้วง การจัดเวทีระดม

ความคิดเห็น การจัดเวทีสานเสวนาของ

พลเมือง

- การบริการสังคม

- การรับฟัง และการอภิปรายเชิงการเมือง

- ความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงบวก

- การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
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จากตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้
ความเข้าใจกับความสามารถและทักษะของผู้เรียนยุค
ศตวรรษท่ี 21 ตามคุณลักษณะจ�าเป็น 8 ประการของ
ผู้เรียนในอนาคต หรือผู้เรียนยุค IT เป็นคุณลักษณะที่
ส�าคัญต่อการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมของศตวรรษท่ี 21 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนอกจากตัวผู ้เรียนเองแล้ว
นั้น ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเรียนรู้
ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรหันมาให้ความ
ส�าคัญกับคุณลักษณะดังกล่าว เพื่อร่วมกันเตรียมความ
พร้อมส�าหรับผู้เรียนต่อไป

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง พ ล เ มื อ ง ต า ม วิ ถี
ประชาธิปไตย 

สาโรช บัวศรี (2541, หน้า 67-68) กล่าวไว้ว่า 
ประชาธิปไตยในลักษณะที่เป็นวิถีชีวิตประชาธิปไตยไว้ 
3 ลักษณะดังนี้ 1) มีความเคารพซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง 
(คารวะธรรม) คือ ทุกคนต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้ง
ทางกาย วาจา และความคิด ทุกคนย่อมเคารพในความ
คิดของผู้อ่ืน ทุกคนย่อมแสดงความคิดเห็นออกมาโดย
ไม่ล่วงเกินผู้อ่ืน ให้โอกาสและเคารพความคิดเห็นของ
คนทุกคน รวมถึงเคารพในสถาบันส�าคัญของประเทศ 
เช่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) มีการแบ่งปัน ร่วม
งานกัน และประสานงานกัน (สามัคคีธรรม) ได้แก่ การ
ท�างานร่วมกัน โดยใครถนัดทางไหนก็แบ่งงานนั้นไปท�า 
โดยไม่บ่ายเบ่ียงหรอืหลกีเลีย่ง ร่วมมอืกนัท�าตามอตัภาพ
และประสานงานกันหมด โดยท�า ตามที่ได้ตกลงกันตาม
แผนทีว่างไว้ให้ลลุ่วงไปด้วยด ี3) มคีวามเชือ่มัน่ในวิธกีาร
แห่งปัญญา (ปัญญาธรรม) คอื การมเีหตผุลในการท�างาน 
การค้นคว้าหาความรู้เรื่องที่ถูกต้องมาใช้ในการท�างาน

กรมวิชาการ (2542, หน้า 58) กล่าวไว้ว่า 
ประชาธิปไตยในลักษณะที่เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม
ประชาธิปไตย จะมีพฤติกรรมที่ส�าคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านคารวะธรรม เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงให้เหน็ถึงความ
เคารพซึ่งกันและกัน เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบข้อบังคับของสังคมส่วนรวม การประพฤติตน
เป็นผู้มีคารวะธรรมปฏิบัติได้ เช่น 1) บิดามารดา เคารพ
ญาติผู้ใหญ่ 2) เคารพกฎระเบียบทางสังคม เช่น ยึดมั่น

ในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม ปฏิบัติ
ตามกฎหมายของประเทศ 3) เคารพสิทธิของผู ้อ่ืน 
4) เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 5) เคารพและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็น
สถาบันที่ส�าคัญสูงสุดของประเทศ 2. ด้านสามัคคีธรรม 
เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลซึ่งอยู่รวมกันใน
สังคมและมีการท�างานร่วมกัน มีการประสานประโยชน์
ของหน่วยงานและองค์กรร่วมกันให้ส�าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�าหนด เช่น 1) ร่วมกันคิด 
ช่วยกันวางแผนการท�างาน 2) ร่วมกันรับผิดชอบ 3) 
ร่วมกันติดตาม 4) ร่วมกันปรับปรุงมีการแก้ไขพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ 5) ร่วมกันท�างาน โดยค�านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั และ 3. ด้านปัญญาธรรม 
เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในด้านของผู้ใช้
สติปัญญา ใช้เหตุผล และความถูกต้องในการพัฒนา
หรือแก้ปัญหาในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เช่น 1) มี
ความคิดกว้างไกล โดยรับฟังข่าวสารและความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 2) ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่
น�าอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวมาใช้ตัดสินปัญหา 3) 
แสดงความคิดเห็น โดยปราศจากอคติ 4) รู้จักการคิด 
มีการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 5) รู้จัก
โต้แย้งด้วยเหตผุล ถ้ามกีารโต้แย้งในหมูค่ณะให้ใช้เหตผุล
เป็นหลัก

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2555, หน้า 27) 
คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
ที่พึงประสงค์ได้ 2 กลุ่ม คือ 1) ความเป็นพลเมืองที่ให้
ความส�าคัญกับวิถีวัฒนธรรม ประกอบด้วย การไปใช้
สทิธเิลอืกตัง้ การเคารพผูอ้าวโุส การเสยีสละเวลาท�างาน
เพ่ือส่วนรวม การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
หลักศาสนา มีความภูมิใจในการเป็นคนไทย เต็มใจที่จะ
เสียภาษี และท�างานแบบสุจริต 2) ความเป็นพลเมือง
ที่ให้ความส�าคัญกับความมีอิสรภาพและความก้าวหน้า
ทันสมัย ประกอบด้วยสามารถเปรียบเทียบนโยบาย
ของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความรู ้
เกีย่วกบัการเมอืงการปกครองสามารถวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น
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วิภาดา พินลา (2558, หน้า 19) ลักษณะ
ของความเป็นพลเมืองดีตามระบอบวิถีประชาธิปไตย
คือ บุคคลที่จะอยู่ร่วมในสังคมประชาธิปไตยจะต้อง
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น เป็น
ผู้มีความรู้ ใช้ปัญญาพิจารณาเลือกปฏิบัติเพื่อประโยชน์
แก่ตนเองและสงัคมส่วนรวม และสอดคล้องกับหลกัธรรม 
วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และต้องเป็นผู้สามารถควบคุม
ตนเองได้หรือมีวินัยในตนเองนั่นเอง ดังนั้นลักษณะของ
ความเป็นพลเมืองดีคือคุณสมบัติที่ส�าคัญของประชาชน
ในการสร้างคนให้มีการใช้ชีวิต วิธีคิด วิธีท�างาน ให้
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
ประชาธิปไตยดังกล่าวสรุปได้ว่า เป็นบุคคลที่ยึดมั่นใน
ศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา โดยยึดหลักการทาง
ประชาธิปไตยในการด�ารงชีวิต จากการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามกฎหมายทีส่งัคมก�าหนดไว้ ตลอดจนด�ารงตนเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม โดยการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัอนัจะก่อ
ให้เกดิการพฒันาสงัคมและประเทศชาตใิห้เป็นประเทศท่ี
อยู่บนพื้นฐานประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

แนวทางการปฏิบัติตนในการพัฒนาความ
เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ในสังคมไทย ต้องน�าหลกัการพืน้ฐานทีจ่ะท�าให้มี
การฝึกฝนลกัษณะพลเมอืงทีด่ใีนสงัคมประชาธปิไตย ซึง่
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผนการประชาสัมพันธ์ ส�านักโฆษก, 2557) เป็น
พ้ืนฐานส�าคัญแก่คนไทย ต้องเริ่มจากการฝึกฝนและ
พัฒนาให้บุคคลรู ้จักคิด และปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
สังคมท่ีอยู่ร่วมกันก่อน และจารีตประเพณีธรรมเนียม
ทางสังคมที่ถูกต้อง มีคุณธรรมของความเป็นคนดี และ
มีจริยธรรมดังนี้

1. ระดับตนเอง รู ้ จักการปฏิบัติตนให้เป็น
คนดีตามบทบาทหน้าที่ที่ตนเองมีสถานภาพได้อย่าง
เหมาะสมในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายโดยไม่ท�าให้
บุคคลอื่นเดือดร้อน เพื่อเป็นการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิต
ดีของสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ดังนั้น บุคคลควรต้องมุ่งสร้างการประพฤติที่ดี 
โดยยึดค่านิยมหลัก 12 ประการตามท่ีคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 เพื่อให้คนไทยปฏิบัติตนให้
เป็นท่ียอมรับแก่บุคคลรอบข้าง เป็นผู้ปฏิบัติประโยชน์
เพื่อสังคมส่วนรวมมีดังนี้ 1) มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัรย์ิ 2) ซือ่สตัย์ เสยีสละ อดทน มอีดุมการณ์
ในสิง่ท่ีดงีามเพ่ือส่วนรวม 3) กตญัญตู่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครูบาอาจารย์ 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ัง
ทางตรง และทางอ้อม 5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
อันงดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น 
เผือ่แผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจเรียนรูก้ารเป็นประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8) มี
ระเบยีบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่ 
9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�า รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10) รู้จักด�ารงตนอยู่โดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11) มีความเข้มแข็ง
ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า หรือ
กเิลส มคีวามละอายเกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา 
และ 12) ค�านงึถงึผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

2. ระดับครอบครัว เป็นสถาบันที่เป็นรากฐาน
ในการให้การอบรมเลี้ยงดูในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับสมาชิกในสังคม โดยการปลูกฝังบทบาทหน้าที่
ความรบัผดิชอบ การมรีะเบยีบวนิยัในตนเอง การเอือ้เฟ้ือ
แบ่งปัน มจีติรกัเมตตาผูอ้ืน่ มจีติสาธารณะเหน็ประโยชน์
ต่อส่วนร่วมเป็นหลัก ตลอดจนท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

3. ระดับชุมชน ให้ความส�าคัญในการพัฒนา
ชุมชนในทุกมิติโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดมความ
คิดความรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายกบับคุคลภายนอกจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และประชาคมตลอดจนการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การแก้ไขปัญหาของชุมชนเป็นส�าคญั อันเป็นรากฐานของ
การอนุรักษ์รากฐานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงามในชุมชน โดยการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตเป็นฐานของ
ชุมชน

4. ระดับสังคมและประเทศชาติ สร้างจิตส�านึก
เพ่ือส่วนรวมเป็นหลัก โดยการส่งเสริมส�านึกความรับ
ผิดชอบต่อสังคมที่ตนเองอยู่ อีกทั้งจัดกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยภาครัฐ เอกชน และประชาคม
เข้ามามร่ีวมในกจิกรรมและมอบรางวัลคนดศีรีสังคมเพือ่
เป็นขวัญและก�าลงัใจให้กบับุคคลทีท่�าคณุประโยชน์ให้กับ
ประเทศในด้านต่าง ๆ 

ดงัน้ันความเป็นพลเมอืงในสงัคมร่วมสมยั จ�าเป็น
ต้องสร้างกลไกการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ที่ท�าให้เกิด
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบด้วยจิตส�านึกในตนเอง และ
ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและต่อชุมชนของตนเอง โดย
ค�านึงถึงเหตุและผลที่ก�าหนดไว้ในหลักนิติรัฐ ที่ค�านึงถึง
สิทธิและเสรีภาพความเป็นมนุษย์ รวมถึงสิทธิมนุษยชน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งสามารถสรุปแนวทาง
การปฏิบัติตนในการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยได้ดังนี้

ตารางที่ 2 แนวทางการปฏิบัติตนในการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

คุณลักษณะของผู้เรียน

ยุคศตวรรษที่ 21

ระดับ

การปฏิบัติตน
ตัวอย่างการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

- ความรับผิดชอบและ

พึ่งพาตนเองในการเรียนรู้

(Autonomous Learning)

 - ทักษะในการสืบเสาะ

ค้นหา (Enquirers)

การปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว

1. การท�าหน้าที่ตามฐานะและบทบาทของตนให้ดีที่สุด เช่น หน้าที่เป็นบิดา

มารดา เป็นสามีภรรยา หรือบุตร ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองไม่ให้

ขาดตกบกพร่อง

2. รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูล ไม่ท�าเรื่องเสียหายแก่ครอบครัว 

ให้ต้องเดือดร้อน เช่น ไม่เป็นนักเลงการพนัน นักเลงสุราค้ายาเสพติด 

ทะเลาะวิวาทหรือข่มเหงรังแกผู้อื่น เป็นต้น

3. มีความรักใคร่สามัคคี ประหยัด และมีความเสียสละให้แก่กันและกัน เช่น 

ช่วยกันท�างานบ้านและช่วยค่าใช้จ่ายภายในบ้าน เป็นต้น

- ทักษะด้านการคิด 

(Thinking Skills)

- ทักษะในการท�างานร่วม

กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Effective Collaborators)

- ความกระตือรือร้น 

(Active Learners)

การปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกที่ดีของ

โรงเรียน

1. ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนโดยเคร่งครัด เช่น แต่งกายให้ถูกระเบียบ ตั้งใจ

ศึกษาเล่าเรียน ไม่มาสาย เคารพเชื่อฟังครู อาจารย์ ท�าตามหน้าที่ที่ตนได้รับ

มอบหมาย เป็นต้น

2. ช่วยรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน ละเว้นการประพฤติไม่เหมาะสมกับสภาพ

นักเรียน เช่น ดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด หรือก่อการทะเลาะวิวาท และช่วยสร้าง

ชื่อเสียงโรงเรียนให้ปรากฏต่อสาธารณชน

3. ช่วยพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน เช่น ดูแลเรื่องความสะอาด 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ไม่นิ่งดูดายหรือคิดว่าไม่ใช่ธุระ

หน้าที่ของตนเอง ช่วยดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียน

4. เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอ เช่น การจัดนิทรรศการ การ

ท�าบุญตักบาตร พิธีไหว้ครู และแห่เทียนพรรษา เข้าค่ายที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

เป็นต้น
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คุณลักษณะของผู้เรียน

ยุคศตวรรษที่ 21

ระดับ

การปฏิบัติตน
ตัวอย่างการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

- ทักษะพื้นฐานด้านไอซีที

(ICT Skills)

- ทักษะในด้านการใช้ภาษา

สากล (Second Language 

Skills)

- ความสนใจในวัฒนธรรม 

(Engaged with Cultures) 

และความตระหนักถึงความ

เป็นไปในโลก (World 

Awareness)

การปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกที่ดีของชุมชน

หรือท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งเอกสาร ต�ารา อินเทอร์เน็ต 

ปราชญ์ชาวบ้านหรือศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ

2. จัดการประกวดไกด์มัคคุเทศก์น้อยชุมชน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

วัฒนธรรมที่ดีงามในชุมชนด้วยภาษาท้องถิ่น ภาษาอาเซียนหรือภาษาสากล 

3. ช่วยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น ไม่ขีดเขียน พ่นสี ทิ้งขยะ หรือ

ทุบท�าลายสาธารณสมบัติต่างๆ ของส่วนรวม

4. ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น มิให้สูญหายไป เช่น 

ประเพณีสงกรานต์ ศิลปะการแสดงฟ้อนสาวไหม การแสดงร�ามโนราห์ การ

แสดงหนังตะลุง และประเพณีเซิงบั้งไฟ เป็นต้น

5. ช่วยพัฒนาความเจริญของท้องถิ่น โดยใช้แรงกายหรือก�าลังทรัพย์ เช่น 

ซ่อมถนนที่ช�ารุด หรือสนับสนุนการพัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีพให้แก่

ราษฎรในท้องถิ่น เป็นต้น

6. เอาใจใส่ดูแลการบริหารงานของนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้น�าชุมชน เพื่อ

ป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส�านึกใน

การดูแลตรวจสอบการท�างานของผู้น�าในชุมชน สังคม ประเทศโดยการไปใช้

สิทธิ์เลือกผู้น�า (ผู้แทน) ทุกครั้ง

จากตารางสรุปได้ว่าแนวทางการปฏิบัติตนใน
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ต้องอาศัยพื้นฐานการปฏิบัติตนตั้งแต่ระดับใกล้ตัวไปสู่
ระดับไกลตัวผู้เรียนออกไป โดยครูเน้นการจัดกิจกรรม
เพ่ือพฒันาความรู ้ทกัษะ เจตคตท่ีิพงึประสงค์แก่ผูเ้รยีนที่
หลากหลาย ทัง้ยงัส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้มส่ีวนร่วมในการท�า
กิจกรรมทุกขั้นตอน จากการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการใน
ห้องเรียนกับวิถีการด�ารงชีวิตในปัจจุบันสู่นอกห้องเรียน
ต่อไป

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนา

ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
การพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี 

มีวัฒนธรรมและอยู่ในสังคมประชาธิปไตย การส่งเสริม
ประชาธิปไตยที่ดีจะต้องจัดให้สถานศึกษาทุกแห่งให้
บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีสังคมต้องการ โดยเน้นการประพฤติ
ปฏิบัติที่จะน�าไปใช้ในครอบครัวอันเป็นรากฐานในสังคม
ประชาธิปไตยในระดับที่กว้างขึ้น เช่นการฝึกความเป็น
ระเบียบ ความมีวินัย การรักษาความสะอาดของร่างกาย 

การประพฤติปฏิบัติในสังคม การรู้จักท�างานร่วมกันเป็น
หมูค่ณะ และส่งเสรมิทกัษะการคดิ ดงันัน้ครทูกุคนจะต้อง
ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงท�าได้ดังนี้

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554, 
หน้า 6-7) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้

1. การเล่นเกมและการสังเกตการเล่นตามกฎ
กติกา 

2. การฟังนิทานและร่วมแสดงความคิดเห็น 
3. แสดงบทบาทสมมติและร่วมอภิปราย 
4. วาดภาพ เล่าเรื่องจากภาพ เขียนบรรยายโดย

เสรีสร้างแผนผังความคิด 
5. จัดนิทรรศการประกวดผลงาน ส�ารวจสภาพ

ปัจจุบันของห้องเรียน โรงเรียน ตลาด ชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศ

6. การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์การ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้การท�าโครงงาน การศึกษาเอกสารและ
ตอบประเด็นค�าถาม 
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7. การวพิากษ์การวิจารณ์ข่าวสารข้อมลู และการ
ฝึกปฏิบัติฝึกการวิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ

ศศธิร อมรนิทร์แสงเพญ็ และคณะ (2554, หน้า 
101-111) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้

1. การรับประสบการณ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์เกีย่วกบัลกัษณะประชาธปิไตย เพือ่สร้างแรง
จูงใจในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการฟังนิทาน การแสดง
บทบาทสมมติ การรับฟังข่าวสาร การสนทนา หรือการ
สัมภาษณ์บุคคลที่มีลักษณะประชาธิปไตย

2. การร่วมวิเคราะห์ โดยจัดให้ผู้เรียนได้ร่วม
แลกเปลีย่นและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประสบการณ์
ที่ได้รับ ท�าการเปรียบเทียบความคิดเห็นของตนกับ
บุคคลอื่นตลอดจนแสวงหาประสบการณ์เพิ่มเติมด้วย
การสอบถาม สัมภาษณ์บุคคลรอบตัว และการอภิปราย
ร่วมกับเพื่อนหรือครูผู้สอน

3. การคดิคดัสรร โดยให้ผูเ้รยีนน�าประสบการณ์
ทีไ่ด้รบัจากขัน้รบัประสบการณ์ และขัน้ร่วมวิเคราะห์มาใช้
ในการตดัสนิใจเลอืกการแสดงลกัษณะประชาธปิไตย โดย
ผู้เรียนจะเลือกตัดสินใจเลียนแบบและแสดงพฤติกรรมที่
ให้ผลดีกับตนเอง

4. การสร ้างนิสัย โดยจัดให้ผู ้ เรียนได้น�า
ประสบการณ์ที่ตนได้ยอมรับไว้แล้วมาปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอ จนกลายเป็นนิสัยในที่สุด ซึ่งอาศัยหลักการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการที่ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ลักษณะประชาธิปไตยด้วยตนเอง ส่งผลให้เด็กเกิด
การเรียนรู ้จากประสบการณ์ตรง เกิดการเชื่อมโยง
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติในโรงเรียนกับชีวิตประจ�าวัน

ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2557, 
หน้า 59-61) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้

1. ผู ้สอนต้องเข้าใจมโนทัศน์ (Concept) 
ส�าคัญของรายวิชาในการมีจิตเป ็นประชาธิปไตย
จากวัตถุประสงค์ของรายวิชาในการพัฒนาทักษะ 
ความสามารถ ค่านิยม และคุณลักษณะ ซึ่งสะท้อนด้วย
การปฏิบัติ (Action) ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้น
สัดส่วนมากกว่าเนื้อหาสาระ

2. การวางแผนการจัดการเรียนรู้เน้นการพัฒนา
ท่ีต่อเน่ือง (Continuous Development) ของ
กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการแก้
ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาค่านิยม

3. การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองที่เน้นการ
เชื่อมโยง หรือความเกี่ยวข้อง (Relevant) การลงมือท�า
หรือปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง (Engaging) และเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้น (Active Learning) 

วิชัย มั่นพลศรี (2558, หน้า 6-16) ได้เสนอ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้

1. ขัน้สร้างความสนใจและประสบการณ์ โดยการ
เรียนรู้เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ท้าทาย 
อบอุ่นและเป็นมิตร

2.  ขั้นคัด เลือกประสบการณ ์ตัวแบบใน
การเรียนรู้ท่ีได้จากการได้รับประสบการณ์ตรงหรือการ
สังเกตจากตัวแบบ

3. ขั้นน�าความรู้สู่การปฏิบัติ การเรียนรู้เกิดจาก
ผลของการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม จากการฝึกการก�ากบั
ตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเอง

4. ขัน้ปรบัความคดิเปลีย่นพฤตกิรรม จากการจดั
กจิกรรมหรอืประสบการณ์ทีช่่วยให้ผูเ้รยีนปรบัพฤตกิรรม
ทางความคิด โดยใช้การพิจารณาเหตุการณ์จากเหตุผล 
อารมณ์ พฤติกรรมการคิดแบบโยนิโสมนสิการและการ
เสริมแรง

5. ขั้นสะท้อนผลการเรียนรู้ โดยการวัดและ
ประเมินผลอย่างเหมาะสมกับจุดประสงค์ของกิจกรรม
การเรียนรู้นั้น

จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า บทบาทของครูผู้สอนควร
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้มีส ่วนร่วมในการเรียนรู ้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มจากการท�างานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้
เป็นทีมและให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง 
โดยครูเป็นผู้ชี้แนะการท�ากิจกรรมการเรียนรู้นั้น เพื่อส่ง
เสริมคุณลักษณะของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยอัน
ประกอบด้วย 1) ด้านคารวะธรรม เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดง
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ให้เห็นถึงความเคารพซ่ึงกันและกัน เคารพในระเบียบ
กฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของสังคมส่วนรวม การ
ประพฤติตนเป็นผู้มีคารวะธรรมปฏิบัติได้ 2) ด้าน
สามคัคธีรรม เป็นพฤติกรรมทีแ่สดงออกของบุคคลซ่ึงอยู่
รวมกันในสังคมและมีการท�างานร่วมกัน มีการประสาน
ประโยชน์ของหน่วยงานและองค์กรร่วมกันให้ส�าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�าหนด และ 3. 
ด้านปัญญาธรรม เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออก
ในด้านของผู้ใช้สติปัญญา ใช้เหตุผล และความถูกต้อง
ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 
โดยผู้เขียนสามารถสรุปเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ประชาธิปไตยของครูผู้สอนได้ดังนี้

1. ขั้นเตรียมการ
1) การเตรียมตวัคร ูครตู้องศกึษาหาความรูเ้ก่ียว

กบัประชาธปิไตย โดยการเข้าอบรมสมัมนาอย่างหลากหลายใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการประชาธิปไตยในสถาน
ศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรูปการศึกษานั้น

 2) การเตรยีมแหล่งเรยีนรู้ โดยแบ่งเป็นแหล่ง
ประเภทภายใน (วัสดุและสถานที่) อาทิ แหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด 
ศนูย์ปฏบิตักิาร และประเภทภายนอก (บุคคล) อาท ิแหล่ง
เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรียนภูมปัิญญาท้องถ่ิน โดยได้รบัความ
ร่วมมือจากผูป้กครอง ปราชญ์ชาวบ้าน ศนูย์การเลอืกตัง้ 
เป็นต้น

 3) เตรียมน�าเสนอ เพื่อการเผยแพร่ในระดับ
ห้องเรียน ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน / เครือข่ายองค์กร
รัฐและเอกชนภายนอก

2. ข้ันการสร้างกระบวนการเรียนรู ้สู ่การ
ปฏิบัติจริง

 1) การเตรียมการจัดการเรียนรู้เป็นภารกิจ
ที่ส�าคัญที่สุดที่ครูจะต้องด�าเนินการเพื่อให้มีความพร้อม 
สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

 2) จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกระดับ อาจท�าใน
ลักษณะชมรม หรือท�าในลักษณะการจัดนิทรรศการ 

3. ขั้นประเมินผล
 1) การประเมินผลเป็นกิจกรรมท่ีส�าคัญท่ี

เป็นตวัชีว้ดัว่าการจดัการเรยีนรู้เกีย่วกบัประชาธปิไตยจะ
บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์หรอืไม่อย่างไร เป็นการประเมนิ
ผลตามสภาพจริง เชิงประจักษ์ เน้นสองมือปฏิบัติจริง 
ทัง้นีก้ารประเมนิจะต้องมผีูร่้วมประเมนิอย่างหลากหลาย 
ประกอบด้วยครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้น�า/ตัวแทนองค์กรเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น

ภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
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ประกอบดว้ยครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูน้าํ/ตวัแทนองคก์รเครือข่ายในชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
 

 
 
 
 

 
ภาพการจดัการเรียนรู้สงัคมศึกษา เพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 

 
 จากขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ประชาธิปไตยของครูผูส้อนสามารถนาํมากาํหนดเป็น
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสาํหรับผูเ้รียนสรุปได้
ดงัตารางดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  กิจกรรมการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสาํหรับ 
                 ผูเ้รียน 
 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ตวัอย่างกจิกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กิจกรรมการอนุรักษศ์าสนาและวนัสาํคญัท่ีตนเองนบัถือ 

กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือสาธารณะในและนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมการส่งเสริมการทาํความดีในระดบัครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  

สาระหนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรม  
และการดาํเนินชีวติในสังคม 

กิจกรรมสภานกัเรียน  
กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสี 
กิจกรรมกรรมการนกัเรียน 

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ความรู้ ทักษะ และเจตคต ิ

ขั้นเตรียมการ 
ครู/แหล่งเรียนรู้/นําเสนอ 

ขั้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
สู่การปฏิบัตจิริง 

ขั้นประเมนิผล 
ตามสภาพจริงที่เน้นปฏิบัตจิริง 

ความเป็นพลเมืองดตีามวถิีประชาธิปไตย 
(ด้านคารวะธรรม/ ด้านสามคัคธีรรม/ ด้านปัญญาธรรม) 
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จากขั้นตอนการจัดการเรียนรู ้ประชาธิปไตยของครูผู ้สอนสามารถน�ามาก�าหนดเป ็นกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยส�าหรับผู้เรียนสรุปได้ดังตารางดังนี้

ตารางที่ 3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยส�าหรับผู้เรียน

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา

สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กิจกรรมการอนุรักษ์ศาสนาและวันส�าคัญที่ตนเองนับถือ

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะในและนอกสถานศึกษา

กิจกรรมการส่งเสริมการท�าความดีในระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 

และการด�าเนินชีวิตในสังคม

กิจกรรมสภานักเรียน 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี

กิจกรรมกรรมการนักเรียน

กิจกรรมการพูด การแสดง การโต้วาที การปาฐกถา

กิจกรรมการอนุรักษ์วงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล

กิจกรรมการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย และภาษาสากล

สาระเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพในชุมชนท้องถิ่น

กิจกรรมบุคคลดีเด่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมชุมชน / กิจกรรมชมรมทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและพอประมาณ

กิจกรรมศูนย์ข่าวสาร / ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สาระประวัติศาสตร์ กิจกรรมการส่งเสริมบุคคลส�าคัญในท้องถิ่น

กิจกรรมการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนในท้องถิ่น

กิจกรรมการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ

กิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทย

สาระภูมิศาสตร์ กิจกรรมชุมชนบ�าเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการรณรงค์ท�าความสะอาดในรั้วสถานศึกษา

กิจกรรมการรณรงค์ท�าความสะอาดภายนอกสถานศึกษา

กิจกรรมการส�ารวจเส้นทางคมนาคมระหว่างที่ตั้งของโรงเรียนกับสถานที่ส�าคัญต่าง ๆ 

ในท้องถิ่น

จากการศึกษาการจัดการเรียนรู ้สังคมศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ข้างต้นสามารถสรุปได้ว ่า การฝึกทักษะให้ผู ้ เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยการใช้กระบวนการ
กลุ ่มเป็นหัวใจส�าคัญของการส่งเสริมประชาธิปไตย 
เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น
กับผู ้เรียนและเป็นการฝึกฝนให้มีน�้าใจ การท�างาน
เป็นกลุ่มซึ่งเป็นเสมือนสนามปฏิบัติการในการฝึกฝน

ประชาธิปไตย การท�างานเป็นกลุ่มหมายถึงบุคคล
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ท่ีวางไว้จะต้องมีความร่วมมือและรับฟัง
ความคิดเห็นกัน ลักษณะของกลุ่มมีดังนี้ สมาชิก
ทุกคนมีความผูกพันอย่างมีความสามัคคี มีน�้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน สามารถด�าเนินการได้บรรลุผลตามจุด
มุ่งหมายท่ีวางไว้และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
มีการพบปะพูดคุยปรึกษาหารือกัน จากการส่งเสริม
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ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการท�างาน มกีารวางแผนงานและ
แบ่งงานให้สมาชกิท�า และให้มีการรายงานความก้าวหน้า
เป็นระยะ มีการประเมินผลติดตาม และให้มีการแสดง
ความคิดเห็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดย
ครูเป็นผู้ชี้แนะ

ดังนั้นครูสังคมศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญ
ทั้งทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

ในห้องเรียน การจัดกิจกรรมในห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศ
เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถน�ามาประยุกต์ใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีภายใน
และนอกห้องเรียนดังนี้

ตารางที่ 4 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีภายในและนอกห้องเรียน

สาระการเรียนรู้

วิชาสังคมศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน

ตัวอย่างการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้

สังคมศึกษาของผู้เรียน

สาระที่ 1 ศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม

ครูฝึกให้ผู้เรียนทุกคนเคารพกฎเกณฑ์และระเบียบ

ของห้องเรียนโดยการใช้หลักธรรมค�าสอนของ

ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. กิจกรรมในห้องเรียน ด้านทักษะพื้นฐาน คือ 

ฝึกตั้งข้อสมมติฐานเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ และการใช้

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นประเด็นโดยใช้

 1.1 กรณีศึกษาโดยน�าหลักคุณธรรมแก้ปัญหา และ

ใช้ตัวแบบบุคคลที่ท�าความดีในประวัติศาสตร์ไทย 

ด้านสังคมและวัฒนธรรมแก้ปัญหา

 1.2 บทบาทสมมุติแสดงการปฏิบัติตนถูกต้องตาม

วัฒนธรรมประเพณีไทย จากการน�าปัญหาสังคมมา

เป็นประเด็นในการจัดการเรียนรู้

 1.3 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันส�าคัญ/สถานที่ส�าคัญ

ทางการเมืองการปกครองของไทย

 1.4 กระบวนการกลุ่มอภิปรายหรือการจัดโต้วาที

สาระที่ 2 หน้าที่

พลเมือง วัฒนธรรม 

และการด�าเนินชีวิตใน

สังคม

ครูฝึกให้ผู้เรียนพยามปรับปรุงทักษะทางด้านมนุษย-

สัมพันธ์ที่ดีทางจริยธรรมและค่านิยมของตนเอง

และการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมโดยการ

เรียนรู้เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอด

จนเคารพสิทธิ เสรีภาพในและนอกห้องเรียน เช่น 

จัดท�าเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เผยแพร่ความรู้

ประชาชนเรื่องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ร่วมรณรงค์การมี

ส่วนร่วมกับชุมชน

สาระที่ 3 

เศรษฐศาสตร์

ครูฝึกให้ผู้เรียนแสดงทัศนคติทางบวกต่อการแก้ไข

ปัญหาในวิถีการด�ารงชีวิตประจ�าวันในเรื่องใกล้ตัว 

โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทดลองด้วยตนเองและ

น�าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิตที่สอดคล้อง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ โดย

ให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตาม

หน้าที่พลเมืองดีของสังคมไทย 

 1.5 สถานการณ์จ�าลองเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของตน

ตามหลักประชาธิปไตย ฝึกการแก้ปัญหาสถานการณ์

การเมืองไทยปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียระบบ

การเมืองไทยในแต่ละยุคสมัย

1.6 น�าวิทยากรมาให้ความรู้ในสถานศึกษา เกี่ยวกับ 

ค่านิยมหลักของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใน

การด�ารงชีวิต

สาระที่ 4 

ประวัติศาสตร์

ครูฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของ

การเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ�ารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญา

ไทย ด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคม

โลกอย่างสันติ
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สาระการเรียนรู้

วิชาสังคมศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน

ตัวอย่างการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้

สังคมศึกษาของผู้เรียน

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ครูฝึกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมร่วม

กับชุมชนในการจัดกิจกรรมการบ�าเพ็ญ สาธารณะ

ประโยชน์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นและศูนย์แหล่ง

การเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่หลากหลาย 

เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้

2. กิจกรรมนอกห้องเรียน ท�าโครงงานสังคมศึกษา

บูรณา-การร่วมกับวิชาอื่นๆ โดยการจัดทัศนศึกษา 

ใช้แหล่งวิทยาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในชุมชน

และนอกชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ จาก

การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เช่น การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรรมที่ชุมชนจัดขึ้น หรือกิจกรรมในประเพณี 

วัฒนธรรม หรือศาสนา ฯลฯ

 2.1 น�าวิทยากรมาให้ความรู้ในสถานศึกษา เกี่ยว

กับการสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.2 การจัดทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์โบราณสถาน จัด

นิทรรศการหรือป้ายนิเทศให้เห็นความส�าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค

ในท้องถิ่น

 2.3. การจัดประกวดโครงงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือสถานศึกษา

จากตารางการจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิความเป็น
พลเมืองดีภายในและนอกห้องเรียนนั้น ครูสังคมศึกษา
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการบูรณาการ 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาให้กับผู้เรียนได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีให้กับผู้เรียน เป็น
กิจกรรมท่ีจัดอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องประกอบด้วย
รูปแบบ กระบวนการวิธีการที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

แนวทางการจัดกิจกรรมวิชาสังคมศึกษา เพื่อ
พัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ทั้ง 5 
กลุ่มสาระ ได้แก่ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิต
ในสงัคม สาระที ่3 เศรษฐศาสตร์ สาระที ่4 ประวัตศิาสตร์ 
และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ บทบาทของผู ้สอนต้องมี
ทศันคตแิละพฤตกิรรมเป็นประชาธปิไตยด้วย ได้แก่ การ
เคารพในความคิดเห็นของผู้เรียนทุกคน การ ยอมรับใน
ความแตกต่างท่ีหลากหลายของผู้เรียน ท้ังด้านร่างกาย 
บุคลิกภาพ สติปัญญา และอารมณ์ การรู้จักประสาน
ประโยชน์โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การใช้
เหตุผลและปัญญาในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง 

รวมท้ังควรได้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กท่ีจ�าเป็น
ต้องแก้ไขหรือพัฒนาคุณลักษณะประชาธิปไตยในขณะ
ท่ีด�าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ หรือในการด�าเนินชีวิตท้ัง
ใน/นอกห้องเรียนและในโรงเรียนด้วยเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการประชาธิปไตยให้ผู้เรียน หรือน�ามาใช้ปรับปรุง
แก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แนวท า งก า ร จั ด กิ จ ก ร รมก า ร เรี ย น รู้

สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตยสำาหรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21
จ า กก า รศึ ก ษ าก า รบู รณ าก า ร กิ จ ก ร รม

การเรียนรู ้สังคมศึกษา สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับ
ผู้เรียนอันจะเป็นรากฐานของการเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมนั้น ต้องตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี ท่ีจะต้อง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรม ประเพณี 
และรัฐธรรมนูญท่ีก�าหนดไว้ รวมท้ังบทบาททางสังคม
ที่ตนด�ารงอยู่ ซึ่งสามารถน�ามาก�าหนดเป็นแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา เพ่ือพัฒนาความเป็น
พลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยส�าหรบัผู้เรยีนยคุศตวรรษ
ที่ 21 โดยอาศัยความสัมพันธ์กับสาระรายวิชาดังนี้
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ตารางที่ 5 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

สาระการเรียนรู้

วิชาสังคมศึกษา

คุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อพัฒนาความ

เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อ

พัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

สาระที่ 1 ศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม

- มีคารวธรรม คือ ยอมรับความคิดเห็นของ

ผู้อื่น รู้สิทธิ หน้าที่ของตนเอง

- มีสามัคคีธรรม คือ ต้องรู้จักท�างานกับผู้อื่น

- มีปัญญาธรรม คือ มีความรอบรู้ในหลัก

วิชาการ

ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในสังคมไทย

และสังคมโลก โดยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการและ

คุณลักษณะของสมาชิกที่ดีตลอดจนสามารถน�าหลักคุณธรรม

จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ

สาระที่ 2 หน้าที่

พลเมือง วัฒนธรรม 

และการด�าเนินชีวิต

ในสังคม

- มีนิติธรรม คือ การตัดสินปัญหาด้วยเหตุผล

- มีจิตสาธารณะหรือมีจิตส�านึกสาธารณะ

- มีความรู้เท่าทันทั้งงานกฎหมายและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี

- เคารพความเสมอภาค ความยุติธรรม

การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กติกาของสังคม ทั้งในระดับ

ครอบครัว ห้องเรียน ชุมชน สังคม ระดับประเทศ ปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ประเทศชาติ และสังคมโลก มีส่วนร่วมในการคุ้มครอง 

ปกป้องตนเองผู้อื่น

สาระที่ 3 

เศรษฐศาสตร์

- มีความเข้าใจเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน และ

ยอมรับความแตกต่างในความเป็นพหุสังคม

- ยึดมั่นในหลักสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรงใน

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มสังคมเครือข่ายในติดต่อทาง

ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนในระดับ

ต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ

อย่างสันติสุข

สาระที่ 4 

ประวัติศาสตร์

- เห็นคุณค่าของสภาวะแวดล้อม

ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

- มีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อย่างเป็น

เหตุเป็นผล

การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสถาบันทางสังคม ตาม

สถานภาพ บทบาทอย่างถูกต้องตามบรรทัดฐาน วัฒนธรรม 

และเอกลักษณ์ที่ส�าคัญของชาติ มีค่านิยมที่ดีงามร่วมมือกัน

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และมีวิจารณญาณ

ในการเลือกรับวัฒนธรรมและภูมิปัญญานานาชาติอย่าง

เหมาะสม

สาระที่ 5 

ภูมิศาสตร์

- ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

- มีความรักในเสรีภาพและมีความรับผิดชอบ

- ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

- รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยใน

ฐานะพลเมืองของสังคมในบริบทของชุมชนท้องถิ่น ประเทศ 

และภูมิภาคอาเซียน อย่างหลากหลาย

จากแนวทางการ จัดกิ จกรรมการ เรียนรู ้
สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยส�าหรับผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 ดังกล่าว
เป็นการศึกษาระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ในฐานะ
ที่เป็นสมาชิกของสังคม มีวัฒนธรรม มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นเป็นกลุ่ม โดยสามารถน�ามาจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับบริบทของได้ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งอย่างสันติวิธี ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ และเจตคติที่ดีตลอดจนเข้าใจบทบาทและหน้าที่
ในฐานะพลเมืองของประเทศในระบอบประชาธิปไตย
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บทสรุป
จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

สังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตยส�าหรับผู ้ เรียนยุคศตวรรษที่ 21 
ดังกล่าว ครูผู้สอนจึงต้องให้ความส�าคัญกับการการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ในด้านความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย ขยัน
หม่ันเพียร เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่าง
สม�่าเสมอ ยึดม่ันศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จ�าเป็น
ต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม 
ทีเ่หมาะสมกบัวยัวฒุขิองผูเ้รยีนในรปูแบบทีห่ลากหลาย 

ได้แก่ การเล่นเกมและการสังเกตการเล่นตามกฎกติกา, 
การฟังนิทานและร่วมแสดงความคิดเห็น, การแสดง
บทบาทสมมติและร่วมอภิปราย, การวาดภาพ, การเล่า
เร่ืองจากภาพ, การเขยีนบรรยายโดยเสรี, การสร้างแผนผงั
ความคิด, การจัดนิทรรศการ, การประกวดผลงาน, การ
ส�ารวจสภาพปัจจบุนัของห้องเรยีน โรงเรยีน ตลาด ชมุชน 
ท้องถิน่และประเทศ, การรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์
การศกึษาแหล่งเรยีนรูก้ารท�าโครงงาน, การศกึษาเอกสาร
และตอบประเด็นค�าถาม, การวพิากษ์การวจิารณ์ข่าวสาร
ข้อมลู และการฝึกปฏบิตัฝึิกการวเิคราะห์จากสถานการณ์
ต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการรับ
ผดิชอบต่อผูอ้ืน่ในสงัคมและประเทศชาตอิย่างมคีณุภาพ
และประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนสืบไป
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก�าลังศึกษาภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งหนึ่ง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 จ�านวน 30 คน 
ได้มาโดยวธิกีารเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั ได้แก่แบบทดสอบการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
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
คะแนนการคดิอย่างมวิีจารณญาณและคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05

3) ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อรปูแบบการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
อยู่ในระดับมาก

*ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

***อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 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

บทนำา
จากการศึกษาการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์

ของประเทศไทยในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนยังปรากฏอยู ่
ในระดับต�่า ซ่ึงพิจารณาได้จากผลการประเมินของ
ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษารอบที่สาม (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวัดและประเมินผลจากนานาชาติของกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ในภาพรวมของนักเรียนไทย พบว่าอยู่ใน
ล�าดับที่ 50 จากทั้งหมด 65 ประเทศ และมีคะแนน
ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย (โครงการ PISA สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2012) นอกจากนี้ 

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : 
O-NET) ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
เป็นการวัดความรู้วิทยาศาสตร์ในช่วงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศเท่ากับ 
32.19 คะแนน และจากการรายงานการประเมินผล
การคิดอย่างมีวิจารณญาณใน “มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุสมผล ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 น�าเสนอวิธีคิดวิธีแก้
ปัญหาด้วยภาษา วิธีการของตนเองและใช้การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณแก้ปัญหา” ของนักเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินโดยส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)ให้ข้อเสนอแนะว่าควรพัฒนา
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ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด และการเชื่อมโยงความรู้อย่าง
เป็นระบบและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
นักเรียนสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน 
และในสถานการณ์จริง (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา, 2554) ส�าหรบัโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศึกษานั้น จากประสบการณ์การสอนของ
ผู้วิจัยกว่า 10 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัดตากนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจะขาดความพร้อม 
เช่น ขาดการสนับสนุนจากทางครอบครัว ขาดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ขาดการสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอก ไม่มุ่งเน้นความส�าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ 
ส่งผลให้ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มน้ี
อยู่ในระดับอ่อนถึงปานกลาง และมีคะแนนผลการสอบ
ในระดับต่าง ๆ อยู่ในระดับต�่าไม่ถึงเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ เช่นเดียวกับผลการสอบในระดับนานาชาติซ่ึง
ผลการสอบ Programme for International Student 
Assessment (PISA) ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2006 -2012 
ในด้านวทิยาศาสตร์ทีม่กีารรายงานผลปรากฏว่านกัเรยีน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นกลุ่มที่ท�าคะแนน
ได้ต�่าที่สุด (เบญจลักษณ์ น�้าฟ้า, 2555) 

จากปัญหาดังกล่าวจึงส ่งผลต่อการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัของนกัเรียนโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศึกษาที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งด้าน
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ผู้วิจัยจึงเห็นว่านักเรียนกลุ่มนี้ควรได้รับการพัฒนาใน
วิชาวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพ่ือให้พวกเขาได้รับโอกาสและการพัฒนาในทิศทางที่
ดีขึ้นโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกับ
นักเรียนกลุ่มนี้โดยเฉพาะดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มุ่งเน้นให้การพัฒนาอย่าง
เหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จดักจิกรรมการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ทีส่่งเสรมิพฒันาทักษะ
การคดิขัน้สงู ได้แก่ การคดิอย่างมวีจิารณญาณควบคูก่บั
การเรียนรู้ทางด้านเนื้อหาไปพร้อมกัน ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนรู้จากเหตุการณ์จริง 

ได้ฝึกปฏิบัติ ท�าการทดลอง สืบค้นข้อมูล เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยมีการคัดกรองข้อมูลท่ีถูกต้อง และสามารถ
น�าความรู้มาอธิบาย หรือใช้ในการแก้ปัญหาได้ รวมไป
ถึงสามารถหาความสัมพันธ์ข้อมูล และลงข้อสรุปได้ ซึ่ง
เป็นการเชื่อมโยงความรู้กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เข้าด้วยกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่ อพัฒนารูปแบบการจัดการ เรียนรู ้

วทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสรมิการคดิอย่างมวีจิารณญาณ ส�าหรบั
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา

2. เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีส่่งเสรมิการคดิอย่างมวีจิารณญาณที่
พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจาก

 - การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 - ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้

วิธีดำาเนินการวิจัย
การด�าเนินการวิจัยในครั้งได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น 

คือ 1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 2) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการ
และแนวคดิทีเ่กีย่วข้องเพือ่เป็นแนวทางในการสร้างกรอบ
แนวคิดในการท�าวิจัยและด�าเนินงานวิจัยดังต่อไปนี้

1. ผู้วิจัย สังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ โดยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
1) การก�าหนดแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ 2) การก�าหนดวตัถปุระสงค์ 3) การก�าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้4) การศึกษาน�าร่องเพ่ือตรวจสอบ
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คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ก่อนน�าไปใช้จริง 
และ 5) การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้

2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณได้แก่ ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา
ของกิลฟอร์ดทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อมลูทฤษฎแีละแนวคดิของสเตร์ินเบอร์กทฤษฎี
และแนวคิดจากศูนย์พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของเพียเจต์สรุปได้
ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นกระบวนการทางสมอง 
และเป็นการคิดแบบนามธรรม มีความเหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็กที่อายุ 11 ปีขึ้นไป เป็นผลมาจากการ

ผสมผสานมิติด้านเน้ือหาและด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกัน
ท�าให้เกดิการพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณใน 3 ด้าน
ทีส่�าคญั คอื ด้านกระบวนการคดิ ด้านประสบการณ์ และ
ด้านบริบทสงัคม ซึง่จะท�าให้การคดิอย่างมวีจิารญาณเกดิ
ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้วิจัยสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ของนักการศึกษาโดยสามารถสรุปรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เป็น 6 ข้ันตอน คือ 
ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นส�ารวจค้นหา ขั้นอธิบาย 
ขั้นลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู ้ และขั้นประเมินผล 
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของนักการศึกษา
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1. ขั้นกระตุน้ความสนใจ ü ü 2

2. ขั้นส�ารวจคน้หา ü ü ü ü ü ü 6

3. ขั้นอธิบาย ü ü ü ü ü ü 6

4. ขั้นลงขอ้สรุป ü ü ü ü 4

5. ขั้นขยายความรู้ ü ü ü 3

6. ขั้นประเมินผล ü ü ü ü 4

4. ศึกษาเอกสารทฤษฎี หลักการ แนวคิดของนักการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนส�าคัญได้เป็น 6 ขั้นตอน คือ 
ขั้นระบุประเด็นปัญหาขั้นรวบรวมข้อมูล ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นการสรุป ขั้นประเมินผล และขั้นน�าไปใช้ประโยชน์ 
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของนักการศึกษา
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ขั้น 1 ขั้นระบุประเด็นปัญหา ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 11

ขั้น 2 ขั้นรวบรวมข้อมูล ü ü ü ü ü ü ü ü ü 9

ขั้น 3 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ü ü ü ü ü ü ü ü ü 9

ขั้น 4ขั้นการสรุป ü ü ü ü ü ü ü 7

ขั้น 5 ขั้นประเมินผล ü ü ü ü ü ü ü ü ü 9

ขั้น 6 ขั้นน�าไปใช้ประโยชน์ ü ü ü 3

5. ผู้วิจัยสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดจากตารางที่ 1 และ 2 ท�าให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของผู้วิจัย ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นระบุประเด็น
ปัญหา ขั้นรวบรวมและพิจารณาข้อมูลขั้นการสร้างองค์ความรู้ ขั้นการเช่ือมโยงอย่างมีวิจารณญาณและขั้นสรุปผล
และประเมินผล ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3  การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิด
ของผู้วิจัย

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

รูปแบบการจัดการเรียน

รู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริม

การคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของผู้วิจัย

1. ขั้นกระตุ้นความสนใจ 1. ขั้นระบุประเด็นปัญหา 1. ขั้นเตรียมความพร้อม

2. ขั้นส�ารวจค้นหา 2. ขั้นรวบรวมข้อมูล 2. ขั้นระบุประเด็นปัญหา

3. ขั้นอธิบาย 3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 3. ขั้นรวบรวมและพิจารณาข้อมูล

4. ขั้นลงข้อสรุป 4. ขั้นการสรุป 4. ขั้นสร้างองค์ความรู้

5. ขั้นขยายความรู้ 5. ขั้นน�าไปใช้ประโยชน์ 5. ขั้นใช้เชื่อมโยงอย่างมีวิจารณญาณ

6. ขั้นประเมินผล 6. ขั้นประเมินผล 6. ขั้นสรุปผลและประเมินผล
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โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ขัน้เตรยีมความพร้อม (Preparing) เป็นการ

เริ่มกิจกรรมเพื่อน�าเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ โดยครูชี้แจง
จุดประสงค์การเรียนรู ้ให้กับนักเรียนท�าหน้าที่กระตุ้น
นกัเรียนโดยใช้สถานการณ์หรือประเดน็ปัญหาทีเ่กีย่วข้อง
กบัเนือ้หาทีเ่รยีนหรอืการใช้เทคนคิต่างๆ เพือ่ให้นกัเรยีน
เกิดความสนใจ การอภิปราย ถามค�าถามที่ตนเอง
สนใจ เกิดความอยากรู้อยากเห็นและรู้สึกท้าทายในการ
หาค�าตอบ รวมถงึการตรวจสอบความรูแ้ละประสบการณ์
เดิมของนักเรียน 

2) ขั้นระบุประเด็นปัญหา (Identifying 
problem) เป็นขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนได้คัด
กรองปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สนใจ หรือบอกประเด็น
ที่สนใจจะศึกษาได้ จากกระบวนการคัดเลือก เพื่อ
ให้ได้ประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์มาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยมีครูเป็นผู้คอยสังเกต ส่งเสริม
ให้นักเรียนท�างานร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะ ค�าปรึกษาแก่
นักเรียน ให้ก�าลังใจและเสนอประเด็นที่ชี้แนะแนวทาง

3) ข้ันรวบรวมและพิจารณาข้อมูล (Data 
assembling and considering) เป็นขั้นที่ให้นักเรียน
วางแผนและก�าหนดแนวทางในการสบืค้นข้อมลู แนวทาง
ในการส�ารวจตรวจสอบที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เช่น การส�ารวจ ท�าการทดลอง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาอย่าง
เพยีงพอต่อการเรยีนรู ้และพจิารณาข้อมลูมทีีน่่าเชือ่ถอื มี
ความถูกต้อง มีหลักฐานรองรับ โดยครูท�าหน้าที่ส่งเสริม
ให้นกัเรียนท�างานร่วมกนั ซกัถามนกัเรยีนเพือ่น�าไปสูก่าร

ลงมือการค้นหาข้อมูล และประเมินผลความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้

4) ขั้นสร ้ างองค ์ความรู ้  (Knowledge 
constructing)นักเรียนสามารถน�าข้อมูลท่ีรวบรวม
ได้จากขั้นรวบรวมและพิจารณาข้อมูลมาจัดกลุ่มเพ่ือ
ลดขนาดข้อมูลดิบและแปลความหมายของข้อมูลที่ได้
รับการจัดกลุ่มแล้วให้เป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
โดยท่ีครสู่งเสรมิให้นกัเรยีนอธบิายความคดิรวบยอดจาก
ข้อมูล หลักฐานและประสบการณ์เดิมของนักเรียนจนได้
องค์ความรูใ้หม่ทีต่่อยอดจากความรูเ้ดมิ และประเมนิผล
ความถูกต้องขององค์ความรู้ที่ได้

5) ขั้นใช้วิจารณญาณเชื่อมโยง (Using critical 
thinking) เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรยีนสามารถน�าความรูห้ลกั
การทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการอธิบายสถานการณ์เดิม 
หรือสถานการณ์ใหม่ โดยนักเรียนสามารถอธิบายได้ว่า
อะไรคือปัญหา และมีข้อมูล หลักการ อะไรเป็นเหตุผล
สนับสนุนที่มากพอ จนกระทั่งตัดสินใจสรุปได้ และน�า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

6) ขั้นสรุปและประเมินผล (Concluding and 
evaluating) เป็นการประเมนิการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ต่างๆ ว่านักเรียนได้องค์ความรู้ ด้านเนื้อหา และด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีกระบวนการตรวจสอบ
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบฝึกหัด ค�าถาม หรือ
ประเด็นสถานการณ์ใหม่ๆหรือแสดงความรู้ความเข้าใจ
ในการอภิปราย หรือการน�าเสนอหน้าช้ันเรียน เพ่ือให้
นักเรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้และสามารถ
สรุปขั้นตอนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้ดังภาพที่ 1
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมการคิดอยา่งมีวิจารณญาณฯ 
 
  .  นาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไป
ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่านพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งรูปแบบและการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
( Index of Item Objective Congruence: IOC)และความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ี 
 
 
 

ขั้นเตรียมความพร้อม 

 
ขั้นสร้างองคค์วามรู้ 

ขั้นใช้วิจารณญาณเชื่อมโยง 

ขั้นสรุปและประเมินผล 

 
ขั้นระบุประเดน็ปัญหา 

การระดมสมองเพ่ือหาประเด็นปัญหา
เกี่ยวข้อง 

การระบปุระเด็นปญัหาทางวิทยาศาสตร ์

ข้อมูลไม่เพียงพอ ข้อมูลเพียงพอ 

 
ขั้นรวบรวมและพิจารณาขอ้มูล การตรวจสอบข้อมูลและหาหลักฐานใน

การสนับสนุนข้อมูล 

การทํากิจกรรมและรวบรวมข้อมูล 

การประเมินผล 

องค์ความรู้ยังไม่ชัดเจน ได้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

การตีความหมายของข้อมูล 

การลงข้อสรุป 

การประเมินผล 

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณฯ

6. น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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 ้
ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว ่ า งรูปแบบและการ จัดกิ จกรรมการ เรียนรู ้  
( Index of Item Objective Congruence: IOC)และ
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้

ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูล

น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ท่ี
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาขึ้นไปศึกษา
น�าร่องและท�าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
แห่งหน่ึงสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 จ�านวน 30 คน 
จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล 
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช ้ ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 
อ�าเภอพบพระ จังหวัดตากเป็นพื้นที่ชายขอบที่นักเรียน
มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 โรงเรยีน
ขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งหนึ่ง สังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 อ�าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก 1 ห้องเรียน จ�านวน 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

การจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์เพื่อส ่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ส�าหรับส�าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

2. ตัวแปรตาม ได้แก่
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้

วทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสรมิการคิดอย่างมวิีจารณญาณทีพ่ฒันา
ขึ้น โดยพิจารณาจาก

- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ ฯ

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้ใช้เนื้อหากลุ ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร หน่วยการ
เรียนรู้ สารรอบตัว

เครื่องมือวิจัย
1. แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.น�าค่าดชันคีวามสอดคล่องระหว่างรปูแบบและ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และคะแนนการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯของผู้เชี่ยวชาญ
มาค�านวณหาค่าเฉลี่ย 

2. ท�าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
และหลังเรียนของการคิดอย่างมีวิจารญาณและผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้การทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ทีก่ลุม่ตวัอย่างสมัพนัธ์กนั 
(t-test for dependent sample) 

3. น�าคะแนนประเมินความพงึพอใจของนกัเรียน
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯมาค�านวณหาค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ท่ี

ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาขึ้นประกอบ
ด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นระบุประเด็นปัญหา 
3) ขั้นรวบรวมและพิจารณาข้อมูล 4) ขั้นสร้างองค์
ความรู้ 5) ขั้นใช้วิจารณญาณเชื่อมโยง และ 6) ขั้นสรุป
และประเมินผลผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าคุณภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีส่งเสริม
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 N X SD p

ก่อนเรียน 30 13.07 3.591
.000*

หลังเรียน 30 19.77 2.885

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 5 พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้  ด ้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณฯ ที่
พัฒนาขึ้น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ท่ีส ่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัย แบ่งออกเป ็น 2 

ประเด็น คือ 1) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสรมิการคดิอย่างมวิีจารณญาณ ส�าหรบั
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศกึษา 2) อภปิรายประสทิธผิลของรปูแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี

วจิารณญาณทีพ่ฒันาขึน้ โดยพจิารณาจากการคิดอย่างมี
วจิารณญาณ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความพงึพอใจ
ของนกัเรยีนท่ีมต่ีอรปูแบบการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
ที่พัฒนาขึ้น

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ท่ี
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่พัฒนาขึ้น จากการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า 
มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้สามารถน�าไปจัด
กจิกรรมการเรยีนรูใ้นวชิาวทิยาศาสตร์ได้ โดยผูว้จิยัจดัท�า
แผนการจดัการเรียนรู้ ตามขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้เนื้อหา สาระที่ 3 
สารและสมบัติของสารในข้ันเตรียมความพร้อมซึ่งเป็น
ขั้นตอนแรกของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ท่ีส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยได้น�าข่าว 
หรือสถานการณ์จ�าลองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน 

จากตาราง 4 พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้  ด ้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณฯ ที่
พฒันาขึน้ มีคะแนนการคดิอย่างมวิีจารณญาณ หลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและ
หลงัเรยีนของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนโดยใช้
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ท่ีกลุม่ตวัอย่าง
สัมพันธ์กัน ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

คะแนน N X SD p

ก่อนเรียน 30 15.50 3.954 .000*

หลังเรียน 30 19.97 3.178

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่อง สารและสมบัติของสาร มา
เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ท�าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น และให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมเป็น
อย่างมาก สอดคล้องกับ ไอเซนคราฟท์ (Eisenkraft, 
2003) ที่กล่าวว่า เหตุการณ์ท่ีก�าลังเกิดขึ้นในช่วงเวลา
นั้นๆ หรือเรื่องที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนเคยพบมา 
จะท�าให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ในข้ัน
ระบุประเด็นปัญหา นักเรียนได้ท�างานเป็นกลุ่ม ระดม
สมอง เพ่ือช่วยกันคัดกรองปัญหาทางวิทยาศาสตร์ออก
จากปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาที่เป็นความเชื่อ ในขั้นการ
รวบรวมและพิจารณาข้อมูล ในขั้นนี้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏบัิติด้วยการวางแผนการสบืค้นข้อมลู เพือ่เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จ�าเป็น และฝึกการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล ท�าให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูลว่า
มีหลักฐานที่ท�าให้ข้อมูลน้ันน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 
และสอดคล้องกับ ดีคาโรลี (Decaroli, 1973) ซึ่งกล่าว
ไว้ว่าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัดระบบข้อมูล 
การประมวลผลข้อมลูเป็นองค์ประกอบของการคดิอย่าง
วิจารณญาณโดยเควล์มอล์ซ (Quellmalz, 1985) ได้
เสนอเพิม่เตมิว่าการรวบรวมข้อมลูต้องมกีารตดัสนิข้อมลู
ที่ถูกต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ หรือมีการตัดข้อมูลที่ไม่
จริงออก ซึ่งการพิจารณาตัดสินข้อมูลและประเมินผลใน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯนี้ ท�าได้โดย การสืบค้นข้อมูล 
การท�าการทดลอง การอภิปรายซึ่งกระบวนการเหล่านี้
สครเิวนและพอล (Scriven & Paul, n.d.) ได้เสนอว่าการ
ตรวจสอบข้อมลูและตดัสินข้อมลู ได้มาจากการเฝ้าสงัเกต 
การทดลอง การใช้เหตุผล และการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ 
ส�าหรับข้ันการสร้างองค์ความรู้นั้นนักเรียนจะน�าข้อมูลที่
ผ่านการตคีวามและแปลความหมายจนจับประเดน็ส�าคญั
หรือปัจจยัสามารถแสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลูทัง้หมด
เป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องสมเหตุสมผล 
และมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีได้มี
การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างแท้จริง 
สอดคล้อง กับฮาลเพิร์น (Halpern, 2014) ที่กล่าว
ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือกระบวนการทางความ
คิดและการใช้เหตุผล โดยน�าข้อมูลท่ีมีอยู่มาใช้ในการ

คดิเพือ่ลงข้อสรปุทีส่มเหตสุมผลและได้ข้อสรปุทีถ่กูต้อง
เป็นองค์ความรู ้จากนัน้ในขัน้การใช้วิจารณญาณเช่ือมโยง 
นักเรียนสามารถน�าความรู้ท่ีได้มาใช้ในสถานการณ์ใหม่
ที่ใกล้เคียงสถานการณ์เดิม โดยเอนนิส (Ennis, 1985)
ได้กล่าวว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณต้องผสมผสาน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องไปปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์อื่นและ
มีการพิจารณา ไตร่ตรอง หาข้อมูลตามกระบวนการ 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียน
จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงความความรู้กับสถานการณ์
ใหม่ท่ีใกล้เคียงกับสถานการณ์เดิมได้ดีขึ้น และในขั้น
สุดท้ายขั้นสรุปและประเมินผลนักเรียนจะได้ร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีก�าหนด และประเมินผล
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของตนเองและเพื่อนในการ
ตัดสินใจเลือก หรือหาวิธีรับมือกับสถานการณ์น้ัน โดย
ครูจะท�าหน้าที่ตรวจสอบความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนกัเรียนอีกคร้ังจากการท�าแบบฝึกหดัและใบกจิกรรม
เพื่อช่วยพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
ทั้งนี้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถส่งเสริมให้เกิด
ขึ้นได้ด้วยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาขึ้น 
สอดคล้องกับ ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์และอุษา ชูชาติ (2544) 
ท่ีกล่าวว่ากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถ
พัฒนาและฝึกฝนได้ด้วยการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัย
ความรู้เฉพาะในแต่ละเร่ือง ต้องฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะ
พ้ืนฐานส�าหรับการคิด เช่นทักษะพ้ืนฐานในการย่อย
ข้อมลู การสร้างความรูใ้หม่ ทกัษะพืน้ฐานส�าหรบัการคดิ

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ท่ีส่งเสริมการคดิอย่างมวีจิารณญาณท่ี พัฒนา
ขึ้น พิจารณาได้จากคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
พบว ่ า นั ก เ รี ย นมี ค ะ แนน เ ฉลี่ ย ก า รคิ ด อ ย ่ า ง มี
วิจารณญาณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่านักเรียนท่ีเรียนรู้
โดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือ
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างใคร่ครวญ ผ่านการวิเคราะห์
ไตร่ตรองโดยใช้ความรู ้ ประสบการณ์ สามารถระบุ
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ปัญหา รวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ 
จนสามารถลงข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งนี้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
เป็นรูปแบบที่มีการสอดแทรกกิจกรรมฝึกการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณลงไปในขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างชดัเจนท�าให้นักเรยีนสามารถฝึกทกัษะการคดิอย่าง
มีวจิารณญาณ ได้อย่างเป็นขัน้ตอนและเป็นระบบจึงท�าให้
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นโดยมีแนวทาง
ในการฝึกคิด คือ ฝึกการนิยามปัญหา สอดคล้องกับ
เดรสเซลและเมย์ฮิว (Dressel & Mayhew, 1957) ที่
กล่าวว่าในการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณต้อง
เริ่มต้นจากการก�าหนดปัญหา ข้อโต้แย้ง วิเคราะห์ 
และเข้าใจความหมายภายในขอบเขตข้อเท็จจริงท่ี
ก�าหนดให้ น�าไปสู่การตั้งค�าถามที่เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์และองค์ประกอบการพิจารณาตัดสินและ
ประมวลผลข้อมูล นอกจากนี้ประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณที่พัฒนาขึ้น พิจารณาได้จากคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
นกัเรียนได้ฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ผนวก
เข้ากับการใช้ความรู้ ความสามารถในด้านการคิด และ
ประสบการณ์ ทั้งยังมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถประยุกต์
ใช้ความรู้ คิดพิจารณา ไตร่ตรองและสามารถตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่นักเรียนประสบได้ เน้นให้นักเรียน
ฝึกการนิยามปัญหา รวบรวมข้อมูลและพิจารณาตัดสิน
ข้อมลู และลงข้อสรุป น�าข้อสรปุนัน้มาสร้างองค์ความรู้ได้
เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ป็นข้ันตอน ซ่ึงสอดคล้อง
กับ มาจี (Magee, n.d.) ที่กล่าวว่าการคิดขั้นสูงซ่ึง
รวมไปถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดีสามารถน�าไปสู่
ผลส�าเรจ็ในการเรยีนรู ้ขณะเดยีวกันการเรยีนรูท้ีด่ก็ีจะช่วย
พฒันาทกัษะการคดิอย่างมวิีจารณญาณด้วย เช่นเดยีวกับ 

สเติร์นเบิร์ก (Sternberg, 1985) ที่ได้เสนอว่าการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของความ
ฉลาด เป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยการจัดกิจกรรม
การจดัการเรยีนรูท้ีก่่อให้เกดิการเรยีนรูท้ีด่มีปีระสทิธภิาพ 
นั่นคือได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เรียนรู้โดยการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ได้คิดวิเคราะห์ ต้ังค�าถาม ค้นหา
ค�าตอบที่ถูกต้อง และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ สามารถ
เช่ือมโยงความรู้ทางด้านเน้ือหาโดยใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณมาใช้คัดเลือก พิจารณาและประมวลผล
ข้อมูลและลงข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล

3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
ขึ้นมุ่งเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนฝึกให้เช่ือม
โยงเหตุผลให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน 
ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการค้นหาข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลและพิจารณาตัดสินข้อมูล ได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ท�าให้เกิดการเรียนรู ้จากการลงปฏิบัติ ท�าให้
นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และเกิดความท้าทาย
ในการเรียนรู้ จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับ สุมณฑา พรหมบุญ (2540) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ท่ีนักเรียนได้ลงมือท�ากิจกรรมต่างๆ 
ด้วยตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มส่งผลให้
นักเรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมเพราะมีการช่วยเหลือกัน
ในการเรียนรู้ เป็นไปในทางเดียวกับบองและแกรแฮม 
(Bonk & Graham, 2004) ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีใช้วิธีการแบบผสมผสานอย่างหลากหลาย 
จะท�าให้ผู ้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้และ
ส่งเสริมความพึงพอใจในการเรียนรู้ได้ ซึ่งรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ฯที่พัฒนาขึ้นในแต่ละขั้นมีการจัดกิจกรรม
ท่ีให้นักเรียนได้ลงมอืท�าและมส่ีวนร่วมอย่างหลากหลายจึง
ส่งผลให้นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการจดัการเรยีนรูน้ี้
อยูใ่นระดบัมาก
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ข้อเสนอแนะ
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาเนื่องจากเป็นการพัฒนาการคิด

ขั้นสูงให้กับผู้เรียนและเป็นทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 ดังนั้น ควรท�าการศึกษาพัฒนาต่อยอดงานวิจัยโดย
ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ และความคงทนของการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนต่อไป
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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 ละลอกน้ำา*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการให้บริการห้องสมุด 

อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2) เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะ
การให้บรกิารห้องสมุด อปุกรณ์การศกึษาและสภาพแวดล้อมการเรยีนรูต้ามความต้องการของนสิติ คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย คอื นสิติคณะศกึษาศาสตร์ทีม่สีถานภาพก�าลงัศกึษา ชัน้ปีที ่1 ถงึชัน้ปีที ่4 ตัง้แต่
ปีการศึกษา 2553-2556 จ�านวน 360 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) 
และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จับสลาก

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและแบบสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะ การให้
บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สรุปดังนี้
 1.1 ความพงึพอใจของนสิติทีม่ต่ีอการให้บรกิารห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษาและสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก�าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2-ข้อ 5 อยู่ในระดับมาก
 1.2 ความพงึพอใจของนสิติทีม่ต่ีอการให้บรกิารห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษาและสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
 1.3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านห้องสมุดอยู่ในระดับมาก
 1.4 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านอุปกรณ์การศึกษาอยู่ในระดับไม่แน่ใจ
 1.5 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อยู่ในระดับไม่แน่ใจ 

คำาสำาคัญ : การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ/ การให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 

*อาจารย์ประจ�าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. ผลการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ของนิสิต สรุปดังนี้

 2.1 ควรมกีารพฒันาระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์เหมอืนกบัห้องสมดุมหาวทิยาลยัทีส่ามารถใช้ทรพัยากร
ต่างๆ ได้อย่างสะดวกเพราะสามารถตรวจสอบฐานข้อมลูเอกสาร หนงัสอื งานวิจยั และสือ่ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายฯ 
ได้โดยง่าย ส่วนการฝึกอบรมการใช้งานควรมกีารประชาสมัพนัธ์ให้ท่ัวถงึเพราะไม่ค่อยทราบว่าอบรมวนัไหนบ้าง อาจ
จัดอบรมเดือนละครั้งก็ได้ หรือไม่ก็ท�าเป็นสื่ออบรมหลายๆ รูปแบบ เช่น อบรมผ่านเครือข่าย หรือวีดิทัศน์อบรม
การใช้ ฯลฯ

 2.2 ควรมีการจัดหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ให้เพียงพอ และคอยตรวจเช็ควัสดุ อุปกรณ์ใน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ท�าคู่มือการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์
ในห้องเรียนให้ชัดเจน แข็งแรง และพัฒนาระบบ Wi-Fi ให้ใช้งานได้อย่างทั่วถึงทุกห้องเรียน ทางคณะควรจัดศึกษา
ดูงานและท�ากิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยบ่อยๆ เพราะนิสิตได้ประสบการณ์ตรง

 2.3 ควรมีการจัดหาห้องบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นขึ้นภายในคณะจะได้สะดวกขึ้น 
มีการขยายโรงอาหารให้เพียงพอกับจ�านวนนิสิต และปรับปรุงรสชาติ ปริมาณอาหารให้เหมาะสม จัดหาพื้นที่จอดรถ
ส�าหรบันสิติให้เพยีงพอ ห้องน�า้ควรท�าความสะอาดให้ถีข้ึ่นกว่านีแ้ละซ่อมกอ็กน�า้ให้สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะ
ส่วนใหญ่เสีย

 2.4 ควรมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพราะไฟตกและดับบ่อยมาก ควรมีการเพ่ิมจุดท้ิงขยะในแต่ละช้ัน
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 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255950

  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 

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ก�าหนดไว้ในหมวด 
6 มาตรฐานและประกนัคณุภาพการศกึษา มาตรา 47-51 
มสีาระโดยสรปุว่า ให้มรีะบบการประกันคณุภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ให้
หน่วยงานต้นสงักดั และสถานศกึษาให้มรีะบบการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก ให้มีส�านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็น
องค์การมหาชนท�าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก ให้สถานศึกษาให้
ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่

มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเผยแพร่ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานที่ก�าหนด ให้ส�านัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท�า
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสงักดัเพ่ือ
ให้สถานศึกษาปรับปรุง แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
ทั้งหมดนี้เพื่อเป้าหมายให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราช
บญัญตักิารศกึษาแห่งชาตฯิ ส�านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏบิตัต่ิางๆ เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุ พฒันาการด�าเนนิงาน
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เกีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ โดยก�าหนดแนวทางปฏบัิติ
ในการก�ากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดย
ก�าหนดองค์ประกอบคณุภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา
และตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบ 9 ด้าน คือ 1) ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด�าเนินงาน 2) การผลิต
บัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 
5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การท�านุ บ�ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 
8) การเงินและงบประมาณ 9) ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตร ์  มหา วิทยาลั ย บู รพา
ได ้ด�า เนินการให ้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามตัวบ ่งชี้  และเกณฑ์มาตรฐานของส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ . )  โดยมี
การด�าเนินการและประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ทั้ง 9 ด้าน อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี และจากข้อมูลการ
ประกนัคณุภาพภายในโดยคณะกรรมการประกนัคณุภาพ 
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 พบว่า 
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ด้านห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ยังขาดข้อมูลผลด�าเนินการใน
ตัวบ่งชีน้ีจ้ากผูใ้ช้บรกิาร ผูว้จัิยจึงสนใจจะศกึษาเรือ่ง การ
ประเมนิความพึงพอใจของนสิติทีม่ต่ีอการให้บรกิารห้อง
สมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา เพือ่ให้ได้ข้อมลูการ
ปรบัปรงุ พฒันาคณุภาพการศกึษาของคณะศกึษาศาสตร์ 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส�านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึงเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ อีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มี

ต ่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล ้อมการ เรี ยนรู ้  คณะศึกษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

2. เพ่ือจดัท�าข้อเสนอแนะการให้บริการห้องสมดุ 
อปุกรณ์การศกึษาและสภาพแวดล้อมการเรยีนรูต้ามความ
ต้องการของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ 

(Survey Research)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่มี

สถานภาพก�าลังศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2556 จ�านวน 6,119 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ท่ีมี
สถานภาพก�าลังศึกษา ช้ันปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี 4 ต้ังแต่
ปีการศึกษา 2553-2556 จ�านวน 360 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) 
และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
จับสลาก

การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการเทียบ
ตารางของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
ที่ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

3. ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ การให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์

การศกึษาและสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ตั ว แป รต าม  คื อ  ค ว าม พึ งพอ ใจขอ ง
นิ สิ ต ท่ี มี ต ่ อก า ร ให ้ บ ริ ก า รห ้ อ งสมุ ด  อุปกรณ ์
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 ้ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

4. ระยะเวลาด�าเนนิการวจิยั คอื มนีาคม 2557-
กันยายน 2557

วิธีดำาเนินการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข ้อง 

ได ้แก ่  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ตั วบ ่ ง ช้ี  แ ล ะ เ กณฑ ์ ม าต รฐ านของส� านั ก ง าน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องค์ประกอบ
คุณภาพการศึกษาที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
ด้านห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ แนวคิดการประเมินความพึงพอใจ การให้
บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อน�ามาใช้ใน
การสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุวัตถุประสงค์การวิจัย

2 .  เครื่ อง มือที่ ใช ้ ในการวิ จั ย  แบ ่ ง เป ็น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดังนี้

 ตอนที่  1 ข ้อมูลพื้นฐานการใช ้บริการ
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการ
ให้บริการห้องสมดุ อุปกรณ์การศกึษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู ้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ตามตวั
บ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก�าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2-ข้อ 5 

 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการ
ให้บริการห้องสมดุ อุปกรณ์การศกึษาและสภาพแวดล้อม
การเรยีนรู ้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา แยกเป็น
รายด้าน

 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของนิสิต

3. สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล 
ด�าเนินการ ดังนี้ 

 3.1 ศึกษาตัวบ่งช้ี และเกณฑ์มาตรฐาน
ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
การประเมินความพึงพอใจด้านห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ เพื่อก�าหนด
ขอบข่ายข้อค�าถามและสร้างข้อค�าถามให้ครอบคลุม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ ่ง ช้ี 
และเกณฑ์มาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  องค ์ประกอบคุณภาพ
การศึกษาที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ด้าน
ห ้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล ้อม

การเรียนรู้ แนวคิดการประเมินความพึงพอใจ การให้
บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

 3.2 น�าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์การ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสนออาจารย์
ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบเนื้อหา และการใช้ภาษา แล้ว
น�าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไข
ข้อค�าถามให้ถูกต้อง ชัดเจน

 3.3 น�าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ี
ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 คน ตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์หรือ
เนือ้หา (Index of item objective congruence : IOC) 
โดยก�าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาค่า IOC และน�าผลการ
หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์
หรือเนื้อหา (Index of item objective congruence : 
IOC) ได้ผลอยู่ระหว่าง .70-1.00 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัประสานงานกบั
คณะศกึษาศาสตร์ในการออกหนงัสอืขอความร่วมมอืเกบ็
ข้อมูลไปยังคณาจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการส่งและเก็บข้อมูลรวมถึงการ
เข้าสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ (จากแบบสอบถาม)โดยบันทึกรหัสข้อมูล
โดยจ�าแนกตามประเภทของแบบสอบถามแต่ละชุด และ
ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเชิงคุณภาพ (จากแบบ
สมัภาษณ์) โดยการถอดเทปแบบค�าต่อค�า (Transcript) 
อ่านอย่างวิเคราะห์เพื่อสร้างมโนทัศน์ (Concept) จาก
ข้อมูลท่ีได้ แล้วจัดหมวดหมู่ของมโนทัศน์เพ่ือสร้าง
สมมติฐานช่ัวคราว และตรวจสอบความสอดคล้อง
กันของข้อมูลด้วยกระบวนการตรวจสอบสามเส ้า 
(Triangulation) 
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6. จัดท�าข้อเสนอแนะการให้บริการห้องสมุด 
อปุกรณ์การศกึษาและสภาพแวดล้อมการเรยีนรูต้ามความ
ต้องการของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต

ที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีรายละเอียด ดังนี้

 1.1 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้
บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตาม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก�าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ถึง
ข้อ 5 อยู่ในระดับมาก (X = 3.79) 

 1.2 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้
บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวม
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X = 3.52) 

 1.3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้
บริการด้านห้องสมุดอยู่ในระดับมาก (X = 3.77) 

 1 .4  ความพึ งพอใจของนิ สิ ตที่ มี ต ่ อ
การให ้บริการด ้านอุปกรณ์การศึกษาอยู ่ ในระดับ
ไม่แน่ใจ (X = 3.32) 

 1.5 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้
บริการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อยู่ในระดับไม่แน่ใจ 
(X = 3.44) 

2. ผลแบบสัมภาษณ์การให้บริการห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ มีรายละเอียด ดังนี้

 2.1 ข้อเสนอแนะและแนวทางการให้บริการ
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียน
รู้แยกตามตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก�าหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 2-ข้อ 5 สรุปได้ดังนี้

  2.1.1 การบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา นิสิต

ส่วนใหญ่เห็นว่าการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้
อื่นๆ ของคณะฯ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังไม่
ค่อยสมบรูณ์เท่าทีค่วร และเอกสาร ต�ารา งานวจิยัรวมถงึ
สื่ออื่นๆ ยังมีน้อยและค่อนข้างเก่า อยากให้พัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมอืนกบัห้องสมดุมหาวทิยาลยัท่ี
สามารถใช้ทรพัยากรต่างๆ ได้อย่างสะดวกเพราะสามารถ
ตรวจสอบฐานข้อมูลเอกสาร หนังสือ งานวิจัย และสื่อ
ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายฯ ได้โดยง่าย ส่วนการฝึกอบรม
การใช้งานควรมกีารประชาสมัพนัธ์ให้ทัว่ถึงเพราะไม่ค่อย
ทราบว่าอบรมวันไหนบ้าง อาจจดัอบรมเดอืนละครัง้กไ็ด้ 
หรอืไม่กท็�าเป็นสือ่อบรมหลายๆ รปูแบบ เช่น อบรมผ่าน
เครือข่าย หรือวีดิทัศน์อบรมการใช้ ฯลฯ

  2.1.2 การบริการด ้านกายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา นิสิตส่วนใหญ่เห็นว่า ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
การ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ยังมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น เก้าอี้ใน
ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนส่วนใหญ่ก็เสียและเก่ามาก 
โดยเฉพาะจุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตมีไม่ท่ัวถึงส่วนใหญ่
จะใช้ Wi-Fi ไม่ได้และ ช้ามาก ควรมีการจัดหาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ เก้าอี้ให้เพียงพอ และคอยตรวจเช็ควัสดุ 
อปุกรณ์ในห้องเรยีน ห้องปฏบิตักิารให้พร้อมใช้งานอย่าง
สม�่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ท�าคู่มือการใช้งาน
วัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียนให้ชัดเจน แข็งแรง

  2.1.3 การบรกิารสิง่อ�านวยความสะดวก
ท่ีจ�าเป็น นิสิตส่วนใหญ่เห็นว่า งานทะเบียนนักศึกษา 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้อย่าง
สะดวก การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลยังมีไม่
ท่ัวถึงอยากให้ทางคณะจัดห้องบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นขึ้นภายในคณะจะได้สะดวกขึ้น
เพราะถ้าไปท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคนเยอะ แออัด 
รอนานมาก ในส่วนของบริการด้านโรงอาหารยังมีความ
คับแคบอยู่มาก อาหารมีน้อยไม่หลากหลาย แพงด้วย 
ควรมกีารขยายโรงอาหารให้เพยีงพอกบัจ�านวนนสิติ และ
ปรบัปรงุรสชาต ิปรมิาณอาหารให้เหมาะสม พืน้ทีจ่อดรถ
ส�าหรับนิสิตมีน้อยมากควรขยายให้เพียงพอ ห้องน�้าควร



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255954

ท�าความสะอาดให้ถี่ขึ้นกว่านี้เพราะคนใช้เยอะสกปรก
เร็วและซ่อมก็อกน�้าให้สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะ
ส่วนใหญ่ช�ารุด 

  2.1.4 ระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ นสิติ
ส่วนใหญ่เหน็ว่า ทัง้ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบก�าจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ มีความเหมาะสม 
ยกเว้นระบบไฟฟ้าควรมีการปรับปรุงเพราะไฟฟ้าตกและ
ดับบ่อยมาก ควรมกีารเพิม่จุดท้ิงขยะในแต่ละชัน้ของตกึ
ให้ทั่วถึง 

 2.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการให้บริการ
แยกเป็นรายด้าน คือ ด้านห้องสมุด ด้านอุปกรณ์
การศึกษา และด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

  2.2.1 การบริการด้านห้องสมุด นิสิต
ส่วนใหญ่เหน็ว่า เจ้าหน้าทีบ่รกิารรวดเรว็ บรกิารเป็นกนัเอง
และช่วยเหลอืเม่ือมีปัญหา เช่น แนะน�าการค้น อธัยาศยัดี 
มีการน�าหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ 
มาบริการอย่างรวดเร็ว และอยากให้หนังสือ วิทยานิพนธ์ 
วารสาร สือ่สิง่พมิพ์อ่ืนๆ มคีวามทนัสมยัมากกว่านีเ้พราะ
ส่วนใหญ่มันเก่า

  2.2.2 การบรกิารด้านอปุกรณ์การศกึษา 
นิสิตส่วนใหญ่เห็นว่า ทั้งวัสดุการสอน สื่อเสียง สื่อฉาย 
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการยังมีไม่เพียงพอ และเก่า 
ช�ารุดใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ ควรจัดหาให้เพียงพอและให้
เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์การศึกษาสม�่าเสมอให้
พร้อมใช้งาน และพัฒนาระบบ Wi-Fi ให้ใช้งานได้อย่าง
ทั่วถึงทุกห้องเรียน 

  2 . 2 . 3  ก า ร บ ริ ก า ร ด ้ า น ส ภ า พ
แวดล ้ อ มก า ร เ รี ย น รู ้  นิ สิ ต ส ่ ว น ใ หญ ่ เ ห็ น ว ่ า 
สภาพห้องเรยีน สถานทีท่�ากจิกรรมต่างๆ มคีวามสะอาด 
เป็นระเบียบ จัดโต๊ะ-เก้าอี้ สื่อ-อุปกรณ์ในห้องเรียนได้
เหมาะสม คณาจารย์มีความเมตตาเป็นกันเองกับนิสิต
คอยให้ค�าปรกึษาอย่างใกล้ชดิ สร้างบรรยากาศและอ�านวย
ความสะดวกให้เอ้ือต่อการเรยีนรู ้เพือ่ร่วมชัน้เรียนมนี�า้ใจ 
ทางคณะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของคณะ

อย่างต่อเนื่อง และคอยส่งเสริมให้นิสิตในคณะมีส่วนร่วม
ในการท�ากิจกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะการศึกษาดูงานและท�ากิจกรรมภายนอก
มหาวิทยาลัยถือเป็นกิจกรรมท่ีดีและอยากให้คณะจัด
บ่อยๆ นิสิตได้ประสบการณ์ตรง

อภิปรายผล 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต

ต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล ้อมการ เรี ยน รู ้  คณะศึกษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ท่ีก�าหนดตาม
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2-ข้อ 5 พบว่า ผลรวมทุกข้ออยู่
ในระดับมาก (X = 3.79) และความพึงพอใจของนิสิต
ท่ีมีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ พบว่า รวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก (X = 3.52) อาจเป็นเพราะคณะศึกษาศาสตร์ได้
จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554-2558 ใน
ทุกด้านไว้อย่างชัดเจน รวมถึงงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ตวับ่งชี ้และเกณฑ์มาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา (สกอ.) ตามองค์ประกอบคณุภาพ 9 ด้าน 
ได้มีการด�าเนินการและมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบทั้งระดับคณะ ระดับภาควิชา ระดับส่วน
งาน/ศูนย์ ไว้อย่างชัดเจน และมีการติดตามและประเมิน
ผลอย่างต่อเน่ือง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามตัว
บ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก�าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ถึงข้อ 5 
และแยกเป็นรายด้านตามความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
ให้บรกิารห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ พบว่า ข้อ 3 คือ มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การ
ศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 
(X = 3.48) และ ข้อ 4 คือ มีบริการสิ่งอ�านวยความ
สะดวกท่ีจ�าเป็นอื่นๆ เช่นงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รกัษาพยาบาล การจดัการหรอืจัดบรกิารด้านอาหาร และ
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สนามกฬีาอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ (X = 3.30) ความพงึพอใจ
ของนสิติทีม่ต่ีอการให้บรกิารด้านอปุกรณ์การศกึษาอยูใ่น
ระดับไม่แน่ใจ (X = 3.32) และความพึงพอใจของนิสิต
ที่มีต่อการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อยู่
ในระดับไม่แน่ใจ (X = 3.44) ซึ่งทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ย
ที่ไม่ค่อยสูงมากนัก อาจเป็นเพราะบางช่วงมีการจัดหา 
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา 
ท�าให้นิสิตไม่ได้รับความสะดวก และ บางเร่ืองมีส่วน
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น เช่น เรื่องจุดเชื่อมต่อและ
ความเร็วอินเทอร์เน็ตทางคณะอยู่ระหว่างด�าเนินการติด
ตั้งให้ครอบคลุมท่ัวตึกแต่เร่ืองความเร็วอินเทอร์เน็ตจะ
เป็นส่วนรบัผดิชอบของส�านกัคอมพวิเตอร์มหาวทิยาลยั 
ในส่วนของการจดับริการด้านอาหาร และสนามกีฬาท�าได้
อย่างล�าบากเพราะพื้นที่มีจ�ากัดไม่สามารถขยายและ
จัดการอะไรได้มากนัก

ในส่วนของความพงึพอใจของนสิติท่ีมต่ีอการให้
บรกิารด้านห้องสมุด คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
พบว่า อยู่ในระดับมาก (X= 3.77) อาจเป็นเพราะศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษาได้จัดสรรบุคลากรรับผิดชอบงาน
ต่างๆ ในศูนย์ไว้อย่างชัดเจนซึ่งพิจารณาจากรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ�าปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55- 31 พ.ค.56) 

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาได้ด�าเนินการตาม
เกณ์มาตรฐานท้ัง 7 ข้อ มีผลการประเมินตนเอง
สูงกว่าเป้าหมาย และเมื่อพิจารณาผลการประเมิน
ข้อ 6 พบว่า ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษามีการส�ารวจ
ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 จากคะแนนเต็ม 5 

2. ข้อเสนอแนะการให้บริการด้านห้องสมุดควร
มีการน�าหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ 
มาบริการอย่างรวดเร็ว และอยากให้หนังสือ วิทยานิพนธ์ 
วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ มีความทันสมัย อาจเป็น
เพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ท�าให ้นิสิตสามารถเข ้าถึงแหล่งข ้อมูลต่างๆ ได้
อย ่างรวดเร็ว และมีปริมาณมาก ระบบการจัดหา 
น�าส่ง/เผยแพร่ รวมถงึการขึน้ทะเบียนสือ่สิง่พมิพ์ต่างๆ ท่ี

ใช้อยูปั่จจุบนัยงัไม่สมบรูณ์ท�าให้นสิติผูรั้บบริการส่วนใหญ่
เข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้ได้ล่าช้า ไม่สะดวก สอดคล้อง
กับน�้าลิน เทียมแก้ว (2556) กองพัฒนานักศึกษา 
ส�านักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555) 
พบว่า การบริการด้านสื่อสิงพิมพ์โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ 
ต�าราใหม่ๆ ควรน�ามาให้บริการรวดเร็วและเข้าถึงได้
หลากหลายรปูแบบ ในส่วนของข้อเสนอแนะการให้บรกิาร
ด้านอปุกรณ์การศึกษานสิติส่วนใหญ่เหน็ว่า ควรจดัหาท้ัง
วัสดุการสอน สื่อเสียง สื่อฉาย คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติ
การให้เพียงพอและให้เจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบอุปกรณ์
การศึกษาสม�่าเสมอให้พร้อมใช้งาน และพัฒนาระบบ 
Wi-Fi ให้ ใช้งานได้อย่างท่ัวถึงทุกห้องเรียน อาจเป็นเพราะ
อปุกรณ์การศกึษาดังกล่าวและระบบ Wi-Fi เป็นสิง่จ�าเป็น
พื้นฐานในการเรียนการสอนยุคปัจจุปันเพราะส่วนใหญ่
ทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องใช้สื่อเหล่านี้ส�าหรับสื่อสาร ท�า
กิจกรรม น�าเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทุกครั้ง
เพือ่ให้เกดิความเข้าใจในบทเรยีนง่ายขึน้ และต้องค้นคว้า
งาน ดาวน์โหลดงาน อัพโหลดงาน ฯลฯ ในห้องเรียนเป็น
ประจ�า จ�าเป็นต้องใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในห้องเรียน 
ทางผู้เกี่ยวข้องควรมีระบบตรวจสอบและรายงานข้อ
บกพร่องของอุปกรณ์การศึกษาให้สม�่าเสมอ เช่น มีใบ
ตรวจเช็คความสมบรูณ์ของอุปกรณ์การศกึษาในห้องเรียน
ทุกห้องและต้องรายงานผลทุกวัน มีการประเมินความ
พึงพอใจการใช้อุปกรณ์การศึกษาโดยนิสิตและผู้สอน
เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขให้ตรงและ
ทันกบัความต้องการผูร้บับรกิาร และข้อเสนอแนะการให้
บริการด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้นสิิตส่วนใหญ่เหน็ว่า
ทางคณะมีการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
ทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อม จิตภาพ 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมอาจเป็นเพราะธรรมชาติ
การเรียนรู้ของมนุษย์ต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีดีเหมาะสม 
เพราะสภาพแวดล้อมจะเป็นตวัส่งเสรมิท�าให้มนษุย์อยากทีจ่ะ
เรียน อยากท่ีจะท�าสอดคล้องกบั พงศ์ประเสริฐ หกสวุรรณ 
(2549) กล่าวว่า การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของมนุษย์ผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้อง
ควรจัดสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพ จิตภาพ และสังคม
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ให้เอื้อต่อการเรียนรู ้ เช ่นในสถานศึกษาควรจัดให้
บริเวณโรงเรียน กว้างขวาง ร่มรื่น ตกแต่งให้สวยงาม 
อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ต�าแหน่งทิศทางเหมาะสม 
ห้องเรียน โต๊ะ อากาศ แสง เสียงภายนอกไม่เกิน 70 dB 
ห้องสมดุห้องปฏบิตักิาร มบีรกิารหลากหลายและสะดวก 
ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพียงพอ มีเสถียรภาพ 
น�้าดื่ม น�้าใช้ ห้องน�้า ห้องพยาบาล การดูแลเรื่องความ
สะอาด ครูเข้าใจเด็ก เพื่อนมีน�้าใจช่วยเหลือแบ่งปัน ช่วย
กันท�างานตามมอบหมาย สังคมให้การยอมรับ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1.1 ผูบ้รหิารและผู้เก่ียวข้องกับการให้บรกิาร

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ควรน�าผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการฯ ข้อเสนอ
แนะและแนวทางการให้บริการไปวางแผน และจัดหา/
ปรับปรุงการให้บริการฯให้เกิดประสิทธิภาพตอบสนอง
ต่อความต้องการของนิสิต 

 1.2 ควรน�าข้อมูลทีไ่ด้จากการประเมนิความ
พึงพอใจต่อการให้บรกิารฯทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 
และพิจารณาผลประเมนิรายด้านอย่างละเอยีดทัง้ตามตวั
บ่งชี้ที่ 2.5 ที่ก�าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ถึงข้อ 5 
และแยกตามการให้บริการด้านห้องสมุด ด้านอุปกรณ์
การศึกษาและด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บรกิารใหม่ตามตวับ่งชีท้ี ่2.5 อย่างละเอยีด
จะท�าให้ผูร้บัผดิชอบแต่ละฝ่ายได้แนวทางการให้บริการที่
ตรงกับความต้องการของนิสิตอย่างแท้จริง

 1.3 ทุกฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการให้บริการ
ห้องสมดุ อปุกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ควรน�าข้อบกพร่องที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ
คร้ังน้ีไปปรับปรุงการให้บริการทันที เช่น ด้านอุปกรณ์
การศึกษา ได้แก่ การจัดหาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
มีปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับจ�านวนนิสิต จัดหา/ 
ปรับปรุงจ�านวนและความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์
ส�าหรับฝึกปฏิบัติมีปริมาณท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับ
จ�านวนนสิติ ท�าให้อนิเตอร์เนต็ไร้สายภายในคณะสามารถ
เชื่อมต่อได้อย่างสะดวกใช้ได้ทั่วถึงมีความเร็วเพียงพอ 
ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการมุมจัด
กิจกรรมในห้องเรียน และการจัดสถานท่ีให้ท�ากิจกรรม
กลุ่มเฉพาะของสาขาวิชา เช่น ห้องตัดต่อเสียง-วิดีโอ 
ห้องถ่ายภาพ ห้องประชุม ห้องค้นคว้า-ท�างานนอก
เวลา จัดให้มีการบริการอนามัย ตรวจสุขภาพการรักษา
พยาบาลและเวชภัณฑ์การรักษาเบื้องต้น เพื่อบริการ
ภายในคณะ จัดการจุดจ�าหน่ายอาหารมีความสะอาด
ถูกหลักอนามัย ราคาถูก มีบริเวณเพียงพอต่อการให้
บริการนิสิต รวมถึงการจัดหาและบริการสถานที่ออก
ก�าลังกาย สนามกีฬาและ ที่นั่งพักบริเวณคณะ

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัย เรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้  คณะศึกษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 2.2  ควรมกีารวจิยัเรือ่ง การพฒันาระบบการ
ให้บรกิารห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ืออ�านวยความ
สะดวกผู้ใช้บริการ 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษ

FACTORS RELATED TO DENTAL CARRY AMONG GRADE 6 

STUDENTS IN SISAKET PROVINCE
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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านทันตสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค

ฟันผุในเด็กนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 กลุ่ม
เมืองสมเด็จ จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน 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 เขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กี่ยวกับทันตสุขภาพที่โรงเรยีน แตม่ีเพยีงร้อยละ 22.5 ทีแ่ปรงฟันตามเกณฑ์ ปัจจยัที่มคีวาม
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับการเกิดโรคฟันผุ ได้แก่ ความคาดหวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร พฤติกรรมการแปรงฟัน จ�านวนค่าขนมที่นักเรียนได้รับต่อวัน ระดับการศึกษาของแม่ การรับรู้ข่าวสาร 
ผลการวิจัยนี้สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียน

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 

*อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
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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.

ความสำาคัญของปัญหา
โรคท่ีพบว่าเป็นปัญหาสุขภาพอย่างมากในเด็ก

ระดับประถมศึกษา ท้ังชายและหญิงในประเทศไทย 
ส่งผลกระทบต่อสขุภาพและการเรยีน รวมทัง้ต่อเนือ่ง
จนถึงวัยผู้ใหญ่ โรคดังกล่าวคือโรคฟันผุ จากผลส�ารวจ
สภาวะสุขภาพช่องปากของคนไทย ที่ผ่านมาพบเด็ก
ทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหาโรคฟันผุ ทั้งฟันน�้านมและฟันแท้ 
โดยในช่วงอายุต�่ากว่า 5 ปี ที่เป็นการสูญเสียฟันน�้านม 
ซึ่งยังมีโอกาสทดแทนด้วยฟันแท้ แต่ช่วงอายุ 12 ปีขึ้น
ไป จะเป็นการสูญเสียฟันแท้เป็นส่วนใหญ่ โดยเป็นการ
สูญเสียฟันอย่างถาวร ซึ่งการสูญเสียฟันเหล่านี้จะส่งผล
ต่อสุขภาพในวัยผู้ใหญ่และท�าให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรง
ในวัยผู้สูงอายุ

จากรายงานผลการส�ารวจสภาวะสขุภาพช่องปาก
ระดับประเทศ ของส�านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ที ่5, 6 และ7 ในปี 2543-2544 , 
2549-2550 และ 2555 พบว่า ในกลุ่มเด็กซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่เป็นฟันน�้านม มีแนวโน้มของโรคฟันผุลดลง แต่เป็นที่
น่าสังเกตว่ากลุ่มเด็กอายุ 15 ปี ยังมีอัตราของฟันผุค่อน
ข้างคงที่คือร้อยละ 62.1, 66.3 และ 62.4 ตามล�าดับ 
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเด็กอายุ 12 ปี ซึ่งมีอัตราฟันผุ
ลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 57.3, 56.9 และ 52.3 9 
ตามล�าดับ แสดงในเห็นว่า ในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปี มีการ
ดูแลช่องปากที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ 
ทั้งที่เด็กในวัย 12 ปี มีศักยภาพในดูแลสุขภาพช่องปาก
ตนเองได้ ถ้ามีปัจจัยสนับสนุนและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะ
ท�าให้อตัราการเกดิโรคฟันผลุดลง (กองทนัตสาธารณสขุ, 
2545, 2550; ส�านักทันตสาธารณสุข, 2555)

องค์การอนามัยโลก (WHO, 2011) ก�าหนด
ให้เด็กอายุ 12 ปี ในประเทศต่างๆ มีค่าเฉลี่ยฟัน
ผุ ถอน อุด (DMFT) ไม่เกิน 3 ซี่ต่อคน ส�าหรับ
ประเทศไทยจากการส�ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับ
ประเทศ ซึ่งแบ่งการส�ารวจออกเป็น 4 ภาค ในการ

ส�ารวจคร้ังท่ี 5, 6 และคร้ังท่ี 7 ได้มีการเลือกจังหวัด
ในแต่ละภาค เป็นตัวแทนภาคๆ ละ 4 จังหวัด ในส่วน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นตัวแทนรวมกับจังหวัดหนองบัวล�าภู มุกดาหารและ 
ชัยภูมิ ผลการส�ารวจพบว่าตะวันออกเฉียงเหนือเด็กอายุ 
12 ปี ที่มีโรคอัตราฟันแท้ผุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.7 ใน
การส�ารวจครัง้ที ่5 เป็นร้อยละ 56.7 ในการส�ารวจครัง้ที ่6 
และร้อยละ 64.8 ในการส�ารวจครั้งที่ 7

การวิจัยน้ีผู ้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎี PRECEDE-
PROCEED Model ของ Green และ Kreuter (1991) 
โดยน�ากรอบส่วน PRECEDE มาเป็นกรอบในการก�าหนด
ตัวแปรต้นที่ต้องการศึกษา เพื่อให้เกิดความครอบคลุม 
ปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นภายในตัวเด็กนักเรียน คือปัจจัยน�า 
และส่วนท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมคือปัจจัยเอ้ือและปัจจัยเสริม
ท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน รวมท้ังการน�าแนวคิดทฤษฎี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นแนวคิดทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมการ
บรโิภค ทฤษฎคีวามคาดหวัง ทฤษฎกีารรบัรู ้มกีารศกึษา
เกีย่วกบัโรคฟันผ ุพัฒนาเดก็วยัเรียน รวมท้ังนโยบายของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมป้องกันโรคฟันผุในโรคใน
นักเรียน มาเป็นกรอบในการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านทันตสุขภาพของ

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัด ศรีสะเกษ
2 .  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ค ว าม สั ม พั น ธ ์ ร ะ ห ว ่ า ง

ปัจจัยน�า ได้แก่ เพศ ความรู้ น�้าหนักตัว (ดัชนีมวลกาย) 
ความคาดหวัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม
การแปรงฟันกบัการเกดิโรคฟันผขุองของเดก็นกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษ

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อ 
ได้แก่ จ�านวนเงนิค่าขนม ระดบัการศึกษาของของพ่อแม่ 
พฤติกรรมการแปรงฟันของผู้ปกครอง การรับข้อมูล
ข่าวสารท่ีเกีย่วข้องกบัโรคฟันผ ุการบริการทางทันตกรรม
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ของทันตบุคลากร กับการเกิดโรคฟันผุของเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีการดำาเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงหาความสัมพันธ์ 

(Correlational Study Design) 
ประชากร
 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนปีการศึกษา 2558 เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเขต 1 ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวนทั้งสิ้น 
1,047 คน

กลุ่มตัวอย่าง
 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน

โรงเรยีนปีการศกึษา 2558 ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาเขต 1 กลุ่มเมืองสมเด็จ จ�านวน 315 คน ค�านวณ
ขนาดตวัอย่างด้วยสตูรท่ีใช้ในการส�ารวจเพือ่การประมาณ
สัดส่วน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543, หน้า 88) 

เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพ
 แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบเองซึ่งประกอบ
ด้วยแบบสอบถามมาตรฐาน แบบสอบถามจากงานศกึษา
วิจัยที่ผ่านมา และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยประยุกต์ที่ผู้วิจัย
ประยกุต์และพฒันาขึน้เอง โดยมจี�านวนข้อค�าถามทัง้สิน้ 
54 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ สถานที่พัก
อาศัย บุคคลที่พักอาศัยด้วย

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเรือ่งความรู ้ซึง่ผูว้จิยั
สร้างขึ้นเอง จ�านวน 10 ข้อ เป็นข้อค�าถามแบบปรนัย 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง

 ส่วนที่ 4 ความคาดหวังต่อการไม่เป็น
โรคฟันผุ และการรับรู้ข่าวสาร

 แบบสอบถามตรวจสอบความตรง (Validity)
ของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 ท่าน หลังจาก
นั้นน�าไปทดลองใช้ (Try out) ในกลุ ่มนักเรียนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 คนและ

ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ที่
ถามด้วยหลายข้อค�าถามซึ่งมีลักษณะมาตรวัดเป็นแบบ
ลิเคิร์ท (Likert Scales) ปรับปรุงแบบสอบถามจนได้
ฉบับท่ีน�าไปเก็บข้อมูลจริง ด้วยการทดสอบสัมประสิทธิ์
แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’ alpha Coefficeint) 
โดยมีรายละเอียดคุณภาพของเครื่องมือดังนี้

 ค ว าม รู ้ เ ร่ื อ งฟ ั นผุ มี ค ่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ 
แอลฟา =.74

 พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารมค่ีาสมัประสทิธ์ิ
แอลฟา =.81 

 ความคาดหวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา =.76 

 การรบัรูข่้าวสารมค่ีาสมัประสทิธิ ์แอลฟา =.77 

วิธีการดำาเนินการเก็บข้อมูล
1. น�าหนังสือแนะน�าตัวและขออนุญาตทดลอง

ใช้เคร่ืองมือเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมท้ังช้ีแจง
วตัถปุระสงค์ เกบ็ข้อมลูและปรบัปรงุแบบสอบถามจนได้
ฉบับที่น�าไปเก็บข้อมูลจริง 

2. น�าหนังสือแนะน�าตัวและขออนุญาตใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา

3 .พบผู ้ บ ริหารสถานศึกษา /  อาจารย ์
ผู้ประสานงานแต่ละแห่งท่ีเป็นแหล่งเก็บข้อมูลเพ่ือช้ีแจง
วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ท่ีได้
รับจากการวิจัยเพื่อขอความร่วมมือ

4. ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูในกลุม่ตวัอย่าง
ด้วยผูว้จิยัเอง โดยให้กลุม่ตวัอย่างตอบแบบสอบถาม ใน
ช่วงเวลาทีท่างสถานศกึษาพจิารณาว่ามคีวามเหมาะสมที่
ไม่เป็นการรบกวนการเรียนการสอนของทางสถาบัน ใน
การตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบไม่ต้องระบุช่ือ 
นามสกุล แต่จะใช้รหัสแทน 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมวิจัยในคร้ังนี้ต้องได้รับ

การพิทักษ์สิทธิโดยได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วม
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วิจัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและกลุ ่มตัวอย่างยัง
เป็นผู้เยาว์จึงต้องได้รับค�ายินยอมจากผู้ปกครองอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมด้วย ตามแบบฟอร์มท่ีผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย ในวันเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยต้องอธิบายถึง
วตัถปุระสงค์ให้กลุม่ตวัอย่างหรอืผูใ้ห้ข้อมลูทราบอกีครัง้
เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ 
โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมได้โดยไม่มี
ผลเสียหรือเง่ือนไขใด ๆ กลุ่มตัวอย่างทุกคนที่เข้าตอบ
แบบสอบถามจะได้รับของสมนาคุณเพื่อแสดงความ
ขอบคุณและเป็นค่าตอบแทนเสียเวลา ผลการศึกษา
ที่ได้จะถูกน�าเสนอในภาพรวม ไม่มีการระบุถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามคนใดคนหนึ่งหรือโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง
เป็นการเฉพาะเจาะจง

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การพรรณนาข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กบัพฤตกิรรมด้านทนัตสขุภาพ ข้อมลูตามปัจจัยทีศ่กึษา
และการโรคเกิดฟันผุ ด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษากับ
การโรคเกิดฟันผุโดยใช้ Binary Logistic Regression 
ที่ 95% CI (Confidential Interval of Odds Ratio)

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
 กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 315 คน อายุระหว่าง 

11- 13 ปี โดยอาย ุ12 ปีมากทีส่ดุถงึร้อยละ 75.60 กลุม่
ตวัอย่างร้อยละ 73.00 พกัอาศยัอยูก่บัพ่อและแม่ ในส่วน
ของการประกอบอาชีพพบว่า

พ่อประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 25.70 ส่วนแม่ประกอบอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 30.20 
ส�าหรับผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่พบว่าประกอบอาชีพ
ค้าขายมากที่สุดร้อยละ 26.8 

ข ้อมู ลที่ เ กี่ ยวข ้ องกับพฤติกรรมด ้ าน
ทันตสุขภาพและการเกิดโรคฟันผุ 

 เมื่อพิจารณาจ�านวนแปรงสีฟ ันที่กลุ ่ม
ตัวอย่างมีและใช้อยู่พบว่าร้อยละ 55.60 มีแปรงสีฟัน
มากว่า 1 ด้าม ด้านข่าวเกีย่วกบัฟันผพุบว่ากลุม่ตวัอย่าง
ได้ข้อมูลจากทันตบุคลากรท่ีมาให้บริการที่โรงเรียน
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 29.50 ส่วนการจัดกิจกรรมท่ี
ด�าเนินการโดยโรงเรียนพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการ
ตรวจฟันโดยครูเทอมละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.90 
ส�าหรับพฤติกรรมการแปรงฟันของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
54.80 แปรงฟันวันละ 2 ครั้งคือหลังตื่นนอนตอนเช้าที่
บ้านและหลังอาหารที่โรงเรียน ส�าหรับฟันผุพบว่าร้อยละ 
62.90 ฟันไม่ผ ุ(รวมท้ังท่ีฟันผแุต่ได้รบัการอดุแล้ว) โดย
ค่าเฉลี่ยฟันผุเท่ากับ 5.71 (SD = 1.68)

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างตามปัจจัยที่ศึกษา
และการโรคเกิดฟันผุ

 จากข้อมูลพบว่า ร้อยละ 58.8 ของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิง โดยร้อยละ 81.90 มีค่า
ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปกติและปกติ ใน
ส่วนความรู้ พบว่าร้อยละ 61.90 มีค่าคะแนนความรู้
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งเท่ากับ 5.71 (SD = 1.68) ด้าน
ความคาดหวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุ กลุ ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 52.7จ มีความคาดหวังต�่า โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
29.15 (SD =2.86 ) ในด้านบริโภคพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 71.10 มีพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม และ
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 77.5 ไม่แปรงฟันตามเกณฑ์ กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 69.2จ ได้รับค่าขนมน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ซึ่งเท่ากับ 39.56 (SD =10.10) ด้านการศึกษาของ
พ่อแม่พบว่า พ่อแม่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่
มากกล่าวคือ พ่อมีระดับการศึกษาต�่ากว่ามัธยมศึกษา
ร้อยละ 50.50 ในขณะท่ีแม่ระดับการศึกษาสูงกว่า
มัธยมศึกษาร้อยละ 51.70 ส่วนพฤติกรรมการแปรงฟัน
ของผู้ปกครองร้อยละ 95.60 แปรงฟันตามเกณฑ์ ด้าน
การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคฟันผุพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 59.40 มีการรับรู้ข่าวสารอยู่ในระดับน้อยกว่าค่า
เฉลี่ยซึ่งเท่ากับ 27.93 (SD. 2.33) ด้านการบริการทาง
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ทันตกรรมของทันตบุคลากรซ่ึงไปให้บริการที่โรงเรียน
พบว่านักเรียนร้อยละ 93.70 ได้รับบริการ แต่ในส่วน
ของการปฏิบัติตามนโยบายด้านทันตสาธารณสุขพบว่า
โรงเรียนยังไม่ปฏิบัติท�าให้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 99.00 
สามารถซื้อขนมซึ่งถูกก�าหนดไม่ให้ขายในโรงเรียนได้ใน
โรงเรียน

 เมื่ อวิ เคราะห ์ป ัจ จัยที่มีความสัมพันธ ์
กับการเกิดโรคฟันผุเมื่อควบคุมผลกระทบจากปัจจัย
ต ่างๆ พบว ่าป ัจจัยที่มีความสัมพันธ ์กับการเกิด
โรคฟันผุอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติได้แก่ ความคาดหวัง
ต่อการไม่เป็นโรคฟันผ ุพฤตกิรรมการบรโิภค พฤตกิรรม
การแปรงฟัน จ�านวนค่าขนมทีน่กัเรยีนได้รบัต่อวัน ระดบั
การศึกษาของแม่ การรับรู้ข่าวสาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีความคาดหวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุต�่ามีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคฟันผุมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความคาด
หวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุสูง 1.25 เท่า (95% CI = 
1.04-2.63 ) ในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะมี
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะ 2.01 เท่า 

(95% CI = 1.64 -4.01) เช่นเดียวกับพฤติกรรมการ
แปรงฟันที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่พฤติกรรมการแปรงฟัน
ไม่ตามเกณฑ์มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุมากกว่า
กลุ ่มตัวอย่างท่ีมีพฤติกรรมการแปรงฟันตามเกณฑ์ 
1.53 เท่า (95% CI = 1.01-3.54 ) ในส่วนปัจจัย
ด้านค่าขนมท่ีนักเรียนได้รับต่อวันพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ี
ได้รับเงินค่าขนมต่อวันมากท�าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคฟันผุมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับเงินค่าขนม
น้อย 2.68 เท่า (95% CI = 2.04-4.93) ปัจจัยด้าน
ระดับการศึกษาของแม่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่แม่ส�าเร็จ
การศึกษาต�่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาส
เสีย่งต่อการเกดิโรคฟันผมุากกว่ากลุม่ตวัอย่างทีแ่ม่ส�าเรจ็
การศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.23 เท่า 
(95% CI = 1.02-2.96 ) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีการ
รบัรูข้้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วกบัโรคฟันผนุ้อยโอกาสเสีย่งต่อ
การเกิดโรคฟันผุมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับโรคฟันผุมาก 1.64 เท่า (95% CI = 
1.17- 4.57 ) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ค่า Crudeและ Adjusted Odds Ratio ของปัจจัยต่างๆ กับการเกิดโรคฟันผุในกลุ่มตัวอย่าง
(n =117) 

ปัจจัยที่ศึกษา Crude OR Adjusted OR 95% CI p-value

เพศ 0.232

 ชาย( R) 1.00

 หญิง 0.81 1.62 0.61-1.96

ดัชนีมวลกาย 0.117

 น้อยกว่าหรือเท่ากับปกติ( R) 1.00

  ค่อนข้างอ้วน/อ้วน 1.05 1.09 0.74-1.81

ความรู้ 0.850

 มาก (คะแนน) ( R) 1.00

 น้อย (คะแนน) 1.83 1.16 0.93-2.98
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ปัจจัยที่ศึกษา Crude OR Adjusted OR 95% CI p-value

ความคาดหวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุ 0.048*

 ความคาดหวังสูง (คะแนน) ( R) 1.00

 ความคาดหวังต�่า (คะแนน) 1.46 1.25 1.04-2.63

พฤติกรรมการบริโภค 0.035*

 เหมาะสม (คะแนน) ( R) 1.00

 ไม่เหมาะสม (คะแนน) 2.06 2.01 1.64-4.01

พฤติกรรมการแปรงฟัน 0.046*

 แปรงฟันตามเกณฑ์( R) 1.00

 ไม่แปรงฟันตามเกณฑ์ 3.66 1.53 1.01-3.54

จำานวนค่าขนมที่นักเรียนได้รับต่อวัน 0.032*

 น้อย (15-40 บาท) ( R) 1.00

 มาก (40-100 บาท) 2.14 2.68 2.04-4.93

การศึกษาของพ่อ 0.734

 สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย( R) 1.00

 ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 0.51 0.81 0.45-1.16

การศึกษาของแม่ 0.470*

 สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย( R) 1.00

 ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 2.41 1.23 1.02-2.96

การแปรงฟันของผู้ปกครอง 0.983

 แปรงตามเกณฑ์( R) 1.00

 แปรงต�่ากว่าเกณฑ์ 2.66 0.54 0.32-1.19

การรับรู้ข่าวสาร 0.036*

 รับรู้มาก (คะแนน) ( R) 1.00

 รับรู้น้อย (คะแนน) 2.32 1.64 1.17-4.57

การบริการทางทันตกรรมของทันต

บุคลากรที่โรงเรียน 0.097

 ตรวจและนัดไปท�าฟันที่โรงพยาบาล(R) 1.00

 ตรวจแต่ไม่นัดไปท�าฟัน 0.98 1.47 0.77-2.45

นโยบายด้านทันตกรรมของโรงเรียน 0.660

 มีการปฏิบัติที่ชัดเจน( R) 1.00

 ไม่มีการปฏิบัติที่ชัดเจน 14.13 12.68 .98-20.32

นัยส�าคัญทางสถิติ * ( R ) กลุ่มอ้างอิง
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การอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้กลุ ่มตัวอย่างเป ็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาเขต 1 ศรสีะเกษ กลุม่เมอืงสมเดจ็ จังหวัดศรสีะเกษ 
จ�านวน 315 คน กลุม่ตวัอย่างเป็นโรคฟันผุร้อยละ 37.10 
ซึ่งมีอัตราการเกิดโรคฟันผุต�่ากว่าผลการส�ารวจสภาวะ
สขุภาพช่องปากระดบัประเทศ ของส�านักทนัตสาธารณสขุ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 7 ปี พ.ศ. 
2555 ที่พบว ่ากลุ ่มนักเรียนอายุ 12 ป ี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเกิดโรคฟันผุร้อยละ 
64.80 (ศรีสะเกษเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่เป็นตัวแทนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการส�ารวจสภาวะสุขภาพ
ช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 7) ซึ่งอัตราที่ต�่าลงอาจ
เป็นผลเนื่องมาจากการมีมาตรการแก้ปัญหาทางด้าน
ทนัตสาธารณสขุอย่างจรงิจังภายหลงัการส�ารวจ ประกอบ
กับการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้ท�าในช่วงภาคเรียนที่ 2 
ซึง่เป็นช่วงทีทั่นตบคุลากรได้มาให้บรกิารทางทนัตกรรม
ในโรงเรียนเกือบครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างในบางโรงเรียน
และครอบคลมุทัง้หมดในบางโรงเรียน ท�าให้กลุม่ตวัอย่าง
ที่เป็นโรคฟันผุไม่มากได้รับการอุดฟัน กลุ่มตัวอย่างที่
เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคฟันผุ จึงเปลี่ยน เป็นผู้ที่
ไม่มีฟันผุแทน อีกประการหนึ่งคือในการเก็บข้อมูลครั้ง
นี้ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบ สอบถามเองทั้งหมด
รวมทั้งการระบุจ�านวนฟันซ่ีที่ผุ ซ่ึงถ้าเป็นกรณีที่เริ่มผุ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งยังเป็นเด็กอาจจะยังไม่สังเกต เห็น รวม
ทั้งฟันถาวรที่ถูกถอนไปแล้วแม้นจะชี้แจงว่า ถือว่าเป็น
ฟันผุด้วยแต่เด็กอาจจะไม่ได้นับรวมว่าเป็นฟันผุ

ป ัจจัยที่พบว ่ามีความสัมพันธ ์ กับการเกิด
โรคฟันผุในเด็กนักเรียนได้แก่ ความคาดหวังต่อการไม่
เป็นโรคฟันผุ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรม
การแปรงฟันของนักเรียน จ�านวนค่าขนม การศึกษาของ
แม่ การรับรู้ข่าวสาร ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดของปัจจัย
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ความคาดหวังต่อการไม่เป็นโรคฟันผุ
เด็กนักเรียนที่มีความคาดหวังต่อการมีฟันดี

น้อยโอกาสเป็นโรคฟันผุมากกว่า เด็กนักเรียนที่มีความ
คาดหวังต่อการมีฟันดีมาก เนื่องจากความคาดหวัง คือ
ความรู้สกึ ความคิดเหน็ การรับรู้ การตีความ หรือการคาด
การณ์ต่อเหตกุารณ์ต่างๆ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ของบคุคลอืน่ ที่
คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือ
ต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ 
หรือคาดหวังเอาไว้ (ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์, 2540) กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีคาดหวังว่าต้องการมีฟันท่ีสวยงามไม่ต้องการ
เป็นโรคฟันผุย่อมมีพฤติกรรมทางทันตสุขภาพท่ีดี ใน
เร่ืองการแปรงฟัน การพบทันตบุคลากร รวมท้ังมีความ
ภาคภูมิใจถ้าตนเองได้เป็นบุคคลต้นแบบของการเป็น
ผู้ท่ีมีฟันดีในโรงเรียน ซ่ึงก็ให้ได้ผลการวิจัยเช่นเดียวกัน
กับการศึกษาของ นัทธมน เวียงค�า (2555) ที่พบว่า
กลุ่มทดลองมีความคาดหวังในผลท่ีดีของการป้องกัน
โรคฟันผุและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
เด็กนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ไม่ถูกต้องมีโอกาสเป็นโรคฟันผุมากกว่า เด็กนักเรียน
ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารถูกต้อง พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเป็นพฤติกรรมท่ีเร่ิมต้นจากครอบครัว 
เป็นความสามารถในการรับรสชาติ และสัมผัสกับอาหาร
เป็นครั้งแรก ส่งผลให้บุคคลในแต่ละคนมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีแตกต่างกัน โดยพฤติกรรมการบริโภค
อาหารนีถ้อืได้ว่าเป็นพฤตกิรรมขัน้พ้ืนฐานของปัจจยั 4 ท่ี
เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ เด็กที่มีพฤติกรรม
การบริโภคขนมหวาน น�้าหวาน น�้าอัดลมบ่อยท�าให้
เกิดฟันผุมากกว่าเด็กที่ไม่บริโภคหรือบริโภคน้อยกว่า 
เนื่องจากอาหารประเภทแป้งและน�้าตาลเป็นอาหารที่
จลุนิทรย์ีใช้ในการเจรญิเตบิโตและเพิม่จ�านวนในช่องปาก
โดยเฉพาะอาหารท่ีมรีสหวานจดั ซึง่กส็อดคล้องกบัหลาย
การศกึษาท่ีผ่านมาเช่นการศกึษา ของ วราภร คปุตศิาสตร์ 
(2556) ท่ีพบว่าเด็กท่ีกินอาหารว่างมากกว่าวันละ 3 
ครั้งมีความสัมพันธ์กับการเกิดฟันผุ และ การศึกษาของ
อัญชลี มะเหศวร (2550) พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
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ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้เกดิโรคฟันผใุนนกัเรยีนประถมศกึษา 
เช่นเดียวกับการศึกษาในต่างประเทศของ Sheiham, 
(2001) ที่พบว่าน�้าตาลที่อยู่ในอาหารธรรมชาติ ถ้ากิน
มากกว่าวันละ 4 ครั้งท�าให้เกิดโรคฟันผุได้ อาหารและ
เครื่องดื่มที่มีกรดเป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดโรคฟันผุ

พฤติกรรมการแปรงฟันของนักเรียน
เด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันไม่

ตามเกณฑ์มีโอกาสเป็นโรคฟันผุมากกว่า เด็กนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันตามเกณฑ์พฤติกรรมการ
แปรงฟันเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่พึงปฏิบัติภายหลังการ
รับประทานอาหารตามสุขบัญญัติแห่งชาติอย่างน้อย
วนัละ 2 ครัง้ซึง่เป็นทีท่ราบกันโดยทัว่ไป แต่ยังมปีระชากร
บางส่วนยังให้ความส�าคัญน้อยและไม่ถือปฏิบัติโดย
เฉพาะในกลุ่มเด็ก แต่ในปัจจุบันโรงเรียนทุกแห่งได้จัดให้
มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและเน้นการแปรงฟัน
ก่อนนอนที่บ้านซึ่งถ้ากลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตามค�าแนะน�า
อย่างเคร่งครัดและสม�่าเสมอ กลุ่มตัวอย่างต้องแปรงฟัน
มากกว่าวันละ 2 ครั้งผลที่ตามมาคือไม่มีปัญหาฟันผุ 
ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนมากแปรงฟันต�่ากว่าเกณฑ์
คือแค่ 1- 2 ครั้งโดยครั้งที่ส�าคัญคือก่อนนอน แต่กลุ่ม
ตัวอย่างกลับไม่แปรง ซึ่งก็ให้ผลการวิจัยที่สอดคล้องกับ
การศึกษาของนิตยา พวงราช (2556) ที่พบว่าหากเด็ก
แปรงฟันเพิม่ข้ึนโอกาสการเกดิโรคฟันผจุะลดลงเดยีวกบั 
การศึกษาในต่างประเทศของ Hatahet and Dashash 
(2012) ที่ศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างการแปรงฟันและ
การเกดิฟันผ ุพบว่าการไม่แปรงฟันท�าให้เกิดฟันผมุากว่า
การแปรงฟันถึง 3 เท่า

จ�านวนค่าขนม 
เด็กนกัเรียนทีไ่ด้รบัเงินค่าขนมมากมโีอกาสเป็น

โรคฟันผุมากกว่า เด็กนักเรียนที่ได้รับเงินค่าขนมน้อย 
เงินค่าขนมเป็นเงินค่าใช้จ่ายส�าหรับเด็กนักเรียนที่ได้รับ
จากพ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อใช้ซื้ออาหารและขนมในช่วง
ที่อยู่โรงเรียน ในปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งมี
โครงการอาหารกลางวนั เงนิค่าขนมส่วนใหญ่เด็กกจ็ะน�า
ไปซื้อขนมและของเล่น ซึ่งขนมที่เด็กซื้อส่วนใหญ่ เป็น
น�้าหวาน ขนมกรุบกรอบ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว ซึ่งมีขาย

ทั้งในโรงเรียน รอบโรงเรียน และร้านค้าในหมู่บ้าน การได้
รับเงินค่าขนมมากท�าให้เด็กสามารถซื้อขนมรับประทาน
ได้หลายครั้งในแต่ละวัน แต่ไม่มีการก�าจัดคราบน�้าตาล
ที่ฟัน ส่งผลให้เด็กที่ได้รับค่าขนมมากมีโอกาสเกิดฟันผุ
มากกว่าเด็กที่ได้รับค่าขนมน้อย มีผลการวิจัยที่ผ่านมา
ในเรื่องค่าขนม พบว่าเด็กที่น�าเงินมาซื้อและรับประทาน
เฉพาะขนมตั้งแต่สัปดาห์ละ 80 บาทขึ้นไป มีปริมาณ
ฟันผุ ถอน อุด (DMFT) 1.56 เท่า เมื่อเทียบกับเด็ก
ท่ีซ้ือและรับประทานขนมน้อยกว่า 80 บาทต่อสัปดาห์ 
(นิตยา พวงราช, 2556) แต่ในการวิจัยนี้พบว่าเด็กได้รับ
ค่าขนมเฉลี่ยมากถึงเกือบ 40 บาทต่อวัน (39.56บาท) 
ซึ่งมากกว่างานวิจัยที่กล่าวมาประมาณ 5 เท่า

การศึกษาของแม่ 
เ ด็ ก นัก เ รี ยน ท่ี แม ่ จบกา รศึ กษาต�่ า กว ่ า

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโอกาสเป ็นโรคฟันผุ
มากกว ่ า เ ด็กนัก เรียน ท่ีแม ่จบการศึกษาสู งกว ่ า
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาท�าให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจส่งผลต่อทัศนคติและการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 
แม่เป็นบุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากท่ีสุด การท่ีแม่มี
การศึกษาดีย่อมมีความรู้ และทัศนคติในการดูแลและ
เอาใจใส่ลูกซึ่งอยู่ในวัยเรียนด้านพฤติกรรมสุขภาพ โดย
เฉพาะเร่ืองอนามัยช่องปากซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส�าคัญในเด็ก 
โดยการสนับสนุนให้ลูกแปรงฟัน โดยการจัดซื้อ จัดหา
อุปกรณ์ ติดตามให้ลูกแปรงฟันในเวลาที่สมควร เลือก
และแนะน�าอาหารท่ีไม่ท�าให้เกดิโรคฟันผ ุเมือ่ลูกมปัีญหา
ฟันผุก็จะพาไปพบทันตบุคลากรตามความเหมาะสม ซึ่ง
ก็สอดคล้องกับการศึกษาของ นิตยา พวงราช (2556) 
ท่ีพบว่าเด็กท่ีมีผู ้เลี้ยงดูส�าเร็จการศึกษาต�่าระดับกว่า
มัธยมศึกษามีปริมาณฟันผุ ถอน อุด (DMFT) มากกว่า 
เด็กกลุ ่มท่ีมีผู ้ เ ล้ียงดูส�าเร็จการศึกษาต้ังแต ่ระดับ
มธัยมศกึษาขึน้ไป 1.29 เท่า และการศกึษาของ Kenney, 
Kogan and Crall (2008) ที่พบว่าการศึกษาของแม่มี
ความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็ก
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การรับรู้ข่าวสาร
เด็กนักเรียนท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

โรคฟันผนุ้อย มโีอกาสเป็นโรคฟันผุมากกว่าเด็กนกัเรยีน
ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคฟันผุมาก ข้อมูล
ข่าวสารที่น่าสนใจ ท�าให้ผู ้รับสามารถน�ามาประกอบ
การตัดสินใจในการที่จะกระท�าหรือไม่กระท�าพฤติกรรม
ใดๆ ในปัจจุบันเด็กวัยเรียนสามารถรับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อต่างๆได้หลายช่องทาง ท่ีส�าคัญคือโทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ตฯ เด็กที่สนใจรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเกิด
โรคฟันผุ ก็จะท�าเกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกันโรคฟันผุ ต่างจากเด็กที่ได้รับข้อมูลข่าวสารดัง
กล่าวน้อย ซึ่งมีผลการวิจัยที่สนับสนุนจากการศึกษาคือ
อาภาพร วรรณภาสนี (2553) ที่พบว่ากลุ่มทดลองมีการ
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุ 

การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคฟันผุ การ
รับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
โรคฟันผุ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค
ฟันผุเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง 

ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้
1. สร้างความตระหนักให้เด็กนักเรียนเกิดความ

คาดหวังในการมีสุขภาพฟันที่ดี ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การประกวดนักเรียนฟันดีอย่างสม�่าเสมอ มีการยกย่อง
ชมเชยที่ฟันไม่ผุ

2. มีการประสานความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในจัดอาหารที่ทั้งที่บ้าน โรงเรียนและชุมชนเพื่อให้เด็กได้
บริโภคอาหารท่ีเหมาะโดยมคีรูเป็นผูต้รวจสอบพฤตกิรรม
การบริโภคอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งการจัดอาหารกลางใน
โรงเรียนควรเป็นแบบอย่างที่ดี

3. พ่อแม่ ผู ้ปกครองไม่ควรจ่ายค่าขนมให้
เด็กนักเรียนจ�านวนมาก ควรสร้างวินัยในการเก็บออม
เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กน�าเงินไปซื้ออาหารรับ
ประทานทั้งวัน

4. โรงเรียนต้องปฏบิตัติามนโยบายทันตสารณสขุ
อย่างเคร่งครัดในเรื่องการจ�าหน่ายขนมที่ห้ามขายโดยไม่
เห็นแก่รายได้ของโรงเรียนที่ต้องเสียไป

5. เพ่ิมช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารด้าน
ทันตสุขภาพกับเด็กให้มากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ ควบคู่
กับการสร้างความคาดหวังในการมีทันตสุขภาพที่ดี

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. การท�าวจิยัปัจจยัท่ีมคีวามสมัพันธ์กบัการเกดิ

โรคฟันผุในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. การวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้ปกครองเด็ก

นักเรียนชั้นอนุบาลที่ไม่เป็นโรคฟันผุ
3. การวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มเด็กนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาที่ไม่เป็นโรคฟันผุ
4. การวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มเด็กนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นไม่เป็นโรคฟันผุ
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของ

เด็กด้อยโอกาส และเพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนตระหนักรู ้ตนเองด้านความรับผิดชอบของ
เดก็ด้อยโอกาส เทคนิคทีใ่ช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยเชงิปฏบิตักิารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggert (1998) ระยะแรกเป็นการเตรียมก่อนการวิจัย โดยเลือกพื้นที่
ศกึษาแบบเจาะจง ศกึษาบรบิท สร้างความสมัพนัธ์กับโรงเรียน สร้างเครือข่ายทีมวิจยั โดยใช้แบบสอบถาม การจดักลุม่
สนทนา(focus group) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 46 คน 
ระยะที ่2 เป็นการวางแผนและสร้างรปูแบบการเรยีนตระหนกัรู้ตนเองด้านความรับผดิชอบของเดก็ด้อยโอกาส ด�าเนนิ
การสร้างร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศกึษาและครทูีเ่กีย่วข้อง ร่วมกนัแลกเปลีย่นความคดิเหน็ โดยมแีนวค�าถามการจดักลุม่
สนทนาแบบสัมภาษณ์ พร้อมเครื่องมือบันทึกภาพ/เสียง ระยะที่ 3 เป็นการปฏิบัติการตามรูปแบบการเรียนตระหนัก
รู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส น�าไปใช้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจ�านวน 20 คน โดยการ
สังเกตพฤติกรรม พร้อมบันทึกภาพ/เสียง ระยะที่ 4 เป็นการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเอง
ด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันสังเกต ติดตามประเมินผลและสะท้อนกลับ 
เมื่อพบข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อย เพื่อปรับปรุงแก้ไขจนสามารถน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและระยะที่ 5 
เป็นการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาสโดยใช้กระบวนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทุกขั้นตอนของการวิจัยแล้วแก้ไขปรับปรุงออกมาเป็นรูปแบบการเรียนตระหนัก
รู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ
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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

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก�าหนดและ
บัญญัติกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาทั้งในเรื่อง
สิทธิและหน้าทีท่างการศึกษา โดยจดัให้บุคคลมสีทิธแิละ
โอกาสเสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย
ค�านงึถงึความสามารถของบคุคล (กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2546) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุล
พอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทัน
โลกเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการ
พฒันาอย่างยัง่ยืน และความอยูด่มีีสขุของคนไทย โดยยดึ 
“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 

โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ 50 จงัหวดัขอนแก่น
เป็นโรงเรียนประจ�า จัดการศึกษาส�าหรับเด็กด้อยโอกาส 
จากสถิติการรับนักเรียนประจ�าปีการศึกษา 2556 พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเด็กประเภทยากจน (มากพิเศษ) และเด็กที่
ถกูทอดทิง้ เดก็ประเภทเหล่านีจ้ะขาดแคลนปัจจยัพืน้ฐาน
มีชีวิตอยู่อย่างล�าบาก หรือเป็นบุตรของกรรมกรก่อสร้าง 
เดก็ไม่ได้รบัการเลีย้งดจูากบดิามารดา อาจมาจากสาเหตุ 
ปัญหาการหย่าร้าง หรือครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ปล่อย
ท้ิงไว้ให้อยู่ล�าพังหรืออยู่กับบุคคลอื่น มีต้นทุนชีวิตท่ี
ค่อนข้างอ่อนแอ เมื่อนักเรียนเข้ามาอยู่ประจ�าในโรงเรียน
จะต้องท�าหน้าท่ีรับผิดชอบหลายอย่าง ตามกิจวัตร
ประจ�าวนัของนกัเรียนประจ�า (ส�านกับริหารงานการศกึษา
พเิศษ, 2554, หน้า 11) ประเทศชาตมิกีฎหมายใช้ในการ
ปกครองให้พลเมืองปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกต้อง ไม่ล่วงละเมิด
ในสิทธิของผู้อ่ืน โรงเรียนก็ย่อมจะมีกฎระเบียบเพ่ือเป็น
แนวทางในการปกครองนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่
ในขอบเขตเพือ่ความสงบสขุโดยส่วนรวม ในปีการศกึษา 
2556 ที่ผ่านมานั้นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในโรงเรียน จาก
การพูดคยุ สนทนากบัเพ่ือนครูในโรงเรยีน พบว่า นักเรียน
มีพฤติกรรมไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน ไม่ส่งการบ้านตาม
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ก�าหนด ไม่ตั้งใจปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า ขาดการดูแลเอาใส่ใจในเรื่อง
ของใช้ส่วนตัวและทรัพย์สินของโรงเรียน ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนพฤติกรรมเหล่านี้แสดงถึงความ
ไม่รับผิดชอบของนักเรียน ทั้งต่อตนเอง ต่อโรงเรียน 
ต่อครอบครอบครัว และต่อสังคม 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ในสังคม เป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง
ส่งผลต่อการด�าเนนิชวีติและการพฒันาประเทศชาติอย่าง
ยัง่ยนื โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสทีม่ปัีญหาทางครอบครวั 
เป็นปัจจัยส�าคัญในการเกิดปัญหาทางจริยธรรม โรงเรียน
เป็นสถาบันที่จะช่วยในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝังการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
โรงเรียน ต่อครอบครัวและต่อสังคม ผู ้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะท�าวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนตระหนักรู ้ตนเอง
ด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเอง

ด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการเรียน

ตระหนักรู ้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อย
โอกาส 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้ก�าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยรูปแบบการเรียนตระหนักรู ้ตนเอง ด้าน
ความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส ได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมกับการขอค�าแนะน�า
จากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จนได้องค์ประกอบ
ตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 
2) ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว 3) ด้านความรับ
ผิดชอบต่อโรงเรียน 4) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) ตามแนวคิด
ของ Kemmis & McTaggart (1998) มกีารศึกษาบริบท
สร้างความสมัพนัธ์กบัโรงเรยีนและนกัเรยีน พร้อมทัง้สร้าง
เครือข่ายทีมงานวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 
ร่วมการวางแผนด�าเนินการสร้างรูปแบบ (Plan) เข้าสู่
แผนการปฏิบัติและด�าเนินการตามรูปแบบที่สร้างขึ้น 
(Act) สังเกตรวมทั้งติดตามและประเมินผล (observe) 
สะท้อนกลบัรวมท้ังแก้ไขปรับปรุง (Reflect) อย่างต่อเนือ่ง 
เพือ่ให้เกดิรปูแบบการเรียนท่ีสมบรูณ์ สามารถน�าไปใช้ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล เป็นไปตามวงจร
การพัฒนาแบบขดลวด ดังนี้
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วธีิดาํเนินการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนตระหนกัรู้ตนเองดา้นความ
รับผดิชอบของเดก็ดอ้ยโอกาสใหเ้กิดรูปแบบการเรียนท่ีสมบูรณ์ สามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีขั้นตอนการศึกษา 5 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะที ่ การเตรียมก่อนการวจัิย ดาํเนินการดงัน้ี 
  เลอืกพืน้ที ่  
  การศึกษาในคร้ังน้ีเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5  
จงัหวดัขอนแก่น เป็นสนามวิจยัท่ีมีความเหมาะสมกบัการวิจยั เป็นโรงเรียนสาํหรับการจดั
การศึกษาสาํหรับเดก็ดอ้ยโอกาสท่ีอยูใ่นพื้นท่ีผูว้ิจยัสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลา
การศึกษา สร้างความสมัพนัธ์และความคุน้เคยกบัโรงเรียนควบคู่กบับุคลากรในโรงเรียนอยูเ่สมอ 
อีกทั้งสามารถสร้างทีมเครือข่ายผูร่้วมวจิยั จาํนวน 4 คน ซ่ึงมีส่วนร่วมและบทบาทตลอดการทาํวิจยั
ในคร้ังน้ี 
  ผู้ให้ข้อมูล 
  เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 รู้จกัสภาพ
และบริบทของโรงเรียนเป็นอยา่งดี เป็นแกนนาํในการสร้างรูปแบบการเรียนตระหนกัรู้ตนเองความ
รับผดิชอบของเดก็ดอ้ยโอกาส โดยแบ่งออกเป็น  กลุ่ม ดงัน้ี 
  1. รองผูอ้าํนวยการบริหารงานฝ่ายวิชาการหรือหวัหนา้งานฝ่ายวิชาการเป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นวิชาการตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
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วิธีดำาเนินการวิจัย
การศึกษาวจัิยครัง้น้ีเป็นการวิจัยเพือ่สร้างรปูแบบ

การเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็ก
ด้อยโอกาสให้เกิดรูปแบบการเรียนที่สมบูรณ์ สามารถน�า
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมี
ขั้นตอนการศึกษา 5 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การเตรียมก่อนการวิจัย ด�าเนินการ
ดังนี้

เลือกพื้นที่ 
การศึกษาในครั้งนี้เลือกพื้นที่แบบเจาะจง คือ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น เป็น
สนามวิจัยที่มีความเหมาะสมกับการวิจัย เป็นโรงเรียน
ส�าหรับการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
พื้นที่ผู ้วิจัยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลา
การศึกษา สร้างความสัมพันธ์และความคุ ้นเคยกับ
โรงเรียนควบคู่กับบุคลากรในโรงเรียนอยู่เสมอ อีกทั้ง
สามารถสร้างทีมเครือข่ายผู้ร่วมวิจัย จ�านวน 4 คน ซึ่งมี
ส่วนร่วมและบทบาทตลอดการท�าวิจัยในครั้งนี้

ผู้ให้ข้อมูล
เป ็นผู ้ที่มีส ่วนร ่วมในการจัดการศึกษาใน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 รู้จักสภาพและบริบท
ของโรงเรียนเป็นอย่างดี เป็นแกนน�าในการสร้างรูป
แบบการเรียนตระหนักรู ้ตนเองความรับผิดชอบของ
เด็กด้อยโอกาส โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 1 .  รองผู ้ อ� านวยการบริหารงานฝ ่ าย
วิชาการหรือหัวหน้างานฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
ด้านวิชาการตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน

 2 .  นัก เรี ยนที่ ได ้ รับการคัด เลือกจาก
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 
จังหวัดขอนแก่นเป็นนักเรียนที่มีพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ของโรงเรียน มีปัญหาอยู่บ่อยครั้งและโรงเรียน
เห็นสมควรที่ต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้น 
จ�านวน 20 คน

 3.  คณะครูและผู ้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 เป ็นบุคลากรที่

จัดการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญให้สอดคล้อง
กับความแตกต่างของนักเรียนและเป็นผู้สนับสนุนการ
จัดการศึกษา จ�านวน 46 คน

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามล�าดับดังนี้
 1. สร้างแบบสัมภาษณ์ แนวค�าถามการ

จัดกลุ่มสนทนาและแบบสังเกตพฤติกรรมตามกรอบที่
ก�าหนด

 2. ให้อาจารย์ทีป่รกึษาผูค้วบคมุวทิยานพินธ์
ตรวจสอบให้ค�าแนะน�า

 3. น�าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ�านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงและ
ความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนและ
ความเหมาะสมในการใช้ภาษา

 4 .  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ ค ว า ม
น่าเชื่อถือของข้อมูล ผู ้วิจัยท�าการตรวจสอบข้อมูล 
ตลอดกระบวนการวจิยัร่วมกบัผูร่้วมวจิยั เพือ่สร้างความ
น่าเชื่อถือของผลการวิจัย โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบ
สามเส้า ( Methodological Triangulation) ตรวจสอบ 
ข้อมูลจากการสังเกต (participant observation) 
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อให้
ได้ข้อมูลเฉพาะเร่ืองอย่างลึกซ้ึง แล้วน�ามาประกอบแปล
ความหมายร่วมกับเคร่ืองมือช่วยจดบันทึก อุปกรณ์
บันทึกภาพ อุปกรณ์บันทึกเสียงและการบันทึกใน
ภาคสนาม น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้น

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ผู้วิจัย
จึงใช้วิธีในการศึกษารวบรวมข้อมูลดังนี้ การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสังเกตพฤติกรรม 
แบบบันทึกการประชุมและเครื่องมือช่วยจดบันทึก ภาพ
และเสยีง ซ่ึงมรีายละเอียดของการด�าเนนิการศกึษาข้อมลู
ดังนี้



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 255974

1 .  การ สัมภาษณ ์ และการสนทนากลุ ่ ม
(Focus Group) เป็นการประชุมครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จ�านวน 46 คนในการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมคิด 
ร่วมท�า ร่วมปรึกษาหารือประเด็นปัญหาของนักเรียน
และคัดเลือกนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้าน
ความรับผิดชอบ จ�านวน 20 คน ด�าเนินการตลอด
กระบวนการวิจัยในการสร้างรูปแบบการเรียนตระหนักรู้
ตนเองด้านความรบัผดิชอบ พร้อมเครือ่งบันทกึเสยีงและ
ภาพระหว่างการเก็บข้อมูล

2. การสังเกตพฤติกรรม ใช้กับนักเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้าน
ความรับผิดชอบ จ�านวน 20 คน ระหว่างการใช้รูปแบบ
การเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ โดยใช้
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 
31 สิงหาคม พ.ศ.2558 รวมระยะเวลา 87 วัน พร้อม
เครื่องมือบันทึกเสียงและภาพระหว่างการเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู ้วิจัยใช้วิธีการตรวจ

สอบข้อมูลความถูกต้องไปพร้อมกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตลอดกระบวนการวิจัย โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
แบบสามเส้าจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การจดบันทึก เครื่องมือช่วยจดบันทึก อุปกรณ์
บันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง น�ามาจัดหมวดหมู่ 
เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน มีการเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม การวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อหาข้อสรุป ตรวจสอบ 
แปลความหมายของข้อสรุป พร้อมทั้งตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อสรุป โดยมีการย่อยข้อมูลหรือลดทอน
ข้อมูล เรยีงร้อยความสมัพนัธ์ของข้อมลูจนกระทัง่อิม่ตวั

ระยะที่ 2 การวางแผนและสร้างรูปแบบการ
เรียนตระหนักรู ้ตนเองด้านความรับผิดชอบของ
เด็กด้อยโอกาส (Plan)

ด�าเนินการสร้างรูปแบบการเรียนตระหนักรู ้
ตนเองด้านความรับผิดชอบ โดยความร่วมมือของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ร ่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประชุมวางแผน

ด�าเนินการสร้างรูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้าน
ความรับผิดชอบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยบันทึกการประชุม 
พร้อมเคร่ืองมือบันทึกเสียง/ภาพและมีแนวค�าถามการ
จัดกลุ่มสนทนา แบบสัมภาษณ์ ในการมีส่วนร่วมสร้าง
รูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ
ของเด็กด้อยโอกาส 

ระยะที่  3 ปฏิ บัติการตามรูปแบบการ
เรียนตระหนักรู ้ตนเองด้านความรับผิดชอบของ
เด็กด้อยโอกาส (Act)

ผู ้วิจัยและผู ้ร ่วมผู ้วิจัย ร ่วมกันน�ารูปแบบ
การเรียนตระหนักรู ้ตนเองด้านความรับผิดชอบที่
วางแผนแล้วไปสู่การปฏิบัติ น�าไปใช้กับนักเรียนท่ีได้รับ
การคัดเลือก โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย สังเกตพฤติกรรม 
พร้อมเคร่ืองมือบันทึกเสียง/ภาพ ระหว่างการใช้รูปแบบ
การเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ  

ระยะที่ 4 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของ
เด็กด้อยโอกาส (Observe and Reflect) 

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกัน สังเกต ติดตาม 
ประเมินผลและสะท้อนกลับเมื่อพบข้อบกพร่อง จุดเด่น 
จุดด้อย ของรูปแบบน�าไปปรับปรุงแก้ไขและประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนทุกขั้นตอนโดยเริ่ม
ตั้งแต่การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต 
(observe) และสะท้อนรวมทั้งแก้ไขปรับปรุง (Reflect) 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินของรูปแบบการเรียน
ตามกระบวนการขั้นตอน จนในท่ีสุดประเมินผลได้รูป
แบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบท่ี
สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพทีส่ามารถน�า
ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะที ่5 สังเคราะห์รปูแบบการเรยีนตระหนกั
รู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส

ผู ้วิจัยและผู ้ร ่วมผู ้วิจัย ร ่วมกันสังเคราะห์
รูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ
โดยใช้กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม ทุก
ขั้นตอนของการวิจัยแล้วแก้ไขปรับปรุงออกมาเป็นรูป
แบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบซึ่ง
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สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ในโรงเรียนอื่นๆ ที่มีบริบท
ใกล้เคียงกันได้

การสรุปผลและการรายงานการวิจัย
ผู ้ วิจัยตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องพร้อม

กับเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดกระบวนการวิจัย.โดย
ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า ผู ้วิจัยด�าเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จัดกลุ ่มสนทนา สังเกตพฤติกรรม
และบันทึก แล้วจัดหมวดหมู ่ของข้อมูล มีการย่อย
ข ้อมูลหรือลดทอนข ้อมูล เพื่ อน� ามาเป ็นรูปแบบ
การเรียนตระหนักรู ้ตนเองด้านความรับผิดชอบของ
เด็กด ้อยโอกาส ระหว ่างด�าเนินการสร ้างรูปแบบ
การเรียนน้ัน ท�าการเก็บข้อมูลเรียงร้อยความสัมพันธ์
ของข้อมูลจนกระทั้งข้อมูลอิ่มตัว ทีมวิจัยร่วมกันสร้าง
รูปแบบการเรียนตระหนักรู้ตนเองด้านความรับผิดชอบ 
ในรอบที่ 1 โดยร่วมวางแผนการสร้างรูปแบบการเรียน 
น�าแผนไปสู่การปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียน ร่วมกันสังเกต 
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามตัว
ช้ีวัดที่ก�าหนดขึ้นและร่วมกันสะท้อนกลับผลการด�าเนิน
งาน น�าผลการด�าเนนิงานมาการประเมนิเพือ่ไปใช้ในการ
สร้างรูปแบบการเรยีนในรอบที ่2 แล้วพฒันาอย่างต่อเน่ือง
แบบวงจรขดลวดจนได้รปูแบบการเรยีนตระหนกัรูต้นเอง
ด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาสที่สมบูรณ์และ
สรุปผล แล้วจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์

สรุปผล
1. รูปแบบการเรียนตระหนักรู ้ตนเองด้าน

ความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาสที่สร้างขึ้นมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้าน
ความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยจัดกิจกรรมเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีบทบาทหน้าที่ คือ 1) รักษาความสะอาด
ของร่างกาย แต่งกายถูกระเบียบ 2) มีความอดทน 
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ท�างานที่ได้รับมอบหมายจนส�าเร็จ 
3) รูจ้กัประมาณตนในการใช้จ่าย 2. ด้านความรบัผดิชอบ
ต่อครอบครัว โดยจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แห่งสายใย มี
บทบาทหน้าที่ คือ 1) เคารพ เชื่อฟังค�าสั่งสอน (พ่อครู 

แม่ครู) 2) ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว 3) รักษา 
เชิดชู ชื่อเสียงของครอบครัว 3. ด้านความรับผิดชอบ
ต่อโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมโรงเรียนของฉัน มีบทบาท
หน้าที ่คอื 1) รกัษาความสะอาดบรเิวณทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
2) รักษาผลประโยชน์ ชื่อเสียงของโรงเรียน 3) มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และ 4. ด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคม โดยจัดกิจกรรมแบ่งปันเพ่ือส่วนรวม 
มีบทบาทหน้าท่ี คือ 1) จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัรย์ิ 2) ร่วมกจิกรรมของส่วนรวม ชมุชนหรอื
สังคม 3) รู้จักหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ พลเมืองที่ดี

2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนตระหนัก
รู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาสที่สร้าง
ขึ้นนั้นท�าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ตามรูปแบบ
การเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1)ด้านความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ท�าให้นกัเรียนรู้จกับทบาทหน้าท่ีของตนเองชัดเจน
เห็นความส�าคัญและคุณค่าตน มีสุขภาพแข็งแรง มีความ
อดทน รู้จักอดออม มุ่งมั่นในทุกสิ่งเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จ 
2) ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว ท�าให้นักเรียน
รู้จักบทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกในครอบครัว 
(พ่อครู แม่ครู) เคารพ เชื่อฟังค�าสั่งสอน ช่วยเหลือ 
รักษาชื่อเสียงของครอบครัว 3) ด้านความรับผิดชอบ
ต่อโรงเรยีน ท�าให้นักเรยีนรู้จกับทบาทหน้าท่ีของการเป็น
นักเรียนโดยปฏิบัติตนและท�างานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ช่วยเหลือส่วนรวม รักษา ชื่อเสียงและผลประโยชน์ของ
โรงเรียนและ 4) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ท�าให้
นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการเป็นสมาชิก
ของสงัคมช่วยเหลอื แบ่งปันซึง่กนัและกนั ศรัทธา รักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

อภิปรายผล
จากการศกึษาการวจิยัรปูแบบการเรยีนตระหนกั

รู้ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส โดย
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น มีผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ควรอภิปราย ดังนี้
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1. ผลการสร้างรูปแบบการเรียนตระหนักรู้
ตนเองด้านความรับผิดชอบของเด็กด้อยโอกาส ที่มี
การจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังกล่าวนั้น
เป็นเพราะ 

 1.1 การสร้างรูปแบบการเรียนได้ร่วมประชุม
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมเพ่ือปรึกษา
หารือ ประเด็นปัญหาของนักเรียน โดยใช้แนวทาง
การจัดกลุ ่มสนทนาการสัมภาษณ์เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ หาวิธีการในการสร้างรูปแบบการ
เรียน ร่วมกับทีมวิจัย ตั้งแต่เริ่มระบุปัญหาและหาวิธี
สร ้างรูปแบบการเรียนเพื่อน�าไปสู ่ เป ้าหมายร่วมกัน
จนส�าเร็จนั้นสอดคล้องกับ ฉวีวรรณ เพ็งดี (2549, 
หน้า 19) ทีก่ล่าวว่า การวิจัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมส่ีวนร่วม
เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กร โดยมี
ส่วนร่วมในการร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมประเมนิ เพือ่ปรบัปรงุ
พัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กลุ่มต้องการพัฒนา ไปสู่
เป้าหมายร่วมกัน สอดคล้องกับนลินี กังศิริกุล (2547, 
หน้า 3) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการแสวงหาความรู้ร่วม
กันของผู้คนต่างๆ โดยยึดหลักของการร่วมคิด ร่วมท�า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบจากสิ่งที่คิด
ร่วมกันท�างานร่วมกันและตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งท�าให้การสร้างรูปแบบ
การเรียนตระหนักรู ้ตนเองด้านความรับผิดชอบของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น มี
ความชัดเจน 1.2)มีแผนการเรียนรู้และกิจกรรมส�าหรับ
การปรับพฤติกรรมของนักเรียน โดยการมีส่วนรวมของ
ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนตลอดกระบวนการท�า
วิจัยในรูปแบบการเรียนนั้น สามารถจัดได้หลากหลาย
รูปแบบข้ึนอยู่กับสถานศึกษาเลือกรูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ลักษณะของรูปแบบการ
วิจัยครั้งน้ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก เจตคติ 
พฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนา
ด้านจิตพิสัย(Affective domain) ซึ่งเป็นเรื่องยากแก่
การพัฒนาหรือปลูกฝัง 1.3) ผู้ร่วมวิจัยมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนานักเรียน มีความจริงจังในการหาวิธีการ
ปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงดังที่ได้รับการคัดเลือก

ไว้ ร่วมกับใช้เวลาในการปรับพฤติกรรมนักเรียนเป็น
เวลา 87 วัน ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือน ช่วย
กันดูแลนักเรียนอย่างจริงใจ มีความเอาใจใส่นักเรียน
เปรียบเสมือนลูกตนเอง สร้างทักษะชีวิตให้เห็นคุณค่า
ของตนเอง พยายามให้ความรู้ ถ่ายทอดเพื่อให้นักเรียน
ได้รับรู ้ถึงความส�าคัญของตนเองซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ี
ท�าให้การปลูกฝังหรือการสร้างจิตส�านึกกับนักเรียนได้
พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้ง
มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
อยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ ทนงศักดิ์ ประสบกิติคุณ 
(2534) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ส่งผลต่อการ
ตระหนักรู้เช่นกัน ได้แก่ ประสบการณ์ที่มีต่อการเรียนรู้ 
ความเคยชนิกบัสภาพแวดล้อม ความใส่ใจและเหน็คณุค่า
ในเร่ืองนัน้ๆ รูปแบบท่ีท�าให้เกดิความสนใจและระยะเวลา
และความถี่ในการรับรู้ ถ้ามนุษย์ได้รับรู้บ่อยคร้ังเท่าใด
หรือนานเท่าไรก็ยิ่งท�าให้มีโอกาสเกิดความตระหนัก
รู้ได้มากขึ้น 1.4) ในการวิจัยครั้งนี้ทีมวิจัยได้ด�าเนิน
การจัดกิจกรรมการเรียน รูปแบบการจัดท�าแบบ
การเรียนรู้ ประกอบด้วยเน้ือหาดังน้ี 1. ด้านนอกแบบ
การเรียนประกอบด้วย รหัสนักเรียน ประจ�าวัน วันที่ 
เดือน ปี ในภาพรวมนั้นนักเรียนจะระบุหน้าที่ของตนเอง
ที่ท�าในแต่ละวันทั้งหมด 4 กิจกรรมอย่างชัดเจน ระบุสิ่ง
ที่ต้องปฏิบัติตามกิจกรรม 4 กิจกรรม 2. ด้านในแบบ
การเรียน ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
กจิกรรม ค�าช้ีแจง ภาพประกอบเป็นเพศชายหรือเพศหญงิ 
กิจกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัติ ตามจ�านวนหน้าท่ีแต่ละ
กิจกรรม ผลจากการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม ซ่ึงมีภาพ
การ์ตนูเพือ่สือ่ถงึเพศชายและเพศหญงิ ในแต่ละกจิกรรม
จัดการเรียนรู้เป็นไปตามกิจวัตรประจ�าวันของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัด นักเรียนสามารถ
ระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เพราะเป็นเอกสารประกอบ
การเรียนของนักเรียนเอง เป็นการจัดรูปแบบการเรียนที่
มีองค์ประกอบส�าคัญและน�าไปสู่เป้าหมายของกิจกรรม
ได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2550, 
หน้า 4) ท่ีกล่าวว่ารูปแบบการเรียนการสอนมีองค์
ประกอบส�าคัญ ประกอบด้วย 1) หลักการ แนวคิด 
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หรือความเช่ือที่ เป ็นพ้ืนฐานเป ็นหลักของรูปแบบ
การสอนนั้นๆ 2) การบรรยายและอธิบายสภาพของ
การจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับหลกัการทียึ่ดถือ 
3) มีการจัดระบบ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบให้
สามารถน�าผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของกระบวนการน้ันๆ 
และ4) มีเทคนคิการสอนต่างๆอนัจะช่วยให้กระบวนการ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการ
เรียนตระหนักรู ้ตนเองด้านความรับผิดชอบของ
เด็กด้อยโอกาส ผลการวิจัยพบว่า

 1. ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง โดย
จัดกิจกรรมเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่า นักเรียนรู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเองชัดเจนมีความส�าคัญและ
คุณค่าตน มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน รู้จักอดออม 
มุ่งมั่นในทุกสิ่งเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จ ดังค�ากล่าวจากรูป
แบบการเรียนของนักเรียน “… กิจกรรมเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ท�าให้หนูได้เข้าใจการท�าหน้าที่ของตัวเองชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ท�าความสะอาดร่างกาย ซักเสื้อผ้าของตัวเอง 
ให้สะอาด ท�าให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นคนขยัน 
ท�าให้มีระเบียบวินัยมากย่ิงขึ้น ยังท�าให้ตัวเองมีความ
ประหยัดอดออมเพื่ออนาคตของตนเอง ที่ส�าคัญมีความ
อดทนต่ออุปสรรคมากยิ่งขึ้น...”

 2. ด้านความรับผิดชอบต่อครอบครัว โดย
จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แห่งสายใย พบว่า นักเรียนรู้จัก
บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกในครอบครัว เคารพ 
เชือ่ฟังค�าสัง่สอน ช่วยเหลอื รักษา ชือ่เสยีงของครอบครวั 
ดังค�ากล่าวจากรปูแบบการเรยีนของนกัเรยีน “…กิจกรรม
สานสันพนัธ์แห่งสายใย ท�าให้หนรูกัครอบครวั ทีด่แูลพวก
เราตลอด 24 ช่ัวโมง เมือ่ปฏบิติัตามค�าสอนของท่านแล้ว 
เกดิความส�าเรจ็และเป็นส่ิงทีด่กีบัตวัหนมูาก เช่น หนชู่วย
เหลือเพื่อนร่วมหอนอน ท�าความสะอาดและช่วยเหลือ
เพ่ือนเวลาที่เขาไม่สบาย หนูได้รับค�าชมจากเพื่อนคน
อื่น ท�าให้หนูมีก�าลังใจในการปฏิบัติตัวและศรัทธาในค�า
สอนของแม่หอ และยังมเีรือ่งการเรยีนทีท่�าให้หนไูด้รบัค�า
ชมจากการท�าการบ้านเสร็จเรียบร้อยและช่วยคุณครูท�า

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คุณครูบอกหนูว่า เป็นคนมี
จิตอาสา และประพฤติตนในทางที่ดีขึ้น...”

 3. ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน โดย
จัดกิจกรรมโรงเรียนของฉัน พบว่า นักเรียนรู้จักบทบาท
หน้าที่ของการเป็นนักเรียนให้ปฏิบัติตนตามที่ได้รับ 
ช่วยเหลือส่วนรวม รักษา ชื่อเสียงและผลประโยชน์ของ
โรงเรียน ดังค�ากล่าวจากรูปแบบการเรียนของนักเรียน 
“…กิจกรรมโรงเรียนของฉัน เป็นกิจกรรมท่ีผมต้องท�า
เป็นประจ�า กจิกรรมนีท้�าให้ผมได้รูจ้กับญุคณุของโรงเรยีน
ที่ท�าให้ผมมาอาศัยจนเติบใหญ่ในทุกๆวันน้ี พวกเรา
ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนร่วมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ จนท�าให้
โรงเรียนได้รับค�าชมจากหน่วยงานภายนอกและมโีรงเรียน
อ่ืนๆมาศึกษาดงูานด้วย เพราะผมท�างานอาชพีท่ีโรงเลีย้ง
ไข่ไก่ของโรงเรียนท�าให้ผม ภาคภูมิใจในตนเองเป็นอย่าง
มากที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนในสิ่งที่พวกผมท�าได้...”

 4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัด
กิจกรรมแบ่งปันเพื่อส่วนรวม พบว่า รู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเองในการเป็นสมาชกิของสงัคมช่วยเหลอื แบ่งปัน
ซึ่งกันและกัน ศรัทธา รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ดงัค�ากล่าวจากรูปแบบการเรยีนของนกัเรยีน“…กจิกรรม
แบ่งปันเพื่อส่วนรวม ท�าให้ผมรักในแผ่นดิน รักในความ
เป็นประเทศไทย ศรัทธาพระพุทธศาสนา รักพ่อหลวง
ผู้ซึ่งให้ชีวิตความเป็นอยู่กับนักเรียนราชประชา ผมได้
เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ท�าให้เป็นคนที่มีจิตอาสา ใน
บางวันได้ไปร่วมงานที่วัด กวาด ท�าความสะอาดลาน
วัดหรือหมู่บ้าน มีความภูมิใจและสุขใจเป็นอย่างยิ่ง รู้สึก
มีความสุข เมื่อได้ยินค�าชื่นชมจากชาวบ้าน…”

 ก า ร ท่ี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพของ รูปแบบกา ร
เรียนรู ้ ท่ีสร ้ างขึ้นมีผลดังกล ่าวข ้างต ้นนั้น เพราะ
ในการสร้างรูปแบบการเรียนตระหนักรู ้ตนเองด้าน
ความรับผิดชอบนั้น นักเรียนมีพฤติกรรมที่มีพัฒนาการ
ดีขึ้นเรื่อยๆ จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด สังเกตโดยตรง
กับพฤติกรรมนักเรียนท่ีแสดงออกมา ซึ่งมีการสังเกต
ทุกวนั ใช้ระยะเวลาในการสงัเกตเป็นเวลานาน ตามเวลาท่ี
นกัเรียนใช้แบบการเรียน และผูส้งัเกตมคีวามพร้อมในการ
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ให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ีจึงท�าให้การสงัเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนเป็นไปในทางที่ดีขึ้นและสามารถสร้าง
ความตระหนักรู ้ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
ได้ในรูปแบบการเรียนที่ก�าหนดขึ้น สอดคล้องกับ 
สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต (2556) ทีก่ล่าวว่า วิธกีารประเมนิ
พฤติกรรม (Method of Behavioral Assessment) 
สามารถแบ่งออกได้ 2 ด้านซึ่งด้านวิธีการประเมิน
โดยตรง (Observation) เป็นวิธีการหลักที่ใช้ในการ
ประเมินพฤติกรรม โดยมีองค์ประกอบทั้งทางด้าน
สภาพการณ์และสถานที่ที่สังเกตพฤติกรรม จ�านวน
คร้ังที่สังเกต ซ่ึงควรสังเกตพฤติกรรมทุกๆ วัน ความ
ยาวนานของเวลาท่ีใช้ในการสังเกต ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับ
เป้าหมายของผู้สังเกตพฤติกรรมเป็นหลัก และด้วย
นกัเรียนมคีวามมุง่มัน่ ต้ังใจในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
เอาใจใส่และเห็นความส�าคัญ คุณค่าของตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ง มเีป้าหมายหรอืบทบาทหน้าทีท่ีต้่องปฏบิตั ิจาก
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีน คร ูบุคลากรภายในโรงเรยีน
ที่มีความต้องการพัฒนานักเรียน และเอาใจใส่นักเรียน
มาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่นักเรียนมีความ
เชื่อและมีอิทธิพล ท�าให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมของ
ตนเองออกมาอย่างเปิดเผย สอดคล้องกับ Luft (1970) 

ท่ีกล่าวว่า การแสดงออกถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเองท่ี
ตนเองรู้และในขณะเดียวกันคนอ่ืนรู้ด้วย (Open self) 
หรือพฤติกรรมเจตนาท่ีบุคคลแสดงออกแล้วรู้ว่าตนเอง
แสดงพฤติกรรมอะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไรให้บุคคล
อื่นรับรู้พฤติกรรมและเจตนาของเรา ในขณะเดียวกัน
เราก็รับรู้พฤติกรรมและเจตนาของผู้อ่ืนด้วย ซ่ึงการ
แสดงพฤติกรรมแบบนี้เป็นบริเวณหน้าต่างบานที่ 1 คือ 
บรเิวณทีเ่ปิดเผย (Open Area, OA) ของทฤษฎหีน้าต่าง
โจฮารี่ (Johari Window) เป็นทฤษฎีเพื่อแสดงให้เข้าใจ
ถึงการตระหนักรู้ตนของบุคคลในสถานการณ์ที่แสดง
พฤติกรรมติดต่อกับบุคคลอ่ืน ในการสร้างรูปแบบการ
เรียนนั้นเพื่อแก้ปัญหาความรับผิดชอบของนักเรียน ให้
นักเรียนมีความสนใจ ความตั้งใจด้วยความพากเพียร
พยายาม ให้บรรลุเป้าหมายในหน้าท่ีของตนเอง หรือ
ตามภารกิจที่ตนเองได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับ
วิทย์ วิศทเวทย์และเสฐียรพงษ์ วรรณปก (2524) ที่
กล่าวว่า ความรับผิดชอบคือ สิ่งที่ควบคู่ไปกับหน้าท่ี 
เป็นคนตัง้ใจ ด้วยความเพียรพยายามและยอมรบัผลของ
การกระท�านัน้ ตามภารกจิในหน้าท่ีของตนให้ส�าเรจ็ลลุ่วง
ตามเป้าหมายที่พึงประสงค์ 
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ความคาดหวังและที่เป็นจริงต่อการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ

บริหารส่วนตำาบลนายายอาม อำาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต* 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่คาดหวังต่อการด�าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม 2) ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นจริงต่อการด�าเนิน
งานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ระหว่างทีค่าดหวังกับทีเ่ป็นจรงิขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 352 คน ใช้วิธีสุ่ม
ตวัอย่างช้ันภมิูแบบเป็นสดัส่วนหลงัจากนัน้ใช้วิธกีารสุม่ตวัอย่างอย่างง่ายโดยวิธกีารจบัสลาก เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, ทดสอบความแตกต่างใช้สถิติ pair-samples t-test โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นที่คาดหวังต่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมมีความคาดหวังมาก 2) ประชาชนมี
ความคิดเหน็ท่ีเป็นจรงิต่อการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม พบว่า มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นจริงตามความคาดหวังน้อย 3) ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ระหว่างที่คาดหวังกับที่เป็นจริงแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส�าคัญ 0.01. 

คำาสำาคัญ: การด�าเนินงาน/ 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 Sub-
District 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, 
*รองศาสตราจารย์ประจ�าวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 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

บทนำา 
องค ์ ก า รบ ริ ห า รส ่ วนต� าบลนาย ายอาม 

อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็นองค์กรส่วน
ท้องถิ่นที่ยึดถือแนวทางการบริหารการจัดการด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการจัดการบ้านเมือง
ที่ดี (พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต, 2557) มีการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ การวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ รวมถึงการน�ายุทธศาสตร์ไปใช้เพื่อก�าหนด
เป็นวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์จึงถือเป็นหัวใจส�าคัญ
ในการด�าเนินงานสู่วิสัยทัศน์ เพื่อให้องค์กรมีแนวทาง
สู่ความส�าเร็จ จึงต้องมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม ตามแผน
พัฒนาสามปี คือ “พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ
รุ่งเรือง เมืองพัฒนา น�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
มีการน�ามาก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 
5 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลนายายอาม จึงจ�าเป็นอย่างยิง่ทีอ่งค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลนายายอามจะต้องมีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี ภายใต้แนวคิดการตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เข้าใจ 
ปัญหา ในท้องถิ่นและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
อย่างทันเหตุการณ์ โดยมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้กล่าวคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการก่อสร้าง 
และปรับปรุงซ่อมแซมถนนและติดตั้งป้ายบอกซอย
ประจ�าเส้นทาง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล

นายายอาม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพฒันาคนและสงัคม
ท่ีมีคุณภาพ จัดโครงการอาหารกลางวันและนมส�าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดงานตามประเพณีไทย จ่ายเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จัดโครงการ
อุดหนุนศูนย์ถ ่ายทอดเทคโนโลยีทางเกษตรต�าบล
นายายอาม ยทุธศาสตร์ที ่4 ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลูกต้นไม้ และโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี จัดโครงการมอบทุนการศึกษา จัด
โครงการประชุมสมาคมต�าบล จัดท�าแผนสามปี และจัด
ซือ้วสัดอุปุกรณ์ทีช่่วยอ�านวยความสะดวกแก่การท�างาน
และคุณภาพต่อคนในชุมชน เช่น จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน จัดซ้ือไฟสามเหลี่ยม จัดซ้ือกล้องวงจรปิดเป็นต้น 
การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์นั้นถือเป็นการด�าเนินการสู่
วิสัยทัศน์หรือทิศทางที่มุ่งสู่ความส�าเร็จขององค์กร เพื่อ
ให้การบริการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างต่างๆ เพื่อตอบสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนเป็นส�าคัญและเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพ่ือสามารถรองรับการ
เปลีย่นแปลงทกุมติโิดยค�านงึถงึประชาชนเป็นศนูย์กลาง
ของการรับผลประโยชน์และเกิดความพึงพอใจสูงสุด แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลนายายอามก็ยังพบอุปสรรคในประเด็น
ของความคาดหวังและไม่ตอบสนองความต้องการของ
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ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและทั่วถึง ซึ่งหากการ
ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์สามารถตอบสนองความ
ต้องการจะส่งผลดต่ีอความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม
ตลอดจนความผาสกุและความเข้มแขง็ของชมุชนทีพ่ร้อม
รบัการเปลีย่นแปลงแต่ถ้าการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการจะส่งผลเสียในทาง
ตรงข้ามดังกล่าว (แผนพัฒนาสามปี 2556 – 2558 
องค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม, 2555)

จากที่ กล ่ า วมาทั้ งหมดนี้ จึ ง เป ็ น เหตุผล
ให้ผู ้วิจัยสนใจท�าการวิจัยหัวข้อเรื่องความคิดเห็นที่
ความคาดหวังและที่เป็นจริงต่อการด�าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม 
อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ศกึษาความคดิเห็นของประชาชนต่อการด�าเนนิงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่คาดหวังและที่เป็นจริง และน�ามาเปรียบ
เทียบระหว่างการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่คาดหวัง
และที่เป็นจริงขององค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม 
อ�าเภอนายายอาม จงัหวัดจันทบุรี เพือ่น�าผลการศกึษาไป
เป็นแนวทางการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 
เป็นการช่วยพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส�าเร็จตามที่ตั้ง
เป้าหมายไว้ ซึง่ข้อมูลทีไ่ด้จากการวิจัยสามารถน�ามาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�างานขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลนายายอามให้บรรลุเป้าหมาย สามารถ
ตรวจสอบผลการด�าเนินงานในภาพรวมว่าประสบผล
ส�าเร็จตามที่ก�าหนดไว้หรือไม่ และน�าผลที่ได้จากการ
วิจัยมาใช้ในการตัดสินใจก�าหนดแนวทางในการจัดท�า
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อก�าหนดทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ี

คาดหวังต่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีเป็น
จรงิต่อการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ขององค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ระหว่างท่ีคาดหวงักบัท่ี
เป็นจรงิขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอ
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

สมมติฐานการศึกษา 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�าเนินงาน

ตามยุทศาสตร์ที่คาดหวังแตกต่างจากการ
ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เป็นจริง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ประกอบด้วย 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีคาดหวังและท่ีเป็นจริงต่อ
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วน
ต�าบลนายายอาม ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเศรษฐกจิ ด้านพฒันาคนและสงัคมท่ีมคีณุภาพ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหาร
จัดการที่ดี (แผนพัฒนาสามปี 2556 – 2558 องค์การ
บริหารส่วนต�าบลนายายอาม, 2555)
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของประชาชน

ที่คาดหวังต ่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี

2. เพือ่ทราบถงึความคดิเหน็ของประชาชนทีเ่ป็น
จริงต่อการด�าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

3. เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบความคิด
เห็นของประชาชนต่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ระหว่างที่คาดหวังกับที่เป็นจริงขององค์การบริหารส่วน
ต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยั คอื หวัหน้าครวั

เรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตองค์การบริหารส่วน
ต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
มจี�านวนรวม 2,946 ครวัเรอืน (แผนพฒันาสามปี 2556 
– 2558 องค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม, 2555) 

2. กลุ ่มตัวอย่าง จ�านวนหัวหน้าครัวเรือน
ที่มีชื่ออยู ่ในทะเบียนบ้านเขต องค์การบริหารส่วน
ต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
มีจ�านวนรวม 2,946 ครัวเรือน ผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาด
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 . เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนท่ีคาดหวงัต่อการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนายายอาม อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี 
 . เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนท่ีเป็นจริงต่อการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนายายอาม อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี 
 3. เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์ระหวา่งท่ีคาดหวงักบัท่ีเป็นจริงขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนายายอาม อาํเภอ 
นายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี    
  
วธีิดาํเนินการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
  .  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั คือ หวัหนา้ครัวเรือนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลนายายอาม อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  ซ่ึงมีจาํนวนรวม 2,46 ครัวเรือน 
(แผนพฒันาสามปี 2556 – 255 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนายายอาม, 2555)  
 . กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนหวัหนา้ครัวเรือนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นเขต องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลนายายอาม อาํเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบุรี  ซ่ึงมีจาํนวนรวม 2,46 ครัวเรือน ผูว้ิจยัได้
กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของกลุ่มประชากรดว้ยการใชสู้ตร ท่าโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 
17) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 5%  และกาํหนดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้.5 จากการคาํนวณ

ความเป็นจริงต่อการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ 
ท่ีเป็นจริงขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

นายายอาม 
- ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ดา้นเศรษฐกิจ 
- ดา้นคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
- ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
- ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 

ความคาดหวงัต่อการดาํเนินงาน 
ตามยทุธศาสตร์ท่ีคาดหวงัขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนายายอาม 
- ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ดา้นเศรษฐกิจ 
- ดา้นคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
- ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
- ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ของกลุ ่มตัวอย่างของกลุ ่มประชากรด้วยการใช้สูตร 
ท่าโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95% และก�าหนดความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับ
ได้ 0.05 จากการค�านวณกลุม่ตวัอย่างครัง้นีผู้ว้จิยัได้กลุม่
ตัวอย่าง จ�านวน 352 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่จะท�าการ
ศึกษาครั้งนี้ น�ามาจากจากหัวหน้าครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม 
อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 13 หมู่ โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นหัวหน้า
ครัวเรือน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและวิธี
การสุม่ตวัอย่างอย่างง่ายโดยวธิกีารจบัสลาก กล่าวคือเอา
รายชื่อของหัวหน้าครัวเรือนซึ่งเป็นประชากรมาท�าการ
ก�าหนดหมายเลขให้กับหน่วยแต่ละหน่วยท่ีมีอยู่ในบัญชี
รายชื่อ เรียงล�าดับกันไปโดยไม่เว้น หรือซ�้ากัน หลังจาก
นั้นจึงท�าการจับสลากหมายเลขตามจ�านวนท่ีต้องการ 
(เฉลิมพล ศรีหงส์, 2543, หน้า 9) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใ นก า ร เ ก็ บข ้ อมู ลค ร้ั ง น้ี ผู ้ วิ จั ย ได ้ ส ร ้ า ง

แบบสอบถาม (Questionnaires) ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่อง
มือในการเก็บข้อมูล โดยท�าการศึกษาจากข้อมูลพื้นฐาน
แนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม รวมท้ังงาน
วจิยัท่ีเกีย่วข้องกบัผลการด�าเนนิงานท่ีความคาดหวงักบั
เป็นจริง เพ่ือเป็นแนวทางในการก�าหนดขอบเขตเน้ือหา  
ของแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วยค�าถาม 6 ข้อ โดยสอบถาม 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
โดยเป็นแบบปลายปิด (Close Ended Question) ให้
เลือกตอบในช่องที่ก�าหนด

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่คาดหวังและเป็นจริงต่อการด�าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม 
อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
การบรหิารจดัการทีด่ ีประกอบด้วยค�าถามแบบปลายปิด 
(Close Ended Question) จ�านวน 20 ข้อ โดยแต่ละ
ค�าถามจะมีระดับความคิดเห็น 4 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย
มากทีส่ดุ เหน็ด้วยมาก เหน็ด้วยน้อยและเหน็ด้วยน้อยทีส่ดุ

วิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห ์ข ้อมูลส�าหรับการวิจัยครั้ งนี ้

แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นของประชาชน
ต ่อการด�า เนินงานตามยุทธศาสตร ์ขององค ์การ
บริหารส ่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี โดยใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้
สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูล 
และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. วเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูส้อบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานสภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน องค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม 
อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ

2. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน
ที่คาดหวังต ่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับและการแปลความ

3. วเิคราะห์ข้อมูลความคดิเหน็ของประชาชนที่
เป็นจริงต่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การจัดอันดับและการแปลความ

4. ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิ เคราะห ์
เปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับผลการด�าเนินงานที่
เป็นจรงิขององค์การบรหิารส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอ
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยใช้สถิติ Pair Sample 
t-test โดยก�าหนดระดับส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่คาด

หวังต่อการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำาบลนายายอาม อำาเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี

จากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชน
ที่คาดหวังต ่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมมีความคาดหวังมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ประจัก ยงยืน (2554, 
บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของ
ประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลศรีดอยไชย อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับ
มากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป วงศ์ไชย 
(2555, บทคดัย่อ) ได้ท�าการวจิยัเกีย่วกบัความคาดหวงั
ของประชาชนต่อการพฒันาท้องถิน่: กรณศีกึษาเทศบาล
ต�าบลท่าวงัทอง อ�าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ผลการ
วิจัยพบว่าประชาชนมีความคาดหวังต่อการด�าเนินการ
พัฒนาอยู่ในระดับมาก 

ใ น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู ้ วิ จั ย เ ห็ น ว ่ า
ความคิด เห็นของประชาชนที่ ค าดหวั งต ่ อการ
ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
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ต�าบลนายายอาม มีความคาดหวังมากเป็นเพราะ
ยทุธศาสตร์เป็นแนวทางการด�าเนนิงานให้บรรลจุุดหมาย
ของหน่วยงานทีเ่ป็นสิง่ส�าคญัยิง่ในการบรหิารจัดการเพือ่
การพัฒนานอกจากน้ียุทธศาสตร์ท่ีองค์การบริหารส่วน
ต�าบลนายายอาม ก�าหนดมานั้นหากทางองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลนายายอาม มีการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ได้อย่างสมบูรณ์และบรรลุภารกิจที่ก�าหนดไว้อย่างเป็น
รูปธรรมในทุกด้านกล่าวคือ ในด้านพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านการบริหารจัดการที่ดี และ
ด้านเศรษฐกิจ จะส่งผลโดยตรงต่อประชาชนที่อาศัย
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม ท�าให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชนให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น จึงเป็นเหตุผลส�าคัญ
ที่จะท�าให้ประชาชนให้ความส�าคัญและมีความคาด
หวังสูง (กิรณา ศรีพรรณ, 2553) 

2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีเป็น
จริงต่อการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำาบลนายายอาม อำาเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี

จากการ วิจั ย  พบว ่ าระดับความคิด เห็น
ของประชาชนที่ เป ็นจริ งต ่อการด�า เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม 
อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม พบว่า 
มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นจริงตามความคาดหวังน้อย 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ประจัก ยงยืน (2554, 
บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนต�าบลศรีดอยไชย อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยพบว่ามีผลการปฏิบัติงานที่เป็นจริงตาม
ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มานพ อุบลทิพย์ (2549, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวังของ
ประชาชนต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนต�าบล
หนองปรือ อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีผลการวิจัย 
พบว่า ประชาชนรบัรูผ้ลการด�าเนินงานได้ระดบัปานกลาง

ในความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นว่าระดับความ
คิดเห็นของประชาชนที่เป็นจริงต่อการด�าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม 
มีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริงตามความคาดหวังน้อย
เป็นเพราะการท่ีจะด�าเนินงานให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย
นั้นต้องประกอบไปด้วยหลายสาเหตุและหลายปัจจัย
เช่นเป็นปัจจัยทางด้านงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองรวมถึงปัจจัยทางด้านบุคคลากรเช่น
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับซึ่ง
จะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน�า
ศักยภาพของ ก�าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนา
ก�าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานนอกจากนี้
ยังต้องค�านึงถึงปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ท�าให้การด�าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย หากปัจจยัต่างเหล่านีข้าด
การบริหารจัดการที่เหมาะสมย่อมส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานให้สอดคล้องตามท่ีประชาชนคาดหวังแต่ถ้า
มกีารบริหารจดัการท่ีดีย่อมส่งผลในทางตรงข้ามแน่นอน 
(ไพโรจน์ สุโพธิ์, 2555)

3 .  ผลการทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบ
เทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำาเนิน
งานตามยุทธศาสตร์ระหว่างที่คาดหวังกับที่เป็น
จริงขององค ์การบริหารส ่วนตำาบลนายายอาม 
อำาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ระหว่างท่ีคาดหวัง
กับท่ีเป็นจริงขององค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม 
อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมพบว่า 
ค่า Sig. เท่ากบั 0.00 แสดงว่า ความคดิเหน็ของประชาชน
ท่ีคาดหวงัต่อการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์กบัท่ีเป็นจริง
แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ ประจกั ยงยนื 
(2554, บทคดัย่อ) ได้ท�าการวจิยัเกีย่วกบัความคาดหวงั
ของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลศรีดอยไชย อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
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ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความคาดหวังกับที่เป็น
จริงต่อการพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ กมนพรรธน์ สีมะเดื่อ (2558) ได้ท�าการ
วิจัยเกี่ยวกับการรับรู้และการคาดหวังของประชาชนต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล
เมืองตราด จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้และ
การคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด 
แตกต่างกัน 

ในความคิดเห็นของผู ้วิจัยเห็นว่าการเปรียบ
เทียบความคิดเห็นของประชาชนที่คาดหวังต่อการ
ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร ์กับท่ีเป ็นจริงแตกต่าง
กันโดยที่ประชาชนมีความคาดหวังมากแต่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นจริงตามความคาดหวังน้อยเป็นเพราะ
ความคาดหวังนั้นเป็นความรู้สึกหรือความต้องการ
ของประชาชนที่มีต่อการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอาม ที่หากการ
ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นไปได้ตามเป้าหมาย
จะส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล
นายายอาม ท�าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึง
เป็นสิ่งที่ประชาชนปรารถนาจะเห็นผลความส�าเร็จ
อย่างมาก (ชนาธิป ยี่สาร, 2554) แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติ
แล้วเป็นจริงตามความคาดหวังน้อยเพราะตลอดเวลา
ที่ด�าเนินการปฏิบัติจะเจอกับอุปสรรคตลอดจนปัญหา
ต่างๆ ที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่สามารถบรรลุตามแผน
ได้ โดยปัญหานั้นมาจากหลายปัจจัยเช่นปัจจัยทางด้าน
งบประมาณ, บุคคลากร รวมถึงปัจจัยในการบริหาร
จัดการจึงส่งผลให้การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ส�าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้น้อย หากทางองค์การ
บริหารส่วนต�าบลนายายอามต้องการให้งานบรรลุแผน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการประเมินติดตาม
แผนตลอดจนการดูแลปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
โดยหาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จและด�าเนิน
การแก้ไขอย่างทนัท่วงทกีจ็ะส่งผลให้งานส�าเรจ็ได้ดยีิง่ขึน้ 
(จักรพงษ์ ชมเชย, 2550) 

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา“ความคาดหวังและท่ีเป็นจริงต่อ

การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี” 
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผลก า รศึ กษ าพบว ่ า ป ร ะช าชนมี ค ว าม

คาดหวังมากแต่มีผลการปฏิบัติงานที่ เป ็นจริงตาม
ความคาดหวังน้อยดังนั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต�าบลนายายอามควรมนีโยบายปรบัปรงุระบบการบรหิาร
จัดการการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริง

ตามคาดหวังได้น้อยในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุน
อาชีพให ้กับประชาชนดังนั้นองค ์การบริหารส ่วน
ต�าบลนายายอาม ควรจดักจิกรรมส่งเสรมิและสร้างอาชพี
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

2. ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติงานท่ีเป็นจริง
ตามคาดหวังได้น้อยในเร่ืองการสร้างจิตส�านึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนต�าบลนายายอามควรจัดกิจกรรมอบรม
ส่งเสรมิการสร้างจติส�านึกในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
1. ควรท�าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้านปัญหา

และอุปสรรคของการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อจะ
ได้ทราบข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้น

2. ควรท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส ่งผลต่อ
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อจะได้ทราบปัจจัย
และหาแนวทางส ่งเสริมหรือแก้ไขป ัจจัยท่ีพบเพ่ือ
ให้การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3. ควรท�าการศึกษาวิจัยในเชิงวิเคราะห์การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการบริหารโครงการและแผน
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนายายอามเพื่อให้การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขา

วิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model) ในด้านบริบทด้านปัจจัย
น�าเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 
3 คน 2) อาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน 5 คน 3) อาจารย์ผู้สอน จ�านวน 67 คน 4) ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 
20 คนและครูพี่เลี้ยง จ�านวน 38 คน 5) นิสิตจ�านวน 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�าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ

2) ผลการประเมนิด้านปัจจัยน�าเข้า ในภาพรวมพบว่า มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก (m = 3.89, s = 0.76) 
การก�าหนดคุณสมบัติของนิสิตกระบวนการคัดเลือกนิสิตมีความเหมาะสม อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติ มีความรู้ และ
ประสบการณ์ในการสอนอย่างเหมาะสมในระดับมาก 
*งานวิจัยนี้ได้รับทุนในการท�าวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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3) ผลการประเมนิด้านกระบวนการ ในภาพรวมพบว่า มคีวามคิดเหน็อยูใ่นระดบัมาก (m = 4.29, s = 0.61) 
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก

4) ผลการประเมินด้านผลผลิต ในภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (m = 4.28, s = 0.59) 
นิสิตมีผลการเรียนรู้ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับมาก ผู้ใช้นิสิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
นิสิตในระดับมาก

คำาสำาคัญ: 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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บทนำา
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการ

ที่หลากหลายตามแนวคิดของนักการศึกษาหรือ
นักพัฒนาหลักสูตร โดยสรุปมีกระบวนการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ เริ่มต้ังแต่ระบบการวางแผนหลักสูตร 
ห รือออกแบบหลัก สูตรหรือร ่ า งหลักสูตร  ตาม
องค์ประกอบของหลักสูตร และมีการตรวจสอบความ
สอดคล้องและเหมาะสมขององค์ประกอบของหลักสูตร
โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีการปรับปรุงร่างหลักสูตรนั้น 
จากนั้นเป็นระบบการน�าหลักสูตรไปใช้ ซึ่งผู้สอนจะมี
บทบาทส�าคัญในการน�าหลักสูตรไปใช้ มีการวางแผน
การสอน การจัดการเรียนการสอน และวัดผลประเมิน
การเรียนการสอน เพื่อน�าผลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
และปรบัปรงุการเรยีนการสอนและน�าไปใช้ในการปรบัปรงุ
หลักสูตรต่อไป และระบบสุดท้ายเป็นระบบประเมิน
หลักสูตร ซ่ึงมีรูปแบบในการประเมินหลักสูตรตาม
แนวคดิของนักพฒันาหลกัสตูรหลายท่านซึง่การประเมนิ
หลกัสูตรมคีวามส�าคญัต่อการตดัสนิว่าหลกัสตูรนัน้ๆ ว่า
จะยังคงใช้ต่อไป หรือจะต้องปรับปรุง หรือยุติการใช้ 

รู ปแบบการประ เมินหลักสูตรแบบซิปป ์ 
(CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 
1971) มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เป็นการ
ประเมินด้านบริบท (context) เป็นการประเมินที่เกี่ยว
กับสภาวะแวดล้อมของหลักสูตร เพื่อความสมเหตุ
สมผลของภูมิหลังที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร 
เช่น ปรชัญา สภาพและความต้องการของสงัคม นโยบาย
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2545) การประเมินด้านบริบท (Context)ได้แก่ ปรัชญา
ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของ
หลักสูตรและรายวชิา การประเมนิด้านปัจจัยหรอืตวัป้อน 
(Input) เป็นการประเมินผลเก่ียวกับทรัพยากรต่างๆ 
ได้แก่ คุณวุฒิและผลงานของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร

และอาจารย์ผู้สอน พ้ืนฐานของผู้เรียน/เง่ือนไขการรับ
นสิติ อาคารเรยีน/ห้องเรยีน/สือ่และวสัดอุปุกรณ์การเรยีน
การสอน และงบประมาณ การประเมินด้านกระบวนการ 
(Process) เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการหลักสตูร 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละการจดัระบบอาจารย์
ท่ีปรึกษา และการประเมินด้านผลผลิต (Product) 
เป็นการประเมินผลสิ่งท่ีเกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ 
คณุลกัษณะบณัฑติท่ีพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ส�าคญัตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้บริหาร
และครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (หลักสตูร 5 ปี)  สาขา
วชิาการสอนภาษาไทย (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) ซึง่
เป็นหลักสูตรหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของภาค
วิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา   
ได ้ด�า เนินการจัดให ้มีการเรียนการสอนมาตั้ งแต ่
ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ปี 
ซึ่งจะครบวงรอบการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2558 
และจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 8 ที่กล่าวว่า ให้สถาบัน 
อุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี เพื่อให้สามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์และกรอบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
11 มาตรฐาน นอกจากนีย้งัเป็นการประเมนิหลกัสตูรเพือ่
ให้เป็นไปตามกรอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน
ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 (IQA) และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

ด้วยเหตผุลดงักล่าวผูว้จิยัจงึได้เหน็ความส�าคญั
และความจ�าเป็นทีต้่องประเมนิหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามประเด็นการประเมินของ
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รูปแบบซิปป์ (CIPP model) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท 
ด้านปัจจยั ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ ตามความ
คดิเหน็ของผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในหลกัสตูร ได้แก่ อาจารย์
ประจ�าหลกัสตูร อาจารย์ผูส้อน นสิิตรุน่ปีการศกึษา 2554 
ทีป่ฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา และ
ครพูีเ่ล้ียงของนสิติรุน่ปีการศกึษา 2554 ทีป่ฏบัิตกิารสอน
ในสถานศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน�าผลที่ได้มาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขา
วิชาการสอนภาษาไทย ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ อนัจะเกดิผลประโยชน์สงูสดุกบัผูเ้รยีน และเพือ่น�าไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการประเมินหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามรูปแบบซิปป์ 
(CIPP model) ได้แก่ ด้านบริบทด้านปัจจัยน�าเข้าด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต

ความสำาคัญของการวิจัย
1. ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลการประเมิน

หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการ

สอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อน�า
ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
มีคุณภาพยิ่งขึ้น

2. ได้ข้อมลูส�าหรบัการประเมนิตามตัวบ่งชีต้าม
กรอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 
และตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 
ส�าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรที่ใช้รูป
แบบซิปป์ในการประเมิน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
จากทฤษฎี แนวคิด ผู ้วิจัยได้ก�าหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam, 1971) โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP 
model) ในการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือน�า
ผลประเมินที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดยมีรายละเอียด
ดังแสดงในภาพที่ 1 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงประเมิน (Evaluative Research) หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
(หลกัสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยใชรู้ปแบบการ
ประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซ่ึงประเมินใน 4 ดา้น ดงัน้ี   

 1. ดา้นบริบท ประกอบดว้ย ปรัชญาของหลกัสูตร วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร กลยทุธ์
ของหลกัสูตร โครงสร้างของหลกัสูตร รายวิชาท่ีเปิดสอน  

 2. ดา้นปัจจยันาํเขา้ ประกอบดว้ย พื้นฐานของผูเ้รียน/เง่ือนไขในการรับนิสิตท่ีเขา้ศึกษา 
อาคารเรียน/หอ้งเรียน/ส่ือวสัดุอุปกรณ์ การจดัสภาพแวดลอ้ม  

 . ดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ย การบริหารจดัการหลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การวดัและประเมินผลการเรียนรู้  

4. ดา้นผลผลิต ประกอบดว้ย คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ผลการเรียนรู้สาํคญัตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลกัสูตร 5 ปี) ความพึง
พอใจของนิสิตต่อหลกัสูตร และความพงึพอใจของผูบ้ริหารและครูพี่เล้ียงต่อนิสิต  
 
 

ทฤษฎี แนวคิด รูปแบบการประเมินหลกัสูตร 

การประเมินหลกัสูตรแบบซิปป์ 
(CIPP Model) (Stufflebeam, 9) 
 ดา้นบริบท 
 ดา้นปัจจยั 
 ดา้นกระบวนการ 
 ดา้นผลผลิต 

ผลการประเมินหลกัสูตรการศึกษา
บณัฑิต (หลกัสูตร  ปี) สาขาวชิาการ
สอนภาษาไทย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
บูรพา 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยั 
ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต  

ตามความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
กบัหลกัสูตรดงัน้ี 

 ผูเ้ช่ียวชาญ 
 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
 อาจารยผ์ูส้อน 
 นิสิตรหสั 54  
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
 พี่เล้ียง 

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ 

ระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัปี
การศึกษา 2557 

ขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ย
มาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป ็ นการ วิ จั ย เชิ งประ เมิน 

(Evaluative Research) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2554) โดยใช้รปูแบบการประเมนิแบบซปิ
ป์ (CIPP Model) ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านบริบท ประกอบด้วย ปรัชญาของ
หลกัสตูร วตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร กลยุทธ์ของหลกัสตูร 
โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน 

2. ด้านปัจจัยน�าเข้า ประกอบด้วย พื้นฐานของ
ผู้เรียน/เงื่อนไขในการรับนิสิตที่เข้าศึกษา อาคารเรียน/
ห้องเรียน/สื่อวัสดุอุปกรณ์ การจัดสภาพแวดล้อม 

3. ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ด้านผลผลิต ประกอบด้วย คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการเรียนรู ้ส�าคัญตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจของ
นิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้บริหารและครู
พี่เลี้ยงต่อนิสิต 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1. ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน
2. อาจารย์ประจ�าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) จ�านวน 5 คน

3. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) จ�านวน 67 คน

4. ครูพี่ เลี้ ยงของนิสิตสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย รหัส 54 ท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
จ�านวน 38 คน

5. ผู้บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีนิสิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย รหัส 54 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา จ�านวน 20 คน

6. นิสิตรุ ่นปีการศึกษา 2554 ท่ีก�าลังฝึก
ปฏิบัติการสอน ณ สถานศึกษา ในหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 17 คน

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การประเมินหลักสูตร หมายถึง การพิจารณา

หลักสูตร โดยใช้ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอมูลอย่างมีระบบ และน�าผลการสรุปมาใช้ใน
การตัดสินใจหาทางเลือกในการปรับปรุงหลักสูตร ใน
องค์ประกอบของหลกัสตูรและกระบวนการในการพฒันา
หลักสูตร

2. การประเมินแบบซิปป์ หมายถึง การประเมิน
หลกัสตูรอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การประเมนิบริบท
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
หลักสูตร หมายถึง การประเมินสภาพปรัชญาของ
หลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของ
หลักสูตรและรายวิชา

 2.2 การประเมินด ้านปัจจัย หมายถึง 
การประเมิน คุณวุฒิและผลงานของอาจารย์ประจ�า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน พ้ืนฐานของผู้เรียน/เง่ือนไข
การรับนิสิต อาคารเรียน/ห้องเรียน/สื่อและวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน และงบประมาณ

 2 .3  กา รประ เมิ นด ้ านกระบวนการ 
หมายถึง การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

 2.4 การประเมินด้านผลผลิต หมายถึง
เป็นการประเมินผลสิ่งท่ีเกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ 
คณุลกัษณะบณัฑติท่ีพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ส�าคญัตาม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้บริหาร
และครูพี่เลี้ยงต่อนิสิต 

3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) หมายถึง หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตร 5 ปี สาขาสาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย ที่เรียนในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
4 ปี และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี ที่เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ 

4. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถทางการศึกษา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ในสาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย

5. อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร หมายถงึ อาจารย์ทีม่ี
คณุสมบัตติามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 
พ.ศ. 2548 ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
(สกอ.) ก�าหนด มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
การทวนสอบ การปรับปรุงหลักสูตร

6. อาจารย์ผู้สอน หมายถงึ อาจารย์ทีร่บัผดิชอบ
ในการจดัการเรยีนการสอนในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป และ
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู และวิชาเอก) 

7. นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554 หมายถึง นิสิต
ที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ที่เริ่มเรียนชั้นปีที่ 1 ใน
ปีการศกึษา 2554 และก�าลงัเรยีนในชัน้ปีที ่5 ปีการศกึษา 
2558 และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

8. ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ครูในสถานศึกษาที่รับ
ผดิชอบในการให้ค�าปรกึษาการวางแผนการจัดการเรยีนรู้ 
และนเิทศการจดักจิกรรมการเรียนรู ้และบทบาทหน้าทีใ่น
การเป็นครขูองนสิติรุน่ปีการศกึษา 2554 ทีฝึ่กปฏบัิตกิาร
สอนในสถานศึกษานั้น 

9. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากร
ทางวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาที่นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน เพื่อ

ประเมนิหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) สาขา
วิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา โดยมขีัน้ตอนการ
ด�าเนินการวิจัยดังนี้

1. การศึกษาแนวคิดในการประเมินหลักสูตร
2. การก�าหนดแนวคิดในการประเมินหลักสูตร

ตามรูปแบบซิปป์
3. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม 

และ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จ�าแนกตาม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถาม
ตามระบบการประเมินแบบซิปป์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านบริบท ด้านปัจจยั ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ 
และค�าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม

ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา

2. ศึกษาเอกสาร ต�ารา เกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรรูปแบบการประเมินหลักสูตร ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ปีการศึกษา 2557 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
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3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 3.1 แบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ
 3 .2  แบบสั มภาษณ ์ ส� าหรั บอาจา รย ์

ประจ�าหลักสูตร 
 3.3 แบบสอบถามส�าหรับอาจารย์ผู้สอน มี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ
ลิเคิร์ท (Likert)

 3.4 แบบสอบถามส�าหรับนิสิตรหัส 54 มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ
ลิเคิร์ท (Likert)

 3 .5  แบบสอบถามส� าหรั บผู ้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)

4. น�าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปให้
ผู ้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
ความเหมาะสมและความถูกต้องของภาษา แล้วน�า
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข

5. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ฉบับจริงที่น�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้ วิจัยด�าเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ
 1. นดัหมายเวลาและสถานทีใ่นการสมัภาษณ์
 2. ด�าเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลลง

ในแบบสัมภาษณ์
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 2 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร
 1. นดัหมายเวลาและสถานทีใ่นการสมัภาษณ์
 2. ด�าเนินการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลลง

ในแบบสัมภาษณ์
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

กลุ่มที่ 3 อาจารย์ผู้สอน 
 1. ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์และ

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 4 นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2554
 1. ท�าหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
กลุ่มที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง
 1. ส�ารวจสถานศึกษาที่นิสิตรุ่น ปีการศึกษา 

2554 ปฏิบัติการสอน
 2. ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์และความ

ร่วมมือในการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามโดย

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยนี้ ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถาม ผูว้จิยัตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับจากนั้นน�า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และการแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความ
คิดเห็นในระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความ
คิดเห็นในระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความ
คิดเห็นในระดับน้อยที่สุด

ส�าหรับข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ เป ็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจะท�าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
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2. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู ้ วิจัยท�าการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวจัิยหลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต (หลกัสตูร 

5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาตาม
รูปแบบซิปป์ (CIPP model) ได้แก่ ด้านบริบทด้าน
ปัจจัยน�าเข้าด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตการวิจัย
ครั้งนี้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 5 
กลุ่ม ได้แก่ 1) นิสิตที่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นปี 5 จ�านวน 
38 คน เป็นเพศชาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 และ

เพศหญิง 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 ช่วงอายุ 20-
22 ปี จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16 และ ช่วง
อายุ 23-25 ปี จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 2) 
อาจารย์ผูส้อนจ�านวน 67 คน 3) อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร
จ�านวน 5 คน 4) ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 คน 5) ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ�านวน 20 คน และครูพี่เลี้ยงจ�านวน 38 
คน จากสถานศึกษา 20 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดของ
ผลการการประเมินในแต่ละด้านดังนี้ 

1. การประเมินหลักสูตรด้านบริบท
 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ

คดิเหน็ของกลุม่ประชากรด้านบรบิท แสดงดงัตารางที ่1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบทของกลุ่มประชากร

ผู้ประเมนิ m s แปลผล

อาจารยป์ระจ�าหลกัสูตร 4.31 0.49 มาก
อาจารยผ์ูส้อน 4.24 0.73 มาก
นิสิตรหสั 54 4.38 0.75 มาก
โดยภาพรวม 4.31 0.73 มาก

จากตารางที่  1 พบว ่า  ผลการประเมิน
หลักสูตรด้านบริบทโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู ่
ในระดับมาก (m = 4.31, s = 0.73) โดยนิสิตรหัส 
54 มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อด้านบริบทสูงสุด 
(m = 4.38, s = 0.75) รองลงมาเป็นอาจารย์ประจ�า
หลักสูตร (m = 4.31, s = 0.49) และอาจารย์ผู้สอน 
(m = 4.24, s = 0.73) 

นอกจากนีย้ังมข้ีอเสนอเพิ่มเตมิจากผูเ้ชีย่วชาญ
และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ว่าปรัชญาของหลักสูตรมี
ความเหมาะสม แต่ยังไม่สะท้อนถึงผลลัพธ์ ควรเพิ่ม
แนวคิดปรัชญาด้านการปฏิบัติในสถานศึกษาให้มากขึ้น 
ในส่วนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรมีการปรับปรุง 

เนื่องจากไม่ครอบคลุมสมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ไม่ครอบคลุมตามพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัยและจิตพิสัย ส่วนโครงสร้างหลักสูตรและ
รายวิชานั้นก็เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตร 5ปี) และแนะน�าให้สร้างทีมคณาจารย์ในการ
สอนแบบบูรณาการ 

2. การประเมินด้านปัจจัยนำาเข้า
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ

คิดเห็นของกลุ่มประชากรด้านปัจจัยน�าเข้า แสดงดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน�าเข้าของกลุ่มประชากร 

ผู้ประเมนิ m s แปลผล

อาจารยป์ระจ�าหลกัสูตร 3.80 0.62 มาก
อาจารยผ์ูส้อน 3.82 0.72 มาก
นิสิตรหสั 54 4.05 0.23 มาก
โดยภาพรวม 3.89 0.76 มาก

จากตารางที ่2 พบว่า ผลการประเมนิหลกัสตูรด้านปัจจยัน�าเข้าโดยภาพรวม มคีวามคิดเหน็อยูใ่นระดบัมาก 
(m = 3.89, s = 0.76) โดยนสิติรหสั 54 มค่ีาเฉลีย่ของความคดิเหน็ต่อด้านปัจจยัน�าเข้าสงูสดุ (m = 4.05, s = 0.23) 
รองลงมาเป็นอาจารย์ผู้สอน (m = 3.82, s = 0.72) และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร (m = 3.80, s = 0.62) 

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ว่าอาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติ 
มีความรู้ และความเชื่ยวชาญอย่างเหมาะสม การวัดและประเมินผลของหลักสูตรมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เกณฑ์คัดเลือกนิสิต ควรเพิ่มด้านบุคลิกภาพ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่เหมาะสม
กบัการเป็นครู และควรมกีารสร้างระบบและกลไกในการพิจารณาและคดัเลอืกผูส้อนให้มีความชดัเจนมากยิง่ขึน้ ควร
สร้างแบบส�ารวจรายการคณุสมบตัขิองอาจารย์ผูส้อนเกีย่วกบัวฒุกิารศกึษา ประสบการณ์การสอน งานวจิยั และความ
เชี่ยวชาญในการสอนวิชานั้น ๆ

3. การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคดิเหน็ของกลุม่ประชากรด้านกระบวนการ แสดงดงัตารางท่ี 3

ตารางที่ 3 ผลการประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการของกลุ่มประชากร 

ผู้ประเมนิ m s แปลผล

อาจารยป์ระจ�าหลกัสูตร 4.28 0.50 มาก
อาจารยผ์ูส้อน 4.24 0.50 มาก
นิสิตรหสั 54 4.32 0.69 มาก
โดยภาพรวม 4.29 0.61 มาก
จากตารางที ่3 พบว่า ผลการประเมนิหลกัสตูรด้านกระบวนการโดยภาพรวม มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 

(m = 4.29, s = 0.61) โดยนสิติรหสั 54 มีค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็ต่อด้านกระบวนการสงูสดุ (m = 4.32, s = 0.69) 
รองลงมาเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตร (m = 4.28, s = 0.50) และอาจารย์ผู้สอน (m = 4.28, s = 0.50) 

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ประจ�าหลักสูตรว่าการจัดการเรียนการสอน การ
วดัและประเมินผลของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม อย่างไรกต็ามผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะว่าคณะกรรมการประจ�าหลกัสูตร
ควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน ควบคุมและประเมินหลักสูตร ควรมีการประสานกับคณะร่วมผลิตให้มากข้ึน 
ควรมีการประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร จะท�าให้หลักสูตรมีคุณภาพมากขึ้น

4. การประเมินด้านผลผลิต
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุ่มประชากรด้านผลผลิต แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินหลักสูตรด้านผลผลิตของกลุ่มประชากร 

ผู้ประเมนิ m s แปลผล

อาจารยป์ระจ�าหลกัสูตร 4.13 0.54 มาก
อาจารยผ์ูส้อน 4.08 0.50 มาก
ผูบ้ริหารและครูพี่เล้ียง 4.45 0.61 มาก
นิสิตรหสั 54 4.44 0.62 มาก
โดยภาพรวม 4.28 0.59 มาก

จากตาราง 4 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตร
ด ้านผลผลิตโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู ่ ใน
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�าหลักสูตร
(m = 4.13, s = 0.54) และอาจารย์ผู้สอน (m = 4.08, 
s = 0.50) ตามล�าดับ

นอกจากนีย้งัมข้ีอเสนอเพิม่เตมิจากผูบ้รหิารและ
ครูพี่เลี้ยงว่า นิสิตมีผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะบัณฑิต
ทีพึ่งประสงค์ นสิติมคีวามรบัผดิชอบต่องานท่ีได้รบั และ
มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างดี

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งน้ีท�าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลการ

ประเมนิหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขา
วิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบซิปป์
ช่วยท�าให้ผูว้จัิยเหน็ประเดน็ส�าหรบัการวิเคราะห์หลกัสตูร
ตามองค์ประกอบของซิปป์ ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย
น�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ด้านบริบท
ผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบทโดยภาพ

รวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก ผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยอาจารย์ประจ�าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน และนิสิตรหัส 54 มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตรมคีวามเหมาะสมแล้วในทุกหมวด
วิชา เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ 
ของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและมีความทันสมัย
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
วิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมและบริบทของการ
ศกึษาในขณะนัน้ และเนือ้หารายวชิาทีเ่รยีนเป็นประโยชน์
ต่อการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของ
หลักสูตรสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้านคุณภาพของบัณฑิต ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2545) และ
ไทเลอร์ (Tyler, 1969) ทีก่ล่าวถงึ การออกแบบหลกัสตูร
ทีช่ดัเจนและสอดคล้องกบัความต้องการความสนใจของ
ผูเ้รียนและสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมนัน้ ต้อง
พจิารณาสิง่ทีม่าก�าหนดหลกัสตูรทัง้นีร้วมถงึด้านวชิาการ
และด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนและสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Print (1993) ท่ีกล่าวว่าวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรที่ดีนั้นควรมีลักษณะสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและชาติสอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

2. ด้านปัจจัยนำาเข้า
ผลการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน�าเข ้า

โดยภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก 
กล่าวคือคุณสมบัติของ อาจารย์ประจ�าหลักสูตร และ
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อาจารย์ผู ้สอน เป็นผู้มีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักสูตร มีประสบการณ์ในการสอน มีความรู ้ความ
สามารถในการสอน มีประสบการณ์ในการท�าวิจัย มีการ
พัฒนาอาจารย์ผู้สอนอย่างแหมาะสม แต่ผลการประเมิน
โดยภาพรวมของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
นิสิตรหัส 54 ในด้านจ�านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และขนาดห้องเรียนกับจ�านวนนิสิต มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมีจ�านวนห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติไม่เพียงพอ และห้องมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะสม
กับจ�านวนนิสิต จึงควรให้คณะมีการปรับปรุงห้องเรียน
และห้องปฏิบตักิาร โดยเพิม่จ�านวนห้องเรยีน ห้องปฏบิตัิ
การณ์ให้มีจ�านวนมากขึ้น และขยายขนาดของห้องเรียน
ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อจ�านวนนิสิตต่อไป 

3. ด้านกระบวนการ
ผลการประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ

โดยภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก 
โดยอาจารย์ประจ�าหลักสูตร และอาจารย์ผู ้สอน มี
การเตรียมการสอนล่วงหน้า มีรายละเอียดของรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักของ
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome LO) มีการวัดและ
ประเมินผลการเรยีนรูเ้ป็นไปตาม มคอ.3/มคอ.4 มจัีดท�า
รายงานผลการด�าเนนิการของรายวชิา หรอืประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 หรือมคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
มีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู ้ที่เหมาะสมและทันสมัย
ต่อการจดัการเรยีนการสอน และอาจารย์ได้รบัการพฒันา
ทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์
ผู ้สอนได้ปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา 
ในความคิดเห็นของนิสิตด้านกระบวนการในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก นิสิตมีความเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนเป็น

ผู้มีความรู้ความสามารถตรงกับรายวิชา มีการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ทั้ง
ในด้านการแนะน�ารายละเอียดรายวิชาให้นิสิตทราบ 
มีเอกสารการสอน ใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
มีการให้ก�าลังใจเสริมแรงให้นิสิตอย่างสม�่าเสมอ มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีโอกาส
ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมอย่างเหมาะสม มีเกณฑ์การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมและยุติธรรมซึ่งเป็นข้อดีของ
หลกัสตูรทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึกระบวนการจดัการเรยีนการ
สอน รวมท้ังมกีารวัดและประเมนิผลของหลกัสตูรด้วยวธิี
การที่หลากหลาย

4. ด้านผลผลิต
ผลก า รป ร ะ เ มิ นหลั ก สู ต รด ้ า นผลผลิ ต

โดยภาพรวม พบว่ามีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก 
กล่าวคือ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป ็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ผลการประเมินมี
ลักษณะ ดังนี้ มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
มจีรรยาบรรณวชิาชพีคร ูมคีวามอดทน ใจกว้าง สามารถ
ท�างานร่วมกันกับผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งอย่างเหมาะสม มีสุขภาพกาย
และใจท่ีดี ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและมีนิสัยรัก
การออกก�าลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีดี มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ
ในการปรับปรุง การท�างาน พัฒนาความสามารถ และ
ผลงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพคุณภาพอยู่เสมอ 
สรุปได้ว่าคุณภาพดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากคณาจารย์
ผู ้สอนในหลักสูตรทุกท่านได้มีการปลูกฝังและสอด
แทรกคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่างๆ ในรายวิชาท่ีได้
รับมอบหมาย และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ซึ่งคุณลักษณะ
ต่างๆ เหล่านี้จะท�าให้นิสิตเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
เกดิความเชือ่มัน่ในตนเอง และสามารถแก้ไขสถานการณ์
ปัญหาต่างๆ ได้ดี ซึ่งทักษะและคุณลักษณะด้าน
ต่างๆ ได้สอดคล้องกับความต้องการในสังคมและ
สอดคล้องกับปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์ที่กล่าว
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ว่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งผลิตนิสิต/
บัณฑิตที่มีความรู้ดี มีคุณธรรม น�าสังคม

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.  ควร เพิ่ มขอบเขต และประ เด็นการ

ประเมินให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 

(TQF) และระบบประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบั
อุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (IQA)

2. ควรเพ่ิมรายละเอียดขอบเขตและแนวทาง
การประเมินหลักสูตร (Evaluation Framework) 
6 มิติ อันประกอบด้วย วัตถุประสงค์การประเมินหรือ
สิง่ท่ีจะประเมนิ ตวับ่งชี ้แหล่งข้อมลู วธิวีดัหรอืเครือ่งมอื 
วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ และเกณฑ์
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รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
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บทคัดย่อ 
การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) พฒันารปูแบบและกระบวนการประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมส�าหรบัชมุชน 

2) เพือ่เสรมิสร้างประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมให้กบัชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลบางพระ อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี 
โดยสังเคราะห์รูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนซ่ึงได้รับรางวัลชุมชนประชาธิปไตย
ตัวอย่างในภาคตะวันออก 6 ชุมชน คือ ชุมชนนาพร้าว อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ชุมชนหนองพยอม ต�าบล
หนองบอนแดง อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ชุมชนแพรกวิหารแก้ว อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชุมชนหนองเสม็ดแดง ต�าบลคลองปูน อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง ชุมชนทรัพย์ประเมิน ต�าบลโป่งน�้าร้อน อ�าเภอ
โป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี และชุมชนห้วงบอน ต�าบลไม้รูด อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และน�ารูปแบบและ
กระบวนการเสรมิสร้างประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมมาปฏบิตัใินชมุชนท้ายบ้าน ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดั
ชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า 

1. รูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส�าหรับชุมชน มี 4 องค์ประกอบท่ีส�าคัญ 
คือ 1) ผู้น�า มีคุณลักษณะ คือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น�าแบบประชาธิปไตย มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ใน
การบริหารงาน ให้ความส�าคัญกับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกชุมชน และการปฏิบัติอย่างจริงจัง 2) การ
วางแผนชุมชน คือ การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์สภาพชุมชน การจัดท�าแผนแบบมีส่วนร่วม 3) องค์กรเครือข่าย 
คือ การรวมกลุ่มที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ องค์กรเครือข่ายด้านการเงิน องค์กร
เครือข่ายด้านสังคม องค์กรเครือข่าย ด้านสวัสดิการ องค์กรเครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง 4) ประเพณี คือ การ
สืบสานประเพณีในชุมชน ได้แก่ ประเพณีทั่วไปและประเพณีเฉพาะถิ่น โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน 

2. กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส�าหรับชุมชน ประกอบด้วย 1) การประสานงาน 
เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยมีการประสานงานแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง หลกัประชาธปิไตย ประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม รปูแบบและกระบวนการเสรมิสร้างประชาธิปไตยแบบมส่ีวนร่วม 
3) การวางแผนชุมชน เป็นกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ได้แก่ การศึกษาชุมชน การประเมินสภาพชุมชน 
และการจัดท�าแผนแบบมีส่วนร่วม 4) การปฏิบัติตามแผน ด�าเนินกิจกรรมท่ีได้ก�าหนดไว้ในแผนชุมชน 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.

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ป ร ะ เ ทศ ไทย ในป ั จ จุ บั น ไ ด ้ รั บ อิ ท ธิ พ ล

จากการเมืองการปกครองไทยในอดีต หลังจาก
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 
เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เพียงรูปแบบ
ให้ความส�าคัญกับประชาธิปไตยระดับชาติ โดยไม่
เชื่อมโยงกับประชาธิปไตยชุมชน ระบบราชการท่ี
รวมศูนย์อ�านาจเข้าสู ่ส ่วนกลางโดยไม่เข ้าใจความ
ส�าคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน

ท้องถิ่น การขาดข้อมูลความรู้และขาดการใช้เหตุผล 
น�าไปสู่การเมืองที่ด้อยพัฒนา และน�าไปสู่ปัญหาความ
ขัดแย้ง (ประเวศ วะศี , 2550, หน้า 10) จากปัญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครองของไทย 
ปัจจุบันพบว่า สภาพปัญหาของประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนหรือประชาธิปไตยแบบเลือกต้ังเป็นการผูกขาด
อ�านาจทางการเมืองโดยพรรคการเมืองเสียงข้างมาก 
การท่ีผู้แทนไม่ท�าหน้าท่ีตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของ
ประชาชนแต่มุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุน
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หรือกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองเป็นปัญหา
ที่ปรากฏให้เห็นในประเทศประชาธิปไตยแทบทุกแห่ง
และประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจ�านวนไม่น้อย ท่ีระบบ
การเมอืงแบบตวัแทนมจุีดบกพร่องเกิดจากประชาธปิไตย
แบบตัวแทน สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและภาย
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยมา
เป็นระยะเวลา 84 ปี พบว่า ระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยยังเกิดการรัฐประหาร ปัญหาดังกล่าวเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง 
และการขาดการเรียนรู้ในเรื่องประชาธิปไตยของคนไทย 
สอดคล้องกับพระราชบันทึกภาษาอังกฤษของพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวพระราชทานมายังคณะ
กรรมการจัดระเบียบองคมนตรี เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2470 พระองค์ได้ทรงกล่าวถึงประชาธิปไตยในประเทศ
สยาม Democracy in Siam (แผนพัฒนาการมืองไปสู่
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2545, หน้า 
266) ไว้ว่า “ การปกครองระบอบประชาธปิไตยจะเป็นผล
ส�าเรจ็ได้ยากในประเทศสยามสืบเนือ่งจากอ�านาจเงนิและ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถคดิด้วยเหตแุละผล หาก
ประเทศไทยจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยต้อง
มีการเรียนรู้และให้การศึกษาแก่ประชาชน การทดลอง
ปฏิบัติต้องพยายามให้การศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักผล
ประโยชน์อันแท้จริง 

แนวทางการปกครองแบบประชาธิปไตย
ในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 
Participation) ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้
ความส�าคัญเป็นประเด็นหลักใน การพัฒนาประเทศ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใน
การรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ปัญหาในสังคม
เป็นเร่ืองที่ประชาชนต้องเรียนรู้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นรูปแบบที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ประชาธิปไตยจากการปฏิบัติจริงจนท�าให้เกิด
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการที่ว่าบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การแสดงบทบาทที่

เข้มแข็ง ในฐานะพลเมือง แนวคิด ความเชื่อและความ
สัมพันธ์แบบเดิม การพึ่งตนเองแทนการช่วยเหลือพึ่งพา
จากรฐั องค์กรชมุชนท่ีเกดิจากการรวมตวัของประชาชน 
เพ่ือช่วยเหลือตัวเองในการท�ากิจกรรมในเชิงพัฒนากลุ่ม
อาชพีของคนในชมุชนท่ีตระหนกัถงึปัญหาปากท้องของ
ตนเอง โดยมีหลักการของประชาธิปไตยมาปรับใช้ใน
วิถีชุมชน มีการรวมกลุ่มเพ่ือการพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือ
กันเองที่ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมวางแผน ร่วมด�าเนินการ 
ร่วมกนัรบัประโยชน์และร่วมกนัตรวจสอบ ประชาธปิไตย
แบบมส่ีวนร่วมของประชาชน (เฉลมิศกัดิ ์บญุน�า, 2553, 
หน้า 104)

เพ่ือเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแก่ชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550 เป็นต้นมา ส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ ส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี โดยคณะ
อนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะ
กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จึงจัดให้มีการคัดเลือก
ชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่างที่มีการพัฒนา
ประชาธิปไตยอย่างเป็นกระบวนการและมีการด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่ส ่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย
อย ่างยั่ งยืน พบว ่า มี ชุมชนและหมู ่บ ้านในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกหลายแห่งได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส�าคัญในการศึกษา
รูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขต
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกท่ีได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 
เพ่ือน�ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมท่ีเหมาะสมส�าหรับชุมชนหรือหมู่บ้านอ่ืนๆ ใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออกน�าไปปฏิบัติได้และเห็นสมควร
น�ารูปแบบท่ีสังเคราะห์ได้ไปปฏิบัติในชุมชน เขตพื้นท่ี
ภาคตะวนัออกทีม่คีวามพร้อมและมศัีกยภาพทีจ่ะพฒันา
รปูแบบประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมจากการสงัเคราะห์ขึน้ได้ 
และผู้วิจัยพบว่า ชุมชนท้ายบ้าน หมู่ที่ 1 ต�าบลบางพระ 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความเหมาะสมท่ีจะ
ด�าเนนิการเสรมิสร้างประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม เนือ่งจาก
เป็นชุมชนเก่าแก่ มีเอกลักษณ์ของชุมชน มีการบริหาร
ชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชน ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง
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ของสมาชิกชุมชน ท�าหน้าที่เป็นผู้แทนให้แก่ประชาชน
ในชมุชน แก้ไขปัญหาและพฒันาชมุชนของตนเอง มกีาร
จดัต้ังกลุม่ ชมรม และสมาคม โดยการบรหิารจัดการของ
ชุมชนเอง ผลจากการปฏบัิตกิารเสรมิสร้างประชาธปิไตย

แบบมส่ีวนร่วมในชมุชนดงักล่าว จะเป็นองค์ความรูท้ีเ่ป็น
ประโยชน์และสามารถน�าไปเผยแพร่แก่ชุมชนอ่ืน ๆ ใน
เขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกในการเสริมสร้างประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมต่อไป 
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ดงักล่าว  จะเป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชนแ์ละสามารถนาํไปเผยแพร่แก่ชุมชนอ่ืน ๆ  ในเขตพื้นท่ี
ภาคตะวนัออกในการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

.  เพ่ือพฒันารูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมสาํหรับชุมชน 
2.  เพ่ือเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมใหก้บัชุมชนในเขตเทศบาลตาํบล

บางพระ  อาํเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสําคญัของการวจิยั 
1. ช่วยใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   

 2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ใหก้บัประชาชน   
 .  เป็นแนวทางในการพฒันาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมใหก้บัชุมชนต่าง ๆ   
ในประเทศไทย 
 
ขอบเขตการวจิยั  กาํหนดขอบเขตดา้นพื้นท่ี  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เลือกชุมชนประชาธิปไตยตวัอยา่งของจงัหวดัในภาคตะวนัออก  ไดแ้ก่ 
  1.  ชุมชนนาพร้าว  ตาํบลสุรศกัด์ิ   อาํเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี   
  2.  ชุมชนหนองพยอม  ตาํบลหนองบอนแดง  อาํเภอบา้นบึง   จงัหวดัชลบุรี   
  .  ชุมชนแพรกวิหารแกว้  อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   
  4.  ชุมชนหนองเสมด็แดง  ตาํบลคลองปูน  อาํเภอแกลง  จงัหวดัระยอง                

รูปแบบและ
กระบวนการ
ประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม

แนวคิด  ทฤษฎี 
1.  แนวคิด ทฤษฏีและหลกัประชาธิปไตย 
2.  แนวคิด ทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
.  กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

กระบวนการ
เสริมสร้าง

ประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม

ในชุมชน
ปฏิบติัการ

- แนวปฏิบติัของชุมชนประชาธิปไตยตวัอยา่ง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.  เพื่ อพัฒนารูปแบบและกระบวนการ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส�าหรับชุมชน
2. เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ให้กับชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลบางพระ อ�าเภอศรรีาชา 
จังหวัดชลบุรี

ความสำาคัญของการวิจัย
1. ช่วยให้ประชาชนเกดิความเข้าใจกระบวนการ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้กับประชาชน 
3. เป็นแนวทางในการพฒันาประชาธปิไตยแบบ

มีส่วนร่วมให้กับชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย ก�าหนดขอบเขตด้านพื้นท่ี 

ดังนี้

ตอนท่ี 1 เลอืกชมุชนประชาธปิไตยตวัอย่างของ
จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่

 1. ชุมชนนาพร้าว ต�าบลสุรศักดิ์ อ�าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 2. ชุมชนหนองพยอม ต�าบลหนองบอนแดง 
อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

 3. ชุมชนแพรกวิหารแก้ว อ�าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 4. ชุมชนหนองเสม็ดแดง ต�าบลคลองปูน 
อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 5. ชุมชนทรัพย์ประเมิน ต�าบลโป่งน�้าร้อน 
อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 

 6. ชุมชนห้วงบอน ต�าบลไม้รูด อ�าเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด

ตอนท่ี 2 การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบ
มีส ่วนร่วมในชุมชนปฏิบัติการ เลือกชุมชนในเขต
เทศบาลต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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เนื่องจากเป็นชุมชนเก่าแก่ มี วัฒนธรรมประเพณี 
ภมูปัิญญาท้องถิน่ มกีารบรหิารชมุชนโดยคณะกรรมการ
ชมุชนและมคีวามเหมาะสมในการด�าเนนิกิจกรรมตามรปู
แบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้รปูแบบและกระบวนการประชาธปิไตยแบบ

มีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับชุมชน อันเป็นการสนับสนุนให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยและเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมให้กับชุมชน

2. เสริมสร้างกระบวนการประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมให้กับประชาชนและชุมชน ท้ายบ้าน หมู่ที่ 1 
ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบรุ ีกระบวนการ
ประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมจะเป็นแบบอย่างในการเสรมิ
สร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้กับชุมชนอื่น ๆ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วมของชุมชน มีวิธีดำาเนินการ ดังนี้
ผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้น�าชุมชนและคณะกรรมการชุมชน แต่ละ

ชุมชน จ�านวนชุมชนละ 10 คน
2. ผู้น�ากลุ่มหรือองค์กร แต่ละชุมชน จ�านวน 

10 คน 
3. สมาชิกกลุ่มหรือองค์กร แต่ละชุมชน จ�านวน

ชุมชนละ 10 คน
4. ประชาชนในแต่ละชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ชุมชน จ�านวน 65 คน
วิธีการศึกษา
1. ส�ารวจข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร บทความ 

ต�ารา หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาข้อมูลบริบทชุมชนประชาธิปไตย

ตัวอย่าง จากเอกสารการสัมภาษณ์และการสังเกต เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลชุมชน 

3. ศึกษาพัฒนา รูปแบบ กระบวนการและ
กจิกรรมต่าง ๆ  ท่ีส่งเสรมิการพฒันาประชาธปิไตยแบบมี
ส่วนร่วม โดยการศกึษาด้วยการสงัเกต และการสมัภาษณ์ 

4 .  สั ง เคราะห ์ รูปแบบและกระบวนการ
ประชาธิปไตยแบบมีส ่วนร ่วม เพ่ือพัฒนารูปแบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

5. สร ้างรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีส ่วน
ร่วม และน�าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 
หลังจากนั้นผู้วิจัยสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล จัดท�ารูปแบบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู ้วิจัยจึง

เป็นเคร่ืองมือส�าคัญท่ีจะได้มาซึ่งข้อมูลท่ีต้องการและมี
อุปกรณ์และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น เครื่องเขียน 
กล้องถ่ายภาพ แบบบันทึกงานภาคสนาม (Field Note) 
เครื่องบันทึกเสียง แนวค�าถามแบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อใช้
ในการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ แบบสมัภาษณ์ (Interview) 
แบบการสังเกต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย

ได้โทรศัพท์เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์
กับผู ้ให้ข ้อมูลและเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
ตามวันและเวลาที่ก�าหนด

2. ในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ ของชุมชนและจดบันทึกข้อมูลจากการ
สังเกต สัมภาษณ์และสอบถามผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชน ด�าเนินการ

พร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน�าข้อมูลการ
พฒันาประชาธปิไตยของชมุชน ยดึแนวคดิเชงิพืน้ท่ี รวม
ทัง้ค�านงึถงึบรบิทของชมุชนทีศ่กึษา โดยในการวเิคราะห์
ข้อมูลเพื่อให้ได้ค�าตอบตามวัตถุประสงค์การศึกษาที่
ก�าหนดไว้ 

2. การน�าเสนอข้อมูล เป็นการพรรณนาข้อมูลที่
จดัระเบียบแล้วตามกรอบแนวคดิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ โดย
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ใช้วิธีการสรุปเน้ือหาและจัดท�ารูปแบบและกระบวนการ
เป็นแผนภาพ

เพือ่สร้างความเข้าใจและลดความสบัสนของการ
ล�าดับเนื้อหา

3. การหาข้อสรปุ น�าข้อมูลทีศ่กึษามาสงัเคราะห์ 
จัดระเบียบ หมวดหมู่ให้ชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาที่ต้องการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส�าหรับชุมชน 
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎี

การตรวจสอบข้อมูล
เพื่อให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและน่าเชื่อ

ถือส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
สามเส้า (Triangulation) ความเทีย่งตรงของข้อมลู ดงันี้

1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลจาก
เอกสารราชการ และเอกสารข้อมูลชุมชน 

2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูล โดยการสมัภาษณ์ การสอบถามข้อมลูซ�า้เพือ่ยืนยัน
ความถูกต้องของข้อสรุป

3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลโดยส่ง
ข้อมูลย้อนกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลยืนยันว่าข้อสรุปนั้นมี
ความถูกต้องเป็นจริงและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ครอบคลุม ความลึกซึ้ง ความอิ่มตัวของข้อมูล

ตอนที่ 2 การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมให้กับชุมชนปฏิบัติการ

พื้นที่ปฏิบัติการ
เลือกชุมชนท้ายบ้าน หมู่ที่ 1 ต�าบลบางพระ 

อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนปฏิบัติการ 
เนื่องจากเป็นชุมชนเก่าแก่ มีเอกลักษณ์ทางศิลปะ 
วฒันธรรมและ ภมูปัิญญาท้องถิน่ จึงมคีวามเหมาะสมใน
การเสรมิสร้างรปูแบบและกระบวนการประชาธปิไตยแบบ
มีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นประชาชนในชุมชนท้าย

บ้าน หมูท่ี ่1 ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรรีาชา จังหวดัชลบรุี 
ทีส่มัครใจเข้าร่วมในเวทีการเสรมิสร้างประชาธปิไตยแบบ
มีส่วนร่วม ประกอบด้วย ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชกิสภาเทศบาล และประธานกองทุนหมู่บ้าน หมูท่ี่ 1 
จ�านวน 5 คน คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและ
สมาชิกกลุ่มองค์กรเครือข่าย จ�านวน 12 คน ประชาชน
ในชุมชนท้ายบ้าน หมู่ที่ 1 จ�านวน 30 คน 

การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
1. การประสานงานกับผู้น�าชุมชนท้ายบ้าน เพื่อ

ด�าเนนิกจิกรรมเสริมสร้างประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมใน
ชุมชนปฏิบัติการ 

2. แจ้งวตัถปุระสงค์เกีย่วกบัการปฏบิตักิารเสรมิ
สร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

3. น�ารปูแบบและกระบวนการทีส่งัเคราะห์ได้ไป
ปฏิบัติในชุมชน

สรุปผลการวิจัย
รปูแบบและกระบวนการประชาธปิไตยแบบมี

ส่วนร่วม มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. ผู ้น�า มีคุณลักษณะ คือ 1) มีคุณธรรม

จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน ต้ังใจมมุานะ เข้มแขง็ เสยีสละ
เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 2) มภีาวะผูน้�าแบบประชาธปิไตย 
ผูน้�าเปิดโอกาสให้สมาชกิในชมุชนได้ร่วมคดิ ร่วมปฏบิตัิ
วางแผนพัฒนาชมุชน และมส่ีวนร่วมในการบริหารชมุชน 
3) มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารงาน มีความคิด
ริเริ่มในการท�างานอยู่เสมอมีการท�างานเชิงรุก 4) การ
สื่อสาร เป็นการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน 5) ปฏิบัติ
อย่างจริงจัง โดยเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ผู้น�าจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญท่ีสุดในการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมส�าหรับชุมชน

2. การวางแผนชุมชน ได้แก่ 1) การศึกษา
ชุมชน เพื่อให้เข้าใจสภาพชุมชน 2) การวิเคราะห์สภาพ
ชมุชน ส่งเสรมิการเรยีนรูช้มุชน การวิเคราะห์ปัญหาความ
ต้องการให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
ถูกต้อง 3) การจัดท�าแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการน�าเสนอวธิกีารแก้ไขปัญหา การ
เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดท�าแผนชุมชน 
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3. องค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย 1) องค์กร
เครือข่ายด้านการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงิน
ทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในชุมชน 2) องค์กรเครือข่ายด้านสังคม เป็น
พัฒนาการของการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชนที่
มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 3) องค์กรเครือข่ายด้านสวัสดิการ เป็นการสร้าง
หลักประกันในการด�ารงชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี มีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่
เกิดจนตาย องค์กรเครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นการรวมกลุ่มที่เอื้อต่อการส่งสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

4. ประเพณี ประกอบด้วย ประเพณีทั่วไป เป็น
ประเพณีร่วมที่ประชาชนถือปฏิบัติ เป็นวิถีทางที่ท�าให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และ
ประเพณเีฉพาะถิน่ เป็นประเพณทีีม่เีฉพาะถิน่นัน้ ๆ  เป็น
อัตลักษณ์ และศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
ให้เกิดความรักสามัคคี ผูกพันเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันมี
ลกัษณะเป็นพธิกีรรม กจิกรรมทีช่มุชนท้องถ่ินแต่ละพืน้ท่ี
ด�าเนนิการสบืทอดกนัมายาวนาน ซึง่เป็นองค์ประกอบที่
ส�าคัญที่ท�าให้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ประสบความส�าเร็จ

กระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมสำาหรับชุมชนท้ายบ้าน 

1. การประสานงาน เป็นวิธีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้น�า องค์กรเครือข่ายและประชาชน เพื่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีการ
ส่ือสารมหีลายวธิกีารทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม รูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วมส�าหรับชุมชน ตามองค์ประกอบ ผู้น�า การ
วางแผนชมุชน องค์กรเครอืข่าย และวฒันธรรมประเพณี

ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู ้ กั บ ผู ้ น� า ชุ ม ชน
ประชาธิปไตยตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จ  

3. การจัดท�าแผนชุมชน ได้แก่ การเสริมสร้าง
ให้ชุมชนได้มีการศึกษาชุมชนของตนเองอย่างรอบด้าน 
สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชน จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค และมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน
ชุมชน ท�าให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

4. การน�าแผนชมุชนไปปฏบิตั ิด�าเนนิโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ผู้น�าและประชาชนประชุม
ร่วมกนัในการวางแผนการด�าเนนิโครงการ/กจิกรรม การ
ก�าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ
โครงการต่าง ๆ การแบ่งงานให้ฝ่ายต่าง ๆ ในชุมชนได้
รับผิดชอบเพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ส�าเร็จลุล่วงและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

5. การประเมินผลกระบวนการเสริมสร ้าง
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ดังนี้

 5.1 การประเมนิผลการประสานงาน เป็นการ
ประสานงานทีเ่ป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ ผูน้�าชมุชน
เป็นผู้ด�าเนินการประสานงาน ท�าให้สมาชิกมีช่องทางรับ
ทราบข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทางและประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น 

 5.2 การประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจากการสังเกต การบันทึก 
และการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ
มากขึ้นเกี่ยวกับ หลักประชาธิปไตย ประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วม และรูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม และได้รับความรู้จากวิทยากรของชุมชน
ประชาธิปไตยตัวอย่าง ท�าให้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน

 5 .3  การประ เมินผลการจั ดท� า แผน
ชุมชน จากการสังเกต การบันทึก และการสัมภาษณ์ 
พบว่า ผู้น�าชุมชนท้ายบ้าน คณะกรรมการชุมชน องค์กร
เครือข่าย และประชาชน ให้ความส�าคัญในการศึกษา
ชุมชน เก็บข้อมูล ก�าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พฒันาท่ีสอดคล้องกบัวสิยัทัศน์ชมุชน ร่วมคดิและจดัท�า
โครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุลงแผนพัฒนาชุมชน 

 5.4 การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
ชุมชน พบว่า ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/
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กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1) โครงการปรับภูมิทัศน์ชุมชน 
ผลของกิจกรรมท�าให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งสาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชน 2) โครงการประเพณก่ีอพระเจดย์ีทราย ประชาชน
มีส่วนร่วมในโครงการเฉพาะกลุ่มที่เป็นคณะกรรมการ
ชุมชนและเครือข่ายชุมชน ประชาชนในชุมชนเข้าไป
มีส่วนร่วมเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนใหญ่จะไปชมงาน
และชมพระเจดีย์ทรายที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม 
3) โครงการประเพณีแห่พญายมสงกรานต์บางพระ 
ประชาชนในชุมชนท้ายบ้านมีส่วนร่วมเสนอความคิดใน
การจัดกิจกรรม ร่วมด�าเนินการ ชุมชนได้รับประโยชน์
จากการจัดงานประเพณีแห่พญายม ประชาชนพึงพอใจ
กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีแห่พญายม 
4) ประเพณตีกับาตรเทโวโลหะนะ ประชาชนทกุครวัเรอืน
มีส่วนร่วมในประเพณจี�านวนมาก เนือ่งจากเป็นประเพณี
ทีป่ระชาชนให้ความส�าคญั และทีป่ฏิบตัมิาอย่างยาวนาน 
5) โครงการส่งเสรมิอาชพีชุมชน ประชาชนให้ความสนใจ
เข้าร่วมอบรม เนื่องจากเป็นโครงการที่ท�าให้ประชาชนมี
อาชพีเสรมิ เป็นการส่งเสรมิอาชพีประชาชนจึงมคีวามพงึ
พอใจ และเต็มใจเข้าร่วมโครงการ

อภิปรายผล
รูปแบบและกระบวนการประชาธิปไตยแบบ

มีส่วนร่วม พบว่า
1. ผู้น�า มคีณุลกัษณะ คอื 1) คณุธรรมจรยิธรรม

ในการปฏิบัติงาน ต้ังใจมุมานะ เข้มแข็ง เสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนร่วม 2) มีภาวะผู้น�าแบบประชาธิปไตย 
3) มีวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริหารงาน มีความคิด
ริเริ่มในการท�างานอยู่เสมอมีการท�างานเชิงรุก 4) การ
ส่ือสาร ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
อย่างทั่วถึง 5) ปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเป็นแบบอย่างที่
ดีในการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ผู้น�าเป็นองค์ประกอบที่
ส�าคญัทีส่ดุในการเสรมิสร้างประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม
ส�าหรับชุมชน สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2550, หน้า 
8) กล่าวว่า ผู้น�าตามธรรมชาติจะมีลักษณะ 5 ประการ 
คือ เป็นผู้อุทิศตัวเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต มี

สติปัญญาสูง มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร เป็น
ที่ยอมรับของคนทั่วไป สอดคล้องกับ Terrell (2007) 
ศึกษาความร่วมมือของชุมชนในเมืองเบอร์มิงแฮม 
มลรัฐอาลาบามา สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า ผู้น�า
ชุมชนเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และช่วยการรักษาไว้ซ่ึงประชาธิปไตยของ
ชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

2. การวางแผนชุมชน ประกอบด้วย การ
ศึกษาชุมชน การประเมินชุมชน และการวางแผน
ชุมชน สอดคล้องกับ สมหมาย แจ่มกระจ่าง และคณะ 
(2551) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณี
ศกึษาการจดัท�าแผนชมุชนเทศบาลต�าบลบางพระ พบว่า 
1) ชมุชนมปัีญหาความต้องการด้านโครงสร้างชมุชนและ
ด้านสังคมเพิ่มขึ้น 2) ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความ
สามารถในการจัดท�าแผนชุมชนได้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และมีแนวทางการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ 
3) ประชาชนได้เรียนรู้ มีทักษะ และประสบการณ์ในการ
ร่วมกันจัดท�าแผนชุมชน และสอดคล้องกับประเวศ วะสี 
(2555, หน้า 16-19) กล่าวว่า การส�ารวจข้อมูลชุมชน 
เป็นฐานของความจริงท่ีท�าให้เกิดพลังทางปัญญาในการ
ท�าแผนชุมชนซึ่งเป็นแผนพัฒนาอย่างบูรณาการทุกด้าน
เชื่อมโยงกัน เพื่อน�าเสนอสภาประชาชน หรือสภาชุมชน 
สภาประชาชน โดยมีการประชุมของคนทั้งหมู่บ้าน เป็น
ประชาธิปไตยทางตรง สภาประชาชนวิพากษ์วิจารณ์จัด
ท�าแผนแล้วรบัรองแผนชมุชนมกีารขบัเคลือ่นการพฒันา
ตามแผนชุมชน สอดคล้องกับ Grybovych (2008) ได้
เปรียบเทียบและศึกษาความแตกต่างในการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการวางแผนการท่องเที่ยวภายในกรอบ
การศึกษาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวางแผนการท่องเท่ียวในรัฐไอโอวา รัฐโอเรกอน 
และบรติชิโคลมัเบยี ผลการศกึษาสรปุได้ว่า การวางแผน
ชุมชนจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้น�าชุมชน 
การให้ความร่วมมือจากสมาชิก การร่วมตัดสินใจใช้
การสื่อสาร การพูดจาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อ
สร้างความมั่นใจในการวางแผน กระบวนการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากชุมชน เครือข่าย แสดงให้เห็นว่าการ
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วางแผนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นการสื่อสารที่มี
คุณค่าสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติได้จริง 

3. องค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย 1) องค์กร
เครือข่ายด้านการเงิน เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน 
ท�าให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 2) องค์กร
เครือข่ายด้านสังคม เป็นพัฒนาการของการรวมกลุ่มใน
สังคมเพือ่สานต่อความสมัพนัธ์และการช่วยเหลอืเกือ้กลู 
เพ่ือให้กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีประสิทธิภาพ
และน�าไปสู ่เป้าหมายของกลุ ่ม 3) องค์กรเครือข่าย
ด้านสวัสดิการ เป็นการสร้างหลักประกันในการด�ารง
ชีวิต เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขมี
ความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 4) องค์กรเครือ
ข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
ด�าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้อง
กับ ประเวศ วะสี (2554, หน้า 3) กล่าวว่า การมีกลุ่ม
เครือข่ายจะเป็นพลงัแห่งความสขุและความส�าเรจ็ของ คน
ส่วนใหญ่อยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน ท�าให้อึดอัด ทุกคน
หาทางออกได้ด้วยปัญญาและจิตส�านึกของตัวเอง แล้ว
รวมตัวกันร่วมคิด ร่วมท�า เป็นกลุ่มและเครือข่าย ท�าให้
พบความสุข และความสร้างสรรค์ต่อสังคม

4. ประเพณี ประกอบด้วย 
 4.1 ประเพณีท่ัวไป เป็นประเพณีร่วมที่ถือ

ปฏิบัติของประชาชนคนไทยเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีเหล่านี้ให้คงอยู่เป็นกิจกรรมร่วมของประชาชน
ในทุกพื้นที่ของสังคมไทย เป็นกลไกทางที่เสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้องกับ Ho (1983, 
p. 32) ให้ความเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาควรเน้นคุณค่าของการวางแผนระดับท้องถ่ิน 
การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่จะหามาได้ในท้องถ่ิน 
การฝึกอบรมที่เน้นการให้ประชาชนสามารถด�าเนินการ
พัฒนาด้วยตนเองได้ การแก้ไขปัญหาความต้องการ
พื้นฐาน โดยสมาชิกของชุมชน การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันตามแบบประเพณีดั้งเดิม การใช้วัฒนธรรมและการ
สื่อสารที่สอดคล้องกับการพัฒนา

 4.2 ประเพณีเฉพาะถิ่น เป ็นศูนย ์รวม
จิตใจของประชาชนในชุมชน เป็นองค์ประกอบหน่ึง
ของทุนทางสังคมท่ีส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่อง
ด ้วยประเทศไทยมีความโด่ดเด ่นและหลากหลาย
สามารถน�าประเพณีเฉพาะถิ่นมาพัฒนาและใช้ประโยชน์
ต่อยอดเรื่องระบบคุณค่า ค่านิยม ความเชื่อ จารีต
ประเพณีที่ดีงาม สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2550, 
หน้า 9) กล่าวว่า วัฒนธรรมชุมชนมีทุกสิ่งทุกอย่างท่ี
จ�าเป็นต่อวิถีชีวิต เช่น การท�ามาหากิน การดูแลรักษา
สิง่แวดล้อม ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีวฒันธรรมชุมชนท�า
ให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

การเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
สำาหรับชุมชน

กระบวนการเสรมิสร้างประชาธปิไตยแบบมีส่วน
ร่วมส�าหรบัชมุชนท้ายบ้าน ประกอบด้วย 5 กระบวนการ 
และมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

1. การประสานงาน ด�าเนินการโดยการติดต่อ
สือ่สารระหว่างผูน้�า องค์กรเครือข่ายและประชาชน เพ่ือให้
เกดิกระบวนการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาชมุชน เนือ่งจาก
การด�าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในชุมชนจ�าเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือ และประสานใจของประชาชน
ในชุมชนเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อให้กิจกรรมด�าเนินไปอย่าง
ราบรื่นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สอดคล้อง
กับ Creighton (2005) การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด คือ เป็นการสื่อสาร
สองทางท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึง
ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมลูร่วมกนัระหว่างผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม 
และสอดคล้องกับ Deetz (1999) กล่าวถึงการส่ือสาร
แบบมีส่วนร่วมว่าเป็นหัวใจส�าคัญของกระบวนการทาง
ประชาธปิไตย ซึง่เกีย่วข้องกบัการแลกเปลีย่นอดุมการณ์ 
การปรึกษาหารือร่วมกัน การสร้างความเข้าใจและการ
แสวงหาทางออกร่วมกัน 

2. การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ได้แก่ การแลกเปลีย่น
เรียนรู้ในเร่ืองหลกัประชาธิปไตย ประชาธปิไตยแบบมีส่วน
ร่วม รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตย
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แบบมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เป็นการเรียนรู ้
แบบมีส่วนร่วมช่วยเตรียมชุมชนให้มีความพร้อมใน
การพัฒนาตนเองให้สามารถด�าเนินกิจกรรมการพัฒนา 
กิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝนทักษะในการปกครองตนเอง ช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ฝึกฝนความเป็น
ประชาธิปไตย การเสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการ
อยู่ร่วมกัน ท�าให้เกิดองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่
ที่จะน�ามาต่อยอดและปฏิบัติงานในชุมชน สอดคล้อง
กับ ทวีศักดิ์ นพเกษร (2545 , หน้า 16-17) กล่าวว่า 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยน�าประสบการณ์ของ
สมาชิกมาแลกเปลี่ยนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมมือ
กันค้นหาปัญหาที่แท้จริง แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ทีดี่และเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงซึง่ประกอบด้วย 
การเรยีนรูจ้ากการแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
การแสวงหาความรู ้ข้อมลู ทกัษะทีเ่ก่ียวข้องเพือ่การแก้ไข
ปัญหา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การสนับสนุนให้
กลุ่มมีการเรียนรู้ร่วมกัน เสริมแรงและให้ก�าลังใจกัน ร่วม
รับประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ

3. การวางแผนชุมชน ได้แก่ การวางแผน
ชุมชน เป็นข้ันตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การวางแผนชุมชน
ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่ส�าคัญ 
มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
ในการจัดท�าแผนชุมชน สอดคล้องกับ Grybovych 
(2008) ได้เปรียบเทียบและศึกษาความแตกต่างใน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการท่องเที่ยว
ภายในกรอบการศึกษาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวางแผนการท่องเท่ียวในรัฐไอโอวา 
รัฐโอเรกอน และบริติชโคลัมเบีย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 
การวางแผนชุมชนจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้น�าชุมชน การให้ความร่วมมือจากสมาชิก การร่วม
ตัดสินใจใช้การสื่อสาร การพูดจาและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารเพือ่สร้างความมัน่ใจในการวางแผน กระบวนการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน เครือข่าย แสดงให้เห็น
ว่าการวางแผนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นการ
สื่อสารที่มีคุณค่าสามารถน�าไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยต้อง

เน้นการออกแบบกระบวนการท่ีจะช่วยเปลี่ยนจุดสนใจ
จากผลลัพธ์ไปสู่ความสนใจของเนื้อหา กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชนท่ีมีพ้ืนฐานอยู่กับการ
วางแผนและการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
สามารถเป็นไปได้จริง

4 .  ก า ร นำ า แ ผ น ชุ ม ช น ไ ป ฏิ บั ติ 
เป็นกระบวนการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
โดยร่วมด�าเนินโครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ในแผนชุมชน มี
การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
ให้โครงการ/ กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสบความส�าเร็จ เป็นการด�าเนินงาน
ท่ีเป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน และการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับประชาชน สอดคล้องกับ 
คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยมและคณะ (2545, หน้า 22-24) มีวิธี
การแบ่งระดับการมีส่วนร่วมจากระดับต�่าสุดไปหาระดับ
สูงสุด โดยระดับการร่วมปฏิบัติเป็นระดับขั้นที่ 5 สูงถัด
ไปจากระดบัการวางแผนร่วมกัน คอื เป็นระดบัท่ีผูร้บัผดิ
ชอบโครงการกบัประชาชนร่วมกนัด�าเนนิโครงการเป็นข้ัน
การน�าโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

5. การประเมินผล การประเมินผลแบบมี
ส ่ วนร ่ วม เป ็นการตรวจสอบโครงการ /กิ จกรรม 
โดย ให ้ คว ามส� าคัญ ในการมี ส ่ วนร ่ วมและกา ร
ร่วมมือของทุกฝ่ายในชุมชน รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน วิธีการประเมินเปิดกว้างสามารถใช้ได้ท้ัง
วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
การเสรมิสร้างประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม ได้แก่ 1) การ
ประสานงาน 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) การวางแผน
ชุมชน 4) การน�าแผนชุมชนไปปฎิบัติ เป็นกระบวนการ
ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ก่อให้
เกิดการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง สอดคล้องกบั สมหวงั พธิยิานวุฒัน์ (2541, หน้า 
306-309) กล่าวว่า วิธีการประเมินเชิงธรรมชาติและมี
ส่วนร่วม ท�าให้ผู้ประเมินมีแนวโน้มที่จะเข้าใจปัญหาและ
ความต้องการท่ีแท้จริง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ประเมิน
เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ
เวลานานพอสมควร เป็นกระบวนทัศน์การประเมินท่ีมุ่ง
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ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรม
ต่างๆ  ตลอดจนยอมรับปรัชญาในด้านการคิดและ
ความหลากหลายในการประเมนิทางการศกึษา จงึท�าให้เกดิ
การยอมรับในผลของการประเมิน สายฝน วิบูลรังสรรค์, 
รัตนะ บัวสนธ์, อรุณี อ่อนสวัสดิ์ และส�าราญ มีแจ้ง 
(2550, หน้า 37) กล่าวถึงการศึกษาเพือ่พฒันาการมส่ีวน
ร่วมของประชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดย
ใช้รูปแบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 
การประเมนิผลการใช้รปูแบบการประเมนิแบบมส่ีวนร่วม
ปรากฎว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินส่วนใหญ่มี
ความพงึพอใจรปูแบบการประเมนิแบบมส่ีวนร่วมทีน่�าไป
ใช้เนือ่งจากท�าให้ชมุชนเกิดความตระหนกัในการประเมนิ 
และท�าให้พัฒนาการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการนำาไปใช้
1. ควรน�ารูปแบบและกระบวนการเสริมสร้าง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมไปเผยแพร่เป็นแนวทางใน

การส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับประชาชนและ
ชุมชนในภาคตะวันออก 

2 .  ค ว ร ก� า ห น ด น โ ย บ า ย ด ้ า น ก า ร
เรียนรู้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วน ได้
เรียนรู้ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษากระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตย

แบบมส่ีวนร่วมส�าหรับเยาวชน ประชาชน ชุมชน เพ่ือเป็น
กลไกส่งเสริมการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม

2 .  ควรวิ จั ยและพัฒนา การ เสริมสร ้ า ง
ประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมส�าหรบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และหน่วยงานอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัการปกครอง
เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติจริง

3. ควรศึกษาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ส�าหรับชุมชนโดยน�าเทคนิคและวิธวีจิยัแบบผสมผสานมา
ใช้จะท�าให้การศกึษาประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วมส�าหรบั
ชุมชนมีความสมบูรณ์และลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
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ส่งเสริมความรู้และทัศนคติพบว่าแนวทางการส่งเสริมต้องเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และครู
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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

บทนำา
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป ็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ค ว า ม

หลากหลายของชาติพันธุ ์  ส ่วนหนึ่ง เป ็นชนกลุ ่ม
น้อยที่อพยพมาจากประเทศใกล้เคียง ชนกลุ ่มน้อย
เหล่านี้ได้แก่ ชนชาติกะเหรี่ยง มอญ พม่า ไทยมุสลิม 
ไทยทรงด�า (ลาวโซ่ง) ลาวพวน ลาวครั่ง และไทยยวน 
เป็นต้น (ณฐัวฒุ ิทองดอนเอ, 2550) ไทยทรงด�ามถ่ิีนฐาน
มาจากแคว้นสิบสองจุไทในประเทศเวียดนาม ได้อพยพ
มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยช่วงสมัยกรุงธนบุรี ต้นสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ (ที่ว่าการอ�าเภอก�าแพงแสน, 2558) 
ไทยทรงด�าจึงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นฐานอาศัย
อยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย เช่น จังหวัดเพชรบุรี 
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี พิจิตร ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
และมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
อันได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน อาชีพ การแต่งกาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อดั้งเดิม 
(สุมิตร ปิติพัฒน์ และเสมอชัย พูลสุวรรณ, 2540)

เมือ่ชาวไทยทรงด�าได้เข้ามาอาศยัในประเทศไทย
ยังคงด�ารงชีวิตตามแบบวิถีชีวิตไทยทรงด�าเร่ือยมา
ซ่ึงด�าเนินควบคู ่ไปกับการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัยและมีการผสมผสานวิถีชีวิตตามแบบไทย วิถี
ชีวิตของไทยทรงด�าหลายอย ่างมีการปรับเปลี่ยน 
ผสมผสาน บางอย่างเลือนหาย ตามการพัฒนาประเทศ 
ท้ังการสร้างทุน การผลิตแบบใหม่ ค่านิยมและความรู้
ทางวิทยาการท่ีเกิดขึ้นมาพร้อมกับการสกัดกั้นความรู้ 
ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมของชุมชน วิถีการด�าเนินชีวิตจึงปรับเปลี่ยนและ
เปลี่ยนแปลงไป (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544) แม้ว่า
ชาวไทยทรงด�าจะยังคงพยายามอนุรักษ์วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ท้ังทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของตนไว้ แต่ก็
ต้องปรบัเปลีย่นวถิชีวีติให้สอดรบักบัแนวทางการพฒันา
ประเทศเช่นเดียวกับคนไทย เช่น แต่เดิมของชาวไทย
ทรงด�าท�านาปลูกข้าวเพื่อเก็บไว้ท�าบุญให้กับบรรพบุรุษ
ไม่ได้ปลูกเพ่ือขายก็ได้เปลี่ยนจากเกษตรกรรมแบบ
ยังชีพมาเป็นเพื่อการค้า (ณรงค์ อาจสมิติ, 2555) การ
ประกอบอาชีพของชาวไทยทรงด�ามีความหลากหลาย 
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เช่น รับราชการ เอกชน เกษตรกรรม รับจ้าง และ
อาชีพอิสระ วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นมีการปรับ
เปลี่ยนและเลือนหายไปกลายเป็นเพียงการแสดงและการ
สาธิต (ณรงค์ อาจสมติ,ิ 2555) แต่ยงัมกีารคงการพดูภาษา
โซ่งหรือคงส�าเนียงโซ่งไว้ซ่ึงจะผสมด้วยภาษาไทย ส่วน
ภาษาเขยีนหรอืภาษาโซ่งแท้ ๆ  นัน้ มอียูส่่วนน้อยแทบจะ
ไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่จะใช้ภาษาไทยแทน ซึง่คนรุน่ใหม่ไม่รู้
จักและเขียนภาษาโซ่งไม่เป็นแล้ว (ณัฐวุฒิ ทองดอนเอ, 
2550)

นครปฐมเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีชาวไทยทรงด�ามา
ต้ังถ่ินฐานอาศัยอยู่จ�านวนมากกระจายอยู ่ในอ�าเภอ
เมือง ก�าแพงแสน ดอนตูม สามพราน และบางเลน 
โดยที่อ�าเภอก�าแพงเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีชาวไทยทรงด�า
อาศัยอยู่โดยเฉพาะที่ต�าบลสระพัฒนาซ่ึงทั้งชุมชนเป็น
คนไทยเชื้อสายไทยทรงด�าเกือบท้ังหมด แต่เดิมมีวิถี
ชีวิตตามแบบไทยทรงด�าเมื่อยุคสมัยเปล่ียนแปลง มี
การด�ารงชีวิตที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย ประกอบ
มีการเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติ วิถีชีวิตแบบไทยทรง
ด�าจึงเปลี่ยนแปลงไป จากการลงส�ารวจพื้นที่พบว่า มี
การท�านาน้อยลงได้เปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการ
เลี้ยงกุ ้ง บ้านเรือนแบบไทยทรงด�าดั้งเดิมมักไม่ค่อย
มีให้พบเห็น วัฒนธรรมประเพณีบางอย่างเลือนหาย
หรือถูกปรับลดขั้นตอนลงไป การแต่งกายเป็นไปตาม
ยุคสมัยสากล ไม่ค่อยได้สวมใส่เสื้อผ้าแบบไทยทรงด�า
ในชีวิตประจ�าวัน อาหารพื้นเมืองไทยทรงด�ายังคงมีแจ่ว 
ผักจุ๊บ ส่วนใหญ่รับประทานอาหารปัจจุบันที่สามารถหา
ซื้อได้ทั่วไป ส่วนภาษาไทยทรงด�านั้นมีการพูดภาษาโซ่ง
หรอืภาษาไทยออกเสยีงส�าเนยีงโซ่ง ภาษาเขยีนหรอือกัษร
โซ่งนั้นไม่ค่อยมีแล้วใช้เขียนภาษาไทยเป็นหลัก

น อ ก จ า ก นี้ ก า ร ด� า ร ง ชี วิ ต ต า ม แ บ บ
ไทยทรงด�าในชุมชนยังพบเห็นว่า วัยรุ่นในชุมชนส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยพดูภาษาไทยทรงด�าด้วยกนั เป็นเพยีงผูใ้หญ่
และผู้เฒ่าผู้แก่ที่พูดกันเป็นส่วนใหญ่ วัยรุ่นไม่ค่อยชอบ
กินอาหารไทยทรงด�า ไม่ค่อยสวมใส่ชุดไทยทรงด�าหรือ
แต่งกายแบบไทยทรงด�า ซึ่งสามารถสะท้อนได้ว่าวิถี
ชีวิตไทยทรงด�าก�าลังถูกละเลยและเริ่มเลือนหายไปด้วย

กระแสการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม การเปิดรับวัฒนธรรม 
โดยทีก่ระแสดงักล่าวส่งผลต่อการเรยีนรูแ้ละทศันคตขิอง
วยัรุน่ แม้ว่าปัจจบุนัในชมุชนนัน้มศีนูย์วฒันธรรมไทยด�า
ในโรงเรยีนและทางโรงเรยีนได้มหีลกัสตูรท้องถิน่เกีย่วกบั
วิถีชีวิตไทยทรงด�าให้นักเรียนได้เรียนรู้และเปิดโอกาสให้
ชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น ให้ภูมิปัญญาชาวไทยทรงด�ามา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน แต่อาจไม่เพียงพอต่อการ
ปลูกฝังความรู้และทัศคติเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�าให้
กับวัยรุ่นได้

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความรู้และทัศนคติ
ของวัยรุ่นท่ีมีต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�าว่าวัยรุ่นมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัวิถชีวีติไทยทรงด�าของตนเองอย่างไร 
และมีทัศนคติต่อวิถีชีวิตแบบไทยทรงด�าอย่างไร และ
ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมความรู้และทัศนคติของ
วัยรุ่นจากชุมชน เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยนี้เป็นใช้
เป็นแนวทางในการส่งเสรมิความรูแ้ละทศันคตขิองวยัรุน่
เพือ่ให้วยัรุน่ได้มส่ีวนร่วมอนรุกัษ์ฟ้ืนฟวูถิชีวีติความเป็น
อยู่ของชาวไทยทรงด�า อีกทั้งยังเป็นการรักษาอัตลักษณ์
มรดกทางสงัคมของไทยทรงด�าให้คงอยูท่่ามกลางกระแส
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความรู้ของวัยรุ่นเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ไทยทรงด�า ต�าบลสระพัฒนา อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทย
ทรงด�า ต�าบลสระพัฒนา อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทาง
ส่งเสริมความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรง
ด�า ต�าบลสระพฒันา อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวดันครปฐม
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่เสริม

ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล
ประชากร คือ วัยรุ่นที่มีเชื้อสายไทยทรงด�าอายุ

ระหว่าง 11 - 25 ปี ทีอ่าศยัอยูใ่นต�าบลสระพฒันา อ�าเภอ
ก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ�านวน 1,105 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยรุ่นที่มีเชื้อสายไทยทรงด�า
อายุระหว่าง 11 - 25 ปี อาศัยอยู่ในต�าบลสระพัฒนา 
อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ�านวน 300 คน 
ค�านวณขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรของ Yamane 
และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย

ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ประกอบด้วย ตวัแทนชมุชน ตวัแทนวยัรุน่ จ�านวน 10 คน 
ใช้วธีิการเลอืกแบบเจาะจง โดยเจาะจงเลอืกผูท้ีมี่บทบาท
ส�าคัญในชุมชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน ครู 1 คน ตัวแทนชุมชน 4 คน และ
ตัวแทนวัยรุ่นชายและหญิง 2 คน

เครื่องมือวิจัย
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจัยครัง้น้ีม ี1 ฉบับ ประกอบ

ด้วย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 

เชือ้ชาต ิศาสนา สถานภาพ อาย ุระดบัการศกึษา จ�านวน
สมาชิกในครัวเรือน อาชีพ และรายได้ เป็นลักษณะให้
เลือกตอบ จ�านวน 9 ข้อ

ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�า ซึ่ง
เป็นแบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัวิถชีวิีตไทยทรงด�า ชนดิ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย
ค�าถามด้าน 1) ประวตัคิวามเป็นมา 2) ลกัษณะบ้านเรอืน 
3) วัฒนธรรมประเพณี 4) การแต่งกาย 5) อาหาร และ 
6) ภาษา โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.815 ใช้สูตร
ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) ค่าความยากอยู่ระหว่าง 
0.20-0.80 และค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป

ตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�า ซึ่ง
เป็นแบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�า จ�านวน 
50 ข้อ แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scales) 
ประกอบด้วยเนื้อหา 1) ลักษณะบ้านเรือน 2) วัฒนธรรม
ประเพณี 3) การแต่งกาย 4) อาหาร และ 5) ภาษา มี
ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.738 โดยใช้สูตรการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

ตอนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�า ซึ่งเป็นค�าถามปลายเปิดให้
เขียนตอบ ประกอบด้วยเนื้อหา 1) ลักษณะบ้านเรือน 
2) วัฒนธรรมประเพณี 3) การแต่งกาย 4) อาหาร และ 
5) ภาษา

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย
ของความรู้และทัศนคติดังนี้

ด้านความรู้
คะแนนเฉลี่ย 24.00 – 30.00 หมายความว่า

ความรู้ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 18.00 – 23.00 หมายความว่า

ความรู้ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 12.00 – 17.00 หมายความว่า

ความรู้ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 6.00 – 11.00 หมายความว่า

ความรู้ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 5.00 หมายความว่า

ความรู้ระดับน้อยที่สุด
ด้านทัศนคติ
คะแนน 4.20 – 5.00 หมายความว่า มีทัศนคติ

ที่ดีระดับมากที่สุด
คะแนน 3.40 – 4.19 หมายความว่า มีทัศนคติ

ที่ดีระดับมาก
คะแนน 2.60 – 3.39 หมายความว่า มีทัศนคติ

ที่ดีระดับปานกลาง
คะแนน 1.80 – 2.59 หมายความว่า มีทัศนคติ

ที่ดีระดับน้อย
คะแนน 1.00 – 1.79 หมายความว่า มีทัศนคติ

ที่ดีระดับน้อยที่สุด
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้ด้วย

การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

2. วิ เคราะห ์ทัศนคติด ้วยค ่า เฉลี่ ย  และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทาง
ส่งเสรมิความรู้และทศันคตต่ิอวิถีชวิีตไทยทรงด�าด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของวัยรุ่นชาวไทยทรงดำา 
วัยรุ ่นชาวไทยทรงด�าต�าบลสระพัฒนากลุ ่ม

ตัวอย่างมสีดัส่วนทีเ่ป็นเพศชายและเพศหญิงใกล้เคยีงกัน 

คิดเป็นร้อยละ 54.33 และ 45.67 มีเช้ือชาติไทยและ
นบัถอืศาสนาพุทธ ร่วมกบันบัถอืผบีรรพบรุุษ ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด อายเุฉลีย่ 14.49 ปี ส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีน
และนักศึกษา โดยก�าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และประถมศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
2,785.80 บาท มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 – 5 คน

ระดับความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงดำาของ
วัยรุ่นชาวไทยทรงดำา

จากการวิจัย พบว่า วัยรุ่นชาวไทยทรงด�าต�าบล
สระพัฒนา มีความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�าอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่เท่ากับ 16.98 
(S.D.= 4.961) ซึง่คดิเป็นร้อยละ 56.60 ของคะแนนเตม็ 
30 คะแนน คะแนนสูงสุด คือ 28 คะแนน และคะแนน
ต�่าสุด คือ 2 คะแนน

ตารางที่ 1 ระดับความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�าของวัยรุ่นชาวไทยทรงด�า

(n = 300)

ระดับความรู้ จำานวน (คน) ร้อยละ

มากที่สุด (24 – 30 คะแนน) 29 9.67

มาก (18 – 23 คะแนน) 119 39.67

ปานกลาง (12 – 17 คะแนน) 103 34.32

น้อย (6 – 11 คะแนน) 47 15.67

น้อยที่สุด (0 – 5 คะแนน) 2 0.67

 X = 16.98 คะแนน       S.D. = 4.961      Minimum = 2 คะแนน      Maximum = 28 คะแนน

ทัศนคติต่อวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำา
จากการวิจัย พบว่า วัยรุ่นชาวไทยทรงด�า ต�าบลสระพัฒนา มีทัศนคติต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�า โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (X = 3.52, SD = 0.502) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับมาก 
มีจ�านวน 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�าดับ 
ส่วนด้านอาหาร มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.39, SD = 0.667)
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ตารางที่ 2 ทัศนคติต่อวิถีชีวิตชาวไทยทรงด�า

(n = 300)

ทัศนคติต่อวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำา X SD ระดับทัศนคติ

ด้านลักษณะบ้านเรือน 3.65 0.521 มาก

ด้านประเพณี 3.62 0.551 มาก

ด้านการแต่งกาย 3.40 0.619 มาก

ด้านอาหาร 3.39 0.667 ปานกลาง

ด้านภาษา 3.52 0.645 มาก

รวม 3.52 0.502 มาก

ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
ความรูแ้ละทศันคตทิีด่ขีองวยัรุน่ต่อวถิชีวีติไทยทรงดำา

จากการจัดเวทีสนทนากลุ่มเพื่อหาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความรู้และทัศนคติ
ของวัยรุ ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�าประกอบกับข้อมูล
ที่พบจากแบบสอบถาม ท�าให้ได้ทราบถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความรู้และทัศนคติ
ที่ดีของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�า โดยพบว่า ปัญหา
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในยุค
ปัจจุบัน ทั้งทางด้านสังคมวัฒนธรรมท่ีมีการเปิดรับ
ค่านยิมจากต่างชาต ิส่งผลให้วยัรุน่และเยาวชนสนใจทีจ่ะ
เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ รวมไปถึงวัยรุ่นบางคนเห็นว่า
วัฒนธรรมไทยทรงด�าบางอย่างล้าสมัย เช่น การแต่งกาย 
และภาษา จงึละเลยทีจ่ะเรยีนรู ้ประกอบกบัปัจจุบนัความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต เคเบิลทีวี 
ท�าให้วัยรุน่และเยาวชนเข้าถึงแหล่งข้อมลูต่างๆ ได้ง่ายขึน้ 
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียบแบบ ส่งผลให้วัยรุ่นและ
เยาวชนมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป 

“...สมัยนี้เทคโนโลยีการสื่อสารมันก้าวหน้า
มากๆ น�าเสนอวัฒนธรรมสมัยใหม่ทุกช่องทาง จนท�าให้
เยาวชนของเรา หันไปรับเอาวัฒนธรรมจากข้างนอก
เข้ามา ทั้งการแต่งกาย ภาษา รูปแบบการด�าเนินชีวิต...
จริงๆ แล้วพวกผู้ใหญ่อย่างเราเองก็ละเลยที่จะปลูกฝัง
วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงด�าให้กับเยาวชน...
ต่อไปพวกเราคงต้องพยายามสนับสนุนให้เยาวชน

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากขึ้น 
ทั้งในครัวเรือนเอง และชุมชนด้วย...”

“...สมัยนี้ไม่มีบ้านไทยทรงด�าแบบดั้งเดิมแล้ว 
เลือนหายไปได้กว่า 40 ปี คนรุ่นใหม่เกิดไม่ทันจึงไม่รู้จัก 
เห็นแต่ในรูปภาพ…จะต้องมีการบอกเล่าเร่ืองราวบ้าน
ไทยทรงด�าภายในครอบครัวและจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน จัดพิพิธภัณฑ์ให้ได้ศึกษาเรียนรู้…”

“...ยุคสมัยเปลี่ยนไป คนไม่ให้ความสนใจ 
สบืสานวฒันธรรมประเพณไีทยทรงด�า คนไม่ค่อยมาร่วม 
ไม่รูจ้กัประเพณีบางอย่าง ขัน้ตอนบางอย่างถกูลดลงไป...
เด็กๆจะไม่ค่อยรู้จักข้ันตอนพิธีงานต่างๆว่ามีอะไรบ้าง 
ต้องท�าอะไรบ้าง....”

“...ปัจจุบันวัยรุ่นส่วนใหญ่แต่งกายแบบสากล
โดยเฉพาะนิยมแต่งกายแบบเกาหลี...ผู้เฒ่าผู้แก่จะใส่ชุด
ไทยทรงด�ามากกว่า...ปัจจุบันประยุกต์เอาลายปักมาปัก
บนเสื้อผ้า กระเป๋า เพื่อบ่งบอกถึงไทยทรงด�า พ่อแม่จะ
ต้องปลูกฝัง จะต้องบอกให้เห็นคุณค่า...”

“ . . . วั ย รุ ่ น  เด็ กๆ ไม ่ ค ่ อยชอบอาหาร
ไทยทรงด�า กินไม ่ เป ็น บางบ ้านพาลูกกินแต ่ ลูก
ไม่ชอบกิน...เดี๋ยวน้ีพ่อ แม่ ไม่ท�าอาหารกินเอง จะ
ซื้อแกงถุง อาหารบางอย่างหารับประทานได้ยาก เช่น 
เตาผ�า...ที่บ้านต้องกินให้เห็นเป็นแบบอย่างและต้อง
ชักชวนให้ลองกิน พ่อแม่จะต้องปลูกฝังพาให้กิน…”

“...บางคนไม่พูดไทยทรงด�า ไม่รู ้จะพูดท�าไม 
พูดไม่เป็น...เด็กๆ พอเข้าโรงเรียนจะไม่พูดไทยทรงด�า
ทั้งๆที่ในห้องมีแต่คนไทยทรงด�า เวลาใครพูดในห้อง
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 2.3 ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ไทยทรงด�ากับชุมชนใกล้เคียงโดยการใช้ศิลปวัฒนธรรม
เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์

 2.4 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การเปิด
เพลงไทยทรงด�าในตอนเช้า การจัดท�าปฏิทินไทยทรงด�า

3. ด้านสถานศึกษา
 3.1 จัดการเรียน การสอน เกี่ยวกับวิถีชีวิต

ไทยทรงด�า เช่น ประวัติความเป็นมา ภาษา อาหาร 
ประเพณี และการแต่งกาย

 3 . 2  จั ด ท� า สื่ อ ก า ร เ รี ย น  ก า ร ส อน 
ที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยทรงด�า เช่น 
สื่อวีดิทัศน์แบบการ์ตูน ป้ายประชาสัมพันธ์ คู ่มือ 
รวมถึงจัดท�าระบบเครือข ่ายสารสนเทศทางด ้าน
วัฒนธรรมเพ่ือเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานให้กับวัยรุ่นและเยาวชน

 3.3 จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�า เพื่อ
รวบรวมประวัติความเป็นมาของไทยทรงด�า ต้ังแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน

 3.4 โรงเรียนและชุมชนสร้างเครือข ่าย
ความร่วมมือกันในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ไทยทรงด�าให้แก่นักเรียนและเยาวชนในชุม เช่น การ
เชิญบุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาไทยทรงด�าในชุมชนมาเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง

 3.5 พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�าใน
โรงเรยีนให้เป็นแหล่งเรยีนรูส้�าหรบัคนในชมุชนและบคุคล
หรือหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ไทยทรงด�าอย่างต่อเนื่อง 

 3.6 ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�าในโรงเรียน
ควรจัดกิจกรรมในลักษณะแสดงการสาธิต เช่น แสดง
หัตถกรรม ประเพณีวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียน เยาวชน 
และคนในชุมชนได้เรียนรู้และทราบถึงรายละเอียดและ
ขั้นตอนต่างๆ

4. ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
วัฒนธรรมไทยทรงดำา

 4 . 1  อ ง ค ์ ก า ร บ ริ ห า ร ส ่ ว น ต� า บ ล 
ควรส ่ง เส ริมและสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน 

เพ่ือนจะหัวเราะ แต่กลับบ้านไปจะพูดไทยทรงด�ากับที่
บ้าน…ผู้ปกครองไม่เข้าใจไม่เห็นความจ�าเป็นว่าต้องให้
ลูกเรียนภาษาไทยทรงด�า เรียนที่ใช้สอบดีกว่า…ที่บ้าน
ต้องพูดเป็นแบบอย่างก่อน พ่อแม่ต้องปลูกฝัง แนะน�า 
พาให้พูด สอนให้เห็นคุณค่า...โรงเรียนจัดสอนภาษาของ
ไทยทรงด�า ท�าหนังสือภาพ คู่มือ ดึงดูดวัยรุ่น…”
เสียงสะท้อนจากตัวแทนชุมชนในเวทีระดมความคิด

ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความรู ้และ
ทัศนคติที่ดีต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�าของวัยรุ่นที่วิเคราะห์
เนื้อหาจากการจัดเวทีสนทนากลุ ่มและแบบสอบถาม 
พบว่า การส่งเสริมความรู้และทัศนคติที่ดีต่อวิถีชีวิต
ไทยทรงด�าของวัยรุ่นนั้น ต้องเริ่มจากครอบครัว ชุมชน 
สถานศกึษา หน่วยงานส่งเสรมิวัฒนธรรม เป็นผูถ่้ายทอด
ความรู้และปลูกฝังความตระหนัก ทัศนคติที่ดี เกี่ยว
กับวิถีชีวิตไทยทรงด�าให้แก่วัยรุ่นและส่งเสริมให้วัยรุ่น
เข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ สืบสาน ในวิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรมไทยทรงด�า โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางดังนี้

1. ด้านสถาบันครอบครัว 
 1.1 ครอบครวัควรให้ความใส่ใจ และปลกูฝัง

จติส�านกึวถิชีวีติไทยทรงด�า โดยสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของไทยทรงด�าอย่างถ่องแท้ 
ซึ่งความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการด�าเนินชีวิต 
เพื่อให้เห็นคุณค่า ท�าให้เกิดการยอมรับ

 1.2 ควรปฏบัิตใิห้เหน็เป็นแบบอย่าง เช่น การ
ใช้ภาษาไทยทรงด�าในการสื่อสารภายในครอบครัว

 1.3 สร้างการมีส่วนร่วมให้กับวัยรุ ่นและ
เยาวชนภายในครอบครัว เช่น ในพิธีเสนเรือน ควรให้
วัยรุ่นและเยาวชน เข้ามามีบทบาทในพิธี

2. ด้านชุมชน
 2.1 สร้างทศันคติ ความรู ้และความเข้าใจให้

ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญ ในการดูแลรักษาวิถีชีวิต
ไทยทรงด�า ให้ด�ารงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับไทยทรงด�า เช่น ประเพณี
อินกอนฟ้อนแคนในช่วงวันสงกรานต์ เพื่อให้วัยรุ่นและ
เยาวชนมีส่วนร่วมกับชุมชน
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โดยเข้าไปเป็นแบบอย่างในการท�ากิจกรรม รวมถึง
ประสานความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนกับวัยรุ่นและ
เยาวชน

 4.2 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
องค์การบริหารส่วนต�าบล ควรส่งเสริมส่งเสริมและ
สนบัสนนุกจิกรรมต่างๆของโรงเรยีนและชมุชนทีเ่ก่ียวกับ
ไทยทรงด�า เช่น การสอนภาษา การสอนวัฒนธรรม สอน
เพลงไทยทรงด�า

อภิปรายผล
ความรู้เกี่ยววิถีชีวิตไทยทรงด�าของวัยรุ่นชาว

ไทยทรงด�า พบว่า วัยรุ่นชาวไทยทรงด�ามีความรู้โดย
รวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะชาว
ไทยทรงด�าอาศัยอยู่ในประเทศไทยจึงรับเอาวัฒนธรรม
ไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน จึงท�าให้วัฒนธรรม
บางอย่างถูกผสมผสานไปกับวัฒนธรรมไทย แต่บาง
ครอบครัวก็ยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไว้อย่าง
เหนี่ยวแน่น โดยเฉพาะประเพณีเกี่ยวกับการเลี้ยง
ผีบรรพบุรุษ นอกจากน้ีในช่วงระยะเวลา 10 ปี มาน้ี
คนในชุมชนและชุมชนชาวไทยทรงด�าท่ีกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศได้พยายามร่วมกนัรือ้ฟ้ืนประเพณแีละวัฒนธรรม
ของตนเอง เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกี่ยวกับ
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมโดยที่วัฒนธรรมของ
สังคมหนึ่งได้ถกูน�าไปใช้ในอีกสงัคมหนึ่ง ซึ่งลักษณะการ
แพร่กระจายเป็นไปได้ทุกทิศทาง แต่จะกระจายได้มาก
หรือน้อยเพียงใดขึ้นกับการยอมรับสิ่งใหม่ของสังคมท่ี
ถูกแพร่กระจายเข้าไป และขึ้นกับความรู้พื้นฐานดั้งเดิม
ของสังคม นอกจากนี้การรับวัฒนธรรมของผู้อื่นมาใช้
เปรียบเสมือนการขอยืมมา เมื่อเวลาผ่านไปวัฒนธรรม
บางอย่างไม่เป็นที่ต้องการวัฒนธรรมนั้นจะสูญหาย
ไปเอง (ชลธิชา ศาลิคุปต, 2541) และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ยุทธศิลป์ ชูมณี (2552) ที่ศึกษาเรื่อง 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอ�าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย พบว่า วัฒนธรรมและการด�าเนินชีวิตของชาว
เชียงแสนในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมโลก

ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแต่งกาย ค่านิยม แล้ว
การรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติไม่ว่าจะเป็น ในด้านต่างๆ 
เข้ามาประยุกต์กับตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับ
การรบัรูเ้กีย่วกบัวัฒนธรรมและวถิชีวีติดัง้เดมิของตนเอง
ไม่สูงนัก

ทั ศ น ค ติ ข อ ง วั ย รุ ่ น ต ่ อ วิ ถี ชี วิ ต ช า ว
ไทยทรงด�า พบว่า วัยรุ่นชาวไทยทรงด�ามีทัศนคติต่อ
วิถีชีวิตชาวไทยทรงด�าในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ
ชาวไทยทรงด�าต�าบลสระสีม่มุ เริม่มกีารรือ้ฟ้ืนวฒันธรรม
และประเพณีดั้งเดิมของตนเอง ทั้งระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และเครือข่ายชาวไทยทรงด�าท่ัวประเทศ โดยให้
ความส�าคญัการมส่ีวนร่วมของเยาวชนมากขึน้ ให้เยาวชน
เข้ามาบทบาทในกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใน
ชุมชน การมอบหมายให้ท�าพิธีกรรมเลี้ยงผี การแต่งกาย
มาต้อนรบัคณะศกึษาดงูาน การแสดง อนิกอนฟ้อนแคน 
เป็นต้น ซึ่งการกระท�าเหล่านี้ส่งผลให้เยาวชนในชุมชน
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของวัฒนธรรมอันดีงามของ
ตนเอง มคีวามรู้สกึภาคภมูใิจในวฒันธรรมของตนเอง ซึง่
สอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล 
(2550) กล่าวว่า ทัศนคติเกิดจากการก่อตัวของแหล่ง
อิทธิพล ได้แก่ เพื่อน ครูบาอาจารย์ บิดามารดา ญาติ 
เพื่อนร่วมงาน และ แหล่งต่างๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ฐิติมา พุทธบูชา และจรัสพิมพ์ วังเย็น 
(2556) ทีศึ่กษาเรือ่ง การออกแบบและพฒันาเสือ้ผ้าจาก
การทอผ้าพืน้เมอืงชาวไทยทรงด�าอ�าเภอเขาย้อย จงัหวดั
เพชรบุรี พบว่า ชาวไทยทรงด�าอ�าเภอเขาย้อยทีทัศนคติ
ต่อผ้าทอไทยทรงด�าในระดับมาก ทั้งนี้เพราะมีรูปแบบ
และลวดลายที่แสดงเอกลักษณ์และความเชื่อของชุมชน
ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ส�าหรบัปัญหาเกีย่วกบัความรูแ้ละทศันคต ิพบว่า 
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เช่น บ้านเรือน 
พธิกีรรม เป็นต้น จนส่งผลวยัรุน่บางคนเหน็ว่าวัฒนธรรม
ไทยทรงด�าบางอย่างล้าสมัย จึงละเลยท่ีจะเรียนรู้ ซึ่ง
สอดคล้องการการศึกษาของรัชนี คุ้มสวัสดิ์ (2554) 
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ที่ศึกษาวิถีชีวิตชาวไทยทรงด�า ต�าบลหนองชุมพล 
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พบว่า สาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงวถิชีวีติชาวไทยทรงด�าเกดิจากกระบวนการ
พฒันาประเทศ ส่งผลให้ชาวไทยทรงด�าต้องมกีารปรบัรปู
แบบวถิชีีวิตโดยประยุกต์การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ให้เข้า
กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของตน

ส�าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความรู้
และทัศนคติ พบว่า การส่งเสริมความรู้และทัศนคติต้อง
ท�างานแบบมีส่วนร่วม โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว 
ชุมชน สถานศึกษา และและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
โดยควรสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตส�านึก
ทัศนคติที่ดีต ่อวิถีชีวิตไทยทรงด�า และส่งเสริมให้
วัยรุ ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกาลเล่นที่แสดงถึงวิถี
ชีวิตชุมชน คือ อินกอนฟ้อนแคน จากการศึกษาของ
การุณย์ ด่านประดิษฐ์ (2557) พบว่า การขับร้องและ
บรรเลง ใช้เพลงพื้น และเพลงเซิ้ง เนื้อหาขอค�าร้อง 
กล่าวถึง การไหว้บรรพบุรุษแทนการขอพร การสู่ขวัญ 
ค�าสอนที่แฝงแง่คิด การเป่าปี่เสน พิธีกรรม คติความเชื่อ 
เกี่ยวกับไทยทรงด�า ตั้งแต่ครั้งอยู่สิบสองปันนา ด้าน
ส่งเสริมความสนุกสนาม คือ แคน เครื่อง ดนตรีที่ติดตัว
มาตั้งแต่สิบสองปันนา เป่าลายสุดสะแนน และลายอื่นๆ 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ งามนิจ กุลกัน (2556) 
ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการองค์ความรู ้ทางวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของต�าบลอ้อมเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยเสนอแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิน่ คอื สนบัสนนุให้มกีารจดักจิกรรมทางวฒันธรรม
ต่างๆ เป็นประจ�าทุกปีโดยร่วมมือของชุมชน เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนน�านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ประจ�า การประชาสมัพนัธ์ได้แก่ อนิเทอร์เนต็ รถประกาศ 
ป้ายประกาศ หนังสือ จดหมาย ใบปลิว อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1 .  การวิ จั ยค ร้ั งต ่ อ ไปควรมี ก า รศึ กษา

เปรียบเทียบความรู้และทัศนคติของวัยรุ ่นต่อวิถีชีวิต
ไทยทรงด�าในพ้ืนท่ีท่ีมีชาวไทยทรงด�าอาศัยอยู ่ ว่ามี
ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะน�าผล
การวิจัยมาใช้ในการปรับและพัฒนาแนวทางการส่งเสริม
ความรู้และทัศนคติท่ีดีของวัยรุ่นต่อวิถีชีวิตไทยทรงด�า 
เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วิถีชีวิตไทยทรงด�าสืบต่อไป

2. การวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความรู ้และทัศนคติของวัยรุ ่นต่อวิถีชีวิต
ไทยทรงด�า อย่างไร เพ่ือท่ีจะน�าผลการวิจัยมาใช้ในการ
จัดท�าแผนการส่งเสริมความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นต่อ
วถิชีีวติไทยทรงด�า และการศกึษาแนวทางการอนรัุกษ์และ
สืบสานวิถีชีวิตไทยทรงด�า ในแต่ละด้านด้วย
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การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการทำางานสำาหรับครูผู้ช่วยใน

สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 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
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลการใช้รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างาน

ส�าหรับครูผู้ช่วยในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 กลุ่มน�าร่องของการใช้รูปแบบมี 
3 โรงเรียนในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา โรงเรียนวัด
หนองน�้าเขียว และโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 27 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 12 คน และครูผู้ช่วย 
15 คน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบประเมนิคณุภาพชวีติการท�างานของข้าราชการครผููช่้วยในสงักดั
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ (X) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และ t-Test (Dependent-t)

ผลการวิจัย พบว่า
1. ระดับคุณภาพชีวิตการท�างานโดยรวมของครูผู้ช่วยสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ชลบุรี เขต 1 ของครูผู้ช่วยในสังกัดจ�านวน 112 คน พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับ
ตามค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ด้านจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อศิษย์ ด้านสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 
และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท�างาน ตามล�าดับ 

2. รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างานส�าหรับครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้ช่วย ประกอบด้วย
กิจกรรมการพัฒนา 10 โมดูล ได้แก่ 1) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท�างาน 2) การส่งเสริมขวัญและก�าลังใจ 
3) การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บังคับบัญชา 4) การส่งเสริมทักษะการมอบหมายงาน 5) การส่งเสริมทักษะการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับ 6) การสร้างเสริมความสมดุลของชีวิต 7) การสร้างเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 8) การสร้างเสริม
จิตวิญญาณความเป็นครู 9) การสร้างเสริมการจัดการความเครียดในตนเอง และ 10) การสร้างเสริมสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 

3. ผลการใช้รูปแบบ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของครูผู้ช่วย 15 คนจาก 3โรงเรียนน�าร่องของ
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 หลังการใช้รูปแบบเป็นเวลา 7 เดือน พบว่ามีระดับ
คุณภาพชีวิตสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การใช้รูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ค�าส�าคัญ: การพัฒนารูปแบบ/ คุณภาพชีวิตการท�างาน/ครูผู้ช่วย/ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

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) Anuban-
WatUtapao 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.

บทนำา
ยทุธศาสตร์การวิจัยด้านการปฏริปูการศกึษาและ

สร้างสรรค์การเรยีนรูร้อบใหม่ (พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ.2559) 
เร่งปรับปรุงกลไกให้การจัดการศึกษาให้เป็นเครื่องมือที่
ทรงประสิทธิภาพในการปรับตัวของคนในประเทศ โดย
รูปแบบการใช้ชีวิตภายใต้สังคมยุคใหม่มีความซับซ้อน
มากขึ้น ภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีข้อก�าหนดมากมายเพิ่มขึ้น
ท�าให้การท�างานเต็มไปด้วยความเร่งร้อนในสภาพชีวิต

ประจ�าวัน อีกท้ังความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ล้วน
น�าไปสู่ความเสี่ยงเร่ืองคุณภาพชีวิตการท�างานมากขึ้น 
(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) ฉะนั้น การ
บริหารงานบุคคลส�าหรับข้าราชการครูในปัจจุบันจึงต้อง
ปรับตัวและมุ่งให้ความสนใจไปที่คุณภาพชีวิตการท�า
งาน (Quality of Work Life: QWF) ของครูมากขึ้น
เร่ือย ๆ สืบเนื่องจากการท�างานมีความส�าคัญต่อชีวิต
มนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการท�างานเป็นส่วน



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559126

หนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ คาดกันว่า
มนษุย์ได้ใช้เวลาถงึหน่ึงในสามของชวีติเป็นอย่างน้อยอยู่
ในที่ท�างาน (ผจญ เฉลิมสาร, 2558) โดยพลวัตรของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคปัจจุบันท�าให้มาตรการใน
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสขุของคนไทยทีเ่คย
ใช้ได้ผลในทศวรรษที่ผ่านมามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
ต่อการดแูลคณุภาพชีวิตและความสขุของคนไทยในยคุนี้ 
(ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555) รวมทั้งครูไทย
นับวันยิ่งพบว่า มีปัญหาความสุขในการประกอบวิชาชีพ
ครูลดลง (ดิเรก พรสีมา และคณะ, 2546) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานจะเป็นการ
จูงใจให้ครูท�างานอย่างมีความสุข น�าไปสู ่การเกิด
ผลสัมฤทธิ์และผลิตภาพในการท�างานที่ดีอย่างยั่งยืน 
(Cascio, 2006) สอดคล้องกับบลูสโตนที่ กล่าวว่า 
คุณภาพชีวิตการท�างานเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่
ท�าให้บุคลากรได้รับความพึงพอใจในการท�างานสูงขึ้น 
(Bluestone, 1977) แต่ท้ังนี้คุณภาพชีวิตการท�างานมี
ความเป็นพลวัตรในตัวเองตามบริบทและลักษณะของ
องค์การ รวมถึงความคาดหวังของคนทีท่�างานในองค์การ
นั้น ๆ จากผลการวิจัยของส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชนได้ส�ารวจตัวแทนครูจาก
ทั่วประเทศพบว่า มีภาระการสอนในชั้นเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 
4 ชั่วโมง/วัน และถูกกดดันจนเริ่มไม่มีความสุขกับการ
ท�างานเน่ืองมาจากต้องแบกรบัภาระต่าง ๆ  นอกชัน้เรยีน
ที่มากขึ้นเรื่อย ๆ  (ไกรยส ภัทราวาท, 2558) โดยกลุ่มที่
คาดว่าจะมีความเสี่ยงต่อปัญหาคุณภาพชีวิตการท�างาน 
คอื กลุม่ครผูู้ช่วย เพราะเพิง่เข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการได้
ไม่นาน และอยู่ในช่วงทีต้่องปรบัตวัเตรยีมรบัการประเมนิ
จากการพัฒนาอย่างเข้มตลอด 2 ปี

ส�าหรับในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีในบริบททางการ
จดัการศกึษาพบว่ามีความกดดนัเรือ่งภาวะการณ์แข่งขนั
ทางสังคม ตลอดจนความคาดหวังของผู้ปกครองที่
คาดหวังคุณภาพการศึกษาที่เกิดกับบุตรหลานของ
ตนเองในระดับที่สูงมาก ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท�างานของข้าราชการครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยเฉพาะกลุ่ม

ครูผู้ช่วยท่ีเพ่ิงได้บรรจุเข้ามาไม่นาน (ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1, 2558) 
ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึต้องการท�าการวจิยัเพือ่พฒันารูปแบบการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของครูผู้ช่วยในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 
เพือ่น�าเสนอเป็นแนวทางของการน�าไปปรบัใช้ส�าหรบัการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างาน
ของบุคลากรในสังกัดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาวการณ์ด้านคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของครูผูช่้วยในสังกดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิต
การท�างานของครูผู ้ช่วยในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

 3. เ พ่ือประเมินผลการใช ้ รูปแบบการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างานส�าหรับครูผู ้ช่วยใน
สถานศึกษาน�าร่องของสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาในพ้ืนท่ีของสถานศึกษา

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตด้านเนือ้หาในการก�าหนดองค์ประกอบ

ของตัวแปรตาม (คุณภาพชีวิตการท�างาน) สังเคราะห์
มาจากแนวคิดหลักของ Walton (1974) Huse & 
Cumming (1985) Dessler (2000) และนกัวชิาการคน
อืน่ ๆ  อกีหลายคน น�ามาสงัเคราะห์เป็นองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตการท�างานเพ่ือศึกษากับครูผู้ช่วยในพ้ืนท่ี
ศกึษา ครอบคลมุท้ังในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัผู้บงัคบับญัชา 



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 127

(ข้อ 2.1- ข้อ 2.5) และส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูผู้ช่วยเอง
โดยตรง (ข้อ 2.6- ข้อ 2.10) ดังนี้

 2.1 การเสริมสร้างสิง่แวดล้อมและบรรยากาศ
ในที่ท�างาน

 2.2 การเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการ
ท�างานให้ครู

 2.3 การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครู
 2.4 การเสริมสร้างทักษะการมอบหมายงาน
 2.5 การเสริมสร ้างทักษะการให้ข ้อมูล

ป้อนกลับ
 2.6 การเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตใน

ภาพรวม
 2.7 การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ

ท�างาน 
 2.8 การเสรมิสร้างจิตวิญญาณของความเป็น

ครูเพื่อศิษย์
 2.9 การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน

ร่วมงาน

 2.10 การเสริมสร ้างทักษะการจัดการ
ความเครียดในตนเอง

3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 3.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ครผููช่้วย

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา 2557 ในส�านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ชลบรุ ีเขต 1 จ�านวน 120 คน 

 3.2 กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู ้ช ่วยใน
สถานศึกษาน�าร่องในสังกัดของส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 กลุ่มน�าร่อง จ�านวน 
15 คน จาก 3 สถานศึกษาน�าร่อง (แบ่งเป็นขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ ขนาดละ 1 แห่ง) ครอบคลุมครบ 3 อ�าเภอใน
พืน้ทีร่บัผิดชอบของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษา ชลบุรี เขต 1 ซึ่งผู้วิจัยเลือกมาท�าการทดลองเพื่อ
ประเมนิผลการใช้รปูเพือ่ประเมนิผลการใช้รปูแบบการยก
ระดับคุณภาพชีวิตการท�างานส�าหรับครูผู้ช่วยของสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 
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ทาํงานเพื่อศึกษากบัครูผูช่้วยในพื้นท่ีศึกษา  ครอบคลุมทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชา (ขอ้ 
.- ขอ้ .) และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูผูช่้วยเองโดยตรง (ขอ้ .- ขอ้ .0)   ดงัน้ี 
  . การเสริมสร้างส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศในท่ีทาํงาน 
  . การเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานใหค้รู 
  .3 การเสริมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัครู 
  . การเสริมสร้างทกัษะการมอบหมายงาน 
        . การเสริมสร้างทกัษะการใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
  . การเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตในภาพรวม 
  . การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการทาํงาน  
                   .8 การเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูเพื่อศิษย ์
  .9 การเสริมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน 
  .0 การเสริมสร้างทกัษะการจดัการความเครียดในตนเอง 
 . ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง\ 
  .1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ครูผูช่้วยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นปีการศึกษา  ใน 
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต  จาํนวน 12 คน  
  .2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูผูช่้วยในสถานศึกษานาํร่องในสงักดัของสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต  กลุ่มนาํร่อง จาํนวน 15 คน จาก 3 สถานศึกษานาํร่อง 
(แบ่งเป็นขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ ขนาดละ  แห่ง) ครอบคลุมครบ 3 อาํเภอในพื้นท่ีรับผดิชอบของ
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต  ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกมาทาํการทดลองเพื่อ
ประเมินผลการใชรู้ปเพื่อประเมินผลการใชรู้ปแบบการยกระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานสาํหรับครู
ผูช่้วยของสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต   
 

กรอบแนวคดิการวจิยั  
 
          
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  กรอบแนวคิดการวจิยั  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

    การใชรู้ปแบบการยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของครูผูช่้วยในสังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต    

- คุณภาพชีวติการทาํงานของครูผูช่้วย  ก่อนและหลงั 
   การใชรู้ปแบบฯ 
- ความพึงพอใจของครูผูช่้วยกลุ่มทดลอง หลงั 
   การใชรู้ปแบบฯ 

ตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
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สมมติฐานของการวิจัย
หลงัการใช้รปูแบบการยกระดบัคณุภาพชวีติการ

ท�างานของครผููช่้วยในสังกัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กับครูผู้ช่วยในสถานศึกษา
น�าร่อง จะมรีะดบัคณุภาพชวีติการท�างานสงูขึน้กว่าก่อน
การใช้รปูแบบการยกระดบัคุณภาพชวิีตการท�างานของครู
ผูช่้วยในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการยกระดับ

คุณภาพชีวิตการท�างานส�าหรับครูผู ้ช ่วยในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) 
ประกอบด้วย การวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัย
แบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) มี
ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ เรียงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

ระยะที่ 1 ขั้นศึกษาสภาวการณ์ด้านคุณภาพ
ชีวิตการท�างานของครูผู ้ช่วยในสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 โดยเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ
ทัง้ในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ เครือ่งมอืวิจัยทีใ่ช้ในเชงิ
ปริมาณ คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่าน
การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยมาแล้วได้ค่าคุณภาพเครื่อง
มือวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด และส�าหรับการ
ส�ารวจข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ์ดบัตรค�าจ�านวน 10 สี 
แต่ละสีแทนแต่ละองค์ประกอบของการวัดคุณภาพชีวิต
การท�างานที่ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ เก็บข้อมูล
จากครูผู้ช่วยที่ปฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา 2557 สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 
ทั้งหมด ทั้งนี้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย Card 
Technique ผู้วิจัยจะท�าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 

10 กลุ่มย่อย โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัยประจ�ากลุ่มทั้ง 10 กลุ่ม 
เพื่อด�าเนินการเก็บข้อมูล

ระยะท่ี 2 ขัน้พัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตการท�างานส�าหรับครูผู ้ช ่วยในสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 เพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ที่ผ่าน
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามาแล้ว และ
แบบบันทึกข้อมูลท่ีผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกจากการสังเกต 
และลงพื้นที่ ร่วมกับอุปกรณ์ประกอบการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง วิดีโอ เก็บข้อมูลจากผู้บริหาร
สถานศึกษาต้นแบบ (Best Practices) จ�านวน 3 แห่ง 
และจากผูเ้ชีย่วชาญในด้านการพฒันาคณุภาพชวีติ ทัง้ใน
ส่วนของภาครัฐและเอกชน จ�านวน 7 คน แล้วจึงท�าการ
สังเคราะห์เพ่ือยกร่างรูปแบบการวิจัยและน�าไปตรวจ
สอบความเหมาะสมเป็นไปกับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 
11 คน ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเป็นไปได้
ของร่างรูปแบบที่จะน�าไปศึกษาผลการใช้

ระยะท่ี 3 ขั้นประเมินผลการใช้รูปแบบการยก
ระดบัคณุภาพชวีติการท�างานส�าหรบัครผููช่้วยในโรงเรยีน
น�าร่องของสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษา ชลบุรี เขต 1 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ
ที่ 3 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดระดับ
คุณภาพชีวิตการท�างานก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างานส�าหรับครูผู ้ช่วยใน
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี 
เขต 1 (กลุ่มน�าร่อง) และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างหลังจากเสร็จสิ้นการใช้รูปแบบ โดย
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ เก็บข้อมูลจากครูผู้ช่วยในสถานศึกษา
กลุ่มน�าร่อง 3 แห่ง จ�านวนครูผู้ช่วยรวม 15 คน

แผนการทดลองใช้ในโรงเรียนนำาร่องจำานวน 
3 แห่ง โดยด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่มเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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โดยก�าหนดชั้นตามขนาดโรงเรียน จาก 3 โรงเรียน 
กระจายครบทั้ง 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก กลาง และ
ใหญ่ตามจ�านวนนักเรียน โดยก�าหนดให้แต่ละโรงเรียนมี
ที่ตั้งกระจายไปใน 3 อ�าเภอของส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ประกอบด้วย

โรงเรียนที่ 1 คือ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 
(โรงเรียนขนาดใหญ่) ที่ตั้ง ณ อ.เมือง จ.ชลบุรี 

โรงเรียนที่ 2 คือ โรงเรียนวัดหนองน�้าเขียว 
(โรงเรียนขนาดกลาง) ที่ตั้ง ณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

โรงเรียนท่ี 3 คือ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 
(โรงเรียนขนาดเล็ก) ที่ตั้ง ณ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

โดยผู้วิจัยได้ท�าการติดต่อกับผู้บริหารโรงเรียน
ดังกล่าวเพื่อให้ตอบรับยินดีให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมโครงการ เป็นเวลาประมาณ 7 เดือน (เดือนกันยายน 
2558 –เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559) แบ่งเป็น 3 ช่วง 
ช่วงแรกเป็นกิจกรรมการพัฒนาด้วยกระบวนการอบรม
ตามคู่มือการพัฒนา ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 
พ.ศ.2558 ช่วงที ่2 เป็นการให้สถานศกึษาได้ด�าเนนิการ
พัฒนาต่อยอดจากค�าแนะน�าและแนวปฎิบัติที่ได้รับการ
พัฒนาไปครบตามคู่มือแล้วเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
(พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 – มนีาคม พ.ศ.2559) และช่วง
สุดท้ายเป็นการสรุปผลโครงการในช่วงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2559 เพื่อเขียนรายงานผลการวิจัย

แผนการทดลองในการศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างานส�าหรับครูผู้ช่วยใน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี 
เขต 1 ได้ใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและ
หลังการทดลอง (One Group Pre-Test & Post-Test 
Design) ด�าเนินการอบรมและพัฒนาโดยผู้วิจัยร่วมกับ
ผู้บริหารและครูต้นแบบของสถานศึกษาต้นแบบ หรือ
ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องดังกล่าวมาท�าหน้าที่เป็น
ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตามคู่มือการพัฒนาที่ผ่านการ
ตรวจสอบความเหมาะสมเป็นไปได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
มาแล้ว โดยมีจ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในสถานศึกษา
น�าร่องรวม 27 คน ประกอบด้วยกลุม่ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
จ�านวน 12 คน และกลุ่มครูผู้ช่วย จ�านวน 15 คน โดย

ผู้วิจัยได้ขออนุญาตด�าเนินการจากต้นสังกัด และได้รับ
ความยินยอมจากผู้บริหารและครูผู้ช่วยของสถานศึกษา
น�าร่องทั้ง 3 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศกึษาสภาวการณ์ด้านคณุภาพชวีติ

การทำางานของครูผู้ช่วยในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 จ�านวน 112 คน 
คดิเป็นร้อยละ 93 ของประชากร (N) ทัง้หมดจากจ�านวน
ครูผู้ช่วย 120 คน จ�าแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า เป็นเพศชาย 16 คน และเพศหญิง 96 คน การน�า
เสนอข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

 1.1 ข้อมลูจากแบบสอบถาม เพือ่วดัระดบั
คุณภาพชีวิตการท�างานของครูผู้ช่วยสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย
รวมและรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท�างาน
ของครูผู ้ช ่วยสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
(X = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านจิตวิญญาณความเป็น
ครูเพื่อศิษย์ (X = 4.41) ด้านสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน (X = 4.08) และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ท�างาน (X = 3.82) ตามล�าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลางมีเพียง 2 ด้าน คือ ด้านสมดุลชีวิตใน
ภาพรวม (X = 3.33) และด้านสภาพแวดล้อมในท่ีท�างาน 
(X = 3.29) 

 1.2 ข้อมูลจากการสังเคราะห์บัตรคำา
โดยเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคบัตรค�า 
(Card Technique) โดยให้ครูผู้ช่วยได้พรรณนาสะท้อน
ปัญหาและความรู้สึกของตนท่ีมีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การท�างานท่ีประสบพบอยู่ มาเขียนพรรณนาลงไปใน
บัตรค�า ที่แยกเป็น 10 สี ตามองค์ประกอบทั้ง 10 ของ
คุณภาพชีวิตการท�างาน แล้วจึงน�ามาสังเคราะห์ประเด็น
แยกตามบัตรค�าทั้ง 10 สี พบว่า ครูผู ้ช่วยในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
มปัีญหาคณุภาพชวีติการท�างานท่ีประสบอยูค่ล้ายคลงึกนั 
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โดยผู้วิจัยขอน�าเสนอประเด็นส�าคัญที่พบความถี่สูงสุด
จากผลการสังเคราะห์รายด้านละ 2 ประเด็น ดังนี้

  1.2.1 ป ัญหาสภาพแวดล ้อมใน
โรงเรียน พบว่า ปัญหาส�าคัญใน 2 ประเด็นแรกที่พบ
ความถี่สูงสุด ได้แก่ 1) ปัญหาเรื่องการขาดสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท�าการเรียนการสอน และ 2) ปัญหา
จากมลภาวะทางอากาศที่มาจากกลิ่นและฝุ่นละออง 

  1.2.2. ปัญหาการขาดขวัญกำาลังใจ
จากผู้บังคับบัญชา พบว่า ปัญหาส�าคัญใน 2 ประเด็น
แรกที่พบความถี่สูงสุด ประกอบด้วย 1) ปัญหาเรื่อง
ผู้บังคับบัญชาขาดการเสริมแรงบวกจากผู้บังคับบัญชา 
2) ผู้บังคับบัญชาขาดความยุติธรรม เป็นกลาง 

  1.2.3 ปัญหาสัมพันธภาพกับผู้บังคับ
บัญชา พบว่า ปัญหาส�าคญัใน 2 ประเดน็แรกทีพ่บความถี่
สูงสุด ประกอบด้วย 1) ความไม่เป็นกนัเองกบัผูใ้ต้บงัคบั
บัญชา และ 2) ความไม่ยุติธรรมโดยเลือกปฏิบัติกับผู้ใต้
บังคับบัญชา 

  1.2.4 ปัญหาการมอบหมายงานจาก
ผู้บังคับบัญชา พบว่า ปัญหาส�าคัญใน 2 ประเด็นแรกที่
พบความถี่สูงสุด ได้แก่ 1) การมอบหมายงานที่ไม่ตรง
กับความถนัด และ 2) งานที่มอบหมายมานั้นยังอธิบาย
ขอบข่ายและเป้าประสงค์ของงานไม่ชัดเจนเพียงพอ 
เนื่องจากบางครั้งงานด่วนมาก 

  1.2.5 ปัญหาการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
พบว่า ปัญหาส�าคัญใน 2 ประเด็นแรกที่พบความถี่สูงสุด 
ประกอบด้วย 1) เรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีเนื้อหา
วกวน ซ�า้ซ้อน และ 2) การให้ข้อมลูย้อนกลบัท่ีไม่ชดัเจน
เพียงพอ 

  1.2.6 ปัญหาการขาดสมดลุชวิีต พบว่า 
ปัญหาส�าคัญในใน 2 ประเด็นแรกที่พบความถี่สูงสุด 
ประกอบด้วย 1) การมีเวลาพกัผ่อนทีไ่ม่เพยีงพอในแต่ละ
วันเนื่องจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายมากเกินไป และ 
2) การไม่มีเวลาให้ครอบครัว 

  1.2.7 ปัญหาการขาดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ พบว่า ปัญหาส�าคัญใน 2 ประเด็นแรกที่พบ
ความถี่สูงสุด ประกอบด้วย 1) ภาระงานมาก และเร่งรีบ

เกินไป ท�าให้ขาดความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ได้เพียงมุ่งเน้นท�าเสร็จให้ทันเท่านั้น และ 2) การได้สอน
ไม่ตรงสาขาที่จบมา 

  1.2.8 ปัญหาเรื่องจิตวิญญาณความ
เป็นครู พบว่า ปัญหาส�าคัญใน 2 ประเด็นแรกที่พบ
ความถี่สูงสุด ประกอบด้วย 1) ปัญหาจากการมีภาระ
งานอ่ืนท่ีไม่ใช่การสอนมากเกินไป และ 2) ปัญหาจาก
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

  1 .2 .9  ป ัญหา เรื่ อ งการจัดการ
ความเครยีดในตนเอง พบว่า ปัญหาส�าคัญใน 2 ประเดน็
แรกที่พบความถี่สูงสุด ประกอบด้วย 1) ภาระงานที่มาก
เกินไป ไม่กระจาย และให้งานเร่งรีบ และ 2) เพื่อนร่วม
งานที่แบ่งกลุ่ม แบ่งพรรคแบ่งพวก 
  1 . 2 . 1 0  ป ั ญ ห า เ รื่ อ ง ก า ร
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 
พบว่า ปัญหาส�าคญัใน 2 ประเด็นแรก ท่ีพบความถีส่งูสดุ 
ประกอบด้วย 1) การนนิทา พดูลบัหลงั จ้องจบัผดิ ไม่มคีวาม
จริงใจ และ 2) การโยนงาน เกีย่งงาน เอาเปรียบผูร่้วมงาน 

2) ผลการพฒันารูปแบบการยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตการทำางานสำาหรับครูผู้ช่วยในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

2.1 ผลการศึกษาถอดบทเรียนจากการศึกษา 
Best Practices จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูของ
สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ในการเป็น Best Practices 
ตามการแนะน�าของบคุคลอ้างองิ เพือ่ถอดบทเรยีนความ
ส�าเร็จด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของครู
ในสังกัด จากสถานศึกษา 3 แห่งของภาคตะวันออก 
ประกอบด้วย 1) โรงเรยีนบ้านโป่งสะเกด็ สงักดัส�านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 3 2) โรงเรยีน
วัดดอนทอง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และ 3) โรงเรียนมณีวรรณวิทยา 
โรงเรียนเอกชน จังหวัดระยอง ผลการสังเคราะห์ข้อมูล
ในภาพรวม พบว่า แนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต
การท�างานของครูผู้ช่วยจากการศึกษา Best Practices 
ที่มีความสอดคล้องตรงกันมีประเด็น ดังนี้



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 131

ตารางที่ 1 แสดงความถี่ของแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของครูผู้ช่วยจากการศึกษา Best 

Practice

แนวทางที่ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตการทำางาน ความถี่ 

1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท�างาน 3

2. การสร้างวัฒนธรรมความเป็นพี่เป็นน้องภายในโรงเรียน 3

3. การมอบหมายงานตามความถนัดและส่งเสริมโอกาสต่อยอด 3

4. การเสริมสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการเรียนรู้ 3

5. การมีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 3

6. การมีระบบ Coaching อย่างเป็นกัลยาณมิตร 3

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว ่า แนวทางในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างานของครู ผู ้ช ่วยที่
สถานศึกษา Best Practices ทั้ง 3 แห่งได้มีการ
ใช้ที่สอดคล้องตรงกัน 6 ประเด็นข้างต้น ซึ่งพบว่า 
ทุกสถานศึกษามีการด�าเนินการกับครูผู้ช่วย/ครูใหม่ใน
สังกัดเหมอืนกนั ดงัน้ัน รปูแบบการยกระดบัคณุภาพชวิีต
การท�างานท่ีจะน�าไปใช้กับครูผู้ช่วยในสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จะมีความ
ครอบคลุมตามแนวทางที่ได้สังเคราะห์มาร่วมกับข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่จะน�าเสนอในส่วนถัดไป

 2.2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 
จ�านวน 7 คน เพื่อสังเคราะห์แนวคิดในการน�าไป
ก�าหนดเป็นรูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างาน 
ที่เหมาะสม กับครูผู ้ช่วยในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาชลบุร ีเขต 1 พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญได้
มคี�าแนะน�าและข้อคิดทีน่่าสนใจซ่ึงผู้วิจัยจะน�าไปต่อยอด
พัฒนาเป็นรปูแบบของงานวจัิย โดยสรปุข้อค้นพบส�าคญั
เป็นรายบุคคล ดังนี้

 1) รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร อดีตคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา และกรรมการบริหารคุรุสภา 
เสนอให้รปูแบบการยกระดบัคณุภาพชวิีตการท�างานต้อง
เน้นการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ความเป็น
วิชาชีพ โดยผลักดันให้ครูใหม่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกับครูเก่า 
และการสร้างระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ โดยมุ่งที่งานสอน
ในชัน้เรยีนเป็นหลกัเพือ่ให้เป็นครูมอือาชพีได้อย่างแท้จรงิ

 2 )  นาย เริ งศัก ด์ิ  มหาวินิ จฉั ยมนต รี 
รองผู้ว่าราชการ จ.ชลบุรี ผู้ก�ากับดูแลงานด้านการศึกษา 
เสนอให้รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างาน
ต้องเน้นการคัดเลือกครูที่เข้ามาตั้งแต่แรกต้องค้นหา
คนท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ปรารถนาท่ีจะเป็น
ครูโดยแท้ พยายามปลูกฝังให้มีความรู้สึกรักลูกศิษย์ 
เห็นคุณค่าของงาน มีสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชนและ
หล่อหลอมให้รักในความเป็นชลบุรี

 3)นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรลักษณ์ รองนายก
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้ก�ากับดูแลงานด้าน
การศึกษา เสนอให้รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิต
การท�างานต้องเน้นการประสานวัฒนธรรมของคน
ต่างวัยระหว่างครูเก่ากับครูผู้ช่วยที่เป็นครูใหม่ให้สอด
ประสานกลมกลืน โดยมีผู้บริหารระดับกลาง หรือระดับ
หัวหน้างานเป็นคนท่ีคอยเช่ือม เป็นโซ่ข้อกลางระหว่าง
ครูเก่ากับครูใหม่

 4) รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ ประธานหลักสูตร
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เสนอให้รปูแบบการยกระดบัคณุภาพชวีติการท�างานต้อง
เน้นกิจกรรมการบริหารสุขภาพ การบ�ารุงรักษาคุณภาพ
ชวีติการท�างาน เน้นในเรือ่งของสขุภาพกายและใจ เพราะ
คณุภาพชวิีตการท�างานย่อมมาจากสขุภาพกายและใจทีด่ี 
ครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหาร อารมณ์ ออกก�าลังกาย 

 5) รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง อดีตผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ จ.บุรีรัมย์ เสนอให้
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รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างานต้องเน้น
การบริหารให้ได้ใจคน แล้วคนท�างานร่วมด้วยแล้วมี
ความสุขคุณภาพชีวิตจึงจะเกิดได้ ตัวของผู้บริหาร
ต้องมีศิลปะอย่างมากในการ สร้างแรงจูงใจ บริหารให้
ได้ใจต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับครูผู ้ช่วย เน้นการ
สร้างทีมงาน และการเกิดวัฒนธรรมแบบพี่ ๆ น้อง ๆ 
คนในครอบครัวเดียวกัน

 6) ดร.วรเทพ ภูมิภักดีพรรณ อุปนายก
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย เสนอให้รูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิต
การท�างานต้องเน้นการเปลีย่นแปลงการบรหิารงานบุคคล
ให้คล่องตวั ยืดหยุ่นได้มากกว่าทีเ่ป็นอยู ่เอาใจใส่คณุภาพ
ชีวิตการท�างานของครูผู้ช่วยอย่างพิถีพิถัน เพราะหาก
เกิดส่ิงไม่พงึประสงค์มาแล้ว จะกลายเป็นการเริม่ต้นอาชพี
ของเขาที่ลดทอนพลังในการท�างานลงไปอย่างมากมาย 
แต่เงื่อนไขคือคุณภาพชีวิตการท�างานต้องดีด้วย

 7) ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
เสนอให้รปูแบบการยกระดบัคณุภาพชวิีตการท�างานต้อง
เน้นให้ครูผู้ช่วยสามารถท�างานวิชาการให้ดีไปพร้อมกัน
ด้วย โดยเสนอให้ใช้ระบบ Coaching จากครทูีเ่ป็นประจ�า
การอยู่ก่อนที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนรุ่นน้อง รวมท้ังให้
ผู้บริหารใช้ฐานอ�านาจจากการมีเครือข่ายเช่นในชุมชน 
โดยมีกลยทุธ์การบรหิารความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกับ
ชุมชนเพือ่ช่วยดแูลความเป็นอยูใ่ห้ครผููช่้วยทีเ่พิง่มาใหม่

ห ลั ง จ า ก ไ ด ้ สั ง เ ค ร า ะห ์ ข ้ อ มู ล ทั้ ง หมด
แล้ว ผู ้วิจัยจึงได้น�ามาพัฒนารูปแบบการยกระดับ
คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการครูผู้ช่วยในสังกัด
ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 1 
รายละเอียดของรูปแบบเป็นไปตามข้อค้นพบที่ได้จาก
การถอดบทเรียนจาก Best Practice และการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ ออกมาเป็น 10 โมดูลตามองค์ประกอบ
ของคุณภาพชีวิตการท�างานซึ่งใช้เป็นกรอบของงานวิจัย
ในครั้งนี้ โดยโมดูลที่ 1- โมดูลที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผูบั้งคบับญัชา และโมดลูที ่6 – โมดลูที ่10 กลุม่เป้าหมาย 
คือ ครูผู้ช่วยกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดของแต่ละโมดูล

จะประกอบด้วยกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกันไปตามผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ รายละเอียด ดังนี้

โมดูลที่  1 สภาพแวดล ้อมในที่ท�างาน มี
ด้วยกัน 3 กลยุทธ์ คือ 1)บ้านพักเป็นฐาน บริบาล
สบายใจ 2) โรงเรียนเป็นฐาน บริหารแบบได้ใจ และ 
3) ชุมชนเป็นฐาน บริการประทับใจ

โมดูลที่ 2 การเสริมขวัญก�าลังใจ มีกลยุทธ์อยู่ 
2 ประการ คือ 1) เหมือนพี่เหมือนน้องครองใจ และ 
2) ชี้แนะน�าทางสร้างผลงาน 

โมดูลที่ 3 สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
มี จ�านวน 1 กลยุทธ์ คือ คนกันเองอย่าได้ถือตัว เราคือ
คนในครอบครัวเดียวกัน

โ มดู ลที่  4  ทั กษ ะก า รมอบหมาย ง าน 
ม ี2 กลยทุธ์ คอื 1) มอบงานมุง่ได้ผล มองคนให้ตรงงาน 
และ 2) เทคนิคการสอนงานสื่อสารอย่างเข้าใจ

โมดูลที่ 5 การให้ข้อมูลป้อนกลับ มี 1 กลยุทธ์ 
คือ การเป็น Commentator มืออาชีพ

โมดูลที่ 6 การสร้างสมดุลชีวิต มี 2 กลยุทธ์ 
คือ 1) การแบ่งเวลาการท�างานกับเวลาส่วนตัว และ 
2) การบริหารเวลาหลังจากเสร็จภารกิจ

โมดูล ท่ี  7 การเสริมแรงจูงใจใฝ ่สัมฤทธิ์ 
มี 1 กลยุทธ์ คือ Work Smart อย่างครูมืออาชีพ

โ มดู ล ที่  8  จิ ต วิ ญญาณคว าม เ ป ็ น ค รู 
มี 3 กลยุทธ์ คือ 1) ค่าของคน ของคนเป็นครู 2) เพราะ
ครูคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ และ 3) ครูเพื่อศิษย์

โมดูลที ่9 การจดัการความเครียดในตนเอง มี 1 
กลยุทธ์ คือ ปล่อยวางให้เป็น

โมดูลท่ี 10 สัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ร่วมงาน มี 
3 กลยุทธ์ คือ 1) ฉลาดชม คารมดี มองผู้อื่นในเชิงบวก
เสมอ 2) รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ (เป็นนักฟังที่ดี) และ 
3) หยิบยื่นน�้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล

หลังจากที่สังเคราะห์รูปแบบครบทั้ง 10 โมดูล
แล้ว ผู ้วิจัยจึงได้น�าร่างรูปแบบการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตการท�างานส�าหรับข้าราชการครูผู ้ช่วยในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 
ไปตรวจสอบความเหมาะสมเป็นได้จากการสนทนากลุ่ม
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กับผู้ทรงคุณวุฒิโดยผู้วิจัยได้ท�าการก�าหนดหัวข้อและ
ประเด็นการสนทนาโดยท�าหน้าทีเ่ป็นผูน้�าการเสวนาด้วย
ตนเองที่คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. โดยผู้วิจัย
ได้น�าเสนอร่างรูปแบบและวิธีการด�าเนินการให้ผู้ทรง
คุณวุฒิได้วิพากษ์ และประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของร่างรูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นได้อยู่ในระดบัมากทกุโมดลู แต่มข้ีอสงัเกตบาง

ประการจากผูท้รงคณุวฒิุให้ได้ไปปรบัปรงุเพิม่เติม แล้วจงึ
น�าไปศึกษาผลการใช้กับโรงเรียนน�าร่องทั้ง 3 แห่ง ต่อไป

ประเมินผลการใช้รูปแบบ 
ส่วนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต

การท�างานส�าหรับครูผู้ช่วยในโรงเรียนน�าร่องของสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ

การทดสอบ ขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง (n)

 ค่าเฉลี่ย

(X)

ค ่ า ค ว า ม เ บ่ี ย ง เ บ น

มาตรฐาน (SD)
t p

หลังการใช้รูปแบบ

ก่อนการใช้รูปแบบ

15

15

 4.25

 3.87

.45

.83  2.92* .05

*p < .05
จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการ

ท�างานส�าหรับข้าราชการครูผู้ช่วยในโรงเรียนน�าร่องของ
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ย 4.25 สูงกว่าก่อน
การใช้รูปแบบที่มีค่าเฉลี่ย 3.87 ซ่ึงแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่
ก�าหนด (ค่า t ค�านวณมีค่า 2.92 มากกว่าค่า t ตาราง ณ 
df 14 ระดบัค่าวกิฤติที ่.05 ค่า t ตารางมค่ีาเท่ากับ 1.76)

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุม่ตวัอย่างทีเ่ข้าร่วมโครงการน�าร่องของการใช้รปูแบบ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยรายด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 
อันดับแรกได้แก่ โมดูลท่ี 8 การเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ความเป็นคร ูโมดลูที ่7 การเสรมิสร้างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ 
และโมดูลที่ 1 สภาพแวดล้อมในที่ท�างาน ตามล�าดับ

การอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาวการณ์ด้านคุณภาพชีวิต

การท�างานของครูผู้ช่วยในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยรวม พบว่า อยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของภูมิภาคตะวันออก ซึ่งมีความพร้อมทาง
ทุนพื้นฐานทางสังคมสูงและยังมีปัจจัยดึงดูดให้คนอยาก

จะเข้ามาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีมาก รวมถึงปัจจัยความขยาย
ตัวของเมือง มีสิ่งอ�านวยความสะดวกทั้งของภาครัฐและ
เอกชนตอบสนองเอื้ออ�านวยต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่มา
ท�างาน ประกอบกับครูผู ้ช่วยแม้จะอยู่ในช่วงทดลอง
งานแต่ก็ถือว่าได้บรรจุรับราชการแล้วมีศักด์ิและสิทธิใน
ความเป็นข้าราชการแล้ว ท�าให้มีความรู้สึกว่างานท่ีท�า
อยู่มีความมั่นคง มีความปลอดภัย มีโอกาสท่ีจะได้รับ
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานตามเส้นทางความ
ก้าวหน้าในอาชีพที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นครู คศ.1 ใน
เวลาอีก 2 ปีข้างหน้า แต่ส�าหรับประเด็นคุณภาพชีวิต
การท�างานด้านสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน ซึ่งพบว่า อยู่
ในระดบัปานกลางและมีค่าเฉลีย่ต�า่ท่ีสดุเมือ่เทียบกบัด้าน
อื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน
จะครอบคลุมถึงความพร้อมด้านท่ีอยู่อาศัย ซึ่งถือเป็น
ปัจจัย 4 และความต้องการขั้นพ้ืนฐานในขั้นแรกตาม
ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้นของมาสโลว์ที่มีความเป็นรูป
ธรรมประเมินจับต้องได้ง่าย ซึ่งครูผู้ช่วยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มาจากสถานศกึษาขนาดเลก็ทียั่งมข้ีอจ�ากดัด้าน
ความพร้อมทางทรพัยากร โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ 
เช่นบ้านพักครูซึ่งมีไม่เพียงพอ และจะต้องจัดสรรตาม
ล�าดับมาก่อนจะได้สิทธิก่อน และส�าหรับประเด็นด้าน
ทักษะการมอบหมายงานท่ีพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
เช่นกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีความจ�าเป็นต้อง
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มอบหมายงานไว้ล่วงหน้าเพ่ือท�าภาระงานของบุคลากรใน
แผนปฏบิตักิารประจ�าปีท่ีต้องท�าก่อนเปิดปีการศกึษาใหม่ 
ซึ่งช่วงน้ันโรงเรียนยังไม่ทราบว่าจะได้บุคลากรคนใดมา
บรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียน จึงท�าให้การมอบหมายงาน
ทีร่อไว้ให้ครผููช่้วยทีจ่ะมาบรรจุอาจไม่สอดคล้องกับความ
ถนัดของครูผู้ช่วยคนนั้น

2. ผลการพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตการท�างานส�าหรับครูผู ้ช ่วยในสังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนที่ การ ศึกษาประถมศึกษาชลบุ รี  เขต 1 
ที่พบว่า รูปแบบของงานวิจัยที่จะน�าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มน�าร่องได้ออกแบบมาทั้งสิ้น 10 โมดูล ครอบคลุม 
2 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บังคับบัญชา และครูผู้ช่วย ทั้งนี้
เนื่องจากการยกระดับคุณภาพชีวิตจะต้องด�าเนินการ
ควบคู่กันทั้งปัจจัยภายนอกที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพ
ชีวิตการท�างาน นั่นคือ ผู้บังคับบัญชาของครูผู ้ช่วย 
และปัจจัยที่มาจากตัวของครูผู้ช่วยเอง สอดคล้องกับ
แฮกแมนและซัลเทิ้ล (Hackman & Suttle, 1977) 
ได้เสนอแนวทางที่จะท�าให้โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท�างานให้ได้ผลจะต้องด�าเนินการและได้รับ
ความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
2 ฝ่ายส�าคัญ ได้แก่ ฝ่ายบริหารที่ต้องก�าหนดประเด็น
คุณภาพชีวิตการท�างานไว้ในเป้าประสงค์ของการบริหาร
งานบุคคลเพื่อจัดท�าเป็นนโยบายต่อไป และฝ่ายของ
ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ซึ่งจะต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุน 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นจากฝ่ายบริหาร
ที่เป็นไปในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย และรักษาประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นส�าคัญ 

3. ผลการใช ้รูปแบบการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตการท�างานส�าหรับครูผู ้ช ่วยในโรงเรียนน�าร ่อง
ของสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 1 พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท�างาน
ส�าหรับครูผู้ช่วยในโรงเรียนน�าร่องของสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 หลังการ
ใช้รูปแบบ ครูผู้ช่วยมีระดับคุณภาพชีวิตสูงขึ้นกว่าก่อน
การใช้รูปแบบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการยกระดับ

คุณภาพชีวิตการท�างานของครูผู้ช่วยในสถานศึกษาใน
กลุ่มน�าร่องที่พัฒนาขึ้นมาตามข้อค้นพบของงานวิจัยนี้
ยึดออกแบบตามผลการศึกษาสภาวการณ์ด้านคุณภาพ
ชีวิตการท�างานของครูผู ้ช่วยในพื้นที่ซึ่งให้น�้าหนักใน
การพัฒนาแต่ละโมดูลแตกต่างกันไป แล้วออกแบบ
กิจกรรมการพัฒนาท่ียึดตามผลลัพธ์จากการถอด
บทเรียนของบุคคลท่ีประสบความส�าเร็จมาเป็นวิธีการ
ด�าเนินการ เน้นการจูงใจทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม
ผ่านกิจกรรมการจูงใจจากภายนอกท่ีผู ้บังคับบัญชา
เป็นผู้ดูแล และจากภายในที่มาจากการปรับทัศนคติ
ตามมุมมองการรับรู้เชิงบวก ด�าเนินการควบคู่กันท้ัง
ปัจจัยที่มาจากผู้บังคับบัญชาและตัวของครูผู้ช่วยเอง 
ประกอบกับรูปแบบที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ด�าเนินการ
พฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบตามขัน้ตอนโดยศกึษารวบรวม
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และน�าไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความเหมาะสมเป็นไปได้ของรูปแบบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
นอกจากนี้ยังได้มีการให้แนวทางปฏิบัติท่ีได้ส่งเสริมให้
กลุ่มตัวอย่างได้น�าไปทดลองปฏิบัติเอง รวมทั้งส่งเสริม
ให้ได้รู ้จักการตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนาร่วมกับการ 
Coaching ในสถานศึกษาขณะท�างานตามปกติ และ
มีการนิเทศติดตามผลเพื่อเย่ียมเยียนและใช้ระบบการ
สื่อสารพูดคุยผ่าน Line group ท�าให้เกิดความตื่นตัว
และเกิดเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 
ท�าให้ครูผู้ช่วยท่ีได้เข้าร่วมโครงการท่ีได้ให้ความสนใจ
และให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมตามรูปแบบของงาน
วิจัยน้ี มีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชวีติของตนเอง ซึง่เน้นการใช้กจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ท่ี
ช่วยให้เกดิการเรยีนรูเ้ชงิรกุทีน่�าไปสูก่ารเปิดใจและปรบัตวั 
จนบรรลุผลตามสมมติฐานของการวิจัยได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำาไปใช้
1. ผู้บรหิารสถานศกึษาในสงักดัสงักดัส�านกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ควร
น�ากิจกรรมตามรูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการ
ท�างานจากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์เป็นกิจกรรมเสนอแนะ
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ของการบริหารงานบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการ
ท�างาน โดยเชื่อมโยงไปกับงานปกติของทั้งผู้บริหารและ
ตัวของครูผู้ช่วยเอง ให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และเน้น
การใช้บุคคลต้นแบบมาถ่ายทอดประสบความส�าเร็จใน
เชิงปฏิบัติด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชิญชวนให้ได้
น�าไปปฏิบัติตาม

2. ผู้บรหิารสถานศกึษาในสงักดัสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ควร
ก�าหนดเป้าหมายของการใช้รปูแบบการยกระดบัคณุภาพ
ชีวติการท�างานส�าหรบัครผููช่้วยในสงักัดโดยมุง่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพชีวิตการท�างาน และคุณภาพ
ของการปฏิบติังาน (โดยเฉพาะงานวิชาการ) ควบคูกั่นไป 
โดยให้ถอืเป็นความรบัผิดชอบร่วมกันทัง้ตวัของครูผูช่้วย
เอง และผูบ้งัคับบญัชาของครผููช่้วยทกุคน และทกุระดบั
ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษานโยบายการบริหาร

งานบุคคลที่จะน�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตการ
ท�างานของครผููช่้วย โดยน�ารปูแบบการยกระดบัคณุภาพ
ชวีติการท�างานตามผลการวจิยัในคร้ังนีไ้ปต่อยอดเพ่ือจดั
ท�าเป็นนโยบายส�าหรับการบริหารงานบุคคลในภาพรวม
ของทั้งประเทศต่อไป

2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพกับกรณีศึกษาของ
ครูผู้ช่วยที่มีระดับคุณภาพชีวิตการท�างานกลุ่มสูงและต�่า 
เพ่ือค้นหาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตขุองการมีระดบัคุณภาพชีวติ
การท�างานท่ีแตกต่างกันไป เพ่ือน�าไปปรับปรุงรูปแบบ
การยกระดับคุณภาพชีวิตการท�างานส�าหรับครูผู้ช่วยให้
มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น
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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�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ประชากรที่
ใช้ในการศกึษาครัง้นีม้จี�านวน 190 คน ประกอบด้วย ผูเ้ชีย่วชาญ อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร อาจารย์ผูส้อนในหลกัสตูร 
นสิิตสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย ผูบ้รหิารสถานศึกษาและครพูีเ่ลีย้ง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบข้อมูล
และการจัดกลุ่มข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมนิหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2554) ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต อยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ อยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที ่3 นักศึกษาและองค์ประกอบที ่5 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน อยูใ่นระดับปานกลาง 
โดยสรุปภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี  

2. ผลการประเมนิหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2554) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 พบว่า ผลการด�าเนินงานผ่านเกณฑ์
จ�านวน 11 ตัวบ่งชี้ จากตัวบ่งชี้ที่ด�าเนินการทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 

*อาจารย์ประจ�าภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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3. ผลการประเมนิหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2554) ตามรูปแบบซิปป์ พบว่า 3.1) ผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า และด้านกระบวนการโดย
ผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมและมีข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง 3.2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านบริบทโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยน�าเข้าและด้านกระบวนการของหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
3.3) ผลการประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต จ�าแนกเป็น 3.3.1) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะ
พึงประสงค์ของนิสิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3.3.2) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ด้านผลการเรียนรู้ส�าคัญของหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

คำาสำาคัญ: 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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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

การวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น

สถาบันทางการศึกษาที่มุ ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับสายศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพเป็นก�าลัง
ส�าคญัในการพฒันาประเทศชาตมิายาวนาน ตัง้แต่เริม่จัด
ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ซอยประสานมิตร จังหวัด
พระนคร ในปีพ.ศ. 2492 ซ่ึงได้รับการยกฐานะเรือ่ยมาจน
กระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
เอกเทศ และคณะศกึษาศาสตร์ได้รบัการจัดตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 
2534 มีฐานะเป็นคณะวิชาที่เป็นรูปแบบจนถึงปัจจุบัน
ได้จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอกหลายหลักสูตร 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่
เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาใน
รอบทศวรรษที่ผ่านมา จนกระท่ังในปัจจุบันได้ประกาศ
ใช้หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
โดยมีปรัชญาของหลักสูตรที่เชื่อในหลักการเรียนรู้ด้วย
ตนเองภายใต้สภาวะแวดล้อมและการจัดการที่เหมาะสม
จะสามารถหล่อหลอมและพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต เป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคม มีอัตลักษณ์ทาง
ศาสตร์การศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ตระหนักในคุณค่าและ
ผลกระทบของวิชาชีพต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
เป็นผูร่้วมรณรงค์เพือ่ปกป้องสทิธแิละสวัสดภิาพของเด็ก 
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการวิจัย

หลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขา
วชิาการศกึษาปฐมวยั หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2554 เปิด
รับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2554 ถึงปัจจุบันซึ่งจะครบวงรอบการใช้หลักสูตรในปี
การศึกษา 2558 ดังนั้น จึงควรมีการประเมินหลักสูตร
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างเหมาะสมต่อไป ดังที่ 
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1983) กล่าวว่าเป้าหมาย

ทีส่�าคญัของการประเมนิหลกัสตูรไม่ใช่เพือ่พสิจูน์แต่เป็น
ไปเพ่ือการพัฒนา นอกจากนี้ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) 
ได้กล่าวถงึ การด�าเนนิการใช้หลกัสตูรระยะหนึง่แล้ว ควร
มีกระบวนการในการประเมินหลักสูตรโดยการน�าข้อมูล
จากการวัดในแง่มุมต่างๆ มาใช้ในการพิจารณาทบทวน
เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร อีกทั้ง มารุต พัฒผล (2558) 
ได้กล่าวถึงการประเมินหลักสูตรเป็นการตรวจสอบผล
การน�าหลักสูตรไปใช้ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ใช้ และตรวจสอบความสอดคล้องของปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ 

พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาตปีิ พ.ศ. 2542 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา
จึงก�าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ด้วยความ
มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาท่ี
เช่ือถือได้ เกิดความเช่ือมั่นและสามารถตัดสินใจเลือก
ใช้บริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ป้องกันและคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค อีกทั้งผู้รับผิดชอบในการจัดการ
ศกึษาต้องมุง่บริหารจดัการศกึษาสูค่ณุภาพและมาตรฐาน
อย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนา
ประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

นอกจากนี้  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ข้อ 8 
กล่าวว่า ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี เพื่อ
ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�านักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา 11 มาตรฐาน 

Keywords: curriculum evaluation/ early childhood education
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 แนวคดิในการพฒันาหลกัสตูรมกีระบวนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน การตรวจสอบ
และการปรับปรุง การน�าหลักสูตรไปใช้ และสุดท้ายเป็น
ระบบประเมินหลักสูตร ซึ่งเป็นการประเมินที่มีความ
ส�าคัญต่อการตัดสินว่าหลักสูตรนั้นๆจะยังคงใช้ต่อไป
หรือจะต้องปรับปรุง หรือยุติการใช้ รูปแบบการประเมิน
หลักสูตรแบบซปิป์ (CIPP Model) ของ สตฟัเฟิลบมีและ
คณะ (1971) เป็นรปูแบบการประเมนิหลกัสตูรแบบหนึง่
ที่มีนิยมใช้ในการวิจัยอย่างกว้างขวาง เช่น การประเมิน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ (กรอษุา ศรสีวุรรณ์, 2552) การประเมนิ
หลักสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศกึษา 
มหาวทิยาลยัศลิปากร (อิศเรศ พพิฒัน์มงคลพร และคณะ, 
2556) การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
วชิาการสอนคณติศาสตร์ (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) 
มหาวิทยาลัยบูรพา (คมสัน ตรีไพบูลย์ และคณะ, 2558) 

รู ปแบบการประ เมินหลักสูตรแบบซิปป ์
เป็นกระบวนการต่อเนื่องครอบคลุมกระบวนการจัดการ
เรยีนการสอนและประเมนิทัง้ความก้าวหน้า (Formative 
evaluation) และประเมินสรุปรวม (Summative 
evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินแบบน�าไปใช้ประโยชน์
ได้จรงิ มีการประเมนิหลกัสตูรอย่างเป็นระบบ มุง่ประเมนิ
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินด้านบริบท 
(Context) เป็นการประเมินเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ของหลักสูตร 2) การประเมินด้านปัจจัยน�าเข้า (Input) 
เป็นการประเมินเกีย่วกบัทรพัยากรต่างๆ 3) การประเมนิ
ด้านกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินเกี่ยว
กับการบริหารจัดการและกระบวนการใช้หลักสูตร 4) 
การประเมินด้านผลผลิต (Product) เป็นการประเมิน
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการใช้หลักสูตร 

หลกัสตูรการศกึษาบัณฑิต (หลกัสตูร 5 ปี) สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้
ด�าเนินการใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน 
รวมระยะเวลา 4 ปี ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ผ่านการประเมินใน
ภาพรวมโดยสภามหาวิทยาลัยบูรพาและส�านักงานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษาก่อนทีจ่ะมกีารน�าหลกัสตูรไปใช้ 

แต่ตลอดเวลาที่มีการใช้หลักสูตรยังไม่ได้มีการประเมิน
หลักสูตรเพื่อพิจารณาคุณภาพของหลักสูตร และยังไม่
ได้มีการประเมินหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อดุมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 รวมท้ังเพือ่ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

ด้วยเหตผุลและความจ�าเป็นดงักล่าว คณะผูว้จิยั
จึงเล็งเห็นความส�าคัญในการประเมินหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยตามกระบวนการ
ประเมินในรูปแบบซิปป์ ประกอบด้วยการประเมินด้าน
บริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
ตามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตร 
เพือ่น�าผลทีไ่ด้มาใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุหลกัสตูร
ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับ
นิสิตซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 (Internal Quality 
Assurance: IQA)

2. เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร  5 ป ี )  สาขา วิชาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 
Framework: TQF)

3 .  เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ป ี )  สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP 
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model) 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเน้ือหา การวจัิยครัง้นีใ้ช้รปูแบบ

การประเมินแบบซิปป์ ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน ดังนี้ 
1 . ด ้านบริบท ประกอบด ้วย ปรัชญา 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ โครงสร้างและรายวิชา
2. ด้านปัจจัยน�าเข้า ประกอบด้วย คุณวุฒิและ

ผลงานของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร พืน้ฐานและเง่ือนไข
ในการรบัผูเ้รยีน อาคารสถานท่ี สือ่วัสดอุปุกรณ์ การจัด
สภาพแวดล้อม และงบประมาณ

3. ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การบรหิาร
จดัการหลกัสตูร การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้โครงการและ

กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร การประเมนิผลการเรยีนรู ้และการ
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. ด้านผลผลิต ประกอบด้วย คุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ผลการเรียนรู้ส�าคัญตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 

ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยนี้ศึกษากับประชากรจ�านวน 190 คน 

ประกอบด้วยผูเ้ชีย่วชาญ อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร อาจารย์
ผู ้สอนในหลักสูตร นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ทุกชั้นปี ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง

ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ทำาการวิจัย 
กระบวนการด�าเนินการวิจัยอยู่ในระหว่างเดือน
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

การดาํเนินการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเป็นการวิจยัเชิงประเมิน (Evaluative Research) โดยใชว้ิธีการ

ดาํเนินการวิจยัแบบสาํรวจ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
      ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย  

 การวิจยัน้ีศึกษากบัประชากรจาํนวน 90 คน สามารถจาํแนกประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็น  กลุ่ม ซ่ึงไดม้าจากวิธีการกาํหนดแบบเจาะจงโดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 

 . ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน   คน กาํหนดโดยการพิจารณาคุณสมบติัดา้นวฒิุการศึกษา 
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินผล การพฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ และการศึกษาปฐมวยั 

การประเมินหลกัสูตรแบบซิปป์  (CIPP Model)    
 ดา้นบริบท 
 ดา้นปัจจยันาํเขา้ 
 ดา้นกระบวนการ 
 ดา้นผลผลิต 

ผลการประเมินหลกัสูตร
การศึกษาบณัฑิต (หลกัสูตร  ปี)  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. )  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั

บูรพา ใน 4 ดา้น คือ 
ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ 
ดา้นกระบวนการ และดา้น
ผลผลิตตามความคิดเห็นของ 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัหลกัสูตร
ดงัน้ี 

 ผูเ้ช่ียวชาญ 
 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
 อาจารยผ์ูส้อน 
 นิสิตทุกชั้นปี  
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ครูพ่ีเล้ียง 
 

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2552 
(TQF) ประกอบดว้ย 12 ตวับ่งช้ีดงัน้ี 
1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ย  % มีส่วนร่วมในการวางแผนติดตาม
ทบทวนการดาํเนินการหลกัสูตร 
2. มีการจดัทาํรายละเอียดของหลกัสูตร 
. มีการจดัทาํรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม 
4. มีการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาและผลการดาํเนินการ
ภาคสนาม 
5. มีการจดัทาํรายละเอียดผลการดาํเนินงานของหลกัสูตรภายใน 6 วนั หลงัปิด
เทอม 
6. มีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
7. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิอยา่งนอ้ยร้อยละ 25  
. อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศดา้นการเรียนการสอน 
. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันา 
ทางวิชาการและหรือวชิาชีพอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี 
1. บุคลากรไดรั้บการพฒันา ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 5 
11. ความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ยบณัฑิตใหม่ .51 ข้ึนไป 
12. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตใหม่ .51 ข้ึนไป 

ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดบัอุดมศึกษา  

ฉบบัปีการศึกษา 2557 (IQA) 
ประกอบดว้ย 14 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

1. การบริหารจดัการ 
2. คุณภาพบณัฑิต 
. การรับนกัศึกษา 
4. การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 
5. ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา 
6. การบริหารและพฒันาอาจารย ์
7. คุณภาพอาจารย ์
. ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์
. สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 
1. การวางระบบผูส้อนและ 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
11. การประเมินผูเ้รียน 
12. ผลการดาํเนินงานตามหลกัสูตร 
1. ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
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การดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป ็นเป็นการวิจัยเชิงประเมิน 

(Evaluative Research) โดยใช้วิธีการด�าเนินการวิจัย
แบบส�ารวจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยนี้ศึกษากับประชากรจ�านวน 190 คน 

สามารถจ�าแนกประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็น 7 กลุ่ม ซึ่ง
ได้มาจากวิธีการก�าหนดแบบเจาะจงโดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้

1. ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน ก�าหนดโดยการ
พิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและการ
ประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
และการศึกษาปฐมวัย

2. อาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน 5 คน 
ก�าหนดโดยการคัดรายชื่ออาจารย์ประจ�าจากเอกสาร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร จ�านวน 63 คน 
ก�าหนดโดยการคัดรายชื่ออาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาที่
เปิดในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยบูรพา

4. นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 5 
จ�านวน 26 คน ก�าหนดโดยการคัดรายชื่อนิสิตรหัส 54 
ทีก่�าลังศกึษาในหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาการ
ศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยบูรพา

5. นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1-4 
จ�านวน 161 คน ก�าหนดโดยการคัดรายชื่อนิสิตรหัส 
55-58 ที่ก�าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย 

6. ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 6 คน ก�าหนด
โดยการคัดรายชื่อผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีนิสิตสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัยรหัส 54 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

7. ครูพี่เลี้ยงจ�านวน 26 คน ก�าหนดโดยการคัด
รายชือ่ครพูีเ่ลีย้งของนสิติสาขาวิชาการศกึษาปฐมวยัรหัส 
54 ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เค ร่ื องมื อ ท่ี ใช ้ ในการวิ จั ยค ร้ั ง นี้  ได ้ แก ่ 

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
สามารถสรุปขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ดังนี้

1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเอกสาร 
เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร รูปแบบการประเมิน
หลักสูตร ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
อุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

2. สร ้างเครื่องมือที่ ใช ้ ในการวิ จัย 5 ชุด 
ประกอบด้วย 2.1) แบบสัมภาษณ์ส�าหรับผู้เช่ียวชาญ 
2.2) แบบสัมภาษณ์ส�าหรับอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
2.3) แบบสอบถามส�าหรับอาจารย์ผู้สอน มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท 
(Likert) 2.4) แบบสอบถามส�าหรับนิสิตสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) 2.5) แบบสอบถามส�าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)

3. น�าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปให้
ผู ้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง 
ความเหมาะสมและความถูกต้องของภาษา แล้วน�า
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข 

4. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ฉบับจริงที่น�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูกบัประชากร

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ�านวน 190 คน จ�าแนกเป็นกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มอาจารย์
ประจ�าหลักสูตร กลุ่มอาจารย์ผู้สอน กลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 5 
กลุม่นสิติชัน้ปีท่ี 1- 4 กลุม่ผูบ้รหิารสถานศึกษา และกลุม่
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ครูพี่เลี้ยง โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ คือ ท�าหนังสือ
ขอความอนเุคราะห์และความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล นัดหมายเวลาและสถานที่ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์
หรือแบบสอบถามขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สถานที่ท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ โรงเรยีนอนุบาล
ชลบรุ ีโรงเรยีนอนุบาลวดักลางดอน โรงเรยีนอนบุาลพนสั
ศึกษาลัย โรงเรียนวัดเตาปูน และโรงเรียนวัดมโนรม

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้จิยัด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จ�าแนก
เป็น ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ จากนั้นท�าการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิด
เห็นในระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิด
เห็นในระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิด
เห็นในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิด
เห็นในระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิด
เห็นในระดับน้อยที่สุด

ส�าหรับข ้อมูลจากแบบสอบถามในส ่วนท่ี
เป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และข้อมูลท่ีได้จากแบบ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดย
การเปรียบเทียบข้อมูลและการจัดกลุ่มข้อมูล น�าเสนอ
เชิงบรรยาย 

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับรูพา ตามกรอบการประกันคณุภาพการ
ศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 

ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 
บณัฑติ อยูใ่นระดบัดมีาก องค์ประกอบท่ี 6 สิง่สนบัสนนุ
การเรียนรู้และองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ อยู่ในระดับ
ดี องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษาและองค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยภาพรวมท้ัง 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 ตัวบ่งชี้ คะแนน ระดับคุณภาพ

1. การกำากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

โดย สกอ.
ผ่าน ผ่าน

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ
4.41 ดีมาก

2.2 การได้งานท�าหรือผลงานวิจัยของผู้ส�าเร็จการศึกษา 4.88 ดีมาก

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.65 ดีมาก

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา 3.00 ปานกลาง

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 ปานกลาง

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 ปานกลาง

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 ปานกลาง

4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.44 ดีมาก

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.00 ดี

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 3.81 ดี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00 น้อย

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2.00 น้อย

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 ดี

5.4 ผลการด�าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา
4.00 ดี

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง

 6. สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.00 ดี

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี

โดยรวมทั้ง 6 องค์ประกอบ 3.44 ดี

ตอนที ่2 ผลการประเมินหลักสตูรการศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) พบว่า มีผลการด�าเนินงานผ่านเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 
2557 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จ�านวน 11 ตัวบ่งชี้ จากจ�านวนตัวบ่งชี้
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ที่ด�าเนินการทั้งหมดในปี พ.ศ.2557 จ�านวนทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจ�านวนตัวบ่งชี้ที่ต้อง
ด�าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ด�าเนินการผ่านจ�านวน 5 ตัวบ่งชี้ สรุปได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ตวับ่งช้ี ดชันีบ่งช้ีผลการด�าเนินงาน (Key Performance Indicators)
เป็นไปตาม

เกณฑ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์

1) อาจารยป์ระจ�าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด�าเนินงานหลกัสูตร

ü

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา

ü

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ü

4) จดัท�ารายงานผลการด�าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด�าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา

ü

5) จดัท�ารายงานผลการด�าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา ü

6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก�าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ü

7) มีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอนหรือการประเมิน ผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด�าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

ü

8) อาจารยใ์หม่ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค�าแนะน�าดา้นการจดัการเรียนการสอน ü

9) อาจารยป์ระจ�าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ü

10) จ�านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ต่อปี

ไม่ได้ดำาเนนิการเนือ่งจากไม่มี

บคุลากรสนบัสนนุประจำาสาขาวชิา

11) ระดบัความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5.0

ü

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 ü

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11

จ�านวนตัวบ่งชี้ที่ด�าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ด�าเนนิการผ่าน 

จ�านวน 5 ตวับ่งชี้

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100

จ�านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด�าเนินการผ่าน 11

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ 
ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model) 

ผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบท ด้านปัจจัย
น�าเข้า และด้านกระบวนการโดยผู้เชี่ยวชาญมีทั้งใน
ส่วนที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง ซึ่ง
สรุปได้ดังตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ด้านบริบทโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ด้าน

ตารางที่ 3 ผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า และด้านกระบวนการโดยผู้เชี่ยวชาญ

รายการ ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ

บริบทของหลักสูตร

ปรัชญา

ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กลยุทธ์การสอน และ

สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู แต่ปรัชญายังไม่สะท้อนถึงผลลัพธ์ ควรเน้นการเป็นครู เพิ่ม

ปรัชญาการปฏิบัติตามแนวประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential-based) และสมรรถภาพเป็นฐาน 

(Competency-based) และเน้นเรื่องของการปฏิบัติในสถานศึกษาให้มากขึ้น 

วัตถุประสงค์ทั่วไป

ควรมีการปรับปรุง เนื่องจากไม่ครอบคลุมสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ไม่

ครอบคลุมตามพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย ควรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและเพิ่ม

อัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ 

ควรมีการปรับปรุง โดยการอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้น ในทุกสมรรถนะควรมีการระบุเรื่องความรู้ความ

สามารถ ทักษะและคุณลักษณะ โดยเฉพาะสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะด้านการสื่อสารและ

สมรรถนะด้าน ไอซีที (ICT) นอกจากนี้ควรพิจารณาเพิ่มการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆในการออกไป

เป็นครู หน้าที่และงานอื่นๆนอกจากงานสอนนิสิตในหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แต่ควรปรับลดจ�านวนหน่วยกิต

ในหมวดวิชาเอก ควรเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาชีพครูบังคับ ในรายวิชาลักษณะการวัดประเมินผล การ

วิจัย การประเมินโครงการ การประกันคุณภาพ รายวิชาบูรณาการเนื้อหาความรู้ในวิชาเอกกับวิธีสอน 

(Pedagogy Content Knowledge) และควรเพิ่มการสร้างทีมในการสอนรายวิชาแบบบูรณาการ

ปัจจัยนำาเข้า

การคัดเลือกนิสิต

การก�าหนดเกณฑ์คัดเลือกมีความเหมาะสม แต่ควรเพิ่มด้านบุคลิกภาพ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่

เหมาะสมกับการเป็นครู ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณากระบวนการสื่อสารและเจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู

โดยการเขียนเรียงความ หรือการจัดตั้งศูนย์การประเมินผล (Assessment Center) เพื่อให้ได้นิสิตที่มี

บุคลิกภาพ เจตคติเหมาะสมกับวิชาชีพครู

การคัดเลือกอาจารย์ผู้

สอน

ควรมีการสร้างระบบและกลไกในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สอนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรสร้าง

แบบส�ารวจรายการคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน งานวิจัย

และความเชี่ยวชาญในการสอนวิชานั้นๆ ควรจัดอาจารย์ผู้สอนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญ 

ปัจจัยน�าเข้าและด้านกระบวนการของหลักสูตรโดย
ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 4 
นอกจากนี้ผลการประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต จ�าแนก
เป็นผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะ
พงึประสงค์ของนสิติจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้าน
ผลการเรียนรู้ส�าคัญของหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 5 
ตามล�าดับดังนี้
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รายการ ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ

บริบทของหลักสูตร

ปรัชญา

ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กลยุทธ์การสอน และ

สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู แต่ปรัชญายังไม่สะท้อนถึงผลลัพธ์ ควรเน้นการเป็นครู เพิ่ม

ปรัชญาการปฏิบัติตามแนวประสบการณ์เป็นฐาน (Experiential-based) และสมรรถภาพเป็นฐาน 

(Competency-based) และเน้นเรื่องของการปฏิบัติในสถานศึกษาให้มากขึ้น 

กระบวนการ

กระบวนการจัดการ

หลักสูตร

คณะกรรมการประจ�าหลักสูตรควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน ควบคุมและประเมินหลักสูตร ควร

มีการประสานกับคณะร่วมผลิตให้มากขึ้น ควรมีการประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร กระบวนการจัดการ

หลักสูตรต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณระดับอุอมศึกษาและการรายงานผลการด�าเนินงานหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 และการประกันคุณภาพ

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า และด้านกระบวนการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ประเมนิ
ด้านบริบท ด้านปัจจยัน�าเข้า ด้านกระบวนการ

m s แปลผล m s แปลผล m s แปลผล

อาจารยป์ระจ�าหลกัสูตร 4.84 0.10 มากที่สุด 3.98 0.28 มาก 4.66 0.19 มากที่สุด

อาจารย์ผู้สอน 4.47 0.29 มาก 4.04 0.27 มาก 4.63 0.24 มากที่สุด

นิสิตชั้นปีที่ 5 4.64 0.28 มากที่สุด 3.52 0.31 มาก 4.31 0.24 มาก

นิสิตชั้นปีที่ 1–4 4.17 0.13 มาก 3.46 0.23 ปานกลาง 4.01 0.12 มาก

โดยภาพรวม 4.53 0.25 มากที่สุด 3.62 0.21 มาก 4.40 0.26 มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจด้านบริบท
ของหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและนิสิตชั้นปีที่ 5 มีความพึง
พอใจอยู่ระดับมากที่สุด ขณะที่อาจารย์ผู้สอน และนิสิต
ชั้นปีที่ 1–4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนความ
พึงพอใจด้านปัจจัยน�าเข้าของหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยอาจารย์ประจ�าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 

และนิสิตชั้นปีที่ 5 มีความพึงพอใจในระดับมาก ขณะที่
นิสิตช้ันปีท่ี 1–4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
นอกจากนี ้ความพงึพอใจด้านกระบวนการของหลกัสตูร
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร 
และอาจารย์ผูส้อนมคีวามพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ ขณะ
ที่นิสิตทุกชั้นปีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ของนิสิตและด้านผลการเรียนรู้ส�าคัญตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ของหลักสูตรจาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ประเมิน

คุณลักษณะพึง

ประสงค์ของนิสิต

ผลการเรียนรู้สำาคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป
หมวดวิชาชีพครู หมวดวิชาเฉพาะ

m s แปล

ผล
m s แปล

ผล
m s แปล

ผล
m s แปล

ผล

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร 4.44 0.28 มาก 4.28 0.35 มาก 4.38 0.08 มาก 4.37 0.18 มาก

อาจารย์ผู้สอน 4.18 0.36 มาก 4.24 0.32 มาก 4.30 0.09 มาก 4.35 0.18 มาก

ผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง 4.27 0.21 มาก 4.27 0.17 มาก 4.12 0.19 มาก 4.31 0.22 มาก

นิสิตชั้นปีที่ 5 4.33 0.18 มาก 4.25 0.14 มาก 4.10 0.20 มาก 4.17 0.36 มาก

นิสิตชั้นปีที่ 1–4 4.17 0.13 มาก 4.01 0.10 มาก 3.95 0.09 มาก 3.97 0.11 มาก

โดยภาพรวม 4.26 0.11 มาก 4.21 0.10 มาก 4.17 0.15 มาก 4.23 0.15 มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะพึงประสงค์ของนิสิตโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 
5 กลุ่ม อยู่ในระดับมากเท่ากัน ในขณะที่ผลการประเมิน
จากอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีความพึงพอใจมากที่สุด 
รองลงมาคือ นิสิตชั้นปีที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูพีเ่ลีย้ง อาจารย์ผู้สอน และนสิติชัน้ปีท่ี 1-4 ตามล�าดบั 
ส่วนความพงึพอใจด้านผลการเรยีนรูส้�าคญั โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากทุกหมวดวิชา โดยผลการประเมินจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 5 กลุ่ม อยู่ในระดับมากเท่ากัน
ทกุหมวดวชิา หมวดวชิาเฉพาะมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ 
รองลงมาคือ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาชีพ
ครูตามล�าดับ

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร  5 ป ี )  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยบู รพา ตามกรอบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 พบว่า 

มผีลการด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร พ.ศ. 2557 โดยรวมอยู ่ในระดับดี เมื่อ
พิจารณาจ�าแนกตามราย องค์ประกอบ พบว่า องค์
ประกอบที่ 2 บัณฑิต อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากมี
การบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (ส�านักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2556) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ซ่ึง
ประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ข้อ ทางสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยมีอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน 5 คน ซึ่ง
มีคุณวุฒิในระดับตรงกับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน อีกท้ัง
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 คน 
ปริญญาโท 1 คน ด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการในระดับผูช่้วย
ศาสตราจารย์จ�านวน 2 คน อาจารย์มผีลงานทางวชิาการ
ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารท่ีอยู่ฐานข้อมูล TCI และ
มีการบริหารจัดการของภาควิชาการจัดการเรียนรู้ และ
คณะศกึษาศาสตร์ ท่ีคอยก�ากบั ติดตาม การบริหารจดัการ
หลกัสตูรอย่างต่อเนือ่ง อกีท้ังมกีารปรบัปรงุหลกัสตูรตาม
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รอบระยะเวลาทีก่�าหนด โดยด�าเนนิงานให้เป็นไปตามตวั
บ่งช้ีผลการด�าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อดุมศึกษาแห่งชาติ สิง่ทีเ่ป็นข้อสงัเกตคอืองค์ประกอบท่ี 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน พบว่า 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง 
ควรมกีารปรบัปรงุ/พฒันาให้เหน็ผลทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม
มากยิ่งขึ้น

2. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
พบว่า มกีารด�าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดบั
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2556) และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัปรญิญาตรสีาขา
ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ (มคอ.1) ผ่านการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย และรับทราบจาก สกอ. จากนั้น
ได้มีการน�าหลักสูตรมาใช้ในปีการศึกษา 2554 อีกท้ัง
มีผลการด�าเนินงานผ่านเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
จ�านวน 11 ตัวบ่งชี้ จากจ�านวนตัวบ่งชี้ที่ด�าเนินการ
ทั้งหมดในปี พ.ศ.2557 จ�านวนทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจ�านวนตัวบ่งชี้ที่ด�าเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ด�าเนินการผ่านจ�านวน 5 ตัวบ่งชี้ 

3. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2554) คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
ตามรูปแบบซิปป์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยจ�าแนก
องค์ประกอบในการวิเคราะห์หลักสูตร ได้แก่ ด้านบริบท 
ด้านปัจจยัน�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ ดงันี้ 

  3.1 ด้านบรบิท พบว่า ผลการประเมินหลกัสตูร
ด้านบริบทโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดและมาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์ประจ�า
หลกัสตูร อาจารย์ผูส้อน นสิติทุกชัน้ปี) มคีวามคดิเห็นว่า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญา
ของหลกัสตูร โครงสร้างของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมใน
ทุกหมวดวิชา เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการ 
ความสนใจ ของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและมี
ความทันสมัยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) มคีวามสอดคล้องกบัสภาพสงัคมและบรบิท
ของการศึกษาในขณะนั้น และเนื้อหารายวิชาท่ีเรียน
เป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในวิชาชีพซ่ึงนับว่าเป็น
จดุแขง็ของหลกัสตูรสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอมุศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) ด้านคณุภาพของบณัฑติ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2545) และ
ไทเลอร์ (Tyler, 1969) ทีก่ล่าวถงึ การออกแบบหลกัสูตร
ทีช่ดัเจนและสอดคล้องกบัความต้องการความสนใจของ
ผูเ้รียนและสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมนัน้ ต้อง
พจิารณาสิง่ทีม่าก�าหนดหลกัสตูรทัง้นีร้วมถงึด้านวชิาการ
และด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนและสอดคล้องกับ
แนวคดิของ ปรินท์ (Print,1993) ท่ีกล่าวว่าวตัถปุระสงค์
ของหลักสูตรที่ดีนั้นควรมีลักษณะสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและชาติสอดคล้องกับวัฒนธรรม
และต ้องสอดคล ้องกับความต ้องการของผู ้ เรียน 
รวมท้ังสอดคล้องกับแนวคิดของทาบา (Taba,1962, 
p. 422) ที่กล่าวว่าเน้ือหาของหลักสูตรเป็นสาระของ
ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้วิชาน้ันๆ ซ่ึง
จะเป็นรายละเอียดท่ีจะน�ามาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนให้
มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของหลักสูตร 
อย่างไรกต็ามผลการวจิยัจากผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะว่าควร
เพ่ิมรายวชิาบรูณาการเนือ้หาความรู้ในวชิาเอกกบัวธิสีอน 
(Pedagogical content knowledge) และเพิ่มรายวิชา
วิจัย การวัดและประเมินผล และรายวิชาประกันคุณภาพ
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  3 . 2  ด ้ า น ป ั จ จั ย น� า เ ข ้ า  พ บ ว ่ า 
ความพึงพอใจด้านปัจจัยน�าเข ้าของหลักสูตรโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณสมบัติของอาจารย์ประจ�า
หลักสูตร และอาจารย์ผู ้สอนเป็นผู ้ มีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร มีประสบการณ์ในการสอน 
มีความรู้ความสามารถในการสอน มีประสบการณ์ใน
การท�าวิจัย รวมถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มีกลไกลในการพัฒนาอาจารย์อย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอน แต่ผลการ
ประเมินโดยภาพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์
ประจ�าหลักสูตร อาจารย ์ผู ้สอน นิสิตชั้นป ีที่  5 
และนิสิตชั้นปีที่ 1–4) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
ห้องเรยีน และห้องปฏบิตักิาร มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากมีจ�านวนไม่เพียงพอ มีขนาด
ไม่เหมาะสมกบัจ�านวนนิสติ ซึง่ขณะนีท้างคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับรูพา กไ็ด้มโีครงการปรบัปรงุและพฒันาใน
ด้านนี้ โดยการก่อสร้างอาคารใหม่ซึ่งจะช่วยให้มีจ�านวน
ห้องเรยีน ห้องปฏบิตักิารต่างๆเพิม่ขึน้ มคีวามเหมาะสม
และเพียงพอกับจ�านวนนิสิตต่อไป 

 3.3 ด้านกระบวนการ พบว่า ผลการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยอาจารย์ประจ�าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ขณะ
ที่นิสิตทุกช้ันปีมีความพึงพอใจในระดับมาก อาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีการเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เป็น
ระบบและเป็นขั้นตอนในทุกด้าน ใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีการจัดเตรียม
ส่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยต่อการจัดการเรียน
การสอน มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ยุติธรรม และสอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักของ
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome: LO) มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มี
การพฒันาและปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธ์
การสอน อาจารย์ได้รบัการพฒันาทางวิชาการและวิชาชพี 
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 รวมทั้งสอดคล้องกับ เสริมศรี ไชยศร; 
สุรพล บัวพิมพ์; และสุนทรี คนเท่ียง (2543) และ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2545) ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของหลักสูตรที่ดีว่าต้องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน การวดัและประเมนิผลของหลกัสตูร
มีความเหมาะสม ชัดเจนและระบุได้ว ่าผู ้ เรียนจะมี
คุณลักษณะและคุณภาพอย่างไร 

  3.4 ด้านผลผลิต พบว่า ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจารย์ประจ�า
หลักสูตร อาจารย์ผู ้สอน ผู ้บริหารสถานศึกษาและ
ครูพ่ีเลี้ยง นิสิตทุกช้ันปี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
กล่าวคือ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ ผลการประเมินควรมีลักษณะ 
ดังนี้ มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทน ใจกว้าง สามารถ
ท�างานร่วมกันกับผู้อื่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งอย่างเหมาะสม มีสุขภาพกาย
และใจทีด่ ีดแูลรกัษาสขุภาพของตนเองและมนีสิยัรกัการ
ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการ
ปรับปรุงการท�างาน พัฒนาความสามารถ และผลงาน
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพคุณภาพอยู่เสมอ คุณภาพ
ดังกล่าวเกิดจากอาจารย์ผู้สอนได้ให้การอบรมสั่งสอน มี
การปลกูฝังและสอดแทรกคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ต่างๆ 
โดยการบรูณาการและการหล่อหลอมรวมกบักระบวนการ
จดัการเรยีนการสอน ดงันัน้อาจารย์ผูส้อนควรกระท�าตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นสิติ สอดคล้องกบัทฤษฎกีารเรียนรู้
ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura, 1977)  และคิดว่า
จะมปีระโยชน์ต่อตนเอง เมือ่ได้ลองปฎบิตัติามพฤตกิรรม
ของตวัแบบแล้วรู้สึกว่าเป็นสิง่ด ีหรอืเหมาะสมกบัตนเอง
ก็จะปฎิบัติจนกลายเป็นนิสัยหรือบุคลิกภาพประจ�าตัว 

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเพ่ือการประเมนิหลกัสตูร

ในระหว่างการใช้หลักสูตร และตามวงรอบของการใช้
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หลกัสตูรอย่างต่อเนือ่งเพ่ือน�าผลท่ีได้มาปรบัปรงุหลักสตูร
ให้มีคุณภาพต่อไป

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ในทุกสาขาวิชาที่มีการผลิตบัณฑิต

3. ผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรโดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ช่วยให้ได้เห็นข้อดีและ
ข้อควรปรับปรุงของหลักสูตรในองค์ประกอบต่างๆ

ได้ชัดเจนขึ้นเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพเหมาะสมต่อไป ผลการประเมินเตามกร
อบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร พ.ศ. 2557 ท�าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้
รองรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และน�ามาพัฒนาให้มี
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�าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนการกศุลของวดัในพระพทุธศาสนา ขัน้ตอนที ่3 การยนืยนั
ผลการวจิยั กลุม่ตัวอย่างประกอบด้วยโรงเรยีนเอกชนการกศุลของวดัในพระพทุธศาสนาจ�านวน 92 แห่ง ผูใ้ห้ข้อมลู
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารและครูหัวหน้ากลุ่มสาระรวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ�านวน 276 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปและการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า   
1. ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนการกศุลของวดัในพระพทุธศาสนาประกอบด้วย 

5 ปัจจัยหลัก 4 ปัจจัยย่อย คือ 1) ปัจจัยด้านบริบทและมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 ปัจจัย
ย่อยคือ 1.1) ปัจจัยด้านบริบทของสถานศึกษา และ 1.2) ปัจจัยด้านมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ปัจจัยด้าน
อ�านาจหน้าที่และภาวะผู้น�า ประกอบด้วย 2 ปัจจัยย่อยคือ 2.1) ปัจจัยด้านอ�านาจหน้าที่และ 2.2) ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น�า 3) ปัจจัยด้านอคติและความเหมาะสม 4) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และ 5) ปัจจัยด้านสภาพปัญหา
ภายในองค์กร 
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2. ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนการกศุลของวดัในพระพทุธศาสนา ท้ัง 5 ปัจจยั 
ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์และมีความถูกต้อง ครอบคลุม สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดตามกรอบการวิจัย

คำาสำาคัญ : 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

บทนำา 
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ถือว่าเป็นพื้นฐานอันส�าคัญของการพัฒนาและ
เป็นเครื่องช้ีน�าสังคม ผู้ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคลากร
ที่มีคุณภาพและเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ด้วยความส�าคัญของการศึกษาดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้ก�าหนดบทบาท

หน้าท่ีของรัฐให้จัดการศึกษาแก่ประชาชนไม่น้อยกว่า 
12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในมาตรา 80 (3) ได้กล่าวถึง
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
ระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมาย เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการ
พฒันาคณุภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษาให้ก้าวหน้า
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ทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตส�านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัยค�านึง
ถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย ์ เป ็นประมุข 
(ราชกจิจานเุบกษา, 2550 หน้า 23-24) แม้ว่าการศกึษา
ของไทยได้ด�าเนินการมานานแล้วก็ตามและได้รับการ
พัฒนาและปรบัปรงุแก้ไขมาตลอด แต่ยังมีปัญหาอปุสรรค
ในการจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาหลาย
ประการ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545 หน้า 1-2) กล่าวคือ คุณภาพการจัดการศึกษายัง
ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ โดยคุณภาพการศึกษาของประชากร
ไทยโดยเฉลีย่ต�า่ลง และมมีาตรฐานค่อนข้างต�า่เมือ่เทียบ
กับอีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน จึงไม่สามารถที่จะ
แข่งขันกับประเทศอื่นในเวทีโลกได้

ในการบริหารโรงเรียน สิ่งส�าคัญประการหนึ่ง
ที่ต้องกระท�าอยู ่ตลอดเวลาและไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ คือ การตัดสินใจ โดยเฉพาะผู้บริหาร เพราะงาน
ทกุอย่างของสถานศกึษาจะด�าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
หรือไม่น้ันข้ึนอยู ่กับการตัดสินใจของผู ้บริหารเป็น
ส�าคัญ (สุเมธ เดียวอิศเรศ, 2527, หน้า 107) เพราะ
การตัดสินใจจะปรากฎอยู่ทุกข้ันตอนของกระบวนการ
บริหารโดยเฉพาะการบริหารโรงเรียนซ่ึงมีปัญหาต่างๆ 
ให้ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา แม้บางครั้งอาจต้องขอ
ข้อมูลจากผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องอภิปรายปัญหาร่วม
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือแม้แต่ต้องยกปัญหาบางอย่างให้
คณะหรือกลุ่มบุคคลอื่นในการร่วมตัดสินใจแทน แต่
ผลของการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ยังคงเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารโรงเรียน ดังนั้น การตัดสินใจจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
และมีความส�าคัญกับผู้บริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก 
ซึ่งผู ้บริหารจ�าเป็นต้องศึกษาและท�าความเข้าใจถึง
กระบวนการตัดสินใจในองค์กร ประโยชน์ของโมเดล
การตัดสินใจ ความหยั่งลึก วิจารณญาณ และความคิด
สร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ การบริหาร
กระบวนการตัดสินใจตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ตัดสินใจและวัฒนธรรม จริยธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเพื่อให้การด�าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิด
กว้างไกลมสีภาวะความเป็นผูน้�ากล้าคดิกล้าเปลีย่นแปลง
กล้าท�าและกล้าตดัสนิใจตระหนกัในความส�าคญัของการ
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางมีความสามารถในการจัดการ
ประสานประโยชน์กบัทุกฝ่ายเพ่ือผลประโยชน์ของผูเ้รียน
เป็นส�าคญัซ่ึงผูบ้รหิารท่ีมคีณุลกัษณะดงักล่าวจะสามารถ
ท�าให้การศกึษาเปลีย่นแปลงไปในทิศทางท่ีพงึประสงค์ได้ 
แต่อย่างไรกต็าม ปัจจบุนัพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่
ขาดทกัษะ ความรู ้ความเข้าใจในการตดัสนิใจ ท�าให้มกีาร
ตัดสินใจท่ีผิดพลาดเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากการขาดหลัก
การและเหตุผล การบิดเบือนความจริงเพื่อผลประโยชน์
อย่างใดอย่างหน่ึง การถกูอทิธพิลครอบง�า การไม่มีข้อมลู
อย่างเพียงพอ และการตัดสินใจด้วยความรีบร้อนเกินไป 
ซึง่การตดัสนิใจท่ีผดิจะส่งผลเสยีหายหลายประการให้กบั
องค์กร ดังนั้นการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็น
สิง่ส�าคญั เนือ่งจากจะมผีลกระทบต่อประสทิธภิาพในการ
บรหิารสถานศกึษา การมส่ีวนร่วมกบัชมุชน การวางแผน
หลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบคุคล ฯลฯ จะเหน็ได้ว่า การตดัสนิใจของ
ผูบ้รหิารในสถานศึกษามส่ีวนส�าคญัต่อการบรหิารงานทกุ
ประเภท และการตดัสนิใจของผูบ้ริหารก็เป็นสิง่ส�าคญัหนึง่
ต่อความส�าเร็จและความล้มเหลวขององค์กร ซึ่งหาก
ผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาด ก็จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
การปฏบิตังิานต่างๆ ในสถานศกึษา ผู้บริหารต้องใช้ความ
ระมัดระวังและมีหลักการที่ชัดเจนในการตัดสินใจเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้อย่างแท้จริง

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
จัดว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งได้รับอนุญาตให้จัด
ตั้งเป็นโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พุทธศักราช 2488 ซ่ึงได้จัดการเรียนการสอนแบบ
เดียวกับโรงเรียนสามัญทั่วไปขณะเดียวกันก็มีจุดเน้น
ที่ต ้องการให้นักเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมี
จุดประสงค์มุ ่งเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในหลัก
ธรรมซึ่งน�าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องโดยการ
ควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในกรอบคุณธรรมจริยธรรม
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และวัฒนธรรมอันดีงามไม่เบียดเบียนตนเองและบุคคล
อื่นสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมตลอด
จนมีลักษณะของความเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดีเพื่อการ
ด�ารงตนเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยที่มีพระ
มหากษัตริย์เป็นประมุข (พระไพศาล สุทฺธจิตฺโต, 2554, 
หน้า 152) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ที่ วัดหรือมูลนิธิวัดจัดตั้งขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล
เด็กและเยาวชนที่ยากจนบางแห่งมีนักเรียนเฉพาะ
ชาย-หญิง และบางแห่งมีนักเรียนพระภิกษุสามเณร
เรียนร่วมด้วยนอกจากการจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่
เด็กและเยาวชนให้มีสถานที่เรียนหนังสือแล้วพระภิกษุ
สงฆ์ยังให้ความสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ผู ้ก�าลังศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศอาทิ
ต้ังทุนสงเคราะห์การศึกษาชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษา
ด้วย (ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545, 
หน้า 10 ) นอกจากนีใ้นด้านหลกัการทีจ่ะพฒันาโรงเรยีน
ทัง้ด้านบรหิารและวชิาการนัน้ปรากฏว่าทางด้านวชิาการ
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจส่วนทางด้านบริหารเช่นจัดให้มี
การบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการจัดการโรงเรียน
โดยต้ังองค์กรกลาง “สภาโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพื่อ
การกุศล” อย่างไรก็ตามการพัฒนาโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้า
ยั่งยืนนั้นจะหวังเพียงการสนับสนุนจากงบประมาณที่
เป็นเพียงเงินอุดหนุนอย่างเดียวเท่านั้นไม่เป็นการพอ
เพียงผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูซ่ึงเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติ
งานในโรงเรียนจ�าเป็นที่ต้องมีแนวความคิดและหลักการ
ท�างานให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกด้วยจึงจะท�าให้การพัฒนาโรงเรียน
ประสบผลส�าเร็จได้ (อุดม ช�านิ, 2553, หน้า 5)

ดั ง นั้ น  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ผู ้ บ ริ ห า ร
จึ ง เ ป ็ น สิ่ ง ส� า คั ญ ในก า รบ ริ ห า ร โร ง เ รี ยนซึ่ ง ใ น
การตัดสินใจนั้นจะต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�ากับผลที่จะเกิดขึ้นจาก
การตดัสนิใจ เนือ่งจากการตดัสนิใจของผูบ้รหิารมผีลต่อ
องค์กรโดยรวม ดงัน้ันผูบ้รหิารจึงต้องเลอืกแต่กจิกรรมที่
จะน�าไปสูผ่ลด ีให้ผลทางบวกต่อการพฒันาของทกุฝ่ายที่

เกีย่วข้องและระมดัระวงัไม่ให้เกดิผลทางลบโดยมไิด้ตัง้ใจ 
ทัง้นีเ้พือ่น�าไปสูค่วามไว้วางใจ ความศรัทธาและความรูส้กึ
ที่เป็นที่พึ่งของบุคคลทั้งปวง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เ พ่ือทราบปัจจัยท่ีส ่งผลต ่อการตัดสิน

ใจของผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

2. เพื่อทราบผลยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. แบบของการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัย

แบบผสม (mixed methodology) โดยขั้นตอนแรก
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และ
ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) ที่มีแบบแผนการวิจัยในลักษณะการศึกษา
แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ไม่มีการ
ทดลอง (the one shot, non-experimental design 

2. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร รองผู้บริหารและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ของกลุ่มโรงเรียนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จ�านวน 113 แห่ง

3. กลุ ่มตัวอย่าง ก�าหนดกลุ ่มตัวอย่างตาม
ตารางประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่และ
มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น 92 แห่ง จาก
ทั้งหมด 113 แห่ง

4. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในครัง้
นี้ มี 3 ชุด ได้แก่ 

 4.1 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร ้าง 
(unstructured interview) ซึง่ได้จากการค้นคว้าศกึษา
เอกสาร งานวิจัย วรรณกรรมต่างๆ เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มา
เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ   
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 4 . 2  แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
(opinionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

  ตอนที่  1 ข ้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท�างาน และต�าแหน่งในปัจจุบัน โดย
ก�าหนดการตอบเป็นแบบเลือกตอบ (check list)

  ตอนที่ 2 การถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เป็นข้อค�าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตาม
แบบของ ลเิคร์ิท (Likert scale) แบบสมัภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง จ�านวน 7 ฉบับ

 4 . 3  แบบสอบถามผู ้ เ ช่ี ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (questionnaire) พิจารณาเกี่ยวกับความ
ถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และการน�าไปใช้
ประโยชน์ และข้อคิดเห็นอื่นๆ

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแจ้ง

ผูเ้ชีย่วชาญ ผู้ทรงคณุวฒุ ิกลุม่โรงเรยีนเอกชนการกศุลที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทุกขั้นตอน

 5.2 การเกบ็ข้อมลูแบบสอบถามความคิดเหน็ 
(opinionaire) ผู้วิจัยจัดส่งและรับคืนทางไปรษณีย์

 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้แบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ

 1. ผลการวเิคราะห์กรอบแนวคดิของการวิจัย
เพือ่หาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิารโรงเรยีน
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้

  1 . 1  ก า ร วิ เ ค ร า ะห ์ จ าก เ อกส า ร
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส ่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

  1.2 การวิเคราะห์จากผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

  1 . 3  ก า ร สั มภ าษณ ์ ผู ้ เชี่ ย ว ช าญ
และผู ้ทรงคุณวุฒิ เกี่ ยวกับป ัจจัยที่ ส ่ งผลต ่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จ�านวน 7 คน

  1.4 สรปุตวัแปรทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจยัทีส่่ง
ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา

 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

  2.1 การวิเคราะห์ข ้อมูลทั่วไปของ
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท�างาน และต�าแหน่งในปัจจุบัน ด้วยการหา
ค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)

  2 . 2  ก า ร วิ เ ค ร า ะห ์ ร ะ ดั บค ว าม
คิด เห็น เกี่ ยวกับตัวแปรที่ เป ็นป ัจจั ยที่ ส ่ งผลต ่อ
การตดัสนิใจของผู้บรหิารโรงเรยีนเอกชนการกศุลของวดั
ในพระพุทธศาสนา ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า
มัชฌิมเลขคณิต (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

  2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส ่งผลต่อ
การตัดสินใจของผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา ด้วยการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงส�ารวจ (exploratory factor analysis) 
เพื่อสกัดตัวแปรให้เหลือตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญด้วยการสกัดปัจจัย (Principal Component 
Analysis : PCA) วเิคราะห์ด้วยการหมนุแกนแบบตัง้ฉาก 
(orthogonal rotation) โดยใช้วิธีการหมุนแกนปัจจัย
ด้วยวิธี แวริแมกซ์ (varimax rotation) 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการยืนยันปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
การศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 
2 ขั้นตอน ดังนี้

  2.1 การวิเคราะห์การตรวจสอบยืนยัน
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสนิใจของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
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การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยใช้สถิติ คือ 
ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)

   2.2 การวิเคราะห์การแสดงความคิด
เหน็ต่อปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิารโรงเรยีน
เอกชนการกศุลของวดัในพระพุทธศาสนา พิจารณาเกีย่ว
กับความถูกต้อง ความเหมาะสม การน�าไปใช้ประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ และข้อคิดเห็นอื่นๆ 

สถิติที่ ใช ้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ใช ้การหา
ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic means) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (exploratory factor analysis) 
และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
1. ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่

 1.1 ด้านมุมมองและบริบทของผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งมี 2 ปัจจัยย่อย คือ 

  1.1.1 มุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.1.2 บริบทของผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.2 ด้านอ�านาจหน้าที่และภาวะผู้น�า ซึ่งมี 

2 ปัจจัยย่อย คือ 
  1.2.1 อ�านาจหน้าที่ของผู้บริหาร และ 
  1 . 2 . 2  ภ าว ะผู ้ น� า ขอ งผู ้ บ ริ ห า ร

สถานศึกษา 
 1.3 ด้านอคติและความเหมาะสม 
 1.4 ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
 1.5 ด้านสภาพปัญหาภายในองค์กร 
2. ผลการยืนยันปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสิน

ใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา

ผลการตรวจสอบการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจของผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา โดยวิธีอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ

และผู ้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 5 คน ผลการตรวจสอบ
ยืนยันพบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิส่วนมากมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาเป็น พหุองค์ประกอบ มีความ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จ�านวน 5 ปัจจัย คือ ด้านมุมมองและบริบท
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ด้านอ�านาจหน้าทีแ่ละภาวะผูน้�า
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอคติและความเหมาะสม 
ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และด้านสภาพปัญหาภายใน
องค์กร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกัน
ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนของวัดในพระพุทธศาสนา มีความถูกต้อง 
มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และสามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง

อภิปรายผล 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา
ปัจจัยที่ 1 บริบทและมุมมองของผู ้บริหาร

สถานศึกษา
ก า รบ ริห า ร จั ดก า ร ศึกษาสถานศึ กษ า ท่ี

มีคุณภาพนั้น สถานศึกษาจ� าต ้องมีการก� าหนด
เป้าหมายส�าคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ มาตรฐาน
ทางการศึกษาของชาติที่มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น สร้างความเข้าใจ และท�าความ
เข้าใจในความเป็นวิถีแห่งสังคมและวัฒนธรรมไทย 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นท่ียอมรับและศรัทธาของ
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานในการบริหารจัดการภายใต้หลักการการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานนั้น มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ครู 
นักเรียน เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรของ
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สถานศึกษาได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ต่อการด�าเนินงานของสถานศึกษาผ่านภาวะผู้น�าของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา เพือ่สร้างความสมดลุในความส�าเรจ็
ของการบริหารจัดการสถานศึกษา อีกทั้งผู้บริหารต้อง
มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการตัดสินใจและการ
บริหารงานในสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ภายในโรงเรยีน การให้ความร่วมมอืของชมุชน ผูป้กครอง 
และ สถานการณ์ปัจจุบันมีผลกระทบต่อระดับความ
ร่วมมือของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ความส�าเร็จของ
สถานศึกษา ดังเช่น บรอส (Bross, 1965, p. 201) 
กล่าวว่า ผู้บริหารส่วนมากมีวิธีการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
จากหลายสิ่งโดยอาศัยความพอใจและใช้ราคาเป็นหลัก
หรือใช้ความนิยมของคนท่ัวไปเป็นแนวทาง ฯลฯ ซึ่ง
ถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่มีระบบแน่นอนในทางวิชาการหรือ
วงการธุรกิจจะเลือกตามความชอบความต้องการอย่าง
เดียวกันไม่ได้จะต้องดูด้วยว่าถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้วส่ิงนั้นจะให้ประโยชน์มากกว่าสิ่งอื่นๆ จริงหรือไม่
และจะมีผลเสียประการใดตามมา การตัดสินใจเลือกนั้น
ถ้าจะให้ดีมีระบบต้องสามารถเปรียบเทียบสิ่งที่จะเลือก
นั้นออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของที่
วัดได้หรือวัดค่าไม่ได้ก็ตามตัวเลขที่ใช้เปรียบเทียบน้ัน
อาจเป็นรูปคะแนนน�้าหนักหรือจ�านวนเงินจ�านวนหน่วย
ซึ่งมีการชี้วัดชัดเจนก่อนน�ามาพิจารณา อย่างไรก็ตาม
โฮกแลนด์ (Hoagland, 1986, p. 350) ได้ท�าการ
ศกึษาความคดิเหน็ของผู้บรหิารและครอูาจารย์ในโรงเรยีน
มธัยมศกึษาเกีย่วกบักระบวนการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิ
ใจของผูบ้รหิารโรงเรยีนผลการวจัิยพบว่าผูบ้รหิารและครู
อาจารย์ทีม่อีายุประสบการณ์ในการท�างานและขนาดของ
โรงเรยีนแตกต่างกนัมทีศันะเก่ียวกับการมส่ีวนร่วมในการ
ตัดสินใจต่างกัน 

ปัจจัยที่ 2 อ�านาจหน้าที่และภาวะผู้น�า
ภาวะผู้น�าเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เกิดขึ้น

ในตัวบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นในการที่จะให้
ความร่วมมือท�ากิจกรรมต่างๆ ตามที่ผู้น�าต้องการ ซึ่ง
คณุลักษณะความเป็นผูน้�านีไ้ม่มเีฉพาะผูท้ีด่�ารงต�าแหน่ง
เป็นหัวหน้าเท่านั้น แต่บุคคลทุกอาชีพ ทุกสถานภาพ

ก็สามารถมีภาวะผู้น�าได้ตามเวลา โอกาส สถานท่ี การ
บริหารการศึกษากับภาวะผู้น�ามีความสัมพันธ์กันคือ 
การบรหิารการศกึษาจ�าเป็นต้องอาศยัภาวะผูน้�าเพือ่ช่วย
ให้การบริหารการศึกษาเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนั้น ภาวะผู้น�าทางการบริหารการศึกษา 
จงึหมายถงึคณุลกัษณะของผูท่ี้ท�าหน้าท่ีเป็นผู้บรหิารการ
ศกึษาในการควบคมุ น�าพาครหูรอืบคุลากรทางการศกึษา
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่นผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงาน องค ์กร มาร ่วมมือกันในการ
จัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังเช่น จูนิเปอร์ (Juniper, 1976, p. 
180) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นสิ่งส�าคัญและแสดงออก
ถึงความสามารถของภาวะผู้น�า ผู้น�าบางคนได้รับการ
ยอมรับนับถืออย่างสูง แต่ผู้น�าบางคนได้รับค�าติเตียน
ว่าเป็นผู้ไม่กล้าตัดสินใจและสั่งการแบบท�าไปเฉพาะ
วันหนึ่งๆ เท่านั้น ความส�าคัญของการตัดสินใจของ
ผู้น�ามีผลกระทบต่อบุคคลจ�านวนมาก หากผู้น�าท�าการ
ตัดสินใจได้ถูกต้องย่อมได้รับการยกย่องและยอมรับ

ปัจจัยที่ 3 อคติและความเหมาะสม 
ผู้น�านั้น มีหน้าที่ต้องตัดสินเรื่องราวต่างๆ ต้อง

จดัการข้อพิพาท ต้องแบ่งผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายต่างๆ 
จึงต้องมีการตัดสินใจ ที่มีอคติน้อยที่สุด จึงจะเกิดความ
เป็นธรรม และได้รับการยอมรับ จากทุกๆฝ่าย เนื่องจาก
อคติ เป็นอกุศลท่ีอยู่ภายในจิตใจเราเอง จึงเป็นสิ่งท่ีรู้ 
และสังเกตได้ค่อนข้างยาก เพราะคนทั้งหลายย่อมเข้า
ข้างตัวเอง ผู้บริหารจึงต้องรู้จักรับฟังความเห็นจากคน
รอบข้าง ซ่ึงจะสังเกตพฤติกรรมท่ีอาจเกิดจากอคติของ
เราได้ เมื่อมีหลักธรรมมะดังกล่าวแล้ว จึงน�าไปสู่ ศรัทธา 
คือ เช่ือผู้น�า ยินดีกระท�าตามด้วยความรักและนับถือ 
เมื่อมีขวัญและก�าลังความขยันขันแข็ง ก็ตามมา เรียกว่า 
เกิดความวิริยะอุตสาหะ พร้อมกันนั้นผู้บริหารจึงพัฒนา
ปัญญาควบคู่ไปด้วย การกุมหัวใจคนไว้ได้ อุปสรรค ใด
ก็พ่ายแพ้ในท่ีสุด แน่นอนว่าผู้บริหารท�าให้ทุกคนรัก
ศรัทธาไม่ได้ แต่ถ้าคนส่วนใหญ่เชื่อมั่นก็เพียงพอ ดังเช่น 
ปราชญา กล้าผจัญและสมศักดิ์ คงเท่ียง (หลักและ
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, 2542, หน้า 118) กล่าวว่า 
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การตัดสินใจบางครั้งก็มีความขัดแย้งกันในความคิดเห็น
ของคนแต่ละคนในด้านความรู้ ความคิด มุมมองของ
แต่ละคน ทองใบ สุดชารี กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นความ
จ�าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องศึกษาและท�าความเข้าใจ เพราะ
หากผูบ้รหิารมคีวามเฉยีบคมในการตดัสนิใจ นัน่คอื การ
ตัดสินใจทีเ่หมาะสมและทนัเวลาจะน�ามาซึง่ผลประโยชน์
มากมายขององค์กร และไทรฟอส (Tryfos, 2001, p. 
85) ได้กล่าวว่า การตดัสนิใจเป็นทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัวธิกีาร
ในการก�าหนดเพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ทีด่จีากการตดัสนิใจ โดย
ปัญหาในการตดัสนิใจน้ันอาจมผีลมาจากสิง่ทีเ่กดิขึน้โดย
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งการตัดสินใจจะต้องพิจารณา
ประกอบกบัปัญหาเพือ่ใช้ในการพจิารณาเหตกุารณ์ทีเ่ป็น
ไปได้รวมถึงการสุ่มตัวอย่างมารวมกันเพื่อให้เกิดการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง

ปัจจัยที่ 4 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ (vision) เป็นภาพฝันที่วาดไว้เพื่อ

ไปให้ถึง วิสัยทัศน์ที่ดีมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้คน วิสัยทัศน์ ไม่ใช่สภาพการณ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถ
วัดผลได้เหมือนกับเป้าหมาย (goals) หรือวัตถุประสงค์ 
(objectives) ไม่ใช่กลวธิหีรอืเทคนคิเฉพาะ แต่วสิยัทศัน์
จะมีลักษณะเป็นสภาพการณ์ท่ัวไปกว้างๆ เป็นคุณค่าที่
ประกาศให้รู้กันทั่วไปว่า องค์การหรือหน่วยงานมีความ
มุ่งมั่นอย่างไรมีแรงบันดาลใจอย่างไร มีบูรณาการอย่างไร 
และจะมกีารควบคุมความพยายามในองค์การอย่างไร อาจ
จะกล่าวโดยสรุปว่า วสิยัทศัน์เป็นสิง่บอกให้รูว่้า ความมุง่
หมายขององค์การคืออะไร จะต้องท�าภารกิจ (mission) 
อย่างไรจึงจะบรรลุความมุ่งหมายนั้น ผู้บริหารยุคใหม่
ต้องรู้จักน�าแนวคิดใหม่ๆ ทางการบริหารการศึกษามา
ใช้ในการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ให้เหมาะสมกบัโลกในยคุปัจจุบนั ดงัเช่น แฮมมอด, คนีย์ี 
และไรฟา (Hammond, Keeney, & Raiffa, 1998, p. 
214) ได้พูดถงึการตดัสนิใจว่ามคีวามส�าคญัเนือ่งจากมนั
บ่งบอกถงึความฉลาดทีเ่กดิขึน้หลงัจากการตดัสนิใจ การ
แก้ไขปัญหา การตัดสินใจที่ซับซ้อนเป็นการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการตัดสินใจซึ่งเป็น
ข้ันตอนท่ีสามารถเข้าถึงได้ เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น

ที่สามารถน�าไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจสู่  การตัดสิน
ใจส่วนบุคคลให้กับครอบครัวตัดสินใจที่จะตัดสินใจใดๆ

ปัจจัยที่ 5 สภาพปัญหาภายในองค์กร
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาแต่เป็น

สิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงพ้น ตราบใดท่ีมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่
และอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม เมื่อไม่สามารถจะหลีกหนี
จากความขัดแย้งได้ จึงควรจะต้องรู้จักและเข้าใจความ
ขัดแย้ง แปลงสภาพความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์ ใน
การท่ีผู้บริหารจะใช้วิธีการบริหารความขัดแย้งให้ความ
ขัดแย้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม และส่งผลให้องค์การมี
ประสทิธภิาพได้นัน้ ผูบ้รหิารต้องมวีธิกีารหรอืมแีนวทาง
ในการบริหารความขัดแย้ง ความขัดแย้ง

เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติไม่สามารถ
จะหลีกเลี่ยงได้ บางคร้ังอาจเป็นสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนา 
ความขัดแย้งอาจคุกคามต่อความรู้สึกของบุคคลได้ แต่
ในขณะเดียวกันอาจเป็นปัจจัยในทางบวกท่ีช่วยพัฒนา
ลกัษณะส่วนตัวของบคุคลนัน้ได้เช่นกนั ความขดัแย้งจะมี
ผลดหีรอืผลเสยีย่อมข้ึนอยูก่บัความขดัแย้งนัน้ๆ จะช่วย
เสริมสร้างผลผลิตหรือท�าลายมากน้อยเพียงใด ส�าหรับ
ในสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์การความเป็นอาชีพกับความ
เป็นระบบราชการอยู่ด้วยกัน จึงมีความขัดแย้งพื้นฐาน
นอกเหนือจากบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งมีความ
ส�าคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งในการ
ตัดสินใจบางคร้ังก็มีความขัดแย้งกันในความคิดของคน
แต่ละคนในด้านความรู้ ความคิด มุมมองของแต่ละคน 
ความขัดแย้งต่างๆ เกิดได้หลายชนิดคือ ความขัดแย้ง
กนัในด้านการรูค้วามเข้าใจในปัญหานัน้ มมุมองในปัญหา
แตกต่างกัน ความโกรธ ความไม่พอใจต่างๆ ดังนั้น ใน
การตัดสินใจจึงต้องค�านึงถึงตัวงานมากกว่าตัวบุคคล 
ดงัเช่น ปราชญา กล้าผจญัและสมศกัดิ ์คงเทีย่ง (หลกัและ
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, 2542, หน้า 109) กล่าวว่า 
การตัดสินใจบางครั้งก็มีความขัดแย้งกันในความคิดเห็น
ของคนแต่ละคนในด้านความรู้ ความคิด มุมมองของ
แต่ละคน
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2. ผลการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน
ใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

ผลการตรวจสอบการยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจของผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา โดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู ้เชี่ยวชาญ โดยใช้รูปแบบการการยืนยันโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น จ�านวน 5 คน ผลการ
ตรวจสอบยืนยันพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป็นพหุองค์ประกอบ มี
ความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จ�านวน 5 ปัจจัย คือ ด้านมุมมองและบริบท
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ด้านอ�านาจหน้าทีแ่ละภาวะผูน้�า
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านอคติและความเหมาะสม 
ด้านวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และด้านสภาพปัญหาภายใน
องค์กร ผูท้รงคณุวฒุแิละผูเ้ชีย่วชาญเหน็สอดคล้องกนัว่า 
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน
ของวดัในพระพทุธศาสนา มีความถกูต้อง มคีวามเหมาะ
สม มีความเป็นไปได้และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ 
สอดคล้องกับปัจจัยหลัก

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้ 
 1.1 สนับสนุนบุคลากรในโรงเรียนให้มี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้การตัดสินใจเป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม มากยิ่งขึ้น 

 1.2 สถานศึกษาควรมีการก�าหนดบทบาท
หน้าทีก่ารปฏบิตังิานอย่างชัดเจน เพือ่ให้ระดบัสายบงัคบั
บัญชาและขั้นตอนการตัดสินใจเป็นไปอย่างมีระบบ

 1.3 ผูบ้ริหารควรสร้างความสนทิสนมคุน้เคย
กับบุคลากร ให้โอกาสและอิสระในการท�างานเพื่อให้เกิด
อิสระในการร่วมตัดสินใจ

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 2.1 ควรน�าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธ
ศาสนามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (part 
analysis) เพื่อความสัมพันธ์ของปัจจัย

 2.2 ท�าการศกึษาวจิยัเพิม่เตมิเกีย่วกับปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสนิใจของโรงเรียนสงักดัอ่ืนๆ เพ่ือน�าผล
มาเปรียบเทียบและพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

 2.3 ควรมีการศึกษาป ัจจัยที่มีผลต ่อ
การตัดสินใจของผู ้บริหารโรงเรียนตามการรับรู ้ของ
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
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยักบั จติสาธารณะของนกัเรยีน

มัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อสร้างสมการท�านายความเป็นผู้มีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและ 
3) เพื่อศึกษาปรากฏการณ์เชิงตัวแปรที่สามารถท�านาย ความเป็นผู้มีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มตัวอย่างในการวจิยัครัง้นี ้เป็นนกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธติในภาคตะวนัออก จ�านวน 282 คน 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมลูพืน้ฐานท่ัวไป แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
มีจิตสาธารณะของนักเรียน และแบบสอบถามเกี่ยวกับจิตสาธารณะ วิเคราะห์ค่าความตรง และความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)

ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง ส�าหรับตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เข้มงวดกวดขันและการรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรอื่นที่เหลือไม่พบนัยส�าคัญ
ทางสถิติ โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันท�านายตัวแปรพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้ร้อยละ 35.60 และสามารถสร้างสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือท�านายพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของ
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
Z

PM
 = .444**Z

SELF
 + .014 Z

FUTR
 + .012 Z

PAR_M
 – .056 Z

REAS
 – .111*Z

STRC
 

  –.036 Z
NEGL

 + .116 Z
TEA_M

 + .007 Z
REL_T

 + .061 Z
FRI_M

 – .110 Z
REL_F

 
  + .049 Z

IMP_M
 + .161*Z

MD_NEWS

คำาสำาคัญ : 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
Z

PM
 = .444**Z

SELF
 + .014 Z

FUTR
 + .012 Z

PAR_M
 – .056 Z

REAS
 – .111*Z

STRC

  – .036 Z
NEGL

 + .116 Z
TEA_M

 + .007 Z
REL_T

 + .061 Z
FRI_M

 – .110 Z
REL_F

 
  + .049 Z

IMP_M
 + .161*Z

MD_NEWS

Keyword: Public Mind/ Factors Effecting the Public Mind/ Hierarchical Stepwise Regression
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บทนำา
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ
ได้ ซึ่งกระแสการเร่งพัฒนาและเศรษฐกิจที่บีบรัด ได้
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ คนในสังคมไทยให้เกิดการ
แข่งขัน มีค่านิยมทางวัตถุสูง เกิดการเอารัดเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน มุ ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
มากกว่าส่วนรวม ขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท�าให้เกิดภาวะขาดสมดุลทั้ง
ทางจิตใจและวัตถุ ดังนั้นความส�านึกต่อส่วนรวม จึงลด
ลงทุกวัน ความเจริญทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้น ท�าให้สังคม
มีค่านิยมให้ความส�าคัญต่อการแสวงหาเงินทองอ�านาจ
มากกว่าให้ความส�าคัญด้านจิตใจ สังคมจึงเสื่อมโทรมลง 
เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจึงควรเกิดขึ้น ด้วย
เหตนุีจึ้งมี การกล่าวถงึค�าว่า “จิตสาธารณะ” มากขึน้ เพือ่
เป็นแนวคิดต่อตนเองอันจะสร้างประโยชน์ ก่อให้เกิด 
การพัฒนาแก่สังคม การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากภายใน จิตสาธารณะ
เป็นคุณธรรมจริยธรรมประการหนึ่ง ที่ต้องการให้มีหรือ
เกิดขึ้นในสังคมไทย เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส�าคัญในการ
ปลูกจิตส�านึกให้คนรู้จักเสียสละร่วมแรงร่วมใจ มีความ
ร่วมมือในการท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหา
ที่เกิดขึ้น ในสังคม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ท�าให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546) ได้ก�าหนด
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ไว้ 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ โดย
ตัวบ่งชี้จิตสาธารณะอยู่ในมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะ
ของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
โดยคนไทยต้องเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

ตัวบ่งชี้คือก�าลังกาย ก�าลังใจที่สมบูรณ์ มีความรู้และ
ทักษะท่ีจ�าเป็นและเพียงพอในการด�ารงชีวิต และการ
พัฒนาสังคม ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว ทักษะ
ทางสังคมคุณธรรม จิตสาธารณะและจิตส�านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยมุ่งปลูกฝังจิตส�านึก
ท่ีถูกต้องด้านต่างๆ ให้กับผู ้เรียน รวมถึงการรู ้จัก
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ ซึ่ง
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการมีจิตสาธารณะโดยให้หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) ก�าหนด “จิตสาธารณะ” ไว้เป็น 1 
ใน 8 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผูเ้รยีนทีส่ถานศกึษา
ต้องเน้น นอกจากนี้ยังให้สถานศึกษาต้องมีชั่วโมงให้
เด็กท�ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ รวม 
165 ช่ัวโมง โดยในประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จะต้องท�า
กจิกรรม 60 ชัว่โมง มธัยมศกึษาตอนต้น 45 ชัว่โมง และ
มธัยมศกึษาตอนปลาย 60 ชัว่โมง โดยหวงัให้นกัเรยีนได้
ซึมซับสิ่งดีๆ จากการท�ากิจกรรมและเป็นนิสัยติดตัวไป
จนโต เพราะถ้าสงัคมมคีนทีม่จีติสาธารณะมากๆ มคีวาม
เห็นอกเห็นใจกัน จะท�าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

จ ากการศึ กษาสถานภาพคุณธรรมของ
เยาวชนไทย โดยส�านักงานเลขาธิการสภา การศึกษา 
(สกศ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่าง
วันที่ 10-18 มีนาคม พ.ศ. 2550 โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา คือ ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา 
และนักเรียน ท่ัวประเทศ จ�านวน 2,788 คน พบว่า 
คณุธรรมของเยาวชนไทยท่ีควรเร่งปลกูฝัง 10 อนัดบัแรก 
ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความขยัน
หมั่นเพียร ความมีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพ/ 
ความมีสัมมาคารวะ ความกตัญญู การมีจิตส�านึกที่ดี 
ความสามัคคี ความมีเหตุผล และการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และกลุม่คนท่ีควรได้
รบัการส่งเสรมิและพฒันาด้าน คณุธรรมและจรยิธรรมมาก
ที่สุดคือ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่งบุคคลและสถาบันที่มี
อิทธิพลและเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม
มากที่สุด ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ สื่อต่างๆ 
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และสถานศึกษา (สุขุม เฉลยสุข, 2550) นอกจากนี้ยัง
พบว่า ปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับน้อย
ทุกด้าน ซึ่งจิตสาธารณะเป็น 1 ใน 8 คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีสถานศึกษาจะต้องเร่งพัฒนา 
(สุธิรา เภาสระคู, 2557)

จ ากก า รศึ กษ า ง านวิ จั ย ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ งกั บ
จติสาธารณะของ เจษฎา หนูรุน่ (2551) ชนะศกึ นิชานนท์ 
(2544) พรพรหม พรรคพวก (2550) ปฏิมากร ศิริเตชะ 
(2549) สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี (2547) ซึ่งท�าการ
ศึกษาปัจจัยที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะด้าน
ต่างๆ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน พบว่า ครอบครัว ครู
อาจารย์ เพื่อน และสื่อมวลชน มีผลต่อพฤติกรรมการมี
จิตสาธารณะ ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
มีจิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ แบนดูรา 
(Bandura) โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน
ระดับมธัยมศกึษาตอนต้น สาเหตเุพราะจากการศกึษาพบ
ว่า กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีคุณธรรมต�่าที่สุด 
(ศูนย์คุณธรรม, 2550) ประกอบกับมีงานวิจัยที่ท�าการ
ศึกษากับนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น น้อยมาก 
ท�าให้ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มนี้ นอกจากนั้น
นักเรียนในกลุ ่มโรงเรียนสาธิตยังเป็นกลุ ่มที่น่าสนใจ 
เนือ่งจากจดุมุง่หมายของการเป็นโรงเรยีนสาธติ เพือ่เป็น
แหล่งฝึกปฏิบัติ ทดลอง ค้นคว้าศาสตร์ทางการสอนทั้ง
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น
แบบผูน้�าทางวชิาการ ดังนัน้โรงเรียนสาธติจึงเป็นโรงเรียน
ที่มีความพร้อมในทุก ๆ  ด้าน สามารถพัฒนานักเรียนให้
เป็นเด็กที่เก่งและกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ซ่ึงสิ่ง
เหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะ 
โดยผู ้วิจัยศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะด้วย
การวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลั่น 
(Hierarchical stepwise regression) ซ่ึงมีจุดเด่น
คือ มีการจ�าแนกกลุ่มของตัวแปรอิสระออกเป็นกลุ่ม ๆ 
แล้วศกึษาวเิคราะห์ว่า แต่ละกลุม่มผีลต่อตัวแปรตามหรือ

ไม่ เมื่อมีตัวแปรอีกกลุ่มหนึ่งเพิ่มเข้ามา ในการวิเคราะห์
สมการถดถอยท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีน้ี จะได้
สมการถดถอยที่ถูกต้องตามทฤษฎีและมีความสัมพันธ์
กับกรอบแนวคิดการวิจัยที่วางไว้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรปัจจยั

กับจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพื่อสร้างสมการท�านายความเป็นผู ้มีจิต

สาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
จ ากก า รศึ กษ า ง านวิ จั ย ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ งกั บ

จติสาธารณะของ เจษฎา หนรุู่น (2551) ชนะศกึ นชิานนท์ 
(2544) พรพรหม พรรคพวก (2550) ปฏิมากร ศิริเตชะ 
(2549) สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี (2547) ซึ่งท�าการศึกษา
ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมจิตสาธารณะด้านต่าง ๆ ใน
รปูแบบท่ีแตกต่างกนั พบว่า ครอบครวั ครอูาจารย์ เพือ่น 
และสื่อมวลชน มีผลต่อพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมี
จิตสาธารณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ แบนดูรา 
(Bandura, 1977, 1986) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านบุคคล 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านพฤติกรรมมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ในลักษณะร่วมก�าหนดซึ่ง
กันและกัน

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
องค์ประกอบจติสาธารณะของ ชาย โพธสิติา (2540) และ
ลดัดาวลัย์ เกษมเนตร, ประทีป จนิหง่ี และทัศนา ทองภกัดี 
(2547) ซึ่งแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้

1. การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระท�าที่จะ
ท�าให้เกิดความเสียหายต่อของส่วนรวม ในโรงเรียนที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม

2. การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาของส่วนรวมในโรงเรียนในวิสัย ที่ตนสามารถท�าได้
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3. การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมในโรงเรียนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม โดยไม่ยึดครองของส่วน
รวมนั้นมาเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคลอื่นที่จะใช้ของส่วนรวมนั้น

ดังนั้นผู้วิจัยจึงก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1

200 

 จากการศึกษานิยามความหมายและองคป์ระกอบจิตสาธารณะของ ชาย  โพธิสิตา (0) 
และลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร, ประทีป  จินหง่ี และทศันา  ทองภกัดี (2547) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบ 
ดงัน้ี 
 1.  การหลีกเล่ียงการใชห้รือการกระทาํท่ีจะทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อของส่วนรวม      
ในโรงเรียนท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม 
 .  การถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในโรงเรียนในวิสยั   
ท่ีตนสามารถทาํได ้
 3.  การเคารพสิทธิในการใชข้องส่วนรวมในโรงเรียนท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม 
โดยไม่ยดึครองของส่วนรวมนั้นมาเป็นของตนเอง ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคลอ่ืนท่ีจะใช้
ของส่วนรวมนั้น 
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัภาพท่ี  
 

 
 
ภาพท่ี   กรอบแนวคิดการวจิยั 
  
วธีิดาํเนินการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิต     
ในภาคตะวนัออก ภาคเรียนท่ี  ปีการศึกษา 8 จาํนวน 99 คน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสาธติ ในภาคตะวันออก 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 949 คน

กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการวิจัย คือ นักเรียน
จ�านวน 282 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธี
ของ ชูเมคเกอร์และโลแมกซ์ แฮร์ แบล็ค บาบิน และ
แอนเดอร์สัน (Schumacker & Lomax, 1996; 
Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010 อ้างถึงใน 
นงลักษณ์ วริชัชยั, 2542) โดยใช้อตัราส่วนตวัแปรท�านาย
ต่อกลุ่มตวัอย่างเป็น 1:20 เลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยวธิกีาร
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
3 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จ�านวน 3 ข้อ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อจิตสาธารณะของนักเรียน โดยผู้วิจัยพัฒนามาจาก
แบบสอบถามของ ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550) มี
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 60 ข้อ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับจิตสาธารณะ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดย ผู้วิจัยพัฒนามา
จากแบบสอบถามของ พรพรหม พรรคพวก (2550) มี
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ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 30 ข้อ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดย
แจกแบบสอบถามไปจ�านวน 360 ฉบับ ได้แบบสอบถาม
คืนมาเป็นฉบับที่สมบูรณ์จ�านวน 282 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 78.33 

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐานของ

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัย
ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ต้น โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s correlation coefficient)

3. สร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน เพื่อพยากรณ์ป ัจจัยที่ส ่งผลต่อ
จิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
การวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลั่น 
(Hierarchical stepwise regression)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย

ค่าสมัประสทิธิส์หสัมพันธ์ของเพียร์สนั เมือ่พิจารณาความ
สมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทัง้หมด พบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธ์
คู่ใดมีค่ามากกว่า .80 เมื่อพิจารณาจากค่า Tolerance 
พบว่า มีค่าระหว่าง .56-.77 และค่า VIF มีค่าระหว่าง 
1.29 - 1.79 แสดงว่าการวิเคราะห์คร้ังนี้ไม่มีปัญหา
ภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) ดังนั้น 
จึงท�า การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลั่น (Hierarchical 
stepwise regression) โดยผูว้จิยัคดัเลอืกตวัแปรใส่เข้า
ในสมการตามล�าดับก่อนหลังตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
โดยน�าตัวแปรปัจจัยด้านนักเรียน เข้าสมการเป็นชุดที่ 1 
เนื่องจากเป็นปัจจัยภายใน เป็นส�านึกที่เกิดจากภายใน
ของแต่ละบุคคล น�าตัวแปรปัจจัยด้านครอบครัวเข้า
สมการเป็นชดุท่ี 2 เนือ่งจากครอบครัวเป็นสิง่ท่ีใกล้ชดิกบั
นกัเรยีนมากทีส่ดุและมอีทิธพิลต่อตวันกัเรยีน น�าตวัแปร
ปัจจัยด้านโรงเรียน/ ครูและปัจจัย ด้านเพ่ือนเข้าสมการ
เป็นชุดที่ 3 เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลรอง
ลงมาจากครอบครัว และตัวแปรปัจจัยด้านสังคม น�าเข้า
สมการเป็นชดุสดุท้าย เนือ่งจากเป็นสิง่แวดล้อมภายนอก 
ท่ีเป็นตัวแบบสัญลักษณ์ซึ่งมีอิทธิพลรองลงมาจากตัว
แบบท่ีเป็นบคุคลท่ีใกล้ชดิ ซึง่จากขัน้ตอน ท่ีกล่าวมาข้าง
ต้น ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนระดับลดหลั่นของ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ตัวแปร r

Step I สัดส่วน

การเพิ่ม/

ลด

Step II สัดส่วน

การเพิ่ม/

ลด

Step III สัดส่วน

การเพิม่/

ลด

Step IV สัดส่วน

การเพิม่/

ลด
B SE B β B SE B β B SE B β B SE B β

SELF .536 .413 .044 .520** -0.030 .396 .046 .498** -0.042 .377 .048 .475** -0.046 .353 .048 .444** -0.065

FUTR .250 .026 .037 .039 -0.844 .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

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 1.919

**p < .01,  *p < .05, เครื่องหมายลบ (-) แสดงทิศทางของปริมาณของอิทธิพล
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IMP_M .2             .05 .030 .049 -0.834 
MD_NEWS .             .099 .039 .6* -0.59 

R .53 .55 .59 .596 
R .89 .30 .335 .356 

Adjust R .83 .95 .3 .3 
Rchange .89 .0 .05 .00 

F 56.59 .36 .594 4. 
Constant .9 .3 .84 .50 

Durbin-Watson .99 
**p < .1, *p < .5, เคร่ืองหมายลบ (-) แสดงทิศทางของปริมาณของอิทธิพล 

พฤติกรรมการมี
จิตสาธารณะ

การรับรู้ความสามารถของตนเอง

ลักษณะมุ่งอนาคต

การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย

การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน

การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล

ความเป�นแบบอย่างจากพ่อแม่

การรับข่าวสารจากส่ือมวลชน

ความเป�นแบบอย่างจากบุคคลสําคัญ

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน

ความเป�นแบบอย่างจากเพื่อน

ความเป�นแบบอย่างจากครู

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู

-.056

.0

.04

.444**

-.036

-.*

.6

.00

.06

-.0

.049

.6*
 

**p < .1, *p < .5 
 
ภาพท่ี   โมเดลแสดงอิทธิพลทางตรงของตวัแปรอิสระต่อการมีจิตสาธารณะ 
                ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้  
  
 จากตารางท่ี  และภาพท่ี  ผลการวิเคราะห์พบวา่ ตวัแปรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการมี 
จิตสาธารณะของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ มีจาํนวน 3 ตวัแปรไดแ้ก่      
ตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง การอบรมเล้ียงดูแบบเขม้งวดกวดขนั และการรับข่าวสาร
จากส่ือมวลชน ตวัแปรท่ีไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนกัเรียน มีจาํนวน 9 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ตวัแปรลกัษณะมุ่งอนาคต ความเป็นแบบอยา่งจากพอ่แม่ การอบรมเล้ียงดูแบบใชเ้หตุผล  
การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย ความเป็นแบบอยา่งจากครู สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบั
ครู ความเป็นแบบอยา่งจากเพื่อน สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน และความเป็นแบบอยา่ง
จากบุคคลสาํคญั 
 เม่ือพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการมี 

**p < .01,   *p < .05

ภาพที่ 2 โมเดลแสดงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรอิสระต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

จากตารางที่ 1 และภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะห์
พบว่า ตวัแปรทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการมจิีตสาธารณะของ
นกัเรยีนมัธยมศกึษาตอนต้น อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ มี
จ�านวน 3 ตวัแปรได้แก่ ตวัแปรการรบัรู้ความสามารถของ
ตนเอง การอบรมเลีย้งดแูบบเข้มงวดกวดขนั และการรบั
ข่าวสารจากสื่อมวลชน ตัวแปรที่ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การมีจิตสาธารณะของนักเรียน มีจ�านวน 9 ตัวแปร 
ได้แก่ ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคต ความเป็นแบบอย่าง
จากพ่อแม่ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล การอบรม
เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ความเป็นแบบอย่างจากครู 
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ความเป็นแบบอย่าง
จากเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และ
ความเป็นแบบอย่างจากบุคคลส�าคัญ

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของ
นักเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ พบว่า ตัวแปรที่มี
ค่าสูงสุดคือ ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง มี
ค่าเท่ากับ .444 ซ่ึงส่งผลทางบวกต่อการมีพฤติกรรม

จิตสาธารณะของนักเรียน นั่นคือ ถ้านักเรียนสามารถ
รับรู้ความสามารถของตนเองได้มากก็จะมีพฤติกรรม 
จิตสาธารณะสูง ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
รองลงมา คือ ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวด
กวดขัน มค่ีาเท่ากบั -.111 ซึง่ส่งผลทางลบต่อพฤตกิรรม
การมีจิตสาธารณะ นั่นคือ ถ้านักเรียนถูกอบรมเลี้ยงดูมา
แบบเข้มงวดกวดขันสูง ก็จะมีพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ต�่า และตัวแปรสุดท้าย คือ ตัวแปรการรับข่าวสารจาก
สื่อมวลชน มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากับ .161 
ซึ่งส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ นั่น
คือ ถ้านักเรียนรับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ที่น�าเสนอเกี่ยว
กบัพฤตกิรรมการมีจติสาธารณะมากกจ็ะส่งผลให้นกัเรียน
มีพฤติกรรมจิตสาธารณะสูง

จากการวิจัยพบว่า ตัวแปรทั้งหมดสามารถ
ร่วมกันท�านายตัวแปรพฤติกรรมการมี จิตสาธารณะ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ร้อยละ 35.60 และ
สามารถสร้างสมการถดถอยพหคุณูเพ่ือท�านายพฤตกิรรม
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บวกกับจิตสาธารณะ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ นั่นคือ 
เมื่อบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงก็จะมี
จิตสาธารณะสูงขึ้นด้วย

การอบรมเลีย้งดแูบบเข้มงวดกวดขนั ส่งผลทาง
ลบต่อจติสาธารณะอย่างมนียัส�าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
เนื่องจากครอบครัวเป็นหน่วยสังคมกลุ่มแรกที่ท�าหน้าที่
ในการอบรมสั่งสอน ปลูกฝังและกล่อมเกลาพฤติกรรม
หรือบุคลิกภาพให้เป็นไปตามบทบาทและความคาดหวัง
ของสังคม ความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิดระหว่าง
พ่อ แม่ ลูก จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้บุคคลเกิด
จิตสาธารณะต่อสงัคมส่วนรวม (ไพบลูย์ วฒันศิริธรรม และ 
สังคม สัญจร, 2543; สื่อพลัง, 2542; สุพจน์ ทรายแก้ว, 
2546) นอกจากนี้การอบรมเลี้ยงดูยังเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องตลอดวัยเด็ก ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กใน
ปัจจุบันและศักยภาพการกระท�าในอนาคต พฤติกรรม
ที่แสดงออกของบุคคลส่วนหนึ่งจึงเป็นผลสืบเนื่องมา
จากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ด้วยเหตุนี้การที่บุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ก็เนื่องมาจากการปลูกฝัง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มาตั้งแต่ในวัยเด็ก ทั้งน้ีหาก
นักเรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน ก็จะ
ท�าให้นักเรียนมีโอกาสที่จะท�างานเพื่อสังคมได้น้อย ไม่
กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจและไม่มั่นใจในตนเอง จึงท�าให้
มีจิตสาธารณะค่อนข้างต�่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มาริสา รัฐปัตย์ (2532) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การอบรมเลี้ยงดูกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผลการศึกษา 
พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน มีความ
สมัพนัธ์ทางลบกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ดงันัน้หากต้องการ
พัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะที่สูงขึ้น นอกจากจะ
พัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเองแล้ว พ่อแม่
ผู ้ปกครองก็ควรอบรมเลี้ยงดูลูกให้พอเหมาะยึดทาง
สายกลางไม่ตึงหรือ หย่อนจนเกินไป ก็จะท�าให้นักเรียน
มีโอกาสพัฒนาจิตสาธารณะของตนเองให้สูงขึ้นได้

การรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ส่งผลทางบวก
ต่อจิตสาธารณะ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
.05 เนื่องจากสื่อเป็นตัวแบบสัญลักษณ์ที่ท�าหน้าที่ใน
การสร้างพฤติกรรมใหม่ หรือเสริมสร้างพฤติกรรมที่มี

การมีจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้
ดังนี้

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
Z

PM
 = .444** Z

SELF
 + .014 Z

FUTR
 + .012 Z

PAR_M
 

– .056 Z
REAS

 – .111* Z
STRC

 
 – .036 Z

NEGL
 + .116 Z

TEA_M
 + .007 Z

REL_T
 

+ .061 Z
FRI_M

 – .110 Z
REL_F

 
 + .049 Z

IMP_M
 + .161* Z

MD_NEWS

อภิปรายผล
จากผลการวจิยัข้างต้น ผูว้จัิยมปีระเดน็อภปิราย

ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัย

ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันและการ
รับข่าวสารจากสื่อมวลชน ส่งผลต่อพฤติกรรมการมี
จิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ส่งผลทางบวก
ต่อจิตสาธารณะ อย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎขีอง แบนดรูา (Bandura, 
1986) กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
แต่ละบุคคลมีผลต่อการกระท�าของบุคคล กล่าวคือ
ถ้าบุคคล มีการรับรู้ถึงความสามารถของตนเองสูงก็มี
แนวโน้มที่จะกระท�าพฤติกรรมสูง และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ โกศล มีความดี (2547) ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ 
(2550) และพรพรหม พรรคพวก (2550) พบว่า 
การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทาง
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อยู่แล้วให้ดีขึ้น และท�าหน้าที่ยับย้ังการเกิดพฤติกรรม
ในกรณีที่ ผู ้สังเกต เห็นพฤติกรรมที่ไม ่พึงประสงค์ 
(Bandura, 1986) และยังเป็นเครื่องมือส�าคัญที่มี
ส่วนในการขัดเกลาความเชื่อ แบบอย่างความประพฤติ 
เจตคติ ค่านิยม และจิตส�านึกที่ถูกต้องให้แก่คนใน
สังคม (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543; 
สื่อพลัง, 2542; สุพจน์ ทรายแก้ว, 2546) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชนะศึก นิชานนท์ (2544) และ
สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี (2547) ท่ีพบว่า กระบวนการ
หล่อหลอมจากสื่อมวลชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คณุลกัษณะท่ีพงึปรารถนา ของชายและหญิงไทย ตามการ
รบัรูข้องนักเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย และกระบวนการ
ที่เอื้อ ต่อการพัฒนาจิตส�านึกต่อสังคมจากสื่อมวลชน 
มีอิทธิพลต่อระดับจิตส�านึกต่อสังคมของนิสิต อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยครั้งนี้ที่พบว่า การรับข่าวสาร จากสื่อมวลชนส่งผล
ทางบวกต่อจติสาธารณะ นัน่คอื หากนกัเรยีนได้รบัทราบ
ข้อมลูเกีย่วกบั จติสาธารณะจากสือ่ต่าง ๆ  ในระดบัสงูก็จะ
ส่งผลให้นักเรยีนมีจติสาธารณะสงู ดงันัน้หาก ต้องการให้
นักเรียนมีจิตสาธารณะที่สูงขึ้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ควร
น�าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ จิตสาธารณะที่น�าเสนอทางสื่อ
ต่าง ๆ มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
พฤติกรรม จิตสาธารณะที่สูงขึ้น

2. ในการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ร ้อยละ 75.89 
เป็นนักเรียนที่มีจิตสาธารณะอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจ
เนื่องจาก กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตใน
เขตภาคตะวนัออก ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครวั
ที่อบอุ ่น พ่อแม่มีเวลาเพียงพอในการอบรมสั่งสอน
ลูก ๆ และมีความพร้อมในการส่งเสริมลูกในด้านต่าง ๆ 
(ผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว, 2552)

3. ในการสร้างสมการถดถอยพหคุณูเพือ่ท�านาย
พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนนั้น สามารถ
อธิบายได้เพียงร ้อยละ 35.60 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 
การตั้งนิยามไม่ชัดเจนท�าให ้การตั้งค�าถามไม่ตรง
ประเด็น ข้อค�าถามบางข้อเป็นข้อค�าถามเชิงลบซึ่งอาจ
ท�าให้นักเรียนสับสน ในการตอบแบบสอบถาม และ

กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งมี
ความอดทนน้อย ท�าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการตอบ
แบบสอบถาม เนื่องจากข้อค�าถามมีจ�านวนมาก 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
 1.1 การรับรู ้ความสามารถของตนเอง 

ส่งผลทางบวกต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง เนื่องจากการ
รับรู้ความสามารถของตนเองมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของ
บุคคลในการเลือกท�ากิจกรรม การใช้ความพยายาม และ
ความอดทนในการท�างาน

 1.2 การอบรมเล้ียงดูแบบเข้มงวดกวดขัน 
ส่งผลทางลบต่อการมีจิตสาธารณะของนักเรียน ดังนั้น
พ่อแม่ผู้ปกครองควรปรับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรให้
เหมาะสม ไม่เข้มงวดกวดขนัจนเกนิไป เนือ่งจากนกัเรยีน
จะเตบิโตไปเป็นสมาชกิท่ีดขีองสงัคม ไม่เหน็แก่ประโยชน์
ส่วนตน ครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันแรกที่มีส่วนปลูกฝัง
ความคิดเหล่านี้

 1.3 การรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ส่งผล
ทางบวกต่อการมีจิตสาธารณะ ของนักเรียน ดังนั้น
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการน�าเสนอข้อมูล ควรเพ่ิมหรือแทรก
ประเด็นที่เกี่ยวกับการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมให้มากขึ้นและกระท�าอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อให้เกิดความซึมซับ ควรมีการควบคุมระยะ
เวลาในการเปิดรับสื่อด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมและคอย
ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสื่อที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้หน่วย
งานของรัฐควรเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเนื้อหาที่
น�าเสนอทางสือ่ต่าง ๆ  อาจมกีารออกกฎหมายและลงโทษ
อย่างจริงจัง

 1.4 โรงเรยีนควรจดัรปูแบบกระบวนการเรยีน
การสอนที่เอื้อต่อการพัฒนา จิตสาธารณะของนักเรียน 
อาจเน้นการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะของกิจกรรมที่
ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับนักเรียน
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 2.1 ควรมีการศึกษาในกลุ ่มตัวอย่างที่

มี ลั กษณะแตกต ่ า ง จ ากกา รศึ กษ าค รั้ ง นี้  เช ่ น 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
อุดมศึกษา หรือโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดอื่น ๆ เป็นต้น

 2.2 เนื่องจากตัวแปรปัจจัยท่ีน�ามาศึกษา
ในครั้งนี้ท�านายได้ค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงน่าจะได้มี
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อค้นหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
จิตสาธารณะของนักเรียน โดยเฉพาะตัวแปรปัจจัยด้าน

โรงเรยีน/ คร ูซึง่เป็นตวัแปรท่ีสามารถจดักระท�าได้ในทาง
ปฏบิตั ิควรมกีารศึกษาเกีย่วกบักระบวนการจดัการเรียนรู้
หรอืจดักจิกรรม เพือ่ประโยชน์ในการน�าผลการวจิยัไปใช้
เพื่อกระตุ้นหรือพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนต่อไป 

 2.3 ควรศึกษาตัวแปรปัจจัยต่าง ๆ ในรูป
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Path analysis) เพ่ือ
ศกึษาอทิธพิลของตวัแปรต่าง ๆ  ทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมจิตสาธารณะ
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การศึกษาความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการของนิสิต

ที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
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บทคัดย่อ 
การวจิยัครัง้นีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาความพงึพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการ ของนสิติทีม่ต่ีอการรบั

บริการข้อมลูข่าวสารจากสือ่ประชาสัมพนัธ์ ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ 
คอื นสิติคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา จ�านวน 375 คน ซึง่ได้มาโดยค�านวณหาขนาดของกลุม่ตวัอย่างด้วย
วธีิการค�านวณจากสตูรของทาโร ยามาเน่ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
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
ต่างกันมคีวามพึงพอใจ และความต้องการต่อการบรกิารข้อมูลข่าวสารจากสือ่ประชาสมัพันธ์แตกต่างกนั แต่มคีวาม
คดิเหน็ต่อสภาพปัญหาในการบริการข้อมลูข่าวสารจากสือ่ประชาสมัพันธ์ไม่แตกต่างกนั 6) ผลการทดสอบความแตก
ต่างสภาพปัญหาของนสิติ จ�าแนกตามระดบัการศกึษาเป็นรายคูพ่บว่า นสิติระดบัการศกึษาต่างกนันัน้มสีภาพปัญหา
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ และความต้องการของนิสิต ท่ีมีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
จ�าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่พบว่า ความต้องการนิสิตระดับปริญญาโทมีความแตกต่างกับค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาเอกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ : ความพึงพอใจ/ สภาพปัญหา/ ความต้องการ/ การบริการข้อมูลข่าวสาร/ สื่อประชาสัมพันธ์

*งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยประเภทสถาบันตามความเร่งด่วนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2557

**อาจารย์ ประจ�าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 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 paired-
testing 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

(2550, หน้า 109) ที่ระบุว่า ประเภทและรูปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
นั่นแสดงให้เห็นว่า สื่อประชาสัมพันธ์นั้นมีบทบาทอย่าง
ยิง่ต่อการตดัสนิใจในการน�าข้อมลูข่าวสารไปใช้ประโยชน์
ของผูร้บัสาร ดงันัน้นกัประชาสมัพนัธ์ หรือนกัเทคโนโลยี
การศึกษาต้องพิจารณาว่าจะเลือกส่ือใด และจะใช้ส่ือ
นั้นอย่างไร โดยต้องทราบเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
ท่ีแตกต่างกันของสื่อ ศักยภาพทางเทคนิคของสื่อ 
ธรรมชาติด้านอารมณ์ของสื่อ เหตุผลความพึงพอใจ
ในการเปิดรับสื่อ (อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, 2542, 
หน้า 17) 

บทนำา
มิติของศตวรรษที่ 21 การบริการข้อมูลข่าวสาร

และสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาด้วยสื่อ
ประชาสัมพันธ์เป็นภารกิจส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษา
อีกภารกิจหนึ่ง โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ หรือ
สื่อที่ไม่ต้องมีส่วนร่วม โดยสามารถแบ่งประเภทตาม
ลักษณะของสื่อประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 
7 ประเภท ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อ
ตั้งแสดง สื่อโทรทัศน์ สื่อกิจกรรม และสื่อใหม่ ลักษณะ
การน�าเสนอเนื้อหาแต่ละประเภทและรูปแบบของส่ือ
ประชาสมัพันธ์นัน้กจ็ะส่งผลและแรงจูงใจในการรับรูข้้อมลู
ข่าวสารทีต่่างกนั ดังผลงานวิจัยของ กริากร อภสิรากรกลุ 
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จากบทบาทของสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูล
ข่าวสารส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบและ
กลไกในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็น
ส่วนหนึง่ของการพฒันานสิติซ่ึงสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ที่ต้องมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ ตามหลักเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เป็นหน่วยงานในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2558 โดยวาง
ระบบกลไกด้านข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ที่
มีความหลากหลาย (หน่วยแผนงาน งานคลังและแผน, 
2554, หน้า 39-51) ด้วยการด�าเนินการเผยแพร่ผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ 7 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อบุคคล คือ 
ช่องทางในการน�าข้อมูลข่าวสาร ไปบอกกล่าวหรือชี้แจง
ให้ทราบด้วยค�าพูดในรูปแบบต่าง ๆ ในการถ่ายทอด
ให้นิสิตได้เข้าใจ และมีความรู้ ตลอดจนเพ่ือชักจูงให้
เกิดความเช่ือคล้อยตามในสาระที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ 2) สื่อสิ่งพิมพ์ คือ เป็นช่องทางในการเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านตัวอักษร และภาพนิ่ง ซึ่งมี
ความคงทนถาวร โดยสื่อส่ิงพิมพ์ท่ีคณะฯ สามารถ
วางแผน และเตรียมการผลิต และเผยแพร่ได้เอง เช่น 
วารสารศึกษาศาสตร์ วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม 
เป็นต้น 3) สื่อตั้งแสดง คือ การน�าเสนอข้อมูล เนื้อหา
สาระ ผ่านวัสดุและอุปกรณ์ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหวที่
สามารถน�ามาตั้งแสดง น�าเสนอ เพื่อให้ดูน่าสนใจ และ
กระตุ้นการรับรู้แก่ผู้พบเห็น 4) สื่อมวลชน คือ ตัวกลาง
ในการบอกกล่าวหรือชี้แจงให้ทราบ ตลอดจนสร้างความ
เข้าใจอนัด ีหรอืแก้ไขความเข้าใจผดิ เพือ่สร้างภาพลกัษณ์
ให้กับคณะศึกษาศาสตร์ ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้กว้างขวาง รวดเร็ว 5) สื่อโสตทัศน์ คือ ช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้เสียง ภาพนิ่ง ภาพ
เคลื่อนไหว เพื่อเสนอข้อมูลหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อนสิติ เช่น เสยีงตามสาย จอแสดงภาพดจิิทลั 

เป็นต้น 6) สื่อกิจกรรม คือ สถานการณ์ให้ผู้รับสารได้มี
ส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์น้ัน ๆ โดยอาจ
จัดกิจกรรมตามวาระส�าคัญ ๆ หรือตามเทศกาล และ 
7) สือ่ใหม่ คอื สือ่อเิลก็ทรอนกิส์และสือ่ดิจทัิลซึง่สามารถ
แพร่กระจายข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว มี
ขอบข่ายท่ีกว้างไกล ผู้รับสารสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้
ง่ายในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง ดัดแปลงเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย เชื่อมต่อกันได้ง่าย ผ่าน เทคโนโลยี
ทางด้านสื่อสารและคมนาคม ซ่ึงคณะศึกษาศาสตร์ ได้
บูรณาการน�าสื่อใหม่มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ได้แก่ สื่อเว็บไซต์ Facebook เป็นต้น

การบริการงานประชาสัมพันธ ์  ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังกล่าวเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบว่าต้องท�า
อะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ตาม
ที่ต้องการ มีสภาพปัญหาอย่างไรซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยวิธี
ระบบ ได้แก่ ปัจจยัน�าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมลู
ป้อนกลับ (Luppicini, 2005, p. 108) ในการปรับปรุง
พัฒนางานประชาสมัพันธ์ ให้นสิติได้รับข้อมลูข่าวสารเพ่ือ
น�าไปเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองต่อไป 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับลักษณะ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ ของ
คณะศึกษาศาสตร์ ท่ีต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านพัฒนา
นิสิตตามตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 การบริการนักศึกษา ได้แก่ 
ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนศึกษาต่อ การบริการจัดหา
งาน แหล่งข้อมลูฝึกประสบการณ์วชิาชีพ การเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท�างานเมื่อส�าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ี
จ�าเป็นแก่นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า (ส�านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ยังไม่เข้าถึงกลุ ่ม
เป้าหมายเท่าท่ีควรน�าไปสูปั่ญหาตามมาทีจ่ะส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพของนิสิต เช่น การพลาดโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรม การยื่นเอกสารหลักฐานในการด�าเนินธุรกรรม
พฒันานสิติล่าช้า หรอืการไม่ปฏบัิตติามระเบยีบด้านวนิยั
นิสิตต่าง ๆ ดังเช่น งานวิจัยของ เสริมศรี สามารถกิจ 
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(2551) ท่ีได้ศึกษาวจิยัและพบว่านสิติมหาวิทยาลยับูรพา
ได้แสดงความคิดเห็นว่า ข้อมูลไม่ทันสมัย ควรมีการ
ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา และ
ควรเพ่ิมการรองรับการเข้าใช้งานในบางช่วงเวลาโดย
เฉพาะเวลาลงทะเบียน รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์น้อย 
ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานบริการข่าวสารแก่นิสิตผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและประสบความ
ส�าเร็จตรงความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายนิสิตผู้รับสาร 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจ สภาพปัญหา 
และความต้องการของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสือ่ประชาสมัพนัธ์ของคณะศกึษาศาสตร์ เพือ่
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบกลไกการ
ด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการด�าเนินงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์แก่คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะศึกษาศาสตร์
สถาบนัอุดมศกึษาอ่ืน ๆ  ตามตวับ่งชีก้ารประกนัคุณภาพ
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบส�ารวจ (Survey 

Research) โดยผูวิ้จยัได้ด�าเนนิการวจัิยตามรายละเอยีด 
ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรทีศ่กึษา ได้แก่ นสิติคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา ทีล่งทะเบยีนเรยีนในปีการศกึษา 2557 
ซึง่มีประชากรรวม 5,894 คน (มหาวทิยาลยับรูพา, 2557) 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา โดยได้ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง
จากการค�านวณโดยใช้สตูรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 
1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 375 คน หลังจากนั้นสุ่ม
ตวัอย่างแบ่งตามระดบัการศกึษาโดยใช้วิธแีบ่งแบบชัน้ภูมิ 
และในแต่ละช้ันภมิูจะท�าการสุม่ตวัอย่างแบบสดัส่วน และ
สุ่มอย่างง่าย 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของนิสิต 

คือ เพศ และระดับการศึกษา

 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจ สภาพ
ปัญหา และความต้องการนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

4. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ โดยผูว้จิยัได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 
ตอน ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จ�านวน 
4 ตอน และปลายเปิด 1 ตอน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือมีดังนี้

 4.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบั
ความพึงพอใจ และกรอบแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2553 ได้มีตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ท่ีต้องมีระบบและกลไกการ
ให้ค�าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา 
และกลยุทธ์ที่ 1, 2, 13 และ 15 ตามแผนยุทธศาสตร์ 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554-2558

 4.2 สร้างข้อค�าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
สภาพความต้องการ และสภาพปัญหาของนิสิตในการ
รับบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของ
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ตามกรอบแนวคดิ
ในการวิจัย โดยแบบสอบถามมี 5 ตอน ได้แก่

  4.2.1 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป
ของผู ้ตอบแบบสอบถามเป ็นสถานภาพของนิสิต
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ประกอบด้วยช้ันปี 
ระดับการศึกษา และเพศ

  4.2.2 ตอนที่  2, 3, 4 ประเด็น
ค�าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ สภาพปัญหา และ
ความต้องการ ของนิสิตท่ีมีต ่อการบริการข ้อมูล
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 
ระดับ แบบ Likert Scale

  4.2.3 ตอนที่ 5 เป็นค�าถามปลายเปิด
ในประเด็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในความพึงพอใจ สภาพ
ปัญหา และความต้องการของนสิติในการรับบริการข้อมลู
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ

 4.3 น�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้ให้ผูเ้ชีย่วชาญ
จ�านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
ของค�าถามและการใช้ภาษาเพื่อน�ามาปรับปรุงให้เป็น

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จากนั้นน�าทดลองใช้กับกลุ ่ม
ตวัอย่างทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบัประชากร จ�านวน 30 คน 
เพื่อค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง ซ่ึงได้ค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เท่ากับ 0.98 จึงน�าไปใช้เก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพบว่า นสิิตคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ทีต่อบแบบสอบถาม ทัง้หมด 375 คน มดีงันี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จ�าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามนิสิต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จำานวนกลุ่ม ตัวอย่าง 

(คน)
ร้อยละ

 เพศชาย 

 เพศหญิง

87

288

23.20

76.80

รวม 375 100.00

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

249 

96 

30

66.40

25.60

8.00

รวม 375 100.00

 ตอนที ่2 ความพงึพอใจตามความคดิเหน็ของนสิติ ท่ีมต่ีอการบริการข้อมลูข่าวสารจากสือ่ประชาสมัพันธ์ 
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่านิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
(X = 3.77, SD= 0.78) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ด้านความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก จากจ�านวน 12 ข้อ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีต่อ

การบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์สูงสุด 

ประเดน็สอบถามความพงึพอใจทีม่ีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์

N = 375

X SD
ระดับ ความพึง

พอใจ

อันดับที่ 1 การได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสื่อใหม่
4.01 0.83 มาก

อันดับที่ 2 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตที่ได้รับการบริการข้อมูลข่าวสาร 3.97 0.75 มาก

อันดับที่ 3 ความชัดเจนและความน่าเชื่อถือของข่าวสาร 3.96 0.68 มาก
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ตอนที ่3 ด้านสภาพปัญหาตามความคดิเหน็ของนสิติทีม่ต่ีอการบรกิารข้อมลูข่าวสารจากสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (X = 3.54, 
SD = 0.95) และสื่อประชาสัมพันธ์ที่นิสิตคิดเห็นว่ามีปัญหามากที่สุดคือ การบริการข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในระดับ
มากที่สุด ซึ่งปัญหาของสื่อมวลชนสูงสุด 3 อันดับแรก จากจ�านวน 18 ข้อ ดังตาราง

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามสภาพปัญหา ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีต่อ

การบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์สูงสุด 

ประเด็นสอบถามด้านสภาพปัญหาที่มีต่อการบริการ

ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์

N = 375

X SD
ระดับ

ความพึงพอใจ

อันดับที่ 1 ความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 3.82 0.94 มาก

อันดับที่ 2 ความต่อเนื่องของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 3.80 0.92 มาก

อันดับที่ 3 ความสะดวกในการเข้าถึงเพื่อรับบริการข้อมูลข่าวสาร 3.79 0.95 มาก

ตอนท่ี 4 ด้านความต้องการของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่านิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
(X = 3.75, SD = 0.78) ซึง่เมือ่วเิคราะห์ผลความคดิเหน็ความต้องการของนสิติทีม่ต่ีอการบรกิารข้อมลูข่าวสารจาก
สือ่ประชาสมัพนัธ์ ของคณะศกึษาศาสตร์ โดยความต้องการสงูท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก จากจ�านวน 63 ข้อ ดงัตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบสอบถามความต้องการ ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่มี

ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์สูงสุด

ประเด็นสอบถามด้านความต้องการที่มีต่อการบริการ

ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์

N = 375

X SD
ระดับ

ความพึงพอใจ

อันดับที่ 1 การบริการข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมทางการ

ศึกษา ผ่านสื่อใหม่
4.01 0.73 มาก

อันดับที่ 2 การบริการข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อใหม่ 3.95 0.81 มาก

อันดับที่ 3 ความต้องการข้อมูลข่าวสารทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาความสะดวกในการเข้า

ถึงเพื่อรับบริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อใหม่
3.94 0.84 มาก

จากตารางสรุปผลการวิจัยพบว่าล�าดับสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้านสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
สูงสุดคือ การบริการข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการเรียนการสอน และ กิจกรรมทางการศึกษา ผ่านสื่อใหม่ 
(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
นิสิตจากการตอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) สรุปได้ดังนี้

 4.1 ด ้านความพึงพอใจตามความคิด
เห็นของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ได้แก่ มีกิจกรรมการสัมมนา อบรมอย่างต่อเนื่อง และมี
วารสารศึกษาศาสตร์ ทีม่กีารจัดพมิพ์และอยู่ในฐานข้อมลู 
TCI

 4.2 ด้านสภาพปัญหา ได้แก่ ข้อมูลบางครั้ง
ไม่มีการปรับปรุงท�าให้ข้อมูลเก่าไป ไม่ทันสมัย และขาด
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 4.3 ด้านความต้องการ ควรมีข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการศกึษาวชิาชีพครทูีท่นัสมยัและสบืค้นได้ รวม

ท้ังควรมกีารส่งข้อมลูข่าวสารไปยงัสถานศกึษาในจงัหวดั
ต่าง ๆ ในภาคตะวันออก ควรปรับข้อมูลสารสนเทศ
เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน อยากให้มีนักประชาสัมพันธ์ 
มาให้ข้อมูลและตอบค�าถามเกี่ยวกับการพัฒนานิสิต 
อยากให้มีห้องนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ประวัติความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์ และผลงาน
ของคณาจารย์และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

 5. การเปรียบเทียบความพึงพอใจ สภาพ
ปัญหา และความต้องการทีม่ต่ีอการบรกิารข้อมลูข่าวสาร
จากสื่อประชาสัมพันธ์ ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตามเพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ t-test ดังตารางที่ 5-7

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจาก

สื่อประชาสัมพันธ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามสถานภาพด้านเพศ

ความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการที่มีต่อการบริการ

ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา

เพศ

t p
ชาย หญิง

N = 87 N = 288

X SD X SD

1. ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ 3.80 0.61 3.76 0.55 0.62 0.53

2. สภาพปัญหาที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ 3.49 0.79 3.56 0.71 -0.93 0.47

3. ความต้องการที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ 3.75 0.54 3.75 0.55 0.00 0.99

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที ่5 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึพอใจ สภาพปัญหา และความ
ต้องการที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ จ�าแนกตามสถานภาพด้านเพศชาย หญิง พบว่า 
ความพงึพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการความคดิเหน็โดยภาพรวมไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05

6. การเปรียบเทียบความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ จ�าแนกตามระดบัการศกึษา ด้วยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (Anova) ดงัตารางท่ี 6, 7, 8 
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ตารางที่ 6 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความพึงพอใจที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ประเด็นความคิดเห็น แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P

ความพึงพอใจ ระหว่างกลุ่ม 2 2.98 1.49 4.68 0.01*

ภายในกลุ่ม 372 118.28 0.31

รวม 374 121.26

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทียบความพงึพอใจของนสิติจ�าแนกตามระดบัการศกึษาท่ีมต่ีอการบริการข้อมลู
ข่าวสารจากสือ่ประชาสมัพนัธ์จากตารางที ่6 พบว่า กลุม่ระดบัการศกึษาต่าง ๆ  มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารข้อมลู
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 7 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านสภาพปัญหาที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ประเด็นความคิดเห็น แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P

สภาพปัญหา ระหว่างกลุ่ม 2 0.34 0.17

ภายในกลุ่ม 372 201.67 0.54 0.31 0.73*

รวม 374 202.00

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบสภาพปัญหาของนสิติ จ�าแนกตามระดบัการศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารข้อมลู
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาต่าง ๆ มีสภาพปัญหาต่อการบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ไม่แตกแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 8 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความต้องการที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ประเด็นความคิดเห็น แหล่งความแปรปรวน df SS MS F P

ความต้องการ ระหว่างกลุ่ม 2 1.87 0.93

ภายในกลุ่ม 372 109.04 0.29 3.18 0.04*

รวม 374 110.91

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบความต้องการของนสิติ จ�าแนกตามระดบัการศกึษาทีม่ต่ีอการบรกิารข้อมลู
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาต่าง ๆ  มีความต้องการต่อการบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 9 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยสภาพปัญหาของนิสิต จ�าแนกตามระดับการศึกษาที่มีต่อการบริการ

ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์

ระดับการศึกษา X
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

3.50 3.55 3.62

ปริญญาตรี 3.49 - 0.06 0.13

ปริญญาโท 3.55 - - 0.07

ปริญญาเอก 3.62 - - -

*p < .05

จากตารางที่ 9 ทดสอบความแตกต่างสภาพปัญหาของนิสิต ท่ีมีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์จ�าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe’ พบว่า นิสิตท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันน้ันมี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ตารางที่ 10 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความต้องการของนิสิต จ�าแนกตามระดับการศึกษาที่มีต่อการบริการ

ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์

ระดับการศึกษา X
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

3.78 3.66 4.02

ปริญญาตรี 3.78 - 0.12 0.24

ปริญญาโท 3.66 - - 0.36*

ปริญญาเอก 4.02 - - -

*p < .05

จากตารางที่ 10 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ความต้องการของนิสิต ที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสาร
จากส่ือประชาสัมพันธ์จ�าแนกตามระดับการศึกษาเป็น
รายคูด้่วยวธิ ีScheffe’ พบว่า ค่าเฉลีย่ความต้องการด้าน
การบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของนิสิต
ระดับปริญญาโทมีความแตกต่างกับค่าเฉลี่ยความคิด
เหน็ของนสิติระดบัปรญิญาเอกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 โดยที่ค่าเฉลี่ยความต้องการของนิสิตระดับ
ปริญญาเอก (X = 4.02) สูงกว่านิสิตระดับปริญญาโท 
(X = 3.66) 

อภิปรายผล
จากผลการวเิคราะห์ข้อมลู ผูวิ้จัยขอน�าเสนอการ

อภิปรายผลดังต่อไปนี้

1. ความพึงพอใจตามความคิดเห็นของนิสิต
ท่ีมีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ 
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่าโดย
รวมพึงพอใจอยู่ในระดับมาก นั่นแสดงให้เห็นว่า การให้
บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์ตรงกับความต้องการและ
เป็นไปตามที่ผู้บริการมีความคาดหวังกับคุณภาพการ
บริการของคณะฯ ดังค�ากล่าวของ จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 
(2546 หน้า 22-25) ท่ีระบุว่า ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ การให้บริการท่ีดีต้องมีเป้าหมายอยู่ท่ีผู้รับ
บริการเป็นส�าคัญโดยผู ้ให้บริการต้องถือเป็นหน้าท่ี
โดยตรงท่ีจะต้องพยายามกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้ผู ้ รับบริการเกิดความพึงพอใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท�าได้ เพราะผู ้ใช ้บริการย่อมมีจุดมุ ่งหมายของ
การมารับบริการ และคาดหวังให้มีการตอบสนอง
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ความต้องการนั้น นอกจากนี้ความพึงพอใจของนิสิตใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผ่านสื่อใหม่ พึงพอใจมาก
เป็นอนัดบัหนึง่ เนือ่งจากเข้าถงึได้ง่ายและอาจเป็นเพราะ
เป ็นสื่อที่นิสิตสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นผ่านสื่อ
ใหม่ได้รวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานผลการส�ารวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 
พบว่า การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยในการ
รับรู้ข่าวสาร สืบค้นข้อมูลมากที่สุดร้อยละ 62.2 และ
กิจกรรมผ่านสื่อใหม่สังคมออนไลน์ คิดเป็นสัดส่วน
ที่สูงถึงร้อยละ 82.7 (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2558) นอกจากนี้จากการวิเคราะห์
เนื้อหา ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนิสิต พบว่านิสิตให้
ข้อเสนอแนะว่า คณะศึกษาศาสตร์มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายแต่ยังขาดความต่อเนื่อง (ความถี่ = 64) ซึ่ง
มากเป็นล�าดบัที ่1 และข่าวสารไม่ทนัสมยั (ความถ่ี = 43) 
เป็นล�าดับที่ 2 น่ันแสดงให้เห็นว่า การได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์นั้นต้องมีช่องทางให้ผู้รับสารมี
ทางเลือกเพ่ือให้สื่อที่ตรงกับความต้องการของผู้รับสาร 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรย์มี (Graeme, 2010) 
ทีก่ลา่วว่า สว่นมากในการรับรูข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนข์อง
ประชาชนในนิวซีแลนด์ต้องมีความอย่างต่อเนื่อง และ
มีการใช้สื่อที่หลากหลายโดยพิจารณาจากประสบการณ์
เป็นส่วนหนึ่ง

2. ด้านสภาพปัญหาที่มีต่อการบริการข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่านิสิตมีความคิด
เหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยสภาพปัญหาการบรกิาร
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนมากที่สุด 
ในประเด็นเรื่องข่าวสารปริมาณน้อย ความต่อเนื่อง 
และทันต่อเหตุการณ์ นั่นแสดงให้เห็นว่า สภาพปัญหา
ของการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อมวลชนควรต่อเนื่อง ซึ่ง
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับ เป็นขั้นแรกในการ
เลือกช่องทางการสื่อสารบุคคลจะ เลือกเปิดรับสื่อและ
ข่าวสารจากแหล่งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลากหลาย และเข้า
ถึงง่าย ซึ่งสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
ควรประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ตามแนวคิดของ Klapper 
(ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์, 2554, หน้า 9) ที่การน�าเสนอ

ผ่านสือ่มวลชนควรต่อเนือ่ง และต้องมสีิง่กระตุน้ให้นสิติ
ได้รับรู้ในการติดตามชม นอกจากนี้จากการวิเคราะห์
เนื้อหา ความคิดเห็นเพิ่มเติม พบว่า ข้อมูลบางครั้งไม่มี
การปรับปรุงข้อมูลท�าให้ข้อมูลเก่าไป (ความถี่ = 32) 
เว็บไซต์ของคณะฯ ข้อมูลคุณวุฒิและชื่อคณาจารย์ใน
เวบ็ไซต์ของคณะควรตรวจสอบให้ถกูต้องและข้อมูลควร
มีการ Update อย่างต่อเนื่อง (ความถี่ = 14) ควร
มีรายการโทรทัศน์หรือบทความวิทยุท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศึกษาศาสตร์ ทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง (ความถี่ 
= 10) ซึ่งปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและยัง
ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เท่าท่ีควร 
ดังที่ เสรี วงษ์มณฑา (2546, หน้า 29-30) กล่าวว่าหลัก
การใช้สือ่ประชาสมัพนัธ์ให้บรรลเุป้าหมายนัน้ ต้องเข้าถงึ
กลุม่เป้าหมายตามท่ีต้องการ และใช้ความถีท่ีเ่หมาะสมใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์นั้น
ต้องมีการใช้อย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ีพอเหมาะ และ
เพียงพอ

3. ด้านความต้องการตามความคดิเหน็ของนิสติ
ท่ีมีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ 
พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมมีความต้องการอยู ่ใน
ระดับมาก ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ผลความคิดเห็นความ
ต้องการของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ ของคณะศกึษาศาสตร์ โดยความต้องการ
มากที่สุด คือ ด้านการบริการข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการ
เรยีนการสอน จากสือ่ใหม่ ได้แก่ สือ่เวบ็ไซต์ประชาสมัพนัธ์ 
สือ่สงัคมออนไลน์ เป็นต้น ซ่ึงความต้องการ ดังกล่าวข้าง
ต้นแสดงให้เห็นว่า สื่อใหม่ยังได้รับความนิยมเนื่องจาก
นิสิตมีสมาร์ทโฟนท�าให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังงาน
วิจัยของ ปีเตอร์ และจอห์น (Peter & John, 2011, 
pp. 6-42) ท่ีพบว่า สื่อใหม่ท้ังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
SMS มีแนวโน้มการยอมรับด้วยสื่อใหม่ก�าลังได้รับการ
ยอมรับในการรับรู้มากยิ่งขึ้น และอาจเกิดจากปัจจัยท่ี
เข้ามากับการใช้ประโยชน์จากสื่อหรือช่องทางในการรับ
สารมีรายละเอียดดังน้ี (Katz et al., 1973) ท่ีระบุว่า 
ความต้องการเกิดจาก ปัจจัยจากสภาพทางสังคมและ
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ลักษณะทางจิตวิทยาของผู้รับสาร ท�าให้มนุษย์มีความ
ต้องการแตกต่างกันไป และปัจจัยจากความต้องการและ
ความคาดหวงัการใช้สือ่ของผูร้บัสาร ท่ีแตกต่างกนัท�าให้
แต่ละคนคาดคะเนว่าสือ่แต่ละประเภทจะสนองตอบความ
ต้องการในการรับสารได้แตกต่างกัน นอกจากนี้จากการ
วิเคราะห์เนื้อหาความคิดเห็นเพิ่มเติมของนิสิต พบว่า มี
ข้อเสนอแนะโดย อยากให้มีนักประชาสัมพันธ์ มาให้
ข้อมูลและตอบค�าถามเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี
เจ้าหน้าที่ในการประสานงาน (ความถี่ 14) และต้องการ
ให้คณะรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับวิชาชีพครู (ความถี่ 8) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นอกจากสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ แล้ว
นิสิตยังให้ความส�าคัญกับสื่อบุคคลซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์กับ
นิสิตได้ทันที ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จึงมีส่วนส�าคัญใน
การสร้างภาพลกัษณ์องค์กรได้เป็นอย่างดแีละเป็นสือ่สาร
สองทาง ที่สามารถเปิดโอกาสให้พูดคุยซักถามได้

4. เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของความพึงพอใจ สภาพปัญหา และความต้องการ 
ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่มี
ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ 
จ� าแนกตามสถานภาพด ้ านเพศ พบว ่ า  นิสิตที่
มี เพศต ่ า งกันมีความคิด เห็น โดยภาพรวมไม ่ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ท้ังนี้เนื่องมาจากคณะศึกษาศาสตร์มีช่องทางใน
การส่ือสารที่หลากหลายและให้นิสิตได้มีทางเลือก ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ จอย ทองกล่อมส ี(2550, หน้า 
88-136) ที่พบว่า ประชาชนที่มีเพศ สถานภาพสมรส 
การศกึษา รายได้ต่างกนั มกีารรบัรูข่้าวสารไม่แตกต่างกัน 

นอกจากน้ีเม่ือวิเคราะห์ข้อมลูเปรยีบเทยีบความ
พึงพอใจ และความต้องการของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา จ�าแนกตามระดบัการศกึษาทีม่ต่ีอการ
บริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่ม
ระดับการศกึษาต่าง ๆ  มีความพงึพอใจ และความต้องการ
ต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คามิน จันทร์คามค�า (2546, 

หน้า 48-100) ประชากรที่แสดงความคิดเห็นมีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความต้องการและความพึงพอใจใน
การใช้ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสาธารณสุขโดยรวม
แตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
สภาพปัญหา จ�าแนกตามระดับการศึกษาที่มีต่อการ
บริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่ม
ระดบัการศกึษาต่าง ๆ  มสีภาพปัญหาต่อการบรกิารข้อมลู
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงนั่นเป็นเพราะท่ีนิสิตใน
แต่ละระดบัการศกึษาพบปัญหาอุปสรรคในการรับข่าวสาร
จากคณะศึกษาศาสตร์ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้ ได้แก่
 1.1 ควรหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์

เรือ่งราวต่าง ๆ  ท่ีก่อให้เกดิภาพลกัษณ์ท่ีดแีก่องค์กรผ่าน
สื่อมวลชนให้มีความต่อเนื่อง

 1.2 ควรประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้รับรู้และ
ตดิตามรบัชมรบัฟังหรอือ่านจากสือ่หนงัสอืพมิพ์โดยอาจ
มีการท�ากฤตภาคและสรุปประชาสัมพันธ์ทุกเดือนผ่าน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 

 1.3 ควรส่งเสริมพัฒนาให้มีการวางแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ 
 2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อการใช้ประโยชน์งานพัฒนานิสิตจาก
การบริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์

 2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มและ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อของการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร และ
ศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ในอีกมิติหนึ่ง
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การสร้างหลักสูตรอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ

ในงานอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา*

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การสร้างหลักสูตรอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรยีนรูข้องนสิติสาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา เป็นการวจิยั
เชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสร้างหลักสูตรอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงาน
อุตสาหกรรม 2. เพื่อศึกษาผลการอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมของนิสิตสาขา
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีเป็น
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจ�านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยจ�านวน 3 ชนิด คือ 1. แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม มีลักษณะเป็นข้อค�าถามชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ�านวน 20 ข้อ มีค่าความยากอยู่ ระหว่าง 0.500 – 0.700 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.333 –0.800 และ
ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้ค่า สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค ซึ่งมีค่า = 0.907 2. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ความ
ปลอดภัยและการป้องกนัอบัุตเิหตุในงานอตุสาหกรรม มอีงค์ประกอบตามแนวคดิของ Taba (1962: 214) 4 ประการ
คือ วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์การเรียน และการประเมินผล มีค่า E1 = 80.50 และค่า E2 = 81.00 
3. แบบประเมินหลกัสูตรฝึกอบรม เรือ่ง ความปลอดภยัและการป้องกนัอบุตัเิหตใุนงานอตุสาหกรรม มค่ีาความเชือ่มัน่ 
โดยใช้ค่า สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค = 0.928 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเริ่มด�าเนิน
การดังน้ี 1. ท�าการทดสอบผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อน-หลงัการฝึกอบรม 2. ด�าเนนิการฝึกอบรมด้วย 
หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม 3. ท�าการทดสอบผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม 4. ท�าการประเมินผลการฝึกอบรมด้วย
แบบประเมินผล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1. คะแนนจากแบบทดสอบ การทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยแบบ
ทดสอบก่อน-หลงัการฝึกอบรม และผลการประเมนิจากแบบประเมิน น�ามาวเิคราะห์ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
2. ท�าการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยใช้การทดสอบทีแบบไม่อิสระ ( dependent t-test ) 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่า IOC ค่าความยาก ค่าอ�านาจจ�าแนก ค่าความเชื่อมั่น 
โดยใช้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบัค และการหาประสทิธภิาพบทเรยีน จะใช้คะแนนเฉลีย่จากการท�าแบบทดสอบ
หรือกิจกรรมระหว่างอบรมมาค�านวณร้อยละซึง่จะเรยีกว่า Event1 หรอื E1 มาเปรยีบเทยีบกบัคะแนนเฉลีย่ในรปูของ

*อาจารย์ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ร้อยละจากการท�าแบบทดสอบหลังอบรมซึ่งจะเรียกว่า Event 2 หรือ E2 โดยน�ามาเปรียบเทียบกันในรูปแบบ E1/
E2 เกณฑ์ที่ใช้วัดก�าหนดมาตรฐานไว้ 80/80 

สรุปผลการวิจัย
1. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบ

หลัก 4 ประการ คือ วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์การเรียน และการประเมินผล ด�าเนินการตรวจสอบ
คณุภาพหลกัสตูร โดยการทดลองใช้หลกัสตูร จ�านวน3 คร้ัง คือ ครัง้ท่ี 1. น�าไปทดลองใช้กับนสิติสาขาวชิาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา รุ่น 57 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 3 คน พบว่า นิสิตรุ่น 57 มีผลสัมฤทธ์ิ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คร้ังที่ 2. น�าไปทดลองใช้กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา รุ่น 57 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา จ�านวน 20 คน ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 พบว่า มค่ีา E1 = 78.75 และ
ค่า E2 =81.00 และคร้ังที ่3. น�าไปทดลองใช้กับนสิติสาขาวชิาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมศกึษา รุน่ 58 คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พบว่า มีค่า E1 =80.50 และค่า E2 = 81.00 
และผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมฯ จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก

2. ผลการพัฒนานิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรม เร่ือง 
ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 20 คน เป็นเพศชาย 
17 คน (ร้อยละ85.00 ) เพศหญิง 3 คน (ร้อยละ15.00 ) ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ จ�านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100

คำาสำาคัญ : 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

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาและส่งเสริม

การลงทุนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมมีการขยายการ
ลงทุนอย่างมากมายจนธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตอย่าง
รวดเร็ว การท�างานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
เป็นชีวิตการท�างานในรูปแบบหน่ึงที่น่าสนใจเป็นอย่าง
มาก และนับวันสถานประกอบการอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยจะมีจ�านวน เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเข้า
มามีบทบาทส�าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศมากยิ่งขึ้น 
เม่ือสถานประกอบการเพิ่มขึ้นความต้องการแรงงานที่
จะเข้าไปท�างานกต้็องมเีพิม่มากขึน้ตามไปด้วย ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนจาก
สังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม ท�าให้แรงงาน
จากภาคเกษตรกรรมปรับเปลี่ยนตนเองไปเป็นลูกจ้างใน
โรงงานอตุสาหกรรม ส่งผลให้จ�านวนผูท้ีเ่ข้าไปใช้ชวิีตการ
ท�างานอยู่ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมมีเพิ่มมาก

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง น�าไปสู่การจ้างแรงงานภายในประเทศ
ที่มีจ�านวนมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความเจริญของชาติโดยรวม 

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจะส่งผลใน
ด้านบวกให้เกิดความก้าวหน้าและความเจริญ พร้อม
ทั้งสร ้างแรงงานในประเทศเป ็นจ�านวนมากก็ตาม 
การขยายตัวทางอุตสาหกรรมนั้นก็ส่งผลในด้านลบด้วย
เช่นกัน ปัญหาต่างๆ ในชีวิตการท�างานที่ลูกจ้างหรือ
พนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมต้องเผชิญ
ในปัจจุบันนั้นมีอยู ่มาก ท้ังทางด้านการท�างานและ
ปัญหาความปลอดภยัโดยทีก่ารปฏบิตังิานภายในโรงงาน
อตุสาหกรรมนัน้อาจก่อให้เกดิอนัตราย หมายถงึ การเกดิ
อุบัติเหตุในการท�างานซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีท�าให้เกิดการ
บาดเจ็บแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงท�าให้เกิดการเสียหายแก่
ทรัพย์สิน ความสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุเป็น
สิ่งท่ีไม่พึงปรารถนาในระบบอุตสาหกรรม เพราะท�าให้
เกิดผลเสียมากมายโดยแบ่งเป็นความสูญเสียในรูป
ของต้นทุน ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม 
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(วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2541 หน้า 5) ค่าใช้จ่ายทางตรง
ประกอบด้วย ค่ารกัษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าประกนัภยั 
ส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมประกอบด้วย การเสียเวลาท�างาน
ของพนักงาน ประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน
ลดลง เสียเวลาท�างานของผู้ควบคุมงาน เสียค่าใช้จ่าย
เพื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่ เครื่องจักรและอุปกรณ์การ
ผลิตเสียหาย เสียเวลาท�างานเพราะต้องซ่อมเครื่องจักร 
ผลผลิตได้รับความเสียหายจนใช้การไม่ได้ ได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากส่งงานไม่ทันก�าหนด เสียค่าใช้
จ่ายที่ต้องจ่ายประจ�าโดยไม่เกิดงานตลอดจนครอบครัว
ของพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุสูญเสียรายได้ที่เคยมี และ
ถ้าหากว่าพนักงานทีไ่ด้รบัอบัุตเิหตรุายนัน้ได้รบัอบัุตเิหตุ
จากการท�างานร้ายแรงจนถึงขั้นพิการจะท�าให้พนักงาน
ผูน้ัน้ช่วยเหลอืตัวเองไม่ได้ ต้องเป็นภาระของคนรอบข้าง
หรือลุกลามจนกลายมาเป็นปัญหาสังคม ดังนั้น ปัญหา
ความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบการจึงเป็น
ปัญหาใหญ่ท่ีทุกฝ่ายควรตระหนักและร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางป้องกันมิให้ปัญหาด�ารงอยู่ พร้อมทั้งควรมี
แนวทางป้องกันเพื่อลดความสูญเสียดังกล่าว 

อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใคร
คาดคิด ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าและควบคุมไม่ได้ เช่น 
การตกจากที่สูง การถูกวัตถุหนีบหรือกระแทกอวัยวะ 
เป็นต้น ซึง่จะท�าให้เกดิความสญูเสยีต่อผูป้ระสบอบัุตเิหตุ 
บุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย อุบัติเหตุในการ
ท�างานเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในขณะท�างาน 
เช่น การบาดเจ็บ การกระแทกหรือบดของเครื่องจักร 
การถูกสิ่งของหล่นทับ เป็นต้น กวิณช์ตา อภิธนาดล 
(2546, หน้า 38) อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง จะส่งผล
ให้พนกังานทีป่ฏิบติังานทกุคนรูส้กึกังวลและกลวั หากว่า
บริษัทปล่อยให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่มีการแก้ไขและ
ป้องกัน จะท�าให้พนักงานสูญเสียความมั่นใจจนอาจถึง
ข้ันขาดความเอาใจใส่ในการท�างานในที่สุด นอกจาก
นี้ ปัญหาด้านความปลอดภัยเป็นปัญหาระดับโลก มี
องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ (International 
Labor Organization = ILO) เป็นหน่วยงานหนึ่งของ
องค์การสหประชาชาติซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2462 โดยมี

ส�านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่กรงุเจนวีา ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 
มีสมาชิกอยู่ 158 ประเทศ (เกรียงศักดิ์ บุญญา, 2554, 
หน้า 2) ท�าหน้าท่ีส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการ
ท�างาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความยุติธรรมทาง
สังคม การยอมรับสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน เป็น
ผู้ก�าหนดมาตรฐานแรงงานในรูปของอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นข้อก�าหนดมาตรฐานขั้น
ต�่าเกี่ยวกับสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน เสรีภาพในการจัดตั้ง
สมาคมและสิทธิในการรวมตัวกันของคนงาน การร่วม
เจรจาต่อรอง การขจัดการใช้แรงงานบังคับ การได้รับ
โอกาสและการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกัน รวมท้ังมาตรฐาน
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างาน นโยบายการจ้างงาน การ
บริหารแรงงาน กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ 
สภาพแวดล้อมการท�างาน การบริหารจัดการ ความมัน่คง
ทางสังคม สถิติแรงงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัยใน
การท�างาน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมพัฒนาการของลูกจ้าง
ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและองค์กรลูกจ้างรวมทั้งให้การ
อบรมและค�าปรกึษาแก่องค์การดงักล่าวภายใต้กลไกหรอื
ระบบขององค์การสหประชาชาต ินอกจากนี ้ปัญหาความ
ปลอดภัยยังเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลไทยให้ความส�าคัญ
โดยมีหน่วยงาน ต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐและองค์กร
ภาคเอกชนภายในประเทศที่ท�าหน้าที่ ดูแลการป้องกัน
อุบัติเหตุ อันตรายเพ่ือความปลอดภัยในการท�างานใน
สถานประกอบการ 

ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการสร ้าง
หลักสูตรอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ
ในงานอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตสาขา
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับรูพา เพือ่น�าข้อมลูมาพฒันาเนือ้หารายวชิา
การเรยีนการสอนความปลอดภยัและการป้องกนัอบุตัเิหตุ
ในโรงงานอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี ให้นิสิตได้รับ
ความรูอ้ย่างถกูต้องและน�าไปใช้อย่างถกูวธิแีละประกอบ
อาชีพอย่างปลอดภัยปฏิบัติงานร่วมกับผู ้ อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกท้ังข้อมูลงานวิจัยท่ีได้สามารถน�าไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาให้กับสถานประกอบการในการ
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ป้องกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจจะเกดิขึน้กบัพนกังานรวมถงึสถานประกอบการสามารถเพิม่ประสทิธผิลการผลติทีม่คีณุภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างหลักสูตรอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อศึกษาผลการอบรมความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมของนิสิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้วิจัยน�าเสนอขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ดังนี้ 234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  กรอบวิธีดาํเนินการวิจยั 
 
 ผูว้ิจยันาํเสนอขั้นตอนโดยละเอียดเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 การสร้างหลกัสูตรอบรมเร่ืองความปลอดภยัและการป้องกนัอุบติัเหตุในงาน
อุตสาหกรรม 
  ตอนท่ี 2 การพฒันานิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยใช ้
หลกัสูตรอบรม เร่ืองความปลอดภยัและการป้องกนัอุบติัเหตุในงานอุตสาหกรรม นาํเสนอ 
รายละเอียดดงัน้ี 
 ตอนที ่1 การสร้างหลกัสูตรอบรม เร่ืองความปลอดภัยและการป้องกนัอุบัติเหตุในงาน
อุตสาหกรรม 

 ขั้นตอนน้ีผูว้จิยัดาํเนินการสร้างหลกัสูตรอบรมตามแนวคิดของ วิชยั วงษใ์หญ่ (257, 
หนา้ 2) ท่ีไดเ้สนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรแบบครบวงจร (Integrated Curriculum 
Development) โดยแบ่งกระบวนการการพฒันาหลกัสูตรเป็น 3 ระบบ คือ ระบบร่างหลกัสูตร ระบบ

ดาํเนินการสร้างหลกัสูตรตาม
แนวคิดของวชิยั วงษใ์หญ่ 

 
 

สงัเคราะห์เน้ือหาจากการวจิยั  
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความปลอดภยั
ในการปฏิบติังานของพนกังานใน
สถานประกอบการในภาคตะวนัออก 

ตอนท่ี  การสร้างหลกัสูตร
อบรมเร่ืองความปลอดภยัและ
การป้องกนัอุบติัเหตุในงาน
อุตสาหกรรม 

(ร่าง) หลกัสูตรอบรมเร่ือง ความปลอดภยัและการป้องกนัอุบติัเหตุ 
ในงานอุตสาหกรรม 

นาํ (ร่าง) หลกัสูตรฯ ไปทดลองใช ้คร้ังท่ี  

นาํ (ร่าง) หลกัสูตรฯ ไปทดลองใช ้คร้ังท่ี  

นาํ (ร่าง) หลกัสูตรฯ ไปทดลองใช ้คร้ังท่ี 3 

การอบรมเชิงทดลองการ เร่ือง ความปลอดภยัและการป้องกนัอุบติัเหตุ 
ในงานอุตสาหกรรม 

ตอนท่ี  การพฒันานิสิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้
หลกัสูตรฝึกอบรม เร่ือง 
ความปลอดภยัและการป้องกนั
อุบติัเหตุในงานอุตสาหกรรม 

ภาพที่ 1 กรอบวิธีด�าเนินการวิจัย
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ผู้วิจัยน�าเสนอขั้นตอนโดยละเอียดเป็น 2 ตอน 
ดังนี้

ตอนที่ 1 การสร้างหลักสูตรอบรมเรื่องความ
ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม

ตอนที่ 2 การพัฒนานิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้หลักสูตร
อบรม เรื่องความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุใน
งานอุตสาหกรรม น�าเสนอ

รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การสร้างหลักสูตรอบรม เรื่องความ

ปลอดภยัและการป้องกนัอบัุตเิหตใุนงานอตุสาหกรรม
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยด�าเนินการสร้างหลักสูตรอบรม

ตามแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537, หน้า 23) ที่
ได ้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร 
(Integrated Curriculum Development) โดยแบ่ง
กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรเป็น 3 ระบบ คือ ระบบ
ร่างหลักสูตร ระบบการน�าหลักสูตรไปใช้งานและระบบ
การประเมินหลักสูตร ซึ่งทั้งสามระบบนี้ จะต้องสัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน ดังนี้

1. ระบบการร่างหลักสูตร มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
 1.1 สิง่ก�าหนดหลกัสตูร คือ การศกึษาข้อมลู

พื้นฐานต่าง ๆ ท่ีจะน�ามาใช้ส�าหรับการพัฒนาหลักสูตร 
ได้แก่ สิ่งก�าหนดทางวิชาการ ทางสังคม เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรม

 1.2 รปูแบบหลกัสตูร ประกอบด้วย โครงสร้าง
และองค์ประกอบหลกัสตูร ซ่ึงสะท้อนให้เห็นภาพรวมและ
มาตรฐานทางการศึกษาของแต่ละหลักสูตร

 1.3 การตรวจสอบคณุภาพหลกัสตูร เป็นการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร พร้อมท้ังปรับปรุง
แก้ไขบางส่วนก่อนน�าไปใช้จริง 

 1.4 การปรับแก้หลักสูตรก่อนน�าไปใช้งาน 
จะต้องจัดท�าระบบข้อมูลที่ชัดเจน รวมทั้งการสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างถูกต้อง

2. ระบบการใช้งานหลกัสตูร มอีงค์ประกอบดงันี้
 2.1 การขออนมุตัหิลกัสตูร โดยเสนอประธาน

หลกัสตูรเทคโนโลยอีตุสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

เพ่ือให้ความเหน็ชอบหลกัสตูรเมือ่ได้รับการอนมุตัแิล้วจงึ
จะรบัสมคัรผูเ้รยีนและด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอนได้

 2.2 การวางแผนการใช้งานหลักสูตร เมื่อ
หลักสูตรได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

 2.3 ด�าเนินการใช ้หลักสูตร เริ่มตั้งแต่
การประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมของนิสิต
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และจัดเตรียมงบประมาณ การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการจัด
ตารางสอน

3. ระบบการประเมนิหลกัสตูร มกีระบวนการ ดงันี้
 3.1 การวางแผนการประเมินหลักสูตร ใน

การประเมนิหลกัสตูรในส่วนด้านใดบ้าง เช่น การประเมนิ
เอกสารหลกัสตูร การประเมนิย่อย แต่ละระบบ เช่น ระบบ
การเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หรือประเมิน
หลักสูตรทั้งระบบ

 3.2 การเกบ็ข้อมลู ได้แก่ การรวบรวมข้อมลู 
การจดัข้อมลูเป็นหมวดหมู ่เพือ่น�าไปวเิคราะห์ข้อมลูตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล การก�าหนดข้อมูล
อะไรบ้างทีส่�าคญัในการตัดสนิใจ การจดัระบบข้อมลูช่วย
จ�าแนกข้อมลูเป็นหมวดหมู ่และสังเคราะห์ได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก�าหนดไว้การรายงานข้อมลู การจัดท�ารายงานและการน�า
เสนอข้อมูลจะช่วยในการพิจารณาว่าหลักสูตรนี้มีคุณค่า
ตรงตามวัตถุประสงค์ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้าง

ส่วนเนื้อหาท่ีใช้ในการสร้างหลักสูตรอบรม 
เรื่อง ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงาน
อตุสาหกรรมเป็นเนือ้หาทีไ่ด้จากการด�าเนนิโครงการวจิยั
ของ เกรียงศักดิ์ บุญญา (2554, หน้า 273) เรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในสถานประกอบการในภาคตะวันออก พบว่า แรงงานมี
ความส�าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสถานประกอบ
การต้องมีการจัดระบบการเตรียมความพร้อมด้านความ
ปลอดภัย ดังนี้

1. การบริหารความปลอดภัย ส�าหรับนโยบาย
ด้านความปลอดภัยที่ดีและเด่นชัด ผู้บริหารองค์การจะ
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ต้องเป็นผู้ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยให้ชัดเจน 
เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์ให้รับ
ทราบกนัอย่างทัว่ถงึ ลกัษณะของนโยบายจะต้องไม่กว้าง
เกินไปแต่ต้องใช้ได้ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จะ
ต้องเขียนให้ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีความเป็น
รูปธรรมเพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้

2. การกระทำาทีไ่ม่ปลอดภยัของบคุคล ปฏบิตัิ
งานโดยไม่มีหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง บ�ารุงรักษา 
ซ่อมแซมเครือ่งจกัรโดยไม่หยดุเครือ่งถอดเซฟการ์ดหรอื
เครื่องป้องกันออกแล้วไม่ใส่เข้าที่หรือจงใจไม่ใช้ท�างาน
หรือใช้เครื่องจักรเร็วกว่าอัตราที่ก�าหนดไม่ใส่เครื่อง
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานเล่นตลก
คะนอง หยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัยสวมใส่ชุดท�างานไม่รัดกุมหรือใส่เครื่อง
แต่งกายมีเครื่องประดับที่เอื้ออ�านวยให้เกิดอุบัติเหตุใช้
เครื่องมือที่ช�ารุด หรือใช้ไม่ถูกวิธีและไม่เหมาะกับงาน

3. สภาพการทำางานท่ีไม่ปลอดภัย อุปกรณ์
การผลิต เครื่องจักร อยู่ในสภาพช�ารุดไม่มีเซฟการ์ด 
ฝาครอบ เครื่องกั้น หรือเครื่องป้องกันอันตรายอื่น ๆ
โครงสร้างอาคารไม่มั่นคง แข็งแรงขาดการวางแผนจัด
ระเบียบรักษาความสะอาดในโรงงาน การจัดกองวัสดุ
ส่ิงของไม่เป็นระเบียบและไม่ถูกต้องการจัดสารเคมีที่
เป็นพิษ วัสดุระเบิด วัตถุไวไฟไม่เหมาะสม และไม่ถูก
วิธี สถานที่ท�างานไม่ปลอดภัย เช่น แสงสว่างมีเพียงพอ 
ไม่มีระบบการระบายอากาศ ไม่มีระบบการเตือนภัยที่
เหมาะสม เป็นต้น

สรปุ จากข้อมลูดงักล่าวเนือ้หาทีใ่ช้ในการอบรม 
เรื่อง ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงาน
อุตสาหกรรมประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

1. แนวคิดและทฤษฎีทีเก่ียวข้องกับการบริหาร
ความปลอดภัย

2 .  หลักการป ้องกันอุบัติ เหตุที่ เกิดจาก
การกระท�าที่ไม่ปลอดภัยของบุคคล 

3 .  หลักการป ้องกันอุบัติ เหตุที่ เกิดจาก
สภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัย

ตอนที ่2 การพฒันานสิติสาขาวชิาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บรูพา โดยใช้หลกัสตูรอบรม เรือ่งความปลอดภยัและ
การป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม

ผู้วิจัยท�าการพัฒนานิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
โดยใช้หลกัสูตรอบรม เร่ืองความปลอดภยัและการป้องกนั
อบุตัเิหตใุนงานอตุสาหกรรม โดยการจดัอบรมเชงิทดลอง 
และด�าเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
-ประชากรท่ีใช้ในการวจิยัในคร้ังนี ้เป็นนสิติสาขา

วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 107 คน

-กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนิสิต
สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 20 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตามเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย (Purposive Sampling) 
ดังนี้ รับสมัครนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษา ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการวิจัย มีความ
สนใจและมีเวลาส�าหรับการเข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้

ตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในขั้นตอนนี้ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ
1. ตัวแปรอิสระ คือ การพัฒนานิสิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการอาชีวศึกษา
และพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ด้วยการฝึกอบรม แบ่งเป็น 2 วิธคีอื 1) ก่อนการฝึกอบรม 
และ 2) หลังการฝึกอบรม

2. ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร คือ
 2.1 คะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลัง

การฝึกอบรมและก่อนการฝึกอบรม
 2.2 ผลการประเมินการฝึกอบรม
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ตารางที่ 1 แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน (เพศ) ค่าความถี่ ค่าร้อยละ

ชาย 17 85

หญิง 3 15

รวม 20 100

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
ครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.00 เพศหญิง จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.00

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ�านวน 3 ชนิด คือ
1. แบบทดสอบ ก่อน-หลงัการอบรม มลีกัษณะ

เป็นข้อค�าถามชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ�านวน 20 ข้อ
2. หลักสูตรอบรม เรื่อง ความปลอดภัยและ

การป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบ
ตามแนวคิดของ Taba (1962, p. 214) 4 ประการ
คือ วัตถุประสงค์ (Objectives) เนื้อหาวิชา (Content)
ประสบการณ์การเรียน (Learning Experiences) และ
การประเมินผล (Evaluation) 

3. แบบประเมินหลักสูตรอบรม เรื่อง ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม 
มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มี 3 ตอน คือ

ตอนที 1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู ้ตอบ มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ

ตอนท่ี 2 เป็นการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 
เร่ืองความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงาน
อุตสาหกรรม มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ

ตอนท่ี 3 เป็นข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นข้อ
ค�าถามปลายเปิด

แบบแผนการทดลอง
การด�าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ใช้แบบแผนการ

ทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design 
เอมอร สงวนดี (อ้างถึงใน แขก มูลเดช, 2555, หน้า 
126) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงแบบแผนการทดลอง

กลุ่ม Pre-test Treatment Post – test

กลุ่มทดลอง T1 x T2

เมื่อ  T1 หมายถึง การสอบก่อนการทดลอง (Pre – test)
  X   หมายถึง การทดลองโดยใช้หลักสูตรอบรม
  T2 หมายถึง การสอบหลังการทดลอง (Post – test)
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สรุปผลการวิจัย
1. หลักสูตรอบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการ

ป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบ
หลัก 4 ประการ คือ วัตถุประสงค์ (Objectives) เนื้อหา
วิชา (Content) ประสบการณ์การเรียน (Learning 
Experiences) และการประเมินผล (Evaluation) 
ด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร โดยการทดลอง
ใช้หลักสูตร จ�านวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1. น�าไปทดลอง
ใช้กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

รุ่น 57 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 3 คน 
พบว่า นิสิตรุ่น 57 มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ครั้งที่ 2. น�าไปทดลองใช้กับนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา รุ่น 57 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาจ�านวน 20 คน ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2557 พบว่า มีค่า E1 = 78.75 และค่า E2 
=81.00 และครั้งที่ 3. น�าไปทดลองใช้กับนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา รุ่น 58 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 20 คน ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2558 

ตารางที่ 3 การหาประสิทธิภาพคะแนนผู้ข้ารับการอบรมทดลองใช้กับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

รุ่น 58 จ�านวน 20 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (E1/E2)

ผูเ้ขา้
อบรม 

(20 คน)

คะแนน
ก่อน คร้ัง 1     

(10 คะแนน)

คะแนน
ก่อน   คร้ัง 2       

(10 คะแนน)

คะแนน
ก่อน คร้ัง 3       

(10 คะแนน)

คะแนน
ก่อน คร้ัง 4       

(10 คะแนน)

คะแนน 
หลงั คร้ัง 1       

(10 คะแนน)

คะแนน
หลงั คร้ัง 2       

(10 คะแนน)

คะแนน
หลงั คร้ัง 3     

(10 คะแนน)

คะแนนหลงั 
คร้ัง 4

(10 คะแนน)

คะแนนก่อน
การอบรม 

(20 คะแนน)

คะแนนหลงั
การอบรม 

(20 คะแนน)

เฉล่ีย 4.70 4.30 4.90 4.70 8.05 8.00 7.95 8.20 8.30 16.20

E1 = 80.50 E2 = 81.00

จากตารางที่3 พบว่า การหาประสิทธิภาพการ
อบรม จะใช้คะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบทดสอบหรือ
กิจกรรมระหว่างอบรมมาค�านวณร้อยละซึ่งจะเรียกว่า 
Event1 หรือ E1 มาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยในรูป
ของร้อยละจากการท�าแบบทดสอบหลังอบรมซึ่งจะเรียก
ว่า Event 2 หรือ E2 โดยน�ามาเปรียบเทียบกันในรูป
แบบ E1/E2 เกณฑ์ที่ใช้วัดก�าหนดมาตรฐานไว้ 80/80 

 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
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้หลักสูตรอบรม เรื่อง ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
พบว่า ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนการอบรมและหลังการอบรมจ�าแนกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ ประเมินผล X N SD t df Sig

1. ก่อนอบรม 4.70 20 1.260 12.674 19 .000

หลังอบรม 8.05 20 .605

2. ก่อนอบรม 4.30 20 1.342 11.103 19 .000

หลังอบรม 8.00 20 .649

3. ก่อนอบรม 4.90 20 .641 12.990 19 .000

หลังอบรม 7.95 20 .686

4. ก่อนอบรม 4.70 20 1.031 14.226 19 .000

หลังอบรม 8.20 20 .616

สรุปรวม ก่อนอบรม 8.30 20 2.079 16.073 19 .000

หลังอบรม 16.20 20 1.673

จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนโดยภาพรวมและรายกิจกรรมหลังอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
3. ผลการประเมินหลักสูตรอบรมฯจากผู้เข้ารับการอบรม

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินหลักสูตรอบรม ฯ

ข้อที่ ข้อความ X SD ระดับความคิดเห็น

ด้านหลักสูตร

1. เนื้อหาวิชาการอบรม 3.70 .723 มาก

2. สื่อที่น�ามาใช้ในการอบรม 3.75 .966 มาก

3. เวลาที่ใช้ในการอบรม 3.60 .882 มาก

4. วันที่ใช้ในการอบรม 3.25 .966 ปานกลาง

ด้านวิทยากร

5. เทคนิคการถ่ายทอดของวิทยากร 4.25 .716 มาก

6. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม 3.15 .812 ปานกลาง

7. ความชัดเจนในการถ่ายทอดเนื้อหา 4.00 .794 มาก

ด้านการเข้าร่วมการอบรม

8. ความยากง่ายของเนื้อหาการอบรม 3.50 .512 ปานกลาง

9. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 4.25 .638 มาก

10. บรรยากาศในการอบรม 4.10 .788 มาก

เฉลี่ยรวม 3.75 .780 มาก
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จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานการประเมนิหลักสตูรอบรมฯของนสิติสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา รุ่น 58 จ�านวน 20 คน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
หลักสูตรอบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการ

ป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบ
หลัก 4 ประการ คือ วัตถุประสงค์ (Objectives) เนื้อหา
วิชา (Content) ประสบการณ์การเรียน (Learning 
Experiences) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่ง
ผู้วิจัยด�าเนินการสร้างหลักสูตรโดยยึดตามแนวคิดของ 
Taba (1962, p. 214)) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของ
หลักสูตรมี 4 ประการคือ วัตถุประสงค์ (Objectives) 
เนือ้หาวิชา (Content)ประสบการณ์การเรยีน (Learning 
Experiences) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่ง
ถือว่าเป็นแนวคิดที่มีความคลอบคลุมเน้ือหามากที่สุด
และท�าให้การน�าหลักสูตรไปใช้เพื่อการเรียนรู้ เข้าใจ
หลักสูตรได้ง่ายและเรียนรู ้ทั้งระบบครบวงจร ซึ่งการ
พัฒนาหลักสูตรอบรมนั้นมีแนวคิดของนักวิชาการที่ทั้ง
เหมือนและแตกต่างกนั ดงันัน้ผูพ้ฒันาหลกัสตูรอบรมจึง
สามารถเลอืกพฒันาหลกัสตูรตามแนวคดิทีส่อดคล้องกับ
บริบทของเรือ่งท่ีต้องการอบรมให้มากทีส่ดุ ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัย ดังนี้

แขก มูลเดช (2555, บทคัดย่อ) ได้ด�าเนินการ
วิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัด
และการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวัดและ
การประเมนิผลการเรยีนรู ้มอีงค์ประกอบหลกั 4 ประการ 
คือ วัตถุประสงค์ (Objectives) เนื้อหาวิชา (Content) 
ประสบการณ์การเรียน (Learning Experiences) และ
การประเมนิผล (Evaluation) ผลการวิจัยพบว่า ผูเ้ข้ารบั
การพัฒนาทั้งหมด 30 คน ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ 
จ�านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

วัลลภ พัฒนพงศ์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ด�าเนิน
การวิจัยเร่ือง การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพโดยไม่เน้นการสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมของนักวิชาการคนใดคนหนึ่ง แต่
เลือกองค์ประกอบท่ีสอดคล้องมาใช้ในการด�าเนินการ
สร้างหลักสูตร 

ผลการประเมินหลักสูตรอบรม ฯ จากผู้เข้ารับ
การอบรม พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากท้ังน้ีเน่ืองจาก
หลักสูตรอบรม เร่ือง ความปลอดภัยและการป้องกัน
อบุตัเิหตใุนงานอตุสาหกรรม เป็นหลกัสตูรทีม่เีนือ้หาตรง
กับความส�าคัญมากต่อการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขา
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา จากผลงานวิจัยของ เกรียงศกัด์ิ บญุญา 
(2554, หน้า 273) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการ
ในภาคตะวันออก พบว่า สรุปผลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้รหิารภาคอตุสาหกรรมท่ีมต่ีอการพฒันาอตุสาหกรรม
ในประเทศไทย คือ ด้านแรงงานมีความส�าคัญต่อ
การพัฒนาเพ่ือให ้สอดคล้องกับสภาวะการพัฒนา
อุตสาหกรรม สถานประกอบการต้องมีการจัดระบบ
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ได้แก่ 
1. การบรหิารความปลอดภยั 2. การกระท�าทีไ่ม่ปลอดภยั
ของบุคคล และ3. สภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัย

สุบงกช เครื่องค�า (2546, หน้า 48) กล่าวว่า 
ในการจัดระบบความปลอดภัย ในการป้องกันอุบัติเหตุ
นั้นมิได้จ�ากัดอยู่เพียงแต่การระวัง ในการเสี่ยงอันตราย
ต่อสภาพการท�างานที่ไม่เหมาะสมและเครื่องมือเครื่อง
ใช้ตลอดจนเครื่องกลเท่านั้น แต่จุดประสงค์ใหม่ของการ
จัดให้มีความปลอดภัยนั้นจ�าเป็นจะต้องค�านึงถึงทุก ๆ 
จุดทั่วทั้งโรงงาน ขนาดและลักษณะของโรงงานเองก็มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดระบบความปลอดภัยด้วย ซึ่งใน
การท่ีจะจดัให้มคีวามปลอดภยัในสถานประกอบการหรอื
ภายในโรงงานให้สมบูรณ์และถูกต้องน้ัน จะต้องได้รับ
ความร่วมมอื เพ่ือมกีารรับผดิชอบร่วมกันระหว่างหวัหน้า
คนงาน ผู้ควบคุมงาน ตลอดจนตัวคนงานเองและฝ่าย
จดัการ กจ็ะต้องให้ความร่วมมือด้วย เพือ่ทีจ่ะให้งานด้าน
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การรกัษาความปลอดภัยและการจัดระบบความปลอดภยั
นี้ เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมการ

การอบรม เป ็น กิจกรรมที่ ช ่ วย ให ้ บุคคล
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการอบรม วัตถุประสงค์ของการ
อบรมแต่ละครั้งอาจไม่เหมือนกัน หากเป็นบุคคล อาจ
เพ่ือการประกอบอาชีพที่ต้องการ หรืออาจเพื่องาน
ที่รับผิดชอบในสังคม แล้วแต่ความจ�าเป็น หากเป็น
องค์กร ความต้องการและวัตถุประสงค์ก็เป็นของ
องค์กรหรือองค์กรกับบุคลากรร่วมกัน ฉะนั้นการอบรม
จึงเป็นความจ�าเป็นของหลายฝ่ายเพ่ือให้พนักงานใน
สถานประกอบการ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้ความเข้าใจหลักวิธีการในเรื่อง
ความปลอดภัย การท�างานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็น
จากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนร่วมงาน มีความรอบรู้ และ
ประสบการณ์ในการด�าเนินงาน ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
มคีวามเข้าใจในงานหน้าท่ีต่างๆ โดยเน้นความปลอดภัยท่ี
ส�าคัญต่อการปฏบิตังิาน ซ่ึงส่งผลให้เพือ่นร่วมงานยดึเป็น
แบบอย่างการท�างานที่ปลอดภัย และเรียนรู้ที่จะปรับปรุง
งานด้านต่างๆ ให้มีประสทิธภิาพ พร้อมทีจ่ะปรบัปรงุสิง่ที่
เคยบกพร่องในครั้งแรกและปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป 

ดั งนั้น เนื้ อหาที่นิสิตสาขาวิชา เทคโนโลยี
อตุสาหกรรมศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ได้เข้าอบรมโดยใช้หลักสูตรอบรม เรื่อง ความปลอดภัย
และการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม สามารถ
น�าไปใช้ในการท�างานได้จริง และเนื้อหาที่น�ามาใช้ในการ
สร้างหลักสูตรในครั้งนี้เป็นเนื้อหาที่ได้จากการสังเคราะห์
จากงานวิจัย จึงท�าให้เนื้อหามีความชัดเจนตรงตาม
ความต้องการ และเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมซ่ึง
จากผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีผลประเมินผ่าน
การอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านความ
ปลอดภยัในการท�างานโดยมคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้กว่าก่อน
การอบรมสอดคล้องกบังานวจัิยของ สรรณพงษ์ บญุรอด 
(2547,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างโปรแกรม
ฝึกอบรมด้านการจัดการความปลอดภัยในการท�างาน
ส�าหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์

ภาคพื้น บริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน) พบว่า 
พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในด้านความปลอดภัยในการท�างานโดยเฉลี่ยสูง
ขึน้กว่าก่อนการฝึกอบรม และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
สุธาทิพย์ โคบาล (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของคน
งานในโรงงานอุตสาหกรรม จงัหวดัปทุมธาน ีพบว่า การท่ี
พนกังานได้รบัการฝึกอบรมก่อนเข้าท�างานมคีวามรูเ้กีย่ว
กับการป้องกันอุบัติเหตุในการท�างาน

ฉ ะนั้ น ก า ร อบ รม พัฒนานิ สิ ต ส าข า วิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้หลักสูตรอบรม เรื่อง ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม 
เพ่ือสร้างให้นิสิตเกิดการพัฒนาการเรียนรู้มีความพร้อม
ในด้านการปฏิบัติงาน น�าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารความปลอดภัยมาใช้เป็นแนวทางการ
สร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความ
สามารถในเร่ืองหลักการป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
การกระท�าที่ไม่ปลอดภัยของบุคคล เข้าใจและมีแนวทาง
ในการป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากสภาพการท�างานท่ีไม่
ปลอดภัย การอบรมดังกล่าวจะสร้างให้นิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ฯ มีบุคลิกภาพการเป็น
ผู้น�าที่ดี ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความปลอดภัยในการ
ปฏิบตังิาน และปฏบิตังิานได้เป็นอย่างด ีมคีวามเข้าใจใน
งานหน้าท่ีต่างๆ โดยเน้นความปลอดภัย ซึง่ส่งผลการเป็น
แบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตังิานทีป่ลอดภยั การอบรมเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยให้นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศึกษา ฯ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น เพื่อหา
แนวทางในการสร้างสรรค์รวมท้ังทุ่มเทให้กับการงานใน
หน้าท่ีเพือ่ให้งานมคีณุภาพ และเกดิความปลอดภยัสงูสดุ 
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอบรม รวมทั้งการ
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน การมีทัศนคติที่ดีต่อ
งานท�าให้การปฏบิตังิานเข้มแขง็มุง่มัน่ให้งานส�าเรจ็ลลุ่วง 
แม้ว่างานจะหนักใช้เวลามากเพยีงไร กไ็ม่เป็นอปุสรรคถ้า
ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยมั่นตรวจสอบ
การปฏิบัติงานท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ และนโยบาย
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ของสถานประกอบการโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย
หรือจะเรียกกันง่ายๆ ว่า มีใจรักงาน การสร้างหลักสูตร
อบรม เร่ือง ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุใน
งานอตุสาหกรรม ครัง้น้ีผลการวิจัยเป็นไปตามสมมตุฐิาน
ที่ตั้งไว้ คะแนนของผู้เข้ารับการอบรมหลังการอบรมสูง
กว่าก่อนการอบรม ผลการอบรมนิสติสาขาวิชาเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
พัฒนาการเรียนรู ้เรื่องความปลอดภัยและการป้องกัน
อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม นิสิตได้รับความรู้อย่าง
ถูกต้องและน�าไปใช้อย่างถูกวิธี เพื่อประกอบอาชีพหลัง
จากส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลงาน

วิจัยคร้ังนี้น�าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาให้กับสถาน
ประกอบการในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
กับพนักงานรวมถึงสถานประกอบการสามารถเพ่ิม
ประสิทธิผลการผลิตท่ีมีคุณภาพ และเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาความปลอดภัยและการ
ป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตรการ
ศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา เพือ่สร้างบัณฑติให้มคีณุภาพ
มคีวามปลอดภยัในการปฏบิตังิานสูภ่าคอตุสาหกรรมต่อ
ไป
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้

ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1*

The Development of Learning Model to Promote Scientific 

Problem-Solving Ability for Seventh Grade Students

ภูรินทร์ แตงน้อย** 

ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล*** 

ดร.ณสรรค์ ผลโภค**** 

ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย*****

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมจุีดประสงค์เพือ่ 1) พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ ที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนแห่ง
หนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท จ�านวน 30 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ เรื่อง บรรยากาศ และลมฟ้าอากาศ จ�านวน 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ทีผู่ว้จัิยได้พฒันาขึน้ วเิคราะห์ผลโดยการวเิคราะห์คะแนนจุดตดัของความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และประเมนิจากการเปรยีบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจและน�า

เสนอมโนทัศน์ 2) ขั้นอธิบายและทดสอบความถูกต้องของมโนทัศน์ 3) ขั้นจัดโครงสร้างความรู้และขยายความรู้ 
4) ขั้นตระหนักรู้ปัญหาและตั้งสมมติฐาน 5) ขั้นสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 6) ขั้นสรุปผล น�าเสนอผลงาน 
และประเมินค่า 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าคะแนนจุดตัด

คำาสำาคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้/ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง/ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 
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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 problem-
solving 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

บทนำา
โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลง

ไปจากโลกในอดีตเป็นอย่างมาก ทั้งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจ
ของโลกที่เชื่อมโยงกันเป็นหน่ึงเดียว การเงินทั่วโลกที่
ส่งผลกระทบถึงกัน รวมท้ังประเด็นสิ่งแวดล้อมซึ่งก�าลัง
กลายเป็นปัญหาระดับโลก (คณะอนุกรรมการกิจการ
เพื่อการสื่อสารสังคม และ คณะกรรมการเครือข่ายพลัง
เยาวชนเพื่อการปฏิรูป, 2554) ดังนั้นการรอบรู้สาระ
วิชาต่าง ๆ และการมีทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตจึงมีความ
จ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ส�านักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) โดย
เฉพาะความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของบุคคลและสังคมเป็น
อย่างมาก เน่ืองจากความเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม (วิสุทธิ์ ตรีเงิน, 2553) ท�าให้เกิดการแข่งขัน
ในการพัฒนาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการวิจัย ส่งผล
ให้สังคมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ี
ประเทศไทยจึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาเยาวชนให้
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
สามารถรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึน ผูท่ี้มคีวาม
สามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างฉับไวและเหมาะสมจะ
สามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่วุ่นวายได้อย่างเข้มแข็ง 
มั่นคง เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับและได้รับความเช่ือถือ
จากสังคม (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551) จากทฤษฎี
พัฒนาการทางด้านการคิดของ เพียเจต์ พบว่าเด็กใน
วัย 11-15 ปี (Klausmeier & Goodwin, 1975) 
เป็นวัยท่ีสามารถคิดสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างดี ซึ่งตรงกับช่วงอายุของนักเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และเนือ้หาเรือ่ง บรรยากาศ และลม
ฟ้าอากาศ จัดเป็นเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็น
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ส�าคัญประเด็นหนึ่งท่ีนักเรียนต้องได้รับการจัดการเรียนรู้ 
(ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557) 

จากการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศและลมฟ้าอากาศของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีเ่รยีนในโรงเรยีนแห่งหนึง่ 
สงักดัเทศบาลเมืองชยันาท ก่อนท�าการพฒันารปูแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในระดบัน้อยถึง
ปานกลาง (Thaengnoi, Pruekpramool, Phonphok 
& Wongyounoi, 2016) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูป
แบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1 ที่เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองชัยนาท โดยใช้เน้ือหา เรื่อง บรรยากาศ 
และลมฟ้าอากาศ โดยมเีป้าหมายส�าคญัเพือ่พฒันาความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิธีการวิจัย
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ที่ศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียน แห่งหนึ่งสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท 

อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จ�านวน 1 ห้องเรียน 30 คน โดยวิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั แบบวดัความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง บรรยากาศและ
ลมฟ้าอากาศ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การดำาเนินการวิจัย
ผู ้ วิ จั ยแบ ่ งการด� า เ นินงานวิ จัยออกเป ็น 

5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ที่

เกี่ยวข้อง กับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงสรุป
ได้ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้นจะ
ต้องก�าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน มีหลักการหรือทฤษฎี
รองรบั และอาศยัประสบการณ์ ความรอบคอบ และความ
คิดสร้างสรรค์ในการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ รวมถงึก่อนน�าไปใช้จรงิต้องมกีาร
ทดสอบคุณภาพและปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากที่สุด

2 .  ความสามารถในการแก ้ป ัญหาทาง
วิทยาศาสตร ์ เป ็นความสามารถของบุคคลในการ
ใช้มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหา (Gagné. 
1970; Good. 1973) ดังนั้น การส่งเสริมให้นักเรียน
มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ต้อง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เช่ือมโยงมโนทัศน์ใหม่กับมโน
ทัศน์เดิมหรือจัดโครงสร้างทางปัญญา ซึ่งกาเย่ (Gagné, 
1985) ได้จัดล�าดับการเรียนรู้ตามความซับซ้อนของ
ความรู้ท่ีเพ่ิมขึ้น โดยขั้นตอนก่อนเกิดมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการรับรู้ ได้แก่ 
การเรียนรู้สัญญาณ การเรียนรู้สิ่งเร้า-การตอบสนอง 
การเรียนรู้เชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง การเชื่อมโยงทางภาษา 
และ การเรียนรู้ความแตกต่าง และหลังจากนักเรียนได้
เรียนรู้มโนทัศน์แล้วนักเรียนจะต้องเรียนรู้กฎซ่ึงเกิดจาก
การศึกษาความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
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ตั้งแต่ 2 มโนทัศน์ขึ้นไปเพื่อน�ามาสร้างกฎเกณฑ์ และ
องค์ความรู้ ส�าหรับน�าไปใช้แก้ปัญหาได้

3. คะแนนจดุตดั (Cutting Score) ตามแนวคดิ
ของเบอร์ก (Berk, 1976) ท�าได้โดยการแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ียังไม่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ เรียกว่า กลุ่มไม่รอบรู้ และกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แล้ว เรียกว่า กลุ่มรอบรู้ ให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มท�า
แบบทดสอบ จากน้ันน�าคะแนนที่ได้มาเขียนกราฟ ซ่ึง
เมื่อพิจารณาคะแนนสอบของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม จะ
พบว่ามีคะแนนคาบเกี่ยวกัน และจุดที่ฟังก์ชันท้ังสอง
ตัดกัน จะเป็นคะแนนพยากรณ์ที่แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรอบรู้จริง (True Master :TM) กลุ่มไม่
รอบรู้จริง (True Non Masters :TN) กลุ่มรอบรู้ไม่จริง 
(False Masters :FM) และกลุ่มไม่รอบรู้ไม่จริง (False 
Non Masters :FN) การวิเคราะห์หาคะแนนจุดตัด จะ
ใช้ความน่าจะเป็นมาช่วยในการตัดสิน เพื่อให้ได้คะแนน
พยากรณ์ทีดี่ โดยใช้สมัประสทิธิค์วามเทีย่งตรง (Validity 
of Coefficient) ซึ่งเป็นค่าที่ชี้ให้เห็นว่า คะแนนจุดตัดที่
ใช้สามารถจ�าแนกกลุ่มนักเรียนได้ดีเพียงใด 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเครื่องมือส�าหรับเก็บข้อมูล
วิจัย มีรายละเอียดดังนี้

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด
ล�าดับขั้นการเรียนรู้ของกาเย่ ความสามารถในการแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จะเกิดขึ้นได้นั้น นักเรียนต้อง
มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานมาก่อน ดังนั้น 
ผู ้วิจัยจึงได้ท�าการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
เพื่อให้เกิดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 5 รูปแบบ ได้แก่ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างมโนทัศน์ของบรูเนอร์ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างมโนทัศน์ของจอยส์และ
วีล การจัดการเรียนรู้โดยใช้การน�าเสนอมโนทัศน์กว้าง
ล่วงหน้า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วงจรการเรียนรู้ และ 
วิธีสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู ้ พบว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 

มีข้ันตอนที่คล้ายคลึงกัน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้น
สร้างความสนใจและน�าเสนอมโนทัศน์ 2) ขั้นอธิบาย
และทดสอบความถูกต้องของมโนทัศน์ และ 3) ขั้น
จัดโครงสร้างความรู้และขยายความรู้ จากนั้นผู ้วิจัย
ได้ท�าการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จ�านวน 7 รูปแบบ ได้แก่ 
วธิสีอนแบบแก้ปัญหา การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้วธิกีารทาง
วิทยาศาสตร์ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กระบวนการฝึก
ทักษะการแก้ป ัญหา การสอนแบบโครงงาน และ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหา พบว่ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
มีข้ันตอนที่คล้ายคลึงกัน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้น
ตระหนักรู้ปัญหา 2) ขั้นตั้งสมมติฐานและก�าหนดปัญหา 
3) ข้ันทดลองและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4) ข้ันการ
วเิคราะห์ข้อมลู 5) ข้ันสรุปผลและประเมนิค่าเพ่ือเลอืกวธิี
แก้ปัญหา และ 6) ขั้นน�าเสนอและประเมินผล จากล�าดับ
ขั้นการเรียนรู้ของกาเย่ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจะเกิดข้ึนได้ นักเรียนต้อง
มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถ
น�ามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงแล้วจัดเป็น
องค์ความรู้ส�าหรับน�าไปใช้แก้ปัญหาได้ ดังนั้น รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ จงึประกอบด้วย 2 ส่วน คอื ส่วน
ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และ ส่วนที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เมื่อน�า
ข้อมูลจากการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
เกดิมโนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์ มาพจิารณาร่วมกบัข้อมลู
จากการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์รูปแบบการ
จดัการเรยีนรูท่ี้ส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ได้ ดังภาพที่ 1



วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 205

จากภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ที่
สังเคราะห์ขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ได้แก่ 
ข้ันตอนที่ 1-3 เป็นส่วนของการส่งเสริมมโนทัศน์ทาง
วทิยาศาสตร์ และส่วนที ่2 ได้แก่ ขัน้ตอนที ่4-6 เป็นส่วน
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
จากนัน้ให้ผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 5 ท่าน ตรวจประเมิน ความ
เหมาะสม และความสอดคล้องของรูปแบบการจัดการ
เรยีนรูฯ้ กบัประเด็นท่ีก�าหนด ผลการประเมนิรปูแบบการ
จดัการเรยีนรูฯ้ โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า ค่าความสอดคล้อง
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ กับประเด็นที่ก�าหนด มี
ค่าระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความเหมาะสมระหว่าง 
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ปัญหา ) ขั้นทดลองและศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 4) ขั้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 5) ขั้นสรุปผลและ
ประเมินค่าเพือ่เลือกวิธีแกปั้ญหา และ 6) ขั้นนาํเสนอและประเมินผล จากลาํดบัขั้นการเรียนรู้ของกา
เย ่ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนจะเกิดข้ึนได ้นกัเรียนตอ้งมีมโนทศัน์
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งก่อนจึงจะสามารถนาํมโนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์มาเช่ือมโยงแลว้จดัเป็น
องคค์วามรู้สาํหรับนาํไปใชแ้กปั้ญหาได ้ดงันั้นรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ จึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีส่งเสริมมโนทศัน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และ ส่วนท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ เม่ือนาํขอ้มูลจาก
การวิเคราะห์รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดมโนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์ มาพิจารณาร่วมกบั
ขอ้มูลจากการวิเคราะห์รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัจึง
สงัเคราะห์รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ได ้ 
ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 
 จากภาพท่ี 1  รูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีสงัเคราะห์ข้ึน ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1- เป็นส่วนของ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดมโนทัศน์ 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พือ่ส่งเสริม 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร ์
1. ขั้นสร้างความสนใจและนําเสนอ 
มโนทัศน์  
2. ขั้นอธิบายและทดสอบความถูกต้อง
ของมโนทัศน์  
3. ขั้นจัดโครงสร้างความรู้และขยาย
ความรู้ 
4. ขั้นตระหนักรู้ปัญหาและต้ังสมมติฐาน  
5. ขั้นสืบค้นข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมูล  
6. ขั้นสรุปผล ประเมินค่า และนําเสนอ
ผลงาน 

1.ขั้นสร้างความสนใจและนําเสนอมโนทัศน์  

2. ขั้นอธิบายและทดสอบความถูกต้องของมโนทัศน์ 

3. ขั้นจัดโครงสร้างความรู้และขยายความรู้ 

1. ขั้นตระหนักรู้ปัญหา  
2. ขั้นต้ังสมมติฐานและกําหนดปัญหา  

3. ขั้นทดลองและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

6. ขั้นนําเสนอและประเมินผล 

5. ขั้นสรุปผลและประเมินค่าเพื่อเลือกวิธีแก้ปัญหา  

4. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล  

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

3.60 – 4.20 มีความเหมาะสมสามารถน�าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ 

2. เคร่ืองมือประกอบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ แผนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่ง บรรยากาศ 
และลมฟ้าอากาศ จ�านวน 6 แผน ใช้เวลาในการจัดการ
เรียนรู้ เร่ือง บรรยากาศ 12 ชั่วโมง และเรื่องลมฟ้า
อากาศ 8 ช่ัวโมง รวมเวลาในการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด 
20 ชั่วโมง ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู ้ ฯ กับกระบวนการจัดการเรียนรู ้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
โดยผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 ท่าน พบว่า ค่าความสอดคล้อง
มีค่าระหว่าง 0.80-1.00 ในทุกหัวข้อการประเมิน 
สามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
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3. เครื่องมือส�าหรับประเมินประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนรู ้ ได้แก่ แบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินความ
สอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน พบ
ว่า มีค่าความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และมี
ค่าความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ มีค่าระหว่าง 3.60 
– 4.00 สามารถน�าไปใช้ได้ จากนั้นน�าแบบวัดฯ ไป
ทดลองใช้โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 
20 คน แล้วน�ามาหาค่าความยากง่าย และค่าอ�านาจ
จ�าแนก ผลการทดสอบพบว่า ความยากง่ายของแบบ
วัด ฯ รายข้อมีค่าระหว่าง 0.33 – 0.63 อ�านาจจ�าแนก
ของแบบวัด ฯ รายข้อมีค่าระหว่าง 0.27 – 0.67 ค่า
ความเชื่อมั่น โดยส่วนที่เป็นปรนัยแบบเลือกตอบใช้สูตร 
KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) 
(ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538) มีค่า 0.81 
ส่วนท่ีเป็นอัตนัยใช้หลักสถิติในรูปสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) 
(ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538) มีค่า 0.83 

ข้ันตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
เรยีนรู ้ฯ ทีพ่ฒันาข้ึน กบักลุม่ศกึษาน�าร่อง (Pilot Study) 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน
สังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวน 20 คน ใช้เวลาใน
การสอน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง จ�านวน 20 ชั่วโมง โดย
ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design)

ขั้นตอนที่ 4 น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ ที่
พัฒนาขึ้นไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหน่ึงในสังกัดเทศบาล
เมืองชัยนาท อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 1 ห้องเรียน 30 คน 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ฯ ที่พัฒนาขึ้น โดย
การวิเคราะห์คะแนนคะแนนจุดตัดของความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และประเมินจากการ

เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียน ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ ฯ

ผลการวิจัย
จากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังรายละเอียด
ในการด�าเนินการวิจัย ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ
และน�าเสนอมโนทัศน์ ผู้สอนน�าเสนอประเด็นเพ่ือให้
นักเรียนสนใจใคร่รู้ โดยสิ่งที่น�าเสนอต้องมีเนื้อหาหรือ
น�าไปสู่มโนทัศน์ที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ 2) ขั้น
อธิบายและทดสอบความถูกต้องของมโนทัศน์ นักเรียน
แบ่งกลุม่เพือ่ศกึษามโนทศัน์ โดยหลงัจากได้ท�าการศกึษา
แล้วนักเรียนต้องอธิบายมโนทัศน์ที่ได้ศึกษาแล้ว โดย
การให้ค�านิยาม หรืออธิบายคุณลักษณะของมโนทัศน์ 
พร้อมกบัยกตวัอย่างเพ่ิมเตมิ โดยผูส้อนเป็นผูต้รวจสอบ
มโนทัศน์ ของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ หากนักเรียนยัง
มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนจะต้องกลับไปทบทวน ศึกษา
มโนทัศน์ท่ีน�าเสนอในขั้นสร้างความสนใจและน�าเสนอ
มโนทัศน์อีกคร้ังแล้ว โดยผู้สอนจะให้ค�าแนะน�าในการ
ศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้อง 3) ขั้นจัด
โครงสร้างความรู้และขยายความรู้ นักเรียนแต่ละกลุ่มน�า
มโนทัศน์ท่ีได้เรียนรู้ไปเช่ือมโยงกับมโนทัศน์หรือความรู้
เดิมที่มีอยู่ เพื่อจัดโครงสร้างทางปัญญา 4) ขั้นตระหนัก
รูปั้ญหาและตัง้สมมตฐิาน นกัเรยีนแต่ละกลุม่ระดมสมอง
รวบรวมปัญหาจากเหตุการณ์ ประเด็น หรือสถานการณ์
ที่ผู้สอนน�าเสนอ จากนั้นท�าการคัดกรองและระบุปัญหา
หลกั เพือ่ตัง้สมมตฐิาน และวางแผนด�าเนนิการแก้ปัญหา 
5) ข้ันสบืค้นข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลู นกัเรยีนแต่ละกลุม่
ด�าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามแผนท่ีได้วาง
ไว้ จากน้ันน�าข้อมูลท่ีได้มาท�าการวิเคราะห์และสรุปเป็น
ค�าตอบหรือวิธีการท่ีใช้ในการแก้ปัญหานั้น 6) ขั้นสรุป
ผล น�าเสนอผลงาน และประเมินค่า นักเรียนแต่ละกลุ่ม
สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้นั้นว่าน�าไปแก้ปัญหาได้อย่างไร จากนั้น
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น�าเสนอผลงานในชั้นเรียน แล้วร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการได้มาซึ่งค�าตอบว่าวิธีการใดเหมาะสมที่สุด พร้อมเหตุผล
ประกอบ หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละคนประเมินผลงานของตนเองและเพื่อนตามเกณฑ์การประเมินที่ก�าหนดไว้การ
หาคะแนนจุดตัดของความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นดังภาพที่ 2

254 

การหาคะแนนจุดตดัของความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นดงัภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 จุดตดัของคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียน 
 

จากภาพท่ี 2 พบวา่จุดตดัมี 1 จุด คือ 17 คะแนน แต่ในการพิจารณาหาจุดตดั เป็นการ
พิจารณาค่าความน่าจะเป็นสูงสุดท่ีจะเป็นจุดตดัท่ีดีท่ีสุด ดงันั้นจึงนาํคะแนนในช่วงใกลเ้คียงกบั
จุดตดัมาพจิารณาร่วมดว้ย โดยนาํคะแนน 16, 17 และ 1 คะแนน มาทดสอบค่าความน่าจะเป็น
สูงสุดในการตดัสินไดอ้ยา่งถูกตอ้งของคะแนนเกณฑ ์(P(TM) + P(TN))  ค่าความน่าจะเป็นสูงสุด
ในการตดัสินไม่ถูกตอ้งของคะแนนเกณฑ ์(P(FN) + P(FM)) และค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของ
คะแนนเกณฑ์  ผลการทดสอบดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบคะแนนจุดตดัของคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 
 

คะแนน P(TM) + P(TN) P(FN) + P(FM) Phi Coefficient  
16 .7 .1 .76 
17* . .11 .7 
1 . .12 .72 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดในการตดัสินไดอ้ยา่งถูกตอ้งของคะแนน

เกณฑมี์ค่าสูงท่ีสุด เท่ากบั .  ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดในการตดัสินไม่ถูกตอ้งของคะแนนเกณฑ์
มีค่าตํ่าท่ีสุด เท่ากบั .11  และค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียงตรงของคะแนนเกณฑม์ากท่ีสุด เท่ากบั .7  
ซ่ึงตรงกบัคะแนน 17 คะแนน ดงันั้นจึงมีความน่าจะเป็นสูงสุดท่ีคะแนน 17 คะแนนจะเป็นจุดตดัท่ี
ดีท่ีสุด 

ภาพที่ 2 จุดตัดของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน

จากภาพที่ 2 พบว่าจุดตัดมี 1 จุด คือ 17 คะแนน แต่ในการพิจารณาหาจุดตัด เป็นการพิจารณา
ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดที่จะเป็นจุดตัดที่ดีท่ีสุด ดังน้ันจึงน�าคะแนนในช่วงใกล้เคียงกับจุดตัดมาพิจารณาร่วมด้วย 
โดยน�าคะแนน 16, 17 และ 18 คะแนน มาทดสอบค่าความน่าจะเป็นสงูสดุในการตัดสนิได้อย่างถกูต้องของคะแนน
เกณฑ์ (P(TM) + P(TN)) ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดในการตัดสินไม่ถูกต้องของคะแนนเกณฑ์ (P(FN) + P(FM)) 
และค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนเกณฑ์ ผลการทดสอบดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคะแนนจุดตัดของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

คะแนน P(TM) + P(TN) P(FN) + P(FM) Phi Coefficient 

16 0.87 0.13 0.76

17* 0.89 0.11 0.78

18 0.88 0.12 0.72

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดในการตัดสินได้อย่างถูกต้องของคะแนนเกณฑ์มีค่าสูงที่สุด 
เท่ากับ 0.89 ค่าความน่าจะเป็นสูงสุดในการตัดสินไม่ถูกต้องของคะแนนเกณฑ์มีค่าต�่าที่สุด เท่ากับ 0.11 และ
ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของคะแนนเกณฑ์มากที่สุด เท่ากับ 0.78 ซึ่งตรงกับคะแนน 17 คะแนน ดังนั้นจึงมี
ความน่าจะเป็นสูงสุดที่คะแนน 17 คะแนนจะเป็นจุดตัดที่ดีที่สุด

2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
การการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent samples) ผลเป็นดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนเรียนและ

หลังเรียน

คะแนน N X SD t p

ก่อนเรียน 30 13.23 2.76
24.730 0.000*

หลังเรียน 30 20.63 3.47

*p < .05

จากตาราง 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนมี
คะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. การเปรยีบเทียบผลคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนกบัคะแนนจดุตดั
โดยการทดสอบค่าทีแบบการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม (One sample t-test) ผลเป็นดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนกับคะแนนจุดตัด

N SD Cutting Point df t p

30 20.63 0.12 17 29 24.730 0.000*

*p < .05

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียน
สูงกว่าคะแนนจุดตัดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยการประเมินจากความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
หลังจากเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์หลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนจุดตัดอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เพื่ อ

ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ที่ผู ้ วิ จั ยสั ง เคราะห ์ขึ้น  โดยผลการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมในระดับดีมาก และ
มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะน�าไปใช้จัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียน โดยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสงัเคราะห์ขึน้
ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงันี ้1) ขัน้สร้างความสนใจและ
น�าเสนอมโนทศัน์ 2) ขัน้อธบิายและทดสอบความถกูต้อง
ของมโนทศัน์ 3) ขัน้จดัโครงสร้างความรูแ้ละขยายความรู้ 
4) ขั้นตระหนักรู้ปัญหาและตั้งสมมติฐาน 5) ขั้นสืบค้น
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และ 6) ขั้นสรุปผล น�าเสนอ
ผลงาน และประเมินค่า ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียน
รู้ท่ีสังเคราะห์ขึ้นนี้ ใน 3 ขั้นตอนแรกเป็นส่วนของ
การส่งเสริมมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และใน 3 ขั้น
ตอนสุดท้ายเป็นส่วนของการส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
การเรียนรู ้ของ กาเย่ (Gagné, 1985) ที่กล่าวว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคลจะเกิดข้ึน
ได้ต้องอาศัยความรู้ ความคิด และประสบการณ์เดิม 
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ดังนั้น นักเรียนจึงต้องมีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
ที่ถูกต ้องก ่อนจึงจะสามารถสร ้างกฎแล้วน�าไปใช ้
แก้ปัญหาได้ สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายของ ออซูเบล (Ausubel, 1963) และทฤษฎี
พัฒนาทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner, 1963) 
ทีเ่ชือ่ว่า การเรยีนรูเ้กดิขึน้ได้จากการทีค่นเราสามารถสร้าง
มโนทศัน์ และจดัโครงสร้างของความรูใ้ห้มคีวามสมัพนัธ์
และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญา โดยหาก
นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่ หรือมโนทัศน์ใหม่ 
กับความรู้เดิมที่มีอยู่ นักเรียนจะสามารถเกิดการเรียนรู้
อย่างมคีวามหมายและสามารถน�าความรูไ้ปใช้ในอนาคต
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริญญา บาลธนะจักร 
(2554) ได้ท�าการวจิยั เร่ือง การเปลีย่นแปลงมโนมต ิเร่ือง 
สารในชีวิตประจ�าวันของนักเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึง่พบว่า การทีน่กัเรยีน
มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อนจะเป็นอุปสรรค
ในการเช่ือมโยงความรู้ และการใช้แหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัว
นักเรียน จะช่วยพัฒนาการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม
ของนักเรียนกับความรู้ใหม่ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
แวซสิ (Wasis, 2016) ทีก่ล่าวว่า ความสามารถในการแก้
ปัญหาเป็นหนึง่ในจดุมุง่หมายส�าคญัของการจัดการเรยีนรู้
ทกุวชิาในโรงเรยีน โดยการแก้ปัญหานัน้เป็นกระบวนการ
จัดองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อน�ามาใช้แก้ปัญหา นักเรียนที่
มีความสามารถในการแก้ปัญหาจึงต้องมีความสามารถ
ในการเชื่อมโยงมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ จากที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า การส่งเสริมความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ต้องส่งเสริมให้นักเรียน
มีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีความถูกต้องก่อน จาก
นั้นต้องฝึกนักเรียนให้รู้จักเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับ
ความรู้ใหม่ เพื่อน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น

ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าจุดตัด 
เนื่องจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสังเคราะห์
มาจาก รปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ให้เกดิมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนได้เรียนรู้มโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ได้ฝึกการเชื่อมโยงมโนทัศน์
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีได้เรยีนรูใ้หม่กบัประสบการณ์เดมิของ
นกัเรยีน ฝึกคดิวเิคราะห์สิง่ทีเ่ป็นปัญหาของสถานการณ์ที่
ก�าหนดให้ ทบทวนความรูเ้ดมิเพือ่ใช้ในการตัง้สมมตฐิาน 
ใช้กระบวนการท�างานแบบกลุ่มในการร่วมกันคิดและ
อภิปราย ร่วมมือกันศึกษา ค้นคว้า วางแผนด�าเนินการ
แก้ปัญหา ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นค�าตอบ
หรือวิธีการท่ีจะแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้
นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนในห้อง
กับชีวิตประจ�าวันได้ (Dewey, 1910) ประกอบกับ
เนื้อหาเรื่องบรรยากาศ และ ลมฟ้าอากาศ เป็นเรื่องใน
ชีวิตประจ�าวันของนักเรียน เช่น เมฆ ฝน การเกิดพายุ
ฤดูร้อน และการเกิดลูกเห็บ เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่ได้ดี
ยิง่ข้ึน นอกจากนี ้จากผลการวิจยัของ แสงเดอืน เจรญิฉมิ 
(2552) ซึ่งท�าการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหาในวิชา
ฟิสกิส์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่า การให้นกัเรียน
ขยายความรู้ด้วยการน�ามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้
กับประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือประสบการณ์ในชีวิตจริง 
ผ่านการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้นักเรียนมี
ความเข้าใจในมโนทัศน์นั้นมากข้ึน เกิดความตระหนัก
ในคุณค่าของมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ และเกิดความ
ภาคภูมิใจต่อความสามารถและความส�าเร็จของตนเอง
โดย การน�าเสนอผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มท�าให้
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน การ
ร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการได้มาซึ่งค�าตอบว่าวิธีการใด
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เหมาะสมทีส่ดุ จะช่วยฝึกนกัเรยีนให้รูจั้กการคดิวิเคราะห์ 
ข้อดี ข้อเสีย เพื่อสรุปหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ (Wheatley, 1991) และการประเมินผล
งานของตนเองและเพื่อน รวมทั้งค�าแนะน�าจากครูผู ้
สอน จะท�าให้นักเรียนเห็นพัฒนาการของตนเองในการ
ท�างาน รู้จุดท่ีต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งครู
ผู้สอนจะสามารถเข้าใจนักเรียนได้มากขึ้นว่านักเรียนมี
ความเข้าใจมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ สามารถ
เช่ือมโยงความรูแ้ละอภิปรายเพือ่สรปุเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้หรือไม่ รวมท้ังช่วยให้ครูผู้สอนสามารถให้
ค�าแนะน�ากับนักเรียนได้อย่างตรงประเด็น และสามารถ
น�าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ทิวัตถ์ มณีโชติ, 2552) ทั้งนี้
เม่ือผลงานหรอืค�าตอบของนกัเรยีนได้รบัการคดัเลอืกว่า
มีความเหมาะสมทีส่ดุในการแก้ปัญหา จะช่วยให้นกัเรยีน
เกิดความภาคภูมิใจ และมีแรงจูงใจในการท�ากิจกรรม
ครั้งต่อไปมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ครูควรให้ความส�าคัญกับมโนทัศน์เดิมของ

นักเรียนซึ่งจะมีผลต่อการด�าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่อ
ไป โดยต้องให้ค�าแนะน�ากับนักเรียนเมื่อพบว่านักเรียน 
บอก เล่า หรอือธบิายมโนทศัน์ทางวิทยาศาสตร์ตามความ
เข้าใจของตนเองแล้วมโนทัศน์นั้นคลาดเคลื่อน เพื่อให้
นักเรียนปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิมให้มีความถูกต้องก่อน
ไปสู่กิจกรรมในขั้นต่อไป

ก่อนท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มจะอภิปรายถึงวิธีการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของตนเองและเพื่อนกลุ่มอื่น 
ๆ ครูควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจก่อนการอภิปรายว่า 
วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อาจมีได้หลายวิธี การ
อภิปรายคร้ังนี้เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นแนวทางในการแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลาย และการพิจารณา
เลือกใช้วิธีการใดนั้น นักเรียนต้องมีเหตุผลในการเลือก 
เช่น เป็นวิธกีารท่ีแก้ปัญหาได้เร็ว ตรงประเดน็ และใช้เวลา
น้อย เป็นต้น เพือ่ให้นกัเรยีนฝึกคดิวเิคราะห์ เปรยีบเทยีบ 
และประเมิน หาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแก้ปัญหา
ทางวทิยาศาสตร์ และเกดิความภาคภมูใิจเมือ่วธิกีารของ
กลุ่มตนเองได้รับการเลือกว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

ควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเชิงคุณภาพ เป็น
กรณศีกึษาเพือ่สะท้อนถงึพฒันาของผูเ้รยีนในการพฒันา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
หรืออาจน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ ไปใช้กับนักเรียน
ที่มีบริบทแตกต่างกันออกไปเพื่อศึกษาการพัฒนาความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มดังกล่าว
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อประเมินหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการ

อาชวีศกึษาและพฒันาสงัคม คณะศกึษาศาสตร์ ให้มคีวามครอบคลมุของหลกัสตูร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจยั
เบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย อาจารย์ 
จ�านวน 6 คน ผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�านวน 69 คน นิสิต จ�านวน 52 คน และผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้ส�าเร็จ
การศึกษา จ�านวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามด้วยมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า      
1. การประเมินด้านบริบท พบว่าในด้านวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และเนื้อหาหลักสูตร โดยรวมมี

ความเหมาะสมในระดับมาก 
2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่าในด้านความพร้อมของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิต ความพร้อม

ของส่ือการเรยีนการสอน และความพร้อมของอาคารสถานท่ี โดยรวมมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านความพร้อมของอาจารย์ตามความคิดเห็นของกลุ่มอาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

3. การประเมนิด้านกระบวนการ พบว่าในด้านการจัดการเรียนการสอน สือ่การสอนและกจิกรรมเสริมหลกัสตูร 
และการวัดผลและประเมินผลรายวิชา โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของกลุ่มอาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

4. การประเมินด้านผลผลิต พบว่าในด้านคุณลักษณะของนิสิต โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
5. การประเมินคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง พบว่า

โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก

คำาสำาคัญ : การประเมินผล/ หลักสูตร
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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

บทนำา
การศกึษามคีวามส�าคญัต่อการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่ดีต่อชีวิตและสังคม 
ปัจจบัุนสงัคมมกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็อนัสบืเนือ่ง
มาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีฉะนัน้การพัฒนาการศกึษา จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ี
จะต้องจดัการศกึษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของ
สังคม (จีระ หงส์ลดารมภ์, 2532, หน้า 1) ดังนั้นสถาบัน
อดุมศกึษา จะต้องมีการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการ
สอนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคณุภาพ ในมาตรา 47 

ถงึ 51 ได้ก�าหนดให้มรีะบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
เพือ่พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบัให้มี
การประเมินผลการจัดการศึกษา และให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา และจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

ในการจะท�าให้หลกัสตูรบรรลเุป้าหมายทีก่�าหนด 
ควรต้องให้ความส�าคัญกับการก�าหนด นโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพทั้งครูและผู้เรียน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เข้าใจกระบวนการของหลักสูตร 
การน�าหลักสูตรสู ่การปฏิบัติ การประเมินผลการใช้
หลักสูตร เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือน�ามา
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ตัดสินคุณค่าหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น การประเมิน
ผลหลักสูตรจึงเป็นข้ันตอนหนึ่งที่ส�าคัญของการพัฒนา
หลกัสตูร เพือ่ให้ทราบว่าหลกัสตูรทีใ่ช้อยูไ่ด้ผลตามความ
มุ่งหมายที่ก�าหนดไว้เพียงใด มีปัญหา หรืออุปสรรคใด
บ้างจะได้แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป (ธ�ารง บัวศรี, 
2532, หน้า 9 และใจทพิย์ เชือ้รัตนพงษ์, 2539, หน้า 10) 
การใช้หลกัสตูรเป็นวธิดี�าเนนิการในการน�าสิง่ทีก่�าหนดไว้
ในเอกสารหลกัสตูรไปจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา
ให้บรรลตุามจดุมุ่งหมาย ซึง่กระบวนการทีส่�าคญัคอื การ
แปลงหลกัสตูรไปสูก่ารสอน การจัดปัจจัยและสภาพต่าง ๆ  
และการสอนของครู (สุมิตร คุณานุกร, 2548, หน้า 7-8)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น
หน่วยงานหนึ่งในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยับรูพา พ.ศ. 
2533 และจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 ซึ่งยกฐานะมาจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ทั้งนี้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีประวัติความ
เป็นมาเริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ซอยประสานมิตร อ�าเภอพระโขนง 
จังหวัดพระนคร เมื่อปีพ.ศ.2492 จากนั้นได้รับการ
ยกฐานะข้ึนเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
ในปีพ.ศ.2497 ต่อมาได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 
แห่ง คือ วิทยาเขตปทุมวัน และวิทยาเขตบางแสน ซึ่ง
ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 นับเป็น
จุดเริ่มต้นของคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาบางแสนได้รับการพัฒนามาเป็นระยะจน กระทั่ง
ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนได้
รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2517 ส่งผลให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
เปลี่ ยนฐานะเป ็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตบางแสน และปี พ.ศ.2533 ได้มีการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2533 ขึ้น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน จึงได้
รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา และได้ประกาศ
จัดต้ังคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาขึ้น เพ่ือ

ด�าเนนิการผลติบณัฑติสายศกึษาศาสตร์ และทีเ่กีย่วข้อง
จนถึงปัจจุบัน (แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2558) 
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา มกีารจดัการศกึษา
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอด
จนเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ด้านศึกษาศาสตร์ มี
คณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาสูง
มาก เพราะมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการวิจัย 
รวมถึงการใช้การวิจัยเป็นฐานในการเรียนรู้ ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกทั้งคณะ
มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยตามวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งสู่การเป็น
คณะ และมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งการวิจัยนั้นเป็นภารกิจ
ส�าคัญที่อาจารย์จะต้องทุ่มเทการสอนมากขึ้น และแม้ว่า
ปัจจุบันอาจารย์มีโอกาสท�าวิจัย หรือขอรับทุนสนับสนุน
การท�าวจิยัจากท้ังแหล่งทุนภายใน และภายนอกมากกว่า
ในอดีต แต่การผลิตงานวิจัยของอาจารย์มีไม่มากพอ 
จึงจ�าเป็นต้องเร่งผลักดันการวิจัย และนวัตกรรมให้
มากขึ้น ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม เป็น
หน่วยงานหน่ึงในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยสิ่งส�าคัญ
การผลิตบัณฑิตคือ “หลักสูตร” เน่ืองด้วยหลักสูตรน้ัน
ถือได้ว่าเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างคุณลักษณะ
ของผู้เรียน ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา เนื่องจาก
หลักสูตรเป็นแนวทางหรือเป็นตัวก�าหนดทิศทางในการ
จดัการเรียนการสอน ดงันัน้การด�าเนนิการพัฒนาปรับปรุง
หลกัสตูร จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องกระท�าอย่างระมัดระวงั เพราะ
การพัฒนาหลกัสตูรเป็นกระบวนการหรือข้ันตอนของการ
ตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมจนเป็นระบบขั้นตอนที่
สามารถน�าไปปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนได้
สมบรูณ์ (วชิยั ดสิสระ ,2542, หน้า 31) และการประเมนิ
หลักสูตรจึงเป็นระบบท่ีส�าคัญระบบหนึ่งของการพัฒนา
หลกัสตูรและการพฒันาบณัฑติให้บรรลเุป้าหมาย ซ่ึงการ
ประเมินดังกล่าวจะท�าให้ทราบถึงคุณค่าและสภาพที่เป็น
จริงของหลักสูตร เพ่ือน�าผลท่ีได้รับมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงการประเมิน
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หลักสูตรน้ันต้องมีการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ เนื่องจาก
สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

จากรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความ
ต้องการก�าลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาก�าลัง
คนของประเทศ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2533) พบว่าคุณภาพแรงงานไทย
ยังมีช่องว่างระหว่างระดับความสามารถด้านต่าง ๆ กับ
ความหวังของสถานประกอบการ ซึ่งจะเพิ่มขีดความ
สามารถนั้น ๆ ได้ จ�าเป็นต้องมีการจัดการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถให้กับแรงงานในสถาน
ประกอบการ นอกจากนั้นการฝึกอบรมเฉพาะทางใน
ประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร 
เนื่องจากขาดบุคลากรและหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน 
(รายงานสัมมนา “คุณภาพแรงงานไทย”, 2551) ซึ่งต้อง
อาศัยสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์
บุคลากรทางด้านการฝึกอบรมทางเทคนิคที่มีคุณภาพ 
เพื่อพัฒนาแรงงานไทยให้มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบ
การการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีความส�าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศเพราะเป็นการผลิตก�าลังคนที่ส่งผล
ต่อภาคการผลิตโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ยัง
ขาดแคลนบคุลากรทางการศกึษาทีม่คีวามรูเ้ฉพาะทางใน
การถ่ายทอดความรูแ้ละการจัดการฝึกอบรมด้านเทคนคิ 
ดังนั้นการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา จึงเป็นการแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนดงักล่าวโดยตรง เพราะจะท�าให้การผลติก�าลงั
คนในระดับอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

เน่ืองด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) ของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2533 โดยให้สถาบันอุดมศึกษา
รับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป และใช้ระบบการ
เทียบโอนผลการเรียนผู ้เข ้าศึกษาการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและเนื่องจากหลักสูตรนี้ได้เริ่ม

ใช้มาตัง้แต่ปีการศกึษา 2540 โดยตลอดระยะเวลาการใช้
หลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการด�าเนิน
งานพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอทุก 5 ปี ซ่ึงปัจจุบันได้
ครบรอบของการปรบัปรงุหลกัสตูรแล้ว จงึมคีวามจ�าเป็น
ต้องด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับ
เป็นการปรับปรุงให้หลักสูตรอยู ่ในรูปแบบตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ดังนั้นผู ้วิจัยได้เล็งเห็นความส�าคัญและเป็น
ผู ้สอนในหลักสูตรสาขาวิชานี้ จึงสนใจประเมินผล
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจ�าลองซิปป์ 
(CIPP Model) เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีค่รอบคลมุทัง้ด้านบรบิท 
ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตของหลักสูตร 
และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทั้งระบบ

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เ พ่ือประเมินหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนา
สังคม คณะศึกษาศาสตร์ ให้มีความครอบคลุมของ
หลักสูตร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (context) ด้านปัจจัย
เบื้องต้น (input) ด้านกระบวนการ (process) และด้าน
ผลผลิต (product) 

ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

อาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบัน บัณฑิตผู้ส�าเร็จการศึกษา 
และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานท่ีผู้ส�าเร็จการศึกษาระหว่าง 
ปีการศึกษา 2555-2558

2. ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการประเมินโดยยึด
ตามแบบจ�าลองซิปป์ (CIPP Model) ซ่ึงประกอบด้วย 
การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบริบท (context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (input) ด้าน
กระบวนการ (process) และด้านผลผลิต (product)
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3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
 3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ 

สาขาวิชาที่ศึกษา, บริบท, ปัจจัยเบื้องต้น, กระบวนการ
และผลผลิต

 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นใน
หลักสูตร 4 ด้าน ประกอบด้วย

  3.2.1 ด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตร

  3.2.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ ผู้สอน 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ต�ารา และสถานที่เรียน

  3 .2 .3 ด ้ านกระบวนการ ได ้แก ่ 
การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน กิจกรรม
การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล

  3.2.4 ด้านผลผลิต ได้แก่ คุณลักษณะ
ของนิสิต

4. การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการประเมินโดยการใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
หลักสูตร

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม

ความเหมาะสม โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ตอนที ่2 ประเดน็ค�าถามเกีย่วกบัหลกัสตูรสาขา
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา 

เกณฑ์ในการให้คะแนนในตอนที่ 2 โดยใช้วิธี
ของ Likert Scale ซึ่งในแต่ละประเด็นที่สอบถามความ
พึงพอใจจะมี 5 ระดับ โดยให้เลือกตอบเพียงระดับเดียว 
ด้วยการท�าเครื่องหมาย ü ลงในช่องน�้าหนักของตาราง
ประเด็นความคิดเห็น และก�าหนดน�้าหนักค�าตอบแต่ละ
ข้อมีค่าคะแนนความคิดเห็น (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, 
หน้า 141-142)

ตอนที่ 3 ค�าถามปลายเปิดในประเด็นข้อเสนอ
แนะเพิ่มเติม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่
 1.1 อาจารย์ผู ้สอน สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศึกษา จ�านวน 6 คน
 1.2 นิสิตปัจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2558 
จ�านวน 67 คน

  1.3 บัณฑิตผู้ส�าเร็จการศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 
2555 – 2556 จ�านวน 94 คน

 1.4 ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของผู้ส�าเร็จ
การศึกษาปฏิบัติใน ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2556 
จ�านวน 32 คน

2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมจากจ�านวนประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษา ซึ่งผู้วิจัยค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตาราง Krejcie & Morgan แห่งมหาวิทยาลัย Texas 
(1970 : 608 – 609) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

 2.1 อาจารย์ผู ้สอน สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา จ�านวน 6 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ�านวน 6 คน

 2.2 นิสิตปัจจุบัน สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2558 
จ�านวน 56 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 52 คน

 2.3 บัณฑิตผู้ส�าเร็จการศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 
2555 – 2556 จ�านวน 76 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ�านวน 69 คน

 2.4 ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของผู้ส�าเร็จ
การศึกษาปฏิบัติใน ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2556 
จ�านวน 28 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 28 คน
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระทำา

ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ด�าเนิน

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ส�ารวจรายชื่อ ที่อยู่ปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัย
2. จัดเตรียมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ให้

เพียงพอกับจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง
3. จัดส่งแบบสอบถาม และก�าหนดให้ผู้ตอบ

ส่งกลับคืน
4. ส�ารวจจ�านวนแบบสอบถาม และพิจารณา

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
5. น�าแบบสอบถามประมวลผลข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปผล เขียนรายงานผลการวิจัยและจัดท�า

เล่มสมบูรณ์ 
การจัดกระท�าข้อมูล
1. น�าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัสให้

คะแนนตามน�้าหนักคะแนนแต่ละข้อ และบันทึกข้อมูล
ลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปทางสถิติ 

2. น�าผลการค�านวณมาท�าการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามรูปแบบการประเมิน
การวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่

ได้รับคืน คัดเลือกเฉพาะฉบับท่ีสมบูรณ์ตามเกณฑ์ น�า
มาวิเคราะห์ข้อมูล

2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามปลาย
ปิดด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย 
(X) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

3. ส�าหรับแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยน�ามา
จัดกลุ่มค�าถาม แล้วน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
บรรยาย

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้

ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม
1. อาจารย์ผู้สอนเป็นเพศชายท้ังหมด คิดเป็น

ร้อยละ100.00 ส่วนใหญ่อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
50.00 มตี�าแหน่งเป็นอาจารย์ คดิเป็นร้อยละ 66.60 และ
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท�าการสอน 16 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 50.00

2. ผู้ส�าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็น
ร้อยละ 88.40 และส่วนใหญ่ประกอบอาชพีธรุกจิส่วนตวั 
คิดเป็นร้อยละ 49.30

3. นสิติ ส่วนใหญ่เป็นชาย คดิเป็นร้อยละ 84.60 
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 53.85 
และส่วนใหญ่เรียนกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 51.92

4 .  ผู ้ บั ง คั บบัญชาห รือนายจ ้ า ง  ส ่ วน
ใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 82.10 มีอายุระหว่าง 
41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.30 และส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพบริษัท,ห้าง,ร้าน คิดเป็นร้อยละ 78.60

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้ส�าเร็จ
การศึกษา นิสิต และผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของหลักสูตร 
ประกอบด้วยประเด็นวัตถุประสงค ์ของหลักสูตร 
โครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร ตามความคิดเห็นของ
อาจารย์ ผู้ส�าเร็จการศึกษา และนิสิต โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู ่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อแล้ว ความคิดเห็นของอาจารย์มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับความต้องการปัจจุบัน (X = 4.67) 
จ�านวนหน่วยกิตท่ีต้องเรียนตลอดหลักสูตรมีความ
เหมาะสม (X = 4.67) และเนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (X = 4.67) รองลงมาอยู่ใน
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ระดบัมากทกุข้อค�าถาม ส�าหรบัความคดิเหน็ของผู้ส�าเรจ็
การศึกษาและนิสิตเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ทุกข้อ
ค�าถามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบ้ืองต้นของ
หลักสูตร ประกอบด้วยประเด็นความพร้อมของอาจารย์ 
ความพร้อมของนิสิต ความพร้อมของสื่อการเรียน
การสอน และความพร้อมของอาคารสถานท่ี ตาม
ความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้ส�าเร็จการศึกษาและนิสิต 
ประเด็นความพร้อมของอาจารย์ ตามความคิดเห็น
ของอาจารย์โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุ (X = 4.57) เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อแล้วอยูใ่นระดบั
มากที่สุด ได้แก่ อาจารย์มีการเตรียมการสอนและเตรียม
สือ่อปุกรณ์ไว้ล่วงหน้า (X = 4.67) อาจารย์มคีวามรู ้ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
(X = 4.83) อาจารย์ท�าการสอนครบถ้วนตามรายละเอยีด
รายวิชา (X = 4.67) และอาจารย์มีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู ้และอธิบายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 
(X = 4.83) รองลงมาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จ�านวน
อาจารย์เพยีงพอกบัการจัดการเรยีนการสอน (X = 3.83) 
ส�าหรับความคิดเห็นของผู้ส�าเร็จการศึกษาและนิสิต โดย
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแล้ว ทุกข้อค�าถามมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ในประเด็นความพร้อมของนิสิต ตามความ
คิดเห็นของอาจารย์ ผู้ส�าเร็จการศึกษา และนิสิต โดย
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแล้ว ทุกข้อค�าถามมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ส�าหรับประเด็นความพร้อมของสื่อการเรียน
การสอน ตามความคดิเหน็ของอาจารย์ ผูส้�าเรจ็การศกึษา 
และนิสิต โดยรวมมีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ส่วนใหญ่ข้อค�าถามมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีข้อค�าถามเพียง 1 ข้อ
ค�าถามตามความคิดเห็นของผู้ส�าเร็จการศึกษาที่มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน
การสอนเพียงพอต่อการจัดการเรยีนการสอน (X = 3.45)

ส่วนประเด็นความพร้อมของอาคารสถาน
ที่ ตามความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้ส�าเร็จการศึกษา 

และนิสิต โดยรวมมีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ทุกข้อค�าถามมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมนิด้านกระบวนการของหลักสตูร 
ประกอบด้วยประเด็นการจัดการเรียนการสอน สื่อการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวัดผลและ
ประเมินผลรายวิชา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ 
ผู้ส�าเร็จการศึกษา และนิสิต ประเด็นการจัดการเรียน
การสอน ตามความคิดเห็นของอาจารย์ โดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (X = 4.72) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 
อาจารย์ผู ้สอนต้องมีความถนัด ความช�านาญ และ
ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (X = 4.67) อาจารย์ผู้สอน
เลือกใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับนิสิตและเนื้อหา
วิชาที่สอน (X =4.83) อาจารย์ผู ้สอนมีความตั้งใจ
และเข้าสอนตรงเวลา (X = 4.83) อาจารย์ผู้สอนบอก
วตัถปุระสงค์การเรยีนรูแ้ละขอบข่ายเนือ้หาวชิาก่อนสอน 
(X = 4.83) และการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นิสิต
น�าความรู้ทักษะไปประกอบอาชีพ (X = 4.67) รองลง
มาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนจัดท�าแผนการ
สอนรายวิชาท่ีสอน (X = 4.50) ส�าหรับความคิดเห็น
ของผู้ส�าเร็จการศึกษาและนิสิต โดยรวมมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วทุก
ข้อค�าถามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ส�าหรับประเด็นสื่อการสอนและกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร ตามความคิดเหน็ของอาจารย์ ผูส้�าเร็จการศกึษา 
และนิสิต โดยรวมมีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ทุกข้อค�าถามมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ส ่ วนประ เด็นการวัดผลและประ เมินผล
รายวิชา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ โดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก (X = 4.50) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การ
วดัผลการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิามคีวามเทีย่งตรง
และตรวจสอบได้ (X = 4.67) รองลงมาอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ การสอบวัดผลแต่ละรายวิชามีความสอดคล้อง
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กับเนื้อหาวิชาเรียน (X = 4.50) และวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน (X = 4.33) ส�าหรับ
ความคิดเห็นของผู้ส�าเร็จการศึกษาและนิสิต โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็นราย
ข้อแล้ว ทุกข้อค�าถามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของหลักสูตร 
ประกอบด้วยคุณลักษณะของนิสิต ตามความคิดเห็น
ของอาจารย์ ผู้ส�าเร็จการศึกษา และนิสิต โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อแล้ว ความคิดเห็นของอาจารย์มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การศึกษาหลักสูตรนี้ส่งผล
ให้นิสิตสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ไปวิเคราะห์
และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ (X = 4.83) รองลงมา
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การศึกษาหลักสูตรนี้ท�าให้นิสิต
มีความพึงพอใจ (X = 4.33) การศึกษาหลักสูตรนี้ ก่อ
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ (X = 4.33) และเนื้อหารายวิชา
ในหลักสูตรสามารถให้ความรู้ตรงกับความต้องการของ
นิสิต (X = 4.50) ส�าหรับความคิดเห็นของผู้ส�าเร็จการ
ศกึษาและนิสติ โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ทุกข้อค�าถามมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ส่วนผลการประเมินคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการ
ศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.00) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ทุกข้อค�าถามมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ มกีารแก้ปัญหาด้วยหลัก
การและเหตุผล (X = 4.29) มีความสามารถประยุกต์
ความรู้ ทักษะจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติได้ (X = 4.29) 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น (X = 4.18) มี
มนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน (X = 4.18) มีความ
รอบรู ้ความเข้าใจในงานทีร่บัผิดชอบ (X = 4.07) มคีวาม
ประพฤติดี มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต (X = 4.02) เป็นต้น 

อภิปรายผล
การประเมินผลหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนา
สังคม คณะศึกษาศาสตร์ ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะน�ามา
อภิปรายผลดังนี้

1. ด้านบริบทของหลักสูตร ประกอบด้วย 
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร โครงสร้างและเนือ้หาหลกัสตูร 
และความคิดเห็นของผู้ส�าเร็จการศึกษาและนิสิต ทุกข้อ
ค�าถามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จากการศึกษา
พบว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหา
หลกัสตูร ตามความคิดเหน็ของอาจารย์ ผูส้�าเร็จการศกึษา 
และนิสิต โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อความคดิเหน็ของอาจารย์มคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดจ�านวน 3 ข้อค�าถาม และ
ความคิดเห็นของผู้ส�าเร็จการศึกษาและนิสิต ทุกข้อ
ค�าถามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
หัวหน้าภาคการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม และคณะ
กรรมการประจ�าหลักสูตรได้พิจารณาจัดท�าหลักสูตรให้มี
เนือ้หาวชิาท่ีก�าหนดในหลกัสตูร ครอบคลมุวตัถปุระสงค์
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ท�าให้นิสิต
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงาน
ได้ และก�าหนดเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรท่ีตั้งอยู่บน
พืน้ฐานหลกัการทางด้านการศกึษา ท�าให้นสิติสามารถน�า
ความรู ้ประสบการณ์ ไปปฏบิติังานให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของสงัคมปัจจบุนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
วรรณี กาญจนวงศ์ (2552) ได้ศึกษาการประเมินผล
หลกัสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑิต และหลกัสตูรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการลงทุน และการจัดการความเสี่ยง
ทางการเงิน คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ.2552 วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาท่ีมต่ีอหลกัสตูรและ
ศกึษาแนวทางการด�าเนนิงานของหลกัสตูรในด้านต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน ใช้วิธกีารเกบ็รวบรวม
ข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
สถิติพรรณนา จากการศึกษาพบว่า ด้านเนื้อหาสาระของ
หลกัสตูรอยู่ในระดบัมาก เนือ้หาของหลกัสตูรมคีวามทนั
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สมัยและเหมาะสมมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิภาวรรณ พุทธสงกรานต์ (2540, หน้า 119) พบว่า
เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู ้ความสามารถในการปฏบัิตงิานได้เป็นอย่างด ีและ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ สวุรรณี มงคลรุง่เรือง (2540) 
ได้ท�าการประเมนิหลกัสตูรสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์บณัฑิต 
พ.ศ. 2533 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิโดยใช้
รูปแบบการประเมินซิปป์ ผลการวิจัยพบว่า การประเมิน
ด้านบริบทเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง
และเนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร ประกอบ
ด้วยความพร้อมของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิต 
ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน และความพร้อม
ของอาคารสถานที่ จากการศึกษาพบว่า ความพร้อม
ของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิต ความพร้อมของสื่อ
การเรียนการสอน และความพร้อมของอาคารสถานท่ี 
ตามความคิดเหน็ของอาจารย์ ผูส้�าเรจ็การศกึษา และนสิติ 
ประเด็นความพร้อมของอาจารย์ตามความคิดเห็นของ
อาจารย์ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ส�าหรับความคิดเห็นของผู้ส�าเร็จการศึกษาและนิสิต โดย
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ส่วนประเดน็ความ
พร้อมของนิสิต ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน 
และความพร้อมของอาคารสถานที่ ความคิดเห็นของ
อาจารย์ ผู้ส�าเร็จการศึกษาและนิสิต โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เน่ืองจากผู้บริหารของ
คณะศึกษาศาสตร์และภาควิชาการอาชวีศกึษาและพฒันา
สังคมส่งเสริมให้คณะศึกษาศาสตร์ มีสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการเรยีนการสอน และมวัีสด ุอปุกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอนประจ�าห้องเรียนอย่างเพียงพอ 
เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู้ของนิสิตอย่างเตม็ศักยภาพ และ
อาจารย์ได้ทุม่เทปฏบิตังิานสอนอย่างเตม็ความสามารถ มี
การเตรียมการสอน เตรียมสื่อการสอน ตลอดจนมีคู่มือ 
ต�าราเรียนสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา จึงส่งผลให้ผล
การประเมินหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรางค์ รูปบูชากร (2537) 
ผลการวจิยัพบว่า การสอนให้ได้ผลดนีัน้ผูส้อนต้องทุม่เท

ทั้งจิตใจและร่างกาย เลือกสรรวิธีสอนท่ีดีเหมาะสมตาม
เนื้อหาวิชา เน้นการฝึกปฏิบัติให้มาก รวมท้ังการใช้สื่อ
และอปุกรณ์การสอน เพือ่ช่วยให้การสอนมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ ส�าหรบัความพร้อมของนกัเรยีน มคีวามตัง้ใจต่อ
การศึกษาใฝ่หาความรู้ ท�าให้เกิดทักษะในวิชาชีพ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฎาวัลย์ รุณเลิศ (2552) 
ได้ศึกษาการประเมินผลหลักสูตรวิชาการศึกษาท่ัวไป
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภเิษก โดยใช้ทฤษฎแีบบจ�าลองการประเมนิแบบ
ซิปป์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สอน 
ผู้เรียน ผู้ส�าเร็จการศึกษา ผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับความ
เหมาะสมของหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาวิชาการศึกษาท่ัวไปของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสขุ การเกบ็รวบรวมข้อมลูจาก
แบบสอบถาม และขอ้มูลจากการสัมภาษณ ์การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าด้านปัจจัยเบื้องต้นประกอบ
ด้วยความเหมาะสมของหลกัสตูรในด้านอาจารย์ผูส้อนอยู่
ในระดับมาก ความเหมาะสมของหลักสูตรในด้านผู้เรียน
อยูใ่นระดบัมาก และความเหมาะสมของสือ่การศกึษาอยู่
ในระดับปานกลาง

3. ด้านกระบวนการของหลกัสตูร ประกอบด้วย
การจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการวัดผลและประเมินผลรายวิชา

จากการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอน 
สื่อการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวัดผล
และประเมินผลรายวิชา ตามความคิดเห็นของอาจารย์ 
ผู ้ส�าเร็จการศึกษา และนิสิตประเด็นการจัดการเรียน
การสอนตามความคิดเห็นของอาจารย์ โดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อความคิดเห็นของอาจารย์มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด จ�านวน 5 ข้อค�าถาม ส�าหรับความ
คิดเห็นของผู้ส�าเร็จการศึกษา และนิสิตโดยรวมมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็นสื่อการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการวัดผลและประเมินผล
รายวิชา ความคิดเห็นของอาจารย์ ผู้ส�าเร็จการศึกษา 
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และนิสิตโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และภาควิชาการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคมมีนโยบายให้อาจารย ์
ผู้สอนจัดท�าแผนการสอนรายวิชา งานวิจัย ตั้งใจสอน
และเข้าสอนตรงเวลา สนับสนุนการใช้สื่อการสอนและ
ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท�าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนิสิต และการวัดผลและประเมินผล
รายวชิาให้อาจารย์มีการประเมนิผลการเรยีนการสอนตาม
สภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานและเนื้อหารายวิชาท่ี
เรียนตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร จึงส่งผลให้ผลการ
ประเมินหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่ง
สอดคล้องกับงานวจิยัของ อนุชยั ตัง้ศภุพรชยั (2546) ได้
ศกึษาการประเมินผลหลกัสตูรบรหิารศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร พ.ศ.2539 วัตถุประสงค์ศึกษา
และประเมินผลหลักสูตรใน 4 ด้าน คือ ประเมิน
สภาพแวดล้อม ปัจจยัเบือ้งต้น กระบวนการ และผลผลติ 
รูปแบบการประเมินผลประยุกต์การใช้รูปแบบการ
ประเมินผลแบบจ�าลอง ซิปป์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค�าถามกบัวัตถปุระสงค์ ค่าสมัประสทิธิ์
แอลฟา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการประเมินกระบวนการส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และมีข้อเสนอให้ควรมีการ
พัฒนาด้านกิจกรรมนักศึกษามากกว่านี้ และสอดคล้อง
กับ วิชัย ดิสสระ (2535, หน้า 103) กล่าวว่าสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคือ 
ช่วยให้บทเรียนน่าสนใจ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ได้เร็วข้ึน ช่วยทุ่นเวลาในการสอนของครู ช่วยเชื่อมโยง
ประสบการณ์ต่างๆ ของผู้เรียน เป็นต้น และสอดคล้อง
กบั วชิยั วงษ์ใหญ่ (2537, หน้า 26) กล่าวว่าการประเมนิ
ผลการสอน เป็นกระบวนการที่แสวงหาวิธีการเรียน
การสอนเพื่อไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนให้ปรากฏ
ทั้งด้านความรู ้ทักษะความช�านาญตามจุดประสงค์ที่
ก�าหนดไว้ และการประเมนิผลทัง้หลายควรมกีารก�าหนด

เกณฑ์ให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไร ต้องการให้ได้สิ่งใด
จากการประเมิน

4. ด้านผลผลิตของหลักสูตร
จากการศึกษาพบว่าด้านผลผลิตของหลักสูตร 

ประกอบด้วยคณุลักษณะของนสิิตตามความคดิเหน็ของ
อาจารย์ ผู้ส�าเร็จการศึกษา และนิสิต โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากและเมือ่พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว 
ความคิดเห็นของอาจารย์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด จ�านวน 1 ข้อค�าถาม และความคิดเห็น
ของผู้ส�าเร็จการศึกษา และนิสิต ทุกข้อค�าถามมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากภาควิชาการ
อาชีวศึกษา และพัฒนาสังคม และคณะกรรมการ
ประจ�าหลักสูตรได้ก�าหนดหลักสูตรท่ีมีเน้ือหาทาง
วิชาชีพท่ีครอบคลุม และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และตั้งใจทุ่มเทปฏิบัติงานสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ ท�าให้นิสติได้รับความรู้ ทักษะประสบการณ์ 
น�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ส่งผลให้ผลการประเมินหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ตรีนภา 
(2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประเมินหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
และการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2552 โดยใช้ทฤษฏีแบบ
จ�าลองการประเมนิแบบซปิป์ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิ
หลกัสตูรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวทิยาการประกนั
ภัยและการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2552 ใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม และศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิติ เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ด้านผลผลิต
ของหลักสูตรในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยู ่
ในระดับเห็นด้วยมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง (2540, หน้า 100-106) ได้ท�าการ
ประเมินหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.
2533 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิผลการวจิยั
การประเมนิด้านผลผลติพบว่า ผลสมัฤทธิเ์มือ่สิน้สดุการ
เรียนการสอน ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติ
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งานทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ วฒุภิาวะการท�างานของ
ผู้ส�าเร็จการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ส่วนในด้านคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของผู้บังคับ

บัญชาหรือนายจ้างต่อผู้ส�าเร็จการศึกษา โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้งน้ีเน่ืองจากคณะกรรมการ
ประจ�าหลักสูตรได้จัดท�าโครงสร้าง เนื้อหาหลักสูตร
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพและนโยบายของ
คณะศึกษาศาสตร์และภาควิชาการอาชีวศึกษาและ
พัฒนาสังคม ได้เน้นถึงความพร้อมของอาจารย์ สื่อการ
สอนและอาคารสถานที่ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ จึงท�าให้นิสิตได้รับ
ความรู้ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งด้านวิชาชีพ
และคุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นที่พอใจของผู ้บังคับ
บัญชาหรือนายจ้าง ส่งผลให้ผลการประเมินมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2548, 
หน้า 67) ได้ศึกษาการศึกษาความต้องการก�าลังคน
ของสถานประกอบการในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก 
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการก�าลังคนและ
คุณลักษณะการท�างานของก�าลังคนตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ศกึษาแนวโน้มความต้องการก�าลงั
คนทีส่ถานประกอบการต้องการในระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรเทคโนโลยีชั้นสูง (ปทส.) 
และระดับปริญญาตรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
สถานประกอบการต้องการคุณลักษณะของก�าลังคนที่
ไม่ทุจริตต่อหน้าที่เพื่อตนเองหรือผู้อื่นอันดับแรกและ
รองลงมาคือให้ความส�าคัญของเวลาในการปฏิบัติงาน 
ตั้งใจท�างานในหน้าที่สามารถแก้ปัญหา ที่เกิดข้ึนอย่าง
สุขุม เสนอความคิดและเหตุผลมีประโยชน์ต่องาน มี
ทักษะในสาขาวิชาที่เรียนและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อาภากร บุญสม (2536, หน้า 95) ได้ศึกษาการประเมิน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา

เลขานุการของสถาบันเทคโนโลยี พ.ศ.2530 ผลการ
วิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชาของผู้ส�าเร็จการศึกษามีความ
พึงพอใจต่อประสิทธิภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษา แต่ก็มี
ความคาดหวงัทีต้่องการจะได้ผูส้�าเรจ็การศกึษามปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ ปรีชา สัมฤทธิ์ผล (2548, หน้า 
128) พบว่าผู้บังคับบัญชาของผู้ส�าเร็จการศึกษาเล็งเห็น
ถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ส�าเร็จการศึกษา
ว่ามีประสิทธิภาพ ผู้ส�าเร็จการศึกษามีความพึงพอใจใน
ลักษณะงาน เพราะได้ท�างานหรือศึกษาต่อตรงตามสาขา
ที่ได้เรียนมาส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยการประเมินผลหลักสูตร มีข้อคิด

เห็น ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างโดยสรุปดังนี้
1 . เ พ่ิมเติมเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับคุณธรรม

จรยิธรรมเพือ่ปลกูฝังให้นสิติมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง
และสังคม

2. เพิ่มรายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและเป็นประโยชน์ต่อนิสิตตลอดจนสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

3. เพ่ิมเตมิเนือ้หาท่ีให้นสิติมคีวามคดิสร้างสรรค์
และจินตนาการ

4. เพิ่มเติมรายวิชาการใช้เครื่องมือต่างๆท�าให้
สามารถน�าไปปฏิบัติในงานอุตสาหกรรมได้

5. เพิ่มเติมกิจกรรมการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ

6. จัดให้มีการฝึกงานในหน่วยงานอื่น
7. เพิ่มเติมรายวิชาที่ส�าคัญและครอบคลุมทาง

ด้านวิชาชีพมากขึ้น
8. เพิ่มเติมรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

วางแผนหรือการวิเคราะห์
9. ควรมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ชัดเจนในการวัด

และประเมินผลภาคปฏิบัติ
10. ควรเชญิวทิยากร ท่ีมคีวามรู้ ความเชีย่วชาญ

เฉพาะด้านมาบรรยายและสาธิต
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษา การจัดการน้ำาเสียในคลองบางบัว 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 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อการจดัการน�้าเสีย กรณีศึกษาการจดัการน�้าเสียในคลอง

บางบวั เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากภาคส่วนต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย การรวบรวม
ขอ้มูลจากหวัหนา้ครัวเรือนหรือผูแ้ทนครัวเรือนในชุมชนริมคลองบางบวั 10 ชุมชน อนัประกอบดว้ย ชุมชน
สามคัคีร่วมใจ วรววีฒันา บางบวั รุ่นใหม่พฒันา ร้อยกรอง ร่วมใจพฒันาใต ้ร่วมใจพฒันาเหนือ บา้นบางเขน 
อุทิศนุสรณ์ คลองหลุมไผ ่จ�านวน 315 ครัวเรือน อีกทั้งมีการประชุมกลุ่มยอ่ยหรือประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focused 
group) กบัภาคส่วนต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน�้าเสียในคลองบางบวั จ�านวน 15 คน และ
มีการสมัภาษณ์เชิงลึกกบับุคคลท่ีมีส่วนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาคุณภาพน�้า

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ สาเหตุของการเกิดปัญหาน�้าเสียในคลองบางบวั สาเหตุหลกัมาจากการ
ขาดจิตส�านึกของประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะการท้ิงขยะหรือของเหลือใชใ้น ล�าคลอง การปล่อยน�้าท้ิงของ
สถานประกอบการต่างๆ รวมทั้ง หอพกั อพาร์ทเมน้ท ์หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี รวมทั้งภาคครัวเรือนต่างๆ 

เพ่ือใหก้ารป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน�้ าเสียใหเ้ป็นรูปธรรม ภาคส่วนต่าง ๆ ควรด�าเนินการในภารกิจ
หรือรับผดิชอบต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นรูปธรรม โดยภาคครัวเรือนจะตอ้งด�าเนินการในกิจกรรม
การงดท้ิงขยะของเหลือใชใ้นคูคลอง การส่งเสริมหรือไดรั้บความรู้ความเขา้ใจต่อการป้องกนัและแกไ้ขคุณภาพ
น�้ าในคลอง ภาคผูป้ระกอบการตอ้งมีระบบบ�าบดัน�้ าเสียเพ่ือบ�าบดัน�้ าเสียใหไ้ดม้าตรฐานน�้ าท้ิงตามกฎหมาย 
ทั้งน้ีภาคประชาชนและภาครัฐท่ีท�าหนา้ท่ีก�ากบัดูแลจะตอ้งคอยตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง ส่วนภาครัฐก็ตอ้งมี
การสร้างกระบวนการคิดหรือการสร้างจิตส�านึกใหป้ระชาชนในชุมชนเกิดจิตส�านึกท่ีดีต่อการดูแลควบคุมหรือ
แกไ้ขปัญหาน�้าเสียในคลอง ควรมีกิจกรรมหรือโครงการท่ีท�าใหเ้กิดการแข่งขนัและมีรางวลัแก่โครงการดีเด่น
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน�้าเสีย อีกทั้งมีการด�าเนินการในระดบันโยบายเพ่ือการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
น�้าเสียลงคลอง เช่น การร้ือถอนบา้นเรือนท่ีรุกล�้าในคลอง การท�าถนนริมคลอง การท�าเข่ือน ริมคลอง เป็นตน้
ค�าส�าคญั : การมีส่วนร่วม ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง การจดัการน�้าเสีย

* อาจารย์ประจ�า 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



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559226

1. ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ปัญหาน�้าเสียกับคลองในเขตกรุงเทพมหานคร

นับเป็นปัญหาท่ีหลายภาคส่วนพยายามเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดการปัญหา แต่จากสภาพความเป็นจริงพบว่า
สภาพน�้าในคลองยังมีสีด�า บางคลองมีกลิ่นเหม็นเน่า 
การใช้ชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองนอกจาก
มีการบุกรุกพื้นที่คลองเพื่อการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 
ซึ่งส่งผลต่อการลดลงของพื้นที่ผิวน�้าในการฟอกตัวเอง
ตามธรรมชาติเพื่อฟื ้นฟูคุณสมบัติของน�้ากลับพบว่า
ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองไม่เคยสนใจว่าคลองที่ผ่าน
หน้าบ้านของตนเองจะมีความสกปรกอย่างไร เนื่องจาก
ชีวิตประจ�าวนัในปัจจบุนัไม่ได้ใช้น�า้คลองเพือ่การบรโิภค
หรืออุปโภคแต่อย่างไร ทุกหลังคาเรือนได้ใช้น�้าประปา
ที่รัฐได้บริการให้ คลองจึงเป็นเพียงแหล่งรองรับน�้าทิ้ง
จากครัวเรือนจึงส่งผลให้คูคลองในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีผู ้กล่าวว่าเป็นเมืองแห่งเวนิสตะวันออกมีสภาพ
ที่แย่ลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแท้ที่จริงหากประชาชนที่อาศัย
อยู ่ริมคลองมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ให้ความส�าคัญหรือมีความตระหนักอย่างจริงจังคู
คลองหน้าบ้านจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อเพื่อการ
อยู่อาศัย ชุมชนริมน�้าก็จะเป็นชุมชนที่ใครๆ ก็อยาก
แสวงหาต่อไป คลองในเขตบางเขนก็เช่นเดียวกันใน
สภาพปัจจุบันก็มีลักษณะเหมือนกับคลองอื่นๆ ทั้งที่
จากรายงานของส�านักงานเขตบางเขน (มปป.) ชี้ให้
เห็นว่าส�านักงานเขตบางเขนเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
กรุงเทพมหานครที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นพื้นที่ที่มี
ความส�าคัญในประวัติศาสตร์แห่งการปกครองไทยซึ่ง
เป็นต�านานที่เล่าขานและจารึกไว้ในฐานะเป็นสมรภูมิ
แห่งประชาธิปไตย มีอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็น
อนุสรณ์สถาน อีกทั้งพระเจดีย์ศรีมหาธาตุ ปูชนียสถาน
ที่ส�าคัญแห่งวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัด
ทีส่ร้างขึน้เป็นเป็นอนสุรณ์สถานแห่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและสถานที่ส�าคัญในพื้นท่ี สถานที่ส�าคัญ
อกีหลายแห่งในเขตบางเขน เป็นแหล่งเรยีนรูบ้อกเล่าเรือ่ง
ราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมท้องถิ่นที่มี
คุณค่า 

วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นบางเขน
เป็นวิถีชีวิตท่ีมีความเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตในอดีต 
วิถีชีวิตยุคก่อนปัจจุบัน และวิถีชีวิตในปัจจุบัน โดย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตามล�าดับท่ีเกิด
จากการขุดคลองเพ่ือให้ประชาชนเดินทางค้าขายขึ้น
ลง เดินเรือได้สะดวกรวดเร็ว และการตัดถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ท�าให้วิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นบางเขนปรับเปลี่ยนไปตาม
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยในอดีตพื้นท่ีบางเขน
มีสภาพเป็นป่ารกชัฏ เป็นท่ีอยู่อาศัยของช้างป่าและ
สัตว์นานาชนิด แต่ด้วยมีพระราชโองการจากพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ให้ขุดคลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ให้ประชาชนเดินทางค้าขายขึ้น-ลง เดินเรือได้สะดวก
รวดเร็ว เมื่อเกิดคลองขึ้นการเดินทางสะดวก ในเวลาต่อ
มาจงึเกดิการหกัล้างถางป่าท�าเป็นทีพ่กัค้างแรม และด้วย
บริเวณบางเขนมีการขุดคลองตัดกัน จึงท�าให้เกิดสี่แยก
คลอง เรยีกว่า “สีแ่ยกบางเขน” มลีกัษณะเป็นชมุทางของ
เรือที่ผ่านมาทั้งสองคลองจึงเป็นจุดก�าเนิดของชุมชนสี่
แยกบางเขน ที่เป็นที่แลกเปลี่ยนซื้อขายจากเรือที่มาจาก
ล�าคลองท้ังสอง เกิดการต้ังบ้านเรือนขึ้น และเกิดตลาด
จนเป็นตลาดใหญ่ 

ตลาดบางเขนในยุคอดีตเป็นตลาดใหญ่ทาง
ตอนเหนือของกรุงเทพฯ เรียกว่า “ตลาดบางเขน” ซึ่ง
เป็นสถานท่ีค้าขายส�าคัญ เน่ืองจากเป็นชุมทางของเรือ
ทั้งสองคลอง จากการเริ่มต้นที่มีพระราชโองการให้ขุด
คลองขึ้นเพ่ือเดินทาง ในเวลาต่อมาเกิดการต้ังท่ีอยู ่
อาศัย ประกอบอาชีพและพัฒนามาเป็นการแลกเปลี่ยน
และตลาดค้าขาย จงึมกีารตัง้ถิน่ฐานใหม่ของคนไทยและ
ชาวจีนบริเวณสี่แยกคลองบางเขน มีการสร้างโรงสีข้าว
จากชาวนาท่ีต้ังถิ่นฐานเดิม มีโรงเจ หน่วยงานราชการ
ภายในตลาดบางเขน

วิถีชีวิตยุคก่อนปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปจากเดิม 
เม่ือมีการตัดถนนเพ่ือการคมนาคมและเพ่ือทดแทนการ
เดินทางทางน�้า คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนน
พหลโยธิน) แต่เดิมถนนมีความร่มรื่นตลอดสองข้างทาง
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มีต้นจามจุรีใหญ่ (ต้นก้ามปู) ให้ร่มเงา (ปัจจุบันเหลือ
อยู่เพียงต้นเดียวซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปี บริเวณสะพาน
สุกรนาคเสนีย์) ภายหลังเมื่อการคมนาคมทางถนนโดย
รถยนต์เริ่มสะดวกมากขึ้น และมีการตัดถนนสายรอง
ต่อเชื่อมกับถนนสายหลัก จึงมีประชาชนและหน่วยงาน
ราชการไปตั้งอยู่ใกล้เส้นทาง และต่อมาในปี พ.ศ.2483 
ได้มีการสร้างวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ในตอน
นั้นเรียกว่า วัดประชาธิปไตย และมีการสร้างที่ว่าการ
อ�าเภอบางเขนแห่งใหม่อยู่ตรงข้ามวัด จากเดิมที่ชุมชน
บางเขนตั้งอยู่อาศัยริมทางน�้าและชุมชนสี่แยกคลองชุม
ทางของเรอื เมือ่มกีารตดัถนนและเกดิสีแ่ยกถนน จึงเกดิ
การตัง้ถิน่ฐานอยูใ่กล้เส้นทางและชมุชนใหม่ โดยมวัีดพระ
ศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นศูนย์กลางชุมชน

วิถีชีวิตในปัจจุบันเขตบางเขนเป็น 1 ใน 50 
เขตของพื้นที่กรุงเทพมหานคร วิถีชีวิตของคนบางเขน
มีความเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการขุด
คลองและการตัดถนนโดยยังคงมีหลักฐานและร่องรอย
ของวถิชีวีติในอดตี วถิชีวิีตยุคก่อนปัจจุบัน จนถึงวิถีชวิีต
ในปัจจุบัน วิถีชีวิตของคนบางเขนใหม่เป็นวิถีที่ผูกพัน
กับถนนหนทาง และการท�ามาค้าขายเกาะยึดติดอยู่กับ
ที่ มีเขตมีแดน ซึ่งแตกต่างจากแต่เดิม วิถีชีวิตของคน
บางเขนเก่าเป็น วิถีชีวิตที่ผูกพันกับคลองและสายน�้า มี

การสัญจรแลกเปลี่ยนและท�ามาค้าขายท่ีชุมทางของเรือ
ที่ผ่านมาจากทั้งสองคลอง

ในปัจจุบันการคมนาคมของเขตบางเขนมีถนน
สายหลกั 5 สาย ประกอบด้วย ถนนพหลโยธนิ แจ้งวฒันะ 
รามอินทรา วัชรพล และถนนสุขาภิบาล 5 และมีคลองที่
เชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น โดยมีคลองหลัก 3 คลอง คือคลอง
บางบัว คลองพระยาสุเรนทร์ และคลองหนองผักชี ซ่ึง
คลองเหล่าน้ีนับได้ว่าผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนใน
เขตบางเขนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากประชาชนใน
ปัจจุบันได้ให้ความใส่ใจในการดูแลรักษาให้คลองเหล่านี้
มีคุณภาพน�้าท่ีดีย่อมส่งผลต่อความมีคุณค่าของการก่อ
เกดิวถิชีวีติในยคุปัจจบุนัของประชาชนในชมุชนบางเขน 
แต่จากการส�ารวจเบื้องต้นของสภาพคลองบางบัวซ่ึง
เป็นคลองสายหนึ่งในสายหลักดังกล่าวเมื่อวันท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2554 ดงัภาพที ่1-5 จะเหน็ได้ว่าสภาพน�า้ใน
คลองมสีดี�า อกีทัง้ประชาชนทีอ่ยูใ่กล้รมิฝ่ังคลองยงัมกีาร
ทิ้งขยะมูลฝอยลงในคลองด้วย นอกจากนี้ถังรองรับขยะ
ของหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่ในการจัดเก็บ (กทม.) ขยะมี
การล้นถงัท�าให้ขยะบางส่วนหล่นในคลองหรือแหล่งน�า้ซึง่
ส่งผลต่อคณุภาพน�า้ในท่ีสุด ซึง่ชีใ้ห้เหน็ว่าการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนเพือ่การดแูลรกัษาคณุภาพน�า้ในคลองของ
ประชาชนขาดการเอาใจใส่ท่ีจรงิจงั หรอืขาดกระบวนการ

ภาพที่ 1-2 สภาพน้�าที่มีสีด�าของคลองบางบัว และขยะมูลฝอยในคลองจากบ้านเรือนริมฝั่งคลอง ณ วันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 2554
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ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาคณุภาพน�า้ในคลองทีส่่งผล
ต่อความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

จากสภาพของชุมชนทีอ่ยูร่มิน�า้มกิีจกรรมในการ
ด�ารงชวิีตทีห่ลากหลายส่งผลโดยตรงต่อการเปลีย่นแปลง
ของคุณภาพน�้าในคลองบางบัว ซึ่งส ่งผลต่อความ
เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองของชุมชนในเขตบางเขนที่มี
ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับแหล่งน�้าหรือคูคลองในอดีต 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ริมคลองและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องว่า
ได้มีส่วนในการร่วมรับผิดชอบดูแลเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน�้าและปัญหาขยะมูลฝอยในคลอง 

ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้าโดยตรง ซึ่งหาก
กระบวนการการมส่ีวนร่วมของประชาชนริมฝ่ังคลองและ
ภาคส่วนต่าง ๆ มีการจัดการเพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนก็จะส่งผลต่อการ
ด�ารงอยู่ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชนริมคลองในที่สุดก็จะเอื้อให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหา

ที่ส่งผลต่อคุณภาพน�้าของคลองบางบัว

ภาพที่ 3-4 ถังพักรองรับขยะมูลฝอยชุมชนบางบัว มีการล้นถังท�าให้มีขยะมูลฝอยบางส่วนหล่นในคลอง

ภาพที่ 5 สภาพบ้านพักอาศัยที่บุกรุกในคลอง และเป็นต้นเหตุของการทิ้งขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้�า
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2. เพื่อศึกษากระบวนการมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน�้าของคลองบางบัว

3. เพื่อจัดท�าข ้อเสนอหรือรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนริมคลองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทีเ่หมาะสมต่อการจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ
ปัญหาคุณภาพน�้า

4. ตัวแบบเพื่อเป็นแนวคิดในการศึกษา
ผู ้วิจัยได้ใช้ตัวแบบในการศึกษาท่ีเป็นปัจจัย

น�าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Output) โดยข้อเท็จจริงของปัญหาที่พบในพื้นท่ี 
ประชาชนในพื้นที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาหรือไม่ โดยปัญหา
ดังกล่าวประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

อย่างไร ท้ังน้ีการแก้ปัญหาน้ันจะต้องเกิดจากความริเร่ิม 
ความร่วมมือ การร่วมกลุ่มเพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหา
หรือไม่อย่างไร

โดยผู ้ วิ จัยจะเช่ือมโยงความช่วยเหลือจาก
ภายนอกชุมชนท้ังนโยบายภาครัฐ การร่วมรับผิดชอบ
องค์กรเอกชน องค์กรธุรกิจ หรือนักวิชาการร่วมด�าเนิน
การกับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาให้คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(ปัญหาน�้าเสีย) ได้มีการแก้ไขให้ดีขึ้น ทั้งนี้ วิธีการศึกษา
สามารถสรุปแนวคิดหลักดังรูปที่ 1.1

4. วิธีการศึกษา
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ อันประกอบด้วย หัวหน้าครัวเรือน ผู้แทนครัวเรือน ในชุมชนริม

คลองบางบัว จ�านวน 10 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนสามัคคีร่วมใจ วรวีวัฒนา บางบัว รุ่นใหม่พัฒนา ร้อยกรอง 
ร่วมใจพัฒนาใต้ ร่วมใจพัฒนาเหนือ บ้านบางเขน อุทิศนุศรณ์ คลองหลุมไผ่ จ�านวน 315 ครัวเรือน โดยจ�านวน
ตัวอย่างจาก 10 ชุมชนมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.1

รูปที่ 1.1 แนวคิดหลักเพื่อการจัดการปัญหาน�้าเสียในคลองบางบัวเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 1.1 แสดงจ�านวนครัวเรือนและจ�านวนตัวอย่างในแต่ละชุมชนของพื้นที่ศึกษา

ล�าดับที่ ชื่อชุมชน จ�านวนครัวเรือน จ�านวนตัวอย่างที่ใช้

ในการศึกษา

1 สามัคคีร่วมใจ 93 20

2 วรวีวัฒนา 45 10

3 บางบัว 229 51

4 รุ่นใหม่พัฒนา 175 38

5 ร้อยกรอง 136 30

6 ร่วมใจพัฒนาใต้ 175 38

7 ร่วมใจพัฒนาเหนือ 360 78

8 บ้านบางเขน 44 10

9 อุทิศนุสรณ์ 120 26

10 คลองหลุมไผ่ 65 14

รวม 1442 315

5. สรุปผลการศึกษา
5.1 สาเหตุของปัญหาและแนวทางในการ

ป้องกันและแก้ไขคุณภาพน�้าในคลองบางบัวในทัศนะ
หัวหน้าครัวเรือนในพื้นที่

จากผลการศึกษา หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน
ส่วนมากคือร้อยละ 23.9 ลงความเห็นว่าสาเหตุของ
ปัญหาน�้าเสียในคลองมาจากการทิ้งขยะลงในคลองของ
ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ รองลงมาคือร้อยละ 22.6 
ลงความเห็นว่ามีสาเหตุมาจากการปล่อยน�้าเสียและ
สิ่งปฏิกูลต่างๆของชุมชน หรือสถานประกอบการต่างๆ 
อกีทัง้มคีวามเหน็ว่าน�า้ในคลองบางบัวไม่มกีารไหลเวยีน
ท�าให้น�้าขังเกิดการเน่า

โดยประชาชนในพืน้ที่ส่วนมาก คือร้อยละ 42.8 
มีการใช้ระบบบ่อเกรอะ บ่อซึมในระบบขับถ่ายของเสีย
ของสมาชิกในครัวเรือน รองลงมาคือร้อยละ 42.2 ได้มี
ส่วนร่วมในการดูแลคณุภาพน�า้ในคลองบางบัวโดยการไม่
ทิ้งขยะมูลฝอยและทิ้งของเหลือใช้ลงในคลอง

ส่วนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพน�้าในคลองบางบัวหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน

ส่วนมากคือร้อยละ 28.7 ลงความเห็นว่า ประชาชนต้อง
ช่วยกันดูแลโดยไม่ท้ิงขยะลงคลอง รองลงมาคือร้อยละ 
22.7 มีความเห็นว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องมีการ
ระบายน�้าให้น�้าในคลองมีการไหลเวียน สถานประกอบ
การหรือชุมชนริมคลองต้องมีระบบบ�าบัดน�้าเสีย

จากทัศนะการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าเสีย
ของคลองบางบัวในทัศนะของหัวหน้าครัวเรือนหรือ
ผู ้แทน ลงความเห็นว่า จะต้องด�าเนินการท้ังภาค
ประชาชนและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยประชาชนใน
พ้ืนท่ีต้องมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในชุมชน
โดยไม่ท้ิงขยะลงคลอง ส่วนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดย
เฉพาะส�านักการระบายน�้าต้องมีการปล่อยน�้าในคลองให้
มีการไหลเวียนเพื่อไม่ให้น�้าเกิดการเน่า

5.2 สาเหตุของปัญหาและแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขคุณภาพน�้าในคลองบางบัวจากการ
ประชุมเฉพาะกลุ่ม

ผู ้น�าชุมชนลงความเห็นที่สอดคล้องกันว่า 
สาเหตุของปัญหาน�้าเสียท่ีเกิดขึ้นต่อคุณภาพน�้าในคลอง
บางบัวมาจากสถานประกอบการท่ีอยู่ต้นน�้า อันได้แก่ 
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ตลาด หอพัก อพาร์ทเม้นท์ โรงงานอุตสาหกรรม 
ห้างสรรพสินค้า ที่มีการปล่อยน�้าเสียลงคลอง อีกทั้ง
ประชาชนในชุมชนมักง่าย ขาดวินัยหรือจิตส�านึกในการ
ดูแลคุณภาพน�้าโดยมีการทิ้งของเสียหรือขยะลงคลอง 
โดยผู้น�าชุมชนมีความเห็นว่าประชาชนในชุมชนขาด
ความร่วมมือจากภาคประชาชนในการจัดการปัญหา 
เนื่องจากชุมชนขาดกฎหมายหรือกติกาของชุมชน อีก
ทัง้หน่วยงานทีท่�าหน้าท่ีในการจัดเก็บต้องมถัีงรองรบัขยะ
มูลฝอยที่เพียงพอ เพื่อไม่ให้มีขยะล้นถัง

5.3 ปัญหาและแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
คุณภาพน�้าในคลองบางบัวในทัศนะของผู้ประกอบการ

ในทัศนะของผู้ประกอบการ คือ ตลาดยิ่งเจริญ 
ซึง่นบัเป็นผูป้ระกอบการท่ีอยู่เหนือน�า้ของชมุชนริมคลอง
บางบัว ได้ชี้แจงให้เห็นว่า แม้ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ก่อ
ให้เกิดปัญหาน�้าเสียแก่คลองบางบัว แต่ก็มีการด�าเนิน
การในการป้องกันและแก้ไขคุณภาพน�้า โดยการมีระบบ
บ�าบัดน�้าเสีย เพื่อบ�าบัดน�้าเสียจากการด�าเนินกิจการให้
อยูใ่นมาตรฐานน�า้ทิง้ ซึง่นบัได้ว่าเป็นผูป้ระกอบการทีใ่ห้
ความส�าคัญต่อการป้องกันและแก้ไขคุณภาพน�้าในคลอง
บางบัว แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ ที่
อยู่ริมคลองบางบัวทั้งโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ราชการ หรือผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ แม้จะ
มีระบบบ�าบัดน�้าเสียตามกฎหมายก�าหนด แต่ผู้ประกอบ
การเหล่านีจ้ะต้องมีจติส�านกึท่ีต้องเปิดระบบน�า้เสยีตลอด
เวลา แม้จะไม่มีเจ้าหน้าที่ทางราชการมาตรวจสอบ

5.4 สาเหตุของปัญหาและแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขคุณภาพน�้าในคลองบางบัวในทัศนะ
หน่วยงานภาครัฐ

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และการร่วม
ประชุมกับภาคส่วนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐในฐานะ
ผู้ก�ากับดูแลรับผิดชอบโดยตรง คือ ส�านักงานเขตพื้นที่ 
ผู้แทนหน่วยงานดังกล่าว ลงความเห็นว่า ปัญหาที่ส่ง
ผลต่อคุณภาพน�้าในคลองบางบัวมีสาเหตุหลักๆ มาจาก 
ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดจิตส�านึกในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน�้าเสีย โดยเฉพาะครัวเรือนที่ตั้งอยู่ริมคลอง

แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐเองก็ได้ด�าเนินการ
ควบคุมสถานประกอบการต่างๆ ให้ด�าเนินการควบคุม
คุณภาพน�้าให้เป็นไปตามมาตรฐานน�้าทิ้ง แต่ก็มีปัญหา
ว่าเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชัว่โมง จงึ
ท�าให้เกิดการลักลอบปล่อยทิ้งน�้าเสียโดยไม่มีการบ�าบัด 
ซ่ึงภาครัฐก็ต้องอาศัยภาคประชาชนหรือสถานประกอบ
การด้วยกันช่วยกันอดส่องดูแล

นอกจากนี ้จากการประชุมและจากการสมัภาษณ์
เชงิลกึกบัผูแ้ทนภาคประชาชน มคีวามเหน็สอดคล้องกนั
ว่า ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐก็ต้องด�าเนินการก�ากับ
ดูแลให้หน่วยงานให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระ
ทบต่อคุณภาพน�้า ต้องมีระบบบ�าบัดน�้าเสีย อีกทั้งต้อง
มีการเฝ้าระวังคุณภาพน�้าของภาคส่วนดังกล่าวอย่างต่อ
เน่ือง ต้องด�าเนินการบ้านพักอาศัยที่รุกล�้าล�าคลองให้
ย้ายขึน้ฝ่ังเพือ่ป้องกนัการทิง้ขยะของเสยีลงคลองโดยตรง

5.5 รปูแบบการมส่ีวนร่วมของประชาชนต่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากผลการศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพน�้าในคลองบางบัว จากผลการประชุมภาคส่วน
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสรุปเพื่อให้มีการด�าเนินการ
จากภาคส่วนทีเ่ป็นรปูธรรม ในด�าเนนิการดงัตารางที ่1.2
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ตารางที่ 1.2 รูปแบบหรือแนวทางของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าเสีย คลอง

บางบัว

ภาคส่วน กิจกรรมที่ต้องด�าเนินการ

ภาคครัวเรือนหรือ

ประชาชนในชุมชน

ชุมชนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าเสียในคลอง 

โดยก�าหนดภาระหน้าที่ตามความเหมาะสมในแต่ละชุมชน

ชุมชนมีกฎ กติกา เพื่อก�าหนดไม่ให้ประชาชนในชุมชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงคลอง ซึ่งนับ

เป็นสาเหตุของปัญหาน�้าเสียคลอง โดยให้มีโครงการต่าง ๆ เช่น

โครงการคัดแยกขยะ

ป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส�านึกให้กับประชาชนในชุมชนโดยการงดทิ้งขยะ หรือของเหลือใช้

ในคลอง

โครงการก�าหนดวันเก็บขยะจากคลอง สัปดาห์ละ 1 วัน

โครงการก�าหนดวันทิ้งของเหลือใช้เพื่อประสานงานกับเขตพื้นที่เพื่อรับไปก�าจัด

โครงการสร้างจิตส�านึกให้ประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าเสีย โดยประชาชนกับเขต

พื้นที่มาให้ความรู้

โครงการแก้ไขปัญหาน�้าเสียโดยการน�า EM Ball และน�้าหมักชีวภาพมาใส่ลงคลอง

ภาคผู้ประกอบการ มีระบบบ�าบัดน�้าเสียตามมาตรฐานที่ก�าหนดโดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนรับรู้และเข้าเยี่ยม

ชมระบบ

เผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าเสียให้

กับภาคประชาชนและหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

มีตารางปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสียพร้อมจะเปิดเผยข้อมูลให้กับภาคส่วนอื่น ๆ

มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือสังคม เพื่อการเป็นมิตรกับสังคม

ภาคราชการ ก�ากับดูแลให้ผู้ก่อปัญหาน�้าเสียต้องมีระบบบ�าบัดน�้าเสียตามมาตรฐานก�าหนด และตรวจสอบดูแล

อย่างต่อเนื่อง

มีบทลงโทษอย่างจริงจังแก่สถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก�าหนด

ร่วมกับชุมชนในการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าเสีย

ในคลอง

ก�าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการแข่งขันเพื่อให้รางวัลแก่ชุมชนที่มีการดูแลรักษาคุณภาพ

น�้าในคลองดีเด่น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส�านึกที่ดีต่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา

คุณภาพน�้าในคลอง

ด�าเนินการระดับนโยบายให้เกิดผล เช่น การรื้อถอนบ้านเรือนที่มีส่วนรุกล�้าในคลอง การท�าถนนริม

คลอง เพื่อป้องกันคลองกับ ชุมชน การท�าเขื่อนกั้นคลองกับบ้านพักอาศัย

การก�าหนดนโยบายในระดับภาพรวมของกรุงเทพมหานครต่อการสร้างกิจกรรมหรือโครงการที่มี

ส่วนร่วมควบคุมดูแลคุณภาพในคลองต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
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เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ซ่ึงสามารถใช้เป็นหลักการ 
และแนวปฏิบัติได้ในทุกภาคส่วน และทุกระดับ ตั้งแต่
การด�าเนนิชวีติของปัจเจกบคุคลไปสูก่ารพฒันาในระดบั
ประเทศ เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 12 บท โดยแต่ละ
บทเป็นการสรุปค�าบรรยายของวิทยากรท่ีเข้าร่วมการ
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. Shun-
ichi Murata เป็นเนือ้หาเกีย่วกบัการด�ารงชวีติตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศญี่ปุ่น ในบทนี้
เนื้อหาเป็นค�าบรรยายในภาษาอังกฤษที่สามารถอ่านและ
ท�าความเข้าใจได้ง่าย

บทที่ 3 เนื้อหาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน   
โดย Mr. Geoffrey Longfellow  โดยกล่าวถึงหลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมรายได้ ให้ชาว
บ้าน และช่วยสร้างนักธุรกิจรายย่อย นอกจากนี้ได้กล่าว

*รองศาสตรจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยบูรพา
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ถึงการด�ารงชีวิตที่พอเพียงไม่รับค่นิยมและพฟติกรรม
ที่มาจากกระแสโลกาภิวัตน์มากเกินไป

บทที ่4 กล่าวถงึ กรณีศกึษาท่ีประสบความส�าเรจ็ 
ในการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ใช้ในการบริหาร และพัฒนาภาคธุรกิจขนาดใหญ่ โดย 
นายชลธร ด�ารงศักด์ิ กล่าวถึงการเตบิโตของภาคธรุกิจว่า 
ต้องเป็นการเติบโตที่สร้างคุณค่า ความหมายของคุณค่า
ไม่ใช่แค่ผลประโยชน์กบัผูถ้อืหุน้เพยีงอย่างเดยีว แต่ต้อง
สร้างคุณค่าให้สังคมและประเทศชาติ มีการบริหารการใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

บทท่ี 5 กล ่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียงกับ
ทุนนิยม สู ่การสร ้างสมดุลในยุคโลกาภิวัตน ์ โดย 
ดร. จริาย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา, รศ.ดร. สขุสรรค์ กนัตะบตุร 
นายนิกม์ พิศลยบุตร และนายปกรณ์ โฆษวณิชการ  
เนื้อหาในบทนี้ ผู้บรรยายได้กล่าวถึง แผนยุทธศาสตร์กา
รบรูณาการขบัเคลือ่นการพัฒนาตามปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พ.ศ. 2557-2570  และได้สรุปว่าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับระบบทุนนิยม แต่ต้อง
เป็นระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ที่มีจริยธรรมและคุณธรรม 

บทที่ 6  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับวาระการ
พฒันาระหว่างประเทศ  โดย นางกาญจนา ภัทรโชค กล่าว
ถงึ Millennium Development Goals ของประเทศไทย
ทีจ่ะขจดัความยากจน และความหวิโหย ซึง่ต้องให้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในเร่ือง moderation หรือเศรษฐกิจพอ
เพียงกับทุกภาคส่วนในสังคมไทย  

บทที่ 7 ได้แก่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ โดย 
นางสาวสชุาดา ไทยบรรเทา ในบทนีก้ล่าวถึงความร่วมมอื
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เช่นการให้ทุนการศึกษา
เพื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บทที่ 8 เนื้อหาเรื่อง โครงการพัฒนาดอยตุง : 
รปูแบบการพฒันาทีย่ัง่ยนื กรณศีกึษาทีป่ระสบความส�าเรจ็ 
ในการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ไปปรบัใช้ใน
การพัฒนาชมุชน โดย ม.ล. ดศิปนดัดา ดศิกุล ซ่ึงเป็นการ
ด�าเนินงานด้านต่างๆของโครงการพัฒนาดอยตุงซึ่ง
เป็นต้นแบบส�าหรับชุมชนไปประยุกต์ใช้

บทที่ 9 เนื้อหาเรื่อง กรณีศึกษาที่ประสบ
ความส�าเร็จ ในการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย ดร. กมล รอดคล้าย และ 
ดร. ปรียานชุ ธรรมปิยา ซึง่กล่าวถงึการขบัเคลือ่นปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโดยส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในด้านการบริหาร และ
การจัดการเรียนการสอน 

บทที่  10   เรื่ อ ง  กรณีศึ กษาที่ ป ระสบ
ความส�าเร็จ ในการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารด้านอุตสาหกรรม โดย 
นางกนิษฐ (สุริยสัตย์) เมืองกระจ่าง กล่าวถึงการน้อมน�า
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ในการด�าเนนิงาน
ของบริษัทโตชิบา 

 บทที่  11 นานาค�าถามเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง : ประสบการณ์การแผยแพร่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ โดย 
ดร. สมเกยีรต ิอ่อนวมิล ได้เล่าประสบการณ์การแผยแพร่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของภาพยนตร์
สารคดี 

บทท่ี 12 การระดมสมองเพื่อหารูปแบบและ
แนวทางการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ต่างประเทศ   โดย นายสหีศกัดิ ์พวงเกตแุก้วได้ กล่าวถงึ
แนวทางการจัดระดมสมองเกี่ยวกับการเผยแพร่ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ ให้บรรลุเป้าหมาย

 จากเน้ือหาของหนังสือ ท่ีสรุปจากผู้มีความ
รู้และประสบการณ์สูงในเร่ืองการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ   หนังสือเล่มนี้จึงเป็น
หนังสือที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงในอีกด้านหนึ่งซึ่งแตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆ จึง
เป็นหนังสือท่ีทรงคุณค่าต่อผู้อ่านท่ีจะได้รับข้อมูลและ
องค์ความรู้ท่ีหลากหลายในด้านการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรงของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ และเป็นผู้ปฏิบัติจริงใน
เรื่องดังกล่าว 
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